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Rytina kaple sv. Barbory (výřez) z roku 1719

výročí na říjen

Kaple sv. Barbory - Barborka
Na tento měsíc vychází malé výročí, které se vztahuje ke kapli sv. Barbory na Modle. Před 220
lety v roce 1784 došlo podle nařízení císaře Josefa II. k uzavření kostelíku a na mnoho let ke zrušení
tradičních poutí. Peníze v hotovosti (320 zl.) přišly do buchlovické kostelní pokladny, větší předměty
převzala majitelka panství Marie Eleonora Petřvaldská a drobnosti byly rozděleny kostelům buchlovického patronátu.
Vznik první zdejší kaple nevelkých rozměrů můžeme klást do 13. století. První písemná zmínka
o Barborce pochází z roku 1412. Během let stavba chátrala a její sloh i rozměry požadavkům nastupující doby nevyhovovaly. Novou kapli nechal postavit Hanuš Zikmund Petřvaldský v letech 1672 - 73.
Pod stavbou byly vybudovány čtyři hrobky, jež nahradily do této doby používanou kryptu pod kostelem
sv. Alžběty v Buchlovicích.
Hlavní oltář kaple pochází z přelomu 17. a 18. století a byl sem převezen ze zrušeného velehradského kláštera, zatímco původní se ocitl ve farním kostele sv. Martina v Buchlovicích. Varhany, převezené
po roce 1930 z Buchlovic, byly poničeny při vloupání do objektu v roce 1969. Stěny doplňují posmrtné
portréty členů rodiny Berchtoldů z druhé poloviny 19. století. Za pozornost stojí i náhrobníky náležící
Berchtoldům. Nejcennějším kusem je náhrobek Zikmunda II. a Josefiny Berchtoldových, do něhož je
vloženo terakotové renesanční dílo, reliéf Madony s Ježíškem, z florentské dílny rodiny della Robbiů.
Text a foto: Bořek Žižlavský

Interiér horní části kaple
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informace obecního úřadu

Po skončení veřejného zasedání v úterý 21.9.2004 si členové obecního zastupitelstva prohlédli opravené
prostory autokempu na Smraďavce
(foto: Bořek Žižlavský)

Týden otevřených dveří v knihovně
Ve dnech 4., 5., 8. a 9. října 2004 proběhnou v knihovně dny otevřených dveří, kdy mohou čtenáři
vrátit dlouhodobě zapůjčené knihy bez zaplacení poplatku za upomínky a noví čtenáři se mohou
přihlásit bez zaplacení čtenářských poplatků.
Přijďte i vy, kteří jste si doposud v knihovně nepůjčili žádnou knihu. Čeká tu na vás cca 15.450 zajímavých titulů a k tomu časopisy Vlasta, Květy, Praktická žena, Receptář, Reflex, Zahrádkář, Zdraví,
100+1, Domov, Chalupář, Čtyřlístek, ABC, Buchlovský zpravodaj, Hospodářské noviny, Slovácké
noviny a Mladá fronta Dnes.
L. Harrisová – Vražda na Velký pátek

Z nových knih (pro dospělé)
V. Javořická – Na Radosti
M. Mlynářová – V padesáti na začátku
M. Kopřivová – Ať si na to každej přijde sám
M. Brent – Podvržené dítě
C. Proctor – Půlnoční zpověď
J. Mosiér – Mýtus o Blitzkriegu
M. Roberts – O koních a lidech
J. Harrisová – Svatí blázni
K. Follett – Kavky
J. M. Simmel – Mějte naději
I. Devátá – Co číhá za humny
F. Binder – Tibetská hora bohů
H. C. Mahlerová – Tiché zvonky
P. Baumann – Láska Isabel Godinové

(pro děti a mládež)
S. Lanczová – Kdysi dávno
L. Renisonnová – Zmlkni mozku!
Jablíčko pro slečnu učitelku a jiné horory
A. Mikulka – Lupiči a policajti
J. Lissenberg – Křečíci
Encyklopedie pouště
D. Spanlagová, P. Sýkora – Pohádky ovčí babičky
J. Nimmová – Charlie a tajuplná truhlička
M. Honaker – Paličák a hraběnčin duch
M. Konvalinka – Ondra
Barevná okna
Zvířátka ze sena
knihovnice
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Vyšla publikace o kapli sv. Barbory
Koncem měsíce srpna vyšla nová, nevelká rozsahem, publikace autorů Jiřího Novotného a Bořka
Žižlavského s názvem Kaple sv. Barbory a vrch
Modla.
Dočtete se v ní jak o nejstarší historii tohoto
výšinného místa, tak i o stavbě samotné kaple, o jejím využití a její pohnuté historii.
Novou publikaci vydalo nakladatelství Gloriet
z Libic nad Cidlinou ve spolupráci s Památkovým
ústavem Brno. Práce je bohatě doplněna barevnými fotografiemi Bořka Žižlavského a Jana Kulicha
a je k dostání na hradě Buchlově, zámku v Buchlovicích, v buchlovickém informačním centru a na
dalších místech.
-red-

Obálka nové publikace

Oprava náhrobku Bedřicha Berchtolda

Možná, že jste si všimli, že léta chátrající náhrobní deska hrobky Bedřicha Berchtolda na hřbitově
se dočkala v minulém měsíci částečné opravy. Byl
opraven už málo čitelný nápis, který přibližuje tuto významnou osobnost českého národního
obrození.
(foto: Bořek Žižlavský)
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Náměstí dominuje opravená restaurace
Během letošního léta doznalo buchlovické
náměstí dalšího znatelného vylepšení, čímž byla
celková rekonstrukce restaurace U páva a přilehlých sálových prostor. Ze všeho nejdříve ale
pohleďme do minulosti samotného hostince,
který má nejbohatší a nejstarší historii ze všech
buchlovických pohostinství vůbec.

Před vypsáním výběrového řízení na nového
nájemce pohostinství, v prosinci 2003, rozhodla
Rada obce Buchlovice o celkové opravě budovy, včetně sousedního a léta vůbec nevyužívaného kinosálu. Nájemcem, který nejvíce splňoval
představy Obce, se stal Pivovar Janáček Uherský
Brod. Rekonstrukce budovy se ujala firma Stamos z Uherského Hradiště, která zahájila práce
v měsíci dubnu letošního roku. V rámci oprav
bylo zrušeno dosavadní kino se stupni a promítací kabinou, přičemž vznikl sál s velmi slušnou
plochou 162 m², opatřený dlažbou pro vyšší otěr
a v konečné fázi vyzdobený mnoha fotografiemi nejenom buchlovického náměstí z počátku
minulého století.
Zároveň byla rekonstruována sousední restaurace s kuchyní, přilehlými prostorami a se sociálním zařízením. Vedle nových elektrorozvodů
a nezbytných rozvodů vody došlo k napojení
kanalizace ve dvorním traktu a k likvidaci dosavadních septiků. Dřevěnými „eurookny“ byla
opatřena nejen budova restaurace a sálu, ale
i sousední pošty a stejně tak tomu bylo i s výměnou konstrukčních prvků střechy, krytinou

Počátky panské hospody na „rynku“ sahají
hluboko do středověku. Ještě počátkem 19. století byla se vší pravděpodobností jediným pohostinstvím v obci. Zdejší pohostinnosti a noclehu
si například užil ze 4. na 5. září 1842 i významný
obrozenecký novinář a spisovatel Karel Havlíček
Borovský, který tudy směřoval z Uher do Brna.
V povědomí se dodnes udrželo jméno výčepního
Františka Syrovátky, který hojně čepovával i na
poutích na Barborce.
Roku 1926 se stala nájemcem těchto obecních prostor Tělocvičná jednota Orel Buchlovice.
Počátkem třicátých let byla budova zbourána
a na jejím místě vyrostl nový hostinec s tělocvičným sálem, později přebudovaným na kinosál.
Podnájemcem TJ Orel se stal na mnoho let Jan
Dvořan, a to až do července 1945. Tehdy byly
prostory přebudovány na úřadovnu národního
výboru a byt tajemníka. V osmdesátých letech
zde sídlila obecní knihovna a po roce 1989 pak
restaurace U páva, provozovatelů Antonína
Valenty a Pavla Lipnera.

a měděnými okapy s dalším oplechováním. K restauraci přiléhá nové venkovní posezení a kryté
pódium, vybíhající do náměstí, které je v souladu s celkovým řešením budovy a s její fasádou.
Na venkovní řešení ostatně dohlíželi pracovníci
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oddělení architektonického dohledu a památkové péče odboru architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu
Uherské Hradiště, a to z důvodu blízké přítomnosti národní kulturní památky – zámku Buchlovice.
Rekonstrukce objektu, která bezesporu zkrášlila turisticky atraktivní náměstí a střed našeho
městečka, si vyžádala celkovou částku 5,5 mil.
Kč, z níž se 1,4 mil. Kč podílel Pivovar Janáček,
který má tímto částečně splacen svůj nájem.
Původní cena z výběrového řízení byla nižší, ale
vlivem změny DPH u stavebních prací z 5 na
19% došlo k jejímu navýšení o 326 tis. Kč. Ve
smlouvě s pronájemcem je mimo jiné uvedeno,
že nájemce umožní pronajímateli 8 dní v roce, v termínu písemně určeném alespoň 15 dnů
předem, bezplatné užití restaurace (sálu) pro
potřebu pronajímatele a dále umožní nejvýše 6
dnů v roce organizacím pořádajícím akce pod
záštitou pronajímatele, v termínu písemně určeném pronajímatelem alespoň 15 dnů předem,

užití restaurace (sálu), a to za úplatu ve výši
1 000 Kč/den. Velikost prostor a nájemní smlouva umožňují velmi výhodné podmínky pro pořádání nejrůznějších akcí – představení, divadel,
koncertů, hodů…
Rekonstrukce restaurace U páva a sálu byla
ukončena 31. srpna 2004 s tím, že zkušební provoz byl zahájen už 13. srpna téhož měsíce. A jak
se práce podařila, přijďte se přesvědčit sami.
Text: Bořek Žižlavský
Foto: Vlastimil Kořínek
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řádky základní školy
Vážení občané,
1. září 2004 jsme se opět sešli na hřišti Základní školy Buchlovice a vstoupili jsme do školního roku
2004/2005. V tomto školním roce navštěvují naši školu 253, kteří jsou rozděleni do 11 tříd a vyučuje
je 16 učitelů. Dětem navštěvujícím školní družinu se v jejich volném čase věnují dvě pracovnice školní
družiny.
Přínosem pro náš pedagogický sbor budou jistě noví kolegové:
pí uč. Kateřina Hofmanová bude učit jazyk anglický, má státní zkoušku z jazyka anglického, 1 rok
pracovala v Anglii, ve výuce anglického jazyka má praxi
p. uč. Přemysl Hrančík studoval na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
obor biologie-zeměpis– geologie, nás bude učit biologii a zeměpis
pí uč. Alena Hrušková je absolventka přírodovědecké fakulty MU v Brně, obor matematika – biologie a bude učit své obory
p. uč. Dalibor Blecha vystudoval Ostravskou univerzitu, obor fyzika – základy techniky, má 13 let
praxe a u nás bude učit fyziku, pracovní vyučování a chemii a bude správce počítačové sítě
sl. Marie Jochymková, absolventka Střední pedagogické školy v Kroměříži byla po roční stáži
přijata jako vychovatelka školní družiny
Během prázdnin neprobíhaly žádné závažnější opravy, neboť vše směřujeme ke generální opravě
v roce 2005.

Termíny schůzek s rodiči:
21. září
celoškolní rodičovské sdružení + třídní schůzky
23. listopadu
1. stupeň - tříd. schůzky 16.00 hod
2. stupeň - tříd. schůzky 17.00 hod.
11. ledna
individuální konzultace – prospěch, chování
19. dubna
1. stupeň - tříd. schůzky 16.00 hod
2. stupeň - tříd. schůzky 17.00 hod.
Dále konzultace s rodiči dle potřeb TU

Pololetní prázdniny
pátek 4. února 2005
Jarní prázdniny
14.2. – 20.2. 2005
Velikonoční prázdniny
čtvrtek 24.a pátek 25. března 2005
Hlavní prázdniny
pátek 1.7. 2005 - středa 31.8.2005
Zápis do 1. třídy
pátek 4. února 2005
Přijímací zkoušky:
1. kolo pondělí 18. dubna 2005

Termíny prázdnin
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno v pondělí
31. ledna 2004, ve 2. pololetí ve čtvrtek 30. června 2005

Kroužky a kurzy:
Také v letošním roce hodláme otevřít celou řadu
kroužků. Jsou to:
národopisný, dějepisný, tělovýchovný, kroužek
výtvarných činností, matematický a hudební
Dále zamýšlíme otevřít kurz hry na klavír, flétnu
a kytaru, kurz keramiky a kurzy angličtiny pro
žáky 1. – 3. třídy.

Podzimní prázdniny
středa 27. a pátek 29. října 2004
Vánoční prázdniny
pondělí 23.12. 2004 - neděle 2. 1. 2005
- vyučování začne v pondělí 3. 1. 2005
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Spolupráce s veřejností
Chtěli bychom navázat na dobrou spolupráci se sdružením rodičů, která se začala rozvíjet v loňském
roce, rovněž budeme pokračovat ve spolupráci s Junákem a místními sportovci, zvláště pak s žákovským oddílem kopané.
Veřejnosti chceme také nabídnout kurzy angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé, rodičům
předškoláků cvičení rodičů s dětmi a kurz keramiky pro dospělé. Všechny kurzy pro dospělé otevřeme
pouze při dostatečném počtu zájemců.
Mgr. Ludmila Cilečková
ředitelka základní školy

Buchlovičtí junáci na táboře

Letošní letní skautský tábor buchlovických
junáků se konal ve vesnici Jívová nedaleko Olomouce. Celkem třicet dětí se snažilo získat Svatý
Grál pro krále Artuše, což se jim nakonec také
povedlo. Čtyři družinky – Artušáci, Dragoni,
Kameloti a Skřeti – se každý den utkali v soubojích o družinové a královské prapory.
Navštívili jsme rovněž město Olomouc, kde
jsme se rozdělili na dvě skupinky. Mladší si
prohlédli zoologickou zahradu a starší vyzkoušeli
svou zručnost i odvahu v Lanovém centru Olomouc, kde zdolávali i šestimetrové překážky.
Doufáme, že se všem tábor líbil a už se těšíme
na další!
Junáci Buchlovice
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Pěvecký sbor Buchlovice v Praze

Členové sboru na Karlově mostě

(foto: MUDr. Josef Macenauer)

Ve dnech 7.–9. července uskutečnil pěvecký
sbor třídenní vlastivědný zájezd do Prahy. Jelikož
počasí bylo v tyto dny velmi pěkné, mohli jsme
navštívit nejen řadu pražských pamětihodností,
ale i dvě večerní představení.
Neopakovatelným zážitkem byla návštěva Petřínské rozhledny. Za krásného jasného slunečného odpoledne bylo možno dohlédnout až k
Českému středohoří, což se návštěvníkům Prahy
naskytne jen velmi zřídka.
Neméně silné dojmy jsme si odnesli z večerního divadelního představení Tragická historie
o doktoru Faustovi, které jsme zhlédli v kasematech na Vyšehradě. Toto netradiční divadelní prostředí významně umocnilo sílu známého

Goethova příběhu. V hlavní roli se představil
vynikající herec David Prachař. Mimochodem
toto představení obdrželo již několik prestižních
divadelních ocenění.
Z památek, které nám Praha nabízí, nás snad
nejvíce zaujalo Židovské Město pražské a Staronová synagoga. Z velmi zasvěceného výkladu
paní průvodkyně jsme získali spoustu informací
o historii města a také o výjimečnosti Staronové
synagogy.
Psát o všech památkách nebo kulturních akcích
navštívených během tří dnů asi nemá smysl.
Závěrem lze říci, že zájezd sboru do Prahy
byl příjemným odpočinkem s nabýváním nových
poznatků a zážitků.
dir
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Na Petříně

Na Staroměstském náměstí

U letohrádku královny Anny

(foto: MUDr. Josef Macenauer)
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Den památek obrazem – vystoupení F-studia
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Den památek obrazem – sokolnický den

Foto: Oldřich Stránský
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Činnost PATRIOT Clubu
se dotýká i Buchlovic
Již před časem jsme se mohli setkat na stránkách Buchlovského zpravodaje se jménem ing. Aleny
Kulheimové, a to především v souvislosti s uherskohradišťským sdružením PATRIOT Club. Aktivity
klubu se odehrávají předně na poli propagace našeho regionu (krajiny, památek, osobností i událostí)
v krajanském tisku doslova po celém světě. V těchto periodikách zazněla nejednou jména našeho městečka, hradu Buchlova, Barborky, zámku i Smraďavky. V této souvislosti jsme položili několik otázek
paní Kulheimové, které ochotně odpověděla.
Publikace článků členů PATRIOT Clubu redaktor Knotek do svého programu neopomeUherské Hradiště v zahraničí neutichla ani nul zařadit návštěvu hradu Buchlova
po pěti letech. Ve kterých periodikách byly
Naše krajany z USA, Kanady, Austrálie a Nouveřejněny články členů tohoto občanského vého Zélandu inspirovaly naše články k návštvě
sdružení?
Naše články o zajímavostech
Slovácka byly uveřejněny v regionálním tisku, v celorepublikových
periodikách, v zahraničním krajanském tisku. Články byly uveřejněny
v češtině a angličtině. Články členů
PATRIOT Clubu byly uveřejněny
také přímo v materiálech našich velvyslanectví ve světě. Naše příspěvky
pro rozhlasové vysílání na rozhlasových vlnách pozdravilo krajany v zámoří. Například v Americe si naše
články přečetli lidé nejméně v deseti
státech USA, a to především ve státě
Illinois, Minnesota, Texas, Kalifornie, New York a v dalších státech.
V Kanadě se se články seznámili
především krajané v oblasti Ontaria.
V Austrálii prostřednictvím krajanského vysílání SBS Radio Sydney
Australia si naše příspěvky poslechli nejen krajané v Sydney, ale také
v Adelaidě, v Brisbane, v Canbeře,
v Darwinu, Hobartu, v Melbourne,
Newcystle, Perthu a v dalších místech. Jak nám oznámil redaktor
Knotek z Wellingtonu na Novém
Zélandu, krajané nejenom tam, ale
i v Austrálii při společných setkáních si do svého repertoáru zařadili
píseň Ej od Buchlova větr věje… Nová pohlednice se psem Cerberem, s hradem Buchlovem a zámkem
Při návštěvě České republiky pak v Chotovinách je v prodeji na informačním centru v Buchlovicích
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Povídku pak uveřejnil měsíčník Hlasy národa
v Chicagu, Hospodář v Texasu. O uveřejnění
projevila zájem i redakce Nový domov v Ontariu
v Kanadě. Příběh uveřejnil i měsíčník Střípky-Čriepky na Novém Zélandě. Článek zveřejní
i měsíčník v ČR Travel profi.

zajímavých míst České republiky. Redakce Hlasy
národa v americkém Chicagu publikovala přímo
naše články o pamětihodnostech Slovácka a přírodních krásách republiky jako tipy na výlety
a zájezdy po ČR.
Kulturní akce na Moravském Slovácku jsme
propagovali především prostřednictvím velvyslanectví ČR v Rakousku, ve Francii, Velké Británii,
kulturních klubů Čechů a Slováků a krajanských
spolků ve Švýcarsku a v Německu. Oslovili jsme
také naše velvyslanectví v Tokiu v Japonsku,
v Pretorii v Jihoafrické republice, ve Washingtonu v USA. Spolupracovali jsme s Českým
centrem ve Vídni, s honorárními konzuláty ČR
v rakouském Salzburku a Linci. Spolupodíleli
jsme se na propagaci Dnů české kultury. Byla to
velice podnětná a zajímavá činnost.

Objeví se mytický pes Cerberus z Buchlova
na poštovní známce ČR, jak bylo již dříve
avizováno?
Koncem minulého roku PATRIOT Club Uherské Hradiště předložil návrh generálnímu ředitelství České pošty v Praze vydat novou poštovní
známku s vyobrazením psa Cerbera spolu s obálkou se siluetou hradu Buchlova. V té době však

Se kterými institucemi v ČR jste spolupracovali při propagačních akcích?
Především to bylo v regionu s obecními a městskými úřady, s regionálním i celorepublikovým
tiskem a s turistickými informačními centry
v našem regionu a v jiných městech republiky.
O naší propagačně-publicistické činnosti byla
informována řada ministerstev a institucí v Praze. Např. Ministerstvo zahraničních věcí ČR,
Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo vnitra ČR,
Československý ústav zahraniční a další. Naše
propagačně-publicistická činnost měla kladný
ohlas mezi poslanci Parlamentu ČR, mezi členy
Vlády ČR a mezi diplomaty ČR v zahraničí. Velice kladnou odezvu naše dopisovatelská činnost
měla také v zahraničním krajanském tisku.

Alena Kulheimová s maminkou na cestě k Buchlovu
odborná komise při Ministerstvu informariky ČR
v Praze svůj zájem soustředila na emisi nových
poštovních známek s motivem vstupu ČR do
Evropské unie. Náš návrh však zaujal ústředí
Svazu českých filatelistů v Praze jako filatelistická zajímavost. Jednání v té věci mají ještě pokračovat. PATRIOT Club Uherské Hradiště současně také inicioval vydání nové barevné pohlednice
s obrázkem hradu Buchlova, zámku Chotoviny
a psa Cerbera.

Jaký byl ohlas u krajanů na americkém kontinentu?
Největší ohlas u krajanů měly články o lidových zvycích na Slovácku, např. s názvem Vinobraní pod Buchlovem, nebo věnované folklorním akcím v Buchlovicích. Naši krajané si však
také se zájmem přečetli články o historii hradu
Buchlova, o dějinách Buchlovic, o diplomatické
schůzce na zámku v Buchlovicích v roce 1908
nebo o majitelích buchlovského panství. Čtenáře v zahraničí zaujal také romantický příběh
o legendárním psu jménem Cerberus z hradu
Buchlova. Tuto romatickou pověst zpracoval náš
člen David Janík pod názvem Černý posel lásky.

Jaký dojem na vás dělají Buchlovice?
Pro naši rodinu byly vždy oázou klidu, míru
a pohody. Každoročně jsme několikrát Buchlovice navštěvovali. Téměř padesát let jsme s maminkou podnikaly pěší tůry z Uherského Hradiště až
na hrad Buchlov. Už od dětství mě Buchlovice
inspirovaly k hlubšímu zájmu o historii, později
pak o studium dějin kultury a dějin diplomacie.
- red 13

Naše krásné údolí
Jak začít? Ani nevíte, jaké potěšení je pro mě neděle prožitá v krásně upravených lázních „Leopoldov“, po našem jen „Smraďavka“, které naplno ožily zásluhou rodiny Krystýnkovy, za což jim vřele
děkuji. Krásné a příjemné prostředí, v neděli odpoledne dokonce s hudbou z mých mladých let.
Údolí Smraďavky jsem měla vždycky ráda. Od dětství jsme se chodili koupat do „žabárny“ – to byl
kousek potoku vyhloubený asi na jeden metr hloubky a čtyři metry šířky, nic moc, ale nám tam bylo
dobře.
Ale nejhezčí byly pro mě pondělní výlety celé naší rodiny do lázní „U Švarců“. Hotel Záložna měl
v pondělí zavírací den, dopoledne jsme uklidili celý dům a po obědě jsme se vypravili do Smraďavky
do lázní. Doma jsme koupelnu neměli – domácí koupání se odbývalo ve sklepní prádelně – ohřál se
kotel vody, ta se musela nanosit od studny přes celou zahradu, nachystal se „vaštrok“ a po koupeli se
musela voda vynášet na zahradu. Proto bylo blaho, když jsme se mohli koupat v příjemném, teplém
prostředí, které udržovala paní masérka celá v bílém. Tatínkovi prospívaly masáže i sirnaté lázně naší
Smraďavky při jeho zdravotních potížích. Na Smraďavku se chodilo na jaře, v létě i v zimě. S prvním
sluníčkem nás to vytáhlo na procházku – tehdy vždycky větší partie kamarádů a kamarádek, zastávka byla „U Švarců“ v restauraci na čaj nebo limonádu. V restauraci se často tancovalo, třeba jen při
harmonice a tak se procházka protáhla až do pozdějších hodin.. V zimě bývalo upravené kluziště na
loukách před restaurací. Pan Švarc se staral o plochu na bruslení, která byla plná mladých i starších
sportovců. Mezi tehdejšími slečnami nechyběly krasobruslařky, mohly jsme na nich oči nechat. Byly
krásně oblečené v krátké sukýnce, bílé boty s bruslemi, to bylo něco! Bruslily dozadu, dopředu, dělaly
různé obloučky a osmičky, no krása. Naše brusle našroubované na boty, v kterých jsme chodily do
školy, tepláky nebo kalhoty přešité z něčeho starého, svetry vlastnoručně upletené z vyvázaných zbytků vln. A bylo to krásné, aspoň v mých vzpomínkách, které se mi vybavují, když sedím v restauraci na
Smraďavce. Znovu cítím tu pohodu a krásu prostředí našeho údolí – Smraďavka!
Marie Vlčková

Lázně Leopoldov v dubnu 1995

(foto: -vlk-)
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folklórní okno

Provolání
Věříme, že by mohlo být v českých zemích lépe, kdyby víno, resp. vinařství, bylo významnějším
činitelem nejen hospodářským, ale i kulturním, kdyby jeho pěstování a produkty byly opět povzneseny
do oblasti umění. Už pokolikáté v naší historii se u nás projevuje úsilí o obnovu vinic a návrat révy na
stará stanoviště. Věřme tedy i těm našim bardům, kteří tvrdili, že víno plaší duševní lenost a zahání
malátnost, duševní mdlobu a stav rozklíženosti duše.
Filozofie vína je společná národům i věkům. Píseň a báseň zrozené z vína mají jednu duši. Víno dává
myšlenku, dává slova i melodie. Víno zrodilo zpěv a rodí jej dál. Skryté rezervy v nás, otevřené vínem,
proudí zpěvem.
A mělo by zajisté platit: Svůj k svému. Máme všecky důvody, aby se u nás pilo především víno naše,
z našich vinic. Pije-li Francouz téměř výhradně vína francouzská a Ital italská vína, proč bychom my
měli pít a milovat jiná vína než naše? Svůj k svému!
A také zpívejme! Lidová píseň se nabízí jako prostředník. Vraťme ji životu a jejímu prapůvodnímu
účelu: zvýšit dobrou náladu mezi kamarády - třeba kolem stolu.
Miloslav Hrdý, Folklórní agentura Buchlov

Zarážání hory
Kolem svátku
patrona našeho
Bartoloměje
zvyk ten se odedávna
děje:
Hora upravená
jak družice o hodech
se směje.
Náš vinohrádek
tancuje!
Kytice z devatera
polního kvítí
na nejvyšší bod
putuje
a láhev loňského vína,
chlapi na kříž
vysoko vysadí –
vinohrádek se raduje …
Až do sklizně
budou sládnoucí hrozny
jak v lůně ženy,
jak v nejpevnější komoře
ochráněny,
hotař bdí
a do daleka se dívá,
až do vinobraní

pod tíhou se sklání
vinohrádek dozrávající
a píseň voňavou
si zpívá.

Miloslav Hrdý

Přípitek
Napijme se na místo a čas.
Na ty cesty, které nás svedly dohromady
a přivedly nás k tomuto šťastnému setkání.
To se týká místa. Napijme se na čas,
vždyť je to neuvěřitelné štěstí,
že všichni žijeme ve stejné době,
ve stejných letech.
Napijme se na tu šťastnou chvíli,
kterou trávíme společně...
Moji milí!
Na zdraví
Vaše,
na zdraví
naše,
na zdraví toho Pána,
který nám vínečko dává!
Miloslav Hrdý
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Pozvání na malý podzimní výlet
Vydařený podzim je jako stvořený na vycházku,
a proto vám chceme nabídnout námět na malý
výlet do okolí našeho městečka. Můžeme se na něj
vydat buď pěšky nebo na kole.
Naše cesta bude směřovat kolem přehrady silnicí na Smraďavku. Zvlášť na podzim je působivá
zastávka u rybníčku, do něhož ústí známé sirnaté
prameny, po kterých dostala tato místa ostatně
název. Na rozdíl od letní sezóny zde nalezneme
úplný klid, který dokonale koresponduje s krásně
zbarvenými listnáči kolem vody. Asfaltovou
silničkou na opačné straně potoka se vydáváme
dál do údolí, kde se naskýtá vydařené posezení
u paní Jiřiny Mikulové v Hliníkách, které ještě voní
novotou. Na terase hospůdky, příznačně nazvané
U křížku, se opravdu příjemně sedí a pozoruje
široké okolí s barvícími se lesy a sady na protější
stráni. Jak sám název hospůdky napovídá, hned
v sousedství se nachází asi 150letý železný kříž na
pískovcovém podstavci, kterému věnovali majitelé
posezení pozornost a nechali jej opravit.
Náš výlet si můžeme ještě prodloužit, a to
dále údolím Dlouhé řeky kolem Kamenného
kříže a dál třeba až k bývalé Šanderově hájovně,
kde je možnost posezení v dřevěném altánku,
instalovaném Lesy ČR, v sousedství kryté
studánky.
Text a foto: Bořek Žižlavský

U bývalé Šanderovy hájenky

Nová hospůdka U křížku

Rybníček na Smraďavce
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V balóně nad Buchlovem

Fotografie z balonu nad Buchlovem a Barborkou pořídil Libor Staňa
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