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Letošní zima je na skutečné krásné zimní období skoupá. Přesto se ale v únoru v blízkosti Buchlovic,
ve Chřibech, objevil alespoň na krátkou dobu sníh. (Foto Ivo Hubík)

Alej pod Barborkou Alejí roku 2019 Zlínského kraje

Alejí roku 2019 Zlínského kraje se v každoroční soutěži stala tentokrát javorová alej pod Barborkou.
Před několika lety byla, iniciativou Ing. Martina Tomeška a jeho přátel z místní organizace Českého
svazu ochránců přírody, revitalizována – vykáceny, dosazeny a ošetřeny stromy, upravena cesta
pro pěší a vedlejší vozová cesta, zřízeny dva mokřady, lavičky a informační tabule. V aleji a jejím
bezprostředním okolí se vyskytuje několik vzácných rostlin a živočichů. Původní alej byla na tomto
místě vysazena buchlovským velkostatkem těsně před rokem 1918. V rámci celé České republiky se
naše alej umístila na krásném 11. místě z 96 soutěžících kandidátů. (foto -bž-)
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OZNÁMENÍ
MUDr. Hana Srostlíková oznamuje, že s účinností ke dni 31. 3. 2020 ruší oprávnění k poskytování zdravotních služeb v ordinaci v Buchlovicích.
Žádosti o předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému lékaři mohou pacienti
podávat do 31. 3. 2020 na adrese nám. Svobody 799, Buchlovice, telefon 572 595 220.
Vedení městyse Buchlovice se snaží tuto nepříjemnou situaci řešit a hledá možnosti, jak
udržet ordinaci praktického lékaře po MUDr. Srostlíkové v provozu.
Prosíme své občany i ostatní ochotné osoby o součinnost, a pokud by někdo měl možnost
s touto záležitostí pomoci, ať nás neváhá kontaktovat na tel. 572 595 120 nebo na e-mail:
mestys@buchlovice.cz.

Únor na našich zahradách
V únoru lze navázat na opatření uvedená pro měsíce prosinec a leden. Tento měsíc je také nejzazší
termín, kdy je třeba odstranit ručně, pomocí nůžek či houseníku (jde o stříhací zařízení upevněné
na delší tyči) mumifikované moniliózní plody a zámotky housenek. Tento materiál je pak nutné
zlikvidovat nejlépe spálením.
Pokud sejde sníh již koncem února, je třeba shrabat a rovněž zlikvidovat zbylé spadané listí.
Na starých stromech odstraňujeme odumřelou borku – je totiž úkrytem mnoha škůdců, především housenek obaleče jablečného a larev vlnatky krvavé. Na hrušních ukrývá dospělce mery
skvrnité, ale naopak je také i úkrytem mnoha užitečných a indiferentních živočichů.
Kmeny a silnější větve ovocných stromů lze natřít vápenným mlékem, abychom zabránili praskání
kůry a mrazovým deskám, které mohou být způsobeny většími teplotními výkyvy mezi slunečným
dnem a mrazivou nocí. Účinnější je však zakrývání kmenů, především z jižní strany, různým materiálem – prkny, speciálními chrániči, chvojím, papírem apod.
Průběžně i v únoru kontrolujeme uskladněné ovoce a skladovací prostory za příznivého počasí
větráme.
Vzcházející podzimní výsadby česneku ošetřujeme proti houbomilce česnekové. Lze to provést
dvojím způsobem – mechanicky, kdy celý záhon pokryjeme již v únoru bílou netkanou textilií,
kterou odstraňujeme až v dubnu, anebo chemicky. Chemickou ochranu je třeba provést již v době,
kdy teplota vzduchu vystoupí nad 10 °C. Ošetřujeme dvakrát po 14 dnech, a to pyrethroidem –
Karate se Zeon technologií 5 CS – v 0,05% koncentraci.
Nakonec uvádím, že v zimním období, nejpozději do konce února, můžeme introdukovat do sadu
(vyvazováním textilních pásů na větve stromů a keřů) dravého roztoče Typhlodromus pyri (Biolaagens-TP), což je kvalitní biologické opatření k likvidaci roztočů a svilušek.
MO ČZS Buchlovice
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Nové knihy
Naučná literatura
B. Žižlavský, J. Blaha: Chřiby po skalách
a lomech (Chřiby záhadné a mytické, sv. 14)
J. Jochymek: Orkafář, šlejfíř a sicař aneb Stará
řemesla na Slovácku
Z. Volný: Toulky českou minulostí 15

Krásná literatura
A. Christie: 3x Hercule Poirot 5
D. Silva: Anglická dívka
J. Svěrák: Bohemia
T. Kubátová: Bukůvky
R. Schröder: Dáma Měsíčního svitu
D. Lagercrantz: Dívka, která musí zemřít
L. Penny: Dlouhá cesta domů
J. Poncarová: Eugenie
K. Morton: Hodinářova dcera
J. Ptáčková: Homunkulus
J. Deaver: Hra na nikdy
P. Dvořáková: Chirurg
F. Niedl: Inspektor s velkým ptákem
L. Jackson: Jako o život
C. J. Tudor: Jáma
R. Bryndza: Kanibal z Nine Elms
Y. Sigurdardóttir: Katarze
L. Hlavinková: Kdo šije u Podolské?
Kol.: Kniha líných radostí
W. Smith: Kobaltové nebe
K. Rimmer: Matčino vyznání
U. Donátová: Matka v trapu
L. Riley: Milostný dopis
V. Vondruška: Mstitel z Jenštejna
M. Viewegh: Mým vrstevníkům a jiné fejetony
J. Kosinski: Nabarvené ptáče
M. Appleyard: Naděje v oblacích
T. Weaver: Němé oběti
T. Weaver: Není cesty zpět

J. Nesbo: Nůž
A. Jansson: O čem nevíš
D. Gabaldon: Paměť kostí
D. Dán: Pohřbeni zaživa
C. Rider: Polibek v Londýně
V. Jenkins: První, která zemře
S. Brown: Rozstřel
E. Dempsey: Růže bílá, černý les
H. Whitton: Sága rodu Reissových
M. Edvardsson: Skoro normální rodina
R. R. Anderson: Snoubenec mé sestry
U. Poznanski: Stín
J. Thomas: Stín olivovníku
S. Hardach: Svědectví modrých koní
E. Ferrante: Temná dcera
T. French: Temná zahrada
R. Bowen: Toskánské dítě
T. Keleová - Vasilková: Tři sestry
N. Horáková: Tři v kruhu
R. Fulghum: U devíti draků a jedné ovce
L. Moriarty: Úplně cizí lidé
K. Cubeca: Vyměřený čas
I. Andrews: Zeptej se moře
H. Ringland: Ztracené květiny Alice Hartové

Krásná literatura pro děti a mládež
L. Špaček: Dědečku, vyprávěj o světě
J. Kinney: Deník malého
poseroutky, Na spadnutí 14
L. Rožnovská: Diňáci
Z. Pospíšilová: Hravá škola kreslení
Z. Pospíšilová: Štěpánův podivuhodný stroj
I. Březinová: Táta to motá
D. Krolupperová: Vánoční pohádka
S. Duchesne: Ve škole jsou vši!
P. Jurková: Viktor a případ zmizelého psa
Mgr. Dagmar Možná, knihovnice
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Královna Zima vládla naší školičce
V lednu se dveře školky dětem opět otevřely dokořán. První dny nového roku se všichni předháněli ve vyprávění zážitků z prožitých Vánoc, především pak ve vyjmenování dárečků od Ježíška.
A právě v těchto chvílích dětem očička zářila nejvíc, to bylo nadšení a radosti! Chtěli jsme si ale
ještě tuto vánoční atmosféru prodloužit, a tak SLUNÍČKA a BERUŠKY vyrazily na tradiční návštěvu
místního kostela, kde si mohly prohlédnout krásný betlém. Paní starostka všechny mile přivítala,
děti si vyslechly povídání vánočního příběhu o Ježíškovi a společně pak zazpívaly koledy.
Leden byl taky velice důležitý pro naše nejstarší děti, které prožily velkou událost. Děti ze třídy
Sluníček totiž úspěšně dokončily předplavecký výcvik a byly tak odměněni svým prvním „mokrým
vysvědčením“. Na naše předškoláčky plaváčky jsme tak náležitě pyšní a všem k úspěchu gratulujeme. O dětech z naší školičky je známo, že jsou šikovné a hravé, mají rádi zábavu. A právě tu
jsme si hned v prvním měsíci roku užili až, až. V BERUŠKÁCH probíhaly narozeninové oslavy dětí
a na návštěvu k nám přijelo maňáskové divadlo s představením „Julinčin nový kamarád“. Série
pohádek všechny nadchla a pobavila, paní herečky zapojily do představení i děti, které si během
těchto chvil měly možnost zaspívat i zacvičit. Protože zima v lednu ještě pořádně neudeřila, rozhodly se děti a paní učitelky, že svojí snahou královnu Zimu do školky přivolají samy, a tak se děti
naučily spoustu tématických básní a písní. I když sníh do naší krajiny zatím nezavítal, společně
jsme si zimně celou školičku vyzdobili a pořád doufáme, že lopaty a sáně i letos vytáhneme. Už teď
se všichni těšíme na to, co zajímavého nám královna Zima přinese v dalším měsíci.
Mateřská škola Buchlovice
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Skauti na přelomu roku
Skautské Vánoce
Abychom si i mezi skauty připomněli svátky klidu a pohody, sešli jsme se s celým oddílem
na junáckých chatkách. S sebou jsme si vzali i vánoční náladu, vůni cukroví a kouzelnou atmosféru
umocnil zasněžený les okolo.
Skautky překvapily zbytek oddílu tím, že krásně chatku vyzdobily. přinesli si světýlka a ozdoby,
které rozmístily po místnosti. Doprostřed stolu postavily vázu s větvičkami místo stromečku. Pak
už jen mohla dorazit omladina. Nejdříve Lištičky, což jsou naši benjamínci, kteří od září tvoří úplně
tu nejmladší skupinku dětí v našem oddíle. A po vánočním programu šitém na míru lištičkám,
dorazili Orli – družina vlčat. Společně jsme si předali dárečky, na které se všichni netrpělivě těšili,
okoštovali cukroví a vánoční punč, zahráli si pár her a pak se rozloučili s liškami, na které už čekali
doma rodiče. Orli přenocovali do druhého dne. Ráno po dojedení všech zbytků cukroví se taky
vydali k domovu vstříc vánočním svátkům.

Betlémské světlo do vašeho domu
Ani letos jsme nevynechali tu možnost, pomoct rozšířit Betlémské světlo v Buchlovicích. Světlo
dorazilo do našeho regionu 21. prosince. Na druhý den jej naši dva skautští benjamínci Adélka
Jakšíková s Dominikem Šedou přinesli na mši svatou do farního kostela sv. Martina. Společně
odevzdali lucernu panu faráři, který je uvítal a nabídl Světlo lidem.
Den před Štědrým dnem se pak skupinka skautů vydala na obchůzku po rodinách našich členů,
aby i jim předali symbol Vánoc. Heslo skautů pro rok 2019 zní „Odvážně vytvářet mír“. Betlémské
světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.
Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do mnoha
zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. K nám
se poprvé dostalo až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády, a to díky exilovým skautům
z Rakouska. V prosinci 1989 ho spolu s těmi českými, kteří se konečně dočkali svobody, přinesli až
pod sochu sv. Václava v Praze.

Vstříc roku 2020
Je za námi další rok, rok plný radostí, dobrodružství, pádů i poučení z chyb, dobrých skutků, snahy
a píle. Od září jsme se rozrostli o novou družinku benjamínků, co do počtu nám narostla i družina
vlčat a skautky se staly úspěšnými rádkyněmi. Za nás vedoucí, radost pohledět.
Přelom roku je období k zamyšlení, jaké cíle si dáme pro tento rok, čeho chceme dosáhnout
a kam směřujeme… Začínáme “na plný plyn” plánovat letní tábor a velké akce posouváme zase
o krok dál. Jsou to výzvy, které nás učí a posouvají dál. Takže už teď se těšíme, jaký ten nový rok
2020 bude.
A vám všem přejeme, abyste našli odvahu k vytváření míru kolem sebe, ať už v mezilidských vztazích, tak i ve vztahu člověka s přírodou.
TT
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Tříkrálová sbírka 2020
V prvním lednovém víkendu proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Uherské Hradiště. Po Buchlovicích se vydalo 16 skupinek koledníků s doprovodem a vybralo celkem
78 100 Kč. Vybrané peníze jsou určeny na charitativní účely.
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Rekonstrukce junáckých chatek
Chtěli bychom poděkovat Městysi Buchlovice za poskytnutí dotace na rekonstrukci chatky
na skautské základně. V uplynulých letech docházelo k postupnému narušování konstrukce
stavby a hrozilo její bezprostřední zřícení. Vzhledem k tomu, že se na základně pohybují děti, bylo
nutné přistoupit k jejímu stržení. Dalším krokem bylo odstranění podezdívky. Po té mohly započít
terénní úpravy pozemku a výkopové práce na základy nové chatky.
Při jakékoliv činnosti stále narážíme na nepřístupnost skautské základny pro mechanizaci. Po dešti
je terén několik týdnů natolik rozměklý, že nelze dopravovat jakýkoliv materiál či mechanizaci
na základnu. S tímto problémem jsme se potýkali i letos. Z tohoto důvodu byla zvolená technologie betonování základů přímo na stavbě. Po vybetonování základové spáry jsme do připraveného
bednění míchali beton na místě. Naše práce byla dovršena vytvořením základové desky.
Dalším krokem má být vystavění dřevěné konstrukce. Zakoupené řezivo nebylo možné dopravit
na základnu a pokračovat v práci vzhledem k povětrnostním podmínkám a nastávajícím zimním
měsícům. Práce tedy byly odloženy na jaro.
Chtěli bychom poděkovat panu Horňákovi za pomoc i poskytnuté rady, P. Kropáčové za vypracování plánů na chatku, D. Zdráhalovi za organizaci prací a všem, kteří ve svém volném čase přidali
ruce k dílu.
Činnost na výstavbě a údržbě skautské základny je nekonečná práce, která je ještě ztížena nedostatkem peněz. Proto bych znovu rád poděkoval za poskytnutou dotaci, která zlepší vybavenost
a připravenost skautské základny pro práci s našimi skauty.
RoK
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Hasiči předali vánoční dárky

Členové Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice na Štědrý den 24. 12. 2019 předali vánoční dárky
obyvatelům Domova pro tělesně postižené v Kunovicích. Dárky pořídili díky štědrosti některých
buchlovických spoluobčanů a firem. Vedení domova děkuje všem, kteří přispěli na pořízení dárků
a učinili tak radost jeho obyvatelům. (Foto SDH Buchlovice)
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Valná hromada SDH Buchlovice 2020
V sobotu 18. ledna 2020 se v sále restaurace U Páva uskutečnila výroční valná hromada
Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice. Na programu jednání této členské schůze bylo
zhodnocení práce sboru za uplynulý rok 2019 a stanovení úkolů pro následující rok 2020.
Jaký tedy byl uplynulý hasičský rok 2019?
Valná hromada se v roce 2019 uskutečnila v sobotu 19. ledna v 15.00 hod. v restauraci U Páva.
Ke dni valné hromady (2020) měl sbor 102 členů, z toho 76 mužů a 26 žen. Nejstarším členem
sboru byl pan František Dvořan, nejstarší členkou paní Josefa Ťuhýčková. Nejdéle sloužícím členem sboru byl pan Oldřich Lukeštík (66 let u sboru), nejdéle sloužícími členkami byly paní Božena
Mrkvová a paní Marie Zelinková (obě 48 let).
V průběhu roku 2019 členové jednotky zařazené do JPO-II vyjížděli celkem k 36 nahlášeným
událostem:
Čt 10. 1. – požár Stříbrnice, Po 4. 2. – požár komínu Modrá a technická pomoc E-50 Stupava –
strom, Ne 10. 3. – technická pomoc E-50 Stupava – strom, Čt 14. 3. – hlíšení elektroprovozní signalizace Benjamín Buchlovice, St 20. 3. – autonehoda, Čt 21. 3. – technická pomoc Komenského
ul. Buchlovice – olej, Út 26. 3. – nehoda E-50, Čt 28. 3. – nehoda E-50, SO 30. 3. – požár lesa Osvětimany, St 3. 4. – požár trávy Buchlovice – Hraničky, Po 8. 4. – požár lesa St. Hutě, Pá 12. 4. – požár
chaty Tupesy, Čt 25. 4. – nehoda Buchlovice – Chrastě, Čt 9. 5. požár osobního automobilu E-50,
So 18. 5. – požár osobního automobilu E-5O Trnávky, St 5. 6. – nehoda Boršice, Po 24. 6. – nehoda
Salaš, Po 1. 7. – technická pomoc Buchlovice – Chrastě – strom, technická pomoc Buchlovice –
strom a technická pomoc Zlechov – strom, Út 23. 7. – nehoda E-50, Čt 1. 8. – nehoda Stříbrnice, So
10. 8. – záchrana osob Břestecká skála, Čt 22. 8. – požár trávy Modrá, So 31. 8. – nehoda Medlovice,
Ne 1. 9. – test – cvičný poplach Buchlovice, Čt 3. 10. – námětové cvičení Buchlov, So 5. 10. – požár
Břestek, Pá 18. 10. – únik plynu Zlechov, So 19. 10. požár travy Buchlovice – Trnávky, So 26. 10.
– požár porostu Osvětimany, So 9. 11. – nehoda St. Hutě, So 9. 11. – nehoda Zlechov, So 14. 12. –
technická pomoc Smraďavka a Po 16. 12. – požár udírny Břestek.
V roce 2019 byly s vozidlem CAS-24 uskutečněny další jízdy: dozor „Den vína“ na Buchlově, dny
dětí, soutěže – tréninky, dozor akce „Kováři“ Buchlov, dozor nočních prohlídek na Buchlově, SRM,
výcviky, kondiční jízdy.
S vozidlem CAS-24 bylo uskutečněno celkem 91 jízd, při nichž bylo najeto 1368 km. Vozidlo DA
L1Z Ford nalelo celkem 2772 km.
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.
V průběhu roku se členové sboru věnovali pravidelnému ošetřování a údržbě techniky, výstroje
a výzbroje. S vozidlem CAS-24 byly prováděny pravidelné kondiční jízdy. Probíhaly také běžné
opravy a údržba budovy hasičské zbrojnice - provedena byla oprava střechy a úprava dílny.
Členové zásahového a záložního družstva se zúčastnili součinnostních výcviků na útvaru v Uh.
Hradišti, školení a zdravotních prohlídek.
Soutěžní družstvo se zúčastnilo okrskové soutěže a soutěží v družebních obcích.
V průběhu roku 2019 členové sboru uspořádali tradiční fašanky a Srandamatch.
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V sobotu a v neděli 9. a 10. listopadu sbor uspořádal ve spolupráci s městysem Buchlovice tradiční
Martinské hody s právem. Starší stárci: René Krystýnek, Magdalena Dvořanová, mladší stárci: Jan
Gerža a Štěpánka Dvořanová. Hodové dozvuky se uskutečnily v sobotu 16. listopadu.
Nový výbor SDH Buchlovice zvolený na valné hromadě dne 18. ledna 2020:
starosta: Martin Lukeštík, náměstkové starosty: Jiří Sonntag a Michal Jošek, jednatelka: Monika
Jošková, velitel: Antonín Hrabal st., zástupce velitele: David Havránek, hospodář: Josefa Ťuhýčková, referent prevence: David Zdráhal, referent ochrany: Miroslav Špalek, referentka žen: Marie
Lukeštíková, referent MTZ: Pavel Ondrůšek, vzdělavatel: Roman Šarata, vedoucí mládeže: Bronislav
Polášek, revizor: Františka Ondrůšková, předseda KRR: Barbora Zapletalová, členové KRR: Tomáš
Daňhel a Zdeněk Polášek, strojník: Antonín Hrabal ml., strojník (náhradní): František Zapletal,
kronikář: Vlastimil Kořínek, členové výboru: František Krystýnek a Zdeněk Jakšík, členové výboru
(náhradníci): Josef Večeřa a Josef Horák.
Připravili: Vlastimil Kořínek a Antonín Zelinka, foto Bořek Žižlavský
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Vedení městyse Buchlovice
děkuje bývalému starostovi
SDH Buchlovice, panu Antonínu
Zelinkovi, za jeho dlouholetou
dobrovolnou činnost, za dobrou
spolupráci a přeje mu vše nejlepší
v jeho osobním životě a hodně
zdraví a štěstí.
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Nejúspěšnější hra divadelního spolku
V době, kdy jsme začínali zkoušet divadelní hru Vlastimila Pešky a Zdeňka Galušky Slovácko sa súdí
aneb Fašaňk z věcí ludských, cítili jsme, že by se hra mohla líbit. Každý z herců na jevišti představuje více postav a diváci v některé z nich jistě poznali někoho ze svých sousedů.
Zkoušení nám narušila náhlá smrt našeho dlouholetého principála a zakladatele Divadelního
spolku J. K. Tyla Buchlovice, Jiřího Kutálka. Blížící se premiéra musela být odložena na neurčito. Co
teď? Nezbylo nic jiného, než jeho roli přeobsadit a pokračovat dál.
Naše velké díky patří paní starostce Pavle Večeřové, která si na náš soubor našla čas a ve svém
vytíženém předvolebním období nám podala pomocnou ruku. Když jsme byli zoufalí, že žádná
z oslovených cimbálovek s námi nechce spolupracovat, nasměrovala nás na Pentlu z Boršic. Půjčila
nám kostýmy a naaranžovala písničky, které nám pak Pentla nahrála. Děkujeme.
Blížila se premiéra a my jsme byli velmi potěšeni a poctěni, když nám bylo z městysu nabídnuto
hrát v nově otevřené hale Cihelna.
Přišel den D a s ním šok. Jakmile jsme viděli diváky čekající na vstupenky v dlouhé široké řadě
končící až u stavebnin, cítili jsme se jako rocková kapela. Mrzelo nás, že se všichni do haly nedostali. Mohli si to však nahradit na dalších reprízách. Premiéru jsme věnovali Jirkovi Kutálkovi, pro
kterého bylo divadlo velkou celoživotní láskou. Mrzelo nás, že se tohoto velkého úspěchu jak
v Buchlovicích, tak v okolních obcích nedožil. Určitě by byl na nás pyšný.
Touto cestou chceme poděkovat i cimbálové muzice Pentla, která změnila své plány a z původních tří domluvených představení nás doprovází dodnes. Díky jejich doprovodu získalo naše
představení na kvalitě. Kluci, děkujeme.
Od premiéry uběhl rok. Podařilo se nám odehrát 13 představení. Pokládáme to za úspěch, jelikož
je velmi obtížné sladit volné termíny u 20 lidí.
Díky tomu, že nám zájemci o divadlo sami telefonovali a prosili, abychom u nich hráli, ocitli jsme
se v sálech, kde jsme ještě nikdy nehráli. Blížíme se k derniéře a vybíráme novou hru. Máme však
pocit, že překonat úspěch „Slovácka“ bude velmi těžké a obáváme se, že i nemožné.
Děkujeme také našim divákům za přízeň a podporu, kladné ohlasy a chválu. Naše největší fanynka
viděla „Slovácko“ už pětkrát. Tak ho zná určitě zpaměti.
Těšíme se nashledanou příště.
Váš Divadelní spolek J. K. Tyla Buchlovice. Foto -bž-
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Vánoční koncert ZUŠ 20. 12. 2019
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Nenechte si ujít koncert orchestru Czech
virtuosi s houslistou Jiřím Pospíchalem
V magické datum 22. 2. 2020 se odehraje koncert brněnského orchestru Czech virtuosia
houslisty Jiřího Pospíchala, kteří publiku představí své umění pod taktovkou belgického
dirigenta EricaLederhandlera. Společně s profesionálním orchestrem si letos zahraje také
jedenáctiletý Matouš Pospíchal. Koncert, který si v loňském roce získal srdce diváků a byl
velmi rychle vyprodán, se uskuteční v 19 hodin v uherskohradišťské Redutě. V programu
zazní houslový koncert Antonína Dvořáka a moll a symfonie č. 5 Jeana Sibelia.
Houslista Jiří Pospíchal byl členem České filharmonie na pozici zástupce koncertního mistra,
koncertním mistrem Pražského komorního
orchestru bez dirigenta a Janáčkovy opery
v Brně. Pedagogicky působí jako profesor
brněnské konzervatoře a ředitel Základní umělecké školy Uherské Hradiště.
Uherskohradišťská ZUŠka dává možnost talentovaným žákům vystoupit s profesionálním
orchestrem a po loňském vystoupeníMarkéty
Hanáčkové padla letos volba na Matouše
Pospíchala.
Komorní orchestr Czech Virtuosi, pod uměleckým vedením Karla Procházky, zahájil svoji
koncertní činnost před více než dvaceti lety.
Členy souboru jsou koncertní mistři a sólisté
orchestru Janáčkovy opery a Filharmonie Brno,
jako hosté je doplňují přední čeští i světoví
instrumentalisté, pěvci či sbory. Během svého
působení orchestr odehrál na 800 koncertů
zahrnujících díla světových mistrů symfonické,
duchovní i operní hudby, a to od baroka až
po současnost. Doménou orchestru i přesto
zůstává tvorba W. A. Mozarta.

zváni na tuzemské festivaly, jako je například
Svatováclavský hudební festival, vystupují
v pražském Rudolfinu nebo pořádají své vlastní
koncerty v Brně. Tradicí se zde již staly Tříkrálové koncerty s charismatickým Jiřím Pavlicou
a jeho Hradišťanem v katedrále svatého Petra
a Pavla.
Koncert pořádá hudební spolek Umíme Hrát
jako mimořádný večer koncertní sezóny.

Kromě řady koncertů ve Vídni, například
ve slavném Konzerthausu či Schönbrunnu, lze
však Czech Virtuosi slyšet i ve vzdálenějších
koutech světa. Již třikrát absolvovali koncertní
turné po Japonsku a každoročně jsou zváni
na hudební festivaly například v Nizozemí, Itálii
nebo Španělsku. Vyzdvihnout lze také jejich
účast na Festivalu české hudby ve francouzském Dijonu v roce 2015. Czech Virtuosi však
nezapomínají ani na své domácí příznivce. Jsou
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Z hokejové historie Buchlovic (1969–1994)
(3. pokračování)

Dnes vám přinášíme třetí pokračování seriálu o buchlovickém organizovaném hokeji a jeho nadšencích,
od jehož počátku uplynulo v loňském roce rovných 50 let.
V sezóně 1985–1986 byl Sokol Buchlovice v začátku soutěže na čele tabulky, a to až do doby
zápasů s RH Uherské Hradiště a posledního utkání s Bojkovicemi. V dramatickém nervózním
utkání s RH, plném nečekaných zvratů s rušivými jevy na ledě i v hledišti, prohráli 7:6. Nedařilo se
ani hlavnímu rozhodčímu v jeho premiérovém řízení utkání mužů. O prohře Buchlovic rozhodl 2
minuty před koncem útočník RH. V odvetě byl Sokol pak deklasován 11:5, když čest střelců zachraňovali pouze Bartoš (5) a Čagánek.
Sokol v tomto ročníku dále zdolal MEZ Brumov 7:1. V čele s novým trenérem Josefem Ryškou byl
lepší, častěji se dostával do šancí a soupeře převyšoval bruslením a kombinační hrou.
V závěru sezóny se uskutečnilo na zimním stadionu Uherské Hradiště exhibiční utkání u příležitosti jubilea Zdeňka Víchy, který oslavil své čtyřicátiny. Sokol Buchlovice přivítal na ledě celek
z Topolčan, které byly prvním druholigovým působištěm jubilujícího buchlovického kanonýrka.
Utkání skončilo smírně 6:6 na trestná střílení 3:3.
V sezóně 1986–1987 se stabilizoval počet šesti účastníků v MOP. Sokol odehrál mistrovské zápasy
na zimním stadionu v Gottwaldově, Uherském Hradišti a Uherském Brodu. V Gottwaldově remizoval se Želechovicemi 5:5 góly Vícha 2, Gärtner, Hapala a vlastní. Třicítka příznivců z Buchlovic
sledovala hokejové drama, které mělo po všech stránkách velmi dobrou úroveň.
Sokol pouze v 11 hráčích prohrál s novým favoritem soutěže RH Uh. Hradiště 12:4 a v odvetě těsně
4:3. V tomto utkání za Sokol skórovali Crla, Bartoš a Vícha, největší překážkou jim byl exligový
brankář J. Kalač, další posila RH.
Pak jeli buchlovičtí hráči do Bojkovic, kde se hrálo na přírodním ledě. Nutno dodat, že perfektně
připravené kluziště hosty překvapilo, neboť domácí museli vynaložit mnoho úsilí na odklízení
velkého množství sněhu a přípravu hrací plochy. Ke spokojenosti 250 diváků byla hra vyrovnaná.
Sokol zvítězil 5:4 po dvou gólech Víchy, další přidali Soukup, Sakrajda a Kubeš.
Hru na přírodním ledě Sokol zopakoval v Brumově při odvetném utkání. Hrálo se na přemrzlém
ledě, což vyhovovalo především domácím. Ti před 300 diváky chtěli poprvé zvítězit, což se jim
po tvrdé hře podařilo. Zdolali Buchlovjany 7:5.
Prvnímu utkání s Brumovem na zimním stadionu v Uh. Hradišti předcházel slavnostní úvod
s blahopřáním hrajícímu trenéru Pavlu Lipnerovi k jeho životnímu jubileu. Dárkem bylo vítězství
domácích 6:2. Sokol skončil v tomto ročníku na 4. místě.
V sezóně 1987–1988 absolvovalo mužstvo buchlovického Sokola dva turnaje. První ve Velké
Bíteši, kde zdolalo Velké Meziříčí v poměru 8:0 a podlehlo domácímu celku 0:3. Na stadionu v Uh.
Hradišti v závěru sezóny uspořádali Buchlovjané také svůj turnaj.
V mistrovském utkání v Uh. Hradišti hostili naši Brumov a měli jeho průběh pod kontrolou s patřičným brankovým náskokem. V závěrečné třetině se však hostům podařilo snížit až na rozdíl
jediného gólu (7:6) a z utkání se stalo drama. Hráč hostí, který byl za nesportovní chování vykázán
na trestnou lavici s desetiminutovým trestem, v agresivním vystupování pokračoval, a tak byl
vyloučen do konce utkání. Hráči Brumova na protest kolektivně opustili hrací plochu a odmítli
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ve hře pokračovat. Poslední slovo pak měla disciplinární komise, která vynesla kontumační výsledek 5:0 ve prospěch domácích. Sokol si pak také vykoledoval kontumaci za to, že se nedostavil
k utkání na stadionu v Gottwaldově s domácí Technikou.
V utkáních se Želechovicemi (3:6, 13:3 vždy pro soupeře) již neměl Sokol co ztratit. Navíc postrádal sedm hráčů, hrál pouze v deseti včetně brankáře, a to ještě po třítýdenní pauze bez možnosti
tréninků. V soutěži získal pouze čtyři body s pasivním skóre 19:51 a obsadil čtvrté, předposlední
místo.
Také v Sokole Buchlovice začali myslet na výchovu svých hokejových nástupců, a tak v roce 1987
založili družstvo starších žáků, které bylo řádně vystrojeno a připravováno pod vedením trenéra
ing. Pavla Lipnera.
Sokol si v sezóně 1988–1989 připomněl 20leté trvání hokeje v Buchlovicích. Zapomněl se však
řádně přihlásit do soutěže, a tak startoval mimo soutěž, v níž se mu mimořádně dobře vedlo.
V utkání ve znamení okresního derby s Bojkovicemi zvítězil 8:3 (Masařík a Kubeš po 2, Čagánek,
Hořčica, Vícha a Crla). Ještě ve druhé třetině byl však výsledek na vážkách, to když Zeveta vyrovnala hru. V odvetě na stadionu v Uh. Brodě měla domácí Zeveta převahu a vedla již 3:0. Pak se však
Sokol rozehrál a dokázal otočit skóre na vítězných 3:6. Za hosty skórovali Crla a Kubeš dvakrát,
Čagánek a Procházka jednou.
V utkání s Brumovem se posílenému Sokolu Buchlovice na uherskohradišťském stadionu před 50
diváky hladce podařilo zvítězit 7:3. V odvetě v Brumově hosté dvakrát vedli 1:3 a 3:4, avšak nakonec prohráli 7:5 (Masařík 2, Procházka, Janča a Kubeš). Příčinou bylo jejich časté vylučování a hra
pouze o třech hráčích. Ve svém domácím prostředí zdolal náš Sokol Želechovice 13:3.
Pak hostil nejlepší tým soutěže Techniku Gottwaldov. Domácí se rozehráli až ve druhé třetině
a nad bojovným soupeřem zaslouženě zvítězili 9:5. (Pokračování příště.)
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Dnes jsme zalistovali mezi starými skautskými fotografiemi. Vidíme na nich buchlovické junáky
o prázdninách roku 1945, bezprostředně po II. světové válce, kteří prožili svůj letní tábor u Valašské
Polanky.
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Starou divadelní oponu můžete
zhlédnout na úřadě městyse
Začátkem měsíc ledna byla v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice nainstalována bývalá
divadelní opona, která v předešlé době visela v sále restaurace U Páva.
Historie opony se
začíná v roce 1906,
kdy byla pořízena
Záloženským spolkem v Buchlovicích pro jeho nově
postavenou budovu
Záložny
čp.
8
na náměstí. V devadesátých letech byla
opona instalována
v budově tzv. štítu
(u fuchsií) v zámeckém areálu a po cca
10 letech se octla v již
jmenovaném sálku
U Páva. (foto -bž-)
Na pohlednici Záložny z roku 1906 vidíme i novou oponu

Opona v zasedací místnosti úřadu městyse
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Obrázky
Ve stodole máme hodně obrázků, svatých
obrázků, které visely snad ve všech domcích.
Lidé je měli v síních, kuchyních i ložnicích,
svatí se na ně dívali celý den. Hospodyně
i hospodáři se k nim modlili, když měli nouzi či
bolest, ale i tenkrát, když jim děkovali za pěknou úrodu nebo za radost z dětí. V nových
domech už pro takové obrázky není místo,
nehodí se k novému nábytku, lidé už se moc
nemodlí a tak je nosí do naší stodoly. Nejsou
to vzácná umělecká díla – to by je prodali
za velké peníze – rámy jsou provrtané od červotoče, na některých schází přední sklo, celé
jsou zašlé. Ale jsou krásné!
Některé jsou docela velké, hranaté i oválné. Já
mám rád ale ty malé – zvláště grafické listy, jsou
podepsané autorem, kterým byl Arnošt Hrabal.
Narodil se v Buchlovicích už v předminulém
století, stal se potom významným umělcem,
oceňovaným doma i v zahraničí.
Ale mnoho nechybělo a jeho nadání by nikdo
nepoznal. Vyprávěl mi o tom člověk, který se
v jeho blízkosti dlouhá léta pohyboval. Když
byl Arnošt malý chlapec, onemocněl záhadnou
nemocí a ztratil zrak. Jeho maminka ho nosila
v náručí nebo na zádech k lékaři na Velehrad.
Neznám jméno toho pana doktora ani jeho
osud. Cestou se modlila za uzdravení. V modlitbách slíbila, že jestli se uzdraví, bude její synek
knězem. Trvalo to dlouho, znala na cestě každý
kámen, každou louži. Při jedné cestě z Velehradu si na Hraničkách – kopci mezi Břestkem
a Buchlovicemi – chvilku oddechla, dívala se
na kapli sv. Barbory a krásné lesy kolem ní.
A v tom se to stalo, asi to nebyl zázrak, ale
výsledek úspěšné léčby. Malý chlapec řekl:
„Maminko, já vidím!“ Jenom tuším, co se potom
odehrálo v duši té šťastné ženy!
Jak slíbila, tak splnila, až Arnošt dospěl, studoval teologickou fakultu v Olomouci a byl
vysvěcen knězem. Ale protože měl úžasné
nadání, studoval ve Vídni a v Praze umělecké
školy, jeho oborem byla grafika. Je znám svými
dřevoryty, kterými oslavil les jako nádherný

chrám. Kreslil Buchlov a přírodu kolem, děvčata
v krojích, náboženské motivy. Zemřel v roce
1969 v rodných Buchlovicích, pohřben je poblíž
kaple svaté Alžběty.
Vždycky, když vezmu jeho obrázky do rukou,
představuji si, o co by všichni byli chudší, kdyby
nezazněla ta věta – maminko, já vidím!!!
(P. Arnošt Hrabal 4. 12. 1886 - 30. 12. 1969 Buchlovice. Ten pan doktor byl možná MUDr. Antonín Drobný, rodem ze Žamberku v Čechách.)
Ing. František Malík
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Jiráskova korespondence
obohatila Muzeum Podhradí
Jméno jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů, romanopisců, Aloise Jiráska (1851–1930),
je známé pravděpodobně každému našemu člověku, majícímu alespoň minimální vzdělání
a základní všeobecný rozhled. Jeho literární práce – romány, povídky, divadelní hry atd. – byly
a jsou publikovány od sedmdesátých let 19. století dodnes. Mnohé z nich vyšly ve skvostných
vydáních se stejně skvostnými ilustracemi nejlepších českých malířů a ilustrátorů – Mikoláše
Alše, Adolfa Kašpara aj. Jeho díla byla před léty povinnou školní četbou, ale s přibývajícími čísly
letopočtu, délkou a stylem jazyka, kolikrát, pro mnohé, možná tíže stravitelná. Přesto zůstávají
a zůstanou jedním z národních literárních pokladů, všímajících si významných milníků smutných,
nadějných a slavných historických etap našeho národa – husitství, české pobělohorské národní
tragédie, národního obrození, které po létech vyústilo ve vznik Československé republiky, která,
s jinými okolními svobodnými zeměmi, nahradila desetiletí rozkládající se a přežitou monarchii.
Jirásek byl ostatně jedním z předních osobností své doby, která se o vznik republiky činně zasloužila (vzpomeňme manifest českých spisovatelů). Ostatně po vzniku republiky se stal i jedním
z prvních českých senátorů. A kdo by neznal Jiráskovy Staré pověsti české, převyprávění našich

Alois Jirásek s T. G. Masarykem

Jiráskův portrét z roku 1918
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prastarých bájí a pověstí, patřících opět k našim národním pokladům. Z jeho románů jmenujme
například několikadílný U nás, Skaláky, Skály, Temno, Filozovskou historii, F. L. Věka, Proti všem
atd. atd.
Ale proč o Aloisi Jiráskovi vlastně píšeme v Buchlovském zpravodaji? Během loňského roku se
totiž malá část jeho pozůstalosti (soubor 37 kusů originální Jiráskovy korespondence – dopisů
a korespondenčních lístků) ocitlo v buchlovickém Muzeu Podhradí. Korespondenci našemu
muzeu nabídl a poskytl náš spoluobčan, pan Jan Skrbek, jehož babička byla neteří samotného
spisovatele. Jiráskova korespondence je adresována švagrovi Janovi a sestře Boženě do Hronova
a Jiráskovým rodičům do stejného místa, vše z let 1879–1917.
Korespondence barvitě líčí Jiráskovy rodinné poměry, starosti, tragédie i radosti, hovoří o jeho
učitelské práci, spisovatelské a vydavatelské činnosti.
Nyní se alespoň krátce začtěme do úryvků z několika Jiráskových listů.
List odeslaný 14. 7. 1891 svému švagrovi, popisuje peripetie se zajištěním letního bytu
v Hronově pro Jiráskova profesorského pražského kolegu dr. Vintra. Když se Jirásek dozvěděl
podrobnosti k hronovskému ubytování u Červíčků, píše: „Ta douška mne hrozně překvapila.
1 zl. za pokoj! Bezmála jako v Praze. To je 30 zl. měsíčně, to ani v Sedmihorkách, lázeňském
místě, se tolik neplatí. Copak mají u Červíčků hotel, kde den co den mají cestující? To jsem
si na Červíčka nemyslil. A co pak tedy budou chtít za jídlo? To se ubohý Vintr poděkuje a já
budu mít notnou ostudu. Co pak takový kantor z gymnasia je nějaký anglický lord?... Prosím
Tě,“ píše dále Jirásek švagrovi, „dojdi k Červíčkom a řekni mu ve jménu mém, aby rozumně
počítal. Ti lidé nechtějí peřiny, nic nežli židle a stůl a lampu (rozumí se bez petroleje) a za to
mají platit zlatku denně?... To by žádal otec Červíček 365 zl. za pokoj ročně a já platím za 3
pokoje v Praze 424 zl.“
Do odeslání dopisu ještě téhož dne Jirásek švagrovi připsal: „Rozmyslil jsem se a píšu zároveň
Červíčkovi. Ale proto tam zajdi. Už jsem chtěl poslat telegram, aby Vintr nejezdil, ale dnes ráno
jsem si rozmyslil. Vždyť nesleví-li u červíčků, nějaký pokojík, sednička s židlemi, bez postelí
a s jedním stolem se najde. Ať se u Červíčků třeba zlobí. Všechno svrhni na mne.“
O obstarání bytu pro svého kolegu Vintra v Hronově U Červíčků se Jirásek zmiňuje i v dalším
dopisu adresovaném opět švagrovi: „Vintr mermomocí chce do Hronova. To je zas kruťáctví
stran toho jídla. Tři obědy pro 4 lidi, mezi nimiž paní nevalně silná a malé děvče… Či si myslí…,
že Pražané jezdí proto ven, aby rozsypali peníze?... Dr. Vintr mi psal… Peřiny nechce. Jen
lampu aby mu půjčili a aby měli slámu do slamníků a aby byla… posluhovačka, která by čistila
a nosila (mléko, k večeři, pivo atd.). Prosím Tebe, opatři to…“
V další korespondenci píše 12. 12. 1889 Jirásek švagrovi o zdravotním stavu své ženy, o kterém
vznikly v Hronově nepravdivé fámy: „Milé Jene! Lístek včera zaslaný Vám už asi došel. Z něho
jste vyrozuměli, že není pravda, co jste slyšeli. Divím se jen, jak takové řeči mohou povstati.
Žena trpěla slabostí, která přišla z dětí, zvláště po té nejmladší. Také chudokrevnosť lékař
pravil, že má… Žena ho nedbala, ano, ublížila si a zhoršila to dietou ne příslušnou. Nyní je již
lepší. Závratě přestaly a slabosť, ač ještě nezmizela, také chabne. To je ta nemoc, ale žádné
vadnutí žaludku. Naopak, chutná jí dobře. Doufám, že do Vánoc choroba přejde a že pak zase
bude síliti. Tatínkovi to také oznamte… Švagr Alois.“
„Milý Jene! Milá Boženo!“ píše Jirásek v dalším nedatovaném listě sestře a švagrovi a pokračuje: „Chystám se už dávno psát a žena ještě déle. Ale ta nemůže pro samé služby dětem
(nejmenší jsou sice zdrávi, ale hoch je tuze velký křikloun a kazí i mně noci, neboť nemohu
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Ukázka z Jiráskovy korespondence

pro jeho křik spáti). Já pak byl tuze zaměstnán a tento týden jsem tuze trpěl rýmou, očima…
Jak je na tom Mařenka s bolestí v noze? Toho nezanedbejte. Nebude asi moc zlého, ale lepší je
včasná pomoc. Myslím, abyste zajeli do Opočen k dr. Dvořáčkovi s poručením ode mne. Snad
Vám dobře poradí nebo poví, máte-li s tím k odborníkovi sem do Prahy…
Zase nová práce. Dostal jsem dotaz z Vídně a vyzvání, abych spolupracoval na díle o Čechách
(reprezentační několikasvazkové dílo tzv. Ottovy Čechy – pozn. aut.), jež založil nebohý
korunní princ a jež teď je pod protektorátem korunní princezny Štěpánky. Jedná se v tom
svazku o nás, a tak aby to vyšlo z pera našeho, přijal jsem.“
V následujícím dopisu švagrovi ohledně zaslání ryb Jirásek 2. 7. 1881 píše: „Chvátám, abych Ti
dal zprávu, jak ryby došly. Jako člověk roztržitý a pořád pospíchající, přečetl jsem lístek Tvůj
ráno došlý zběžně a myslil jsem, že ryby dojdou dnes, tj. úterý, a tak jsem se o nic nestaral.
Navečer jsem byl u prof. Thomayera na večeři pozván a k desáté přišel jsem domů. V předsíni
vidím koš. Jářku, že to jsou ty ryby! A byly! Co teď! Bál jsem se, aby do rána se nezkazily…, nic,
a tak jsem se sebral a s milým košem k Thomayerovi. Pršelo, jen se lilo. Naštěstí jsem kuchařku
zastal doma – dala ryby do ledu, mají domácí malou ledničku na síni… a sláva!
Ryby krásné a čerstvé, jak sama kuchařka dotvrdila díc, že jsou, jako by právě byly z rybníka
vytaženy. Měl jsem z nich radosť. Thomayer nebyl právě doma, ale budou ho určitě těšit…“
Z Litomyšle píše Jirásek 15. 3. 1885 opět švagrovi: „Milý Jene… Proč Ti znenadání píšu. Abych
tatínkovi k svátku něco výtečného dal, objednal jsem z Plzně 25 láhví ¾ litr. plzeňského ležáku
od firmy Adolf Sadil. Aby však zásilka překládáním se nezdržela, psal jsem, aby pivo zrovna
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na Tebe poslali. Láhev účtuje bez skla 15 kr., se sklem 25 kr. Proto Ti posílám 8 zl., které,
doufám, vystačí i na pivo i na náklad za bednu. Ujednáno je, že láhve se franko zpět mohou
zaslati a tu pošle za ně peníze (láhev á 10 kr.). Až to všechno vypijete, tak to tak udělej, tj.
pošli prázdné do Plzně a za stržené peníze kup něco za mne Vaším dětem, nějakou hračku…“
Někdy v osmdesátých letech se nechal Jirásek vyfotografovat a při této příležitosti píše
opět do Hronova: „Milý Jene… Máte mou podobiznu? Nemáte-li, zašlu Vám, dalť jsem se
oblejskout…“
Švagrovi a sestře je adresován i jiný Jiráskův dopis, napsaný 1. 4. 1880: „Myslil jsem, že se
s Antonínem (bratrem – pozn. aut.) o svátcích k Vám podívám. Ale nešlo to: mám sice mnoho
práce (psaní), ale to bych byl přece odložil, ale hlavní věc, abych se Vám upřímně vyznal, byl
nedostatek peněz a nový dluh nechtěl jsem si činiti… Antonín včera plakal a dnes při snídani,
když jsem se ho ptal, jestliže se mu něco o domově zdálo, dal se zase do pláče. Pověděl mně
také, že tatínek a maminka churaví a to je jedna z příčin, pro které Vám píšu. Prosím Tě, Jene,
abys mně v brzkém listu upřímně pověděl, jak je s jejich zdravím… Pak také to, mohou-li býti
z toho obchůdku živi a netřou-li nouzi. Kdyby těch vedlejších dluhů a ouroků nebylo, byl bych
jim dávno značnější sumu sehnal…
Pamatuješ si snad, Jene, jak na mne Kocian dotíral, abych mu zaplatil, až jsem ho ukonejšil, že
o nic nepřijde, že mu to tatínek s mou pomocí zaplatí, ale až budu moci. A nyní, považ, psal mi
psaní, v němž mne přímo o 240 zl. upomíná a škemrá, že to prý bylo na mé studie a že jsem
mu to slíbil před svědky a že mu to musím zaplatit a jestliže mu do 8 dní, tj. do příštího úterka
nezaplatím, že mne bude žalovat…“
Jiráskův dopis z 2. 9. 1884 je psán jeho rodičům, od nichž z Hronova přivezl domů do Litomyšle koláče a ostružiny: „Koláče chutnají všem. Mařenka (Jiráskova dcera – poz. aut.) Vám,
zvláště mamince, děkuje. Ty ostružiny jsou tuze dobré, a poněvadž jich tu je dost, tak prosí
Boženu (Jiráskovu sestru – pozn. aut.), aby jí oznámila, jak je zavařila, zdali po rusku nebo dle
knížky…
Já Vám, nejmilejší rodiče, také pěkně děkuju, a jen jednu prosbu ještě mám, abyste se hodně
šetřili a sobě přáli, abyste se na zdraví zachovali… Teď jen o Hronovu mluvíme a skoro se mi
tu (v Litomyšli) stýská, zvláště po zeleni a lesích.“
V dalším drobném listu z 18. 5. 1885 píše Jirásek svým rodičům: „Nejmilejší rodiče! Lístkem
jsem Vám už oznámil, že se nám 14. t. m. narodila holčička. Chlapce bych byl tuze rád viděl
– ale což naplat – jsem rád, že všecko dobře dopadlo, že žena i holčička jsou zdrávy… Křtiny
budou pozítří ve středu, a prosíme Vás, milá maminko, abyste zase byla té lásky a té naší nejmladší dcerušce a Vaší nejmladší vnučce byla kmotrou. Víme, že přijeti nemůžete, ale uděláme
to jako při Božce a Mařence. Doufáme na jisto, že nám to neodepřete. Myslil jsem, že bude-li
hoch, aby se jmenoval Václav, ale když není Václav, bude Liduška; také české a pěkné jméno…
Líbá Vás upřímný syn Alois.“
O smutné rodinné události píše Alois Jirásek 27. 9. 1885 do Hronova: „Milá sestro a milý švagře!
Abych na dopis Váš odpověděl, oznamuju, že u nás je tuze smutno. Smrť Mařenčina (Jiráskova
dcera – pozn. aut.) stihla nás krutě. Aspoň že Boženka vyvázla z nebezpečenství. Dnes tomu
čtrnácte dnů, co se rozstonala a ještě není úplně zdráva. Ale strachu jsme s ní zakusili – aby
byla do třetice také Liduška, chudáček, se rozstonala a také na neštovice. Stoná už třetí den.
Jak u nás je a jak nám, můžete si snadno pomyslit. Nejvíce zkusí Mařenka…“
Připravil Bořek Žižlavský
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Magické Hříběcí hory

Zimní nálada pod hradem Buchlovem
Kdysi dávno se říkalo Chřibům Hříběcí hory. Proč Hříběcí, to už dnes není důležité. Zajímavé je, že
jsou magické, ale prý i tajemné. O Chřibech byla napsána spousta knih i průvodců, zrovna tak, jako
o hradu Buchlovu. Hrad hory zdobí a pověstné trojvrší působí při dobré viditelnosti moc pěkně.
Třeba z Javořiny nebo z Prakšické pahorkatiny – to úžasný pohled, který je mnohdy ještě dobarven
zapadajícím sluncem.
Poslední den roku 2019 jsem se vydal s kamarádkou právě sem, do Chřibů. Byl Silvestr a z dálky
bylo slyšet bouchání petard, kdy se již mnozí nacvičovali na půlnoční „slávu“. Zaparkovali jsme
u hospůdky Petra Špalka a pojednou jsme viděli, že stejný nápad mělo skutečně hodně lidí. ,,O
jééé, to tady bude přelidněno, jako kdysi bývalo za bolševika na prvního máje,“ ozvalo se vedle
mne a kamarádka již trochu znechuceně vystupovala z auta. Obhlédli jsme, co Petr s rodinou
v hospůdce navařili a vydali se na Barborku a odtud pak na Kostelíky na vyhlídku a potom jsme
putovali pod hradem, kde kdysi jezdil na koni hradní pán Jindřich.
Začalo nám být pojednou tak nějak dobře na duši. Žádný byznys, nebyly televizní zprávy, nechyběla nám předpověď počasí ani interpelace z parlamentu. Nebylo žádné násilí, nikdo neběhal
s pistolí, neštěkal šílený sousedův pes, a i když byla příroda položena do zimního spánku, bylo
krásně. Venku byla spousta slušných lidí. Měli stejný nápad jako my. A jak se poznalo, že jsou
slušní? Všichni se usmívali a zdravili. V dnešní hektické době!? Neuvěřitelné. Kdysi? Bejvávalo. Ale
dnes… hřibař nepozdraví hřibaře a dělá, že ho na pár metrů nevidí! Tady to bylo docela jiné. Legrace, zastavení a otevřená srdce. Stalo se neuvěřitelné. Cizí a usměvaví lidé nám nalili štamprličku
slivovice a popřáli do nového roku. Byli jsme jako v ,,Jiříkovém vidění“. Děkovali jsme, také se
usmívali a přáli všechno dobré. „Vojta by z toho měl radost,“, prohodil jsem. „Který Vojta?“, ozvalo
se vedle mě. „No přece nestor regionální turistiky, Vojta Rosůlek. V loňském roce odešel už do turistického nebe v požehnaném věku 96 roků. Z turistů ho znal snad každý. Vzácný člověk.“
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Hospůdka U Špalka pod hradem
Pokračovali jsme v pochůzce a já fotil to starodávné sídlo, hrad. Pokaždé je tento krasavec na fotografiích jinak. Umí se fotit v každém počasí. Opět se k nám blížili lidé, všichni hlasitě zdravili
a vše bylo pojednou jako ozvěna ve skalách. Ozvěna, která hladila lidské srdce. Prošli jsme kolem
Divokého parku a záhy jsme se zastavili u informační tabule. Byla krásná, poučná a čistá bez
zásahu sprejera.
Po chvilce jsme opět byli u hospůdky Petra Špalka. Byla slyšet kytara i foukací harmonika a uvnitř
bylo jako ostatně pokaždé – úžasně útulno. Stoupl jsem si do fronty na polévku a kupodivu mně
fronta nevadila. To v supermarketu! Tak tam mě panečku jinak vytáčí! Tady – nic. Klid v duši.
„Prosím tě, co jsi to zase koupil?“ – „To je Vojtův poslední turistický kalendář. Sice Vojta už ho nestihl, ale kamarádi se dali dohromady. Tak kalendář spatřil světlo světa. Jsem rád, že ho mám. Víš
děvče, kamarádi jsou tím nejlepším kořením života.“
Srkali jsme výbornou polévku. Venku ještě u udírny klasická uzená cigára a Petrův úsměv. „Tak zase
někdy, vašnosto, přijeďte,“ neslo se od něj upřímně. „Petře, ne někdy, ale brzy, protože tyto hory
jsou skutečně magické a ty jim tady ještě dáváš tu krásnou gurmánskou atmosféru, díky.“
Díky také vám, přátelé, se kterými jsme se v Hříběcích horách setkali a pozdravili. Díky za vaše
úsměvy a také za slivovičku. Díky i vám, magické hory. Bylo zde skutečně moc pěkně. Vskutku
krásný Silvestr.
Pomalu jsme míjeli Karáskovu hájenku a po chvilce najeli na „padesátku“. Netrvalo dlouho, kdy
se za námi ozvalo burácení motoru a záhy předjíždění téměř kosmickou rychlostí a pak ještě
od řidiče vztyčený prst. Tak už jsme opět v reálu mimo magickou sílu hor. Pojednou jsem ucítil ruku
kamarádky. Byla teplá a upřímná. „Klid, jen ho nech, my přece nikam nespěcháme. Víš, pro mě to
byl krásný Silvestr. Jestli vydržíme až do půl noci, to je mě už jedno. Ale ty naše Chřiby…“ – „Ne,
miláčku, Hříběcí hory“. „Tak dobře, ty jsou skutečně magické a nikdo mě to nevymluví. Jen škoda,
že jsme u Karlova pomníčku pod Barborkou zapomněli zapálit svíčku.“ Karel byl kamarád, ale už
je taky tam nahoře. Měl rád Kelty a také Chřiby – zrovna jako my. Rád v nich spával, jen tak pod
širákem, ale to už je jiný příběh.
Vladimír Procházka, Foto -bžBUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/202034

Společenská kronika Buchlovic za rok 2019
Narození:
únor – Vojtěch Buchar, Antonín Kylián
březen – Kryštof Černý
duben – Matěj Polách
červen – Tobiáš Krystýnek,
Šimon Kučírek, Vít Janský
červenec – Filip Kropáč, Hedvika Mikulíková
srpen – Sandra Valúchová, Daniel Závodný
září – Beáta Krásná, Phillip Arthur Strickland,
Max Jurča
listopad – Jůlie Hrušková, Antonín Kudela
prosinec – Tereza Kurečková,
Nikola Obdržálková

červen – Dagmar Hrbáčová
srpen – Viktor Bečák, Antonín Novák
listopad – Josef Ryška, Ludmila Oherová
prosinec – Marie Hrabcová, Zdeněk Skládal,
Božena Válková, Jiřina Novotná
V Buchlovicích zemřelo celkem 50 občanů,
z toho v Domově pro seniory 26 občanů.

Úmrtí:
leden – Anna Polášková, Vlasta Zamazalová,
Zdeněk Radiměř, Pavla Šiková,
Eliška Hrabalová, Ludmila Vysocká
únor – Dana Vlčková, Josef Dvořák
březen – Boris Lukeštík
duben – Zdenka Knotová, Anna Jošková,
Marie Dvořáková, Svatava Koubková,
František Petráš
květen – Evžen Lancouch

K 31. 12. 2019 žilo v Buchlovicích celkem
2 402 občanů.

Přistěhováno: 60 občanů
Narozeno: 18 občánků
Odstěhováno: 31 občanů
V místě bydliště se přestěhovalo 31 občanů.

Na matrice v Buchlovicích bylo zapsáno
celkem 95 svatebních obřadů, které byly
uzavřeny v matričním obvodu Buchlovice.
V kostele sv. Martina se konalo 5 církevních
svatebních obřadů.
Matrika Buchlovice

Letecký snímek Buchlovic pořídil Zdeněk Koníček
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Kulturní kalendář – únor–březen 2020
Trénování paměti pro
začátečníky i pokročilé – kurz
– 5 lekcí po 1,5h
Cena 3 785 Kč
Beseda Thajsko na kole –
J. Zámečník – v 18,00 h.

ČSKC
Buchlovice

8. až
9. 2.

Dvoudenní seminář
Hormonální jógová terapie
pro ženy, cena 2 390 Kč

15. 2.

Školní ples

ČSKC
Buchlovice
Sobota 9–16 h
Neděle 9–13 h
Hala Cihelna
Buchlovice

5. 2.

7. 2.

20. až Knižní bazar:
22. 2. Čtvrtek 20. 2. 13–20 hod.
Pátek 21. 2. 8–20 hod.
Sobota 22. 2. 9–11 hod.
21. 2. Slovácko sa súdí aneb fašaňk
z věcí ludských – buchlovická
derniéra, vstupné dobrovolné
22. 2. I. Buchlovský hasičský ples
s pochováváním basy
21. 3. Maškarní ples Hraje VSP,
bohatá tombola
Téma: Divoký západ

ČSKC
Buchlovice

ČSKC
Buchlovice

Hala Cihelna
Buchlovice
Hala Cihelna
Buchlovice
Hala Cihelna
Buchlovice

ČSKC Iveta Rosůlková,
tel. 725 453 163
cskcbuchlovice@seznam.cz,
www.kulturabuchlovice.cz
ČSKC Iveta Rosůlková, tel. 725 453 163
cskcbuchlovice@seznam.cz,
www.kulturabuchlovice.cz
Magda Semelová, certifikovaná
lektorka HJT, tel. 739 488 704
magdasemelova@seznam.cz
www.hormonalni-joga.org
Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice,
Mgr. Alena Mikulíková,
mikuale@seznam.cz
ČSKC Iveta Rosůlková,
tel. 725 453 163
cskcbuchlovice@seznam.cz,
www.kulturabuchlovice.cz
Divadelní spolek J. K. Tyla Buchlovice

Hasiči Buchlovice
TJ Buchlovice, Martin Kořínek,
tel. 777 900 575

V měsíci únoru 2020 slaví svá kulatá a půlkulatá jubilea tito spoluobčané:
paní Emilie Mrazíková (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Věra Dvouletá (Domov pro seniory Buchlovice)
pan František Koryčánek
paní Marie Hrušková
pan Josef Doležal
paní Marie Bílková
Všem oslavencům přejeme do dalších let života všechno nejlepší!
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V seriálu starých pohlednic z našeho okolí se dnes po nějakém čase opět vrátíme na blízký Velehrad.
Obě pohlednice pocházejí z přelomu 19. a 20. století a vydalo je velehradské nakladatelství
M. Melichárka. (archiv SPHB)

Zajíce na zimních lukách vyfotografoval Vladimír Procházka
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