BUCHLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
ČÍSLO 6 ROČNÍK X.

ČERVEN 2004

Netradiční pohled na malebnou buchlovickou část Horní Podvinohradí a ulici K Buchlovu, vše s panoramatem Starých hor, Barborky, Buchlova, Holého kopce a Proštípené.
(foto: Bořek Žižlavský)

výročí na červen

CTIBOR TOVAČOVSKÝ Z CIMBURKA
Dne 26. června letošního roku tomu bude 610 let, co zemřel významný renesanční učenec a politik
a po 10 let zástavní držitel hradu Buchtova Ctibor Tovačovský z Cimburka, který významně změnil
architektonický vzhled hradu výstavbou několika pozdněgotických místností, z nichž nejvíce vyniká
dodnes honosný rytířský sál.
Zástavní listy hradu Buchlova, který byl z minulosti zatížen dluhy po pánech z Landštejna, získal
Ctibor Tovačovský jako největší landštejnský věřitel v roce 1484. Užíváním Buchlova si měl uhradit
své pohledávky. Hrad Buchlov pak Ctibor držel až do své smrti v roce 1494. Po něm zástavu převzal
jeho bratr Adam z Cimburka, připomínaný na Buchlově naposledy v roce 1495.
Ctibor Tovačovský z Cimburka se narodil v Tovačově v rodině tehdejšího zemského moravského
hejtmana a přítele krále Jiřího z Poděbrad někdy kolem roku 1438. Prostředí, ve kterém vyrůstal, ho
ovlivnilo natolik, že po celý svůj život bránil královu politiku nejen ve svých dílech, ale i se zbraní v ruce.
Když zemřel jeho otec, převzal po něm funkci nejvyššího moravského hejtmana. Z titulu této funkce
významně přispěl po smrti Jiřího z Poděbrad k vyřešení politické situace v zemi, neboť svůj nárok na
vládu na Moravě tehdy uplatňovali Vladislav II. Jagellonský i uherský král Matyáš Korvín. Jeho přičiněním byl v roce 1478 sjednán v Brně mezi oběma panovníky smír, čímž byly potvrzeny předchozí
dohody, tedy že Vladislav bude vládnout v Čechách a Matyáš si podrží Moravu, Slezsko a obě Lužice,
přičemž oba budou užívat titulu českého krále.
Dalším významným počinem Ctibora Tovačovského je nahrazení latiny češtinou v zápisech do
moravských zemských desek.
Ctibor Tovačovský z Cimburka je autorem dvou spisů: „Hádání Pravdy a lži o kněžském zboží
a panování jich“. Tento spis, který byl zřejmě dokončen v roce 1467, věnoval Ctibor králi Jiřímu z Poděbrad. Ve spise je „Pravda“ spodobněním kališnické církve, naopak „Lež“ má představovat církev
římskou. Dílo je pojato jako jednání u moravského soudu. Projevují se v něm Ctiborovy mravní názory
a také jeho postoj ke králi Jiřímu, kterého ctí a vyzdvihuje jeho lidské a vladařské postoje.
Druhý dvojdílný spis, kterého je Ctibor Tovačovský autorem, nese název „Paměť obyčejů, zvyklostí
starodávných a řízení práva v markrabství moravském“. První díl byl dokončen v roce 1482, druhý
pak někdy mezi roky 1486 - 1490. Tento spis bývá někdy podle svého autora nazýván Kniha tovačovská. Autor v ní popisuje systém moravského práva a také rozdělení tehdejší společnosti.
Text: Vlastimil Kořínek, obrázky: archiv SPHB

Ctibor Tovačovský před králem Jiříkem z Poděbrad
(soudobá rytina)
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informace obecního úřadu

33. zasedání Rady obce Buchlovice 23.3.2004
2. Žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu
rozvoje bydlení
a) Věra Kapounková, Chrastě 728, 687 08
Buchlovice, rekonstrukce rodinného domu
b) Františka Strýčková, 687 08 Buchlovice 117, výměna oken, rekonstrukce koupelny, ze dne 17. 3. 2004
c) Antonín Knotek, Váhovy 615, 687 08
Buchlovice, výměna oken a vchodových
dveří, rekonstrukce koupelny, oprava fasády
a venkovního soklu, ze dne 12. 1. 2004
d) Vlastimil a Lenka Kučíkovi, Ar. Hrabala 421, 687 08 Buchlovice, oprava a výměna
střechy, ze dne 22.3.2004
e) Otakar Doležal, Hradišťská 32, 687 08
Buchlovice, modernizace a rekonstrukce
rodinného domu čp. 482 , ze dne 29.3.2004
f) Ing. Pavel Dvořan, Buchlovice 607
rekonstrukce rodinného domu čp. 607, ze
dne 30.3.2004

počítáno a obyvatele této části obce žádá
rada o strpení.
8. Inspekční zpráva a protokol z inspekce z 10. -13. února 2003 v Základní škole
Buchlovice
Z inspekční zprávy (termín inspekce ve
dnech 10.- 13. února 2004) na Základní
škole Buchlovice, vyjímáme:
„Perzonální zabezpečení výuky bylo v době inspekce na dobré úrovni, složení učitelského sboru je věkově vyvážené. Vedení
školy vytváří příjemnou pracovní atmosféru.
Učitelé se aktivně vzdělávají v rámci DVPP.
Původní budova školy slouží žákům od
roku 1925, nynější přístavba od roku 1986.
Oba objekty jsou zřizovatelem průběžně
opravovány a udržovány ve velmi dobrém
technickém stavu, který odpovídá požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví žáků
i pracovníků školy. Interiér tříd, chodeb
a dalších školních prostor je čistý, esteticky
podnětný. Materiální vybavení pro výuku
sledovaných předmětů je na standardní
úrovni, přesto v některých hodinách nebyly
dostatečným způsobem využity materiální zdroje, kterými škola disponuje. Výuka
sledovaných předmětů probíhala v souladu
s osnovami zvolených vzdělávacích programů, jejich plnění garantují ředitelce zřízené metodické orgány. Vhodná volba metod
a forem práce podporující motivaci a aktivní učení byla zřetelnější na prvním stupni,
na druhém stupni převládala méně frontální
výuka.“
13. Návrh Smlouvy o dílo č. 05133 – 04
– stavba „Buchlovice – Chrastě – prodloužení kanalizace mezi Obcí Buchlovice
a VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.,
689 14 Veselí nad Moravou
Rada obce Buchlovice schválila Návrh

Všechny žádosti byly pečlivě studovány,
shledány úplnými a doporučeny k vyřízení.
Bylo konstatováno, že z půjčky FRB bylo
občanům obce Buchlovice půjčeno k dnešnímu dni kolem 4 mil. Kč, některé další
žádosti jsou avizovány a poslední výzva byla
publikována v Buchlovském zpravodaji
v čísle 4/2004, tím bude tato agenda půjček
prozatím zastavena.
3. Žádost o zavedení vodovodní přípojky
do části obce Buchlovic – Újezda, Trnávky,
ze dne 8. 2. 2004
Starosta obce Ing. Jiří Černý informoval
členy rady o žádosti o zavedení vodovodní přípojky do části obce Trnávky, Újezda.
Bylo konstatováno, že Rada obce Buchlovice děkuje za formu žádosti, daný problém
přesahuje možnosti obce pro rok 2004, přesto však v horizontu 2 až 3 let bude s tímto
2

- zpracování studie centra Smrďavky navazující na ideové studie již dříve vypracované /centrální část – louka, chodníčky, altánky apod./,
- most přes potok vedou do kempu,
- stanová louka na úrovni Eurokempu,
- nové koupaliště,
- rekonstrukce budovy – viz zpracovaná I.
a II. etapa,
- revitalizace kempu,
- vybudování záchytného parkoviště v prostoru přehrady,
- oprava vozovky od E- 50 až k „Zabitému“,
- průzkum vodních zdrojů na Smraďavce,
- vybudování dostatečného zdroje vody atd.

Smlouvy o dílo č. 05133 – 04 – stavba
„Buchlovice – Chrastě – prodloužení kanalizace mezi Obcí Buchlovice a VHS plus,
Vodohospodářské stavby, s.r.o., 689 14
Veselí nad Moravou. Předmětem plnění
smlouvy o dílo jsou dvě samostatné kapitoly SO 01 – Kanalizace DN 250mm z PVC
– dl. 325,6m a SO 01 – Rekonstrukce lapačů splavenin a oplocení. Celková cena díla,
definovaná jako maximální a nejvýše přípustná je 1.334.407.-Kč.
Rada obce Buchlovice pověřila starostu
Ing. Jiřího Černého podepsáním výše uvedené smlouvy.
15. Projekty SROP na získání dotací
Rada obce Buchlovic schválila podání projektů SROP, týkajících se podpory
cestovního ruchu, především obnovy části
Smrďavka:

V dalším informoval starosta členy rady
o jednáních Valných hromad č. 8 a č. 9 Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj
cestovního ruchu.

34. zasedání Rady obce Buchlovice 22.4.2004
Všechny předložené žádosti byly radou
obce přijaty a schváleny.
4. Žádost o odkoupení části obecního
pozemku, parcela č. 706, která je přilehlá
k parcele č. 707 o výměře cca 16 m², paní
Barbora Špačková, Komenského 561,
687 08 Buchlovice, ze dne 5. 4. 2004
Rada obce Buchlovice doporučuje prodej
části pozemku p.č. 706, přesné stanovení
hranic se určí při zaměření, které bude k tíži
žadatelky, která nechá zpracovat geometrický oddělovací plán.
5. Žádost o stanovisko – realizace příjezdové komunikace na pozemku obce Buchlovice parcela č. 2753, paní Ing. Jitka Duchtíková, V. Perutky 1309, 686 05 Uherské
Hradiště, ze dne 30. 3. 2004
Rada obce Buchlovice požaduje geometrické zaměření předmětného pozemku, účast
sousedů, LČR, s.p.. Rada obce vyjádřila negativní stanovisko k materiálu, který má být použit pro zpevnění komunikace i nájezdu.

2. Žádost o prodloužení čerpání půjčky
s FRB č. 22, manželé Božena a Norbert
Kovaříkovi, Hradišťská 164, 687 08 Buchlovice, ze dne 19. 4. 2004
Rada schválila žádost o prodloužení čerpání půjčky z FRB do konečného termínu
31. 10. 2005.
3. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu
rozvoje bydlení obce Buchlovice
a) Lenka Kuncová, Hradišťská 518,
687 08 Buchlovice, na výměnu oken a vchodových dveří, ze dne 21. 4. 2004
b) Stanislava Křivová, Komenského 562,
687 08 Buchlovice, na rekonstrukci bytu, ze
dne 21. 4. 2004
c) Společenství vlastníků jednotek v domě
čp. 564, Komenského 564, 687 08 Buchlovice, na opravu a zateplení rovné střechy, výměnu expanzní nádrže na střeše za
expanzomat, generální oprava elektroinstalace domu, zateplení venkovních zdí, ze dne
21. 4. 2004
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6. Žádost o povolení - vyjádření se k akci
„JUVACYKLO – TWISTER MARATON“,
zástupce pořadatele Václav Jurák, Štěpnická 1039, 686 06 Uherské Hradiště, ze dne
13. 4. 2004
Rada obce Buchlovice nemá námitek proti
pořádání akce „JUVACYKLO – TWISTER
MARATON“, požaduje však dokonalou
pořadatelskou službu zajišťující bezpečnost
všech účastníků akce i ostatních.
11. Ústní stížnost pana ing. Vladimíra
Bureše, ul. Hradišťská 605 na průběh Buchlovského kulturního léta

Rada obce Buchlovice projednala stížnost
na průběh akce pořádané Asociací 8. historického pluku francouzské řadové pěchoty
vedeného panem Kamilem Maděrou, jarního setkání v Buchlovicích ve dnech 16.
- 18. dubna 2004 a shledala některá pochybení – bylo doporučeno osobní jednání s panem Kamilem Maděrou. Obavy stěžovatele
o hlasité produkce některých koncertů BKL
se bude starosta snažit eliminovat rozhovorem s pořadatelem Vítězslavem Chromkem
- téma: začátky a konce produkcí, snížená
hlučnost (vč. letního kina v amfiteátru).

35. zasedání Rady obce Buchlovice 11.5.2004
Čechov a Slovákov na Javorině – pořadatelský servis Klub kultury Uherské Hradiště,
Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště,
ze dne 3. 5. 2004
Rada obce Buchlovice schválila příspěvek na akci „Slávností bratrstva Čechov
a Slovákov na Javorine“ ve výši 500.-Kč.
(Komerční banka a.s. Uherské Hradiště,
541245721/0100, variabilní symbol 1700,
konstantní symbol 308).
6. Žádost o souhlas se stavbou prodloužení kanalizační přípojky na pozemku parcela
č. 1095/3 v trati Hložek, ve vlastnictví obce,
pan Ing. Pavel Dvořan, Buchlovice čp. 607,
ze dne 30. 4. 2004
Rada obce Buchlovice nemá námitek (při
dodržení předem domluvených podmínek)
a souhlasí se stavbou prodloužení kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1095/3
v trati Hložek pro odkanalizování sklepa.
Stavebník na své náklady uvede vozovku
s břehem do původního stavu.
7. Fond rozvoje bydlení v Buchlovicích
a) žádost pana Bořivoje Kadeřábka,
K Buchlovu 115, 687 08 Buchlovice – na
opravu střechy a výměnu oken, ze dne 26.
4. 2004

2. Dopis ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje – nabídka zapojení se do Státního integračního programu zajištění bydlení
pro azylanty – KUZLP0034HQV ze dne 22.
4. 2004
Rada obce Buchlovice konstatovala v reakci na dopis ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje, že obec Buchlovice nedisponuje žádným volným bytovým fondem, ani
fondem vhodným pro rekonstrukci, který
by mohl splňovat požadavky Státního integračního programu zajištění bydlení pro
azylanty.
3. Návrh Dodatku č. 1/2004 ke smlouvě č.
0/1990 o nájmu nebytových prostor – pronájem nebytových prostor v domě čp. 273
Střednímu odbornému učilišti obchodu,
služeb a společného stravování, spol. s r.o.,
Štěpnická 1156, 686 06 Uherské Hradiště
Rada obce Buchlovice doporučila, vzhledem ke končícímu nájemnímu vztahu,
vyzvat ředitelství Středního odborného učiliště obchodu, služeb a společného stravování, spol. s r.o., Štěpnická 1156, 686 06
Uherské Hradiště k sepsání Dodatku ke
smlouvě č. 9/1999 ze dne 1. 9. 1999.
5. Žádost o podporu Slávností bratrstva
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Podvinohradí), manželé Olga a Josef Večeřovi, Komenského 561, 687 08 Buchlovice,
ze dne 10. 5. 2004
Rada obce Buchlovice doporučila prodej
obecního pozemku p.č. 1390/0 o výměře
185 m² žadatelům za cenu úředně stanovenou.

Rada obce Buchlovice (s podmínkou
včasného doplnění rozpočtu na výměnu oken) souhlasí s uzavřením smlouvy
o půjčce z Fondu rozvoje bydlení v Buchlovicích
b) Ing. Vladimír Bureš, Hradišťská 605,
687 08 Buchlovice – na rekonstrukci střechy, výměnu krytiny, doplnění a navýšení
tepelné izolace, nové klempířské konstrukce, ze dne 26. 4. 2004
Rada obce Buchlovice souhlasí s uzavřením smlouvy o půjčce z Fondu rozvoje bydlení v Buchlovicích
c) Žádost o prodloužení čerpání půjčky,
Zuzana Krchňavá, 687 08 Buchlovice čp.
142, ze dne 11. 5. 2004
Rada obce Buchlovice schválila vypracování dodatku ke smlouvě na prodloužení termínu čerpání půjčky z Fondu rozvoje
bydlení v Buchlovicích nejpozději do 31. 12.
2005
9. Záměr Lesního družstva Osvětimany
na odprodej nemovitostí v k.ú. Vřesovice
a nevyužívaných zemědělských pozemků
v k.ú. Stupava
Rada obce Buchlovice doporučuje
Zastupitelstvu obce Buchlovice odprodej nemovitostí v k.ú. Vřesovice (parcela
zemědělské půdy, která neumožňuje využití větší mechanizace) a ostatní parcely
patřící k hájence čp. 191 na st. parcele
o výměře 545 m², st. 241 o výměře 545 m²,
p.č. 1877/1 o výměře 835 m², p.č. 1877/2
o výměře 2613 m² a p.č. 2263 o výměře
1403 m². a nevyužívaných zemědělských
pozemků v k.ú. Stupava (pozemky, které
v současné době využívají místní občané
a pro odlehlost nemají pro LDO žádný
význam), p.č. 157/1 o výměře 775 m², p.č.
159/1 o výměře 1237 m², p.č. 159/5 o výměře 1141 m², p.č. 159/6 o výměře 960 m²
a p.č. 159/7 o výměře 1026 m².
11. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 1390/0 v k.ú. Buchlovice (Horní

Různé Informace:
Starosta – obdrželi jsme rozhodnutí
o tom, že žádost Mikroregionu Buchlov
v projektu LEADER prošla do dalšího kola
a umístila se mezi 12 vzorovými projekty
– celkově obdrží MR – Buchlov dotaci ve
výši 5mil. Kč, akce celkově za 6,7 mil. Kč
i s vlastní spoluúčastí
zahrnuty projekty pasení dobytka Břestek, Archeoskanzen Modrá a rekonstrukce
domu čp. 24 Buchlovice
15. Stanovisko k převodu pozemku p.č.
3366/2 v k.ú. Buchlovice
Rada obce Buchlovice projednala na svém
35. zasedání dne 11.5.2004 pod bodem č. 15
žádost o vydání nového stanoviska k převodu parcely č. 3366/2, která se nachází pod
Státním hradem Buchlov, Národní kulturní
památkou.
Současný platný územní plán obce vymezuje výše uvedený pozemek jako louku k zemědělskému využití. Před provedenou digitalizací kat. území obce část původní parcely
zasahovala do parkoviště ve vlastnictví obce
Buchlovice. Nový katastrální operát tento
nesoulad odstranil.
Obec projednává již druhý nový územní
plán, který je zpracován ve fázi konceptu.
Tento dokument zařazuje parcelu č. 3366/2
na zalesnění. Důvodem je ochrana a ekologická stabilita území. Předmětná parcela
sousedí s parcelou č. 3359/1 a 3359/3, které
jsou lesními pozemky ve správě Lesů ČR,
Lesní správa Buchlovice.
Rada obce Buchlovice pověřila starostu
zasláním tohoto stanoviska PF ČR Praha.
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Reklama v Buchlovském zpravodaji
Myslím, že se dá říci, že náš zpravodaj je stabilizovaným tiskem, vychází totiž pravidelně od května
1995 bez výkyvů. Hned v červnu 1999 jsme nabídli všem čtenářům možnost reklamy a stanovili pravidla inzerování. Dnes, téměř po deseti letech od bodu nula, si dovolujeme znovu na toto téma, pravda,
ceny za inzerci budou cca o třetinu vyšší, tedy:
cena za 1 modul (43 × 47mm) .............................................................................................. 150,– Kč
cena za 1 tiskovou stranu A5 ................................................................................................. 1 350 Kč
opakovaná inzerce ............................................................................................................. sleva 33 %
cena za 1 řádek ....................................................................................................................... 30,– Kč
cena za vkládanou inzerci (za 1 list formátu A4 na 1 výtisk) ................................................... 1,20 Kč
cena za vkládanou inzerci (pokud je vkládán materiál o více listech, počítá se za každý další list .... 0,30 Kč
Věříme, že vás, potencionální inzerenty našeho zpravodaje, kterého působnost není zdaleka jen
místní, neodradí opravdu mírná úprava cen, které čekaly na stejné výši po dobu celých deseti let – to
jste určitě u žádného zboží nemohli pozorovat.
Ing. Miloslav Hrdý

Buchlovské panorama z Hraniček

(Foto: -vlk-)

POZOR! TRASA PROCHÁZÍ OBCÍ
Vážení spoluobčané, dne 12. června 2004 se koná závod horských kol CONTINENTAL CUP,
JUVACYKLO - TWISTER MARATON, jehož trasa prochází naší obcí (od kostela přes Zahrady
k lesu). Proto vás žádáme o opatrnost a toleranci.
Děkují pořadatelé závodu
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SAĎME STROMKY PRO POTOMKY

Tuto starou moudrost vzali doslova členové Myslivecké jednoty Buchlov Buchlovice. Na obecním
pozemku „Pastvisko“ o výměře 4,7 ha, které léta leží ladem, vyroste nový les. Tak rozhodli představitelé naší obce. Po zvládnutí veškeré administrativní mašinérie bylo s výsadbou započato v druhé
polovině dubna letošního roku. Začátek nebyl lehký, ale časem se podařilo vytvořit kolektiv i podmínky pro zvládnutí výsadby 40 000 bukových sazenic z genové základny buchlovické oblasti Chřibů.
Členům Mysliveckého sdružení Buchlov Buchlovice i jejich ženám a dětem patří za tuto namáhavou
práci upřímné poděkování a úcta. Přejme si jen, aby se našlo co nejméně vandalů, kteří by tuto práci
znehodnotili. Ještě jednou díky.
-red-
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Několikaměsíční očekávání skončilo
Buchlovický dobrovolný hasičský sbor získal v květnu finančním přispěním Ministerstva vnitra
České republiky, Zlínského kraje a zejména Obce Buchlovice novou automobilní stříkačku značky
Renault. Členové sboru přichystali v hasičské zbrojnici novému automobilu důstojné prostředí, jak je
zřejmé z fotografií. Brigáda (fotografie dole) se uskutečnila v pátek 14. května 2004 za poměrně slušné účasti členů. Poprvé se na krátkou dobu nový automobil objevil v Buchlovicích ve čtvrtek 13. května
večer. Řádně si ho noví uživatelé mohli osahat v neděli 16. května (fotografie vpravo). Podrobnější
informace o novém voze, jeho předání a slavnostním pokřtění přineseme v příštím čísle Buchlovského
zpravodaje.
Připravil: -vlk-
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Nové auto už stojí v garáži
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Stavění máje 2004

Foto: Oldřich Stránský
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informace obecního úřadu

Speciální vzdělávací a naučná výprava
do osady Chabaně - SVANDOCH
rozložili své tělesné schránky a bohatý kalorický
doping na právě vytěžené obrovské klády. Naše
třídní nás ale nenechala dlouho odpočívat. Sdělila
zadání úkolu. Určit objem klád, na základě toho
odvodit vzorec pro výpočet objemu válce. Ti dobří
mohli ještě spočítat spotřebu dřeva k vytápění
domu. Všichni byli pro úkol maximálně zapáleni.
Radili si navzájem, jak se dopátrat správných
výsledků. A závěr? Překvapivý. Kláda měla objem
téměř tři kubíky! Když si uvědomíme, že tato
„hmota“ roste jen padesát let….
A co říci na závěr? Další výprava SVANDOCH
skončila tak jako vždy úspěšně. A těšme se na
další. Příště to bude něco pro sportovce.

Když se řekne matematika, téměř každý si
představí jeden nezajímavý, nudný, ale také
velmi náročný předmět.
Ale my, účastníci této již tradiční vzdělávací
výpravy, bychom vás rádi vyvedli z omylu.
Výlet nebyl orientovaný ani na zoologii a botaniku, ale přímo na vědu královskou - na matematiku. Tím jsme udělali radost našemu spolužákovi Mirkovi, který matematiku klade vysoko nad
ostatní předměty.
Naše výprava SVANDOCH měla cílovou stanici na Chabaních, také zde vrcholilo naše počtářské umění. Ale nepředbíhejme. Sraz byl u školy,
kde nás vyzvedla naše třídní. Pokračovalo se po
vlastních, každý z nás si mohl spočítat délku trasy
pomocí délky vlastního kroku násobenou počtem
kroků. Ale uznejte, celý den jsme se neviděli, tak
jsme měli celou cestu o čem povídat. Problém,
který na nás čekal, byl tajný, tak jsme se mohli jen
dohadovat, o co půjde. Po zdolání kopce jsme si

Podepsáni členové výpravy: Miroslav Možný,
Eva Vávrová, Adéla Šiková, Barbora Šiková,
Kateřina Šiková, Michala Vaňková, Pavel Krystýnek, Antonín Hrabal, Laura Kučerová, Vladimíra
Janíková.

Společná fotografie účastníků výpravy
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Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZŠ
páčová, David Andrle, Alice Hrušková a Jirka
Kučík.
Dalším úkolem byla organizace již tradičního
školního plesu, který má rok od roku stoupající popularitu. V letošním roce se nám podařilo zajistit úctyhodné množství sponzorů, kteří
věnovali zajímavé ceny do tomboly.
Díky nim a štědrosti rodičů byl letos výtěžek
z tomboly oproti loňskému roku dvojnásobný.
Ples se velmi vydařil a trval do časných ranních hodin. Ti, kteří se plesu zúčastnili poprvé
(a nebylo jich málo), byli velmi překvapeni jeho
příjemnou a bezprostřední atmosférou. Naším
prvořadým úkolem do příštích let je zvyšovat
jeho kulturní i organizační úroveň, ale současně
zachovat jeho „lidovost“.

Novou organizací, která o sobě v poslední
době dává hodně vědět, je Sdružení rodičů při ZŠ
Buchlovice. Tato organizace pracuje již od roku
2001, avšak teprve od podzimu 2003 začala svou
činnost aktivně rozvíjet. Je to především zásluhou dobré party třídních důvěrníků, kteří mají
společný cíl, a to organizovat mimoškolní aktivity dětí především v oblasti kultury a sportu.
Jako první akci jsme k ukončení I. pololetí
pořádali společně s Junáky v tělocvičně ZŠ „Bláznivé odpoledne“, jehož součástí byly soutěže
„Šílený účes“ a „Šílená image“. Slečny Vendula
Mikulíková a Veronika Copláková připravily pro
děti diskotéku a zajímavé soutěže. Zpestřením
odpoledne byla módní přehlídka děvčat z kroužku módního návrhářství. Nadějné modelky předvedly inspirativní oděvy z netradičních materiálů
(např. z pytlů na odpadky, alobalu, atd.), za což
byly odměněny zvláštní cenou poroty. Medaile
a ceny si za vtipnou image odnesly Katka Kro-

Prubířským kamenem spolupráce s jinými organizacemi v obci bylo Dětské maškarní
odpoledne. Na pořadatelství se podílely Sdružení rodičů, Tělovýchovná jednota, Klub matek
a Junáci. Této akce se zúčastnil rekordní počet
osmdesátišesti soutěžících masek, což sice pořadatele překvapilo, ale nezaskočilo. Pro každého
soutěžícího byl připraven dárkový balíček. Děti
se mohly vydovádět na stanovištích s různými
hrami, Junáci opět připravili diskotéku a soutěže. Při organizaci pomáhaly i žákyně 7.třídy ZŠ
Katka Gojová, Ivča Michalčíková, Nikča Mikulová, Katka Sonntagová, Svaťka Obdržálková
a Danka Knopfová. Masky byly pěkné a nápadité.
Hlavní cenu si odnesly „Smrtky“ Katka Kropáčová a Alena Vávrová. Velký dík patří sponzorům
akce – Drogerie M.Jílková, Tiskárna O.Hudec,
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setmění a nemohly být pro to už hodnoceny.
Za nejpěknější, vlastnoručně vyrobený lampión,
získal ocenění Filip Kapounek. Po upálení čarodějnice se opékaly špekáčky.
Ke Dni matek jsme jako prozatím poslední akci připravili Jarní malování. Malovalo na
cestě u Domova důchodců. Ke zpestření přispěly závody na koloběžkách. Malovalo celkem 45
dětí od tří do třinácti let. Nejzajímavější obrázky
namalovali Jirka Kučík, Žaneta Hrušková, Nicol
Nádeníčková, Lucie Stratilová. I ostatní kresby
však byly velmi pěkné. Ve slalomu na koloběžkách zvítězila Eliška Hrabalová, druhý byl David
Šeda a třetí Jirka Kučík. V závodě na okruhu
zvítězil David Michálek, před Markem Bobčíkem
a Honzou Valentou. Nejsympatičtějším závodníkem však byla obyvatelka domova paní Eva
Dreksnerová, která nás oslnila svou bravurní

Gafa D.Franta, Potraviny pí Omelková, Stolářství P. Kunc, U Natta M. Pientok, Papírnictví
K. Kutálková, Kadeřnictví M. Kropáčová, ČMSS
a Poštovní spořitelna. Vzhledem k velkému počtu
návštěvníků je třeba všem zúčastněným poděkovat za vzájemnou ohleduplnost a toleranci.
Originální akcí byl poslední dubnový večer
lampiónový průvod spojený s pálením čarodějnic. Už čelo průvodu svědčilo o tom, že jde o recesi. Alegorickou káru se zlatou bustou Lenina před sebou tlačila pionýrka za doprovodu
dvou starých čarodějnic. Obrovskému průvodu
pak vévodila hlavní hříšnice „Sexana“, kterou
čekal trest upálením na hranici. Krásné masky
dětských čarodějnic doplňovalo velké množství
lampiónů. Takové procesí zažila obec naposledy
za dob prvních májů. Cílem průvodu byla vatra
na hřišti. Zde byly před samotným upálením
vyhlášeny soutěže „Miss čarodějnice“ a „Nejoriginálnější lampion“. Juniorskou kategorii vyhrály Štěpánka a Magdalenka Dvořanovy, Eliška
Hrabalová a Bára Tymrová seniorskou pak Dana
Neoralová, která získala nejnovější prototyp
cestovního koštěte, na němž následně odletěla.
Škoda jen, že se starší čarodějnice slétaly až po

jízdou mezi kužely. Velký dík patří vedoucímu
domova panu Gajdošovi za poskytnutí prostor
a paní Daňhelové za otevření bufetu.
Všechny pořádané akce se setkaly s dobrým
ohlasem. Je vidět, že se lidé chtějí setkávat a bavit pokud k tomu mají příležitost. A o to nám
jde především. Nechceme, abyste nám přivedli
své děti a na konci akce si je vyzvedli, ale abyste
se bavili společně s námi. Všichni organizátoři
věnují těmto akcím svůj čas i peníze. Učíme se
za pochodu a naší snahou je akce neustále zdokonalovat. Proto jsme otevřeni novým nápadům
a novým spolupracovníkům. Velký dík patří také
sponzorům, ředitelství ZŠ a především paní učitelce Mikulíkové.
Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na další
akci, kterou bude na konci měsíce června, Sportovní odpoledne.
Jana Štokmanová, předsedkyně SR
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Pálení čarodějnic 30.4.2004
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Foto: O. Stránský

Představení regionu jižní Morava v Paříži
C.E.N.S., projektu Austerlitz a dění okolo slavkovského bojiště, vše bylo umocněno přítomností několika vojáků v historických uniformách
a ochutnávkou moravských vín a sýrů.
Druhý den byla na programu návštěva Armádního muzea a hřbitova Père-Lachaise, kde jsou
pochovány velké postavy francouzské historie
a mezi nimi i řada důstojníků z období napoleonských válek. Odpoledne, opět v sále Českého
centra, proběhla degustace kvalitních vín z oblasti jižní Moravy (včetně slámových a ledových
vín) hodnocená odbornou porotou složenou
z řad členů asociace francouzských a českých
sommelierů, jedním z nich byl i pan Petr Vicena
náležející k nejlepším odborníkům na francouzská vína v ČR. Výsledky byly vyhlášeny na večerní „párty“, které se zúčastnili všichni zástupci
pořádajících subjektů a krátce se objevil i senátor
Vladimír Železný. Akce byla přístupná veřejnosti, a tak jsme se měli možnost setkat a hovořit
i s řadou lidí pocházejících z našeho kraje, kteří
již desítky let žijí ve Francii a nezapomínají na
své kořeny.

Vzhledem ke stoupajícímu zájmu Francouzů
o Českou republiku, daný nejen krásami a historickými zajímavostmi, ale i mezinárodní politickou situací a se vstupem do EU, je třeba ještě
více informovat a propagovat naši zemi v zahra-

ničí. Historické souvislosti a nadcházející 200.
výročí bitvy u Slavkova přispívají k výraznému
posílení francouzského zájmu o celý region jižní
Moravy.
Z těchto důvodů firma Davay Communication, Projekt Austerlitz 2005 a České centrum
v Paříži uspořádaly ve dnech 22. a 23. března
2004 propagační akci spojenou s ochutnávkou
moravských vín a prezentací regionu. Na pozvání pořadatelů se této akce zúčastnili také zástupci
Asociace 8. historického pluku (Kamil Maděra
a František Sklenář) spolu s několika dalšími
kolegy z historických jednotek.
Během prvního dne se zástupci C.E.N.S. (Středoevropská napoleonské asociace) setkali s p.
Xavierem Robinem a podplukovníkem Gérardem-Jeanem Chaducem, kustodem Armádního
muzea, aby projednali vzájemnou spolupráci na
přípravě akce, jež chce C.E.N.S. uspořádat v prosinci letošního roku v Paříži ke 200. výročí předávání císařských orlů na Martových polích.
Večer v Janáčkově sále Českého centra patřil prezentaci. Paní Anna Čarková, manažerka
Moravských vinařských stezek a mikroregionu
Nový Dvůr, představila Vinařské stezky, historii
a krásy jižní Moravy, pak následovala prezentace

Všichni zástupci hodnotí celou pařížskou
návštěvu jako velmi úspěšnou. Na akci se podíleli
kromě již zmíňovaných subjektů také Moravská
banka vín, francouzské zastoupení České centrály cestovního ruchu, Víno Marcinčák, Česká
asociace sommeliérů a ČSAD Uh.Hradiště.
Připravil Kamil Maděra
Předseda Asociace 8. historického pluku
a člen výboru C.E.N.S.
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Napoleonovi vojáci v Buchlovicích 2004
vše veleno francouzsky a prováděno podle originálních předpisů z napoleonských válek. Přestože celý víkend byl zaměřen především na výcvik,
připravili účastníci pro diváky krátkou bitevní
ukázku, aby uspokojili všechny ty, kteří očekávali
především nějakou „akční“ scénu a střelbu z křesadlových pušek a děl.
V neděli dopoledne, opět na louce u zámku,
výcvik vojáků pokračoval, aby si všechny nové
povely a manévry dobře procvičili a zapamatovali a mohli je bez chyb předvést na nejbližší
zahraniční akci. Setkání jednotek bylo zakončeno nástupem všech zúčastněných na nádvoří
zámku a povýšením vybraných vojáků a poddůstojníků.
O tom, že se jednalo o zajímavou akci, která
zviditelnila naši obec a vojenské kluby, svědčí
články ve většině denníků, vysílání v rozhlase
a také záběry TV Prima. Mimo to nás celou sobo-

Dosud největší setkání klubů vojenské historie (členů C.E.N.S.) v Buchlovicích se uskutečnilo třetí dubnový víkend. Letošní setkání bylo opět
zaměřeno na výcvik tentokrát nejen francouzských, ale i spojeneckých vojáků, všichni se tak
opět připravovali na zahraniční akce pořádané
v letošním roce např. v St. Amantu (Franice),
Gyoru (Maďarsko), St. Cloudu (Francie), La
Corunni (Španělsko) ad.
Již v pátek odpoledne začali přijíždět první
vojáci, jejichž „kasárnami“ se stala základní
škola, která již několik let spolupracuje s naší asociací a poskytuje nám potřebné kvalitní
zázemí.
V sobotu ráno se více než 200 vojáků přesunulo do zámeckého parku, kde začal oddělený
výcvik podle jednotlivých armád. Francouzská
část sdružená do Legion d ´Austerlitz prováděla
nácvik boje v linii, koloně, vytvoření karé a další,

Ze setkání 2004

(Foto: -vlk-)
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události z před 200 lety, jež zasáhly do života
našich předků.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří pomohli
uspořádat letošní setkání, zejména firmě Davay
communication Brno a Projektu Austerlitz, které
uhradily největší část nákladů na stravu a ubytování vojáků (30 000,– Kč),
Obecnímu úřadu Buchlovice rovněž za finanční podporu akce a dále ZŠ Buchlovice a Státní
správě zámku Buchlovice za poskytnuté zázemí
pro vojáky.
Připravil Kamil Maděra
Předseda Asociace 8. historického pluku
a člen výboru C.E.N.S.

tu doprovázeli také dva novináři z Wiener zeitung připravující o celé akci velký článek. Mezi
diváky jsme zastihli např. presidenta Projektu
Austerlitz 2005 Miroslava Jandoru a také starostu obce Tvarožná pana Františka Kopeckého
a řadu dalších zajímavých osob.
Příští rok bude ve znamení 200.výročí, naše
obec bude slavit povýšení na městečko a Slavkov
si připomene výročí slavné bitvy. V roce 1805 se
v souvislosti s válečnými událostmi i Buchlovice
staly táborem rakouských a ruských vojsk a později i jednotek francouzských. Najdeme-li dostatečné zázemí a pochopení, můžeme se pokusit
připravit na příští rok velkou akci připomínající

SOUTĚŽ MANAŽER ROKU 2003
Finalistka soutěže je z Buchlovic
Česká manažerská asociace, členka CEC
evropské manažerské konfederace v Bruselu,
nedávno vyhlásila výsledky soutěže Manažer
roku 2003. Mezi jejími deseti finalisty, vedle
Komerční banky, Škody holdingu a dalších,
stojí i manažerka z Buchlovic, paní Miroslava
Maršálková-Jechoux. Společně s nimi přebrala
v pražském paláci Žofín ocenění od ministra průmyslu a obchodu ČR Milana Urbana.
Miroslava Maršálková-Jechoux po středoškolských studiích odešla v roce 1976 do Francie.
V Paříži absolvovala univerzitní studia ekonomie a poté pracovala jako ředitelka dopravní
společnosti. Od roku 1990 se stala majitelkou
konzultační společnosti pro zahraniční investice
mezi tehdejším Československem a Francií CS
Group-Tchecoprom, působila coby poradkyně
Ministerstva průmyslu a obchodu a konzultantka programu PHARE u EU v Bruselu, pro který
publikovala ekonomické analýzy stejně jako pro
Evropskou investiční banku.
V roce 1998 založila v Uh. Hradišti společnost
CSND s.r.o. a před třemi lety společnost ND
Logistics CZ. Jedná se o společné podniky mezi
Groupe Norbert Dentressangle, což je největší
francouzský soukromý podnik pro dopravu a logistiku a ČSAD Uh. Hradiště. Tyto společnosti
zaměstnávají několik set pracovníků a poskytují
logistické služby.

Paní Maršálková-Jechoux klade velký důraz na
profesionalitu spolupracovníků, kvalitu služeb
a serióznost. Kolektiv jejích spolupracovníků je
od počátku činnosti neměnný, což je nejlepší
vizitkou nejen její práce.
Vedle vysokého pracovního nasazení jí zbývá
čas i na její záliby, k nimž patří chov lipicánských
koní. Ne náhodou je i prezidentkou svazu chovatelů těchto zvířat v naší vlasti. Podobně obdivuje
i historii zejména městečka Buchlovic a blízkého
okolí. Je aktivní členkou Spolku podporovatelů
historie Buchlovic a zúčastňuje se mnohých akcí,
výletů, pořádání výstav a publikační činnosti.
- bž -, foto archiv

Paní Maršálková-Jechoux mezi finalisty soutěže
s ministrem Urbanem
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Dřívější léto v Buchlovicích
Ing. Zdeňka Maršálková
Léto v Buchlovicích v mém dětství pro mě opět
začínalo již 1. června. To se ještě chodilo do školy,
ale léto a prázdniny již čišely odevšad. Moc se
už neučilo a žáčkové už dost chyběli, protože se
začínala pást housata, začala senoseč, plela se
řepa a kopčily brambory.
Na konec školy byl vždy nějaký výlet. Proti
nynějším výletům velmi obyčejný, ale tehdy akce,
na kterou jsme se dlouho a velmi těšili. Cílem
tehdejších školních výletů byl Buchlov, Barborka, Smraďavka, Kamenný kříž, pro vyšší třídy
Buchlov – kámen, Klimentek nebo Cimburk.
Jeden rok (za války) jsme šli na konci školního
roku pěšky celá třída na cirkusové představení do
Hradiště. Všichni jsme obdivovali řeku Moravu,
pro nás, buchlovské suchozemce, strašně velikou
vodu. Cirkus byl někde u jatek ve velkém stanu
a já si pamatuji jen jedno číslo, kde vystupovaly japonské tanečnice. Nazpátek jsme šli zase
pěšky. Ve Zlechově už některé děti nemohly. Ale
na mně snad nebyla vidět žádná únava, strašně
jsem prý zlobila.
V tu dobu zrálo první vytoužené ovoce, třešně
a jahody. Třešně v humnech a v Povinné, na které
jsme pořádali výpravy a v lese na pasekách jahody, na které se chodilo s konvičkami a džbánky.
Zahradní jahody byly tehdy vzácností.

V zahrádkách rozkvetly bílé, jakubské, starodávné lilie a jejich opojná vůně zalila celé městečko. Rozkvetly buchlovské louky a přišla senoseč.
Na tehdejší rozkvetlé louky platila beze zbytku
lidová říkanka: „Léto, milé léto, cos nám přineslo? Kvítí bílého, červeného i modrého.“ Teď už
tak louky nekvetou. Tehdy byly louky od Sovína
až k Pile podél toku potoka, na Povinné, pod
Buchlovem a Barborkou a na Pastvisku. Silně
voněly a byly samý květ. Kvetly bílými kopretinami a modrými zvonky, tmavě růžovými slzičkami
Panny Marie, růžovofialovými vstavači a rudočernými chomáčky kameníčků. Bzučely hmyzem
a byly plné barevných motýlů. Specificky je nedovedu všechny pojmenovat, to dovede pan profesor Janovský, který je tak krásně a odborně
popsal i jejich život a výskyt v dřívějších číslech
Zpravodaje. Já je pojmenuju jen lidově: Hnědásci, jedni měli i kostkovaná černobílá křidélka,
krásní žluťásci, malí modrásci, sem tam nějaká
babočka i otakárek. Všechna ta krása padla při
senoseči a proměnila se ve voňavé seno.
Pak definitivně skončila škola a my jsme se
stali svobodnými a volnými, ovlivněnými pouze
přírodou a zatíženými pouze zemědělskými a domácími pracemi. Začátek vytoužených prázdnin
vždy spolehlivě zvěstovaly rozkvetlé lípy, kterých
tehdy byly plné Buchlovice. Pronikavě medově voněly a celé jejich koruny bzučely včelami.
Trhalo se „lipáčí“. Zase typická dětská atrakce
a záležitost. Kdo měl možnost (bydlel blízko lip),
přistavil si žebřík. Ostatní jsme šplhali po větvích
a kmenech jako opice. Lipový květ jsme trhali do
bílých plátěných pytlíků, pořízených výhradně
k tomuto účelu. Za války nebyl „čínský ani ruský“
čaj. Čaje se pily pouze ze surovin z místních zdrojů – „lipáčí a zelin“. Velehradská pouť otevřela
prázdninám dveře dokořán. Na polích rozkvetly
bělošedé ostrůvky máků, o kterých se říkalo, že
„sú to korůhvičky na velehradskú púť“. Prvně se
začala kosit „réž“ (žito), pak se v těsném závěsu
ječmen, kosení žita (pšenice) znamenalo vrchol
žní a oves se sekl až na jejich konci. Žně a s nimi
související práce s obilím se táhly celé dva hlavní
letní měsíce – červenec a srpen.
(pokračování)
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Ke vzpomínce na přátele ze Sokola

Dnes přetiskujeme znovu fotografie, které byly uveřejněny v minulém čísle BZ z nedostatku místa jen
v malých rozměrech, a to u článku paní Marie Vlčkové – Vzpomínka na přátele ze Sokola.
Na horní fotografii vidíte sokolky ve 30. letech, mezi nimiž sedí vpravo od cvičitelky paní Růžena Mitášová z Buchlovic. Dolní fotografie představuje sokoly na výletě v buchlovských horách. Pátý v dolní řadě
zleva je pan Cyprián Šik z Buchlovic.
(Foto: archiv Marie Vlčkové)
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Pouť na Barborku
Barborko, kolik již vidělas generací,

Z blízka i z okolí chvátají k tobě

kolik to poutníků přišlo tu vzdát díky Pánu.

hledajíc posilu v každé to době

Jak vždycky zazáříš

a kdo tu jednou byl, vrátí se rád

v tom krásném svátečním ránu.

pozdravit Barborku a starý hrad.

H. S.

Na pouti na Barborce ve 30. letech zleva: ?????, František Kunc, Jan Dvořan, Kliment Hruška, Antonín
a Alexandr Dvořanovi z Újezdce, pan Bůžek a pan Dvořák (listonoš)

Čmeláček
Na bílý květ jetele

Čmeláčku – bzučáčku,

Nasaj medu do sytosti

sedl čmelák vesele.

díky tvému sosáčku,

a až budeš míti dosti,

Čmeláček – panáček,

pij květný med zhluboka,

zabzuč sobě, vznes se v dál,

má oranžový fráček.

jako vodu z potoku.

obleť celý širý kraj.
Ing. Zdeňka Maršálková
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V poschodí kaple sv. Barbory na Modle probíhá výstava fotografií,
nazvaná „Doma“, buchlovického autora Bořka Žižlavského.
Jste srdečně zváni.

Divadelní spolek J. K. Tyla Buchlovice
zve všechny občany na divadelní představení
hry Carla GOLDONIHO

POPRASK NA LAGUNĚ
která se hraje
v sobotu 12. 6. 2004 a v sobotu 26. 6. 2004
v zámeckém amfiteátru v BUCHLOVICÍCH
Začátky obou představení ve 20.00 hod.
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kdo nevěří, ať tam běží

V dávném velkoměstě – 2. díl
Minule jsme započali prohlídku velkým městem Moravou a dnes ji dokončíme.
K Moravě se váže také studánka Paní mísa.
Hrad Střílky stojí na kopci zvaném Starý hrad.
Původně se jmenoval ale Starý Velehrad. Kopec
Mořdířka nad Starými Hutěmi nesl svého času
popraviště a kopec nad Roštínem, kdysi zvaný
Babylonská věž, svými svahy chránil strážný
hrad. Odtud je to však jen již krůček k Brdu. Na
Brdu stával také hrad, jehož hradby jsou dodnes
dobře patrné. Nedaleko něj bývávala pevnost
Troják, dnes bohužel nevíme, kde přesně. Je ale
zřejmé, že Troják byl vůbec nejlépe opevněným
místem v celém hradu Morava. Velmi zajímavým
místem je kopec Strachov, někdy taky zvaný

Stará cesta za Buchlovicemi
dochovaly hráze, kterými protéká potok nedaleko
pramenící. Stopy po dalším dvorci se dají nalézt
i U křížku za Holým kopcem. Nachází se zde
val. Musíme též zmínit několik hřbitovů, z nichž
největší leží nad obcí Čeložnice. Bohužel nevíme, zda zde stál i kostel. Větší množství mohyl
i obyčejných hrobů leží u zmíněných Tabarek.
Kostel zde stával dozajista, a to právě v areálu dvorce. U Nové Dědiny je zase prokázána
existence rotundy, také se hřbitovem. Královský
hrad Děvín (Buchlov) měl také svou kapli – na
vedlejším kopci, dnes kaple sv. Barbory. Pohřebiště je prokazatelné i u Velehradu v lese Rákoš.
Nejtajemnějším místem zůstávají ovšem tzv.
Zbořené zámky, které by se měly nacházet někde
mezi Buchlovem kamenem a Salašem. Otázka
je, kde přesně je hledat. To totiž nikdo neví.
A neví se také, co to vlastně Zbořené zámky měly

Kamenná konstrukce valu na Sklepisku
Crhov. Ale o něm se zmíníme až někdy jindy.
V okolí Salaše, v jeskyních na hoře Bárkov má
být ukryt ohromný zlatý poklad. Nachází se zde
také studánka s dobrou pitnou vodou, která se
jmenuje dnes Zlatská studánka. Blízkost pokladu vyplývá již z názvu. V údolí pod Strachovem,
v místech, kde stávala skelná huť, nacházela se
prý kaple, ke které patřila i celá osada táhnoucí se
až k Vlčáku. U Starých Hutí do 19. století bývalo
poutní místo v háji sv. Valentina. Musíme se zmínit ovšem také o dvorci vladyky Tabarky (Obranica), který nesl stejné jméno. Badatel František
Přikryl zde nalezl tři velké plochy – spáleniště
(tzv. popeliště) s množstvím keramických střepů. Ke dvorci patřily také dva rybníky, z nichž se

Val dvorce u Křížku
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být. Bylo podniknuto dokonce i několik bezvýsledných výprav „za Zbořenými zámky.“ Samostatnou kapitolou by bylo hradisko na Sklepisku
za Košíkama, řekněme si o něm tedy alespoň, že
zde měl být schován cisterciácký poklad z kláštera na Velehradě a že na nejvyšším místě hradiska
zeje v zemi hluboká jáma čtvercového půdorysu
vytesaná do skály. Ve Chřibech jsou k vidění i jiné
upomínky na Moravu. Například Čertovo sedlo,
Buchlov kámen, Kozel, Králův stůl, Svatá voda,
Svatá hora a jiné. Podrobněji se zmíníme jen
o Královu stolu. Traduje se, že u tohoto balvanu
(v dávných dobách byl používán starými pranárody a patrně Keltové jej využívali dokonce
jako kalendář a možná i jako obětiště) zasedl
zakladatel Moravy, jehož jméno neznáme a jehož
potomkem byl kníže Mojmír, rozhodil rukou do
oblouku a řekl: „Tož, bratři a sestry, tadyk vyroste
náš hrad!“ a těmito slovy založil moravskou říši.
Hrad – město Morava bylo chráněno jak přírodními překážkami a zátarasy, tak také uměle zbudovanými hradbami. Stopy po těchto hradbách
můžeme nalézt u Jarohněvic, Lužic, Mutěnic,
Nové Vsi, Polešovic, v okolí Buchlova a nad
Otrokovicemi. Do Moravy se vcházelo celkem asi

Pozůstatek brány za Buchlovem
dvanácti branami u Brankovic, Čeložnic, Kyjova,
Lužic, Nové Vsi, Polešovic, Zástřizel, Zdounek,
Koryčan, Žlutavy a u Salaše a Buchlovic. O starém hradu Moravě by se toho dalo napsat ještě
velmi mnoho. Je jen na vás, zda uvěříte, nebo ne,
ale vězte, že všechno může být pravda i nemusí.
Vždyť v lesnaté části Chřibů nebyl ještě proveden
žádný řádný archeologický průzkum, který by
vše prokázal či naopak vyvrátil.
Martin Žižlavský – Vladimír Lachout
Foto: MŽ

BUCHLOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2004
VICHR PRODUKTION
připravuje

4. 6.
11. 6.
13. 6.
25. 6.
9. 7.
17. 7.
23. 7.
30. 7.
7. 8.
14. 8.
27. 8.

TŘI SESTRY + DOCTOR P.P.
ZUZANA NAVAROVÁ + KOA
MICHAL NESVADBA
VLADIMÍR MIŠÍK + ETC...
BUTY + SOUTHPAW
ŠUM SVISTU A DAN NEKONEČNÝ
PRAŽSKÝ VÝBĚR
MONKEY BUSINESS
BUCHLOVSKÁ SVÍCA (M. Rottrová, Vl. Redl …)
DIVOKEJ BILL + RUDÉ KOSTRY
ČANKIŠOU + host
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Letní kino Buchlovice
Stejně jako v minulém roce i letos chce Agentura Vichr production divákům představit to nejlepší ze
všech filmových žánrů. Začátky představení na zámeckém amfiteátru jsou plánovány na 21.00 hodin.
středa 9. 6. 2004
VAN HELSING
(USA - 2004, titulky, přístupný od 12 let, 128 minut, dobrodružný)
Hluboko v karpatských horách se nachází mýtická a záhadná Transylvánie. Svět, kde zlo je všudypřítomné,
kde nebezpečí vychází se západem slunce a příšery nabývají podoby nejhrůznějších nočních můr. Režisér
Sommers, který oživil klasické monstrum ve filmech Mumie a Mumie se vrací, přivedl do nového projektu
celou plejádu tradičních přízraků - Frankensteinovo monstrum, Draculu, Vlkodlaka - a staví proti ní osamělého bojovníka na straně dobra - Van Helsinga. V boji proti hraběti Draculovi (Richard Roxburgh) se
staví po bok nehrožené Anně Valerious (Kate Beckinsale) a zbavuje její rodinu po generace trvající kletby.
středa 16. 6. 2004
KILL BILL 1
(USA - 2003, titulky, přístupný od 15 let, 110 minut, akční thriller)
Profesionální vražedkyně s hadí přezdívkou Černá Mamba (Uma Thurman) je členkou tajné organizace
Deadly Viper Assasination Squad pracující pro mafii. Mladá žena se nečekaně rozhodne skoncovat s minulostí, vdát se a žít normální život. Před oltář navíc předstupuje nejen těhotná nadějemi, ale i s dítětem pod
srdcem. Její bývalý milenec a šéf Bill, jehož označí za otce očekávaného dítěte, však svátečně vyzdobenou
kapli promění se svými kumpány v místo krvavé orgie, které opustí v přesvědčení, že Nevěsta je mrtvá.
Hrdinka však střelnou ránu do hlavy zázrakem přežije, po čtyřech letech se probouzí z kómatu a vydává se na osamělou cestu pomsty, aby ztrestala bez výjimky všechny, kteří mají na jejím utrpení podíl.
V tom okamžiku jí začne být jedno, kdo je vinen víc a kdo méně. Její seznam smrti má pět položek: je
na něm Asiatka O-Ren Ishii (Lucy Liu), Billův bratr Budd (Michael Madsen), černoška Vernita Green
(Vivica A. Fox), jednooká Elle Driver (Daryl Hannah) a hlavní viník - Bill (David Carradine). Protože
bývalí kolegové se za uplynulé roky rozprchli po světě, musí Nevěsta jednoho po druhém vyhledat
a zabít. Film Quentina Tarantina, který se hned po své premiéře stal kultovní záležitostí.
čtvrtek 17. 6. 2004
KILL BILL 2
(USA - 2004, titulky, přístupný od 15 let, 120 minut, akční thriller)
Pokračování ságy o tom, jak se bývalá členka špičkového zabijáckého komanda mstí všem, kteří jí
ublížili, bez ohledu na to, co je k tomu vedlo. Už zabila dva, ale tři má ještě před sebou...
středa 30. 6. 2003
KAMEŇÁK 2
(ČR - 2004, česky, přístupný od 12 let, 100 minut, komedie)
Snímek, jehož děj je poskládán z dobře známých lidových anekdot, se stejně jako rok starý Kameňák
odehrává ve fiktivní obci Kameňákov. Policista Novák (Václav Vydra) tentokrát vyšetřuje případ stařenky, která díky účinkům vody ze zázračného pramene prožívá sexuální znovuzrození a pronásleduje
mladíky z celého okolí.
Druhý díl nás opět zavádí do obce Kameňákova, zalidněné postavami, jako jsou policajt, učitelka, doktor,
anglický lord či Kohn a jeho Sára. Tvůrci se tentokrát pokusili propojit anekdoty výraznější zápletkou:
pramen modré vody s účinky Viagry, který v závěru Kameňáku vytryskl v lordově sídle, nyní vytéká ze zdi
ve sklepě „staré Kropáčkové“. A nebohá stařenka pod vlivem elixíru propadá sexuálním choutkám...
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Vítání občánků

22. května 2004 jsme přivítali nové občánky (zleva Vítka Kučeru, Romana Ingra a Matyáše Karáska)

společenská kronika

duben 2004
Narození:
Matyáš Karásek, Komenského
Kristýna Andrlová, Zahrady
Roman Ingr, Suchý řádek
Matěj Kropáč, U Domova

Sňatky:
3.4.2004 uzavřeli manželství Martin Pikner,
Staré Hutě a Pavla Dvořáčková, Buchlovice
17.4.2004 uzavřeli manželství Zbyněk Fojt,
Uhřice a Ivana Palečková, Buchlovice

Úmrtí:
Ing. Milan Kulovaný, Komenského
5 občanů z DD

Na zámku v Buchlovicích se uskutečnilo 28 svatebních obřadů
Přistěhováno: 9 občanů, odstěhováno: 2 občanů

K 30.4.2004 bylo v Buchlovicích 2 477 obyvatel.
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Za Rostislavem Kaňovským-Kennedym
„Milí Buchlovjané, pozdravuji Vás a závidím Vám! Pozdravuji Vás, neboť jste mi všichni milí, krajané moji a závidím, že můžete pobývat v našich krásných rodných Buchlovicích! To mně už se nedaří!“
– tak nějak by mohl začínat nebo končit každý z jeho dopisů, které jsem za poslední léta od něj dostával
reciprocitou za alespoň měsíční připomenutí a zasílání čerstvých zpráv v podobě Buchlovského zpravodaje. Posílal jsem mu je rád, protože on byl kritický, ale aktivní čtenář, který uměl cosi připomenout
a podotknout, ale také účinně pochválit.
Rosta byl pro mě úctyhodný pán a kamarád současně, úctu si zasloužil celým svým plodným životem a kamarádem mi byl (přestože starším) velmi bezprostředním.
Příslušník 310. československé bombardovací peruti RAF,
pilot – stíhač 311. československé stíhací peruti RAF,
nositel československých a britských vyznamenání – Válečného kříže, DFM.
Od roku 1950 opět příslušník a důstojník RAF.
Od roku 1991 plukovník v záloze československého letectva.
Těšil jsem se na jeho zprávy, ale také na návštěvy, které uskutečňoval, jak jen to bylo možné.
Náš vztah byl upřímný, přesto, že z počátku mě tykání činilo určité potíže, ale opravdu jen krátce,
než jsem pochopil, že mu mohu říci vše bez předsudků. Právě ony „lázně“ upřímnosti – to bylo to, co
mě na našich setkáních přitahovalo.
Je mi proto ze srdce smutno, že už se s ním nepotkám, že nepřijde a neřekne – ještě toto dodělejte,
ať jste lepší než ti Angličané, máte to tu pěkné, dělejte to tak dál, těším se z toho, jak moje rodná obec
vypadá, a všechny pozdravujte!
Mám smutek – 14. dubna 2004 zemřel pan Rostislav Kaňovský – Kennedy ve věku 85 let ve Velké
Británii.
Nebylo vhodnějšího motta na parte, na kterém jsou podepsáni manželka Joyce, synové George
a John a sestra Zdeňka Kaňovská než : Nade vše miloval svou vlast! Ještě bych řekl svou doušku k tomu: Nade vše miloval svůj rodný kraj, své Buchlovice!
Čest nejvyšší jeho památce!

S úctou Miloslav Hrdý

Stesk
Již jsem projel mnoho světa
vsí snad na tisíce,
žádná se mi nelíbila,
jako Buchlovice.

Kostelíček malý
se starodávnou bání,
chaloupky své čisté,
jako kvočna chrání.

Všehomíra Otče,
o to tě chci prosit
městečko mé rodné,
dej mi ještě zočit.

V poklidné rovině
v údolíčku leží,
buchlovského hradu
cimbuří ji střeží.

A když ráno slunce
vyjde v plném jase,
škola naše nová
pěkně vyjímá se.

Je to skromné přání,
smím-li si ho přáti,
sejdeme se ještě,
ženo drahá, děti?

Václav Opletal (psáno v Teheránu, 28. 4. 1936)
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Jaro na zámku

(Foto: -vlk-)

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO ČERVENCOVÉHO ZPRAVODAJE
BUDE 21. ČERVNA 2004.

Příspěvky dodané po termínu uzávěrky budou zveřejněny v některém z následujících
čísel Buchlovského zpravodaje.
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