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Velikonoční pozdrav posíláme čtenářům Buchlovského zpravodaje prostřednictvím fotografie
Miroslavy Jechoux

Informace městyse Buchlovice

Z jednání rad č. 49/2021 ze dne 11. 1. 2021, č. 50/2021
ze dne 28. 1. 2021 a č. 51/2021 ze dne 17. 2. 2021
Rada městyse se zabývala
• dalším postupem jednání o stavební uzávěře,
• úlevami na nájemném pronajatých obecních prostor našim živnostníkům a podnikatelům
v této náročné době,
• pronájmem prázdných prostor v objektu tržnice a provozem veřejného WC na tržnici tak,
aby bylo přístupno a udržováno i mimo sezónu a schválila pořízení 2 ks dveřních mincovních
automatů, které budou umístěny na dveře veřejného WC na tržnici v Buchlovicích,
• posunutím termínu nástupu nového praktického lékaře do ordinace v Buchlovicích z důvodů
personálních ze strany společnosti Všeobecný lékař,
• možnostmi získání dotace z programu Brownfield na revitalizaci části areálu bývalého družstva
ve vlastnictví městyse na areál Služeb městyse Buchlovice,
• hledáním vhodného místa pro instalaci Alzaboxu, což je služba pro občany v dnešní době
hodně využívaná,
Rada městyse dále
• schválila pořadateli akce Tour de Morava US cars zaparkovat cca 35–40 aut na náměstí
v Buchlovicích, a to dne 7. 5. 2021 v době od 11 do 14 hodin. Pořadateli se ukládá
za povinnost zajistit vozidla proti úniku kapalin, aby nedošlo k poškození dláždění náměstí,
• schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – inženýrské sítě spočívající v právu zřídit
na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní a kanalizační (dešťová kanalizace)
vedení, provozovat je, udržovat a opravovat, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy
za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti – pozemek p. č. 524/18, 524/23,
524/24, 524/1, 524/26 v k. ú. Buchlovice,
• schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, České Budějovice pod názvem „Stříbrnice, úpr. DS, Schlatter-Krystýnko“ za cenu
1.000 Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel NN,
• posoudila cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace akce „Rekonstrukce
a rozšíření mostu ev. č. M5 – u hasičárny“. Schválila nejnižší cenovou nabídku uchazeče SUDOP
BRNO za cenu 345.000 Kč bez DPH,
• posoudila cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace „Intenzifikace ČOV
Buchlovice“ a schválila cenovou nabídku společnosti AQUADROP s.r.o., Sazovice 9 za cenu
1,598.500 Kč bez DPH. Společnost splnila kritérium výběru zadavatele, a to nejnižší
nabídkovou cenu,
• schválila uzavření dodatku č. 1/2021 ke smlouvě o odvozu, využití a odstranění odpadu se
společností Odpady-Třídění-Recyklace a.s., Uherské Hradiště. Předmětem dodatku je změna
článku VII. Ceny a platby s účinností od 1. 1. 2021,
• schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na projektové práce „Vypracování územní
studie Nové Sady“ se společností Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Předmětem dodatku je
posunutí termínu dokončení díla na 15. 3. 2021,
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• schválila uzavření smlouvy o nájmu Autokempu Smraďavka se Spolkem pro rozvoj cestovního
ruchu městyse Buchlovice na dobu určitou do 31. 12. 2021,
• schválila inventarizační zprávu za rok 2020 majetku městyse Buchlovice. Členové předem
stanovených inventarizačních komisí provedli fyzickou a dokladovou inventuru stavu majetku
a závazků městyse Buchlovice k datu 31. 12. 2020,
• vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Buchlovice za rok 2020.
Kontrola byla provedena kontrolním oddělením Krajského úřadu Zlínského kraje na základě
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí. Závěrem zprávy je, že při konečném přezkoumání hospodaření
městyse Buchlovice za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
• vzala na vědomí výsledek Tříkrálové sbírky 2021. Na Uherskohradišťsku bylo vybráno
1,730.391 Kč a dalších 202.522 Kč bylo připsáno na účet on-line koledy, v Buchlovicích bylo
vybráno 42.721 Kč,
• schválila rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2021. Na straně příjmů se jedná o navýšení rozpočtu
o 1.129,902 tis. Kč, celkem na 42.677,393 tis. Kč. Na straně výdajů se jedná o navýšení rozpočtu
o 96 tis. Kč, celkem na 48.028 tis. Kč,
• schválila uzavřít smlouvu o ubytování s žadatelem o ubytování v bytě č. 3 v bytovém domě
na adrese Komenského 500, s účinností od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021,
• schválila uzavření smluv o nájmu parkovacích míst V Lúčkách, platby v souladu s OZV městyse
Buchlovice,
• vzala na vědomí informaci o personální změně na pozici manažerky MAS Buchlov. Svou
činnost v Místní akční skupině Buchlov končí paní Mgr. Marta Polášková a ve výběrovém řízení
na tuto pozici byla programovým výborem MAS Buchlov zvolena paní Lenka Gregorová,
• předkládá zastupitelstvu nové znění Obecně závazné vyhlášky č. 01/2021 o místním poplatku
z pobytu
• schválila zveřejnění záměru prodat geometricky oddělenou p. č. 718/3 o velikosti 7 m 2
v k. ú. Buchlovice. Záměr je zveřejněn na základě žádosti žadadatelky z Buchlovic o prodej
předmětné parcely. Rada městyse Buchlovice předává žádost zastupitelstvu s kladným
doporučením za cenu v místě obvyklou 500 Kč/m2. Při geometrickém zaměření pozemku bylo
zjištěno, že zděná část plotu zasahuje do pozemku p. č. 718/1, geometricky oddělená část
718/3 o vel 7 m2.

Je důležité třídit! Nyní ještě víc, než dříve!
Od 1. ledna letošního roku je v naší republice v platnosti nový zákon o odpadech, který byl avizovaný již dlouhou dobu. Jedna z nejzásadnějších změn se týká limitu množství odpadu uloženého
na skládku, resp. do životního prostředí. Je to „dědictví“, které zanecháváme ve více než hojné
míře dalším generacím. Pro toto obrovské množství je třeba změnit systém nakládání s odpady
a na skládku ukládat jen nejnutnější množství odpadu, který každý z nás vyprodukuje.
Co to pro nás znamená?
Aby to bylo názornější, nejprve shrneme, jak je s odpadem nakládáno v našem městysi.
Tříděný odpad (plasty, papír, sklo, kov, oleje, textil…) můžeme odevzdávat v menším množství
do kontejnerů na určených místech, ve větším množství na sběrný dvůr. Již léta je v Buchlovicích
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taky zavedený pytlový sběr plastu a od začátku letošního roku jsme přidali pytlový svoz papíru.
Místa s kontejnery na tříděný odpad mají taky svá slabá místa, neboť ne každý dodržuje zákonem
daná pravidla pro nakládání s odpady. Jedná se např. o některé podnikatele, kteří mají mít dle
zákona své odpadové hospodářství, a odpady vznikající při jejich podnikatelské činnosti nesmějí
ukládat na tato veřejná místa pro odkládání odpadu pro běžné občany. Tímto nám navyšují množství odpadu a my za ně platíme svoz a likvidaci odpadu z jejich podnikatelské činnosti.
U těchto tříděných komodit odpadu se předpokládá další využití – recyklace, a tudíž platíme
pouze za jejich svoz a zpracování, popř. další dotřídění.
Bioodpad (posečená tráva, vyhrabané listí, větve, popel ze dřeva…) – pro tento druh odpadu
máme v domácnostech rozdány kompostéry nebo jej můžeme odvézt ve větším množství
na sběrný dvůr. Je možnost si na větší množství nechat přistavit kontejner od pracovníků Služeb
městyse Buchlovice.
Zde je velmi důležité NEDÁVAT tento druh odpadu DO POPELNIC NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD, neboť má vysokou hmotnost. Narůstá nám tím množství uloženého odpadu na skládku.
Nejen že tam tento druh odpadu nepatří, ale taky se nám započítává do zákonem určeného limitu
(pro rok 2021 je to 200 kg/osobu/rok).
Pokud nemáte kompostér, bude v průběhu letošního roku možnost jej získat z dotace, kterou
jsme pro tento účel získali. V případě zájmu kontaktujte paní Ivetu Rosůlkovou na tel. 725 453 163.
Směsný komunální odpad (SKO) – to je odpad, který již nelze žádným způsobem vytřídit,
a tudíž musí skončit na skládce. Za uložení odpadu na skládku platíme poplatek, který
postupně narůstá a bude dále prudce narůstat (pro letošní rok je to 800 Kč/tuna). Tato
komodita odpadu je zásadní pro stanovení výše poplatku pro občany dle OZV č. 06/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a dle obecně závazné vyhlášky č. 01/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Buchlovice.
A nyní zjednodušeně něco o novém zákoně o odpadech a jeho dopadu na obce a jejich občany.
Cílem vytvoření nové odpadové legislativy je minimalizovat množství odpadu ukládaného
do životního prostředí. Vychází se z požadavků a pravidel Evropské unie a k dosažení vytyčených
cílů mají posloužit dva základní nástroje.
Prvním z nich je zvyšování poplatku za uložení odpadu na skládku.
Dílčí základ
poplatku
za ukládání
využitelného
odpadu

Poplatkové období v roce
ROK

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
atd.
Kč/tuna 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850
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A druhým nástrojem je snižování limitu množství uloženého odpadu na skládku na občana.
Rok
2021
0,2
Množství
odpadu
na obyvatele
v tunách

2022
0,19

2023
0,18

2024
0,17

2025
0,16

2026
0,15

2027
0,14

2028
0,13

2029
0,12

Obce a města jsou nucena s těmito novými pokyny naložit a najít systém, jak je aplikovat do reality, aby bylo daných cílů dosaženo. V budoucnosti totiž hrozí vysoké poplatky v případě překračování daných limitů.
Pro výše uvedené, a abychom odstranili anonymitu v odkládání odpadů, a minimalizovali tak
některé neřesti, se kterými se zatím setkáváme, jsme již v minulém roce nastartovali v našem
městysi systém MESOH (motivační a evidenční systém odpadového hospodářství). Jeho cílem je
motivovat k správnému nakládání s odpady např. dobrovolným sběrem ekobodů za vytříděný
odpad, které lze následně proměnit za slevu na poplatku pro příští rok, a evidence sváženého
směsného komunálního odpadu od všech občanů, která začne od dubna letošního roku. Množství
ekobodů je odvislé od celkového postoje domácnosti k odpadovému hospodářství, tzn. třídění,
minimalizování množství odpadů, ekologické přemýšlení již při nákupu atd.
Občané, kteří se chovají zodpovědně, nemusí své dobré zvyky nijak měnit.
Pokud se s množstvím odpadu uloženého na skládku v letošním roce vejdeme do limitu 200 kg/
os/rok, budeme za 1 t odpadu platit 500 Kč, po překročení limitu 200 kg/os/rok v průběhu roku
2021, budeme platit již 800 Kč/t uloženého odpadu na skládku.
Asi jistě tušíte, že pokud se nám nebude dařit snižovat množství odpadu uložené na skládku,
nezbyde nám nic jiného, než poplatky za sběr a nakládání s odpady zvyšovat úměrně množství
vyprodukovaných odpadů našimi občany a vlastníky nemovitostí v našem katastru. Dejme si tedy
každý z nás za úkol přemýšlet nad vším, co koupíme, kde to skončí… Je důležité si uvědomit, že
za odpad, který vyprodukujeme, je třeba zaplatit. Na každém z nás záleží, jak vysoká částka to bude.

Základní pilíře k dosažení daných cílů:
1. Třídit, co lze
2. Bioodpad vracet vhodným způsobem do přírody
3. Minimalizovat celkové množství vyprodukovaného odpadu
Aktuality k odpadovému hospodářství v našem městysi jsou k dispozici na webu Buchlovic
https://www.buchlovice.cz/mestys/odpady/
Mgr. Pavla Večeřová, starostka
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Slovo knihovnice
Vážení klienti, milí čtenáři!
I v této „covidové“ době jsme tady pro Vás. Vždyť právě nyní, kdy mnozí z Vás jsou doma, ať už
v karanténě, či v pracovní neschopnosti nebo z jiných důvodů, je zvýšená poptávka po půjčování
knih.
Značně chaotická a nesystematická vládní opatření ovlivňují také provoz naší knihovny. Když
minulý rok začala pandemie a knihovny byly poprvé zcela uzavřeny od 12. března 2020, zřejmě
nikdo netušil, že po roce bude epidemiologická situace ještě mnohem horší. V této první době
uzavření knihoven jsme Vám poskytli alespoň nejrůznější odkazy na našich webových stránkách
ohledně možnosti stahování e-knih zdarma, odkazy na literární weby, kde se dají najít plné texty
knih, a také akce Národní knihovny v Praze: vysokoškolákům knihy on-line na adrese http://kramerius.nkp.cz/.
Postupné rozvolňování v knihovnách začalo od května 2020. Naše knihovna poprvé otevřela dne
27. dubna 2020. Zavedli jsme omezený režim, kdy se půjčovalo přes stolek do chodby, abychom
dodrželi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření. Vrácené knihy musely být dezinfikovány
a zůstaly v karanténě po dobu 48 hodin, než si je mohli půjčit další čtenáři. Jako jeden ze způsobů
půjčování byla knihovnám navržena možnost pořídit si přepážky z plexiskla. Ale jak sami víte,
v naší knihovně to funguje úplně jinak. Rozhodně ne tak, že knihovnice sedí celou pracovní dobu
za stolem u počítače, potažmo za přepážkou. Proto jsme zavedli půjčování přes stolek do chodby,
abychom mohli vrácené knihy okamžitě dezinfikovat a teprve potom je vrátit do výpůjčního protokolu v počítači.
V listopadu a prosinci 2020 byla knihovna zavřená z důvodu pracovní neschopnosti (lázeňská
léčba). V té době už ale byly opět uzavřeny i všechny ostatní knihovny kvůli nepříznivé epidemiologické situaci. Naši klienti měli možnost přijít si vypůjčit knihy ještě několik dnů v prosinci díky
zástupu v knihovně.
A po Novém roce opět pokračovala situace jako na houpačce. Chtěli jsme začít půjčovat od 5.
ledna 2021, avšak pár dnů předtím vešlo v platnost vládní nařízení, na jehož základě se začal
používat systém PES. Čtvrtý stupeň systému PES stanoví, že výdej předem objednaných výpůjček
a jejich vracení probíhá pouze přes výdejní okénko, pátý stupeň umožňuje jedině bezkontaktní
výdej a stejně tak bezkontaktní vracení výpůjček (např. zasílání dokumentů v digitalizované
podobě či vracení výpůjček do venkovních biblioboxů). Na dodržení těchto podmínek nejsou,
ve většině případů, menší knihovny zařízené.
Nakonec jsme se inspirovali Knihovnou B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti, která začala půjčovat bezkontaktně tím způsobem, že čtenáři vracejí knihy do venkovního biblioboxu a knihy
k vypůjčení mají připravené (po předchozí domluvě a s pevně stanoveným termínem vyzvednutí)
v šatních skříňkách ve vstupním prostoru. I tak jim ale po zazvonění musí přijít otevřít některá
z knihovnic, zkontrolovat jejich čtenářský průkaz a vydat jim klíč od šatní skříňky. My jsme se zařídili obdobně, ale skutečně bezkontaktně: čtenáři vracejí knihy uvnitř budovy, položí je na dřevěné
bedny naproti vstupu do knihovny a zde už mají zároveň připravené balíčky knih k vyzvednutí,
označené svým jménem.
Tento bezkontaktní způsob půjčování jsme zavedli dne 25. ledna 2021, stejně jako uherskohradišťská knihovna. Vše probíhá po předchozí domluvě telefonicky (572 595 809) nebo prostřednictvím e-mailu: knihovna@buchlovice.cz.
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Od 15. února 2021 se opět mohlo začít půjčovat výdejním oknem (žádné malé „okénko“
v knihovně nemáme), právě v době největších mrazů. Podle Vašich názorů Vám však mnohem více
vyhovuje bezkontaktní půjčování. Je pro Vás určitě pohodlnější vrátit knihy a vyzvednout si připravené knihy uvnitř budovy, než čekat venku pod oknem, které pro tento účel neposkytuje patřičné
zázemí (okno se nachází poměrně vysoko, nejsou k němu instalovány schody, není zde k dispozici
odkládací plocha jako uvnitř budovy apod.). V současné době nicméně máte k dispozici obě možnosti: jak bezkontaktní půjčování, tak i vracení a výdej knih oknem, podle předchozí domluvy jako
doposud. Děkujeme, že sledujete webové stránky knihovny http://buchlovice.knihovna.cz/, kde
Vás o všem informujeme, včetně nových knih v naší knihovně.
Závěrem perlička, týkající se obohacování naší slovní zásoby v době „covidové“. Nová slova nevznikají jen v oblasti zdravotnictví (např. „protestování“ či „promořování“ populace), ale v souvislosti
s distančním režimem knihoven se objevují nové výrazy také u nás – ujal se například pěkný výraz
„vychystávání“ knih, což je příprava knih k bezkontaktnímu vyzvednutí, nebo „vratky“ (vrácené
knihy) a „zpozdné“ (poplatek za upomínku). J
Hodně zdraví Vám všem!
Vaše knihovnice
Dagmar Možná

Regionální literatura, nová i starší
M. Netopil: 10 let krojových poutí k Panně
Marii Sedmibolestné a 300 let kapličky
(ve Břestku)
Kol.: 100 let dobrovolné požární ochrany
v Uherském Hradišti
Kol.: 100 let základní organizace Svazu požární
ochrany v Buchlovicích
V. Kořínek: 120 let Sboru dobrovolných hasičů
Buchlovice
Kol.: 120 let Sboru dobrovolných hasičů města
Uherské Hradiště
V. Kořínek: 130 let SDH Buchlovice
J. Čoupek: 50 let Státního okresního archivu
v Uherském Hradišti
M. Raštica: 75 let organizovaného lyžování
v Uherském Hradišti
J. Čoupková: 850 let obce Břestek
L. Burian: A kdybych prošel celý svět, vás už
nepotkám
Z. Fišer: Alois Jašek
J. Durník: Cit veršů z pod Buchlova
Z. Maršálková: Černá hodinka
M. Martykánová: Galerie Slováckého muzea
J. Jančář: Hluk
J. Štokman: Jiří Štokman – parašutista operace
CLAY

Kol.: Kalendárium regionálních osobností 1999
P. Hudec: Kamenná čítanka
P. Pavelčík: Klenoty květeny Zlínského kraje
A. Dubovský: Kostelany a okolí
J. Chovanec: Květy nepožehnané lásky
J. Chovanec: Listy z Bielych Karpát
V. Kovářů: Mařatice – Vinohrady
T. Měšťánek: Moravská vesnice
v předbělohorském období
J. M. Veselý: Most a cesta domů
M. Čoupková: Nejstarší uherskohradišťská
městská kniha Liber negotiorum civitas
Hradisch
M. Šnajdarová: Památné stromy Zlínského
kraje
Kol.: Pamětihodnosti mikroregionu Buchlov
J. Čoupková: Pečetě obcí okresu Uherské
Hradiště
J. Dvouletý a kol.: Povídání o naší knihovně
M. Stehlík: Refektář františkánského kláštera
v Uherském Hradišti
Kol.: Sborník velehradský
J. Kukulka: Slovácká obec Šumice
V. Frolec: Slovácko
M. Pernica: Slovácko
V. Hrubý: Staré Město – Veligrad
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Kol.: Staroměstská výročí
R. Procházka: Uherské Hradiště ve 13.–15.
století
J. Grepl: Uherské Hradiště ve fotografii
K. Marešová: Uherské Hradiště – Sady
Kol.: Úspěšné projekty Mikroregionu Buchlov
M. Pojsl: Velehrad

L. Galuška: Velká Morava
J. Durník: Verše psané pod Buchlovem
J. Vařeka: Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku
F. Malík: Vinetorum colles Brestensis aneb
Břestecké hory vinohradní
J. Čoupek: Vojsko v Uherském Hradišti
Kol.: Zlínská architektura

Buchlovským seniorům
Protože je doba taková, jaká je a my nemůžeme pořádat setkání Buchlovského klubu seniorů,
na které jste byli zvyklí, zkusme najít jiné možnosti. V dnešní době, kdy si zvykáme být online,
už hodně z Vás samotných takový způsob komunikace používá a má i svou mailovou adresu.
Napadlo mě tedy Vás oslovit, abyste mi napsali na můj e-mail: iveta.rosulkova@buchlovice.cz , že
souhlasíte se zasíláním informací.
Díky tomu budu mít možnost posílat Vám čerstvé informace o akcích a dění v městysi Buchlovice.
Zkrátka „budeme ve spojení“…
Těším se na Vás
Iveta Rosůlková
Československé kulturní centrum Buchlovice
tel. 725 453 163
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S M B, příspěvková organizace
Vážení spoluobčané,
přináším Vám opět pár informací ze Služeb městyse Buchlovice (SMB). Letošní zimu máme
úspěšně za sebou a nebyla pro nás ani tak náročná na množství sněhu, jak nás potrápila ledovka.
Za celou zimu jsme měli několik výjezdů, některé pouze na hrad Buchlov, kde se tvoří náledí
a zůstává sníh i ve chvílích, kdy je v obci jarní počasí.
Pro zimní údržbu jsme pořídili nové vybavení, a to sypač, kterým jsme vybavili traktor Zetor Proxima. Během zimy se ukázal jako výborný pomocník do uliček, např. Podvinohradí, poblíž pálenice
a obecně tam, kde měl velký sypač problémy s projetím, nebo se vůbec nedostal. Dále jsme pořídili, jako zálohu pro případ kalamity, natáčecí radlici za Zetor Major. A ač se možná může zdát, že
se sypalo málo a místy to podle některých hodně klouzalo, spotřebovalo se na údržbu obce (cesty
i chodníky) přibližně 10 t soli a 20 t kameniva. Při zimní údržbě musíme dbát na životní prostředí
a zbytečně ho nezatěžovat solí. Nemáme přece v úmyslu, aby dalším generacím začala ze studní
téct slaná voda. Práci nám také kromě přírodních vlivů komplikovala parkující auta. Je třeba myslet
na to, že pluh má šířku téměř 3 m a nemusí se vejít tam, kde osobní auto projede bez problému.
Jak jsem již informoval na podzim, o služby ani tolik nejde, jako spíše o to, že příště nemusí projet
autobus, hasiči apod. To by za mě bylo vše k zimní údržbě obce.
Ve chvílích, kdy nebyl na pořádku dne úklid sněhu, pracovali jsme na údržbě techniky a věnovali
se kácení nebezpečných, starých a jinak překážejících stromů a křovin. Zmizela tak lípa v Lipůvce
u studánky, lípa u tržnice, která, ač se nezdálo, byla v havarijním stavu. Prořezali jsme krajnice
na Smraďavce – směrem od mostu k ranči Nevada, byl proveden prořez náletových dřevin v tzv.
panšťáku (od točny na Zahradách směr k Buchlovu). Taky proběhlo pár akcí pro soukromé investory – čištění pozemků a štěpkování náletových dřevin.

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/20218

Našim pravidelným zaměstnáním jsou odpady, které sbíráme v celém katastru obce – veřejné koše
(náměstí, hřbitov…), úklid kolem popelnic na Smraďavce, Újezdách a kolem sběrných míst. Tento
odpad se průběžně sbírá do kontejneru (5 m3) a jakmile se naplní, odváží se na skládku komunálního odpadu do Těmic (pro představu cca 0,7 t za 14 dnů). Občas se u popelnic a v kontejnerech
najdou „poklady“, nad kterými občas zůstává nejednomu rozum stát. Televize, elektronika, židle,
křesla, dětské autosedačky, kočárky, kola apod. Poslední úlovek byla elektrická trouba ve žlutém
kontejneru na plast. Přitom se elektronika dá odevzdat bezplatně na Křížných cestách (BIOKOMP).
Tímto jednáním nám zbytečně narůstají náklady za likvidaci odpadů. Obdobně je to s kontejnerem u hřbitova.
Nebudu se zbytečně rozepisovat o odpadech, protože o tom pojednává jiný článek ve zpravodaji.
Pokud si nevíte rady s odpady, kontaktujte nás na čísle 602 763 053. V mnoha ohledech umíme
poradit a pomoci od likvidace bioodpadu (větve – štěpkování, odvoz na BIOKOMP ke zpracování)
až po pomoc při vyklízení domů (kontejnery 5 m3 a 7 m3) s následným uložením na skládku.
V měsíci březnu provedla uherskohradišťská firma HRATES zametení komunikací obce a zaměstnanci SMB poté dočistění chodníků a ostatních ploch, postupně bude provedeno také vyčištění
dešťových vpustí.
A co připravujeme dále? Chystáme se na letní údržbu – opravy výtluků, dokončujeme opravy
techniky, než nám začne růst první tráva, abychom mohli vyjet a udržovat obecní zeleň. Také proběhl návoz materiálu pro opravu cesty přes Chrastě, blíže o této akci budete informováni, jakmile
na opravě začneme pracovat.
Aktuální dění můžete sledovat na facebookovém profilu, webové stránky jsou ve fázi příprav.
Ondřej Svoboda , jednatel S M B, příspěvková organizace
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Zprávy ze Soblahova
Srdečne Vás pozdravujeme v Buchloviciach!
Na Silvestra sme si všetci popriali, aby nový rok 2021 bol lepší,aby sa všetko vrátilo do pôvodných
koľají. Tešili sme sa na plesy, fašiangy, folklórne súbory na tréningy i vystúpenia, futbalisti na rozohratú sezónu, rodičia sa tešili, že deti pôjdu do školy. Dokonca už aj deti sú „sýte“ takýchto dlhých
prázdnin bez školy, bez kamarátov.
Zatiaľ nič tomu nenasvedčuje, že príde zmena k lepšiemu. V boji s Korona vírusom ťaháme
za kratší koniec. Zdravotníci sú unavení, nemocnice preplnené a, bohužiaľ, pribúda aj obetí tohto
ochorenia.Už aj v našej obci nás korona veľmi straší, už niet ani rodiny, kde by s ňou nemali osobnú
skúsenosť.
Na Slovensku už viackrát prebehlo plošné testovanie a posledné týždne obec organizuje už ani
neviem koľký raz testovanie obyvateľov obce. Do práce môžu občania len s platným max. 7dňovým antigénovým testom. V spolupráci so školou v telocvični zabezpečujeme takúto možnosť
týždeň čo týždeň, aby sme občanom zabezpečili aspoň čiastočný komfort. Aby nemuseli stáť dlhé
zástupy na odberných miestach v Trenčíne. Na obci máme častejšie zasadnutia krízového štábu
ako obecné zastupiteľstvá.
Už v decembri boli sprísnené opatrenia, ale napriek tomu sa mám podarilo pripraviť deťom Mikuláša. Deti nemuseli za Mikulášom k ozdobenému stromčeku, ale Mikuláš prišiel za nimi domov.
Stačilo napísať list a priniesť na obecný úrad. Samozrejme Mikuláš a jeho pomocníci boli otestovaní a s rúškom. Na Vianoce sme v Sedliackom dome pripravili expozíciu vianočného stolovania
v minulosti a v maštaľke Betlehem, ale prípravy vyšli nazmar, lebo bol zákaz vychádzania.
Kostol v Soblahove je pre bohoslužby už niekoľko mesiacov uzatvorený rovnako ako všade, kde
sa dá využívame sociálne siete a týždenne sledujeme omše z facebookového vysielania. Do školy
chodia iba žiaci 1-4 ročníka, 5-9 sa vyučujú dištančne. Obe škôlky fungujú v závislosti od výskytu
pozitívnych detí alebo pedagógov.
Pevne však veríme, že už prvé jarné lúče a lepšie počasie pomôže v boji s Koronavírusom. Boli
sme zvyknutí žiť naplno, užívať si života, ale teraz sme vďační za to že sme zdraví. Rovnako aj Vám
všetkým prajem zdravie, vytrvalosť a silu zvládať nástrahy tejto doby.
Všetkých pozdravuje starosta, dievčatá z obecného úradu a kontrolor obce Jožko Halgoš
Daniel Mrázik, místostarosta Soblahova

Mikuláš 2020

Testovanie – telocvična
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Obecné zastupitelstvo

Testovanie
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Zásahy buchlovických hasičů

V minulém čísle Buchlovského zpravodaje jsme shrnuli doslova nabitý rok 2020 po stránce výjezdů
našeho Sboru dobrovolných hasičů. V načatém roce tento nárůst výjezdů neustává. Členové SDH
Buchlovice letos (do poloviny měsíce března) absolvovali už 15 výjezdů k požárům, dopravním
nehodám a dalším mimořádným událostem. (foto SDH Buchlovice)
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Osvobození Buchlovic
V přípravách na obranu Buchlovic soustředili fašisté svoji pozornost na obvod zámeckého parku.
Rovněž v tehdejší Tyršově ulici byly vykopány zákopy, kterých používaly skupiny Hitlerjugent
ke svému bojovému výcviku. Během 28. dubna se usadili na Újezdách němečtí dělostřelci s hlavněmi obrácenými k Buchlovicím a Uherskému Hradišti. Večerní liják je však donutil opustit palebná
postavení, děla se bořila a rozmoklá půda by znemožnila jejich manévr. Dělostřelci odjeli ke Starým Hutím a Stupavě. Pršelo celou noc.
Brzy ráno 29. 4. byl vidět postup vojsk od Tučap dolů k Povinné a do Smraďavky. Přestože na tomto
směru byla fašistická obrana poměrně slabá – došlo k přestřelce. Zanedlouho však již postupovali
vojáci v neznámých uniformách ze Smraďavky k buchlovickému hřbitovu. Další část jednotek
postupovala na Trnávky, Újezda a do Chrastí a dále jednak na Chabaně a jednak pod hrad Buchlov.
Byly to jednotky 2. rumunské pěší divize.
Před 8. hodinou byli fašisté vyhnáni z Lúček, kde se ukrývali v poli rybízu. Větší boj se rozpoutal
před zámeckým parkem a přenesl se i do něho. Ale i zde rumunští vojáci vítězili. Mezi fašisty
nastal zmatek, odhazovali zbraně a utíkali směrem k Břestecké skále a k Tupesům. V poledne zavlál
na věži kostela v obci bílý prapor.
Odpoledne se sešli občané v Lúčkách, aby poděkovali alespoň pohledem a pohlazením rumunským vojákům, kteří jim i tak rozuměli. Květy šeříku a kvetoucích kaštanů byly jim odměnou.
Vtom začaly od Větřáku létat kulky. Vojáci vskočili do fašistických zákopů a odpověděli palbou.
Vytlačit fašisty se však podařilo až příštího dne ráno, když rumunské jednotky dostaly posily.
Fašisté utekli rovněž směrem k Tupesům.
Ve vile vedle Záložny se usídlilo rumunské velitelství, ve škole se rozvinulo polní obvaziště pod
velením lékaře majora Mironescu. Odpoledne 1. května se konala za účasti mnoha občanů oslava,
kterou zpestřily i skupiny ve slováckých krojích. Představitelé obce poděkovali za osvobození.
Později projížděla obcí i sovětská vojska. Ve vile se po rumunském štábu dočasně rozmístilo
i sovětské velitelství. Narychlo byly zhotoveny sovětské prapory, na které si sami vojáci Rudé
armády kreslili hvězdu, srp a kladivo.
V přímých bojích u Buchlovic padlo 9 rumunských vojáků, další 3 zemřeli přes veškerou lékařskou
péči na následky zranění na polním obvazišti ve škole. Všichni byli dočasně pochováni v obci.
Podle hlášení stanice SNB z roku 1945 byl další rumunský voják pochován společně s německými
vojáky do jednoho hrobu.
(Otokar Paule, Osvobození Uherskohradišťska, II. část, Uh. Hradiště 1983)

Seznam rumunských vojáků padlých při osvobozování Buchlovic
(všichni zemřeli 29. 5. 1945)
Vasile Cristian (Cristescu?) – svobodník 16. horského pěšího praporu rumunské armády
N. V. Dumitrache (Dumitrahe?) – vojín armádní jednotky 1. rumunské armády
Ion Dumitru – vojín 9. horského pěšího praporu rumunské armády
Marin Fluture – vojín 1. pěšího pluku rumunské armády
Tudor Iova – svobodník 31. pěšího pluku rumunské armády
Dumitru Mihai – vojín 31. pěšího pluku rumunské armády
Dumitru Pastravan – vojín 31. pěšího pluku rumunské armády
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Poděkování osvoboditelům na buchlovickém náměstí 1. května 1945

Rumunští vojáci při slavnosti osvobození Buchlovic 1. května 1945
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Stefan Paun – vojín 9. horského pěšího praporu rumunské armády
Dumitru Prejban (Prajban?) – vojín 16. horského pěšího praporu rumunské armády
Ion Randescu – desátník 1. pěšího pluku rumunské armády
Constantin Tigles (Tiglea?) – desátník 1. pěšího pluku rumunské armády
+ 2 neznámí
(Otokar Paule, Osvobození Uherskohradišťska, IV. část, Uh. Hradiště 1987)

Vzpomínka na osvobození Buchlovic
Je 29. dubna 1945 – neděle, první den svobody v našem městečku. Najednou v odpoledních
hodinách, kdy se sešlo mnoho občanů v Lúčkách u unavených rumunských vojáků, kteří tam
po nočním boji doprovázeném hustým deštěm na mezích odpočívali, začala na Větřáku nepřátelská palba. Na rozkaz rumunského důstojníka jsme všichni spěchali domů.
Vbrzku k nám přivedli naši hoši do sklepního krytu mladičkého rumunského vojína. Jeho dlaň
i s prsty pravé ruky roztříštěná, maso rozcupováno na kousky. Poskytla jsem mu první pomoc,
zatímco manžel běžel pro lékaře. MUDr. Boháček přišel, ránu po střele dum-dum ošetřil. Když se
po injekci aspoň trochu jeho bolesti zmírnily, odvedli jej naši hoši humny na Zahrady, kde bylo
v tehdejším hostinci p. J. Dvořana rumunské obvaziště. (Další dny byla rumunská nemocnice
ve škole v Komenského ulici.)
Uplynulo plných 20 let a já stále vidím jeho slzy stékat od bolesti po tváři a slyším jeho žalostné
volání: „Ó, mama, mama, mama…!“ Nerozuměli jsme si řečí, ale spojilo nás matčino srdce, které
daleko v jeho rodné vlasti tlouklo s prosbou, aby se jí syn navrátil.
Drahá rumunská matko, vrátil se ti ve tvou náruč, vrátil, ale s ochromenou pravou rukou proto,
aby naše městečko pod Chřibami mohlo svobodně vydechnout. Ostatních dvanáct rumunských
matek skropilo slzami jen zbytky těl svých synů, které byly po roce odvezeny z buchlovického
hřbitova do jejich rodného domova.
Mohli bychom zapomenout na toto všechno? Ještě i další pokolení buchlovických občanů bude
děkovat!
Zdenka Hánová (Pod Buchlovem, duben 1965)

Autorka článku s rumunskými osvoboditeli

Osvoboditelé s představiteli Buchlovic
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Jako každoročně proběhla i letos počátkem roku charitní Tříkrálová sbírka, tentokrát omezena
státními opatřeními proti coronaviru, bez tradiční obchůzky domů. I přesto se u nás v Buchlovicích
v celkem 15 pokladničkách podařilo nasbírat 42.721 Kč, za něž je třeba všem poděkovat. Peníze
opět budou putovat k těm nejpotřebnějším.
Pro informaci: Na Uherskohradišťsku bylo vybráno 1,730.391 Kč a dalších 202.522 Kč bylo připsáno
na účet on line koledy.
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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 svozů pro rok 2021: 7. dubna, 26. května, 4. srpna a 6. 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.

Potřebujete dobít mobil?

Každému se může stát, že i na procházce nebo na túře po lesích bude potřebovat dobít mobilní telefon.
Novou bezplatnou službu dobíjení telefonu najdete na parkovišti pod hradem Buchlovem. (foto -bž-)
BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/202117

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/202118

Ještě jednou o adventní cestě…
Jak se vzpomínalo již v příspěvku uveřejněném v minulém Buchlovském zpravodaji, děti a rodiče,
kteří před Vánocemi společně absolvovali adventní stezku, napsali spoustu vzkazů a přání
pro babičky a dědečky do Domova pro seniory v Buchlovicích. Děti a paní učitelky z mateřské
školy vyrobily z těchto malých poselství „Strom přání“, který pak odvezly tam, kam byly určeny,
do domova.
Věříme, že potěší, zahřeje na duši a možná i vyloudí nejeden úsměv na tváři našich seniorů.
Mateřská škola Buchlovice
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Zprávičky z první třídy
Doba, kterou nyní prožíváme my dospělí, není taková, jak bychom si představovali. Děti to však
takto nevidí. Chtějí i v tomto čase dělat všechno, co jim jejich dětská přirozenost velí. Chtějí sportovat, učit se, malovat, rozvíjet, růst a hlavně se chtějí bavit.
Proto jsme v zimních měsících, kdy prváčci trávili čas ve škole, zařazovali ke školním činnostem
vše, co se dá, aby bylo dětem dobře. Naši žáčci si svůj školní program obohatili v poslední době
několikrát. Ještě na začátku zimy se pobavili a poveselili při Drakiádě, s prvním napadaným sněhem šli bobovat a sáňkovat, všichni se přihlásili do kroužku angličtiny a začali se učit prvním anglickým slovíčkům. V rámci prvouky si některé děti připravily pro své spolužáky krátké přednášky
o ochraně přírody. Učí se tím postupně samostatně vystupovat a prezentovat témata, která jsou
jim blízká. Motivují tak své vrstevníky k podobné činnosti a rozvoji vlastních dovedností.
Na ukončení masopustu a zahájení předvelikonočního postního období jsme dětem připravili
malý karnevalový den. Děti si tento den opravdu náležitě užily jak ve třídě, v tělocvičně, tak také
i v družince.
Přejme jim i sobě, aby se celková situace co nejdříve zlepšila, a aby se všechny děti mohly ve škole
učit i bavit jako dřív.
Mgr. Martina Chrbjátová
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Šmejdy ani covid nevyhubí
Kdekdo by si řekl, že získávat obživu podomním prodejem výrobků a služeb je již profláklá profese,
všeobecně zatracovaná, zejména z důvodu, že se tímto způsobem dá často prodat i to, co člověk
nechce nebo nepotřebuje, a velmi často se jedná o podřadné až závadné zboží a lstivé služby.
Mnohý se již napálil a koupil tímto způsobem zboží v hodnotě třeba 5 tisíc Kč a zaplatil za něj i 4x
více. Nemluvím ani o podvodných smluvních podmínkách, které celá řada z nás docela ochotně
podepisuje, pak se tluče do hlavy a ze studu raději ani nikomu nic neříká, což je další bonus pro
„šmejdy“.
Šmejdi – je pojem, který se v naší společnosti vžil a vystihuje lidi, kteří se buď z chamtivosti, nebo
často i ze zoufalství, snaží plnit úkoly šmejdí centrály na úkor oslovených klientů, všech nás, kteří
chceme pokoušet svůj osud a štěstí.
I v dnešní nelehké době se šmejdí profese stále objevuje bohužel i v naší obci. Šmejdi různé velikosti a oboru neustále hledají nové způsoby, kterými běžným lidem chtějí zamotat hlavu a dostat
se k jejich úsporám. Mezi nejoblíbenější neustále patří obchod s energiemi (elektřina a plyn). Díky
neprůhlednému a našim státem akceptovanému systému prodeje elektřiny a plynu se v něm jen
málokdo orientuje – další bonus pro šmejdy. Stačí si vzít roční vyúčtování za elektřinu nebo plyn,
kde bychom jen těžko hledali tak jednoho nebo dva z deseti, který mu na první pohled porozumí.
Nepřehledná směs čísel obou komodit, rozpitvaná na cenu za samotnou energii, cenu za její
dodávku, různé paušální částky za hodiny, odběrná místa, všelijaké přepočty jednou na kWh jindy
na MWh, jednou s DPH jindy bez DPH, do toho ještě změny sazeb v průběhu roku… a víte, kdo
tomu nejlépe rozumí?… „ŠMEJDI“. NEdělám si srandu, ale chci vám popsat příběh, který jsem zažil
letos v den Mezinárodního dne žen, tj. 8. března. Na náš úřad městyse se dostala informace, že
po dědině jezdí podomní prodejce, který si očividně nic nedělá ze Zákazu podomního prodeje
v Buchlovicích. Ve 12.30 hod. se měl dostavit k jednomu našemu seniorovi (nebo seniorce? –
záměrně trošku mlžím, úřad zná jeho jméno a bydliště), a tak jsem vyrazil „omrknout“ situaci
na místo.
Opakovaně projíždím ulicemi v místě adresy našeho seniora… a měl jsem „štěstí“, v protisměru
vidím zpomalovat novou Fábii s pražskou poznávací značkou, jak hledá číslo popisné. Zpomalil
jsem také, čehož si všiml i dotyčný obchodník a podle obecního znaku na autě mu došlo, že tam
nejsem náhodou a znovu se rozjel. Učinil jsem totéž a objel jsem blok opačným směrem. Po chvíli
se vracím na stejné místo a Fábie již parkuje poblíž adresy našeho seniora. Na poslední chvíli jsem
zahlédl i někoho vstupovat do domu. Zaparkuju a jdu navštívit našeho seniora. Již pod otevřeným oknem vstupní chodby slyším typickou rozpravu odpovídající obchodnímu jednání. Tisknu
tlačítko domovního zvonku… Bez reakce. Náš senior zabrán do snahy pochopit, co je mu vysvětlováno, nereaguje. Po chvíli to opakovaně zkouším znovu, již úspěšně.
Náš senior otvírá vstupní dveře a já se táži, zda náhodou nemá podezřelou návštěvu. Senior mě
dobře zná a okamžitě mě zve dál. Upravím si nezbytný respirátor a vstupuji na chodbu, kde se
potkávám s urostlým pánem vydávajícím se za zástupce společnosti provádějící aukce pro lidi,
s cílem vybrat pro ně výhodnější dodavatele elektřiny a plynu. Rázem stojíme na chodbě tři
s respirátory na obličeji nad hromadou rozložených účtu za energie našeho seniora. Pánovi jsem
sdělil, že zastupuji místní obecní úřad a informoval ho o vyhlášeném Zákazu podomního prodeje
v Buchlovicích. Reagoval připravenými slovy, že byl naším seniorem pozván. Tak jsem se ujistil,
zda je tomu tak doopravdy. Náš senior však tuto informaci popřel. Obchodník se však nedal se
slovy: „Vždyť vám dnes volali z centrály, že přijedu.“ To již náš senior nepopřel (pozn.: Domnívám
se, že na podobné telefonáty málokterý z nás, nejen náš senior, dokážeme asertivně reagovat
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nesouhlasem s návštěvou. Naučme se to! Náš senior souhlasil, ale stejně se zachoval rozumně,
protože o tomto telefonátu informoval místní úřad a díky tomu jsme se potkali).
Naše konverzace pokračovala mým doporučením seniorovi, že vyslechnout nabídku obchodníka
si může, ale rozhodně nemá nic na místě podepisovat. Obchodník se pak pustil do vysvětlování
výhod jeho nabízené služby. Očividně nepočítal s rozšířeným okruhem posluchačů a po krátké
palbě čísel o MWh a cenách jsem si všiml, že ani náš senior ani já nevíme vůbec, o čem hovoří. Řekl
jsem mu nahlas, že jeho způsob prodeje je nenázorný a ničím nedoložený. Doporučil jsem mu, aby
připravil a písemně zaslal nabídku v takové podobě, aby si ji i náš senior sám dokázal porovnat
se stávajícím stavem. Našemu seniorovi jsem opakovaně doporučil, aby nyní nic nepodepisoval.
Obchodník konečně pochopil, že dnes neuspěje a rozloučil se se slovy: „Necháme toho, nechci
při rozhodování uvádět našeho seniora do stresové situace“, a odešel. Já po chvíli také s dobrým
pocitem, když i náš senior byl rád, že to takto skončilo. Ještě jsem jednou obkroužil blok, zde náš
obchodník neparkuje někde opodál a nezkouší další důvěřivé, ale byl pryč. Zůstaly po něm jen
fotografie jeho auta a kontaktní informace o něm samotném v mém mobilu.
Závěrem bych ještě rád dodal. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud mě někdo oslovil s nabídkou
výhodnější ceny za plyn nebo elektřinu, tak byla opravdu vždy, vždy, vždy výhodnější. Což svědčí
o tom, že koncová cena pro zákazníky je stále přemrštěná. Přesto nikdy bezhlavě neměním dodavatele, protože při nejbližší příležitosti stejně znovu zdraží a měnit dodavatele každé dva roky mě
nepřijde za rozumné. Možná se mně více vyplatilo zůstat věrný jednomu spolehlivému dodavateli,
stavět právě na věrnosti a pravidelně s ním konzultovat ceny. Vodítkem mohou být třeba ceny
konkurentů, které vám všichni rádi připraví i bez znalosti vašich stávajících účtů. A až si můj dodavatel nebude vážit věrnosti a udržovat rozumnou cenu, vyměním jej.
Nakonec všem, nejenom našemu seniorovi, doporučuji – nikdy nepodepisujte nic po krátké
návštěvě někde na chodbě domu, pokud opravdu, opravdu nebudete mít jasno, co podepisujete.
I když vaše cena za energie v ten okamžik nebude zrovna nejlevnější na trhu, ušetříte si bezesné
noci za ukvapený podpis.
Tento příběh popsal Miroslav Smatana, pracovník Úřadu městyse Buchlovice

Dubnová břízka
Dubnová břízko, děvčátko rozesmáté
z jarního slunce, z jarního vzkříšení,
tvé větve teplým větříkem rozevláté
se lístečky mladými zelení.

Dubnová břízko, kopulko kapličky jarní,
skrz kterou svatému Petru spadl od brány klíč
a v úrodné půdě a zelené trávě
vyrostl z něho zlatavý petrklíč.

Dubnová břízko, sestřičko skřivánka,
co v svěžích jitrech nad tebou si zpívá,
i srny štíhlé, lehkonohé,
co večer k tobě od studánky pít chodívá.

Dubnová břízko, ty jarní parádnice,
zhlížíš se ve vodě tam, kde je přísluní,
zdvihne se jarní větřík a tvůj spanilý obraz
pomalu, pomalu, pomaličku rozvlní.
Zdenka Maršálková
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Velikonoční doba
Na smrtnou neděli chodí až dosud malá chudobná děvčata s májem, s borovým vrškem ověnčeným a vaječnými skořápkami ověšeným, s košíčkem v ruce na dárky (ponejvíce vejce), zpívají:
Máj, máj ve vsi,
nové léto, kde jsi,
u studýnky, u rubínky,
nohy ruce umyla,
čím vás utírala?
Červenými vejci,
žlutými koláči,
jaký to byl mazanec,
bez koření, bez vajec.
Svatý Petr vstává
a zem odmykává,
ven, blešky, ven
a vajíčka do košíčka sem!

Mladí muži z Buchlovic na šlahačce (kol. 1940)

Když na Zelený čtvrtek umlknou zvony, nastanou dřevěné klepačky a chlapci školáci chodí klepat
poledne, ranní i večerní klekání.
Na Veliký pátek o 3 hodině odpolední honívali Jidáše – obyčejně největší chlapec oblékl dlouhý
ženský kožich naruby a nějakou škaredou dlouhou, naruby obrácenou čepici (beranici) na hlavě
a opásaný a ověšený starými povřísly, palici v ruce, ukryl se někde v koutě u kostela. Po skončení
bohoslužeb v kostele dostaly děti znamení, aby klepali 3 hodiny na památku umučení Páně.Jidáš
vyběhl z úkrytu, utíkal napřed a všichni chlapci s klepačkami a hrkačkami za ním, kudy on běžel.
To bývala radost dětí, že honily Jidáše.
Na Bílou sobotu ráno světí se dřevo (ostrouhaná lipová polínka) a voda.
V tyto dny před Velikonocemi hledají chlapci vrbové proutí, kdejaký vrbový keř ořežou a z 8
prutů pletou žily na velikonoční šlahačku čili mrskačku, hospodyně a děvčata chystají vejce, která
narůzno barví.
V neděli velikonoční dávají se světit vejce a kousek bábovky, které se týž den při obědě pojídají.
V pondělí ráno si chlapci přivstanou a chodí po šlahačce, chudobní dům od domu a zámožnější
jen ke známým kam bývají zváni, přičemž zpívají:
Marijáno, vstávej ráno,
dávej vajec každé ráno,
jedno bílé, dvě červené,
to je moje potěšené,

jestli nedáš dvou vajíček,
vyšlahá ti tvůj tatíček,
pověsí tě do komína,
budeš černá jak slanina,

načež dostanou buď vejce obarvené, nebo něco jiného, příbuzní však vždy vejce. Kdo chce
darovat něco vzácnějšího, nechá vajíčka orýsovat nebo jinak okrášlit (kraslice). Děvče, které mělo
hocha, vyšilo a nebo nechalo vyšít bílý šátek, okrášlit více vajec a na šlahačku dalo tomu chlapci,
který jí za to 1. května do rána postavil máj.
(Pamětní kniha obce Buchlovice – založena 1928)
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Bývalá „panská búda“ na Zahradách
Na příhodných svazích se v Buchlovicích odedávna pěstovala vinná réva, kterou dodnes prozrazují
pomístní názvy např. Podvinohradí, Panský vinohrad, Staré hory, Nové hory aj. Ještě v první polovině 19. století měly Buchlovice jednu z největších rozloh vinohradů v širokém okolí, což se nám
v současnosti zdá neuvěřitelné.
Pro potřeby lisování vína nechala vrchnost někdy počátkem 18. století zbudovat poměrně velkou
vinnou „panskou búdu“ (press bauden) v místech pod panským vinohradem, zaniklým v minulých devadesátých letech, v dnešní obecní části Zahrady. Počátkem 20. století stála zcela osamocená bouda v koutu zeleně ovocných stromů, mezi nimiž vynikaly letité jabloně s mohutnými
kmeny, lemující kolem procházející hlubokou úvozovou cestu k pískovcovým lomům v Dobříšťce
a nahoru k Chrastím.
Uprostřed stavení stával velký pres (lis), na kterém bylo lisováno jak panské, tak soukromé víno.
S úpadkem vinohradnictví na Buchlovicku, po řádění révokazu v druhé polovině 19. století, začala
chátrat i búda, jak dokládá záznam někdejšího pamětníka Jaroslava Jochymka: „…byla sešlá,
odraná, s rozbitou šindelovou střechou. Její černé díry oken hleděly do kraje a dělaly toto místo
zvláště pro děcka strašidelné…“ Z tohoto důvodu, někdy kolem roku 1910, nechali majitelé velkostatku, Berchtoldové, búdu zbořit a na jejím místě postavit výstavnou hájovnu. Ta se po znárodnění majetku jmenovaných v roce 1945 stala majetkem státu, naposledy ve správě státních lesů,
které ji později prodaly. Opravený dům dnes slouží k bytovým účelům.
Za zmínku stojí, že v hájovně na Zahradách kolem roku 1915 pobýval významný slovácký akademický malíř Karel Žádník, který naposledy pracoval pro Berchtoldovu rodinu. Jeho hrob zhlédneme na buchlovickém hřbitově.
Bořek Žižlavský

Panská búda na mapě stabilního katastru z roku 1827
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Stav búdy před zbořením (před 1910)

Pohled na bývalou hájovnu v současnosti

Malíř Karel Žádník (1906)
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Pohled z kabiny popelářského auta
„Za všechno můžou popeláři!“ Tak tuto větu jsem si často říkala, ale protože ráda poznám i druhou
stránku věci, domluvili jsme se se svozovou firmou OTR a.s., abych osobně absolvovala pytlový svoz
odpadů v městysi Buchlovice. Pro mě naštěstí v kabině auta, tedy v suchu a teple. I tak to byl nezapomenutelný zážitek. Věděli jste, že téměř jednu třetinu trasy Buchlovic musí řidič popelářským vozem
couvat, aby se dostal do úzkých uliček, ve kterých jsou navíc další různé překážky (zaparkovaná nebo
protijedoucí auta, apod.)? Za mě, klobouk dolů… Samozřejmě jsou i úseky, kam se nedostane vůbec,
ale s tím nic nenaděláme. Když je všechno ideální, tak další dva pracovníci OTR a. s. sbírají nachystané pytle s odpadem, skenují QR kódy, pokud jsou jimi pytle opatřeny, a rozeznávají, co se v nich
vlastně skrývá. Stává se totiž, že když se svážejí plasty, najdou se pytle s papírem a opačně. Ale kdy
je všechno ideální? Tato práce se musí dělat za každého počasí, takže třeba za deště nebo silného
mrazu. Navíc v jeden den spolu s městysem Buchlovice sbírají pytle s odpadem ještě v dalších třech
obcích. Celkem honička… Nemějme jim proto za zlé, že mohou přehlédnout nějaký ten nachystaný
pytel, obzvlášť pokud je položený těsně u domu nebo za živým plotem, za popelnicí atd. Vím, že
někde to jinak nejde a všímám si také, že většinou jsou pytle vzorně naskládané podél cesty. Za to
Vám všem patří velký dík. Ještě jedna malá prosba, chystejte pytle s odpadem raději už v předvečer
svozu, protože svozová firma vyjíždí v brzkých ranních hodinách.
Další „legrace“ začíná ovšem u samotných kontejnerů. Pracovníci OTR a. s. musí po vysypání kontejnerů navíc ručně posbírat všechno, co se kolem doslova válí, a uvést stanoviště do pořádku.
A věřili byste, že za pár dnů je tam nepořádek nanovo?
Někdy se stane, že se Vám do motivačního systému MESOH svoz nenačte, není to schválně, může
se to prostě stát. Neváhejte mě kontaktovat na tel. 725 453 163, dám všechno do pořádku.
Snažila jsem se Vám ukázat pohled i z druhé strany a navíc se mi splnil sen mnohých – svézt se
v popelářském autě! Z kabiny auta to byl opravdu zážitek a také jsem si uvědomila, že „za všechno
nemůžou popeláři“…
Iveta Rosůlková

Jaro se hlásí
Jaro se už hlásí
ptačími to hlasy
Skřivánek zvysoka trilkuje,
z nového jara se raduje
Na vršku stromu kos si zpívá
Jeho koncert se daleko ozývá
Kukačka z rána kuká zas,
by obveselila nás
Holoubek vrká sladce na cukrušku,
chce ji mít za svoji družku
Sýkorky, pěnkavy přidávají své hlásky,
ví, že kolem je plno lásky.

V ptačí říši je pravdou snad –
mezi lidmi je po lásce hlad.
Neutiší ho libý ptačí zpěv,
přemůže lidská zloba hněv.
Lidé přestávají krásu kolem sebe vnímat,
mamonem se nechávají jímat.
Mít hodně peněz a jen sebe rád,
pro druhé připravují po lásce hlad.
Nesmíme tento stav vážně brát,
plno lidí umí mírnit hlad
a trpícím svou lásku věnovat.
Ludmila Dudešková
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Z pověstí našich Chřibů
O Jakoubkovi

Vyjdeme-li z Roštína k Cetechovicům, vyvstane
před námi za posledními chalupami starý
kostel, kolem něho hřbitov a blízko nad ním
chmurně se černající chřibské lesy. Nad námi
kdesi uprostřed je hora Brdo, potom napravo
Vlčák, zvlněný podhorský kraj je plný půvabu.
Milo tu posedět. A ten kostelík svatého
Jakoubka, vystrčený na kopeček do samoty,
jako by sváděl k dohadům, k pověstem. Když
jsme tudy před lety, ještě v době chlapectví
chodívali lesními cestami na Brdo, poseděli
jsme vždycky na mezi u Jakoubka, opuštěného,
hlídaného hroby nesčetných lidských generací,
které v tomto kraji žily. A jakýsi človíček, který
tu pásl krávy, nám pověděl, že ten kostel je
prý zbytek staré slávy, dokud tu bývala dědina
Jablonné. V kterýchsi válkách ta dědina zanikla,
dřevěné chalupy byly spáleny, popel roznesl
vítr a lidi stejně tak. Vždyť – co je člověk? Nic
víc než ten popel. Hlad a cholera se táhly

za nepřátelskými vojsky a kdo jim mohl odolat?
Nic nezůstalo, jen ty pověsti a malý kostelík,
který byl prý donedávna kamenný. Před léty,
když nebyl hřbitov ještě obehnán zdí, pásaly
se zde široko daleko krávy. Nevyhnuly se ani
hřbitovu, a proč by se mu vyhýbaly? I na hrobech rostla stejně dobrá tráva jako jinde.
A jednou, když tu kopal hrobník hrob a kostel
zůstal na chvíli otevřen, vloudila se tam jedna
z pasoucích se krav. Hrob byl dokopán, hrobník
zavřel kostel, ale i krávu v něm. Marně ji hledali
po širém kraji i po horách, zdali se nezatoulala. Ale kde nic, tu nic! A kráva v tom čase,
to byl grunt života chudých lidí. Až po delším
čase, když se kterýsi z roštínských lidí odebral na věčnost a bylo třeba opět kopat hrob,
objevili v kostele bídné trosky té nešťastné
krávy. Od času toho vyprávění, když jedu někdy
ke Střílkám a se zalíbením hledím po kostelíku
svatého Jakoubka, říkám mu Kraví kostelíček.

Roštín od sv. Jakoubka
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Kostel sv. Jakuba – Jakoubek
Pověsti jsou však výplodem lidské fantazie,
i když opřeným o jistou skutečnost. Jistota
je v tom, že Roštín je velmi stará dědina, připomíná se již v 13. století, a již v roce 1261
se v pramenech mluví o roštínské faře. Když
byla fara, byl i kostel a tím kostelem byl svatý
Jakoubek. Bývala to spíše jenom kaple. Zdá se,
že teprve majitel stříleckého panství, kterýsi
pán z Petřvaldu, kostel zvětšil. A teď nechejme
zase mluvit pověst: Uprostřed léta v červenci
bývala u Jakoubka odedávna slavná pouť. Zdaleka sem přicházeli lidé, veselili se, hodovali.
A střílecký hrabě, aby ukázal poddaným přívětivou tvář, také přijel, jenže prostí lidé pěšky
a on čtyřspřežím, v krásném kočáře. Kostelu sv.
Jakuba přivezl darem zlatý kalich. Sotva však
vystoupil z kočáru a chtěl vejít do rychtářova
domu, zpozoroval, že se ten vzácný kalich ztratil. Ať hledali, jak chtěli, kalicha nebylo. Blízko
kočáru se točil chlapec, výrostek, sirotek, který
sloužil v dědině jako pohůnek. A lidé na něho,
to prý je on, to je ten zloděj!

Zavedli ho k rychtáři, vyslýchali po dobrém
i po zlém, nutili ho bitím, ale on se zapřísahal,
že je nevinen. Potom ho vedli dědinou svázaného, aby ho odevzdali právu. A tu před jednou
z chalup škubala žena hodového kohoutka,
připraveného na pekáč. Chlapec volal: Zakokrhá-li tento kohoutek, jsem nevinen. Lidé se
smáli, ale tu se najednou mrtvý kohout postavil na nohy a mocně zakokrhal. A lidé křičeli:
Zázrak! Chlapec je nevinen!
Pověst vypráví, že na památku toho zázraku dal
hrabě kostelík svatého Jakuba zvětšit a upravit
do dnešní podoby. A toho chlapce, který prokázal svou poctivost, bohatě odměnil.
Vypráví se však o tom kostele svatého Jakuba
ještě jedna pověst, ukazující k časům před
rokem 1838, když v dědině ještě nebyl dnešní
farní kostel a lidé chodili k Jakoubkovi.
Byl advent, čas rorátů. Lidé vstávali časně, rozsvěcovali lucerny a šli. Ale jedna stařenka, její
jméno je už dávno zapomenuto, když vyšla
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z chaloupky, podivila se, že je všude ticho,
ani pes v dědině nezaštěkal a obloha byla
temná, bez jediné hvězdy. Stařenka neměla
doma hodiny, a nač také? Řídila se časem
nebeským, sluncem, hvězdami. Myslila si tedy,
když vstávala, že už je ráno. Venku, sotva se
trochu rozhleděla, šourala se vzhůru dědinou
k svatému Jakoubkovi. Ale div divoucí, sotva
vyšla z posledních chaloupek do polí, uviděla
kostel na vršku všecek rozzářený světly.
„Zaspala jsem,“ povídala si stařenka. „Všichni
jsou už v kostele.“ A najednou zpěv, táhlý
a jakoby žalostný. Stařenka, když už sahala
na kliku kostelních dveří, slyšela z velké dálky,
bůhví odkud, bít hodiny. Počítala, počítala,
zvon udeřil dvanáctkrát. Půlnoc! A najednou
jsou chrámové dveře dokořán, kostel plný
do posledního místečka, lidé mají na sobě
bílá roucha, a v tu chvíli, co cvakla klika, se
všichni ohlížejí. Ale, bože, co to? Ten vpředu
s těmi sněhobílými vlasy, to je přece Adam
Valenta, ten zemřel před dlouhými lety, a vedle

starý výminkář Babušník, je také dlouhá léta
na pravdě boží, a tam – panímáma Nedvědová
a vpředu dvě děťátka blíženci v bílých košilkách, chuďata, nebožata.
Stařenka, sotva dechu popadajíc, se přežehnala. A dobře udělala, protože v tu chvíli k ní
přiskočila jedna z těch bílých postav, byla to
dávno umrlá tetka Horáčka, co držela stařenku
v dávných letech při křtu na rukou, a ven,
na hřbitov, skokem přes hroby k nízké dřevěné
brance. Ale tu se už hnali z kostela mrtví za stařenkou, dosahovali na ni, kterási ženská, sama
kost a kůže, ji chytila kostlivou rukou za vlňák.
Stařenka div že nezaplatila ty půlnoční roráty
smrtí. Ráno prý našli lidé její vlňák roztrhaný
na kousky a rozházený po hrobech.
Nebojte se však těch kouzel, přátelé, až budete
jednou putovat kolem roštínského Jakoubka.
Dnes už tam nestraší. Zato pochválíte pěkný
podhorský kraj. Jeden z nejpěknějších v našem
rodném kraji.
Jindřich Spáčil, foto -bž-

Interiér kostela sv. Jakuba

Zámek v Cetechovicích
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Březen na našich zahrádkách
Především si obstaráme chybějící základní chemické a biologické přípravky k ochraně rostlin
Po oschnutí půdy je třeba dokončit úklid spadaného listí. Pokud nejsou listy poškozeny
minujícími škůdci, zapravíme je do půdy, případně zkompostujeme.
V březnu je nejvyšší čas vyvěsit nové a vyčistit
staré budky pro ptactvo. Nejpozději během
předjarního řezu musí být ze stromů odstraněny zbytky plodů jádrovin a peckovin napadených moniliniovou hnilobou plodů, u jabloní odstraněny letorosty, případně jejich
konce napadených padlím a konce letorostů angreštů napadených hnědým padlím
angreštu.
Na rybízu odřežeme suché větvičky poškozené housenkami nesytky rybízové a především obíráme a pálíme nápadně zvětšené
pupeny napadené vlnovníkem rybízovým. Při
silnějším napadení ostříháme větvičky pod
nejníže postiženým pupenem. Při výskytu
tohoto onemocnění provedeme před květem při teplotě nad 18 °C postřik akaricidem,
v zahrádkářském malobalení - Nissorun 10
WP v 0,07% koncentraci.
Po zimě je potřeba ošetřit stromy s mrazovými trhlinami a deskami, případně kmeny
poškozené hlodavci. Osvědčila se fortifikovaná pasta Aversolu, obsahující účinnou
látku thiram v nízké koncentraci.
V březnu až počátkem dubna, těsně před
rašením stromů je třeba provést první předjarní postřik nejlépe všech stromů a keřů
přípravky na bázi mědi (např. Kuprikol 50
nebo Champion 50 WP. Toto ošetření pomocí
přípravků na bázi mědi má mnohočetný příznivý vliv: U broskvoní je optimální termín
k ošetření, kdy se začínají na broskvoních
zvětšovat vrcholové listové pupeny na jednotlivých větvičkách. Bývá to, když na lískových keřích práší jehnědy. U broskvoní jde
o první a rozhodující postřik proti kadeřavosti broskvoně a dále proti suché skvrnitosti listů broskvoně. Toto opatření rovněž

působí i proti napadení větví a kmenů bakteriemi a houbami. Omezíme tím výskyt korových nekróz, spojených s klejotokem. Tento
preventivní postřik u broskvoní je nutno
provést každoročně, bez závislosti na tíži
postižení kadeřavostí v minulém roce. U dalších peckovin může toto ošetření bránit
výskytu puchrovitosti slivoně, korovým
nekrózám peckovin a může částečně omezit i vznik tzv. mrtvice u meruněk. U jádrovin omezíme výskyt nektriové korové
nekrózy a výskyt strupovitosti. Postřik je třeba
provádět, když teplota vzduchu vystoupí nejméně na 7 °C.
Kulturu jahod očistíme od starých zaschlých
a nemocných listů, jahodník přihnojíme
a ošetříme přípravkem Vertimec 1,8 EC
proti roztočíku jahodníkovému a pomocí
přípravků Score 250 EC nebo Signum provedeme ošetření proti nově pozorované chorobě, která má název antraknózová skvrnitost
jahodníku. V poslední době se vyskytuje stále
častěji a způsobuje především na plodech
propadlé nahnědlé hnilobné skvrny, na nichž
se pak tvoří masa krémově až oranžově zbarvených spor. Tato choroba však napadne
prakticky i všechny ostatní části rostliny a činí
malé tmavé nekrotické skvrny na řapících
a čepelích listů, na kořenech, na kořenovém
krčku a celá rostlina během krátké doby
uvadne a odumře.
Při vlhkém a chladném jaru je nutné pokračovat až do začátku kvetení v ochraně
broskvoní proti kadeřavosti. K opakovanému ošetření broskvoní, kdy již mladé
listy vyčnívají z pupenů, musíme použít už
jen organické fungicidy – Dithane DG Neotec. Ekologové doporučují pro toto období
přípravek Vitisan.
Každoročně provádíme postřiky proti hnědému padlí angreštu. Pro první ošetření (již
před květem angreštů) se doporučuje použít
přípravek na bázi síry Kumulus WG nebo Sulfurus a k ošetření po odkvětu si ponecháváme
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k opakovanému použití strobilurin Discus.
V ekoprodukci místo strobilurinu doporučují AquaVitrin K. Postřiky se sírou nutno vždy
provádět při venkovní teplotně nad 10 °C!
Při kalamitním výskytu mer na hrušních
v předcházejícím roce, ke kterému však většinou dochází na monokulturách hrušní u velkosadařů, je zapotřebí provést v sadu následující sled ochranných opatření: Březen
– doporučuje se nejméně dvakrát až třikrát
v intervalu 7-10 dnů provést postřik okrajových částí stromů řepkovým olejem (Ekol,
Biool) s 1% kaolinem a s přídavkem smáčedla.
Pravděpodobně toto opakované ošetření je
rozhodující pro boj s merou skvrnitou. Duben
– ve fázi myšího ouška, kdy se ještě nelíhnou
z vajíček první nymfy, může populaci těchto
škůdců omezit dobře provedený jarní postřik
olejovým přípravkem v kombinaci s insekticidem (optimální řešení je pomocí 15 ml
Ekolu + 1,3 - 2,5 g Mospilanu 20 SP na 10 l
vody, ekoterapeuti místo Mospilanu v této
TM směsi doporučují SpinTor. Na pozdější
ošetření proti starším larvám mer je účinnější
přípravek SpinTor a při kalamitním přemnoženi larev a dospělců je možné zkusit ještě
účinnější Vertimec 1.8 EC. Avšak v poslední
době se nyní prosazuje, jestliže se vyskytnou
mery v pozdním období, koncem května už
neprovádět další chemickou ochranu a spoléhat při likvidaci mér na působení přirozených antagonistů (ploštic, pavouků, škvorů,
pestřenek a slunéček) samozřejmě pokud
nebyli zničeni tito predátoři neselektivními
insekticidy.
Na porostech česneku ponecháváme až
do začátku dubna bílou netkanou textilii
chránící před náletem mouchy houbomilky
česnekové.
V zeleninové zahradě je vhodné v březnu
posypat záhony, na nichž budeme pěstovat košťálovou zeleninu, dusíkatým vápnem (100 gramů na 1 m2) v rámci prevence
proti nádorovitosti kořenů. Tato aplikace
musí být provedena 3 týdny před plánovanou
výsadbou. Příčinou této choroby je mikroorganizmus s obrovskou množivou schopností

a několikaletou perzistencí jeho trvalých spor
v půdě. Toto agens, které bylo v nedávné
době zařazeno mezi prvoky, napadá kořeny
všech brukvovitých rostlin (zeleninu, olejniny,
brukvovité plevele). Přenos choroby je možný
napadenou sadbou a zamořenou půdou.
Ochrana kromě aplikace dusíkatého vápna
spočívá především v nepěstování brukvovitých plodin na zamořeném pozemku 6–8 let.
Ekoterapeuti doporučují údajně jako velmi
účinný prostředek pomocný rostlinný přípravek (spíše půdní) Clonoplus, který zlepšuje
kvalitu kořenového systému rostlin. Tento
přípravek jednak obsahuje užitečné houby,
které rozkládají organické zbytky v půdě
a zvyšují tím příjem živin. Navíc tyto houby
také rozkládají zárodky patogenních hub.
Při předpěstování sadby se často setkáváme s padáním klíčních rostlin. U klíčících
a vzcházejících rostlin dochází k odumírání
klíčků nebo k poškození kořenových krčků.
Vzcházející rostlinky pak padají a odumírají.
Původcem jsou půdní houby, které přetrvávají v půdě většinou na zbytcích napadených rostlin. Infikovaná půda a pěstební
substráty zapříčiňují hlavní přenos tohoto
onemocnění. Ochrana spočívá v dezinfekci
pěstebních substrátů (např. propařením, sterilizací), dále v moření osiva (Kumulus WG)
a ve správné agrotechnice (naopak rozvoji
choroby napomáhá převlhčený kyselý substrát). Poslední možností je chemické ošetření substrátů, půdy a rostlin. Lze použít
k desinfekci zeminy Merpan 80 WG (30 g na 1
m2 nebo 800 g na 1 m3), dále Proplant nebo
asi nejúčinnější Previcur Energy. A nakonec
optimální řešení, na trhu je „Supresivní substrát pro výsev a množení“ s účinkem proti
padání klíčních rostlin, který obsahuje dvě
příznivě působící houby, z nichž první potlačuje patogenní půdní houby a druhá ochraňuje sazenice různých druhů zelenin před
hmyzími škůdci, kteří napadají kořenový systém rostlin.
Zaslal Český zahrádkářský svaz Buchlovice
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Pár poznatků o roubování ovocných stromů
V dnešní době se většina vlastníků domácích zahrad roubováním nezabývá. Jdou si koupit
ovocné stromky do prodejen, případně si je objednají na internetu. Vyberou si odrůdu která
je podle popisu pro ně ta nejlepší a na podnoži, která je do jejich zahrádky vhodná. Případně o vhodnosti podnože neuvažují a nebo nevědí, že podnož ovlivňuje velikost stromu
a také ovoce.
Nehodlám psát o technice roubování, ta je v literatuře popsána dostatečně, ale chci poukázat na některé případy, se kterými jsem se za dobu, co se zabývám ovocnými stromy, setkal
a které mohou ovlivnit úspěšnost roubování a mít take vliv na zdárný vývoj stromků.
Zahrádkář, který ovládá roubování, se často
snaží získat chtěnou odrůdu bez koupě a chce
si ji sám vypěstovat. V tom případě si musí
sehnat podnožový materiál, na který bude roubovat. Pokud má dostatečně velkou zahradu,
může si sehnat podnožový materiál z planě rostoucích mladých stromků, rostoucích v různých
remízcích volně v krajině, a na něj pak odrůdu
naroubovat.
Tento způsob získávání stromků jsem často
používal a vlastně dodnes používám, a proto
chci poukázat na problémy, se kterými jsem se
setkal. Týká se to hlavně podnoží pro švestky,
meruňky a renklody.
Několikrát jsem použil k roubování švestek,
meruněk a renklod, odkopky myrabolánů, rostoucí při potoku v polní trati Na příčce. Ujímatelnost roubů na těchto podnožích nebyla
velká, a tak jsem se snažil najít jiný podnožový
materiál. Ve višňovém sadě nad mou zahradou

Řada myrabolánů ve višňovém sadu

Strom Žluté renklody s bujně podrůstajícím
podnožovým myrabolánem
je řada myrabolánů v délce přes tři sta metrů.
Tuto řadu myrabolánů vysadil tehdejší vedoucí
sadů v někdejším jednotném zemědělském
družstvu, ing. Kulovaný. Vysázel je z nějakého
důvodu, který se nikdy neuskutečnil, a tak
myrabolán celou dobu vlastně znehodnocuje
pozemek, na kterém je vysazený. Již jednou
byla celá dlouhá řada vyřezána a dnes znovu
vyrostlá z kořenů, bujně roste.
Napadlo mne použít mladé odkopky tohoto
myrabolánu pro naroubování švestek, meruněk a kulovaček. Zjistil jsem, že ujímatelnost
roubů s touto podnoží je velice dobrá. Stromky
dobře zakořenily a krásně rostly, ale asi za tři
roky začala podnož u kmene silně podrůstat
a podnožová část začala být časem silnější než
naroubovaný stromek.
U všech stromků na této podnoži musím každoročně odstraňovat shluk až třímetrových
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podnožových výmladků, což je docela pracné.
Po této zkušenosti jsem se snažil najít nějaký
vhodnější podnožový materiál, zkusil jsem
použít pološvestku odrůdy Pavlůvka. Tento
pokus se osvědčil, ujímatelnost je dobrá,
výmladků z podnože je málo a tudíž méně
náročná na práci.
Že podnožový materiál ovlivňuje ujímatelnost roubů, jsem zjistil při roubování stejné
odrůdy švestky na dvě různé podnože, rostly
na zahradě odkopky švestky domácí /trnky/
a podnožového myrabolánu – odkopku u staršího koupeného stromku. Na obě podnože jsem
použil stejnou odrůdu švestky, stejný způsob
roubování. Do podzimu na myrabolánu vyrostl
roub do délky 50 cm, na odkopku švestky roub
vyrostl jen do délky asi 12 cm. Příští rok byl
sušší a vyrašený roub na trnce úplně zaschl, ale
na myrabolánu byly přírůstky dobré. Tento stav
přičítám špatné snášenlivosti dvourostliných
pletiv. Koupený podnožový materiál myrabolánu má lepší snášenlivost.
Podobný případ se mně stal, když jsem přeroubovával silnější větev Althanovyrenklody.
Na velký řez jsem použil rouby dvou odrůd
– Gabrovské a Žluté trnky. Odrůda Gabrovské ještě ten rok udělala asi 30 cm dlouhý
výhon, Žlutá trnka jen asi 10 cm a pak jen
krněla. Také v tomto případě se asi jedná, že

určitá odrůda se lépe ujímá, než organismus
odrůdy druhé.
Tuto zkušenost menší ujímatelnosti mezi
odrůdami popsal pomolog, pěstitel a zahradní
architekt Josef Vaněk z Chrudimi ve své knize
„Co má každý věděti o ošetřování ovocných
stromů“, vydané asi roku 1920. Popisuje,
která naroubovaná odrůda na které odrůdě
má horší ujímatelnost a slabší růstový vývoj.
Uvádí, cituji: „Dosud se neosvědčily: Ananasová reneta na Richardovo žluté, Grafštýnské na Parménu zlatou, Landsberská reneta
na sládě, Průsvitné žluté vyčerpává záhy
úrodné odrůdy, Parména zlatá trpívá na kmenech a v místě roubování atd. Naopak doporučuje – Boskopské je všeobecně vhodné,
Landsberská reneta se hodí dobře.“
Tyto různě vhodné vlastnosti ujímatelnosti
samozřejmě mají vliv u roubování hrušní a také
peckovin. Několikrát jsem úspěšně přeroubovával technikou za kůru starší stromek třešně,
a také několikrát neúspěšně, a při tom technika roubování byla vždy stejná. Samozřejmě
na úspěšnost roubování má také vliv doba
roubování a může mít vliv i nadměrné sucho.
Snad tato zkušenost některému zahrádkáři
pomůže.
Text a foto Václav Rajskup

Výzva fotografům
Městys Buchlovice v letošním roce připravuje cca 100stránkovou, z větší části obrazovou reprezentační publikaci, která by byla vhodná jako milý dárek a zároveň k prodeji v turistickém informačním centru pro návštěvníky Buchlovic. V současnosti připravujeme výběr fotografií. Tímto Vás,
naši buchlovičtí (a nejenom buchlovičtí) fotografové oslovujeme s žádostí o zasílání Vašich, pokud
možno novějších a nových kvalitních fotografií s tématikou Buchlovic a jejich nejbližšího okolí.
Do konečného výběru budou zařazeny fotografie z fotoaparátu (ne z mobilního telefonu) v přirozených barvách (bez jakýchkoliv přídavných efektů, které mnohé dnešní fotoaparáty umožňují),
v dostatečně velkém rozlišení (min. 3 MB) v obrazovém formátu JPG.
Fotografie můžete do 31. května 2021 přinášet osobně na úřad městyse nebo poslat např. prostřednictvím Úschovny apod. na e-maily: iveta.rosulkova@buchlovice.cz nebo mistostarosta@
buchlovice.cz (Iveta Rosůlková, Bořek Žižlavský).
Těšíme se na Vaše fotografie, přejeme „dobré světlo“ a děkujeme.
Městys Buchlovice
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Amatérská meteorologická
stanice v Buchlovicích
Dobrý den, jmenuji se Richard Kapera a chci vám představit moji amatérskou meteorologickou stanici, kterou provozuji v Buchlovicích.
Souřadnice GPS stanice: 49° 06´ 00 severní šířky (N); 17° 18´ 00 (E) východní délky
Typ stanice: Davis Vantage Pro 2+
Umístění stanice
Stanice se nachází na zahradě nad pravidelně sekaným trávníkem v dostatečné vzdálenosti
od budov, aby nebylo ovlivněno samotné měření (společné čidlo teploty a vlhkosti je umístěno ve 2 metrech, je aktivně ventilované, to znamená, že se nad čidlem nachází ventilátorek
napájený solárními články a bateriemi, jenž vyhání vzduch, který proudí nahoru kolem čidla
dál ven a reakce na změnu teploty jsou tak rychlejší než u běžného štítu) a druhé, které měří
přízemní teplotu v 5 cm nad povrchem + anemometr, který slouží k měření rychlosti a směru
větru je na stožáru asi 2 metry nad střechou.
Co stanice měří a zaznamenává
Teplotu vzduchu (2 m + 5 cm), relativní vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru, množství srážek (disponuji dvěma srážkoměry, které porovnávám, jeden manuální, kdy odečítám srážky
každý den v 7 hod. občanského času a druhý automatický, jenž pracuje na principu „lžičky“,
která se při určitém množství vody naplní, překlopí a vyprázdní. Srážkoměr stíhá zaznamenávat i intenzity deště 199 mm/hod). Dále je zde čidlo intenzity slunečního záření a čidlo ultrafialového záření. Čidlo tlaku vzduchu je umístěno uvnitř místnosti, aby nebylo ovlivňováno
výkyvy teploty vzduchu.
Vzhledem k tomu, že i technika je jen technika, stojí na zahradě i dřevěná meteorologická
budka, ve které mám registrační přístroje, které ale už nevyužívám, a kapalinové teploměry
(klasický na odečítání aktuální teploty, minimální, maximální, a vlhký na měření „mokré“ teploty, kdy teploměr je z části obalen nejlépe silonkou a namočen v nádobce s destilovanou
vodou. Všechny jsem dostal od ČHMÚ).
Začátky pozorování
Už ani nevím, jak jsem se ke svému koníčku dostal, nebo co mě k němu vedlo, ale určitě
na tom měly velký podíl rozsáhlé povodně v roce 1997 na Moravě. Vzpomínám si, když voda
opadla, v Buchlovicích bylo i „překladiště“ humanitární pomoci a na staré škole probíhala
sbírka. Tatínek měl větší auto a vím, že jednu cestu na postižené Přerovsko jsem s ním i jel,
kdy tam vezl pomoc.
První digitální teploměr s venkovním čidlem jsem si pořídil v roce 2000 a začal zapisovat
od té doby až dodnes, stále do deníků. Čidlo teploty bylo zpočátku z dnešního pohledu
úplně špatně (na balkóně). S první opravdovou stanicí v roce 2006 jsme ho umístili na severní
stranu na sloupek terasy. Tatínek mě stále podporoval a spolu jsme vyrobili i aktivní radiační
štít na čidlo teploty, aby už to přece jen mělo nějaký smysl. Za tu dobu se podstatně rozšířilo
množství měřených veličin. Poslední stanici mám od roku 2017, postupně jsem si ji rozšiřoval
a přikupoval čidla.
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Do deníku zaznamenávám denní pozorování a měření (konkrétně v zimě v 00, 03, 07, 09, 12,
14, 18, 21hod. a v letním čase o hodinu později), zapisuji množství oblačnosti v osminách
jako na synoptických stanicích a druh oblačnosti (jen přes den) a dále už výše popsané prvky
a jejich průměry z těchto termínů. Jako velké plus vidím, že mohu být prakticky stále v Buchlovicích, takže mohu sledovat průběh a chod oblačnosti po celý den.
A ještě zajímavost, v Buchlovicích se nachází i oficiální manuální srážkoměrná stanice ČHMÚ,
kde pozorovatel zasílá naměřená data po skončení měsíce do tohoto ústavu.
V zimním období měřím i výšku sněhové pokrývky celkové a nový sníh za 24 hod. předchozího dne, stejně jako srážky v 7 hod. občanského času.
Do budoucna mám v plánu pořídit vytápění srážkoměru, abych měl i sněhové srážky z automatického srážkoměru.
www odkazy na data ze stanic
https://www.in-pocasi.cz/aktualni-pocasi/buchlovice/ (zaznamenávání po půl hodině a historická data spolu s grafy)
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IBUCHL5/ (zde je třeba při první návštěvě
jen změnit vpravo nahoře u nastavení teplotu z F na C)
Email na pozorovatele
Richard Kapera, kap.r@seznam.cz

Počasí v Buchlovicích v minulých dvou měsících
Dnes poprvé nám pan Richard Kapera nabízí přehled počasí a dalších meteorologických hodnot,
které na své stanici zaznamenal v průběhu minulých dvou měsíců – lednu a únoru. Věříme, že vás
tyto informace, které se v Buchlovském zpravodaji za jeho nepřetržitou existenci od roku 1995
ještě nikdy neobjevily, zaujmou. Zajímavé budou určitě i z kronikářského pohledu.
leden 2021
Jaký byl první měsíc roku 2021. Teplotní
odchylka od dp 2001–2020 činila +0,54
°C, letošní leden tedy byl v porovnání
s posledními roky slabě nadnormální, srážek
spadlo 114 % z dp 2011–2020, takže srážkově
lze měsíc hodnotit též jako normální.
Průměrná teplota: -0,26 °C/ -0,2 °C
(7+14+2*21)/ 5 minut
Srážky: 48,6 mm/ 41,2 mm (automatický/
manuální srážkoměr)
Minimální teplota: -14,2 °C (17.; 23:45 seč)
Minimální přízemní teplota: -19,4 °C
(17.; 22:15 seč)
Maximální teplota: 8,8 °C (22.; 13:25 seč)
Nejvyšší minimum: 3,8 °C (3.; 09:03 seč)
Nejnižší maximum: -5,6 °C (18.; 20:20 seč)

Průměrná minimální teplota: -2,9 °C
Průměrná maximální teplota: 2,4 °C
Nejchladnější den: 17.; -9,2 °C/ 18.; -8,8 °C
(průměr 7+14+2*21/ 5 minut)
Nejteplejší den: 4.; 5,2 °C/ 4.; 5,1 °C
(průměr 7+14+2*21/ 5 minut)
Minimální tlak: 994,9 hPa (23.; 08:34 seč)
Maximální tlak: 1025,3 hPa (10., 10:17 seč)
Průměrný tlak: 1011,8 hPa
Minimální vlhkost: 56 % (31.; 12:54 seč)
Maximální vlhkost: 99 % (více dní)
Průměrná vlhkost: 90,0 %
Maximální rychlost větru (náraz větru):
13,4 m/s (23.; 07:15 seč; jih)
Průměrná rychlost větru: 1,1 m/s
Dny s maximální rychlostí větru
(nad 10/15/20 m/s): 3 (14., 23., 30.) /0/0
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Nejčetnější směry větru: jižní, jjz
Dny s deštěm: 5 (2., 3., 6., 23., 30.)
Dny se sněžením: 16 (5., 7., 12., 13., 14., 15.,
16., 17., 18., 19., 24., 26., 27., 28., 29., 30.)
Dny se sněhovou pokrývkou: 14 (7.1 cm,
13.4 cm, 14.6 cm, 15.5 cm, 16.6 cm, 17.7 cm,
18.6 cm, 19.7 cm, 20.6 cm, 21.4 cm, 24.3 cm,
27.1 cm, 29.3 cm, 30.2 cm)
Nejvyšší výška sněhové pokrývky: 7 cm (19.)
Jasné, skoro jasné dny: 0 (do 3/8)
Zatažené dny: 12 (od 7/8) (4., 5., 6., 11., 12., 19.,
22., 23., 24., 25., 28., 29.)
Bouřky: (na stanici/ vzdálené): 0/0
Den s mlhou/mrznoucí, zmrzlou mlhou: 6
(1., 10., 11., 20., 24., 29.)

Mrazové dny: 21
(dny, kdy je minimální teplota pod 0 °C)
Ledové dny: 6 (11., 12., 15., 16., 17., 18.)
(dny, kdy je maximální teplota pod 0 °C)
Maximální intenzita srážek: 55,4 mm/h
(30.; 06:55 seč)
Maximální úhrn srážek za 24 hodin: 9,2 mm
(23.)
Nejnižší rosný bod: -15,7 °C (17.; 22:45 seč)
Nejvyšší rosný bod: 6,7 °C (22.; 13:45 seč)
Nejvyšší hodnota globálního solárního záření:
425 W/m2 (31.; 13:04 seč)
Den s nejnižší maximální hodnotou globálního
solárního záření: 44 W/m2 (6.; 10:11 seč)
Nejvyšší hodnota UV indexu: 0,7 (31.; 12:04)

Meteorologická stanice v Buchlovicích
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Graf teploty a tlaku – leden 2021
únor 2021
Druhý měsíc letošního roku skončil teplotně
podobně jako leden. Teplotní odchylka od dp
2001–2020 činila -1,3 °C, letošní únor tedy byl
v porovnání s posledními roky podnormální,
srážek spadlo 74 % z dp 2011–2020, takže
srážkově lze měsíc též hodnotit jako
podnormální. V mé oblasti tedy poměrně
zimní únor, ale srážek ve formě sněhu zde
narozdíl od jiných oblastí Česka spadlo málo...
Průměrná teplota: -0,48 °C/ -0,4 °C
(7+14+2*21)/ 5 minut
Srážky: 27,8 mm/29,2 mm
(automatický/ manuální srážkoměr)
Minimální teplota: -14,6 °C (15.; 06:29 seč)
Minimální přízemní teplota: -17,8 °C
(15.; 06:10 seč)
Maximální teplota: 16,1 °C (25.; 14:02 seč)
Nejvyšší minimum: 2,7 °C (27.; 01:07 seč)
Nejnižší maximum: -5,1 °C (11.; 12:01 seč)
Průměrná minimální teplota: -4,3 °C
Průměrná maximální teplota: 3,5 °C
Nejchladnější den: 12.; -9,2 °C/ 15.; -8,8 °C
(průměr 7+14+2*21/ 5 minut)
Nejteplejší den: 26.; 8,6 °C/ 26.; 7,4 °C
(průměr 7+14+2*21/ 5 minut)
Minimální tlak: 994,8 hPa (8.; 02:31 seč)
Maximální tlak: 1040,9 hPa (14.; 15.)
Průměrný tlak: 1021,8 hPa
Minimální vlhkost: 35 % (1.; 14:35 seč)
Maximální vlhkost: 99 % (20. ; 13:54)
Průměrná vlhkost: 88,6 %

Maximální rychlost větru (náraz větru): 12,1 m/s
(10.; 21:25 seč; sever-odkud vítr fouká)
Průměrná rychlost větru: 1,4 m/s
Dny s maximální rychlostí větru (nad 10/15/20
m/s): 5 (1., 7., 10., 11., 26.) /0/0
Nejčetnější směry větru: ssz, severozápadní
Dny s deštěm: 5 (2., 4., 5., 6., 26.)
Dny se sněžením: 7 (6., 8., 10., 11., 12., 16., 17.)
Dny se sněhovou pokrývkou: 12 (8.2 cm, 9.2 cm,
10.1 cm, 11.5 cm, 12.4 cm, 13.5 cm, 14.5 cm,
15.5 cm, 16.7 cm, 17.7 cm, 18.5 cm, 19.3 cm)
Nejvyšší výška sněhové pokrývky: 7 cm (16.; 17.)
Jasné, skoro jasné dny: 3 (do 3/8) (14., 24., 25.)
Zatažené dny: 11 (od 7/8) (2., 5., 6., 7., 9., 10.,
16., 17., 20., 21., 23.)
Bouřky: (na stanici/ vzdálené): 0/0
Den s mlhou/mrznoucí, zmrzlou mlhou: 2
(20., 23.)
Dny s přízemním mrazem: 28
Mrazové dny: 24
Ledové dny: 9
(7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.)
Maximální intenzita srážek: 3,0 mm/h
(26.; 23:50 seč)
Maximální úhrn srážek za 24 hodin: 13,0 mm (7.)
Nejnižší rosný bod: -13,5 °C (12.; 13.)
Nejvyšší rosný bod: 10,1 °C (26.; 13:20 seč)
Nejvyšší hodnota globálního solárního záření:
499 W/m 2 (28.; 12:25 seč)
Den s nejnižší maximální hodnotou globálního
solárního záření: 39 W/m2 (7.; 10:40 seč)
Nejvyšší hodnota UV indexu: 1,4 (26.; 11:38)
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28. 3.
Poděkování učitelům,
ředitelům i všem dalším
pracovníkům ve vzdělávání
u příležitosti Dne učitelů.

V měsících březnu a dubnu 2021 slaví svá kulatá a půlkulatá životní jubilea
naši spoluobčané:

březen
pan Otakar Nejezchleba (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Ludmila Tománková
pan Josef Tomešek
pan Josef Bílka
paní Františka Žižlavská
paní Helena Malinková
paní Marie Úředníčková

duben
pan Antonín Nevřiva
paní Zdeňka Blažková
pan Antonín Náplava
paní PhDr. Jarmila Maršálková
pan PhDr. Jan Šmerda
Všem oslavencům přejeme do dalších let života všechno nejlepší,
hodně zdraví a štěstí.

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/202140

Výletní společnost na hradě Buchlově v dubnu roku 1930

Na uplynulou zimu vzpomeňme fotografií Zdeňky Svobodové
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PŘIPRAVUJEME PŘÍPRAVNOU TŘÍDU
Vážení rodiče předškoláků,
možná váháte, zda by mělo Vaše dítě nastoupit do školy nebo zůstat ještě rok
v mateřské škole. Uvažujete, jak se s nároky školy vypořádá. Říkáte si, tolik
toho zvládá, ale tohle nebo tamto se ještě nedaří. Ale zůstávat proto ještě rok
ve školce? Ale co když mu právě tohle bude v první třídě chybět? Tyto úvahy a
„ale“ jsou naprosto pochopitelné. Přicházíme proto s nabídkou přípravné třídy,
mezistupněm mezi školkou a školou, který je určen přednostně dětem
s odkladem školní docházky nebo také dětem v posledním ročníku předškolní
docházky.

Co přípravná třída nabízí?
 Absolvování přípravného ročníku zvyšuje šanci být ve škole
úspěšný
 Vyrovnává nerovnoměrný vývoj jednotlivých oblastí školní
zralosti
 Vzdělávání podle programu předškolního vzdělávání a současně
postupné navykání prostředí školy a jejímu rytmu
 Vzdělávání v malém kolektivu dětí (10 – 15 dětí)
 Individuální přístup díky malému kolektivu a zkušenému
pedagogovi
 Prostor pro rozvoj individuálních předpokladů každého dítěte
v jeho vlastním tempu
 Zvyšuje samostatnost dětí
 Rozvíjí přiměřené sebehodnocení dětí
 Podporuje rozvoj pracovních kompetencí
 Dává prostor pro rozvoj komunikace, nabízí logopedickou péči

Kdo se v přípravné třídě může potkat?
 10 – 15 dětí, jimž byl povolen odklad školní docházky nebo dětí
v posledním ročníku předškolní docházky
 Zkušená paní učitelka, která má zkušenost s předškoláky a plno dobrých
nápadů, jak je rozvíjet

Jak to v přípravné třídě chodí?
 Třída je umístěna v budově základní školy (právě ji dokončujeme
přesně pro potřeby přípravky a vypadá vážně dobře)
 Vzdělávání je každý den 4 hodiny (tak jako v první třídě)
 Program probíhá ve vzdělávacích blocích:
Ráno se děti přivítají v komunitním kruhu.
Navazuje dvouhodinový vzdělávací blok zaměřený na rozvoj
kognitivních funkcí, komunikace a grafomoriky.
Práci vystřídá čas na odpočinek a svačinku.
Následuje další vzdělávací blok zaměřený více na rozvoj kreativity,
pohybových a hudebních aktivit.
A jde se na obídek.
 Dětí se hravou formou věnují rozvoji grafomotoriky, komunikace,
předmatematických představ a logického uvažování, zrakového a
sluchového vnímání, tvoří, cvičí, zpívají, chodí na procházky nebo
využívají školní hřiště.

Jak se ke vzdělávání v přípravné třídě
přihlásit?
 Děti jsou do přípravné třídy přijímány v době zápisu do prvního
ročníku na ředitelství školy.
 Potřebují žádost o přijetí do přípravné třídy (od dubna ke stažení
na našich webových stránkách).
 Podmínkou, kterou ukládá školský zákon, je doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení. To znamená, že je
potřeba se zavčasu objednat do pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálně pedagogického centra, kde po konzultaci
toto doporučení vystaví.
Doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického
psychologa – v praxi se děje tak, že s dítětem zajdete k vašemu
ošetřujícímu pediatrovi, který doporučení vystaví.

Co Vás možná napadá?
Tak jak to vlastně je? Chodí do školy nebo
do školky?

Vzdělávání se uskutečňuje na půdě školy, žákem školy však dítě ještě
není. Vzdělávání probíhá podle programu předškolního vzdělávání –
neučí se tedy žádné učivo první třídy „dopředu“. Tento rok se
nezapočítává do povinné školní docházky.

Hradí se toto vzdělávání?

Ne, vzdělávání v přípravné třídě se poskytuje bezplatně.

Čtyři hodiny? To je málo, musíme chodit do
práce!

Děti z přípravné třídy mohou plně využívat školní družiny. Pokud
potřebují odpoledne odpočívat, je možno po domluvě zajistit relaxaci
ve třídě přípravky.

Neztratí kontakt s dětmi ze školky?
Neztratí, budou se potkávat na akcích, které pořádá
mateřská škola (divadla, vystoupení, projektové dny…).

Slovo ředitelky školy závěrem
V nabízeném textu jsem se Vám snažila přiblížit možnost vzdělávání dětí,
která vyvažuje potřebu předškolního vzdělávání a současně respektuje
vývojovou potřebu dětí se posunout, jít dál, cíleně rozvíjet předpoklady pro
úspěšné zahájení povinné školní docházky.
Ze své předchozí praxe mám s tímto mezistupněm vzdělávání výborné
zkušenosti opřené o spokojené děti, jejich rodiče a vyučující prvních tříd,
kam děti z přípravných tříd pokračovaly. Jsem ráda, že současná legislativa
umožňuje v posledních několika letech jejich zřízení ve všech školách, kde
chtějí dětem nabídnout konstruktivní strávení posledního roku předškolního
vzdělávání.
Uvědomuji si, že se jedná o něco nového, co ve Vás může vzbuzovat
mnohem více otázek, něž jsme se tady pokusili zodpovědět. Současná doba
nám nedovoluje uspořádat společné setkání. Proto Vám nabízím možnost
individuální schůzky po předchozí e-mailové domluvě (minarikova@zsbu.cz).
Těším se na Vaše dotazy i na Vaše děti
Mgr. Radka Minaříková

