BUCHLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
ČÍSLO 5 • ROČNÍK XXV.

KVĚTEN 2019

V květnovém čísle zpravodaje se mimo jiné dozvíte, jak vynášeli Moranu buchlovičtí skauti a přinášíme
i několik fotografií z tradičního plesu TJ Buchlovice, který se tentokrát nesl v duchu 1. republiky.
(Foto Junáci Buchlovice, Ing. Rostislav Skládal)

Ruce starých žen
Jak kůra stromů rozbrázděné,
modré žíly v nich protékají.
Teď zvadlé jsou a znavené,
co všechno v sobě tají?
V mládí pružné a hbité,
růžové, jako jabloňový květ.
Ve věčném shonu pracovité,
rodina – toť jejich svět.
Svým dětem vlásky hladívaly,
zahnaly smutky a boly.
Vnoučata na klíně kolébaly,
poznaly vždy, co je bolí.
Teď po práci pilně odpočívají,
jsou svědkem dalších generací.
Co všechno ty ruce tají?
Zvrásněné lety a pilnou prací?
Výsledkem jejich činnosti
je domov láskou proteplený
naplněn vděkem i radostí.
Takové jsou ruce staré ženy.
Úctu a lásku k nim mějte,
v nich je starost o vás zakleta.
A nikdy, nikdy nezapomínejte,
že z vás – vychovaly člověka!
Milada Kocourková

Maminky, za vaši celoživotní
péči a starostlivost Vám
přejeme hodně lásky, rodinné
pohody a štěstí.
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Informace městyse Buchlovice
Usnesení Zastupitelstva městyse Buchlovice
č. 3/2019 ze dne 20. 2. 2019

Zastupitelstvo městyse Buchlovice:
• vzalo na vědomí informace dle zprávy kontrolního výboru,
• v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, schválilo střednědobý výhled rozpočtu městyse Buchlovice na roky 2020 až 2022,
• vzalo na vědomí radou provedená rozpočtová opatření číslo 1 a 2 rozpočtu městyse
Buchlovice pro rok 2019, v souladu s rozsahem oprávnění udělených radě městyse Buchlovice
dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích,
• v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) zákona o obcích, navrhuje zástupcem městyse
do představenstva Lesního družstva Osvětimany na nové volební období zastupitele
Ing. Martina Tomeška. Současně jej deleguje v souladu s § 84 odst. 2, písm. f ) k zastupování
městyse na členských schůzích Lesního družstva Osvětimany,
• na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c), odst. 5) písmeno f ) a § 56 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení
§ 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v aktuálním znění: vzalo na vědomí informace o dosavadním postupu projednávání Územního
plánu městyse Buchlovice, schválilo pořízení nového územního plánu Buchlovice, uložilo
pověřenému zastupiteli pro územní plánování podat žádost pořizovateli na zpracování Zadání
územního plánu Buchlovice, dle ust. § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu a podílet se aktivně na jejich přípravě ve spolupráci s pořizovatelem,
• schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na regeneraci hřbitova – SO 01 Zpevněné
plochy – z dotačního titulu MMR ČR pro obnovu drobných sakrálních staveb a hřbitovů
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
• uložilo starostce městyse Buchlovice přijetí bezpečnostních opatření k zamezení vstupu
nepovolaných osob do prostoru požární nádrže a provozní budovy v havarijním stavu
na pozemcích p. č. 2057/1, 2057/2, 2057/8 a 2097/2 v k. ú. Buchlovice, po dobu nezbytně
nutnou. Nájemní smlouva pro provoz zbylé části autokempu Smraďavka bude obsahovat
pouze ty prostory a pozemky, které jsou ve vlastnictví obce a neohrožují návštěvníky,
• podpořilo pořádání akce Festival česneku Buchlovice 2019, považuje akci Festival česneku
za tradiční, pro městys Buchlovice reprezentativní, proto ukládá starostce městyse Buchlovice
umožnit Folklorní agentuře Buchlov (FAB) její pořádání a přijmout spolupořadatelství
městyse Buchlovice za těchto podmínek: na 2 – 3 místech před vstupem do areálu konání
akce bude FAB umístěno několik stánků s prodejem česneku k volnému nákupu, bez placení
vstupného; do 7 dnů od skončení akce zaplatí FAB městysi Buchlovice částku 50 tis. Kč jako
podíl na nákladech městyse; spolupráce ze strany městyse Buchlovice zůstává beze změny;
FAB si nebude účtovat jakékoliv další náklady související s pořádáním akce; před konáním akce
proběhne schůzka vedení obce s integrovaným záchranným systémem a pořadateli,
• vzhledem ke zjištěným skutečnostem, odkládá schválení směny části pozemku p. č. 706 ostatní
plocha o výměře cca 43 m2 za ¾ podíl pozemku p. č. 1801/33 ostatní plocha o výměře 136 m2,
vše v k. ú. Buchlovice a pověřuje starostku městyse Buchlovice k novému projednání směny
s žadatelem a vlastníky dotčených zemních sklepů v pozemku p. č. 698/2 v k. ú. Buchlovice,
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• na základě ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, neschválilo směnu
pozemku p. č. 1621 zahrada o výměře 210 m2 za pozemky p. č. 1928/2 vodní plocha o výměře
1.027 m2 a p. č. 2043/12 ostatní plocha o výměře 31 m2, vše v k. ú. Buchlovice, a pověřilo
starostku k jednání s žadatelem o návrhu pro městys vhodnější směny.

Výpis z usnesení Rady městyse Buchlovice
č. 8/2018 ze dne 20. 2. 2019
Rada městyse Buchlovice:
• v řízení dle zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) vydala negativní stanovisko k záměru
žadatelů z Buchlovic na výstavbu oplocení na p. č. 3209/55 a p. č. 3216/6 v k. ú. Buchlovice.
Toto vyjádření se vydává pro účely řízení vedeného příslušným stavebním úřadem,
• se zabývala žádostí žadatelky z Buchlovic o vyjádření ke studii rodinného domu na p. č. 48
a p. č. 49 v k.ú. Buchlovice. Rada doporučila žadatelce architektonickou konzultaci. Po nalezení
vzájemné shody v základním architektonickém výrazu zamýšlené stavby bude radou vydáno
vyjádření,
• schválila uzavření smlouvy o dílo na servis zdvihacího zařízení – plošiny umístěné v prostorách
Úřadu městyse Buchlovice se společností Garaventa Lift s.r.o., Praha. Rada pověřila starostku
Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy,
• v řízení dle zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) neměla výhrad proti záměru žadatele
z Uherské Hradiště na umístění nabíjecí stanice pro elektromobily OlifeEnergy AC na pozemku
p. č. 3365/7 v k. ú. Buchlovice. Toto vyjádření se vydává pro účely řízení vedeného příslušným
stavebním úřadem,
• schválila cenovou nabídku na doplnění 4 stožárů veřejného osvětlení v ulici Řadová,
vypracovanou společností ENIS Solution s.r.o., Ostrava za cenu 115.025 Kč bez DPH.
Rada pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
na rekonstrukci a doplnění VO, místní rozhlas,
• se seznámila se žádostí obce Boršice o zapracování změny do Územního plánu městyse
Buchlovice. Rada žádost předala pověřenému zastupiteli pro územní plánování městyse
Buchlovice k podání stanoviska pořizovateli územního plánu, kterým je Odbor stavebního
úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště,
• se seznámila a vzala na vědomí zápis č. 104/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Buchlovice. Zpráva bude předložena zastupitelstvu,
• v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., § 28, odst. 2 schválila roční odpisový
plán samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí Základní školy a Mateřské školy
Buchlovice na rok 2019, s tím že odpisy budou prováděny čtvrtletně,
• schválila rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2019. Jedná se o navýšení na straně výdajů o 139 tis. Kč,
celkem na 37.775 tis. Kč,
• se seznámila a vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise, které se konalo 7. 2. 2019
za přítomnosti 2 členů komise,
• se seznámila a vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu sport a cestovní ruch, které
se konalo 6. 2. 2019 za přítomnosti 6 členů komise,
• se seznámila a vzala na vědomí zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje, které se
konalo 14. 2. 2019 za přítomnosti 5 členů komise.
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V květnu nás čekají volby
Volby do Evropského parlamentu v roce 2019 proběhnou 23. až 26. května 2019. Češi si budou
volit 21 europoslanců. Do Evropského parlamentu usedne celkem 705 europoslanců. To je o 46
méně než v současnosti. Důvodem je, že po odchodu Velké Británie se mezi jednotlivé státy rozdělí jen 27 křesel uvolněných britskými zástupci. Zbytek zůstane neobsazený.
V Buchlovicích letos proběhne volba do Evropského parlamentu ve dnech 24. května
od 14.00 do 22.00 hodin a 25. května od 8.00 do 14.00 hodin.
Pro oba volební okrsky v naší obci je určena volebním místem – Zasedací místnost Úřadu
městyse Buchlovice (nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice)
Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu EU, který
alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před
druhým dnem voleb (tj. nejméně od 10. 4. 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu
na území ČR.
Ode dne vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat
o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 9. 5. 2019
osobně u obecního úřadu, který vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, podle
místa trvalého pobytu, nejpozději do 16:00 hodin středy 22. 5. 2019.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Tyto požadavky může ohlašovat
osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 572 541 451 (volební místnost), popř. zaslat na e-mailovou adresu – mestys@buchlovice.cz, nebo na tel.: 572 541 450 a 572 595 120.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději do úterý
21. 5. 2019, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.
Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně JEDEN hlasovací lístek, na kterém může přitom
ZAKROUŽKOVÁNÍM pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné
úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Předně před cestou do volební místnosti si zkontrolujte, zda u sebe máte platný doklad totožnosti.
Tu můžete volební komisi prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem.
V případě nejasností o správném postupu hlasování se nebojte zeptat na postup členů okrskových volebních komisí.
Úřad městyse Buchlovice

Nabídka
Nabízíme se slevou prázdný urnový hrob osazený obrubou a deskou (k přebroušení)
na hřbitově v Buchlovicích (0,7 m2, č. hrob. místa 161, sektor C). Hrob je předplacen
do roku 2028. Bližší informace na tel.: 774 274 278.
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Sběr nebezpečných odpadů
Sběr nebezpečných odpadů probíhá v Buchlovicích vždy od 16.00 do 17.30 hod. naproti hasičské
zbrojnice a provádí jej firma Odpady-Třídění-Recyklace a.s. Uherské Hradiště. 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.
Termíny pro rok 2019:
čtvrtek 16. května
čtvrtek 15. srpna
pondělí 14. října
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.

Nabídka nových knih
Naučná literatura
P. Kosatík: Jiný TGM
A. Salihbašić: Bosna a Hercegovina
T. Danielisová: Knihovní zákon
D. Hrubý: Pražské příběhy 2
J. Klíma: Splátka životem
J. Klíma: Zločin jak ho pamatuju
Krásná literatura
P. Popelka: Než vyměnili zámky
R. Bryndza: Chladnokrevně (Erika Fosterová 5)
D. Dán: Bestie
D. Dán: Rudý kapitán
D. Dán: Nestydaté neviňátko
D. Dán: Dopis ze záhrobí
W. Dorn: Fobie

W. Dorn: Spouštěč
F. Cummins: Sběratel
G. R. R. Martin: Hostina pro vrány (Hra o trůny 4)
D. Gabaldon: Hořící kříž
(pokračování ságy Cizinka)
J. Fieldingová: Špatná dcera
M. Lamballe: Hortenziová zahrada
D. Steel: Nebezpečné hry
D. Šárková: Ukradené dětství Kamily
Krásná literatura pro děti a mládež
J. Kinney: Deník malého poseroutky 13,
Radosti zimy
Mgr. Dagmar Možná
knihovnice
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Oprava komunikace
Na počátku jara opravil městys Buchlovice obecní komunikaci na Smraďavce, směřující k restauraci
a lázním. Byly zpevněny okraje cesty a plocha používaná jako příležitostné parkoviště automobilů.
K budoucí úplné rekonstrukci této cesty a nedaleké točny autobusů dojde po získání tamních pozemků
od státu, o které má městys zájem. (Foto SMB, p.o.)

Městys připravuje
Projekt prodloužení vodovodu
Vážný nedostatek podzemní vody se před několika lety začal projevovat i v Buchlovicích. Nejprve
tomu bylo na Újezdách, kde bylo vybudováno nákladem městyse prodloužení vodovodu posílené
čerpadly, ve směru od pálenice. Poté následovalo prodloužení na Lhotku, opět tlačené čerpadly.
Suché roky s nedostatkem vody nadále pokračují a v letošním roce podle dlouhodobých předpovědí počasí tomu nebude pravděpodobně jinak. Nedostatek vody ve studních trápí už i další
buchlovické lokality, mezi nimi např. zástavbu domů v ulici Ku Hradu směrem k Chrastím.
Městys Buchlovice již v loňském roce zadal projekt na prodloužení vodovodu do této lokality.
Zpracování samotného projektu bude dokončeno v letošním roce s tím, že začne vyřizování
stavebního povolení. O stavbě vodovodu bude rozhodovat Zastupitelstvo městyse Buchlovice.
Začátek prodloužení vodovodu se plánuje na autobusovou točnu na Zahradách, kde vznikne
šachta s čerpadly, schopnými vytlačit vodu v potrubí do výškového rozdílu 90 metrů. Vodovod
bude pokračovat po obecní komunikaci ul. Ku Hradu s ukončením ve vodojemu pod lesem
v Chrastích. Předpokládaná cena činí cca 12–14 mil. Kč bez DPH.

Opravy obecních komunikací
I v letošním roce proběhnou nezbytné opravy obecních komunikací, na které jsou vyčleněny
peníze v rozpočtu městyse. S drobnějšími opravami počítáme na komunikacích ke hřbitovu,
na ul. Sportovní, Podvinohradí, v okrajových částech městečka (tzv. pivní cesta, Smraďavka aj.).
S celoplošnou opravou počítáme v cca 50metrovém úseku v Chrastích. Opravy budou provedeny
vyplněním asfaltobetonem, zásypem kameniva nebo nástřikem do spár.
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Pokračujeme v ozelenění
I v tomto volebním období máme v plánu pokračovat v ozelenění několika lokalit v našem městečku s cílem zpříjemnit život spoluobčanům a návštěvníkům Buchlovic a našich pamětihodností.
Nové výsadby se letos dočká plocha před příjezdem na náměstí z Hradišťské ulice – před vchodem
na poštu a pásy zeleně před restaurací Záložnou. S počátkem letošní hlavní letní sezóny se opět
objeví na náměstí palmy, na které jsme byli zvyklí před několika lety.

Ošetření starých stromů
Městys Buchlovice podal v měsíci březnu žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci
Programu péče o krajinu v roce 2019 (Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí) na ošetření starých lip srdčitých a jasanu ztepilého v místech kolem Buchlovického potoka na náměstí. V případě úspěšnosti tak dojde ke zdravotním řezům starých stromů,
z nichž mnohé jsou zatíženy porostem parazitního jmelí.
Při odborné prohlídce starých stromů došlo i na lípy a kaštany, které pomalu dožívají a jsou napadeny hnilobou, zhoubnými chorobami, dřevomorem aj. nemocemi. Tyto stromy nelze již řezem
stabilizovat a hrozí u nich statické selhání (v případě nárazu silného větru polámání i pád), a proto
dojde brzy k jejich pokácení. Městys počítá s náhradní výsadbou. Jedná se o 1 ks kaštanu a 3 ks lip
při potoku – od náměstí k hasičské zbrojnici, 1 ks lípy v Tyršově ulici a 1 ks lípy na Smraďavce před
restaurací a lázněmi. 
-bž-

Lipové stromořadí v Tyršově ulici

Staré lípy u Buchlovického potoka
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Rekonstrukce veřejného osvětlení

Nové osvětlení v ulici Váhovy

Spojovací ulička ještě se starými a novými světly

V měsíci dubnu byly dokončeny práce na rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu
v ulicích Váhovy, Řadová a Boženy Němcové. Realizace proběhla v souběhu s kabelizací elektrického vedení společnosti E.ON Distribuce, a.s. Jednotlivá osvětlovací místa jsou vybavena novými
stožáry výšky 6 m s rovnými výložníky a LED svítidly o příkonu 28 W a barvou světla 3000° K (teplá
bílá). V rámci stavby bylo zbudováno celkem 35 nových osvětlovacích míst a 4 místa na ulici
Řadová byla rekonstruována ve stávajících pozicích. Kabely místního rozhlasu byly rovněž uloženy
do země, reproduktory jsou umístěny na stožárech veřejného osvětlení.
Stavbu realizovala společnost ENIS Solutions s.r.o., Ostrava a cena díla činí 3,212.940 Kč vč. DPH.
Přestože na trafostanici jsou napojeny ještě ostatní úseky se starými světly, je už nyní denní úspora
velmi zřetelná, a to něco málo přes 100 kWh.
Marek Ondříšek, foto -bž-

Původní vedení vedené po sloupech
BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 5/20198

Na fotografiích Alberta Orlity vidíte nedávné odstraňování bývalých sloupů elektrického vedení, které
nahradilo kabelové podzemní vedení, v Řadové ulici a odstranění staré trafostanice u chodníkové
spojky ulic Řadové a Váhovy.
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Alej dostala nové stromy

Členové Českého svazu ochránců přírody Buchlovice (ČSOP) provedli v sobotu 6. dubna v aleji pod
Barborkou dosadbu 13 nových stromů (javorů klenů), čímž byly jednak doplněny uhynulé stromy
po loňském suchu, a zároveň byla prodloužena alej v dolní části. Díky péči ČSOP Buchlovice se daří
udržet alej jako významný krajinný prvek, tak také jako lokalita, kde se vyskytuje mnoho zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin jako např. velmi vzácná orchidej vstavač nachový nebo
hořec brvitý.
Ing. Martin Tomešek

Vstavač nachový

Hořec brvitý
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Dobrovolníci bojovali s odpadky
Jakmile slezl po zimě sníh, vyrašily kolem a dokola odpadky jako hřiby po dešti. To nenechalo v klidu buchlovické skauty. Už od února mapovali různé lokality, cesty a zákoutí
městyse, kde vytáhnou do boje proti všemu, co zohyzďuje naši krajinu. Bohužel výsledek
byl znepokojivý, a tak bylo třeba oslovit ostatní spolky působící v Buchlovicích. Akci jsme
nazvali Za čisté Buchlovice! a pustili se do organizace úklidu…
Než vypukl uklízecí den, děsili nás meteorologové s nehezkou předpovědí, která nakonec
byla ještě horší, než prognóza. Zima, vítr, déšť,
hotové psí počasí. Nad naše očekávání dorazily
všechny spolky, které přislíbily účast - skauti,
ministranti, myslivák, zálesák, Děcka z Buchlovic, včelaříci i dobrovolníci navíc zahalení v bundách a čepicích, avšak plni odhodlání a pracovního nasazení. Kdo zapomněl, vyfasoval pytel
a rukavice, a devátou hodinou jsme začali čistit
určené lokality - uklízelo se směrem na Břestek,
ke Smraďavce, potok a v centru Buchlovic,
k lesu, u hřiště a hřbitova až na Trnávky. Každé
smítko, cigaretový nedopalek, papírový kapesníček, PET láhev, pneumatika atd. každý kousek
se počítal. Někteří tahali velké těžké věci, jiní
trávili hodinu na pěti metrech čtverečních sběrem cigaretových špačků a žvýkaček. Sesbíraný
odpad pak odvážely služby městyse. Pár dní
poté se ještě přidali učitelky s žáky základní
školy. Podle slov ředitelky se do úklidu zapojují
každoročně a letos chtěli propojit akci s námi.
Všem, kteří přiložili ruku k dílu, není jedno, jak
to v okolí vypadá. Chceme chodit do přírody,
ne na skládku odpadků. A snad si z toho všichni
vezmou ponaučení a třikrát se rozmyslí, než
něco odhodí na zem.
Aby byla akce lákavější a zajímavější, vymysleli
jsme si i pro účastníky (zejména děti) fotografickou soutěž, která však musela být kvůli
nepřízni počasí upravena. Kvůli zmrzlým rukám
se špatně mačkala spoušť a tak si je raději
účastníci hřáli v kapsách. Nějaké fotky jsme
ale obdrželi, každý spolek tedy od nás dostal
tematický balíček a jeho zástupce byl pověřen
obdarovat toho nejzapálenějšího sběrače.
Úklid jsme zorganizovali v rámci celonárodní
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko!, která měla

hlavní uklízecí den 6. dubna. Letos jste mohli
potkat až 80 tisíc dobrovolníků, kteří se aktivně
podíleli na úklidech Česka, kterých se celkem
uspořádalo 3452.
Na tu bídu s počasím se akce vydařila. Aspoň
nás to utvrdilo v tom, že jsou lidi ochotní
pomáhat i když zrovna nesvítí sluníčko. Už teď
se těšíme na příští rok, kdy to posuneme zase
o kousek dál a slibujeme lepší počasí, než jaké
nás provázelo letos.
Tereza Tymrová
Vedení městyse Buchlovice srdečně děkuje
všem ochotným dobrovolníkům za přispění
k čistotě našeho městečka, obzvláště v tak
nevlídném počasí.
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Ukliďme svět, Česko, Buchlovice…

Výzvy se letos organizačně ujal spolek místních skautů, který velmi sympaticky šířil výzvu i mezi
ostatními spolky v Buchlovicích a ty ji vyslyšely. Mladí skauti, myslivci, včelaři, a další se navzdory
nepřejícnému počasí nezalekli a patřičně vybavení se ve smluvený čas dostavili na zahájení akce
na náměstí.
Chřibští včelaříci se zapojili v počtu 8 osob a přidělenou oblastí jim bylo dětské hřiště na Řadové
ulici a okolí bytových domů. Brzy však zjistili, že zde se již správný přístup místních obyvatel a uživatelů hřiště k čistému obydlí a jeho okolí nachází na vysoké úrovni a včelaříci tak papírek na zemi
aby lupou hledali.
V tu chvíli jsem si vzpomněl na nedávnou procházku lesem na Trnávkách, kde zakopnout o láhev,
plechovku či nějaký plast vůbec není obtížné. A tak vyřčený návrh přesunu do lesa na Trnávky byl
okamžitě uvítán a naše motorizovaná jednotka se dvěma osobními vozy přesunula k opravdovým
„pokladům“.
Netrvalo dlouho a nákladový prostor našich vozů byl zaplněn a nebýt toho usmoleného a studeného počasí, tak by šlo několik fůr i zopakovat. Každopádně však platí – lesy v okolí Buchlovic ještě
zdaleka nejsou na tom tak dobře, jako obydlené části obce.
Zde v křoví nebo ve stínu stromů kdekdo najde dobrý úkryt něčeho, co již nepotřebuje, a je pro
něj nepřekonatelně obtížné až nereálné se s odpadem všeho druhu vypořádat mnohem hrdinněji,
na vyhrazených legálních skládkách nebo sběrných místech. Kolik z nich asi pokřikuje po úřadech,
že žádný odpad nemají, proč by měli za jeho likvidaci platit. A kolik z nich i tento článek pobavil –
„Však na mne nikdo nepřijde, když si dám pozor.“
Akce Ukliďme svět, … má bezesporu velký význam především v tom, že se jí účastní děti, které
takto mají přímo naservírováno, jak se dokáží i dospělí lidé chovat k přírodě a životnímu prostředí kolem nás. Ony jsou pak ti, kteří věci napravují, a může se stát, věřím tomu, že právě ony
ve svém životě, lumpárny takovéhoto druhu nikdy činit nebudou.
Závěrem si přeji, aby proměna lidského podvědomí tím správným směrem kráčela co nejrychleji.
Za Chřibské včelaříky Miroslav Smatana
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Slovácká přehlídka mateřinek
V úterý 16. dubna 2019 se nejstarší děti z naší mateřské školy zúčastnily „Slovácké přehlídky mateřinek“ v Klubu kultury v Uherském Hradišti.
Ten den byl pro děti velice náročný. Už v sedm hodin ráno je museli jejich rodiče přivést do mateřské školy, abychom mohli odjet na generálku do Uherského Hradiště. Děti se seznámily s prostředím, ale také s prostorem pódia, který je úplně jiný než prostor herny, kde jsme nacvičovali. Zjistili
jsme, že jsme jedna z mála mateřských škol, která není místní. Před polednem následoval návrat
zpět do Buchlovic na oběd, chvilka odpočinku a pak – návrat zpět do Hradiště. Ve školce jsme stihli
ještě načesat, naplést copánky a navázat mašle všem našim děvčátkám. Odpoledne nás čekalo
vystoupení před vyprodaným klubem kultury.
Jedenáct mateřských škol si připravilo vystoupení pohybové, hudební či folklorní. Naše děti jsme
nastrojili do nažehlených krojů a vystoupení mohlo začít. Průvodce pořadem představoval jednotlivé mateřské školy. My jsme vystupovali se svým pásmem „Hody, milé hody“ jako třetí. Děti zatančily pásmo hodových tanečků
a zazpívaly řadu písní, které
se vážou k hodovým zvykům.
Tradice k našemu kraji patří
a naše mateřská škola čerpá
z pokladnice lidových zvyků
v průběhu celého školního
roku. To, že se vystoupení dětí
líbilo, svědčil potlesk všech
diváků, kterým nás vyprovodili
při odchodu z jeviště.
Celá příprava vystoupení byla
náročná, ale stálo to za to.
Společně s dětmi i rodiči jsme
prožili krásné odpoledne,
které bylo malým pohlazením
na duši pro nás pro všechny.
 Mateřská škola Buchlovice
Dne 16. dubna 2019 se v Klubu kultury Uh. Hradiště uskutečnila „Slovácká přehlídka mateřinek“. Vystoupení se účastnily děti z jedenácti mateřských škol okresu, aby předvedly, co se
pod vedením pedagogů dokázaly naučit. Svoje pásmo představily plně obsazenému sálu
Klubu kultury i děti z MŠ Buchlovice. A když Slovácká přehlídka, tak přece nesmí chybět
slovácké hody. Na podium za zpěvu písně „Ideme k vám, ideme k vám s pozdravením“ přišla
krojovaná chasa v čele se stárkou a stárkem s právem. Z podia zaznělo „Čí sú hody? Naše! Čí sú
dluhy? Starostovy!“. To stárek s právem zahájil hodovou veselici. Děti zazpívaly a zatancovaly
tak, jak bývá na Martinské hody v Buchlovicích zvykem.
Chtěli bychom poděkovat učitelkám MŠ Buchlovice za odpovědný přístup k přípravě dětí
z předškolní třídy na toto krásné vystoupení. Poděkování patří především paní učitelce
a vedoucí paní učitelce Zdence Andrýskové.
Rodiče a prarodiče
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Škola nanečisto

Byla středa, 20. března 2019. Den, na který se všechny nejstarší děti mateřské školy moc těšily.
A ptáte se, proč? Tento den jsme byli pozvaní do základní školy za svými kamarády do 1. třídy.
Strávili jsme ve škole celé dopoledne. V první hodině vyučování nám děti předvedly, že těch prvních šest měsíců ve škole vůbec nezahálely. Počítají, umí napsat některá písmenka a dokonce už
čtou celé věty. Poté se do lavic posadili budoucí školáci a vyučování mohlo začít. Děti s napětím
naslouchaly a plnily zadané úkoly, ve dvojicích i samostatně, jako opravdoví školáci. Počítaly,
doplňovaly beruškám tečky, poznávaly číslice, přiřazovaly daný počet, hledaly dvojice obrázků…
Hodina utekla jako voda. Přestávku jsme využili na svačinku, kterou nám paní kuchařky nachystaly
ve školní jídelně. A byla tady další vyučovací hodina. To už byly děti převlečeny ve sportovním.
Čekala je hodina tělocviku ve velké tělocvičně nové haly, kde si děti zkusily různé pohybové aktivity na nářadí, s míči či pohybové hry. Dětem se z tělocvičny vůbec nechtělo. A nastal čas oběda.
Děti jsou samostatné, na oběd čekaly jako velcí školáci u okýnka. Jen ten tác na odnesení jídla
dělal trochu problémy… Ale pomohly paní učitelky a vše se zvládlo. Po obědě nás ještě čekala
školní družina, kterou už děti znají z občasných návštěv základní školy.
Čas neúprosně běžel a nám dopoledne ve škole uteklo jako voda. A co je nejdůležitější? Škola
nanečisto se opravdu povedla. Děti byly spokojené a odcházely s pocitem, že to zvládly a že je to
ve škole moc prima.
Teď je už čeká jenom zápis do 1. třídy 9. dubna 2019 a v září – hurá do školy. Věříme, že jim nadšení
a touha učit se a poznávat nové věci vydrží co nejdéle.
Mateřská škola Buchlovice
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Beseda se členy žákovského parlamentu

Starostka Mgr. Pavla Večeřová s místostarostou Bořkem Žižlavským přivítali v měsíci dubnu v zasedací
místnosti Úřadu městyse Buchlovice děti z buchlovické základní školy, členy žákovského parlamentu,
vedené ředitelkou školy Mgr. Miroslavou Klímovou.
V průběhu besedy společně pohovořili o činnosti žákovského parlamentu na půdě základní školy
a o návrzích z mnoha oblastí života, směřovaných k samotnému městysi Buchlovice. Podnětnými
a reálnými návrhy se bude městys zabývat.
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Florbalový turnaj v buchlovické hale

Ve středu 17. dubna se uskutečnil v hale Cihelna v Buchlovicích Velikonoční meziškolní florbalový
turnaj. Zúčastnili se jej žáci základních škol z Buchlovic, Osvětiman, Boršic a Tupes. Týmu naší školy
gratulujeme k získání 3. příčky. 
(Foto Ing. Rostislav Skládal)
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Skauti vynesli Moranu
První sobotu po prvním jarním dni věnují buchlovičtí skauti vítání jara. Jedná se o starodávný
pohanský zvyk, který se dochoval až dodnes.
Morana nebo také lidověji nazývaná Mařena
bývala považována za symbol zimy a smrti,
což můžeme vyčíst z jejího jména. Na jaře bývá
vynášena, aby mohlo přijít jaro a s ním i úroda.
Někteří si ji představují jako ošklivou, zlou
stařenu, jiní mluví naopak o bytosti vyzařující ledovou a zlověstnou krásu. Za dávných
časů se mluvilo o bohyni, která byla sice krutá
a obávaná, ale její přítomnost patřila k nezbytnému koloběhu života. I příroda si potřebuje
po sezóně oddechnout, a proto nastupuje
zima, která dopřává odpočinek tomu, co je
silné, a nemilosrdná je k tomu, co je slabé.
I přesto k ní vážili posvátnou úctu. Až na jaře,
kdy slunce nabylo na síle, a její nadvláda skončila, odvážili se ji zničit. Její odchod oslavili
zvykem, při němž zápalili a vhodili do vody slaměnou figuru ve starých hadrech připevněnou
na tyči. Zničili ji ohněm a vodou, protože tyto
živly představují očistné síly, které odnesou
pryč všechno staré a zlé.

A tak i skautky vytvořili naši Moranu, kterou pak
všichni skauti společně 23. března upálili a vhodili do potoka v lese za junáckými chatkami.
Rozloučili se tak se zimou a přivítali jaro. A jarní
práce jsme začali hned týden na to velkou brigádou na junáckých chatkách.
Tereza Tymrová
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Zásahové družstvo Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice vyjíždělo v letošním roce už vícekrát, než
tomu bylo o tomto čase v minulých letech. Vedle dopravních nehod na silnici I/50 zasahovalo i při
několika požárech. Jedním z nich byl i požár u chrasťové cesty nad Buchlovicemi (nad vodárnou), který
vznikl a rozšířil se při vypalování trávy. Samotné vypalování trávy nejenom v suchém období je vysoce
nebezpečné. Toto bezohledné jednání je třeba jednoznačně odsoudit a brát jako odstrašující případ.

(Foto SDH Buchlovice a -bž-)
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Uctili jsme památku výsadku CLAY
V pátek 12. dubna se uskutečnil již 16. ročník pochodu Clay-Eva, který pořádá Skautský oddíl
z Holešova, Občanské sdružení Horizont Hostišová a obec Hostišová. Noční pochod kopíruje přesun
paradesantní skupiny CLAY (13. 4. 1944) z místa seskoku u Hostišové na první záchytnou adresu
do Bystřice po Hostýnem. Trasa je dlouhá cca 30 km a v letošním roce se vydalo na trať v nepříznivém
počasí 174 odvážlivců. V půl druhé ráno dorazilo ke třem kamenům (nejvyšší místo trasy 735 m. n. m.,
ve vzdálenosti 22 km od startu) již 50 účastníků a ve tři hodiny jich bylo osmdesát.
V místě seskoku v údolí potoka Trnovce stojí malý pomník, u kterého byl jako každoročně uspořádán organizátory pietní akt za účasti výsadkových veteránů ze Zlína a Holešova, Svazu letců z Přerova, Klubů vojenské historie představitelů samospráv a příznivců této oblasti historie. Vzpomínky
75. výročí seskoku se zúčastnilo téměř 300 osob. V zahajovacím projevu vystoupil také syn velitele
CLAY Antonín Bartoš ml. Žijící v USA, Hraničářský pluk 19 střílel čestné salvy, Michal Minář zazpíval
se svou kapelou píseň Jdou muži tmou, dnes již hymnu CLAY, kterou sám složil a otextoval. Československou hymnu pak zazpívala většina přítomných a její ozvěna stejně jako ozvěna výstřelů
se nesla nad sychravým údolím. Delegace z Buchlovic vedená místostarostou Bořkem Žižlavským
položila k památníku úspěšného výsadku květiny. Nakonec ti, kteří se nezúčastnili pochodu, měli
možnost pobesedovat s organizátory, členy klubů vojenské historie a výsadkovými veterány.
JŠ, foto -bž-
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Malí fotbalisté reprezentovali na turnaji

V sobotu 6. dubna se uskutečnil fotbalový turnaj benjamínků ve sportovní hale v Bojkovicích, kterého se zúčastnili také naši nejmladší hráči přípravky TJ Buchlovice. Sehráli celkem devět dramatických zápasů se spoustou vstřelených gólů, a to nejenom ke spokojenosti zúčastněných rodičů.
Všichni hráči na turnaji po zásluze dostali zlatou medaili, také s pohárem i sladkostmi pro celý tým.
Nejlepším buchlovickým hráčem byl v Bojkovicích vyhodnocen organizátory Roman Hlaváč (roč.
2012) a cenu pro nejmladšího hráče turnaje obdržel náš benjamínek Petr Brhel (roč. 2014).
Velkou pochvalu si určitě zaslouží všichni naši nejmladší hráči přípravky TJ Buchlovice – Broněk
Mikulík, Roman Hlaváč, Mates Urbánek, Dominik Šeda, Jonáš Černý, Jáchym Černý, Dan Hlaváč, Kristián Falta, Bertík Juřík, Lukáš Kadlec, Petr Brhel a trenéři Jiří Moravčík, Bronislav Mikulík
a Roman Hlaváč.
Foto Bronislav Mikulík
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Knižní bazar vydělal téměř padesát tisíc!

Organizátoři Knižního bazaru předali ve středu 17. dubna výtěžek 47.000 Kč rodičům handicapovaných
trojčátek Amálky, Viktorky a Žofinky z Kunovic, které budou použity na jejich léčbu na rehabilitačním
pobytu v lázních Piešťany. Výtěžek bazaru byl 37.000 Kč a dalších 10.000 Kč přispěla anonymní
dárkyně na nákup knih z bazaru do azylových domů. „Jsme opravdu nesmírně vděční za pomoc, která
našim holčičkám přispěje na pobyt v lázních. Věříme, že díky vám udělají velké pokroky,“ s pokorou
děkovali rodiče, kteří dvouletým slečnám věnují veškerý čas i péči. Knižní bazar, již tradičně pořádaný
Československým kulturním centrem Buchlovice ve spolupráci s Buchlovjánkem, byl prvním z trojlístku
beneficí, které se snaží mladé rodině pomoci. Výtěžek aukce vín ze Dne vína a koncertu Děti, pop a jazz
ZUŠ Slovácko bude následovat...

Společnost FRITEX
Společnost FRITEX vznikla v roce 2011. Zabývá se sběrem a likvidací použitých rostlinných olejů
a tuků (katalogové číslo dle Katalogu odpadů 20 01 25 „Jedlý olej a tuk“) na celém území České
republiky. Z použitých rostlinných olejů a tuků vyrábí druhotnou surovinu vhodnou k výrobě biopaliv nebo jako přísadu do paliv. Jedná se o neustále monitorovanou a kontrolovanou ekologickou
přeměnu odpadu na surovinu s dalším využitím. Tato činnost je prospěšná životnímu prostředí.
Se společností uzavřel městys smlouvu s podmínkami bezplatného svozu a 1 Kč/litr.
Na třech sběrných místech v našem městysi budou umístěny popelnice s výrazným označením
společnosti FRITEX, a to na parkovišti u Záložny, na křižovatce ulic Velehradská – Dolní Podvinohradí a u restaurace Maco.
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Hasičská pouť na Hostýně

V sobotu 27. dubna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Buchlovice zájezd na tradiční hasičskou
pouť na Hostýn. Okolí kostela ten den zaplnily stovky poutníků oblečených do hasičských stejnokrojů – současných i historických – s pestrými vlajkami svých sborů. Mnozí byli přítomni hasičské
mše v kostele, zatímco další přítomní se vydali kolem pouťových stánků, po křížové cestě směrem
k otevřené rozhledně nebo třeba i po valech zdejšího pravěkého keltského oppida, zaujímajícího
celý vrchol hostýnského kopce. Hasičský výlet na hostýnskou pouť se vydařil a ti, co nepřišli,
mohou jenom litovat. 
Foto: -bž-, Jiří Sonntag
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Buchlovičtí hasiči soutěžili

Sportovní družstvo buchlovické jednotky Sboru dobrovolných hasičů se zúčastnilo v sobotu
20. dubna závodů v hasičském sportu v nedalekém Chvalnově -Lískách .
Závodu se celkem zúčastnilo 12 sportovních týmů, které jsou zaměřeny pouze na hasičský sport.
Naše smíšené družstvo skončilo na krásném 4. místě, v němž je většina nováčků, soutěžících
vůbec poprvé. Od třetího místa naše družstvo dělilo 6 setin sekundy.
Foto Martin Lukeštík
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Ples v duchu první republiky

Tělovýchodná jednota Buchlovice uspořádala tradiční ples, který se tentokrát nesl v duchu módy
první republiky. Ples se odehrál ve víceúčelové hale Cihelna, a jak vidíte na fotografiích, zábava
byla výborná a bylo se na co dívat… 
Foto Ing. Rostislav Skládal
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Historický spolek v Žeravicích
Členové Spolku podporovatelů historie Buchlovic spolu se členy Historické společnosti Starý
Velehrad v závěru měsíce března navštívili slováckou obec Žeravice. Necelých čtyřicet účastníků
vlastivědného výletu si mělo možnost prohlédnout pamětihodnosti tohoto městečka, které má
kus společné historie s Buchlovicemi. Ve starších dobách je s námi spojovala Jednota bratrská,
k jejíž víře se v době renesance přikláněli prakticky všichni Buchlovjané, a společní majitelé panství
a velkostatku – baroni z Petřvaldu a hrabata Berchtoldové.
Prošli jsme zdejší barokní kostel, v němž je k vidění náhrobek Marie Krescencie Petřvaldské a zvony
ve věži. Poté jsme si prohlédli bývalý bratrský sbor s muzejní expozicí a podzemní lochy, přístupné
ze sousedního rodinného domu. Následovala degustace vín Vinařství Žůrek a prohlídka soukromého muzea vesnice pana Purkrábka. Nakonec jsme prošli barokní hřbitovní kapli sv. Barbory
a pojedli zabijačkové dobroty v restauraci Formanka, čerstvě vytahované z roztopených kotlů.
Poslední naše kroky směřovaly ke kapličce a dřevěným božím mukám z roku 1806, připomínajícím
tragickou událost z napoleonských válek, o které se dozvíte níže. Nakonec je třeba poděkovat
panu Dušanu Petřvalskému, který nám domluvil žeravické průvodce a připravil příjemný program.
Městečko Žeravice je natrvalo spojeno se jménem našeho nejvýznamnějšího myslitele a světového humanisty, Jana Amose Komenského, a s českobratrskou církví, nejpočetnější církví
v Čechách a na Moravě v 16. a na počátku 17. století. Násilnou protireformací skončilo osvícené
období renesance – rozvoje vědy, umění a humanity, bořící tmářství a nevědomost odumírajícího
středověku. Následovala desetiletí válečných útrap, odchodu nejvzdělanějších osobností, představitelů české a moravské šlechty, a tisíců obyvatel do exilu, do svobodnějších poměrů a k přílivu
všelijakých dobrodruhů a cizí šlechty, získávající laciný konfiskovaný majetek.

Účastníci výletu do Žeravic před kostelem
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Bývalý zámek v Žeravicích

Stěna bratrského sboru

Interiér kostela

Interiér bratrského sboru

K dosídlení Žeravic českobratrskou emigrací z Čech přišlo po povýšení obce na městečko v roce
1503. To umožnilo vybudování dvou náměstí a založení až třiceti městských domů. Rynky se staly
místem výročních a týdenních trhů, centrem zčásti i cechově organizovaných živnostníků. Protestantští dosídlenci, přišlí za majitelů žeravického statku pánů Podstatkých z Prusinovic, výrazně
posílili zdejší bratrskou obec, která se stala jednou z nejvýznamnějších v širokém okolí.
První sbor Jednoty bratrské v Žeravicích byl postaven brzy po roce 1515. Blíže o tom čteme v listině zemana Viléma z Víckova, datované dne 15. prosince uvedeného roku. Bratři tehdy získali
místo, „aby sobě mohli k scházení společnému sboru dům udělati a osvobozuje tak, že z tohoto
domu nemusí bráti žádný úřad panský ani obecní. Dále nemusí jíti na vojnu, smějí sobě vařiti
pivo a vrchnosti odváděti jen 10 grošů ročně.“ Jiné vstřícné úlevy a dary od nakloněné vrchnosti
však ještě následovaly. V roce 1517 dostávají k bratrskému sboru kus lesa nazývaný Slunečník
v blízkých Hruškovicích a odpouští se jim dosavadní roční plat. Od Jana Podstatného z Prusinovic
získávají vinohrady v žeravické Zadní hoře a Peštech, osvobozené od platů a desátků, a později
pole a zahradu v polní trati Močidla. Podstatší je brzy obdarovávají dalšími pozemky – loukou pod
Ježovem s tím, „jestliže by Bratří při sboru nebylo, aby zase připadla vrchnosti“.
Stoupenci Jednoty bratrské se potkávali v budově sboru, která byla předtím katolickým kostelem.
Stával na místech, kde se říká „ve sboře“. Po uvěznění českých představitelů této církve, biskupa
Jana Augusty a Jakuba Bílka, se uskutečnila první synoda, sněm sedmi starších, roku 1548 v Žeravicíc. Poté následovaly další výkonné sněmy v letech 1551 a 1559. Na týdenní synodě v roce 1592
zde bylo vysvěceno 99 bratrských učedníků a 27 jáhnů. Nejvýznamnější synoda Jednoty bratrské
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se tu udála v dubnu 1616, na níž byl přijat nový
řád Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in
unitate fratrum bohemorum, který se přiklonil
k myšlenkám významného evropského církevního reformátora Jana Kalvína. Tento nejdůležitější materiál Jednoty byl v roce 1634 znovu
schválen na synodě v polském Lešně a záhy
vydán tiskem.
Do Žeravic se tehdy sjelo mnoho významných
osobností své doby z Čech, Moravy a Polska,
panstvo, soudci a biskupové. Vedle zvolených šesti nových konseniorů, vysvěcení 26
novokněží tu byl ordinován na kněze i 24letý
Jan Amos Komenský, pozdější poslední biskup
Jednoty bratrské, žijící a tvořící valnou část
svého života v zahraničním exilu. Mezi novými
kněžími nechyběl ani Mikuláš Drabík. Proslul
svými viděními předpovídajícími habsburskou zkázu a návrat svobody do českých zemí.
Habsburkové se mu za to i v jeho 83 letech
neštítili nelidky pomstít. Poslední zmínka
o žeravickém sboru pochází z roku 1621, kdy
zde zemřeli dva staří příslušníci Jednoty.
Po narůstajících perzekucích, ztrátě svobod
a zákazům provozovat řemesla lidé utíkali
do ciziny. Sbor byl uzavřen a chátral. Jeho věž
podlehla roku 1776 požáru. „Zbylé zdi bývalého sboru i s místem, na němž byl tento sbor
postaven,“ uvádí sepisovatel dějin Žeravic Jan
Kudrna v roce 1939, „prodala paní Eleonora
Petřvaldská žeravickému občanu Josefu Glosovi za 60 rýnských s výslovnou podmínkou, že
všechny zdi rozebere a na tom místě si postaví
chaloupku. Jedinou památkou po Bratřích je
část věže, kterou jmenovaný nezbořil a užil jako
jedné stěny stavení, dále podzemní dlouhé
chodby (lochy), kde se Bratří skrývali v době
pronásledování a konali pobožnosti.“
Uvádí se, že zakladatelem Žeravic byl jistý Žerav.
První zmínku o vesnici známe ze jména Sudimíra ze Žeravic z roku 1235. Od poloviny 14.
století byli majiteli obce místní zemané rodů
z Pačlavic, ze Zborovic, Kuželové ze Žeravic,
Podstatští z Prusinovic či Kropáčkové z Nevědomí. Roku 1596 je koupil majitel buchlovského panství Jiří Zikmund Prakšický ze Zástřizl.
Tento vskutku renesanční majitel, jenž získal

Marie Krescencie z Petřvaldu

Jan Amos Komenský
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vzdělání na prestižních evropských protestantských vysokých školách, posunul za svůj krátký život
(1582–1614) své panství na výsluní své doby. Stejně přál i žeravickým občanům. Od této doby sdílely Žeravice společnou historii a osudy s hradem Buchlovem, jehož dalšími vlastníky byly rodiny
Petřvaldských a Berchtoldů. Velkostatek posledních majitelů zanikl v Žeravicích uskutečněním
první pozemkové reformy ve dvacátých letech minulého století.
Žeravickou náves zdobí barokní kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Jeho základní kámen položil roku
1722 Jan Dětřich z Petřvaldu. Po velkém požáru, jenž zničil i zvony, byl kostel obnoven počátkem 19. století. Jeho interiér je vyzdoben obrazy velehradského barokního malíře Ignáce Raaba
a křížovou cestou malíře Joži Uprky z roku 1897. Uprostřed kostela je umístěna hrobka Marie
Krescencie Petřvaldské, rozené Schrattebachové, zemřelé roku 1775, manželky Zikmunda Karla
Petřvaldského.
V areálu staré žeravické zemanské tvrze postavil v roce 1540 Prokop Podstatský z Prusinovic
malý renesanční zámek jako náhradu za starý panský dům, darovaný mezitím obci pro radniční účely. Jeho součástí byla dnes už zaniklá zámecká zahrada. Nad dlouhým zámeckým
sklepením se nacházely hospodářské a obytné prostory s malou kaplí, zdobené jednoduchými
štuky. Poslední obyvatelkou zámku byla zmíněná Marie Krescencie z Petřvaldu, zatímco kolem
roku 1800 sloužil jako ženská nemocnice, byty a panská sýpka. Po parcelaci statku v roce 1923
budovu zakoupila obec, která ji využívala až do roku 1947 pro veřejné účely. Poté se přeměnila na újezdní měšťanskou školu a Základní školu J. A. Komenského, jejíž rozšířené podoby je
součástí dodnes. Původní zámeckou budovu i v současnosti připomíná členěný barokní štít,
zakomponovaný do školního objektu.
Text a foto Bořek Žižlavský

Kaplička nad obcí

V muzeu pana Purkrábka
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Buchlovský klub seniorů

Ve středu 17. dubna proběhlo setkání Buchlovského klubu seniorů, tentokrát na velikonoční téma.
Každý z přítomných přinesl něco dobrého „ke kafíčku“, podělil se o rodinné recepty a společně
jsme zavzpomínali na většinou veselé příhody, které jsme o Velikonocích prožily. Je zajímavé
porovnat, jak prožívali tyto svátky jara naši senioři a jak ho prožívají dnešní mladí. Pak jsme si
vyrobili malou drobnost pro radost a vymysleli program pro letošní rok.
Iveta Rosůlková
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Hala Cihelna v módním obležení
„Je to mé obrovské štěstí a velká láska,“ říká Vladimíra Čožíková
Hala Cihelna v módním obležení v neděli 14. dubna – tak by se dal charakterizovat první dojem
z módní přehlídky Vladimíry Čožíkové ze Zlechova, která představila jarní a letní kolekci 200
modelů na 25 modelkách ve věku 15–80 let, velikostí 34–62.
„U nás v butiku si každá žena vybere, protože máme modely jak pro mladé dámy, tak pro babičky.
Hubené dámy i baculky se mohu cítit elegantně, když půjdou do kanceláře anebo na výlet,“ láká
Vladimíra Čožíková, která se módě věnuje už 23 let.
Vystudovala módní návrhářství, pracovala ve velkém módním průmyslu, než jí osud nabídl jiný
životní směr. Vydala se svou cestou, za podpory manžela a syna založila vlastní butik a pustila se
do pořádání módních přehlídek pro běžný život. „Je to mé obrovské štěstí a velká láska a děkuji
za každý den,“ se vší pokorou se raduje z každého úspěchu. „Před přehlídkou trávíme v butiku
spoustu času. Jakmile zavřu, začneme zkoušet modely, které mám už dopředu rozkreslené. Během
jednoho večera obleču maximálně pět šest holek a je to vždycky velký zápřah. Postavit model
na míru, vysvléct, převléct, a tak pořád dokola – mydlíme a motáme sukně, halenky, doplňky
a boty dohromady, do té doby, než jsem opravdu spokojená,“ směje se Čožíková. „A holky vše
podstupují se mnou, čehož si moc vážím,“ dodává.
Přehlídka se opřela o aktuální trendy jara a léta, ve kterých se objevily modely šatů do zaměstnání
i na dovolenou k moři, riflová i kalhotová móda, blůzy, tuniky, kostýmy, kancelářská móda, oblečení na slavnostní příležitosti i volný čas. Vše lze v butiku zakoupit. Program obohatily ostrožské
mažoretky pod vedením trenérky i modelky Zuzany Svinkové.
Svým pojetím a přístupem zaujala mnoho žen. Do Buchlovic dokonce přijela parta dam až z Počenic u Kroměříže. Tak moc byly z přehlídky u nich v kulturáku nadšené, že přijely i do Haly Cihelna.
Iva Pašková
Foto Iva Pašková a Ing. Rostislav Skládal
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Na přípravě módní přehlídky se podílely také kosmetička Monika Paluzgová, která modelky líčila,
a kadeřnice Svaťka Kocúrková, která modelkám upravila vlasy. Moc jim tímto děkuji, „děvčatům“ to
díky nim náramně slušelo. Byli jsme příjemně překvapeni velkou návštěvností, sjeli se lidé i z širokého okolí a přehlídka byla téměř vyprodaná.
Doufám, že se všem program i samotné modely líbily, že si každý odnesl inspiraci a strávil příjemné
nedělní odpoledne.
Iveta Rosůlková
vedoucí Československého kulturního centra Buchlovice
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Den vína na Buchlově

Folklorní studio Buchlovice uspořádalo v sobotu 13. dubna v prostorách hradu Buchlova tradiční
Den vína pro nejširší veřejnost. Již týden předtím proběhla degustace vín v buchlovické hale Cihelna.
Po úvodní literární konferenci v tanečním sále na téma Víno a pokušení se uskutečnil samotný
košt vín a po ní aukce šampionů a vzácných vín. Návštěvníci mohli ochutnat celkem 639 vzorků
vína od 242 vystavovatelů ze 73 vinařských obcí. Finanční výtěžek aukce vín putoval tentokrát
na zakoupení nezbytných pomůcek a výživu předčasně narozených trojčat – Amálii, Žofii a Viktorii.
Foto Zdeněk Skalička
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Před 100 lety se narodil válečný
a odbojový hrdina Rostislav Kaňovský
Rostislav Kaňovský se narodil 10. května 1919 v Buchlovicích v rolnické rodině, jako nejmladší
syn Matouše a Marie Kaňovských. V Buchlovicích prožil dětství a vychodil základní školu.
Přestože byl v rodině benjamínkem, musel hodně pracovat na rodinném hospodářství. Při
tom aktivně cvičil v místním Sokole a byl členem trampského oddílu Kluci náhody. Poté studoval na gymnáziu v Uherském Hradišti. Měl mimořádné matematické nadání a nedělala mu
problém ani chemie. Maturoval v červnu 1939, po příchodu německých okupantů, a ještě se
stihl zapsat na Filozofickou fakultu Masarykovy university v Brně. Po známých událostech,
spojených s projevy odporu proti okupaci při pohřbu studenta Jana Opletala (smrtelně zraněného při demonstracích 28. října 1939 v Praze), zasáhly nacistické represivní složky proti
českým vysokým školám a 17. listopadu začalo zatýkání na studentských kolejích v Praze
a Brně. Rostislav Kaňovský již tehdy projevil svou chladnokrevnost a rozhodnost, když skokem
z okna brněnských Kounicových kolejí nacistům uprchl. Po tomto brutálním zásahu byly české
vysoké školy uzavřeny, nejprve na tři roky a později do konce války.
Kaňovský se vrátil do Buchlovic a krátce byl zaměstnán v Hospodářském družstvu v Uherském Hradišti. To už byl ale zapojen spolu se svým bratrem Oldřichem a dalšími kamarády
ze Sokola do odbojové organizace Obrana národa. Po prozrazení činnosti a vlně zatýkání
odešel 14. prosince 1939 ilegálně za hranice. Přes Slovensko se dostal do Maďarska, kde však
byl v pohraniční stanici Velký Lég zadržen maďarskými četníky a dva měsíce vězněn v budapešťské věznici Tolonczház, kde skončilo mnoho českých uprchlíků. Po propuštění měl být
vrácen na hranice Slovenského štátu, ale ještě předtím se mu podařilo kolektivně uprchnout
a tentokrát šťastně dorazili na francouzský konzulát v Budapešti. Odtud byl Kaňovský se skupinou čs. dobrovolníků dopraven na jugoslávskou hranici, kde je jugoslávští celníci doprovodili do pohraničního městečka Subotnica.
Další zastávkou byl Záhřeb a Bělehrad, kde na francouzském konzulátu obdrželi doklady
a jízdenku do přístavu Bejrút v Libanonu, kam dojeli přes Řecko, Turecko a Sýrii a podrobili
se odvodu do francouzské armády. Počátkem května 1940 se nalodili na loď Mariette Pacha
a po krátké zastávce v Haifě a Alexandrii vypluli na Středozemní moře. Během cesty se mezi
vojáky rozšířila zpráva, že německá armáda bleskovým úderem napadla Belgii, Holandsko
a Francii. Kaňovský přistál spolu s ostatními 14. května 1940 v přístavu Marseille, po prezentaci v táboře čs. armády v Agde a urychleném výcviku byl ihned nasazen na frontu. Francie
však zanedlouho kapitulovala a on musel, jako další čs. vojáci, hledat záchranu v evakuaci
na britské ostrovy. Podařilo se mu odplout z přístavu Séte na lodi Rod el Farag. Při reorganizaci naší jednotky v táboře v Cholmondeley u Chesteru se přihlásil k letcům. Výcvik prodělal
v Honnigtonu a 21. září 1940 byl jako radiotelegrafista a palubní střelec zařazen do sestavy
311. čs. bombardovací perutě RAF. Na dvoumotorových bombardérech typu Wellington se
pak zúčastnil řady operační letů nad územím okupované Evropy. Počátkem roku 1943 byl
odvelen do Kanady do přeškolovacího kurzu na stíhacího pilota. Patřil k nejlepším frekventantům a pochvalně se o něm vyjadřovaly i kanadské noviny. Snad proto, aby ochránil
svoji rodinu doma v Buchlovicích, začal používat příjmení Kenedy. Po skončení výcviku se
již v hodnosti Flying Officer (nadporučík) vrátil do Velké Británie a stal se pilotem 310. čs.
stíhací perutě.
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V roce 1943 se seznámil s moravskou rodačkou Enou Steklerovou, která sloužila u Ženského
sboru pomocných leteckých služeb. Pocházela z rodiny opavského advokáta židovského
původu a v roce 1939 přijela do Británie posledním z řady transportů, kterými Nicolas Winton
zachránil 669 českých židovských dětíavlem. Rostislav Kaňovský se s ní oženil v únoru 1944
v Londýně. Stále však zuřila válka a manželské soužití muselo prozatím stranou. Aniž to tušil,
5. září 1944 odstartoval ke svému poslednímu bojovému letu. Osudného dne se měl spolu
s dalšími deseti piloty 310. perutě zúčastnit operace Ramrod 1260, což obnášelo průzkumný
let a útoky na pozemní a říční cíle v okupovaném Holandsku. V odpoledních hodinách zaútočil
se Spitfirem na skupinu čtyř dopravních plavidel jižně od Breukelenu. Z lodí se však spustila
zuřivá protiletadlová palba, která zasáhla Kaňovského stroj do motoru. Ještě se stihl ohlásit
veliteli roje Františku Vindišovi, ale situace se zhoršovala a každým okamžikem hrozil požár
nebo výbuch. Nezbylo mu nic jiného, než vyskočit padákem. V poválečném protokolu popsal
následující dramatické okamžiky: „Dopad byl velmi tvrdý. Ihned jsem uschoval padák a dal se
na rychlý útěk od letounu na jih. Jelikož jsem si při dopadu vymkl kotník, chvíli jsem odpočíval, uschován v řepném poli, kam za mnou přišli nizozemští civilisté a poskytli mi pomoc
na útěku k liniím, které byly toho času vzdáleny od mého dopadu 18 mil. Požádali mě, abych
zůstal ukryt a večer že mě předají dál na jih. Po patnácti minutách čekání v úkrytu však místo
Nizozemců přišla pro mě hlídka SS a odvedla mě do Utrechtu, kde mě předala Luftwaffe.“
Druhého dne po sestřelení byl Rostislav Kaňovský převezen na ošetření do amsterodamské
nemocnice a vojenské věznice v Arnhemu, odkud putoval na výslechy do Dulag Luftu ve Frankfurtu nad Mohanem. Dne 1. října 1944 se za ním zavřely brány zajateckého tábora Stalag Luft
I v severoněmeckém Barthu, kde se po osmi měsících dočkal v květnu 1945 osvobození. Během
doby, kterou strávil v zajetí, se jeho manželce Eně narodil syn Jiří. Za svoji odbojovou činnost
v čs. zahraniční armádě obdržel Čs. vojenskou pamětní medaili se štítkem F-VB, čtyři čs. válečné
kříže 1939, Čs. vojenskou medaili Za chrabrost a Čs. vojenskou medaili Za zásluhy I. stupně
Do vlasti se vrátil s rodinou v srpnu 1945 a stal se leteckým instruktorem v Praze-Kbelích. Po letecké havárii, kterou zázrakem přežil, demobilizoval a v roce 1946 nastoupil
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k Československým aerolinkám, kde létal převážně na zahraničích dopravních trasách. Po komunistickém převratu v únoru 1948 byl vyhozen z práce, přesto se mu ale podařilo v červnu 1948
legálně odjet do Velké Británie. Po příjezdu krátce pracoval v pekárně a v pivovaru, ale v roce
1950 využil nabídky a znovu vstoupil do řad RAF a brzy byl povýšen do hodnosti kapitána. Podílel se na organizování letecké dopravy v afrických státech a vozil významné politické osobnosti.
V jemenském Adenu se seznámil s anglickou učitelkou Joyce, s kterou se po rozvodu s první
ženou v roce 1967 oženil. V příštím roce se mu narodil syn John a byl jmenován velitelem
letecké základny v Riponu v anglickém hrabství North Yorkshire, kam se i s rodinou přestěhoval. V roce 1978 odešel do civilu a začal podnikat. Nejprve si pořídil obchod s poštou, později
se stal správcem golfového klubu, také vlastnil a provozoval malý hotel na pobřeží Atlantiku.
Na stáří se i s manželkou přestěhoval k synovi Johnovi do Londýna.
V roce 1990 využil změny politických poměrů u nás a přijel s celou rodinou do Buchlovic, kde
byl slavnostně přivítán představiteli obecního úřadu. Na Pražském hradě ho přijal prezident
Václav Havel. Získal hodnosti plukovníka ve výslužbě a byla mu udělena medaile Za zásluhy
o ČSLA I. stupně. Do rodné obce se od té doby vrátil ještě mnohokrát. Zúčastňoval se také
absolventských srazů uherskohradišťského gymnázia a přispíval do místního zpravodaje.
Plk. v. v. Rostislav Kaňovský zemřel ve Velké Británii 14. dubna 2004 ve věku 85 let a na jeho
výslovné přání byl v červnu téhož roku jeho popel uložen v rodinné hrobce v Buchlovicích.
Jan Štokman

Květen v zahradě
Jádroviny kvetou převážně v květnu. Pokračujeme především v ochraně jádrovin proti
strupovitosti a současně i proti padlí jabloně. Doposud se používaly v období maximálního
výletu askospor (před květem, těsně po odkvětu a potom za 14 dnů) k ošetření strobiluriny
(Discus nebo Zato 50 WG) v kombinaci s kontaktními přípravky, např. s Dithanem DG Neotec
či s Merpanem 80 WG. Nyní se však spíše doporučuje použít náhradou za strobilurin kombinaci systémových triazolových přípravků (např. Talent, Topas 100 EC) s kontaktními přípravky
(nejčastěji s přípravkem Dithane DG Neotec, dále ev. s, Merpan 80 WG nebo Thiram Granuflo).
Strobiluriny si raději ponechme v rezervě pro pozdější ošetření jádrovin. V době maximálního
rozkvětu jabloní je vhodné v této sérii postřiků z kontaktních přípravků použít v TM směsi
Merpan 80 WG. Zabráníme tím vzniku kališní hniloby jablek. V dalším období, kdy už maximální výlet askospor (pohlavních výtrusů houby způsobující strupovitost) pominul, pak stačí
používat preventivně samotné kontaktní přípravky, jako jsou např. Dithane DG Neotec, Merpan 80 WG, nebo Thiram Granuflo, a to pravidelně, maximálně ve čtrnáctidenních intervalech.
Jen při deštivém a teplém počasí či při silném infekčním tlaku houbových chorob se musíme
přechodně vrátit k původní kombinaci výše uvedených systémových přípravků s kontaktními
účinky nebo použít nověji registrovaní přípravek Tercel, který přebaluje do malobalení fa
AgroBio Opava. Jde o účinnou kombinaci kontaktního dithianonu (což je účinná látka Delanu)
se systémovou, léčebně působící látkou – pyraclostrobin.
V sadech, kde u hrušní se v blízkosti vyskytuje jalovec čínský, především jeho kultivar j.
prostřední pak se pravidelně každoročně objevuje u nich rzivost hrušně. Jde o dvoubytnou rez, kdy z hlavního prvotního hostitele jalovců patogen přechází ze zimního hostitele
na druhotného hostitele hrušně, a to v období květu hrušní a krátce po něm. Základem
ochrany je dostatečná prostorová izolace mezi oběma hostiteli (minimálně 150-200 m)
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a chemická ochrana. První chemická aplikace se aplikuje před květem a pak ještě minimálně
1-2 x se zopakuje v intervalu 7-10 dní. K ošetření lze využít vedlejší účinnosti přípravků
povolených k ochraně proti strupovitosti založených na bázi účinných látek typu mancozeb
(Dithane DG Neotec) nebo metiram (Polyram WG) případně (myclobutanil) Talent, Flint Plus
(kaptan+trifloxystrobin) anebo samotného trifloxystrobinu v přípravku Zato 50 WG.
V sadech, kde u jabloní bývají na plodech projevy poškození pilatkou jablečnou, je vhodné
provést těsně po odkvětu ošetření proti tzv. rané červivosti. Použijeme buď Reldan 22, Mospilan 20 SP nebo SpinTor.
Pokud chceme mít dostatečnou úrodu u slivoní, musíme již při dokvétání (čili jakmile začnou
opadávat okvětní plátky) provést rozhodující postřik k likvidaci pilatky švestkové a žluté! Zde
byl povolen pro zahrádkáře k ošetření prakticky pouze neonikotinoid Calypso 480 SC, který
byl svěřen ve standartní registraci od dubna 2017 pouze profesionálním uživatelům. Nálet
pilatek na slivoních lze zjistit vyvěšením bílých lepových desek do korun stromů. Jak tento
výpadek nahradit? V současnosti k insekticnímu ošetření jsou u peckovin povoleny dva přípravky. Je to Integro k ošetření proti obaleči švestkovému a Mospilan 20 SP, který je povolen
u slivoní proti zobonoskám a u peckovin proti štítence zhoubné a to v dávce 2,5g/10 l vody.
Soudím, že by bylo vhodnější nahrazení výpadku Mospilanen, který je rovněž neonikotinoidem, má stejný způsob účinku na škůdce, a navíc při správné aplikaci též neškodí včelám. Je
však nutné tuto eventuální změnu úředně legalizovat např. formou minoritního použití.
V průběhu měsíce ošetřujeme dle potřeby ovocné dřeviny proti listovým mšicím (Pirimor 50
WG), jádroviny proti merám (SpinTor, Vertimec 1.8 SC) a jabloně proti vlnatce krvavé (Pirimor 50 WG nebo Mospilan 20 SC, vždy s přídavkem smáčedla). Přítomnost mer na stromech
(na jabloních mera jabloňová, na hrušních zákeřnější mera skvrnitá) zjistíme pomocí poklepu
na větve stromu. Po tomto manévru okřídlení jedinci odskakují z větví, chvíli poletují v okolí
a znovu se usazují na strom. Listy napadených stromů jsou pokryté medovicí a později
černěmi, listy na hrušních se posléze krabatí a odumírají. Plody jsou rzivé a stromy celkově
chátrají.
U meruněk musíme sledovat již od začátku května, zda se u nich neobjeví při vlhkém a teplém počasí příznaky závažné houbové choroby hnědnutí listů meruňky. Pokud se po odkvětu
meruněk vyskytne takovéto počasí, musíme stromy nejméně dvakrát až třikrát v intervalu
7–10 dnů ošetřit buď Dithanem DG Neotec nebo přípravkem Talent.
U révy vinné ve vývojové fázi 5–6 listů, před květem, je vhodné provést první ošetření proti
plísni révy a proti padlí révy. Obvykle na začátku sezony upřednostňujeme kontaktní, preventivně působící přípravky, především kombinaci Folpan 80 WG + Kumulus WG. Dříve
používanou startovací kombinaci Kuprikolu 50 s přípravkem na bázi síry si ponecháváme až
na závěrečný postřik révy vinné. Alternativně lze použít místo síry i kombinaci DMI fungicidů
působících na padlí (např. Topas 100 EC nebo Talent) a místo Folpanu 80 WG proti plísni révové
nově zaváděný kontaktní přípravek Antre 70 WG, Polyram WG ev. i Dithane DG Neotec.. Přípravek Folpan je však ze všech kontaktních preventivně působících fungicidů nejvhoddnější,
neboť zpevňuje pletiva a zvyšuje odolnost proti padlí, omezuje výskyt botrytiniové hniloby
kvetenství (šedé hniloby) a naopak neomezuje u révy vinné populaci dravého roztoče Typhlodromus pyri. V této době též začíná let první generace obalečů. Je třeba urychleně dokončit
vyvěšení feromonových lapáků (Deltasop EA, LB) a zahájit sledování letu a eventuální kladení
vajíček na květenství. Proti první generaci se ošetřují pouze významně ohrožené porosty při
silném výskytu škůdců. Zpravidla i tak stačí pouze jedna aplikace. Většinou se pak ošetřuje
8–10 dnů po vrcholu letu ekologicky přijatelnými přípravky s larvicidním účinkem (Integro,
SpinTor). Selektivní biologický insekticidní přípravek Lepinox Plus (jde vlastně o Biobit XL
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s trojnásobně zvýšeným obsahem účinných látek - Bacillus thuringiensis) který se aplikuje 3–5
dnů po vrcholu letu, je určen z nejasného důvodu pouze k profesionálnímu použití.
Na začátku kvetení jahodníku a poté za 7 dní provádíme zejména za deštivého počasí zpravidla dva postřiky proti šedé hnilobě jahod. Použijeme nejlépe nejprve Rovral Aquaflo a při
dokvétání Teldor 500 SC. Teldor má velmi krátkou ochrannou lhůtu – pouze 3 dny, a proto se
může dokonce použít ještě i k ošetření nazrávajících plodů. Smí se však použít maximálně
dvakrát za vegetaci a samozřejmě nejpozději 3 dny před sklizní.
Vyseté a vysázené zeleniny jsou ohroženy výskytem plžů – slimáčků, slimáků a plzáků. Tito
plži škodí nejvíce na jaře a na podzim. Z dostupných přípravků se používají např. přípravky Desimo Duo, Slimax a Metarex M, všechny mají účinnou látku metaldehyd. Tento je
atraktivní pro slimáky, kteří ho přijímají jako potravu. Po jeho příjmu dojde k nadměrnému
vytváření slizu a k následnému úhynu. Za nejméně toxický se považují přípravky s názvy Ferramol nebo Sluxx HP s obsahem fosforečnanu železitého. Je určen dokonce pro ekologickou
produkci a nemážádnou ochrannou lhůtu. Jde o granulovanou návnadu, která se aplikuje
ručním rozhozem na povrch půdy mezi pěstované rostliny a kolem záhonků. Maximálně se
může použít za vegetace 4 x. Dále je možné použít k hubení slimáků dusíkaté vápno (Perlka).
Aplikujeme 30 g na 1 m2, a to časně zrána na provlhlou půdu, opět mezi řádky kulturních rostlin. Za suchého počasí se hubící účinek zlepší mírným zapravením dusíkatého vápna do půdy.
Tato aplikace má pak kromě hubení slimáků i plevelohubný efekt, navíc je dusíkaté vápno
i výborným dusíkatým hnojivem. V poslední době se zavádí biologický přípravek Nemaslug
s živými makroorganismy, kde na inertním nosiči jsou parazitické hlístice. Jde o prášek rozpustný ve vodě, jímž se zalije místo, kde se pak parazitické hlístice rozmnoží. Ty potom vnikají
do slimáků a plzáků a ničí je. Přípravek působí 6 týdnů. Zahrádkáři často s úspěchem používají
laický způsob hubení plžů, když je lákají do sklenic, částečně naplněných pivem a zapuštěných do země.
Zaslal Václav Rajskup

Jak na housenky
zavíječe zimostrázového?
Zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis) je zavlečený škůdce, který působí silné žíry až
holožíry na keřích zimostrázu neboli krušpánku (Buxus sp.).
Základem ochrany je sledování výskytu housenek. Vzhledem ke zbarvení a drobné velikosti
housenek v raných stádiích vývoje je ale nutné hledat opravdu důkladně.
Kromě okousaných listů a housenek samotných je možné zjistit jejich přítomnost podle trusu.
Jedná se o drobné zelené granulky, které lze snadno zahlédnout zejména hlouběji v keřích
na neolistěném dřevě. Místa s nakladenými vajíčky bývají opředené tenkou pavučinou, která
se lepí na prsty. Není od věci si všímat i typického zápachu, který se těžko popisuje, ale dobře
pamatuje, jakmile jednou najdeme silně napadené místo

Kdy výskyt housenek kontrolovat?
Jarní generace se líhne z podzimní, přezimující snůšky vajíček (čili se jedná o III. generaci
z loňského roku). První výskyt housenek lze očekávat od poloviny března do poloviny dubna
v závislosti na počasí. Čím jsou teploty vyšší, tím dříve se housenky líhnou.
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I. generaci již lze kontrolovat pozorováním výskytu dospělých motýlů. K tomu lze využít
feromonový lapač DELTASTOP. Nálet dospělců trvá od konce května do poloviny července.
Housenky lze očekávat od konce června do poloviny srpna.
II. generace motýlů se objevuje od druhé poloviny srpna do poloviny září, housenky pak
od druhé poloviny září až do poloviny října. Pokud je podzim nadprůměrně teplý, může se vylíhnout ještě III. generace housenek, spíše ale vajíčka přezimují a housenky se líhnou až na jaro.

Možnosti ochrany
Ruční sběr housenek má smysl, pokud se jedná o menší porosty, např. živý plot před
domem. Po troše cviku lze takto efektivně a bez nákladů ochránit krušpánky bez použití
chemických přípravků.
U větších porostů je nutné ošetření vhodným přípravkem proti požerovým škůdcům.
Z volně prodejných přípravků můžete použít např. Karate 5CS, DelCaps 050 CS, Decis
Mega, Reldan 22 nebo s ohledem na životní prostředí biologické přípravky Lepinox Plus
nebo SpinTor.
Nejúčinnější ochrana je v období, kdy jsou housenky v I. až III. instaru, čili drobné,
žlutého zbarvení o délce do 10 mm.
Kontakt pro vaše dotazy ohledně ochrany proti zavíječi:
Tomáš Neoral (mobil: 603 846 636)

Rozpis utkání TJ BUCHLOVICE – jaro 2019
PŘÍPRAVKA – STARŠÍ OP
den

čas

PŘÍPRAVKA – MLADŠÍ OP

soupeř

čas

soupeř

so 6. 4.

14.00

Strání

V

15.00

Strání

V

ne 14. 4.

10.00

Dolní Němčí

D

10.00

Dolní Němčí

D

po 22. 4.

16.00

Uherský Ostroh

V

17.00

Uherský Ostroh

V

ne 28. 4.

10.00

Staré Město

D

10.00

Staré Město

D

ne 5. 5.

10.00

Holky Slovácko

D

10.00

Holky Slovácko

D

po 13. 5.

16.00

Kunovice

V

16.00

Kunovice

V

ne 19. 5.

10.00

Hluk

D

10.00

Hluk

D

so 25. 5.

14.30

Hradčovice

V

14.30

Hradčovice

V

ne 2. 6.

10.00

Mařatice

D

10.00

Mařatice

D

ne 9. 6.

10.00

Ostrožská Lhota

V

11.00

Ostrožská Lhota

V

ne 16. 6.

10.00

Nivnice

D

10.00

Nivnice

D
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Kulturní kalendář květen–červen 2019
První jarní
country
jamování

04. 5. Hospůdka
2019 u Špalka
pod Buchlovem

Včelařská
8. 5.
cyklovyjížď ka 2019
za poznáním

odjezd
na vlastních
kolech – v 8:00
z náměstí
Buchlovice

Petr Špalek,
tel. 603 530 448,
www.hospodauspalka.wz.cz
rekreační
cyklovýlet
cca 50 km
za zajímavostmi
našeho
regionu (bude
upřesněno)

místní spolek včelařů –
ZO ČSV Buchlovice,
zobuchlovice@vcelarstvi.cz,
tel. 777 103 005

Pouť na Svatý
Hostýn

8. 5.
2019

Farní úřad Buchlovice

Setkání
seniorů

10. 5. Restaurace
2019 U Páva

Městys Buchlovice,
tel. 572 595 120

Deskové hry
pro páry

11. 5. ČSKC
2019 Buchlovice
od 20:00

Zpívání
od srdíčka

12. 5. Restaurace
2019 U Páva

Kuličkiáda

18. 5. náměstí
2019 Buchlovice

hry budou
připraveny nebo
oblíbenou hru
s sebou

Československé kulturní centrum
Buchlovice, Iveta Rosůlková,
tel. 725 453 163, email.
cskcbuchlovice@seznam.cz;
http://www.kulturabuchlovice.cz/
Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka
Rašticová, tel. 737 285 333

zápis od 11:00
hodin, holá lýtka

Večer s mumií 18. 5. Hrad Buchlov
2019

HB Collegium o.s., Libuše
Mikulová, tel: 774 886 205,
HBcollegium@seznam.cz,
http://www.hrad-buchlov.cz/

Duo Jamaha

18. 5. Hala Cihelna
2019 Buchlovice

20:00 hodin

předprodej vstupenek na tel.:
773 625 621

Bavíme se
zálesákem

25. 5.
2019

17:00 hodin

Zálesák: Adriana Schustrová

XXIV. Kosecké 26. 5. zámecký park
písně
2019 Buchlovice
DEN MEDU
– veřejné
medobraní

31. 5. od 7:30
2019 Základní škola
Buchlovice –
školní včelnice
a ranní družina

FS Buchlovice,
www.fsbuchlovice.cz
Začátek 4:30 ráno místní spolek včelařů a včelařský
kroužek mládeže při ZO ČSV
Buchlovice, Miroslav Smatana,
zobuchlovice@vcelarstvi.cz,
tel. 777 103 005
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Dětský den

1. 6.
2019

Smraďavka

Lázně Leopoldov

1. 6.
Výstava
2019
fuchsií
a dalších
květin. květin.
Prezentace
činnosti
záchranné
stanice
volně žijících
živočichů.

Státní zámek
Buchlovice
Zámecké
zahradnictví

1. 6.
Výstava
balkónových 2019
a kbelíkových
květin
Každoroční
výstava

Státní zámek
VI. a IX. 9–16 h
Buchlovice
mimo pondělí VII.
a zámecký part a VIII. 9–17 mimo
pondělí

Informace – vstupní brána zámku
Telefon: 572 434 240
Výstava – info: tel: 572 434 255
E-mail: zamek@zamekbuchlovice.cz
Info: www.zamek-buchlovice.cz

Visací zámek

7. 6.
2019

zámecký
amfiteátr

Agentura Vichr, tel. 572 551 851,
www.vichr.cz

Víkend
otevřených
zahrad

8. 6.
2019

Státní zámek
Buchlovice

Státní zámek Buchlovice,
tel. 572 434 240,
https://www.zamek-buchlovice.cz/cs

Víkend
otevřených
zahrad

9. 6.
2019

Státní zámek
Buchlovice

Státní zámek Buchlovice,
tel. 572 434 240,
https://www.zamek-buchlovice.cz/cs

VČELAŘSKÝ
ZÁJEZD
za zvířecím
světem
i kouskem
historie

15. 6. SLOVENSKO
2019 - Kráľova pri
Senci - Kostolná
pri Dunaji Jelka - Dechtice
- Naháč
odjezd
autobusem
z náměstí 07:30

Tomáš Klus

14. 6. zámecký
2019 amfiteátr

medový bod
celodenního
programu pro
děti k MDD –
veřejně přístupné

tradiční včelařský
výlet ne jen
pro včelaře bez
rozdílu věku
– vhodný pro
rodiče s dětmi
(slosovatelná
jízdenka)

572 434 255 /výstava/
E-mail: zamek@zamekbuchlovice.cz,
www.zamek-buchlovice.cz
Tomešek – 732 250 240
/záchr.stanice/,
www.stanicebuchlovice.ic.cz

místní spolek včelařů a včelařský
kroužek mládeže při ZO ČSV
Buchlovice, Miroslav Smatana,
zobuchlovice@vcelarstvi.cz,
tel. 777 103 005

Agentura Vichr, tel. 572 551 851,
www.vichr.cz

Pouť na svátek 16. 6. kaple sv.
Nejsvětější
2019 Barbory
Trojice

KDU-ČSL, František Hrabina

Pouťové
odpoledne

Petr Špalek
Tel. 603 530 448
www.hospodauspalka.wz.cz

16. 6. Hospůdka
2019 u Špalka
pod Buchlovem
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Káva se seniory

Tak byl nazván projekt studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulty managementu a ekonomiky, který se uskutečnil v Domově pro seniory v Buchlovicích dne 26. 4. 2019. V rámci projektu
senioři domova zhlédli vystoupení 11 herců Slováckého divadla Uherské Hradiště, které bylo
přímo naplněno jarní energií a vonělo po bylinkách. Vystoupení herců bylo z pohádkového muzikálu Anička a bylinkové kouzlo.
Po poděkování studentů hercům Slováckého divadla za podporu jejich projektu čekalo na seniory
příjemné posezení u kávy a koláčků s organizátory této akce. Studenti Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně krásně zpříjemnili obyvatelům domova páteční odpoledne.
Domov pro seniory Buchlovice
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V měsíci dubnu oslavili svou diamantovou svatbu (60 let společného života) manželé Jaroslava
a Radoslav Kučíkovi. K tomuto významného jubileu jim přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a životní pohody. (Foto -bž-)

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 5/201951

V měsíci květnu slaví své jubileum
Marie Malíková

(Domov pro seniory Buchlovice)

Antonína Ševčíková

(Domov pro seniory Buchlovice)

Milada Hrabálková

(Domov pro seniory Buchlovice)

MUDr. Josef Macenauer
Ludmila Kučíková
Marie Vítková
Jaroslava Ryšková

Všem oslavencům přejeme
do dalších let života všechno nejlepší!

Možná jste si někdy všimli pískovcového opracovaného kamene, který se nachází na okraji meze před
novou halou Cihelna nad cestou, naproti vjezdu do stavebnin. Evidentně starý kámen je zčásti opásán
železnou pásovinou a tvoří jakýsi jakoby hranečník. Najde se pamětník, který by o významu kamene
věděl víc? (foto -bž-)
BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 5/201952

Jaro je plné květů, probouzející se přírody a barev (foto Kristýna Rybová)

Jarní zastavení pod Muzeem Podhradí (foto Františka Mičkalová)
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