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Na lednové valné hromadě buchlovického Sboru dobrovolných hasičů byli přijati noví členové (horní
foto) a za dlouholeté působení ve sboru oceněni dosavadní členové (dolní foto). Více se dočtete
uvnitř čísla.

Slovo starostky městyse
Vážení spoluobčané,
dovolte mi několik vět k velkému lednovému tématu – odstraňování sněhu v Buchlovicích. Letošní
zima si s námi trochu pohrává. Nechci nikoho kritizovat – na to nemám právo, ani omlouvat, snažím se zjistit si co nejvíce informací z různých stran, abych dokázala co nejlépe pochopit. Mám
totiž už několikrát ověřeno, že horké soudy vznikají většinou z nevědomosti.
Když přišla jednoho krásného pondělního rána ta velká sněhová nadílka, uvědomila jsem si, jak
taková situace může našemu lidskému společenství posloužit. Nejen že se projeví pravá tvář
člověka právě ve vypjatých situacích, ale taky pozitivně – člověk je donucen přírodním živlem
zpomalit a každý, kdo trochu vnímá věci do hloubky, v tomto zpomalení vidí spoustu pozitivního,
nebo jaké je toto množství sněhu požehnání pro tak vyprahlou krajinu po letošním létě.
Všeobecně se začíná stále více dělat pro to, abychom přírodě, které už jsme dali mnoho zabrat
naším současným životním stylem, co nejvíce ulehčili. Chystají se změny v procesech likvidace
odpadu, budují se systémy zadržování vody v krajině, Zlínský kraj chystá novou koncepci dopravní
obslužnosti – zahustí autobusové spoje, aby poklesl každodenní nápor osobních automobilů.
Všechno má své pro a proti, záleží na každém z nás, jak má postavené hodnoty a jak se na věci dívá.
Na Šumavě údajně vůbec v zimě nesolí silnice, byť tam sněží daleko víc než tady u nás.
Chápu, že spoustě z Vás nadělala taková sněhová nadílka nějaké problémy, ale co je důležitější
než dobré mezilidské vztahy? Starostka bohužel neovlivní, jestli bude sněžit či ne a popř. kolik. Ty
doby, kdy jsme se snažili poručit větru, dešti, jsou naštěstí snad už pryč. Navíc, téměř každý si může
vybrat místo, kde bude žít se všemi okolnostmi, které toto místo přináší, sám. A na straně druhé
musí být snaha udělat maximum proto, aby se lidem v daném místě žilo dobře. Samozřejmě každý
máme při výkonu své práce vždy rezervy, vždy a ve všem je neustále co zlepšovat.
Těžké vozy, mokrý sníh, složitý terén = hrozící nebezpečí převrácení vozu. Řidič musí vždy vyhodnotit, jestli neohrozí vjetím do riskantního úseku zdraví své nebo jiných osob, nebo majetek mu
svěřený nebo okolní. V případě, že by se pustil do projetí riskantního úseku, ohrožuje tím i další
průběh odhrnování rajonu, který má za úkol. Kdyby totiž zapadl, museli bychom zajistit techniku
na vytažení, což by bylo v dané situaci, kdy v celém širokém kraji hustě sněží a téměř veškerá
dostupná technika je využitá, téměř nemožné. A nemalé komplikace by vznikly tím, že by ze 4
strojů na odstraňování sněhu v Buchlovicích a okolí, byl jeden mimo provoz po dobu několika
hodin. Auta zaparkovaná při okraji vozovky nejen že brání odhrnutí celé šíře vozovky, ale jejich
majitelé riskují, že řidič traktoru při snaze odhrnout co nejvíce napadeného sněhu může zavadit
rohem radlice o zaparkovaný vůz a … Sníh nahrnutý k okraji vozovky se navíc ve spoustě případů
ocitá zpět na silnici díky hbitým lopatám našich spoluobčanů. Tak přemýšlím, jestli ten sníh na silnici nechceme, nebo chceme?
Je spousta dalších věcí, které mě v této souvislosti napadají, nejspíš stejně jako Vás. Pokud máte
nějaký nápad na zlepšení, budu moc ráda, když jej osobně sdělíte na patřičných místech. Vše se
dá řešit v klidu a se ctí, vše je o lidech a o ochotě pochopit. Stejně jako my chápeme, že každý se
potřebuje v danou dobu někam dostat, prosíme o pochopení výše uvedeného. Věřím, že bude líp.
Vaše starostka Pavla Večeřová
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Informace městyse Buchlovice
Výpis z usnesení Rady městyse Buchlovice
č. 3/2018 ze dne 18. 12. 2018

Rada městyse Buchlovice:
• schválila uzavření smlouvy o dílo k provedení stavby s názvem „Buchlovice – Úprava stávajících
levostranných vjezdů“ se společností SVS-CORRECT, spol. s r.o., za cenu 277 630 Kč bez DPH. Rada
pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem této smlouvy,
• schválila uzavření příkazní smlouvy č. 106/2018 na zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu
dle zákona č. 134/2016 Sb., se společností INVESTA UH s.r.o., Uherské Hradiště. Předmětem smlouvy
je obstarat formou přímého zastoupení práce spojené se zajištěním zadání veřejné zakázky
na stavební práce na akci „Stavební úpravy ZŠ Buchlovice“. Rada pověřila starostku Mgr. Pavlu
Večeřovou podpisem této smlouvy,
• schválila harmonogram postupu prací při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Stavební úpravy ZŠ Buchlovice“, vypracovaný organizací pověřenou výkonem zadavatelských
činností zakázky společností INVESTA UH s.r.o., Uherské Hradiště,
• schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stavební
úpravy ZŠ Buchlovice“, vypracovanou organizací pověřenou výkonem zadavatelských činností
zakázky společností INVESTA UH s.r.o., Uherské Hradiště,
• schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stavební
úpravy ZŠ Buchlovice“, vypracovanou organizací pověřenou výkonem zadavatelských činností
zakázky společností INVESTA UH s.r.o., Uherské Hradiště. Rada schválila seznam dodavatelů
obeslaných výzvou k podání nabídky pro tuto zakázku,
• schválila členy hodnotící komise nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy ZŠ
Buchlovice“ ve složení: předseda Marek Ondříšek, 1. člen ing. Vítězslav Preclík, 2. člen Bořek Žižlavský,
• schválila uzavření příkazní smlouvy č. 105/2018 na zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu
dle zákona č. 134/2016 Sb., se společností INVESTA UH s.r.o., Uherské Hradiště. Předmětem smlouvy
je obstarat formou přímého zastoupení práce spojené se zajištěním zadání veřejné zakázky
na dodávky pro akci „ZŠ a MŠ Buchlovice – Pořízení vybavení odborné učebny fyziky a chemie“. Rada
pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem této smlouvy,
• schválila harmonogram postupu prací při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
„ZŠ a MŠ Buchlovice – Pořízení vybavení odborné učebny fyziky a chemie“, vypracovaný
organizací pověřenou výkonem zadavatelských činností zakázky společností INVESTA UH s.r.o.,
Uherské Hradiště,
• schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „ZŠ a MŠ
Buchlovice – Pořízení vybavení odborné učebny fyziky a chemie“, vypracovanou organizací
pověřenou výkonem zadavatelských činností zakázky společností INVESTA UH s.r.o.,
Uherské Hradiště,
• schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „ZŠ a MŠ
Buchlovice – Pořízení vybavení odborné učebny fyziky a chemie“, vypracovanou organizací
pověřenou výkonem zadavatelských činností zakázky společností INVESTA UH s.r.o., Uherské
Hradiště. Rada schválila seznam dodavatelů obeslaných výzvou k podání nabídky pro tuto zakázku.
• schválila členy hodnotící komise nabídek veřejné zakázky na dodávky „ZŠ a MŠ Buchlovice – Pořízení
vybavení odborné učebny fyziky a chemie“ ve složení: předseda Marek Ondříšek, 1. člen Miroslava
Jechoux, 2. člen Mgr. Pavla Večeřová,
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• schválila uzavření smlouvy č. 10/2018 o nájmu prostor sloužících podnikání pro žadatelku ze
Břestku. Předmětem pronájmu je pronájem prodejního stánku č. 1 a č. 2 na tržnici č. p. 6, s účinností
od 1. 2. 2019 na dobu. Rada pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem této smlouvy,
• posoudila žádost spolumajitelů bytového domu č. p. 801, Buchlovice, týkající se opravy části
komunikace p. č. 428/2 v k. ú. Buchlovice. Rada schválila opravu části předmětné komunikace.
Práce budou provedeny souběžně se zakázkou většího rozsahu, či při potřebě opravy více úseků
během roku 2019,
• se seznámila se žádostí občana z Buchlovic o zapracování změny do Územního plánu městyse
Buchlovice. Rada tuto žádost předala pověřenému zastupiteli pro územní plánování městyse
Buchlovice k podání stanoviska pořizovateli územního plánu, kterým je Odbor stavebního úřadu
a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště,
• vzala na vědomí cenovou nabídku č. AV/478/2018 opravy koupaliště v Buchlovicích, vypracovanou
společností AQUATECHNIK MORAVIA s.r.o., Hodonín,
• schválila návrh rozpočtu pro rok 2019 příspěvkové organizaci S M B, p.o., Buchlovice. Rozpočet 2019
počítá s celkovými výnosy 5.364 tis. Kč a celkovými náklady 5.364 tis. Kč,
• schválila střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2020 až 2021 a návrh rozpočtu pro rok 2019
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Buchlovice za předpokladu, že 5. položka účtové skupiny výnosy –
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů – příspěvek zřizovatele bude opravena
na hodnotu 2.650 tis. Kč. Této hodnotě budou upraveny i provozní náklady tak, aby byl rozpočet
v hlavní činnosti vyrovnaný. Po této úpravě rozpočet 2019 počítá s výnosy z hlavní činnosti ve výši
19.851 tis. Kč, náklady hlavní činnosti ve výši 19.851 tis. Kč, výnosy z hospodářské činnosti ve výši
801 tis. Kč a náklady z hospodářské činnosti ve výši 700 tis. Kč,
• v souladu s §102, odst. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích vzala na vědomí informace ředitelky ZŠ a MŠ
Buchlovice, týkající se navýšení platů uklízeček, zajištění školního psychologa na poloviční úvazek,
obsazení školské rady, rekonstrukce školního hřiště aj.
• schválila výši členského příspěvku pro čtenáře Místní knihovny Buchlovice, a to 100 Kč ročně pro
všechny, s účinností od 1. 1. 2019,
• schválila pověření pracovníka Úřadu městyse Buchlovice – Ivetu Rosůlkovou –, zodpovědnou
osobou za zapečetění, rozpečetění pokladniček a zaprotokolování sbírky do příslušných tiskopisů
„Tříkrálové sbírky 2019“ pro Oblastní charitu Uherské Hradiště.

Usnesení Zastupitelstva městyse Buchlovice
č. 2/2018 ze dne 18. 12. 2018
Zastupitelstvo městyse Buchlovice:
• vzalo na vědomí informace dle zprávy kontrolního výboru číslo 1/2018 ze dne 11. 12. 2018,
• na základě ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pro stanovení podrobností v jednání
zastupitelstva, vydalo jednací řád zastupitelstva,
• na základě ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a odst. 5 písm. a, f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu a ustanovení § 35 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, stanovilo ing. Rostislava Joška určeným zastupitelem pro územní plánování,
• na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovilo starostku
Mgr. Pavlu Večeřovou určeným zástupcem pro sdružení obcí Mikroregionu Buchlov,
• na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jmenovalo zastupitele
ing. Martina Tomeška členem školské rady Základní školy a Mateřské školy Buchlovice,
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• na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválilo novelizované
stanovy sdružení obcí Mikroregionu Buchlov,
• stanovilo odměny za výkon jednotlivých funkcí nečlenům zastupitelstva takto: předseda komise
1.100 Kč, člen výboru nebo komise 400 Kč,
• stanovilo, že za výkon funkce předsedy komise a člena výborů zastupitelstva a komisí rady se
odměna poskytne pouze v měsících a osobám, které vykážou činnost výboru nebo komise
doloženou zápisem a prezenční listinou,
• na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválilo rozpočtové
opatření – změnu rozpočtu č. 12 pro rok 2018,
• na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválilo rozpočet
městyse Buchlovice pro rok 2019 dle přílohy č. 5 zápisu s úpravou příjmů v položce č. 4112 dotace
na výkon státní správy + 2.430 tis. Kč – tj. celkové příjmy 42.433 tis. Kč a úpravou výdajů v paragrafu
3631 veřejné osvětlení + 1.600 tis Kč (celkem 2.090 tis. Kč) – tj. celkové výdaje 37.576 tis. Kč,
• na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) v návaznosti na ustanovení § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovilo oprávnění radě městyse, dle kterého může provádět
rozpočtová opatření, v tomto rozsahu: Rada městyse smí schvalovat odůvodněné navýšení výdajů
schválených investičních akcí do výše 10% původně rozpočtovaných výdajů; smí schvalovat snížení
výdajů schválených investičních akcí bez omezení; rozpočet lze radou městyse doplňovat o výdaje
na nové investiční akce do 100.000 Kč max. 12 x za kalendářní rok; neočekávané příjmy rozpočtu lze
schvalovat radou městyse bez omezení; převody mezi paragrafy rozpočtu bez celkového navýšení
výdajů rozpočtu lze schvalovat radou městyse bez omezení; všechna rozpočtová opatření schválená
radou městyse budou předložena na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse na vědomí
a současně budou předkládána finančnímu výboru zastupitelstva městyse, který se bude podílet
na tvorbě rozpočtového opatření,
• na základě ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválilo prodej části pozemku
p. č. 231/3 v k. ú. Buchlovice o výměře cca 4 m2 vlastníkům rodinného domu Buchlovice č. p. 553
za cenu 500 Kč/m2. Náklady za geometrické oddělení části pozemku, přípravu kupní smlouvy
a poplatky za vklad do evidence KN hradí kupující,
• na základě ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválilo prodej části pozemků
p. č. 505/44, 505/45 a 505/52 k. ú. Buchlovice o výměře cca 220 m2 společnosti MIP spol. s r.o. za tržní
cenu dle znaleckého posudku. Náklady za geometrické oddělení části pozemků, znalecký posudek
ceny, přípravu kupní smlouvy a poplatky za vklad do evidence KN hradí kupující,
• . na základě ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, neschvaluje prodej části
pozemků p. č. 522/1 a 523/1 k. ú. Buchlovice žadateli – vlastníkům sousedícího domu Buchlovice č.
p. 503,
• na základě ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, neschválilo prodej části
pozemků p. č. 1555/3 a 1555/4 k. ú. Buchlovice žadateli – vlastníkům sousedících pozemků a domu
Buchlovice č. p. 595,
• na základě ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválilo prodej pozemku p. č.
1621 zahrada v k. ú. Buchlovice o výměře 210 m2 vlastníkům sousedícího rodinného domu č. p. 713
za tržní cenu dle znaleckého posudku. Náklady za znalecký posudek ceny, přípravu kupní smlouvy
a poplatky za vklad do evidence KN hradí kupující,
• na základě ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválilo úplatný převod
pozemku p. č. 2057/1 ostatní plocha v k. ú. Buchlovice o výměře 1800 m2 od státu Česká republika
prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za cenu v místě obvyklou.
Pozemek je využíván dle územního plánu obce jako vodní plocha (bazén) a plocha pro hromadnou
rekreaci (kemp).
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Pokračování revitalizace hřbitova
Městys Buchlovice se v letošním roce rozhodl pokračovat v další etapě revitalizace hřbitova, kterou zahájil v minulých letech. Během této doby (3 etapy) byly vybudovány chodníky dlážděné
žulovou kostkou ve směru od hlavní brány k centrálnímu kříži a odpočinkové zóně, dva další
v horní části hřbitova a „spojka“ obou na konci hřbitova směrem k hornímu vchodu ze Lhotky.
Došlo i na nové rozvody užitkové vody ke dvěma odběrným místům, osazeným stojany s ventily,
a novému osvětlení hřbitova. Ve dvou etapách zároveň proběhla i výsadba nového ozelenění
hřbitova (štědřence, lípy, květinové trvalky aj.), která nahradila někdejší přerostlé túje, jejichž
kořeny již ničily obruby hrobových míst s pomníky. V loňském roce bylo zrekonstruováno ohrazení hřbitova kolem hlavního vchodu, opatřené kovanými mřížemi. Cena dosavadní revitalizace
hřbitova činí bezmála 3,5 milionu korun.
V
letošním
roce
bychom chtěli opět
pokračovat ve vybudování dalšího dlážděného chodníku z žulových kostek. Jedná
se o úsek začínající
u bočního vchodu
do kaple sv. Alžběty –
smuteční obřadní síně,
pokračující směrem
nahoru k horní hřbitovní brance. Součástí
prací bude i vybudování části chodníku
spojujícího nový úsek
u kaple s chodníkem
od hlavního vchodu,
kolem hrobů filantropa Bedřicha Berchtolda, P. Arnošta Hrabala, malíře Karla Žádníka a buchlovických kněží a plochy kolem odběrného
místa vody.
V této souvislosti bychom chtěli využít finanční dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210G – Obnova drobných
sakrálních staveb a hřbitovů, týkající se našeho městečka. Dotace je poskytována až do výše 70 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce s horním limitem 0,5 milionu korun. Termín
jejího podání je 28. únor 2019.
V revitalizaci buchlovického hřbitova chce městys Buchlovice pokračovat dle možností i v následujících letech. Chtěli bychom se věnovat vybudování posledních dvou úseků chodníků dlážděných žulovými kostkami – od hlavního vstupu vlevo k bývalé márnici a ve stejném směru i od márnice k horní ohradní zídce, zřízení kolumbária pravděpodobně v horní části hřbitova a rozšíření
ploch s urnovými hroby. Budeme řešit i úpravy dosud travnatých příčných chodníků mezi hroby.
Městys Buchlovice
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Předjarní vítr
Ten vítr únorový a vítr březnový
má vždycky cosi v sobě, o jaru napoví.
Je vítr chladivý, je předjarní,
co v zimě daleko, daleko zahání.
Má svoji ostrou svěžest, jak ledy pukající,
i chlad s náznakem deště, jako sněhy tající.
Kdes v dálce mladá srdce láskou vždy zahřeje
a v starší srdce vlije zas nové naděje.
V něm výskot děvčete v pondělí velikonoční,
co jaro slaví se vždy v tuto dobu roční.
V něm zvonek sněženky zvoní, fialka zavoní svou vůní jara
a vítr všude zvěstuje, že petrklíč se o rašení stará.
S jeho závanem skřivánek zatrylkuje a zazpívá
a nemá strach, že chlad a vlhkost ještě v krajině přebývá
a ptáčci notují si v své radosti písně svatební
a s ptáčky zpívá společně na sklonku zimy vítr předjarní.
V závanu větru je v březnu bříza bělokorá,
co zelenými lístečky a bílou kůrou jaro volá
a kdesi daleko jásavá píseň máje zní.
To všechno v sobě chová a zvěstuje vítr předjarní.
Zdenka Maršálková

Předjarní Větřák z břestecké silnice
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Pracovníci Služeb městyse Buchlovice každoročně v zimním období udržují meze při obecních
komunikacích, zarostené náletovými křovinami, z nichž jsou mnohé i na soukromých pozemcích.
V loňském roce přišel na řadu úsek kolem silnice na hrad Buchlov, v letošním se pustili do mezí kolem
cesty za Smraďavkou.

V měsíci lednu proběhl jako každoročně Veletrh cestovního ruchu v Brně, na kterém, prostřednictvím
zlínského regionu, byly prezentovány i Buchlovice. Stánek regionu symbolicky otevřeli hejtman
Zlínského kraje Jiří Čunek s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. (Foto -bž-)
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Svoz odpadů v roce 2019
Odvoz odpadů v Buchlovicích provádějí Sběrné suroviny UH, s. r. o. a Odpady-Třídění-Recyklace
a.s. (OTR).
Nádoby na papír jsou určeny na ukládání novin, časopisů, reklamních letáků, krabic, lepenky,
kartonů, kancelářského papíru a sešitů. Nepatří do nich mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír. Nádoby na plasty jsou určeny pro plastové nádoby a láhve, PET láhve od nápojů, nápojové
kartony od džusů, mléka…, výrobky z plastů, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků,
sáčky, fólie a polystyren. Nevhazujte do nich plastové trubky a podlahové krytiny. PET lahve
je nutné sešlápnout a zašroubovat, aby nezaplňovaly velký prostor. Kontejnery označené jako
„sklo barevné“ a „sklo bílé“ jsou určeny pro příslušné druhy skla. Nepatří sem porcelán, keramika,
kameny, drátěné sklo a zrcadla.

Harmonogram svozu skla, plastů a pytlového sběru plastů v roce 2019
MĚSÍC

PLASTY
Sběrné suroviny

SKLO BÍLÉ
Sběrné suroviny

SKLO BAREVNÉ
Sběrné suroviny

Pytlový sběr plastů
OTR

I.

11. + 24.

3.

15.

16.

II.

8. + 21.

5.

1.

13.

III.

8. + 28.

6.

8. + 12.

13.

IV.

12. + 25.

9.

5.

10.

V.

10. + 23.

2.

3. + 14.

8.

VI.

14. + 27.

6.

7.

5.

VII.

12. + 25.

10.

16. + 19.

3. + 31.

VIII.

9. + 22.

1.

9.

28.

IX.

13. + 26.

4.

6. + 10.

25.

X.

11. + 24.

1.

11.

23.

XI.

8. + 21.

6.

8. + 12.

20.

XII.

13. + 27.

2.

6.

18.

Při pytlovém sběru plastů má každé číslo popisné či rodina v bytovém domě (s trvalým pobytem
v Buchlovicích) nárok na 12 žlutých pytlů, které si může zdarma, nejlépe od konce měsíce ledna,
odebrat v Turistickém informačním centru Buchlovice, tel.: 572 595 996 (při event. odběru pytlů
v průběhu roku je jejich počet adekvátně krácen dle počtu zbývajících svozů).
Společnost OTR odváží kontejnery s plasty, papírem a komunálním odpadem (zima 1× za 14 dní,
jaro, léto, podzim 1× za týden), domovní popelnice 1× za 14 dní (pondělí).
Roční poplatek za svoz a likvidaci odpadů pro každého občana s trvalým bydlištěm v Buchlovicích
činí 550 Kč, za každou stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, pak částku odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu, tj. 550 Kč (dále viz Obecně závazná vyhláška městyse Buchlovice č. 01/2013
o místních poplatcích).
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Sběr nebezpečných odpadů
Sběr nebezpečných odpadů probíhá vždy od 16.00 do 17.30 hod. u hasičské zbrojnice. Bývá předem vyhlášen a uveřejněn na www stránkách Buchlovic – hlášení rozhlasu. Nebezpečné odpady
můžete předat přítomnému pracovníkovi pouze ve stanovený čas, přičemž odpady tohoto druhu
jsou kontrolovány.
Můžete odevzdat:
Čisticí prostředky: pro toalety a tekuté odpady, pro sanitární keramiku, naleštění nábytku, prací
a bělicí prostředky, chemikálie pro provoz a údržbu bazénů.
Automobilové prostředky: motorové oleje, autobaterie, čističe karburátorů, brzdové a převodové kapaliny, nemrznoucí směsi.
Zahradnické potřeby: herbicidy, insekticidy, fungicidy, mořidla.
Domácí pesticidy: prostředky pro deratizaci, protokolové tablety a spreje, repelenty a spreje proti
obtížnému hmyzu.
Domácí dílny: tmely a lepidla, barvy a laky, ředidla a rozpouštědla, fotochemikálie, odstraňovače
barev a laků.
Elektrická a elektronická zařízení: chladničky a mrazáky, zářivky a výbojky, obrazovky a monitory.
Ostatní: přenosné baterie, rtuťové teploměry.
Některé odpady můžete odevzdat zdarma
Mikroregion Buchlov provozuje sběrný dvůr na Křížných cestách, který slouží sběru velkoobjemového odpadu z obcí svazku.

Majitelé pozemků pozor!!!
Každoročně se několikrát v průběhu kalendářního roku setkáváte ve svých schránkách
s nabídkami odkoupení pozemků, které vlastníte. Tyto praktiky na vlastníky, převážně
zemědělských pozemků, uplatňují často spekulanti, kteří využívají neznalost lidí s tržními
podmínkami v oblasti prodeje nemovitostí a silně podhodnocenými nabídkami se snaží
pozemky výhodně získat. Velmi často na tuto nabídku přistoupí lidé, kteří o svých pozemcích
ani nevědí. Získali je dědictvím, nebo jako součást nějakých hromadnějších převodů. Často se
jedná o pozemky, které má v nájmu zemědělské družstvo, nebo soukromý zemědělec. Někdy
je tito zemědělci dokonce obhospodařují i bez nájemního vztahu, a o vlastnictví se dozvíte
až právě od zmíněných spekulantů.
Tímto textem chceme upozornit majitele pozemků, že je potřeba být při prodeji pozemků
obezřetní. Pokud neznáte nebo si nedokážete zjistit umístění svých pozemků nebo jejich
skutečnou tržní hodnotu, obraťte se na místní obecní úřad, kde vám umístění pozemků spolehlivě ukážou a dokážou poradit i s cenou pozemků. Pokud pak budete mít skutečný zájem
pozemky prodat, je velmi pravděpodobné, že pozemky můžou být užitečné pro obecní účel.
městys Buchlovice
e-mail: mestys@buchlovice.cz
tel.: 572 595 120
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Lednové střípky ze školičky
Leden v naší mateřské škole začal splněným
vánočním přáním. Děti si totiž před Vánocemi
moc přály, aby mohly na školní zahradě dovádět na sněhu. A opravdu. Přání se dětem splnilo! To bylo radosti a dovádění, když sníh
napadl. Děti ze třídy Sluníček postavily sněhuláka vyššího než paní učitelky. Jízdy na lopatě
si užívaly všechny děti. Koulování a další hry se
sněhem přinesly dětem velkou radost.
Další velkou zábavou bylo divadlo „Truhlík a Truhlička“. Děti byly velmi vtipnou formou vtáhnuty
do děje pohádky, která je učila správnému stolování. Písničky, které provázely celý děj pohádky,
se dětem natolik líbily, že si společně i s herci
zatančily. Jak hodnotily divadlo samy děti? Názor
Bronika: „To bylo nejlepší divadlo, jaké jsem kdy
viděl,“ mluví za vše. Už se těšíme, až se s Truhlíkem
a Truhličkou potkáme příště u další pohádky.
Nejstarším dětem ze Sluníček 28. ledna skončil
plavecký výcvik. Všechny děti výcvik zdárně

ukončily a dostaly své, pro některé děti, první
vysvědčení. Jsme na naše děti velmi pyšné.
Královna Zima nás tematicky provázela celým
lednem. Zimní písně, básně, tvoření a různé hry
děti velmi bavily. Celou mateřskou školu máme
nyní zimně vyzdobenou a připadáme si jako
v ledovém království. Zima nás moc baví a doufáme, že ještě i únor nám přinese mnoho zimních
radovánek.
Mateřská škola Buchlovice

Proč?
Moje malá vnučka vyhodila nedojedenou svačinku do koše a mamina jí dala za trest 20 x napsat
– Chleba se nevyhazuje do odpadu.
Učíme děti třídit odpad, učíme je milovat a ochraňovat zvířata. Učíme je, že potravinami se
neplýtvá. Učí je to ve školce – škole a učí je to i v rodinách. A pak pošlete dítě odnést vytříděný
odpad do kontejneru a uslyšíte: „Babičko, tady mezi plasty někdo hodil plný pytel plesnivého
chleba.“ Proč? A já nemám odpověď, nevím. Jaký trest by asi dala naše mamina takovému člověku?
Ale stále tu zůstává to – proč?
Proč do plastů? Proč ne třeba někomu pro zvířata? Proč to musela vidět moje vnučka, proč?
Jarmila Ryšková

Československé kulturní centrum oznamuje
Aktuální hodiny pro veřejnost:
Po
15,00 – 17,00
Út
13,00 – 15,00
St
----Čt
13,00 – 15,00
Pá
7,00 – 9,00

Iveta Rosůlková
vedoucí Československého kulturního centra Buchlovice
telefon: 725 453 163

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/201913

Valná hromada SDH Buchlovice
V sobotu 26. ledna 2019 se v sále restaurace U páva uskutečnila výroční valná hromada
Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice, kterou poctili svou návštěvou starostka městyse
Buchlovice Mgr. Pavla Večeřová, místostarosta Bořek Žižlavský a také zástupci SDH Žopy.
Na programu jednání schůze bylo zhodnocení práce sboru za uplynulý rok 2018 a stanovení
úkolů pro následující rok 2019. Jaký tedy byl hasičský rok 2018?
Valná hromada se v roce 2018 uskutečnila
v neděli 14. ledna v 15.00 hod. v restauraci U Páva.
Ke dni valné hromady (2019) měl sbor 101
členů, z toho 77 mužů a 24 žen.
Nejstarším členem sboru byl pan František
Dvořan, nejstarší členkou paní Josefa Ťuhýčková. Nejdéle sloužícím členem sboru byl pan
Oldřich Lukeštík, nejdéle sloužícími členkami
byly paní Božena Mrkvová a paní Marie Zelinková. Významné životní výročí v roce 2018
oslavili: paní Josefa Ťuhýčková (80), Božena
Mrkvová (70) a Petr Špalek (60).
Výbor sboru se scházel pravidelně jedenkrát
měsíčně. V obdobích, kdy sbor pořádal náročnější akce, byly schůze výboru častější.
V průběhu roku 2018 uskutečnili členové jednotky zařazené do JPO-II rekordních 32 zásahů.
Přehled zásahů:

Dne 22. 2. – požár chaty Salaš, 10. 3. – požár
kontejneru Buchlovice Zahrady, 11. 3. – nehoda
E 50, 13. 3. – elektronický poplach Benjamín
Buchlovice, 8. 4. – technická pomoc – strom
Buchlovice Trnávky, 15. 4. – nehoda E 50, 28.
4. – nehoda E 50, 29. 4. – požár Osvětimany, 19.
5. – nehoda E 50,
25. 5. – elektronický poplach Benjamín Buchlovice, 6. 6. – technická pomoc Kunovice, 12. 6. –
technická pomoc – strom Boršice, 12. 6. – technická pomoc – strom Tupesy, 23. 6. – nehoda
Buchlovice Smraďavka, 5. 7. – nehoda E 50, 17.
7. – požár slámy Jalubí, 25. 7. – nehoda Zlechov, 29. 7. – požár kontejneru – sběrný dvůr
Buchlovice, 15. 8. – technická pomoc – studna,
21. 8. – požár trávy Buchlovice Chrastě, 24. 8. –
nehoda E 50, 21. 9. – požár sekačky Salaš, 22.
9. – nehoda Zlechov, 24. 9. – technická pomoc

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/201914

– strom E 50, 24. 10. – technická pomoc – strom
Buchlovice Chrastě, 30. 10. – technická pomoc
– strom Zlechov, 16. 11. – nehoda E 50, 17. 11. –
nehoda E 50, 26. 11. – technická pomoc – strom
E 50, 5. 12. – elektronický poplach BD Senzor
Buchlovice a 29. 12. – nehoda E 50.
Přehled dalších jízd CAS-24:
Dne 21. 4. – dozor Den vína Buchlov, 28. 4.
– dozor hřiště Buchlovice, 25. 5. – mateřská
škola, 1. 6. – svěcení vozidla Tupesy, 2. 6. – dětský den Buchlovice Smraďavka, 2. 6. – dětský
den Zlechov, 9. 6. – okrsková soutěž, 14.–15.
7. – dozor kováři Buchlov, 26.-28. 7. – dozor
noční prohlídky Buchlov, 1. 9. – Srandamatch
Buchlov, 23. 9. – trh v podhradí Buchlovice,
7. 10. – výcvik Buchlovice Větřák, 10.–11. 11.
– hody Buchlovice, 17. 11. – hodové dozvuky
Buchlovice, 10. 12. – cvičení domov pro seniory
Buchlovice a 15. 12. – vánoční večírek.
Vozidlo CAS-24 ujelo v průběhu roku 2018 celkem 1 407 km.
Přehled akcí s vozidlem Ford DA L17:
Dne: 6. 1. – výroční valná hromada Žopy, 26. 1.
– fotografování, 27. 1. – výroční valná hromada
St. Hutě, 23. 2. – ples St. Město, 3. 3. – velitelský
den HZS Uh. Hradiště, 3. 3. – hasičská zabíjačka, 9. 3. – shromáždění SPSDH Kunovice,
28. 4. – Hostýn, 1. 6. – svěcení auta Tupesy,
2. 6. – dětský den Buchlovice Smraďavka, 3. 6.
– dětský den Břestek, 9. 6. – okrsková soutěž,
20. 6. – technická pomoc motorest Samota,
23. 6. – technická pomoc Buchlovice Újezda,
24. 6. – nehoda, 25. 6. – závody Žopy, 14. 7. –
setkání stárků Buchlovice, 1. 9. – Srandamatch

Buchlov, 18. 9. – technická pomoc, 29. 9. – soutěž Hoštice, 6. 10. – Zlín, 17. a 18. 10. – školení
strojníku Uh. Hradiště, 24. 10. – Osvětimany,
30. 11. – Ořechov, 22. 12. – Buchlov Junáci
a 24. 12. – Kunovice.
Technika sboru byla dále využita k čištění a kropení vozovek, dopravě vody a dalším výpomocným pracím, při zajišťování kulturních akcí,
k osvětlení náměstí při večerních kulturních
akcích a také k předvádění na akcích pro děti
v rámci dnů dětí a k ukázkám pro žáky mateřských a základních škol.
Vozidlo Ford DA L17 ujelo v roce 2018 celkem
3 076 km.
S vozidly byly dále prováděny kondiční a zkušební jízdy.
V průběhu roku se členové sboru věnovali
pravidelnému ošetřování a údržbě techniky,
výstroje a výzbroje. Probíhaly také běžné
opravy a údržba budovy hasičské zbrojnice.
Členové zásahového a záložního družstva se
zúčastnili součinnostních výcviků na útvaru
v Uh. Hradišti.
V sobotu 17. února sbor uspořádal fašaňkovou
obchůzku po obci.
V sobotu a v neděli 10. a 11. listopadu sbor
uspořádal ve spolupráci s městysem Buchlovice poprvé v nové hale Cihelna tradiční
Martinské hody s právem. Starší stárci: Adriana
Cilečková a David Andrle, mladší stárci: Sára
Dvořáková a Milan Hlůšek. Hodové dozvuky se
uskutečnily v sobotu 17. listopadu.
Připravili Vlastimil Kořínek
a Antonín Zelinka, foto -bž-
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Velkou část výjezdů buchlovických hasičů tvoří asistence při dopravních nehodách zejména na silnici
I/50 na Brno. (Foto SDH Buchlovice)
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Publikace o břesteckých hrdinech
Na podzim loňského roku spatřila světlo světa
nová publikace známého autora Františka
Malíka ze Břestku, nazvaná Vrátí se? – s podtitulem Břestek a válka 1914–1918, která je již 11.
svazkem edice Ať to víte taky…
(O jiné jeho loňské knize „O břesteckých pokrývačích“ jsme psali již v loňském listopadovém
zpravodaji.)
Nová publikace pojednává o vojácích první
světové války, kteří byli vrženi do víru dramatických událostí, z nichž se mnozí rozhodli nebojovat za cizí zájmy umírající rakouské monarchie a vstoupit do československých legií, díky
nimž mohl vzniknout první samostatný stát,
demokratická republika. František Malík okomentoval knihu slovy: „Na faktech a materiálech, které jsem za řadu let sesbíral, chci připomenout, jak se tato válka dotkla naší obce, kolik
osudů ovlivnila, kolik smutku a bolesti přinesla
do rodin našich sousedů…“
Kniha byla představena při příležitosti břesteckých oslav 100. výročí založení Československa
a vedle samotného autora se křestními otci
stali Jindřich Krušina, starosta Břestku, Markéta
Petrů z uherskohradišťské knihovny B. B. Buchlovana a Buchlovjané Bořek Žižlavský a v legionářské uniformě Kamil Maděra.
Knihu vydala Obec Břestek, kde je k dostání.
(-red-)
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Zdá se, že ty tam jsou zimy, kdy napadla spousta sněhu, která se držela i několik týdnů, v historii
i měsíců. I když leží Buchlovice v nízké nadmořské výšce, sníh k nim patří. Škoda, že skoro pokaždé tak
brzy roztaje… (Foto -bž-)
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Obě dnešní historické fotografie pořídil boršický učitel, spisovatel a fotograf František Horenský.
Na první z nich z roku 1912 vidíme pole v Lúčkách se zámeckou zahradou a dvojvrším Buchlova
s Modlou. Dolní fotografie ze dvacátých let 20. let minulého století představuje tehdejší nemocnici pod
Větřákem, z níž se stal později domov důchodců a která je dodnes zakomponována do areálu Domova
pro seniory.
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Smírčí kříž u Zlechova byl obnoven
Vedle významných památek – hradu Buchlova, zámku v Buchlovicích, Velehradu, hradiska sv.
Klimenta u Osvětiman aj. – má Moravské Slovácko i pamětihodnosti drobnější, o kterých v mnoha
případech vědí skoro jen zasvěcení. Starý zlechovský smírčí kříž, který se nacházel na konci
vesnice při cestě na Staré Město, je jednou z polozapomenutých památek, k níž se váží prastaré
pověsti, zaznamenané mj. i známým učitelem a spisovatelem Bedřichem Benešem Buchlovanem
(Vlastivědné čtení z pověstí hradišťského okresu, Uherské Hradiště 1935). Někdy v padesátých až
šedesátých letech minulého století byl prý poškozen orajícím traktorem, ulomeno jeho rameno,
a později převezen do Galerie Slováckého muzea, kde jej můžeme na dvoře zhlédnout dodnes.
Obec Zlechov nechala v loňském roce zhotovit tesanou kopii tohoto památného kříže v podobě,
jakou pravděpodobně měl při prvotním osazení v polní trati Hlaviny. Nový kříž můžete zhlédnout
za vesnicí před napojením cesty na silnici I/50 směrem na Staré Město, u probíhající cyklostezky.
O jeho historii, pověstech a o původu tzv. smírčích křížů se dočtete na sousedním panelu doplněném dobovými vyobrazeními pamětihodnosti.
V této souvislosti vám nabízíme jednu z pověstí o zlechovském kříži v podání spisovatele Jiřího Jilíka:

Kříž u Zlechova
Poblíž silnice ze Starého Města do Zlechova
stojí v poli nízký kamenný kříž, o němž
koluje po okolí mnoho rozmanitých pověstí.
Ve Starém Městě se vypravuje tato: Na tom
místě, kde stojí kříž nyní, byla kdysi kovárna.
Její majitel byl samotářský, zlý člověk, který
se s nikým nemohl snésti. Lidé ho neměli rádi,
ale potřebovali ho, neboť často se jim cestou
pokazilo něco na voze a do dědiny bylo daleko.
Jednoho večera seděl kovář na lavičce před
kovárnou a uvažoval, jak asi dopadla bitva,
která již od včerejška zuřila za buchlovskými
lesy.
Pojednou zaslechl koňský dusot. Vzrušeně
vyskočil. Kdo by to tak mohl být? Jezdec letěl
tryskem a před kovárnou zastavil. Kovář zbledl.
I v noční tmě rozeznal lesklé brnění, nádherný
postroj –
„Kdo jste, pane?“
„Jsem tvůj král, kováři. Ujíždím od bitvy, kterou jsme právě prohráli. Nepřátelé jsou mi
v patách. Jsem na smrt unaven, dále nedojedu.
Ukryj mne někde ve své kovárně, ale rychle!
Bohatě se ti odměním – „
A nečekaje na odpověď překvapeného kováře,

seskočil s koně, pohladil ho po šíji a znaveným
hlasem mu pošeptal do ucha:
„A nyní leť, Brno, leť jak vichr a vyřiď mé paní, že
se brzy shledáme –„
Kůň zařehtal, zahrábl kopyty, až jiskry sršely,
a v pusté noci se ztratil jako duch.
Ale kam nyní? Kde najít místečko, které by
zůstalo ukryto slídivým zrakům nepřátel? Kovář
se dlouho nerozmýšlel. Bylo-li možno ukrýti
někde krále bezpečně, tedy jenom v kovářském měchu. Rychle to provedl.
Byl také nejvyšší čas, neboť sotva tam krále
zašil, země se zachvěla pod nárazy nesčetných
kopyt. Kdosi prudce zabušil na dveře. Kovář
běžel otevřít, ale vtom již se rozletěly. Ve dveřích se objevilo několik rozzuřených nepřátelských vojáků.
Křičeli na kováře jeden přes druhého, ale nerozuměl jim. Ostatně věděl, co po něm chtějí.
Když viděli, že jim nerozumí, začali prohlížet kovárnu. Prohledali každé místečko, ale
do měchu se nepodívali. S klením a nadávkami
opouštěli kovárnu. Jeden z nich švihl kováře
jezdeckým bičem, aby ulevil své zlosti a svému
zklamání.
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„Jsou již pryč?“ zeptal se po chvíli tiše král.
Kovář stál vedle něho, ale mlčel. Zlá myšlenka
v něm uzrávala. Nikdo neví, že král je tu ukryt...
má jistě mnoho peněz. Rázem je možno zbohatnout... A místo odpovědi odpovídal bezbrannému králi smrtícími ranami.
Potom rozpáral měch, vytáhl mrtvého krále
a chtěl ho oloupit. Jaké však bylo jeho zklamání, když zjistil, že král nemá u sebe žádných
peněz! Zlostně uchopil jeho mrtvolu a zavlekl ji
do polí nedaleko do své kovárny.
V zemi vládl opět mír. Dlouho marně hledali
zmizelého krále. Když konečně jeden rolník při
orání náhodou našel jeho mrtvolu, hned padlo
podezření na kováře. Marně se pokoušel dokázati svou nevinu. Posléze se ke všemu přiznal
a byl popraven.
Kovárna byla zbořena a na tom místě postavili
kamenný kříž. Jedna žena předpověděla, že až
se ten kříž přiblíží samému okraji silnice a celý
se ztratí v zemi, vypukne veliká válka, která
počne na východě a skončí na západě.
A někteří staří pamětníci tvrdí, že kříž se
opravdu přibližuje okraji silnice a zapadává
stále hlouběji. 
Připravil -bž-

O historii kříže se dočtete na informačním panelu

Kresba kříže z roku 1905

Kříž v původní podobě ve 30. letech

Originál kříže na dvoře Galerie Slováckého muzea
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Jak v Buchlovicích vytyčovali železnici
Z drobné tříště tisíců záznamů z všedního života, z událostí významných i nevýznamných, jež
vyplňovaly a vyplňují proud lidských dnů, z momentek jenom pramálo znamenajících v toku
dějin, dovedl nakreslit dosud stále nedostižný Zikmund Winter životní obraz našich měst v 16.
století. Učil nepodceňovat záznam, žádný detail. Přítomná doba zachovává pro příštího kulturního
historika nepřehledný materiál v denní kronice novin. Ale také tam není všechno. Víte například,
jak kdysi v Buchlovicích vytyčovali železnici?

Mohlo to být v době, kdy se stavěla dráha Brno – Vlára, která si to od Nemotic nenamířila ke Kunovicím kretčeji na Koryčany, Buchlovice, Uherské Hradiště, ale vyhnula se velkým obloukem této
části Chřibů. Proto také bylo později spojení přes Buchlovice velmi aktuální. Zvláště na začátku 20.
století je usilovně propagoval buchlovický řídící učitel František Zelík.
Kamenický mistr Jindřich Náplava v Buchlovicích byl výlupek všeho šprýmařství a jeho dobrý
kamarád kožišník Beneš dovedl mu dobře přizvukovat. U Spáčilů při „štucích“ vína řezlíku dali
ještě s jinými hlavy dohromady v masopustní neděli – a v pondělí odpoledne nastal v Buchlovicích
na rynku velký ruch. Nikdo však nevěděl, co se bude dít, jen proskočilo, že prý se bude vyměřovat
„štreka“. Tou dobou se právě v okolí vyměřovalo.
Na rynku se objevil zvláštní povoz: kůň, zapřažený do plužních koleček, k nimž byl přivěšen trakař s košinkou, v té seděl „vrchní inženýr“ s plány v ruce – archy krejčovských střihů – vpředu šli
figuranti s tyčemi a kříži, pak dělníci se sekerami, kolíky a latěmi a po stranách kráčeli podinženýři.
Začali „vyměřovat“ u Strýčkového k obecnímu domu a „suchým řádkem“ nazpět. Bláta bylo všude,
jak obyčejně v ostatky bývá.
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Hlavní figurant, Vala Kožuský, se plně uplatnil. Postavy malé a zavalité, vystrojený v kožuchu, oblečeném naruby, v koženicích, postupoval pozpátku před vrchním inženýrem, který dával rukou
pokyny, napravo, vlevo, vpřed. Pozpátku hopsající Vala se převalil k nemalé radosti obecenstva
do každé větší louže a na pokyn inženýrův tam zarazili flok. Šlo se dál, tu se figurant svalil přes
schůdky do stavení, jinde se převalil přes plůtek, a tak za povyku, smíchu a vtipů „vyflokovala“
komise celou trať, vrátivši se zase tam, odkud vyšla.
Večer bylo ve všech hostincích nabito, jako bývá o masopustě a lidé se bavili odpoledním výstupem. Najednou se otevřou dveře, vkročí dva lokaji v panských livrejích, na hlavách cylindry
potažené voskovým plátnem, jeden nese přes ruku přehozený plášť, druhý velké papírové desky
s plány. Za nimi vážně a s elegancí přichází vrchní inženýr, podinženýři a figuranti. Vrchní inženýr
useda obřadně za stůl a informuje obecenstvo o projektu dráhy a její důležitosti pro Buchlovice
v těchto bodech: Všecky šedesátileté „kútnice“ podvinohradské se možú svézt do kostela. Kerá
ženská má dobrú vyřídilku, može se svézt do Hradišča a tam ju draho prodat. Ze Zahrad a Chrastí
se bude vyvážat na vagony bída a mlha – toho je tam velká forota, z Trnávek sakry, himlhergoty
a krucifixe, složené v Hliníkách (byly tam velmi špatné cesty, při nichž formani klením nešetřili).
Ostatkově rozjařené posluchačstvo bouřlivě kvitovalo tato dobrodiní dráhy pro jejich městečko,
lokaj složil plány, průvod se seřadil a v témže pořádku se ubíral zase do druhého hostince, až obešel se svou produkcí všechny.
Dráha byla slavně vytyčena, postavena nebyla dodnes.
Bedřich Beneš Buchlovan
(Svět č. 4, 28. 1. 1942)

Buchlovická pozemní i vzdušná železnice se objevila kolem roku 1910 i na této pohlednici hradu
Buchlova (tzv. pohlednice budoucnosti)
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V měsíci lednu oslavili svou diamantovou svatbu – 60 let společného života – manželé Emilie a Jan
Horákovi. K tomuto krásnému jubileu jim přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí do dalších let
života. (Foto mgr. Pavla Večeřová)

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/201926

Kamarádky a kamarádi
V lidském životě si můžeme hodně vybírat. Že
není co? Není z čeho? Nevěříte? Pojďme si tedy
popovídat a třeba se i zamyslet, jaké to vlastně
v tom lidském žití je.
Nemůžeme si vybrat rodiče, sourozence ani sousedy. Sousedé se k nám někdy, k naší nelibosti,
přistěhují a naše vztahy nepatří mnohdy k těm
nejlepším. Jinak si můžeme vybrat skoro všechno.
Vybíráme si kamarády, kamarádky, své životní
partnery, koníčky, kulturu, dovolenou. Vše záleží
jen na nás, jaký si výběr uděláme. Náš život se
skládá z malých střípků a právě ony jsou ovlivněny
našim výběrem.
Jednou jsem měl rozmluvu s moudrým pánem.
Když mluvil, tak se u toho krásně usmíval a působil jako sluníčko. ,,Víte, já než jdu spát, nejprve si
sednu a promluvím si s tím mým člověkem.“ Díval
jsem se na něho a usmíval se také. ,,Asi mě máte
za blázna, ale řeknu vám, jak to je. Vždy si ten
den tak nějak zrekapituluji a promítnu. Zamyslím
se, co v tom dnu bylo krásné, ale také, zda jsem
někomu neublížil a neměl bych se mu omluvit.
Také přemýšlím o tom, zda jsem ten den udělal
nějaký dobrý skutek.“ Stále jsem ho pozorně vnímal a usmíval se. ,,No, řeknu vám to tak, svého
člověka totiž nepodvedete. To udělá jedině blázen
a nebo blbec!“ ,,A jak dlouho děláte tuto, no,
terapii?“ ,,Víte, to dělám už od vojny. Naučil mě to
tam jeden kamarád.“,,A to děláte skutečně každý
den?“ Nastal velký smích. ,,Ale samozřejmě že
ne. Když přijdu od kamaráda z vinného sklípku,
to se jen svalím do postele a o ničem nepřemýšlím. Spánek pak přichází okamžitě. Ale poctivě
to dělám po většinu roku.“ ,,Je to jistě zajímavé.“
,,Příteli, čekám od vás otázku, která visí ve vzduchu
– a k čemu je to vlastně dobré? Hned vám na ni
odpovím. Psychika. Základem dobrého života je
skvělá psychika. Na ní je pak postaveno vše další.
Pokud je dobrá psychika, pak na vás některé
nemoci prostě nemohou. Vše souvisí se vším.“
Bylo to moc zajímavé povídání a já jsem neměl
nikdy tak pevnou vůli, abych si po většinu roku
promluvil se svým člověkem. Prostě zvítězilo ono
pohodlí.

Kdysi dávno, ještě za totalitního režimu, jsem hledal dobré a spolehlivé kamarádky a kamarády.
Už tehdy to nebylo vůbec nic jednoduchého.
Ale, když jsem usilovně hledal, pak se úspěch
dostavil a já jsem je našel. Stalo se tak jednou
ve čtvrtek, to si zcela přesně pamatuji. Tehdy
byly knižní čtvrtky a před každým knihkupectvím
byly fronty na knihy. Dnes tomu nikdo nevěří, jen
pamětníci se usmívají a dobře vědí proč.
Ano, byly to právě knihy, které zůstaly i dnes dobrými kamarády i kamarádkami. Dnes už nejsou
fronty, ani knižní čtvrtky a stačí si jen vybrat. Já
však knižní čtvrtky z jisté nostalgie prostě dodržuji. Jdu na obhlídku do knihkupectví, zda tam
na mě nějaká ta knižní kamarádka nečeká. Občas
se tak stane, a když večer ulehnu do postele, pak
se s ní usmívám na svět. Jsem spokojen, protože
jsem dobře vybral.
Můj učitel českého jazyka byl skvělý člověk.
Udržovali jsme přátelství až do doby, kdy byl
povolán na věčnost. Jednoho dne, když jsem
ho navštívil, ukázal na svoji velkou knihovnu
a pravil. ,,Vidíš je, to jsou všichni moji kamarádi
a kamarádky. Kdykoli je potřebuji, pak jen sáhnu
a je mě dobře. Je to sice jenom na chvilku, ale já
jsem rád za každou chvilku.“
Dnešní generace mnoho nečte. Jsou jiné pohodlnější a příjemnější zábavy. Nedávno jsem seděl
v kavárně. Káva byla vynikající, ale okolí bylo
trošku horší. Hned vedle mě seděly dvě mladé
kamarádky. Přišly také na kávu a popovídat si.
Seděly však po celou dobu mlčky, každá svírala
v ruce mobil a obě cvakaly a cvakaly. Zdálo se
jim to zcela normální a jen já byl v rozpacích.
Mladá generace do knihkupectví skoro nechodí,
ale možná její čas teprve přijde. Možná.
Přátelé, nezapomeňte v životě vybírat. Pokud se
vám povedou vybrat dobré kamarádky i kamarádi, pak zjistíte, že život je nádherný. Zrovna
nedávno jsem byl svědkem, jak se pána ptali, jaký
je jeho největší životní koníček. ,,Hm, jak bych to
jen nazval …mým největším koníčkem je život.“
Vladimír Procházka
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V měsíci únoru slaví své jubileum
Ludmila Oherová

(Domov pro seniory Buchlovice)

Marie Strýčková

(Domov pro seniory Buchlovice)

Stanislav Širhal

(Domov pro seniory Buchlovice)

Jiřina Mazůrková

(Domov pro seniory Buchlovice)

Josef Gajdůšek

(Domov pro seniory Buchlovice)

Jana Tyroltová
(Domov pro seniory Buchlovice)

František Mikulík
Magdalena Bartošková

Jubilantům srdečně gratulujeme!

Přání 2019
Padá, padá sníh,
něha taje v závějích
a ticho sedá na stezky,
po nichž chodíval jsem
okolo Buchlova …
Přicházím zas
jako pastýř betlémský
a kladu na stůl

březové proutípodle práva,
aby vám v těle proudila
krev zaručeně zdravá,
z mošny přidám hrachu,
fazole, čočky a obilí,
aby na polích
hojně tento rok rodily
a chléb na stole
byl denním hostem.

Přicházím jako pastýř
a pokládám na stůl
z vinné révy kříž.
V srdcích, ať se u vás usídlí
mír a pokoj provoněný kvítím
a Bůh milý,
ať je domu tomuto,
blíž.
Miloslav Hrdý
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Jeden z výtvarníků, který ztvárnil krajinu na Buchlovicku, je pan Bob Panáček ze Starého Města.
S jeho pracemi jsme se ostatně mohli seznámit před časem i v našem Muzeu Podhradí. Na prvním
obrázku vidíme dnes už zaniklou Joškovu chalupu na zadních Trnávkách a dole pasoucí se koně
pod Buchlovem.
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