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Uvnitř zářijového zpravodaje nabízíme mj. fotoreportáže z letošních nočních prohlídek na hradě
Buchlově a z MTB maratonu Amtech – Juvacyklo Buchlovice (foto Libuše Mikulová, Bořek Žižlavský)

Informace městyse Buchlovice
Informace z jednání Rady městyse Buchlovice č. 33/2020 ze dne 8. 4. 2020, 34/2020 ze dne
27. 4. 2020, 35/2020 ze dne 20. 5. 2020, 36/2020 ze dne 3. 6. 2020, 37/2020 ze dne 17. 6. 2020,
38/2020 ze dne 29. 6. 2020, 39/2020 ze dne 20. 7. 2020, 40/2020 ze dne 13. 8. 2020
Rada městyse:
• schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice pod názvem „Buchlovice, Smraďavka, obnova pilíře“ za cenu
1.200 Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – Kabel NN (Kabel NN
2m, pilíř 1ks),
• schválila uzavření hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování s OSA – Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Praha 6 za cenu 6.683,30 Kč bez DPH,
• schválila uzavření Dodatku č. 1/2020 ke smlouvě o odvozu, využití a odstranění odpadu se
společností Odpady-Třídění-Recyklace a.s., Uherské Hradiště. Předmětem dodatku je změna
článku VII. smlouvy – ceny a platby,
• vzala na vědomí zápis ze zasedání krizového štábu městyse Buchlovice, které proběhlo 7.
4. 2020 za účasti zástupců městyse, SDH Buchlovice a místního oddělení Policie ČR. Cílem
zasedání bylo přijetí opatření k dodržování krizových opatření v průběhu prodlouženého
víkendu velikonočních svátků na turisticky exponovaných místech – Buchlov, Smraďavka,
Buchlovice,
• vzala na vědomí přijetí nabídky na odkup části vybavení ordinace praktického lékaře
od MUDr. Hany Srostlíkové v celkové výši 60.500 Kč,
• schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce „Komunikace v areálu
Zelený dvůr Buchlovice“. Následně vzala na vědomí a schválila výsledek veřejné zakázky
malého rozsahu na zhotovitele akce „MK Zelený dvůr Buchlovice – SO 101.1. Komunikace
a zpevněné plochy“. Rada městyse Buchlovice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem EKOSTAV – STAVBY CZ s.r.o., Staré Město za cenu 3,494.072,89 Kč bez DPH. Termín
dokončení prací do 30. 8. 2020,
• schválila uzavření Dohody o provedení archeologického výzkumu se Slováckým muzeem
v Uherském Hradišti p.o., Uherské Hradiště. Předmětem smlouvy je provedení záchranného
archeologického výzkumu při stavbě „Zelený dvůr Buchlovice – SO 101.1 Komunikace
a zpevněné plochy“ za cenu dle platného sazebníku,
• schválila umístění dopravního značení korespondujícího s již stávajícím a schváleným
značením v podobných situacích na katastru Buchlovic, a to DZ B04 – Zákaz vjezdu nákladních
automobilů s dodatkovou tabulkou E05 – Celková hmotnost 5 t. Dopravní značení bude
umístěno na základě zpracovaného návrhu a následného povolení MěÚ Uh. Hradiště a Policie
ČR, a to na začátku p. č. 1887/1 v k. ú. a majetku městyse Buchlovice, po pravé straně ve směru
od Smraďavky,
• schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 7/2020 se společností Vinařství – Dvůr pod Starýma
Horama, s.r.o., Boršice. Předmětem výpůjčky je 1 kus historického vinařského lisu do expozice
vinařství v Boršicích na dobu 5 let,
• posoudila žádost žadatelky z Buchlovic o povolení příležitostného prodeje keramiky
v prostoru před TIC Buchlovice umístěním mobilního prodejního pultu v délce 2,5 m. Rada
městyse Buchlovice v souladu s nařízením městyse Buchlovice č. 01/2014 – Tržní řád schválila
tuto žádost,
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• posoudila žádost jednatele společnosti Víno Hruška s.r.o. o povolení umístění mobilní
prodejny s vínem a delikatesami o velikosti cca 17,5 m2 v místě naproti WC na tržnici. Radní
tuto žádost neschválili, nabídli žadateli volné prodejní prostory po bývalé drogerii na tržnici či
případné umístění prodejny pod státním hradem Buchlovem,
• vzala na vědomí žádost jednatele společnosti Aquila toys s.r.o., Praha 9 o pronájem prodejních
prostor na tržnici ze strany od parkoviště z důvodu zřízení prodejny se zbožím pro děti
a okrajově papírenského zboží. V současné době jsou však všechny prodejny ze strany
parkoviště pronajaty,
• schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice pod názvem „Buchlovice, Hradišťská, …, kabel NN“ za cenu
1.000 Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel NN a uzemnění,
• schvaluje žádost pracovníků buchlovické lékárny o výměnu vstupních dveří do lékárny
v domě služeb na adrese Masarykova 273, Buchlovice. Dveře budou pořízeny prosklené
s žaluzií, stejné jako v protější provozovně,
• vzala na vědomí a schválila výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování
územní studie „Lázně Leopoldov a ATC Smraďavka“ a „Nové Sady“ Buchlovice. Rada městyse
Buchlovice schválila uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem: Územní studie „Lázně
Leopoldov a ATC Smraďavka“ – Pavel Mudřík – Architects, Zlín za nabídkovou cenu 354.000 Kč
bez DPH, územní studie „Nové Sady“ – Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o., Zlín za nabídkovou cenu
397.000 Kč bez DPH,
• se seznámila se znaleckými posudky mostů v k.ú. Buchlovice od společnosti RUŠAR mosty.
Nechá zpracovat i statický posudek na most na Zahradách. Dle posudků je aktuální oprava
a případně rozšíření mostu u hasičárny a dále oprava mostu na Smraďavce. Rada tedy schválila
zadání vypracování projektové dokumentace na opravu a případné rozšíření mostu před
hasičárnou v Buchlovicích a opravu mostu na Smraďavce,
• schválila provedení následujících prací na Smraďavce: vybudování nového chodníku, položení
chrániček na 4 ks VO, odvodnění parkoviště. Chodník bude zadán dodavateli prací s nejnižší
cenovou nabídkou, položení chrániček a odvodnění parkoviště bude provedeno zaměstnanci
S M B p.o.,
• schválila uzavřít Dohodu o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice III/05018:
Buchlovice, I. etapa“ se společností Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., Zlín. Předmětem
stavby je stavební úprava silnice III/05018, která začíná u pošty, v místě křižovatky se silnicí
III/4222 v uzlovém úseku č. 3 „Průmyslová“ km 0,000 a končí před domem č.p. 776, na vozovce
v místě přechodu asfalt/kostka v uzlovém úseku č. 3 „Průmyslová“ km 0,510. Celková délka
řešeného úseku je 510 m,
• vzala na vědomí a schválila výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Vypracování
projektové dokumentace – Buchlovice, lokalita Chrastě – rozšíření vodovodu“. Rada městyse
Buchlovice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Ing. Martin Machulka –
VH-MAC, Uherské Hradiště za cenu 619.000 Kč bez DPH,
• schválila uzavření smluv o nájmu reklamních ploch v hale CIHELNA s následujícími
společnostmi: BIOKOMP s.r.o, Staré Město, plocha o vel. 2,5 × 2,25 m za cenu 3 938 Kč bez DPH
ročně, MORAVIATOOLS s.r.o, Buchlovice, plocha o vel. 2,5 × 4,5 m za cenu 7 875 Kč bez DPH
ročně, Ray Service, a.s., Staré Město, plocha o vel. 2,5 × 4,5 m za cenu 7 875 Kč bez DPH ročně.
Účinnost smluv je od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou,
• se zabývala žádostí Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí příspěvku ve výši 10 tis. Kč. Radní
doporučují provést anonymní dotazník v ZŠ, kolik žáků již někdy tuto linku již využilo.
Po vyhodnocení zjištěných skutečností bude žádost znovu zařazena na program rady,
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• posoudila žádost příspěvkové organizace Domov pro seniory Napajedla o poskytnutí dotace
na provoz zařízení ve výši 10 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že DS Napajedla nemá žádného klienta
s trvalým pobytem v Buchlovicích, Rada městyse Buchlovice žádost zamítá,
• posoudila žádost obecně prospěšné společnosti Centrum pro zdravotně postižené Zlínského
kraje, Zlín o poskytnutí finančního příspěvku na podporu poskytovaných služeb. Vzhledem
k tomu, že z Buchlovic využívá či využilo jejich služeb 7 klientů, Rada městyse Buchlovice
schvaluje poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč,
• schválila uzavření Darovací smlouvy se společností Sparkinvest s.r.o., Buchlovice. Předmětem
smlouvy je finanční dar ve výši 27.184 Kč, který městys Buchlovice použil na financování
pořízení dezinfekce Anti-COVID 1000 l pro občany městyse,
• schválila úpravu úplaty za vzdělávání v mateřské škole následně: 1) V době uzavření mateřské
školy od 17. 3. 2020 do 22. 5. 2020 je dle § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. - úplata prominuta;
2) V době od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 je úplata prominuta pouze v těch případech, že dítě
ani na jeden den do mateřské školy nenastoupí,
• se seznámila s žádostí obyvatel lokality Horní Újezda o zvážení možnosti vybudování
vodovodu v této oblasti. Rada městyse Buchlovice požádá v této věci o vyjádření svého
poradního orgánu, a to komise výstavby a územního rozvoje a komise životního prostředí.
Tuto záležitost je třeba velmi dobře zvážit a posoudit s ohledem na všechny důsledky
a dopady,
• schválila uzavření Smlouvy č. 4/2020 o nájmu bufetu a posezením ve sportovním areálu
v Lúčkách s nájemcem z Hostějova. Smlouva se sjednává na dobu určitou od 1. 6. 2020
do 30. 11. 2020 za celkové nájemné ve výši 5.000 Kč včetně DPH,
• schválila provozní řád tenisových kurtů ve sportovním areálu v Lúčkách s účinností od 3. 6. 2020,
• schválila provozní řád studny v ATC Smraďavka s účinností od 17. 6. 2020,
• schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice pod názvem „Buchlovice, Váhovy, TS, VN a NN“ za cenu 244.500 Kč bez
DPH. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabelové vedení VN 75m, pilíř
NN 24ks, uzemnění,
• schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice pod názvem „Buchlovice, Hradišťská, IMACO, vedení VN“
za cenu 3.100 Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel VN,
telekomunikační síť (kabel VN 144m, telekomunikační zařízení 144, uzemnění),
• schválila cenovou nabídku revize povodňových čidel v k.ú. Buchlovice od společnosti PWS
Plus s.r.o., Staré Město za cenu cca 5.000 Kč bez DPH,
• schválila výsadbu živého plotu u ATC Smraďavka (140 ks habrů) + dosazení ptačího zobu
a dosyp štěpky v ATC Smraďavka, osázení kontejnerového místa „u Krátkého“, výsadbu růží aj.
u kostela, osázení truhlíků po centru obce, vyčištění ostrůvku u pošty a zeleně před lékárnou,
• schválila cenovou nabídku opravy a vyzlacení časem vybledlého písma památníku 1. světové
války v Buchlovicích od kameníka Petra Blahy, Vlčnov, za cenu 15.225 bez DPH,
• posoudila žádost Dušana Petřvalského, spolupořadatele 2. ročníku závodu MTB Maraton
Amtech – Juvacyklo Buchlovice 2020 o finanční podporu této akce. Rada městyse Buchlovice
schvaluje poskytnutí finančního daru ve prospěch této akce ve výši 2.000 Kč, dále bude ze
strany městyse zdarma zapůjčeno a postaveno pódium v ceně 5.000 Kč, pořadateli bude
zdarma zapůjčeno nezbytné dopravní značení a při akci bude po dohodě k dispozici i několik
členů SDH Buchlovice,
• posoudila nabídku společnosti IV-Nakladatelství s.r.o., Praha 3, pověřenou Českým červeným
křížem na finanční zapojení se do projektu vydání publikace „Omalovánky první pomoci“. Rada
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městyse Buchlovice, vzhledem k omezenému rozpočtu v tomto a pravděpodobně i příštím
rozpočtovém období, nabídku neschvaluje,
schválila konání letního stanového tábora na Smraďavce – lokalita podél Dlouhé řeky
v termínu od 6. 7. 2020 do 1. 8. 2020 žadatele Junák – český skaut, středisko Uherský Brod,
z.s., a jako každoročně se rozhodla umístit uzamykatelný kontejner na odpady do blízkosti
uvedeného tábora, dle možnosti a vzájemné dohody,
schválila konání letního stanového tábora na Smraďavce – lokalita „U Kamenného kříže“
v termínu od 5. 7. 2020 do 29. 8. 2020 žadatele Junák – český skaut, Kyjov, a jako každoročně
se rozhodla umístit uzamykatelný kontejner na odpady do blízkosti uvedeného tábora, dle
možnosti a vzájemné,
schválila pronájem prostor v Československém kulturním centru žadateli Středisko volného
času Klubko Staré Město p.o. Účelem pronájmu je realizace příměstského tábora v termínu 20.
7. 2020 – 24. 7. 2020 za cenu 3.000 Kč,
schválila cenovou nabídku zpracování mapových podkladů historických map od společnosti
ASTRADE s.r.o. Jedná se o vytvoření modelu reliéfu katastru Buchlovic filtrací mračna bodů
z 16 polygonů laserových snímků pro oblast Buchlovic, georeferencování listů originální
mapy Stabilního katastru Buchlovic z roku 1827, 19 listů map z archivu ČÚZK Praha,
georeferencování podrobné topografické vojenské mapy oblasti Buchlovic z roku 1961 – 4
mapové listy za cenu 27.000 Kč bez DPH,
schválila snížení paušální částky za odběr energií v 1. pololetí roku 2020 v pronajatých
prostorách ČSKC nájemci ZUŠ Uherské Hradiště. Nájemci bude vystavena faktura v částce
6.250 Kč, což představuje poloviční hodnotu paušální platby, a to z důvodu nižšího odběru
energií způsobeného nevyužíváním prostor v době nouzového stavu v ČR,
schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice pod názvem „Buchlovice, Újezda, ..., KVNN“ za cenu 10.100 Kč
bez DPH. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabely NN, kabelové pilíře
a uzemnění,
schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice pod názvem „Buchlovice, Hradišťská, NODIS int., kab.NN“
za cenu 33.100 Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabely NN,
kabelový pilíř a uzemnění,
schválila uzavření Smlouvy č. 7/2020 o nájmu části pozemku p.č. 484/5 s žadatelkou
z Buchlovic. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1. 7. 2020 za cenu nájmu
400 Kč ročně,
schválila úhradu části nákladů na připojení kalového čerpadla pro účely SDH Buchlovice
na louce na Smraďavce. Jedná se o částku 14.456 tis. Kč bez DPH. Druhou polovinu nákladů
uhradí SDH. Práce provede Ondřej Čížek – elektromontáže, Buchlovice,
schválila uzavření smlouvy na zajištění technického dozoru stavebníka na akci „MK Zelený
dvůr Buchlovice“ za cenu 35.000 Kč (není plátce DPH) s Janem Vaculíkem, Hostějov,
schválila zadání výběrového řízení na dodavatele projekčních prací 3. etapy rekonstrukce VO
v Buchlovicích. Administrátorem zakázky bude městys sám. V rámci výběrového řízení budou
osloveny min. 3 subjekty pro podání cenové nabídky na základě Zadání veřejné zakázky 3.
etapa VO v Buchlovicích,
posoudila žádost žadatelů z Buchlovic o povolení k sjezdu po obecních pozemcích k přístavbě
RD č.p. 336 na p.č. 911 v k.ú. Buchlovice. Vzhledem ke špatné dostupnosti staveniště Rada
městyse požadovala po žadatelích, aby upřesnili množství stavebního materiálu, které
bude touto trasou dováženo. Je žádoucí, aby materiál byl navážen za příznivého počasí,
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a nedocházelo tak k nadměrnému zatěžování terénu. Po ukončení stavebních prací je nutné
vše uvést do původního stavu včetně obnovy případné poškozené zeleně. Most přes potok
vedoucí ke staveništi je aktuálně omezen nosností do 3,5 t, žadatel má tedy možnost část
materiálu při dodržení nosnosti navézt touto cestou. Po zvážení všech možných přístupů
ke stavební parcele č. 911 a dopadů na okolní stavby Rada městyse Buchlovice schvaluje
žadatelům sjezd po obecních pozemcích a úpravu meze na p.č. 583/2 v místě přiléhajícímu
k p.č. 910 v k.ú. Buchlovice,
schválila opravy několika úseků místních komunikací,
posoudila stížnost obyvatele z Buchlovic na hluk ze společnosti D H J – KOVO s.r.o., Buchlovice.
Se stížností byla seznámena jednatelka společnosti, která dodala dokument - Vyhodnocení
akustické situace v chráněném venkovním prostoru při provozu jednotlivého zařízení
umístěného v zadní hale areálu společnosti vypracovaný zkušební laboratoří EKOLA group,
spol. s r.o. v roce 2016, se závěrem, že měřené hladiny jsou v souladu s nařízením vlády č.
272/2011 Sb. Jednatelka dále informovala o připravované investici do odhlučnění přední haly
a zavedení jejího větrání s rekuperací. Ke stížnosti na zápach z těkavých látek uvedla, že se
jednalo o jednorázovou venkovní akci. V souladu s výše uvedeným bude jednatelka písemně
poučena k omezení hlučnosti a zápachu v areálu společnosti,
vzala na vědomí Protokol o výsledku kontroly na výkon státní správy na úseku matrik. Kontrola
byla provedena dne 25. 6. 2020 matrikářkami Městského úřadu Uherské Hradiště. Závěrem
kontroly je, že nebylo shledáno vážné pochybení vyžadující uložených nápravných opatření,
schválila podání žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníku v ulici Boženy Němcové
z programu „MAS Buchlov – IROP – doprava“. V případě schválení je míra dotace ve výši 95%
způsobilých výdajů,
schválila cenovou nabídku projektových prací akce „rekonstrukce chodníku v ulici Boženy
Němcové, Buchlovice“ od Ing. Jiřího Bačíka, Zlín, za cenu 30.000 Kč celkem,
schválila podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v Buchlovicích z Národního programu
Životní prostředí – výsadba stromů. V případě schválení je míra dotace ve výši 100%
způsobilých výdajů,
schválila cenovou nabídku na vypracování zadávací dokumentace pro podání žádosti o dotaci
na akci „Hospodaření se srážkovými vodami v areálu TJ Buchlovice a budově Úřadu městyse
Buchlovice“ z výzvy č. 144 „dešťovka“ od společnosti PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o.,
Uherské Brod za cenu 2 x 15.000 Kč,
přijala dar od paní Evy Matouškové, bytem Ústní nad Labem. Jedná se o olejomalby zámku
Buchlovice a hradu Buchlova od akademického malíře Františka Makyty, někdejšího rodáka
z Buchlovic. Rada městyse Buchlovice schválila úhradu dopravy předmětného daru ve výši
1.463 Kč a dále úhradu balícího materiálu s balným ve výši 752,49 Kč,
schválila termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice a to na středu
20. 5. 2020. Pozvánka a program budou v řádném termínu zveřejněny,
schválila termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice a to na pondělí
29. 6. 2020. Pozvánka a program budou v řádném termínu zveřejněny,
schválila termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice a to na čtvrtek
24. 9. 2020 od 17 hodin. Datum i program budou v řádném termínu zveřejněny,
schválila rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2020. Na straně příjmů se jedná o navýšení rozpočtu
o 190 tis. Kč celkem na 47.008,404 tis. Kč. Na straně výdajů se jedná o přesuny mezi kapitolami,
schválila rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2020. Na straně příjmů se jedná o navýšení rozpočtu
o 43 tis. Kč celkem na 46.936,404 tis. Kč. Na straně výdajů se jedná o přesuny mezi kapitolami,
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• schválila rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2020. Jedná se o navýšení rozpočtu na straně příjmů
o 364 tis. Kč celkem na 47.300,404 tis.,
• schválila rozpočtové opatření č. 11 pro rok 2020. Jedná se o navýšení rozpočtu na straně
příjmů o 35 tis. Kč celkem na 48.886,404 tis. Kč. Na straně výdajů se jedná pouze o přesuny
mezi kapitolami,
• schválila rozpočtové opatření č. 12 pro rok 2020. Na straně příjmů se jedná navýšení rozpočtu
o 3.320,25 tis. Kč celkem na 52.215,654 tis. Kč. Na straně výdajů se jedná o navýšení rozpočtu
o 90 tis. Kč celkem na 48.086 tis. Kč,
• vzala na vědomí Zprávu č. 73/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Buchlovice za rok 2019. Kontrola byla provedena kontrolním oddělením Krajského úřadu
Zlínského kraje na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěrem zprávy je, že při přezkoumání
hospodaření městyse Buchlovice za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb
a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly napraveny,
• schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace S M
B. Organizace vykázala ztrátu ve výši 335.231,51 Kč z hlavní činnosti a zisk ve výši 209,68 Kč
z hospodářské činnosti. Rada schvaluje převod výsledku hospodaření na účet nerozdělený
zisk neuhrazená ztráta minulých let. Rada městyse Buchlovice schvaluje uvedené organizaci
Odpisový plán na rok 2020.
• se seznámila a vzala na vědomí oznámení o průběžném hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Buchlovice k datu 30. 6. 2020,
• posoudila žádost žadatelky z Uherské Hradiště na odkup pozemků p.č. 2896/8 a p.č. 2896/7
v k.ú. Buchlovice. Rada městyse Buchlovice předává žádost zastupitelstvu se záporným
doporučením. Pozemky jsou v současné době předmětem platné pachtovní smlouvy,
• posoudila žádost žadatele z Polešovic o prodej p.č. 2103/1, 3025/1, 3022/1 a 3016/14 vše v k.ú.
Buchlovice. Rada městyse Buchlovice žádost předává zastupitelstvu, prodej však nedoporučila,
• posoudila návrh výkupu částí p.č. 2020, 2226, 2229/2 a 2219 v k.ú. Buchlovice pro zřízení
přístupu ke 4 rekreačním objektům na Smraďavce a p.č. 2227/2 a 2232 v k.ú. Buchlovice, které
budou následně prodány do soukromého vlastnictví. Rada městyse Buchlovice návrh předává
zastupitelstvu s kladným doporučením,
• posoudila žádost žadatelky z, Buchlovic o prodej RD č.p. 243 na p.č. 55 v k.ú. Buchlovice. Rada
záležitost předává zastupitelstvu, prodej však nedoporučila,
• posoudila žádost Ing. Jiřího Slováka, jednatele společnosti MIP spol. s r.o., Velká nad Veličkou,
o prodej pozemku p.č. 1797/2 v k.ú. Buchlovice. Rada městyse Buchlovice v tomto případě
upřednostňuje směnu předmětného pozemku a vyzývá žadatele k navržení pozemku
ve vlastnictví výše uvedené společnosti pro uskutečnění směny.

Výběrové řízení na pozici vedoucího S M B
Radní se zabývali zadáním výběrového řízení na pozici vedoucí Služeb městyse Buchlovice,
p.o. Starostka předložila návrh podmínek a rada schválila vyhlášení výběrového řízení na pozici
„vedoucí služeb městyse Buchlovice“. Jedná se o HPP na dobu určitou s předpokládaným
nástupem od 1. 8. 2020. K datu ukončení příjmu přihlášek do výběrového řízení přišlo 6 žádostí.
K osobním pohovorům, které proběhly v pondělí 1. 6. 2020 od 14 hodin na Úřadě městyse Buchlovice, bylo pozváno 5 uchazečů, jeden se ještě omluvil. Po ústních pohovorech se Rada městyse
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Buchlovice seznámila s výsledkem hodnocení uchazečů o pracovní pozici „vedoucí SMB“, které
provedla předem zvolená 5členná komise + 1 poradní člen, bez hlasovacího práva. Rada městyse
Buchlovice schválila závěr anonymního hlasování výběrové komise a schválila obsazení pozice
uchazečem Ondřejem Svobodou, bytem Buchlovice, s nástupem od 1. 10. 2020.

Dary a dotace
Rada městyse Buchlovice schválila úpravu Směrnice městyse Buchlovice stanovující pravidla pro
poskytování darů a dotací pro neziskové aktivity městyse Buchlovice. Nově bude nutné dodat
vyúčtování poskytnuté dotace do 15. 11. téhož roku, pro který je dotace poskytnuta a do stejného
termínu, tedy 15. 11. podat žádost o dar či dotaci pro rok následující, s účinností od 1. 5. 2020.

Nájemné vybírané z obecního majetku
v době nouzového stavu
Starostka seznámila radní se zjištěnými informacemi o možnosti úlevy na nájmu pro uživatele
nebytových obecních prostor. Úleva na nájemném je dle informací Ministerstva vnitra možná
od 12. 3. 2020, tedy od vyhlášení nouzového stavu. Rada schválila snížení nájemného na 0 Kč všem
svým nájemníkům za měsíc duben a těm podnikatelům, kterým nebylo umožněno pracovat ani
v květnu, tak i celý květen (kadeřnictví, masérské služby, kosmetika, restaurace, cukrárny aj.).
Radní dále posoudili žádost nájemce parkoviště pod hradem Buchlovem o slevu na nájmu. Radní
současně posoudili snížení nájmu i pro nájemce parkoviště u zámku. V obou případech se shodli
na slevě v částce jednoho měsíčního nájmu. V průběhu nouzového stavu a po něm rada posuzovala ještě další žádosti o úlevy na nájemném nájemníkům v prostorách městyse Buchlovice.

Činnost komisí
Rada městyse Buchlovice na svých zasedáních projednává vyjádření ke stavebním záměrům
žadatelů vždy na základě vyjádření Komise výstavby a územního rozvoje. Jedná se o rekonstrukce,
úpravy vjezdu, novostavby, budování nových inženýrských přípojek, aktuální projekty připravované městysem Buchlovice, záměry městyse, jeho rozvoj a další. Komise vždy posuzuje komplexní
dopad na dotčené území i jeho okolí, snaží se území buchlovického katastru s dominantním trojvrším chránit před nežádoucími stavbami, které by měly fatální dopad na podobu tohoto cenného
území. Bohužel se ale setkáváme s neukázněnými stavebníky, kteří staví svůj zájem nad ochranu
zóny přírodního parku Chřiby a jeho blízkého okolí. Komise dále intenzivně pracuje na zadaných
územních studiích a přípravě nového územního plánu městyse.
Rada městyse Buchlovice dále projednává zápisy ze zasedání Komise pro životní prostředí. Jedná
se především o záležitosti týkající se zeleně, žádostí o kácení stromů, výsadby stromů apod.
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Ostatní:
Starostka informovala radní o aktuálních projektech projednávaných a připravovaných Mikroregionem
Buchlov. Pracuje se na aktivitě Přívětivý úřad, v rámci něhož by došlo k nahrání pasportů obcí do GIS,
bylo by financováno z rozpočtu mikroregionu, vše bude ještě na programu příští valné hromady.
Rada městyse se seznámila s informací od SH ČMS, které bylo osloveno Českou poštou na možnosti případné pomoci z jejich strany při doručování listovních a balíkových zásilek, také při třídění
a přepravě zásilek a roznosu letáků v době nouzového stavu. O využití členů sborů SDH příslušné
obce rozhoduje starosta obce, která je zřizovatelem jednotky a to po dohodě se starostou SDH
a velitelem jednotky. Radní v této věci nedoporučují a neschvalují využití členů místní SDH. V době
nouzového stavu již dostatečně obci a občanům pomohli, jednalo se o výdej dezinfekce, rozvoz
letáků aj. Také je nutné zachovat pohotovosti schopnou zásahovou jednotku.
Radní se zabývali i skládkami různých materiálů na obecních pozemcích.
Starostka předala radním poděkování od Malovaného kraje za poskytnutý finanční dar.
Dále starostka informovala o e-mailu z kompostárny Buchlovice, ohledně chování některých místních občanů, kteří odmítají zvážit přivezený bioodpad. Mikroregion Buchlov vypracuje provozní
řád sběrného dvora, byť pravidla pro odkládání odpadů zde jsou ve známost dána, mj. v Buchlovském zpravodaji březen 2020.
Rada posoudila žádosti společnosti HEXXA.CZ s.r.o., Zlín o povolení záboru veřejného prostranství
k umístění informačního zařízení pro propagaci pana Iva Valenty před senátními volbami 2020
a hnutí Trikolora před krajskými volbami. Rada městyse Buchlovice žádosti neschválila.
Rada posoudila žádost společnosti Media TEN s.r.o., Zlín o povolení záboru veřejného prostranství
k umístění informačního zařízení pro propagaci Občanské demokratické strany před volbami
2020. Rada městyse Buchlovice žádost neschválila.
Rada se zabývala konáním letošních svatomartinských hodů s ohledem na epidemiologickou
situaci a protiepidemiologická opatření. Stanovila podmínky pro konání svatomartinských hodů
v roce 2020: Sobota – povolení na náměstí bez posezení U Páva, obchůzka krojovaných po obci
bez zvonění po domech, večer tanečky na náměstí. Neděle – dopoledne mše v kostele sv. Martina,
tanečky na náměstí, hodové a dozvukové taneční zábavy se konat nebudou.
Starostka informovala radní o přerůstající zeleni při cestě k ranči Nevada. Po posledních deštích
a bouřkách bývá cesta vždy plná polámaných větví. Stav je při silnějším větru nebezpečný pro
procházející po cestě. V nejbližší době zde LČR správa toků plánuje čištění břehů potoka. Pokud
tímto nedojde k dostatečnému odstranění přesahující zeleně, budou obesláni vlastníci přilehlých
pozemků s výzvou na ořez stromů při cestě se lhůtou do 14 dní.
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Počasí letošního roku se konečně po několika extrémně suchých a nadměrně horkých létech vrátilo
do normálu, jaký je v našich zeměpisných místech tradiční. Dostatečné dešťové srážky oživily i zeleň
v našem potoce, v „ganále“, jak mu odedávna říkáme. V jeho korytě se objevily vedle krásných orobinců,
divizen i mnohé další kvetoucí rostliny a byliny, které jej obdivuhodně barevně zkrášlily a obohatily (viz
foto na první straně obálky dnešního zpravodaje).
Bohužel se ale právě i letos objevily případy, kdy (prozatím ještě neznámí) bezohlední lidé do potoka
vypustili septik nebo jímku a na čas ohrozili všechno živé. Jejich jednání je z pohledu společenského
přestupkem i trestným činem. (-bž-)

Během prázdninového období se dočkaly nové výsadby obecní plochy u chodníku před farním
kostelem sv. Martina. O osázení keři a okrasnými rostlinami se postarala zahradnice paní Alena
Machulová ve spolupráci se zaměstnanci Služeb městyse Buchlovice. (foto -bž-)
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V letním období se přehnalo přes Buchlovice několik bouřek s nárazovými větry, které polámaly
stromy v lese, na zahradách, při cestách atd. Členové SDH Buchlovice při několika výjezdech likvidovali
napadané a polámané větve stromů např. na tzv. pivní cestě – od čistírny odpadních vod k Sovínu,
odkud jsou naše fotografie. Ohledně provedení údržby těchto stromů proběhlo jednání zástupců
městyse Buchlovice s Lesy ČR, Správou vodních toků Vsetín, která spravuje Buchlovický potok, Dlouhou
řeku a několik jejich drobnějších přítoků. Přerostlé a proschlé stromy jsou z velké části součástí
a majetkem soukromých majitelů. (Foto SDH Buchlovice)
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V červenci byla zahájena výstavba nové obecní komunikace do lokality s novou obytnou zástavbou
(Zelený dvůr) v sousedství ulice Sportovní v Lúčkách. Byly provedeny zemní práce a první konstrukční
vrstvy vozovky i chodníku včetně pravostranné silniční obruby. Investorem je mestys Buchlovice.
Stavbu realizuje společnost EKOSTAV-STAVBY CZ s.r.o. ze Starého Města. (Marek Ondříšek)

Během prázdnin byla zmodernizována kotelna v naší mateřské škole. Původní zařízení kotelny bylo
kompletně demontováno. Mateřská škola je nově vytápěna dvěma nástěnnými kondenzačními kotly,
které současně zajišťují i ohřev teplé užitkové vody. Jedná se o moderní kotelnu, která pro běžný provoz
nevyžaduje každodenní fyzickou obsluhu. Kotelna je mimo jiné vybavena technologií umožňující
dálkovou obsluhu pomocí mobilní aplikace a GSM hlásičem pro hlášení poruch.
Stavbu zrealizovala společnost PASTOREK VTP s.r.o. z Jalubí, celkové náklady činí 665.489 Kč a jsou plně
hrazeny z rozpočtu městyse Buchlovice. (Marek Ondříšek)
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V Buchlovicích máme nové osvětlení

V letních měsících byla provedena první etapa výměny zdrojů veřejného osvětlení v obci. Stávající
sodíkové lampy byly nahrazeny moderními LED svítidly, na některých nedostatečně osvícených
místech, z hlediska všeobecné bezpečnosti, byla doplněna nová světla. Akci realizovala společnost ENCO
group, s.r.o. z Olomouce. Celkové náklady činí 2,853.475 Kč. Městys Buchlovice získal od Ministerstva
průmyslu a obchodu dotaci ve výši 1,253.404 Kč z programu EFEKT 2020. (Marek Ondříšek)

Od začátku září začala oprava stávající kanalizace u náměstí a na začátku ulice Brněnské pod
kostelem, kterou provádí firma Tufír, spol. s r. o. Kunovice pro investora Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště (SVaK). Oprava je z části prováděna výkopem a z části bezvýkopovou
technologií. Práce, která bude pokračovat i na podzim, je rozdělena na etapy. Komunikace kolem
parkoviště, Muzea Podhradí a státního zámku Buchlovice, bude s únosnými omezeními průjezdná
a je označena dočasným dopravním značením. Poté bude následovat oprava další kanalizační
stoky opět v majetku SVaK v ulici Hřbitovní. Případné bližší informace podají pracovníci firmy SVaK
(tel.: 572 530 111).
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Městys Buchlovice věnoval Uherskohradišťské nemocnici platan javorolistý v rámci projektu STROM
PRO NEMOCNICI. Doufáme, že bude všem pacientům i personálu nemocnice dělat dlouhá léta radost.

Cesta k dnešnímu Ranči Nevada za Smraďavkou byla zřízena tehdejším Zemědělským družstvem
Družba Boršice před desítkami let takříkajíc spontánně na pozemcích soukromých majitelů. Převážně
na soukromých pozemcích se dnes nacházejí i přerostlé stromy, lemující drobný vodní tok, který je
ve správě Lesů ČR – Správě vodních toků Vsetín. Po náporech větrů, které se přehnaly o letošních
prázdninách a polámaly některé větve těchto stromů, provedly Lesy ČR alespoň nejnutnější ořezy
a prokácení. O likvidaci popadaných větví se postarali členové SDH Buchlovice (viz foto). Další
prořezání, příp. vykácení přerostlých, proschlých a nebezpečných stromů je povinností majitelů
jednotlivých pozemků, na nichž stromy rostou.
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Ohlédnutí za pracemi na Smraďavce

V souvislosti s rekonstrukcí rybníku před kaplí sv. Kříže na Smraďavce, kterou prováděl jeho majitel
František Krystýnek, byl nákladem městyse Buchlovice v měsíci červenci postaven nový chodník vedoucí
po rybniční hrázi od parkoviště k lávce před potok. Zároveň bylo pracovníky Služeb městyse Buchlovice,
s výpomocí majitelů lázní Leopoldov, vybudováno nové odvodnění z kanalizační vpusti na parkovišti
a položeny „chráničky“ k budoucímu osvětlení u rybníku a napojení vodního čerpadla pro SDH
Buchlovice s cílem zajištění dostatečného množství požární vody na Smraďavce. (Foto Ing. Josef Motyčka)
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Z nových knih v naší knihovně
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R. Cílek: Deset podob zla
J. Němec: Možnosti milostného románu
J. Hájíček: Plachetnice na vinětách
R. Třeštíková: Foukneš do pěny
H. Pawlowská: Čmelák
D. Dán: Kráska a zvíře
D. Dán: Moucha
D. Dán: Mucholapka
D. Dán: Nevíš dne, nevíš hodiny
S. Češka: Smrt místostarosty (česká detektivka)
L. Kubát: Brutalita (česká detektivka)
J. Ptáčková: Pod jabloní (česká detektivka)
C. J. Tudor: Kříďák

Ch. Linková: Zmizení
L. Pennyová: Břicho nestvůry
(inspektor Gamache 11)
A. Olsen: Oběť 2117
K. Ohlssonová: Miovo blues
L. Sigurdardóttir: V pasti
C. Erikssonová: V mlze
L. Castillo: Mrtví promlouvají
S. Lapena: Jeden z nás
A. Hejlskov: Náš velký útěk
S. Bythell: Deník knihkupce
N. Hawthorne: Šarlatové písmeno
W. Smith: Král králů
J. Moyesová: Schovej mě v dešti
S. Morgan: Léto v Paříži
D. Gabaldon: Vepsáno krví vlastního srdce
(Cizinka, 8. díl)
R. Anderson: Nevěsta jeho bratra
M. Harasimová: Doktorka Viktorie
Mgr. Dagmar Možná
knihovnice

Česká pošta, provozovna Buchlovice
– změna otevíracích hodin od 1. 10. 2020
Den v týdnu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Nová otevírací doba od 1. 10. 2020
10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Zavřeno
Zavřeno

Jde o zásadní krok, který zachová kvalitu poštovních služeb a zároveň dojde ke zvýšení
zákaznické spokojenosti. K této změně dochází plošně v rámci celé České republiky
a je řízena centrálně Českou poštou.

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/202022

Stěny haly doplnily reklamy

Ve víceúčelové sportovní hale Cihelna bylo během prázdnin nainstalováno několik reklam prvních
zájemců z řad buchlovických podnikatelů. Další zájemci, v případě zájmu, mohou kontaktovat pracovníky městyse Buchlovice. Všem, kteří reklamy poskytli, a zvláště v tomto roce poznamenaném
virovou nákazou, upřímně děkujeme.
Městys Buchlovice, Foto R. S.
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Prázdninová družina

O prázdninách se do školy nechodí, všichni víme, ale do družiny ano. V letošním roce jsme pro děti
připravili prázdninovou družinu. V prvním týdnu jsme navštívili Haldu v Boršicích, měli jsme den se
zvířátky. Přijela za námi slečna Trávníčková, která připravila dětem pracovní činnost na téma „ Land
Art“. Další týden jsme se vydali na hrad Buchlov, navštívili jsme keramickou dílnu Kampanela, kde
se dětem věnovali manželé Crlovi, společně si vyrobili hrneček, píšťalku a dekoraci. Prázdninovou
družinu jsme zakončili v pátek na školní zahradě, kde proběhly vodní hrátky a zábavné odpoledne
plné her a soutěží.
Jitka Mikulová
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Zahájení školního roku 2020/21

V úterý 1. září, po dvouměsíčních prázdninách, začala našim školákům opět škola. Slavnostní přivítání
dvaceti nových žáčků první třídy se uskutečnilo v zámecké sala terreně. (foto -bž-)
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Procházky nočním Buchlovem

Ve dnech 24. a 25. července se uskutečnil již 15. ročník oblíbených nočních prohlídek hradu Buchlova
s názvem Buchlovské noci s černou paní. Návštěvníky večerního hradu přivítalo v tanečním sále
vystoupení skupiny historických a scénických tanců Porta Temporis z Napajedel. Historii hradu v jeho
prostorách návštěvníkům přiblížilo téměř sedmdesát účinkujících v dobových kostýmech. Ohňová
a šermířská představení na prvním nádvoří hradu představila společnost Rock Fire. (Foto Libuše Mikulová)
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Barbora Zapletalová reprezentovala

Aktivní členka Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice, Barbora Zapletalová, se zúčastnila 8. srpna
na Salaši 4. ročníku hasičského zátěžového závodu hasičské ligy TFA Salašská rozhledna. Během
obtížného závodu v plné hasičské zbroji s kyslíkovou láhví a přilbou závodníci zdolávali nejrůznější
překážky vč. úderů kladivem, vytažení 20 kg zátěže na věž, manipulace s originálními těžkými
hadicemi, běhu a transportu osoby (figuríny), vážící 85 kg, a to všechno o venkovní teplotě kolem
30 °C ve stínu. Naše závodnice napoprvé dosáhla výtečného času 6:15:85. Letošní ročník byl zároveň pro členy SDH ČMS Zlínského kraje kvalifikací na Mistrovství ČR v TFA.
SDH Buchlovice
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Bláto závodníkům nevadilo

Start závodu
V sobotu 18. července se uskutečnil II. ročník cyklistických závodů MTB maraton Amtech – Juvacyklo Buchlovice, který měl start i cíl na Smraďavce.
V dopoledních hodinách, v čase prezentace cyklistů, se před lázeňskou restaurací odehrávaly
dětské závody, jejichž vítězové byli vyhlášeni kolem 14. hodiny. V pravé poledne byl odstartován
hlavní závod na 25 a 56 km. Výborně zabezpečená trasa vedla nejprve přes Buchlovice a poté
pokračovala již chřibskými lesy. Maratonu se zúčastnilo několik ženských i mužských borců
z Buchlovic.
Z důvodu velmi deštivého počasí byly letošní podmínky závodu ztížené, což bylo znát na každém
závodníkovi dojíždějícím k cíli. Mnozí se nechali slyšet, že tolik bláta při závodech horských kol
ještě neviděli. Ředitel závodu Dušan Petřvalský byl však spokojen.
V závodu na 56 km zvítězil mezi muži Karel Hartl (STARBIKE.SK časem 2:21:10) a mezi ženami Lucie
Skřivánková (Cykloop.cz - BT Morkovice, 3:21:16). V závodu na 25 km přijel první z mužů Tomáš
Petříček (Cykloop.cz - BT Morkovice, 0:58:42) a z žen Anna Petřvalská (Juvacyklo, 1:02:23). V kategorii elektrokol na 56 km zvítězil Patrik Řezáč (Juvacyklo, 2:40:49).
Foto Bořek Žižlavský
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Průjezd Smraďavkou

Ředitel závodu Dušan Petřvalský

Průjezd Buchlovicemi (foto Rostislav Skládal)

Pod muzeem (foto Jan Rybář)

Někteří závodníci z Buchlovic
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Mladí závodníci

Jízda zručnosti

Bláta bylo všude dost

Zabezpečení trati

Buchlovjané pomáhali na stanovištích

Stupně vítězů dětí
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Předání účastnické medaile

Poslední metry před cílem

Úspěšně v cíli

Očista boršickými hasiči

Vyhlášení vítězů hlavního závodu (foto MTB)
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Turistické centrum nabízí
Turistické informační centrum v Buchlovicích nabízí další nové publikace, které se na pultech
knihkupectví a informačních center objevily během letošních prázdnin.
První knihou je již třetí doplněné vydání publikace Chřiby – stopami dálnice (11. svazek edice
Chřiby záhadné a mytické) autorů Pavla Zrny a Bořka Žižlavského. Kniha podrobně přibližuje
stavbu zprvu československé, poté protektorátní dálnice v úseku pohoří Chřibů, která bývá občas
mylně nazývána „Baťovou“ nebo dokonce „Hitlerovou“.
Projekt československé dálnice počítal s propojením východu a západu Československé republiky
a její trasa je místy totožná s trasou současné dálnice D1. Její chřibský úsek, započatý v roce 1938,
začínal u Chvalnova, odkud šel přes Zástřizly, Vlčák, Bunč, k Nové Dědině, kde se silnice měla stočit
ke Žlutavě a pak pokračovat na Zlín. Na trase budovaného chřibského úseku dálnice dodnes nalezneme 29 pozůstatků staveb – propustků, mostů, náspy aj. Oproti předchozím vydáním je publikace
doplněna dalšími novými poznatky, informacemi a fotografiemi, které se podařilo dále získat.
Další novou publikací je první letošní číslo místopisného a vlastivědného sborníku Krajem Veligradu, který vydává Historická společnost Starý Velehrad.
Ústředním tématem tohoto čísla je obsáhlé pojednání historičky Milady Frolcové o buchlovickém
knězi Arnoštu Hrabalovi, významném grafikovi, od jehož úmrtí v prosinci loňského roku uplynulo
50 let. Sborník dále přináší představení někdejšího významného československého lesního odborníka Huberta Pelikána, který strávil své dětství na začátku 20. století na hájovně U Tří křížů (dnes
muzeum lesnictví a lesní pedagogiky) při silničce k Buchlovu, kde žil a úřadoval jeho stejnojmenný
otec, revírník Berchtoldova buchlovského velkostatku. Součástí textu jsou i Pelikánovy zajímavé
vzpomínky na dětství a život na hájovně, daleko od okolních obcí.
Z dalšího obsahu sborníku vzpomeňme např. články o Jiřím Blahovi st. – objeviteli mohyl na Čeložnicku, o stříbrnické hospodě, o údajně viděné „černé panici“ z Buchlova, o chřibských orchidejích,
o třech chřibských partyzánských pomnících na Moravansku a Bohuslavicku, o Hynku Dostálovi
– rytíři Řádu sv. Řehoře Velikého a mnohé další. 
-red-
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SDH Staré Hutě oslavil 130. výročí založení

Sbor dobrovolných hasičů na Starých Hutích oslavil 22. srpna své 130. výročí založení. Buchlovičtí
hasiči při této příležitosti předvedli přítomným ukázku likvidace autovraku. (foto SDH Buchlovice)
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Starými fotografiemi ze třicátých let 20. století si připomeňme turistický výlet nejmenovaných manželů
z Uherského Hradiště, kteří přijeli do Buchlovic autobusem a poté se vydali po hlavní silnici zřejmě
někam k Orlitově skale a pak nahoru, tehdejší prašnou cestou ke statku pod hradem a na Buchlov.
(Archiv SPHB)
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Korytem Buchlovického potoka – III
Pod prudkou pravotočivou zatáčkou silničky mířící k hájovně U Tří křížů a dále k Buchlovu, se
Buchlovický potok dostává do úzkého údolíčka s procházejícími zbytky někdejší lesní cesty, která
už místy zaniká. Brněnská silnice se tu už natolik vzdálila, že se dostáváme do poměrně klidných
lesních partií v hlubině Chřibů, kde je při troše štěstí a tiché chůzi možné narazit na lesní zvěř –
srnce a srny a dokonce i ve Chřibech míň a míň četnější laně s jelenem. Potok se s korytem vlní
v údolí a po stranách nechává svahy Kulaté a Křížku (někdy Křižíku).
Nevysoko nad námi se před více než sto lety nacházel na stromě u cesty svatý obrázek, připomínající tragické úmrtí sedláka Martina Slezáka z Buchlovic. Ten tu v roce 1901 projížděl svahem dolů
s párem koní a s vozem naloženým dřevem. Při prudkém klesání k Bílým potokům mu na voze
vypověděla brzda, u níž praskl řetěz. Přetížený vůz se dostal do velké rychlosti a sedláka přitiskl
k jednomu ze stromů a zavalil jej dřívím. Na místě zemřel.
Buchlovický potok pokračuje opuštěným lesním údolím dále a za Březovou se dostává do rozvětveného prameniště. Z pravé strany, proti proudu, se k němu po dvou zarůstajících mýtinách
přidává přítok, který pramení nedaleko pod nedávno opravenou a zpevněnou cestou vedoucí
od prudké zatáčky silničky na Buchlov pod Kulatou ke Dvorku (Zikmundovu). S pokračující cestou
se potok neustále zmenšuje a zařezává víc a víc do svahu Křížku. Na popisovaném větvení toku
se vydáváme potoční strží napravo, která začíná stoupat. Každou chvílí jsem už očekával hlavní
prameniště, ale to je prozatím v nedohlednu, tedy někde nahoře ve vysokém lese. Přestože je jaro,
v korytě potoka se před chvílí už voda ztratila. To samozřejmě nesvědčí nic dobrého a jen potvrzuje narůstající nejzásadnější několikaleté problémy s nedostatkem vody.

Meandry potoka pod silničkou k Buchlovu
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Potok pokračuje pod Křížek

Zrcadlení pod druhou oplocenkou

Zdáli už vidím cestu napojující se na silnici I/50, v jejím, z hlediska nehodovosti nejnebezpečnějším chřibském úseku, vedoucí k Zikmundovu. Končící koryto Buchlovického potoka míří pod
cestou do propustku, aby ještě krátce za ní pokračovalo do svahu k hlavní silnici. Jsem tedy u pramene, v cíli cesty, kterou jsem si tolik let plánoval. Tolikrát jsem tudy procházel, ale nikdy jsem si
nemyslel, že jsem u zrodu našeho Buchlovického potoka. I toto místo je poznamenáno tragickou
událostí, která se odehrála před několika málo lety. Náhodnými chodci zde v prameništi potoka
pod propustkem cesty byla tehdy nalezena mrtvola mladé ženy, jejíž osud byl poté policií odhalen a viníci potrestáni. Smutné místo připomíná svatý obrázek s fotografií zesnulé a s nápisem
„U zabité“. Na buku, kde je umístěn, a dole pod ním jsou upevněny a položeny květiny.
Jsme opět nedaleko hlučné brněnské silnice, a tak nás povedou kroky raději opačným směrem,
klidným lesem k hájovně U tří křížů (někdy Karáskova hájovna). Nedaleko nyní už prozkoumaného prameniště Buchlovického potoka, mineme u cesty mohutný tzv. Tomeškův dub, který tu
byl záměrně ponechán z dřívějšího lesního porostu, nahrazeném už velkými smrky a modříny.
Jak nám napovídá zdejší umístěná tabulka se státním znakem, dub je oficiálně registrovaným
památným stromem. Na tabulce se dále dočítáme následující informace: „Dub zimní (Quercus petraea) Tomeškův. Tento druh dubu přezdívaný Drňák dorůstá výšek až 40 m. Vysoko klenutá široká
koruna bývá u soliterních stromů hustě olistěná. U mladých stromů bývá borka hladká, až později
posetá rýhami a trhlinami. Je to důležitý strom nižších horských poloh a pahorkatin střední a jižní
Evropy. Jeho kůra obsahuje velké množství tříslovin, které byly hojně využívány v koželužství. Pro
svou pevnost a stálost patří dubové dřevo k nejžádanějším materiálům. Dříve se věřilo, že blesky
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Prameniště potoka pod Křížkem
nezasahují tyto stromy, protože jeho kořeny dosahují až do podsvětí. Byl hojně využíván při stavbě
rybníků a regulaci vodních toků. Tomeškův dub dostal své jméno po hajném, který hospodařil
v tomto revíru. Díky tomu, že si tento dubový porost oblíbil, zůstal tu tento poslední ukázkový kus.
(Konec)
Text a foto Bořek Žižlavský

Tzv. Tomeškův dub před Zikmundovem

Zánovní podoba Zikmundova
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Jak se žilo po pětačtyřicátém
na Trnávkách…
Blížil se konec II. světové války. Chodili jsme se dívat na Stříbrnické paseky z rozhledny, jak postupuje fronta. Pokaždé v pravé poledne jsme poslouchali Londýn, když se jednou na dvoře objevili
Němci. Naštěstí jeden z přítomných byl tak pohotový, že rádio vytáhl ze zásuvky a strčil pod peřiny
na posteli. Na druhý den už přišli Rumuni. Ti, co šli v prvním sledu, měli zájem pouze o jídlo. Ti
poslední měli zájem zase jenom o slivovici.
Všichni jsme měli obrovskou radost, že válka skončila. Měli jsme malé hospodářství, tři hektary
pole vlastního a jeden hektar v nájmu, tak jako většina usedlostí v té době na Trnávkách. Elektřina
tam v té době nebyla, tak jsme domácí úkoly psali při „petrolejce“. Zdejší elektrifikace proběhla až
v roce 1949. Do té doby se svítilo petrolejovými lampami; petrolej byl poměrně drahý. Tak jsme se
po večerech společně po tmě modlili růženec, aby se ušetřilo.
Při elektrifikaci Trnávek pomáhali místní občané. Kopali jámy na sloupy. Vzpomínám si, jak jeden
z místních šel v pozdních nočních hodinách, v podroušeném stavu, ze Smraďavky a spadl do jedné
z vykopaných jam a jelikož nebyl schopný sám bez cizí pomoci vylézt, musel v jámě vydržet až
do rána.
Celá naše usedlost se skládala ze čtyř obytných místností, dále z chlévů pro hovězí dobytek,
chlívků pro vepřové, sklepa, komory a „sociálního zařízení“. Pro uskladnění zemědělských strojů,
slámy a sena tu byla stodola. Pro pohon zemědělských strojů – mlátičky, fukaru, sečkovice, šrotovníku, cirkulárky – jsme používali benzinový motor zn. Slávia, tzv. stabilák.

S rodiči před chalupou

Kamarádi z Trnávek
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Na našem dvoře

Chvíle s babičkou

Obyvatelé Trnávek (Trnavjáci) v roce 1945
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Do tahu, jak se tenkrát říkalo, jsme měli dvě krávy, pak jalovici, kozu, prasnici a chovného kance.
Dvůr byl plný drůbeže – slepic, husí, kačen a moráků. V obživě jsme byli soběstační. Měli jsme
vlastní veškeré maso, mléko, máslo, tvaroh, vejce a mouku. U Krystoně jsme nakupovali pouze
cukr, sůl, kvasnice, ocet a petrolej. Měli jsme v domě vlastní pec, kde babička pekla chleba a koláče.
Stejné nebo podobné to bylo v té době ve všech hospodářstvích na Trnávkách.
Za chalupou jsme později měli stožár s dynamem a vrtulí, na půdě dva akumulátory – zařízení
na výrobu elektrického proudu. To sloužilo k osvětlení všech místností a provozu rádia, což byla
v té době celkem vzácnost. Menší domky na Trnávkách měly v té době ještě doškové střechy
a v obytných místnostech hliněnou podlahu tzv. hlinu zem.
Uprostřed dvoru býval hnojník, aby to nebylo daleko do chléva. – Jednou jsem šel ve večerních
hodinách, už bylo velice šero, k sousedům na besedu. U hnojiště se něco bělalo, a tak jsem ze
zdvořilosti zakašlal. Nikdy předtím a ani potom jsem u tetičky tak rychlý pohyb neviděl…
Vzpomínám, že už v té době se na Trnávkách čile sportovalo. Na podzim, když se posekla otava,
na loukách se pásly krávy a hrával fotbal. O nedělích v odpoledních hodinách jsme se scházeli
za Rašticovým, kde byla na kraji hor mezi dvěma smrky hrazda, na které jsme pravidelně cvičili.
V zimě jsme v kopcovitém terénu lyžovali a sáňkovali. Na počátku zimy jsme u Smraďavky přehradili potok, aby voda přetekla na louku, a měli jsme kluziště, které hojně využívala děcka z Buchlovic. Tady byl dán základ pro budoucí buchlovický hokej.
V té době se ještě udržovaly lidové tradice a zvyky – vaření trnek, pálení slivovice „načerno“ (říkalo
se, že kdo tuto slivovici pil, měl „hlúpé děcka“), chození za maškary o fašanku, v prosinci pak
za Mikuláše a čerta, na Velikonce „po šlahačce“ apod.
V té době žilo na Trnávkách i několik tzv. figurek, které raději nebudu jmenovat, abych někomu
neublížil. – Žilo se v té době opravdu skromně. Lidé se hodně fyzicky nadělali, ale měli k sobě blíž,
byli ohleduplnější a spokojenější. Když se potkali, dokázali se pozdravit.
Trnavják

Chalupa na Trnávkách (olej Ladislava Maršálka, 30. léta)
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Září na našich zahrádkách
Vyčistíme, vybílíme a vysíříme sklep, očistíme
a vydezinfikujeme police a lísky na ovoce.
K dezinfekci použijeme 1% suspenzi Chloraminu, nebo přidáváme do vody přípravek
Savo.
Dokončujeme ošetřování plodů jabloní proti Ca-deficientní hořké skvrnitosti
jablek solemi vápníku. Rozhodující je poslední
postřik 14 dnů před sklizní, a to např. 1% koncentrací Kalkosolu 25 nebo jiným přípravkem
s obsahem chloridu vápenatého.
Zde navíc připomínám, že poslední dvě ošetření solemi vápníku mají navíc velmi příznivý
efekt na delší bezproblémové skladování
plodů na loži ve sklepě, zvláště když se jablka
současně ošetřují v této době před sklizní
i proti skládkovým hnilobám.
V září se vracejí mšice z bylinných hostitelů
zpět na ovocné stromy a keře. Pokud dojde
k projevům jejich přemnožení na ovocných
kulturách, musíme ještě i nyní zasáhnout
Pirimorem 50 WG. Ekologové preferují zasáhnout přípravkem NeemAzal T/S.
Koncem měsíce září upevňujeme na kmeny
stromů a na kůly lepové pásy proti samičkám píďalky podzimní. Tyto pásy musí být
pevně přivázány ke kmenům a kůlům tak,
aby nemohly samičky proklouznout. Můžeme
místo toho oškrabat borku ve spodní části
kmenů a stromový lep Chemstop-ecofix
natřít ve vodorovném pásu přímo na kmen.
Tímto opatřením předcházíme jarním holožírům listů housenkami píďalek.
Pokud se objeví ve fázi zaměkání hroznů
deštivé počasí, příznivé pro šedou hnilobu
hroznů, je třeba provést u révy vinné druhý
postřik Teldorem 500 SC. Teldor Je výhodný
tím, že má relativně krátkou ochrannou lhůtu
(14 dnů) a kromě účinnosti proti samotné
šedé hnilobě navíc i výrazně redukuje množství již vytvořeného oxidačního enzymu laccasy v nahnilých hroznech. Tento enzym především negativně ovlivňuje samotné kvasné

procesy, dále způsobuje ztrátu barevnosti
u červených vín, sklon k hnědnutí u bílých vín
a nakonec i prázdnou, někdy až nahořklou
chuť vína z takto postižených hroznů. Ekologové preferují proti šedé hnilobě hroznů provést u révy vinné postřik VitiSanem a AquaVitrinem K.
V září je v zeleninové zahradě nejzávažnějším škůdcem pochmurnatka mrkvová.
Druhá generace této mouchy klade vajíčka
od konce července do konce srpna, někdy
až do konce září a způsobuje tzv. „červivost“
mrkve. Jedinou účinnou ochranou je překrývání mrkvových porostů netkanou textilií
v období kladení vajíček (od začátku srpna
do konce září). Na trhu jsou zde k dispozici
dva přípravky, oba jsou i v malobalení a oba
splňují podmínky pro ekologické pěstování
(Neudosan či Neudosan AF a přípravek NeemAzal – T/S). Jsou registrované do zeleniny
proti savým a žravým škůdcům, tedy i proti
pochmurnatce v mrkvi. Ochrana pomocí
těchto přípravků je zde však i při opakovaných postřicích problematická pro dlouhodobé vleklé kladení vajíček.
Od konce srpna přes celé září ponecháváme přikryté netkanou textilií i porosty
póru, neboť tento zásah je šetrnou a účinnou
ochranou proti vrtalce pórové. Nálet vrtalek
se pozná podle tečkovitých vpichů do listů
hostitelských rostlin. Vrtalka pórová je malá
dvoukřídlá muška, jejíž larvy na jaře poškozují listy cibule kuchyňské, v létě pak rostliny
póru. Často se nepodaří ve správný čas provést na jaře ošetření porostů cibule a v pozdním létě postřik póru, (tj. v době hromadného
rojení dospělců vrtalek). Tento účinný zákrok
musí být proveden včas do začátku líhnutí
larev, proto se většinou realizuje pouze u velkopěstitelů. Provádí se buď deltametrinovým
přípravkem (Decis Protech, Decis Mega) nebo
při ekoprodukci přípravkem Neudosan (draselná sůl přírodních mastných kyselin).
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V září pokračujeme v ošetřování celeru proti septoriové skvrnitosti listů. K chemické ochraně
je možno použít organický fungicid Score 250
EC. Další přípravek azoxystrobin Ortiva byl znovu
povolen pro zahrádkáře. Aby byla ochrana
účinná, je třeba s postřiky na celeru při deštivém

počasí začít včas (červen až září), ošetření provádět opakovaně a přípravky střídat. Ortivu lze
však použít pouze dvakrát za sezonu.
Zaslal Český zahrádkářský svaz
Buchlovice

Český zahrádkářský svaz informuje
V minulé sezóně 2019–2020 se vypálilo v naší pálenici 13.600 absolutních litrů alkoholu (a. l.) a tím
jsme uspokojili cca 1.100 zákazníků. Lisovna jablek zpracovala 4.288 litrů moštu.
Poslední roky se pohybujeme na špici podle výkonů a vybavení zařízení v pálenici. V naší oblasti
se nachází celkem 42 pálenic. Každým rokem se snažíme modernizovat a vylepšovat i okolí
(naposledy vybudování parkoviště, výsadba tújí, čištění místního potoka, nové jímky na výpalky
a úprava lisovny jablek).
Letošní sezóna začala od srpna a i přes neúrodu letního ovoce, které zčásti pomrzlo, jsme v srpnu
vypálili 1.219 a. l. alkoholu. K porovnání uvádím 3.743 a. l. v srpnu z minulé sezóny. Nyní se začíná
sypat do sudů modré ovoce, kterého je více a kvasy budou snad kvalitnější a zákazníci i my zahrádkáři budeme spokojeni.
Na závěr bych chtěl dodat, že přijmeme zájemce do našeho kolektivu pálenice.
Jan Stockmann, ved. pálenice, Foto -bžBUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/202046

Vzpomínka na Josefa Geržu
V posledních letech jsme jej znali i z malého
bufetu na sportovním hřišti v areálu TJ Buchlovice, kde ještě na penzi pracoval. Byl studnicí
vědomostí, s nimiž se rád dělil s ostatními. Rád
si povykládal a občas přispíval i do Buchlovského zpravodaje. Nechyběl na větších buchlovických kulturních akcích, na Festivalu česneku,
na vernisážích výstav v našem muzeu, v zámku,
na Buchlově.
Vzpomeňme…
Za Spolek podporovatelů historie Buchlovic
Bořek Žižlavský

V měsíci červenci letošního roku po těžké
nemoci navždy odešel náš spoluobčan, pan
Josef Gerža.
Jeho život, vedle běžných povinností a starostí,
byl spojen i s veřejnou činností (TJ Buchlovice, hudební skupina Junior combo aj.) a se
sběratelstvím. Zajímaly ho např. čínské mince
a v této souvislosti byl dlouholetým členem
České numismatické společnosti. Vedle toho
se zabýval historií Buchlovic a hradu Buchlova, kde před časem i pracoval. V roce 1995,
po první realizované velké výstavě o historii
Buchlovic v zámeckých výstavních prostorách
U fuchsií, byl jedním z hlavních iniciátorů založení Spolku podporovatelů historie Buchlovic
a poté jeho dlouholetým předsedou. Se spolkem byl spoluorganizátorem a realizátorem
mnoha historických výstav v buchlovickém
Muzeu Podhradí, na hradě Buchlově, v zámku
v Buchlovicích i v Uherském Hradišti. Buchlovickému muzeu věnoval mnoho svých historických předmětů a nadšeně se zúčastňoval
budování jeho stálé expozice.
BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/202047

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/202048

Vítání občánků – 27. června 2020

David Budař

Sofie Martincová

Ema Pulíková

Jakub Lukeštík

Malvína Vašková

Jakub Doležal

Michal Vondra
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Pan František Dvořan se v měsíci srpnu dožil obdivuhodných 95 let svého života. Do dalšího života mu
přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a úsměv na tváři, s jakým jej vidíme i na naší fotografii.
(foto -bž-)

V měsíci červenci se dožila paní Marie Svobodová z ulice Arnošta Hrabala krásných devadesáti let.
K tomuto významnému životnímu jubileu jí přejeme hodně zdraví, štěstí a všechno dobré. (foto -bž-)
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Náš spoluobčan, pan Rudolf Katrňák, který nyní žije v Domově pro seniory v Buchlovicích, se v měsíci
červenci dožil 90 let. K jeho krásnému životnímu jubileu mu přejeme do dalších let hodně štěstí a zdraví.
(Foto -bž-)

Ke krásným 90. narozeninám gratulujeme paní Věře Novotné, žijící v Chrastích pod Barborkou, která je
oslavila v měsíci srpnu. Paní Novotné přejeme hodně zdraví a štěstí. (Foto -bž-)
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V minulém čísle zpravodaje jsme uveřejnili dobový novinový text o autobusovém neštěstí, které se
událo u vlakového nádraží ve Starém Městě roku 1927, při němž mj. zemřeli dva Buchlovjané. Dnes
přinášíme fotografii dotčeného autobusu autodopravce Kluky z Buchlovic, pořízenou v roce 1926
v Uherském Hradišti před redutou. Autodopravce provozoval linku Uherské Hradiště – Buchlovice
a zpět. (-bž-)

V měsíci září 2020 slaví svá kulatá a půlkulatá jubilea tito spoluobčané:
pan Václav Foltýn (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Ludmila Juříková (Domov pro seniory Buchlovice)
pan Eduard Piaček
paní Ludmila Gabková (Domov pro seniory Buchlovice)
pan Ivan Krejča (Domov pro seniory Buchlovice)
Všem oslavencům přejeme do dalších let života všechno nejlepší,
zdraví a štěstí.
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Staré pohlednice nás přivádějí tentokrát na Velehrad. První z nich, barevná, byla vydaná roku 1898.
Druhou, fotografickou a okénkovou pořídil a vydal fotograf Jan Horák ze Starého Města roku 1907.
(Archiv SPHB)

Komín v bývalé cihelně, dnes areálu Služeb městyse Buchlovice, si začátkem léta oblíbili čápi.
(Foto Ing. Josef Motyčka)
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