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O letošním daru pana Petra Hrabala z Uherského Hradiště – originální tupeské keramiky ze 40. let
minulého století, z pozůstalosti někdejšího buchlovického faráře, grafika Arnošta Hrabala – se více
dočtete v dnešním čísle zpravodaje. (foto -bž-)

Informace městyse Buchlovice

Informace z jednání Rady městyse Buchlovice č. 41/2020
ze dne 3. 9. 2020, 42/2020 ze dne 24. 9. 2020, č. 43/2020
ze dne 15. 10. 2020, č. 44/2020 ze dne 2. 11. 2020
Rada městyse:
• schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přenosu působnosti k projednávání přestupků
s Městem Uherské Hradiště. Předmětem smlouvy je přenos působnosti na úseku přestupků
s účinností od 1. 4. 2021 za cenu 2.000 Kč za každý jeden případ,
• schválila návrh Smlouvy č. 1030061130/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
„Buchlovice, Smraďavka, Krátká, kab. NN“,
• schválila pořízení modulu „rozklikávací rozpočet“ od společnosti Galileo Corporation s.r.o. jako
další doplněk www-stránek městyse,
• schválila podání žádosti o dotaci programu EFEKT 2021 na výměnu poslední části starých
světel veřejného osvětlení městyse Buchlovice za úspornější svítidla a provedla výběr
zhotovitele projektové dokumentace,
• schválila Hanu Andrlovu jako zástupce zřizovatele na další období do školské rady ZŠ a MŠ Buchlovice
• projednala podnět na řešení vysoké vlhkosti zdiva ve sklepních prostorách školy a ve školní
kotelně. Tato záležitost bude řešena prioritně v příštím roce,
• v souvislosti s aktuální situací ve světě projednávala pořízení ozónového čističe vzduchu do ZŠ
Buchlovice, čistič pořídí Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Buchlovice,
• schválila kupní smlouvu na soubor prací a materiálů týkajících se ak. sochaře Františka Davida
za celkovou částku 3.000 Kč,
• projednávala dále možnosti řešení vlhkosti v budově čp. 237, v níž je v nájmu mimo jiné
umístěna buchlovická pošta,
• vzala na vědomí upravenou otevírací dobu provozovny pošty v Buchlovicích, která vznikla
z provozních důvodů a platí od 1. 10. 2020,
• schválila Řád veřejného pohřebiště městyse Buchlovice s účinností od data schválení,
• se seznámila se zápisem o otevření pokladničky ze dne 1. 10. 2020, která je umístěna
v Záchranné stanici pro volně žijící živočichy Buchlovice,
• schválila pořízení 1 ks pamětní zlaté mince vydané ČNB tentokrát s motivem hradu Buchlova,
• projednávala Návrh úpravy jednacího řádu Rady městyse Buchlovice, týkající se možnosti
pořizování zvukového záznamu jednání rady,
• projednala dopis Místního sdružení ODS,
• se seznámila s dopisem od „spolku nespokojených důchodců Buchlovice“,
• několikrát se setkala s nově nastupujícím vedoucím Služeb městyse Buchlovice, který se své
funkce ujme od 1. 1. 2021. Byly řešeny otázky podrcení hromady betonů v areálu bývalé
cihelny, zimní údržby k. ú. Buchlovice, další provoz prostoru kompostárny a další,
• schválila rozpočtové opatření č. 13 pro rok 2020. Na straně příjmů se jedná o navýšení
rozpočtu o 114 tis. Kč, celkem na 52.329,654 tis. Kč. Na straně výdajů se jedná o navýšení
rozpočtu o 109 tis. Kč, celkem na 48.195 tis. Kč,
• vybrala ze tří cenových nabídek a schválila nejnižší cenovou nabídku od ing. arch. Miroslava
Dubiny ze Zlína na zpracování Územního plánu Buchlovice s regulačními prvky za cenu
949.000 Kč celkem,
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• se seznámila a vzala na vědomí zápisy stavební komise,
• doporučila zastupitelstvu městyse návrh názvu nově vzniklé ulice v areálu Zeleného dvora,
a to „V Lúčkách“, projednala režim parkování a dalších nutných záležitostí týkajících začlenění
této nové výstavby bytových a rodinných domů
• schválila uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 522/2 v k.ú. Buchlovice, kde účelem
nájmu je umístění mobilní garáže,
• schválila uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 3080/4 a část p. č. 3080/5 dohromady
18 m2 v k. ú. Buchlovice pro umístění mobilní garáže,
• schválila prodloužení nájemní smlouvy MUDr. Dagmar Kořistková, Boršice
• schválila uzavření nájemní smlouvy ordinace praktického lékaře se společností Všeobecný
lékař Brno,
• předala zastupitelstvu s kladným doporučením žádost o koupi části pozemku p. č. 2516/3 v k.
ú. Buchlovice,
• vzala na vědomí výpověď z nájmu od Jana Berga, Babice.
Rada městyse dále projednávala:
• oznámení gynekologické ambulance v Buchlovicích, týkající se změny ordinující lékařky, nově
MUDr. Pavlína Omelková, a změny ordinační doby,
• oznámení TIC a Muzea v Podhradí o tržbách a návštěvnosti během sezóny 2020,
• poděkování pořadatelů MTB MARATON AMTECH JUVACYKLO BUCHLOVICE 2020 za spolupráci,
• certifikát environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL, za rok 2019 městys Buchlovice
vytřídil 8.591,4 kg vysloužilého elektra,
• vybavení ordinace praktického lékaře v Buchlovicích po MUDr. Srostlíkové pro nově
nastupujícího lékaře pod hlavičkou společnosti Všeobecný lékař,
• možnosti zařazení některých účelových či místních komunikací do Pasportu komunikací
městyse Buchlovice,
• nutnost ořezání vzrostlých stromů podél tzv. pivní cesty, cesty k ranči Nevada a dalších, kde
při špatných povětrnostních podmínkách hrozí pády větví a nebezpečí úrazu. Vedení městyse
na tuto záležitost upozornil vlastníky dotčených pozemků se žádostí o spolupráci,
• četně se opakující žádosti o různou pomoc osobních problémů jedné žadatelky z Buchlovic,
• věnovala se přípravě dalšího setkání s místními podnikateli, které se uskutečnilo 3. 9. 2020
v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice. V úvodu představila starostka formou
prezentace aktuálně připravované projekty městyse. Radní Miroslava Jechoux připravila
dotazník, co podnikatelé očekávají od městyse a naopak, jakým způsobem by se sami
zapojili do obecního dění. Podnikatelům bylo a nadále bude i ostatní veřejnosti nabídnuto
zapojení do projektu pořízení laviček v městysi. V rámci následujícího jednání rady proběhlo
zhodnocení setkání s podnikateli.

Informace za zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice
během roku
Zastupitelstvo městyse:
• vzalo na vědomí informace kontrolního a finančního výboru o prováděné činnosti vždy
od posledního jednání zastupitelstva,
• schválilo obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, a to o místním poplatku ze psů,
o místním poplatku z pobytu, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o místním
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poplatku ze vstupného, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
schválilo účetní závěrku městyse Buchlovice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019
a závěrečný účet městyse Buchlovice za rok 2019,
schválilo zařazení území městyse Buchlovice do území působnosti MAS Buchlov
na programové období 2021–2027,
schválilo Zadání územního plánu Buchlovice s prvky regulačního plánu, vypracovaného
pořizovatelem – Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu
a životního prostředí,
neschválilo doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městyse Buchlovice o zpřístupnění on-line
videopřenosem pro uživatele internetových služeb. Před tímto rozhodnutím proběhla rozsáhlá
diskuse o kladech a záporech této možnosti přenosu,
schválilo rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu městyse Buchlovice pro rok 2020 s celkovým
navýšením výdajů o 2.491 tis. Kč a snížením příjmů o 115 tis. Kč,
schválilo rozdělení darů a dotací na podporu neziskových aktivit z rozpočtu městyse
Buchlovice pro rok 2020 v celkové výši 497.500 Kč, které bylo přerozděleno ve výdajové části
rozpočtu pro rok 2020 jako rozpočtové opatření č. 7,
schválilo rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu městyse Buchlovice pro rok 2020 s celkovým
navýšením výdajů o 1.189 tis. Kč a navýšením příjmů o 1.551 tis. Kč,
schválilo rozpočtová opatření č. 14 rozpočtu městyse Buchlovice pro rok 2020 s celkovým
navýšením výdajů o 1.462,6 tis. Kč a navýšením příjmů o 138,6 tis. Kč.

Převody pozemků a staveb
Obecně se snažíme obecních pozemků nezbavovat, čekají nás pozemkové úpravy a to není jediný
důvod, proč se prodej nedoporučuje. Rovněž se v mnoha případech jedná o narovnání majetkových poměrů za neoprávněně zastavěnou část obecního pozemku. V rekreační oblasti Smraďavka
je snaha postupně řešit přístupnost stávajících stavebních objektů po obecních komunikacích.
Zastupitelstvo městyse:
• neschválilo prodej části pozemku p. č. 2515 v k. ú. Buchlovice,
• neschválilo prodej části pozemků p. č. 2385 a p. č. 2407/1 v k. ú. Buchlovice,
• neschválilo prodej části pozemků p. č. 2631/1 a p. č. 2098/1 v k. ú. Buchlovice,
• neschválilo prodej pozemku p. č. 639/4 v k. ú. Buchlovice,
• neschválilo prodej pozemku p. č. 3365/2 v k. ú. Buchlovice,
• schválilo koupi pozemku p. č. 2057/1 – ostatní plocha o výměře 1.800 m2 v k. ú. Buchlovice
za cenu 702.000 Kč od státu Česká republika, prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Praha. Navíc byl státu uhrazen nájem ve výši cca 50 tis. Kč zpětně
za užívání pozemku,
• schválilo směnu pozemku p. č. 706/2 ostatní plocha o výměře 54 m2 za ¾ podíl pozemku
p. č. 1801/33 ostatní plocha o výměře 136 m2, vše v k. ú. Buchlovice s vyrovnáním rozdílu
obvyklých cen směňovaných pozemků dle znaleckého posudku,
• schválilo směnu části obecního pozemku p. č. 2487 – nově označenou jako p. č. 2486/3
ostatní komunikace o výměře 70 m2 za část pozemku žadatele p. č. 2486/1 – nově označenou
jako p. č. 2487/2 trvalý travní porost o výměře 88 m2 v k. ú. Buchlovice s doplatkem rozdílu
dohodnutých cen směňovaných pozemků,
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• schválilo koupi části pozemku p. č. 2482 – nově označenou jako p. č. 2482/2 o výměře 53 m2
v k. ú. Buchlovice,
• schválilo prodej oddělené části pozemku p. č. 234/12 ostatní plocha, nově označené p. č.
234/16 o celkové výměře 2 m2,
• schválilo prodej oddělené části pozemku p. č. 690/1 ostatní plocha, nově označené p. č. 690/8
o celkové výměře 4 m2 zastavěná plocha,
• neschválilo prodej pozemků p. č. 2896/7 a 2896/8 v k. ú. Buchlovice,
• schválilo koupi části pozemku p. č. 2219 trvalý travní porost o výměře cca 80 m2, pozemku
p. č. 2220 trvalý travní porost o výměře 95 m2, části pozemku p. č. 2226 o výměře cca 340 m2,
pozemku p. č. 2229/2 ostatní plocha o výměře 319 m2, pozemku p. č. 2227/2 ostatní plocha
o výměře 120 m2 a pozemku p. č. 2232 trvalý travní porost o výměře 137 m2 v k. ú. Buchlovice,
• schválilo převod pozemků p. č. 1882/1, 1882/3, 1882/5, 1882/6, 1881/7, 1881/75, 1881/79
a 1839/26 ostatní plocha o celkové výměře 3.936 m2 do majetku městyse Buchlovice od státu,
• neschválilo prodej pozemků p. č. 2103/1, 3025/1, 3022/1 a 3016/14 v k. ú. Buchlovice,
• neschválilo prodej rodinného domu čp. 243 na pozemku p. č. 55 a pozemků p. č. 55 a 56, vše
v k. ú. Buchlovice,
• schválilo prodej oddělené části pozemku p. č. 690/1 ostatní plocha, nově označené p. č. 690/8
o celkové výměře 4 m2 zastavěná plocha,
• schválilo bezúplatný převod části Mariánské vinařské cyklostezky Břestek-Buchlovice
od hranice katastrů Břestek a Buchlovice, v účetní hodnotě 1.097.648 Kč (+ poměrnou částku
za projektovou dokumentaci). Jedná se o část cyklostezky na katastrálním území obce Břestek
v délce 496 m (z toho 111 m bylo vybudováno již v roce 2011). Cyklostezka je v celé délce
široká 2,5 m s asfaltovým povrchem a oboustrannými obrubníky. Stezka byla vybudována
v roce 2012 a součástí smluvních ujednání bylo majetkoprávní vypořádání mezi obcemi
Buchlovice a Břestek po skončení udržitelnosti projektu z titulu dotačních podmínek. Každá
z obcí v té době hradila náklady na stezku na svém katastrálním území z vlastních prostředků,
pouze celý projekt zaštiťovala obec Buchlovice. Udržitelnost projektu byla vázaná 5letým
obdobím, které skončilo v roce 2018.

Někteří buchlovičtí zastupitelé si kvůli koronavirovým opatřením dne 2. listopadu poprvé vyzkoušeli
on-line účast na 11. veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice. Zároveň se prostřednictvím
internetu připojilo i 12 našich spoluobčanů, kteří měli možnost zapojit se do diskuse, podobně jako
připojení zastupitelé. (foto –bž–)
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Rozšíření zeleně v Buchlovicích

Městys Buchlovice získal dotaci z Národního programu Životního prostředí, programu Stromy,
o výsadbu nových stromů v intravilánu městečka. Několik vybraných buchlovických ploch doplní
celkem 48 listnatých stromů (buk lesní, bříza bělokorá, dub zimní, habr obecný, javor mléč, javor
klen, jasan ztepilý, lípa malolistá) na pozemcích v majetku městyse. Nové stromy obohatí naši zeleň
v místech u Buchlovického potoka ve středu obce, před areálem Služeb městyse Buchlovice (stará
cihelna), u víceúčelové sportovní haly Cihelna a u přilehlého dětského hřiště, u hřiště za základní
školou, na dětském hřišti v ul. Řadové a kolem kříže v ul. Arnošta Hrabala. (-bž-)
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Nová komunikace k Zelenému dvoru

Začátkem října byla dokončena stavba nové asfaltobetonové komunikace a chodníku u nové
bytové výstavby Zelený dvůr v Lúčkách, o které jsme již psali v zářijovém Buchlovském zpravodaji.
Současně došlo k úpravě napojení lokality na ulici Sportovní. Realizací vznikla ulice délky přibližně
200 m. Stavbu realizovala společnost EKOSTAV-STAVBY CZ s.r.o. Staré Město pro městys Buchlovice. Celková cena díla činí 4 187 827,72 Kč vč. DPH. Nová ulice nese oficiální název „V Lúčkách“.
Marek Ondříšek, Stavební úřad Buchlovice
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Městys připravuje rekonstrukci chodníku

Městys Buchlovice požádal o finanční dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) Ministerstva pro místní rozvoj ČR na komplexní rekonstrukci chodníku v ulici Boženy
Němcové, který patří v současnosti k nejstarším v Buchlovicích a zaslouží si brzkou výměnu. Projektovou dokumentaci připravil projektant ing. Jiří Bačík ze Zlína. Délka chodníku činí 268 m, šířka
1,5 m. Zároveň se počítá s výměnou konstrukčních vrstev chodníku a úpravou vjezdů. Navrhovanými úpravami bude zajištěna bezbariérovost chodníku. (foto –bž–)
Marek Ondříšek, Stavební úřad Buchlovice

Zprávy z TIC Buchlovice
Z důvodu nařízení vlády jsou TIC, Muzeum i Galerie do odvolání uzavřeny, proto je kalendář Buchlovice 2021 k prodeji na podatelně Úřadu městyse Buchlovice a zpravodaj na tržnici „U Omelků“
a v Potravinách Dubný.
Výstavu fotografií „POŠLI FOTKU Z BUCHLOVIC“ bude možné shlédnout, jakmile bude TIC otevřeno,
až do 30. 4. 2021. Autory vystavených fotografií jsou: Vojtěch Bezděk, Stanislav Buchtík, Ing. Jan
Hrdina, Pavel Javůrek, Miroslava Jechoux, Marta Korečková, Mgr. Vlastimil Kořínek, Miroslav Kovářík,
Anna Kropáčová, Radim Lichý, Františka Mičkalová, Albert Orlita, Petr Partyš, Ing. Antonín Polák, Vladimír Procházka, Kristýna Rybová, Jarmila Vráblová, Ing. Zdeněk Zálešák, Erika Zámečníková a Bořek
Žižlavský. Některé fotografie jsme použili do nového kalendáře Buchlovice 2021.
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V polovině října několik dní vydatně pršelo. Buchlovickým potokem a Dlouhou řekou protékalo
větší množství vody, na které tyto naše dva toky už za poslední léta nebyly zvyklé. Povodňová čidla
na potocích dokonce občas zaznamenala stav vody odpovídající III. stupni povodňové aktivity. Naše
fotografie jsou jak z Buchlovic, tak ze Smraďavky, kde voda ze „zádržáku“ přehrady téměř dosahovala
úrovně sousední silnice. (Foto -bž-)
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Podzim v mateřské škole
Symbolem podzimu je jeho barevnost, sklízení ovoce a zeleniny, náhlé změny počasí a také babí
léto, kterého jsme si s dětmi, díky slunečným dnům, dostatečně užili na naší zahradě. A jelikož
si podzim velmi hezky hraje s barvami, je toto období v naší mateřské škole ve znamení barev,
ovoce, zeleniny a mnoha dalších zajímavých darů přírody. Při seznamování s ovocem a zeleninou
jsme používali takřka všechny naše smysly. Děti si mohly vše ochutnat, osahat, poznávaly různé
vůně a obdivovaly krásy přírody. Největším zážitkem pro ně však bylo společné pečení jablečného
štrúdlu, kde si děti vyzkoušely válení těsta, strouhání jablíček nebo potírání štrůdlu vajíčkem.
Nejdříve si ale musely samy jablíčka očesat v naší školní zahradě. Nejstarší děti dokonce navštívily
místní jablečný sad a ochutnaly jablečný mošt.
Z důvodu koronaviru a opatřeními s ním spojenými se neuskutečnilo tradiční podzimní tvoření
s rodiči. Nechtěly jsme děti připravit o zábavné odpoledne úplně, proto jsme oslovily rodiče,
aby si dýně vydlabali společně s dětmi doma. Hotové dýně nám pak přinesli do mateřské školy
a musíme říci, že krásnými a nápaditými výtvory se to jenom hemžilo. Děkujeme touto cestou všem
rodičům, kteří si našli čas a společně s dětmi se vrátili do dětských let fantazie a představivosti.
Nejstarší děti ze třídy Sluníček
začaly jezdit s příchodem měsíce
října na předplavecký výcvik
do aquaparku v Uherském Hradišti. Jejich nadšení opět překazil
koronavirus. S novými vládními
opatřeními byl aquapark uzavřen
a výcvik zatím přerušen. Co ale
koronavirus neovlivnil, je kroužek keramiky. Tuto aktivitu si děti
velice oblíbily. Práce s keramickou
hlínou rozvíjí u dětí nejen představivost a fantazii, ale procvičuje také jemnou motoriku ruky.
A s krásnými výtvory se pak každý
rád pochválí…
I když nám epidemiologická situace nedovoluje pořádat pro děti
a jejich rodiče tradiční oblíbené
akce, snažíme se, aby se děti
do mateřské školy těšily a čas strávený se svými kamarády si užily.
Přejeme vám všem v následujících dnech a týdnech zejména
pevné zdraví.
Kolektiv mateřské školy
BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/202010

Buchlovice se zapojily do nového
systému odpadového hospodářství
Vážení občané,
městys Buchlovice se zapojil do nového motivačního systému odpadového hospodářství (MESOH).
Každá domácnost proto začátkem listopadu obdržela obálku, která obsahovala manuál k motivačnímu systému, 2 ks žlutých pytlů a kartu s QR kódy. Se svozem „žlutých pytlů“ s plasty jsme začali, protože tento způsob třídění naši občané už znají. Postupně budeme přidávat pytle na papír apod. Pokud
je to možné, využívejte pytlový svoz. Stačí, když budete na pytle lepit kódy, které Vám byly přiděleny
(viz také manuál). Zatím máme v naší obci na plast a papír kontejnery, ale většinou to u kontejnerů
vypadá jako na skládce a stává se, že nám je plní i obyvatelé okolních obcí, snažíme se proto hledat
další a hlavně efektivnější způsoby, jak nakládat s odpadem. Pokud budete využívat pytlový svoz, máte
možnost získávat EKO body za třídění a následně pak i slevu na ročním poplatku za svoz komunálního
odpadu. Vydržte tedy a třiďte prosím odpad i nadále. Jestliže se přihlásíte na Váš účet na webu www.
mojeodpadky.cz a vyplníte „odpadový dotazník“, získáte další EKO body. Pokud máte málo plastového
odpadu, nevěšte hlavu, časem můžete získávat EKO body např. za předcházení vzniku odpadu apod.
Protože tento způsob využívají především obyvatelé rodinných domů a bytové domy mají naopak
společné popelnice a kontejnery, musíme najít řešení pro tyto obyvatele tak, aby bylo efektivní
a spravedlivé. Bytové domy budeme řešit individuálně. Chceme najít spravedlivý způsob pro
všechny, ale zatím jsme na začátku a bude to chvíli trvat.
Od 1. 1. 2021 plánujeme pytlový svoz papíru, proto jste již obdrželi i „modré“ QR kódy. Ty tedy
prosím zatím nepoužívejte. O termínech svozu papíru Vás budeme předem informovat, tabulku
s jednotlivými svozy najdete také na webu buchlovice.cz.
Nakládání s odpady upravuje Obecně závazná vyhláška městyse Buchlovice č. 01/2019 (Čl. 3, bod
8), kterou najdete na stránkách www.buchlovice.cz. Zde jsme také zřídili záložku „Moje odpadky“,
kam budeme vkládat novinky, návody týkající se odpadů apod. Další informace získáte i na stránkách www.mojeodpadky.cz.
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo Vám není něco jasné, kontaktujte paní Ivetu Rosůlkovou na tel.:
725 453 163, e-mail: iveta.rosulkova@buchlovice.cz.
Budeme rádi také za každou připomínku, nápad, poznatek nebo zkušenost, o které se s námi podělíte. Neváhejte nás, prosím, kontaktovat. Pomůžete nám tím hledat co nejvíce spravedlivou a pokud
možno i nejlepší cestu pro občany městyse Buchlovice v efektivnějším nakládání s odpady.
Chraňme si životní prostředí!
Iveta Rosůlková
Nepatří do plastu (patří o směsného odpadu)
• obaly se zbytky jídla
• plastové tuby od pleťových masek, tuby od zubní pasty
• PET lahve se zbytky mastnoty
• molitan (houbičky na nádobí)
• stavební polystyren
• objemné plastové předměty (např. zahradní židle)
• podlahové krytiny, PVC
• novodurové trubky
• silonové punčochy
• gumové rukavice

www.jaktridit.cz
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Co se děje v cihelně…
Vážení spoluobčané,
možná někteří z vás zaznamenali v polovině měsíce října zvýšený hluk a pohyb těžké techniky
v areálu bývalé cihelny (dnes sídlo SMB p.o.). Firma Kovosteel Recycling člen REC Group zde
prováděla drcení starých betonů, navezených do areálu z let minulých, např. z rekonstrukce ulice
Váhovy, ze stavby haly Cihelna a dalších různých stavebních zbytků (obrubníků, dlaždic apod.),
které se v areálu SMB za ta léta nahromadily. V pondělí 19. října ráno přijel bagr s hydraulickým
kladivem a hned se pustil do práce. Zakousl se do haldy opravdu s vervou a velké kusy betonu
začal rozbíjet na menší, které už byly vhodné pro další zpracování. Po bagru dorazil drtič a nakladač. Strojník nakladače předvedl sílu stroje a během chvilky udělal v areálu prostor pro drtič. Poté
si již připravili drtič k práci a nakladačem začali ukrajovat z velké hromady betonových kusů. Pak
už vše pokračovalo ve sledu – kladivem se rozbily velké kusy, nakladač je poté převezl do násypky
drtičky a nakonec vzniklý rozdrcený materiál odvážel na hromadu poblíž. Tato práce pokračovala
do pátečního poledne, kdy nakladač vhodil do drtiče poslední lžíci betonu. Nakonec se vše uklidilo a celý tým odjel na další zakázku.
Za týden se nám podařilo získat přibližně 600 t betonového recyklátu frakce 0/63 mm vhodného
k podsypu chodníků, cest apod. Po ukončení drtících prací přijeli zástupci firmy LABTECH s.r.o.
odebrat akreditovaný vzorek vzniklého recyklátu ke zkoušce složení, abychom jej mohli použít pro
potřeby městyse nebo občanů Buchlovic.
Recyklát je nabízen za 150Kč/t + manipulace s materiálem (nakládka, doprava dle platného ceníku
SMB p.o.) nakládka probíhá v areálu SMB p.o. v pracovní době a vždy po vzájemné telefonické
dohodě.
Kontaktní osoba: Ondřej Svoboda tel. +420 734 142 760
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Vážení občané, v našem katastru Buchlovice máme spoustu šikovných podnikatelů, živnostníků a firem, o kterých někdy ani nevíme. Rozhodně je to škoda, proto nás napadlo, oslovit je,
aby nám všem postupně v našem zpravodaji představili sebe, svou firmu, výrobky a podobně.
Už v minulém čísle jsme započali příspěvkem od Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
městyse Buchlovice, z.s. a tentokrát se nám představila firma S M B, přísp. org. Buchlovice.
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Noční pochod CLAY – Eva 2020
Letošní vzpomínková akce na výsadkovou skupinu CLAY se konala v důsledku koronavirových opatření až v sobotu 3. října 2020, tedy
v netradiční dobu a také netradičním způsobem. Nočního pochodu se letos zúčastnilo jen
sedmdesát statečných. Ti si užili nezvykle teplého počasí na startu, velmi větrného pochodu
a deštivého závěru. Ale paraskupina CLAY to
měla před 76 lety ještě obtížnější.
Zahájení u památníku u Hostišové bylo letos
bez okázalých projevů, bez tradičního seskoku
výsadkářů z Prostějova, bez slavnostní salvy.
Zástupci Buchlovic a Klubu výsadkových veteránů Zlín předali 12 pamětních medailí zhotovených k 100. výročí narození pplk. Jiřího
Štokmana, rodáka z Buchlovic a šifranta
paraskupiny CLAY. A tak zahájení proběhlo
slavnostně – důstojně.
Příští akce je plánována na 16. dubna 2021.
Jan Štokman
Foto Klub výsadkových veteránů Zlín
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Vyšla zlatá mince hradu Buchlova
Česká národní banka (ČNB) vydávala v posledních letech sérii celkem deseti zlatých mincí, představujících některé významné hrady České republiky (Kost, Bezděz, Bouzov, Pernštejn, Zvíkov,
Rábí, Veveří, Švihov a Bečov nad Teplou). Sérii v letošním roce završila mince hradu Buchlova, která
je v prodeji od letošního 6. října u smluvních partnerů ČNB, oprávněných obchodovat s numismatickým materiálem.
„Každá mince z cyklu Hrady,“ uvádí se v oficiálním vyjádření guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, „v sobě
snoubí tři pozitiva – propagaci památky, uměleckou hodnotu mincí a uchovatele hodnoty. Hradní
objekty byly vybrány na základě návrhů Národního památkového ústavu a reprezentují různé typy
hradní architektury v České republice.“

Mince hradu Buchlova, zhotovená ze zlata o ryzosti 999,9, o váze 15,55 g, průměru 28 mm a síle
1,9 mm, je k dostání ve dvou vyhotoveních. Tím prvním je mince v běžném provedení s tzv. vroubkovanou hranou a druhým pak mince ve špičkové kvalitě (proof ) s vysoce leštěným mincovním
polem, matovým reliéfem a hladkou stranou. Nominální hodnota mince 5 000 Kč není totožná
s prodejní cenou, která je několikanásobně vyšší a odvíjí se od aktuální ceny zlata a nákladů spojených s její výrobou.
Na lícní straně mince je vyobrazena silueta hradu Buchlova se zakomponovanými heraldickými
zvířaty z velkého státního znaku s nápisem HRADY ČESKÁ REPUBLIKA a zkratkou peněžní jednotky
5 000 Kč. Na rubové straně mince vidíme vyobrazení paláce hradu s dominantní hodinovou věží,
v pohledu z II. hradního nádvoří a s nápisem 2020 HRAD BUCHLOV. K minci je dodávána katalogová karta červené barvy s jejím popisem a její plastické vyobrazení.
Autorem buchlovské mince je sochař a medailér Josef Oplištil, „který ztvárnil hrad Buchlov netradičním způsobem z podhledu a heraldická zvířata ze státního znaku České republiky řešil symbolicky jako stíny, vrhané světlem na hradní stěny při noční prohlídce,“ uvádí dále oficiální text ČNB.
Minci vyrobila Česká mincovna.
Připravil -bžBUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11/202015

Pozůstalost Arnošta Hrabala
obohatil keramický soubor
Před několika lety zakoupil městys Buchlovice velkou část pozůstalosti významného buchlovického rodáka, grafika a faráře Arnošta Hrabala (1886-1969) od jeho synovce pana Petra Hrabala
z Uherského Hradiště. K pozůstalosti letos přibyl soubor tzv. tupeské keramiky, kterou pan Hrabal
daroval městysi k výstavním účelům a prezentaci Arnošta Hrabala.
Arnošt Hrabal se po příchodu na buchlovickou farnost v roce 1937 začal přátelit s tupeským
keramikem Jaroslavem Úředníčkem a jeho početnou rodinou, které pravidelně navštěvoval.
V Tupesích býval příležitostně obdarováván právě originální keramikou z dílny Jaroslava Úředníčka, kterou z velké části malovala jedna z jeho dcer, Božena, provdaná Kováříková, žijící později
v buchlovickém Horním Podvinohradí.
Jednotlivé kusy darovaného majolikového souboru, z období kolem roku 1940, jsou signovány
značkou keramiky, datem a monogramem malérečky. Jedná se o talíře a misky různých velikostí
a tvarů, nádobky s pokličkami, hrníček, keramické „štamprle“ a džbánky. Všechny nesou patinu
stáří a dosud zřetelné stopy praktického užívání Arnoštem Hrabalem (na dně hrnku je například
ještě zbytek usazeného krystalového cukru atd.).
Panu Petru Hrabalovi tímto ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Arnošt Hrabal v Luhačovicích, 1938.
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Malérečka Božena Kováříková,
rozená Úředníčková, 1939.

Keramik Jaroslav Úředníček, 40. léta.

Arnošta Hrabala si připomeňme úryvkem z korespondence z roku 1942, adresované knězi Janu
Lebedovi, které byly uveřejněny v bibliofilské publikaci Jan Lebeda – Arnošt Hrabal, vydané v roce
1966 k umělcovým 80. narozeninám.
„Často chodím do Tupes k Úředníčkovi na besedu a vždy si odnesu nějaký talíř, džbán. Máme
v kuchyni všechny talíře od něho, samé pestré barvy, působí radostným dojmem. Dali jsme
dohromady: jídlo s poesíí, jak to kdysi bývávalo. A je to naše. Starého Úředníčka mám ze srdce
rád. Poctivý chlap. Onehdy byl u něho nějaký Kaňovský, chlap z dědiny. Vyprávěl různé příběhy
ze světové války. Jaká radost ho poslouchat, takového člověka – mluví jadrně, vtipně, jako rozený
básník. To inteligent neumí: mluví bez jiskry, fádně. Ale tento chlapík je kouzelník řeči, má dar
jazyka od Pána Boha.”
Na podzim letošního roku měl v úmyslu Spolek podporovatelů historie Buchlovic s Muzeem Podhradí Buchlovice uspořádat velkou výstavu věnovanou Arnoštu Hrabalovi ještě k loňskému 50.
výročí od jeho úmrtí (30. 12. 1969). Výstava měla představit Hrabala i prostřednictvím jeho některých méně známých a neznámých prací z pozůstalosti – grafik, kreseb, olejů,…, s úryvky textů
z jeho deníků a zápisků, korespondence, ukázkami originálních skicáků, od těch nejstarších až
po poslední. Úmysl, na který jsme se sami těšili, nám pro letošní rok zhatila pandemie koronaviru.
Věříme, že se nám uvažovanou výstavu podaří s bohatou vernisáží a v plném rozsahu uspořádat
v příštím roce.
Bořek Žižlavský
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O panské lázni pod Buchlovem
Prohlížíme-li si mapu I. vojenského mapování, probíhajícího v poslední třetině 18. století, zaujme
nás na Buchlovicku zakreslené oplocení někdejší lesní obory, v jejímž středu ležel bezlesý, skalnatý
vrchol hradu Buchlova. Její založení bývá tradicí kladeno na počátek 17. století a dáváno do souvislosti s významnými stavebními a jinými aktivitami tehdejšího majitele buchlovského panství,
Jiřího Zikmunda Prakšického ze Zástřizl. Její skutečné stáří však dosud neznáme. Zajímavý popis
obory se zachoval v urbáři buchlovského panství z roku 1720. „Obora jest parkanem obehnaná,“
píše se v něm, „v kteréj, když se na zimu sena a letiny zaopatří, vychovat se může laní a danihelek
na tři sta kusů…“
O oboru se starali hajní ze dvou zdejších hájoven – dolního (Obora) a horního (U Tří křížů) oborníku, ležících na protilehlých stranách při vstupech do oploceného areálu. Poslední zvěř zde vystřílela a zánik obory tak dokonala po bitvě u Slavkova v roce 1805 drancující napoleonská vojska.
Mimo dvě vzpomenuté hájovny se v areálu rozlehlé obory nacházelo více menších i větších staveb, stojících za povšimnutí. Mnohé z nich se však nedočkaly dnešních dnů, leží v rozvalinách
nebo v současnosti slouží k jiným účelům, než k jakým byly původně určeny. Největší ze staveb
byl hospodářský dvůr s rybníkem pod samotným hradem, dále dvoupatrové, renesanční a barokní
sklepy na panské víno, ledovna, vápenka a další. Jednou z nich byla i stará panská lázeň, tzv.
lázeňka, jejíž název je mezi zdejšími povědomý dodnes.
Od dolního oborníku, bývalé hájovny na jižním úpatí kopce Modly, chcete-li Barborky, se k ní
dostaneme kamenitou lesní cestou, stoupající úvozem Čertova sedla. Po chvíli se nám otevírá
dolní okraj louky mezi Buchlovem a Barborkou, kterou z horní strany uzavírá nově obnovená, dříve

Okolí Buchlova na 1. vojenském mapování
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Lázeňka na Berchtoldově fotografii z roku 1900
smrková, nyní lipová alej. Uprostřed louky, v ostrůvku vzrostlých náletových dřevin, se nachází
velká studna se zbytkem kamenného nároží zaniklé budovy lázeňky. Studnu je dnes napojena
na systém vodovodu napájejícího hrad Buchlov.
Panská lázeň v dávných dobách náležela k hradu. Jednalo se o prostornou, zděnou obdélnou
budovu s nárožními pilíři, krytou bobrovkovou střechou, s dveřmi obrácenými k Buchlovu
a k Barborce. Jimi se vcházelo do prostorné chodby se studnou, opatřenou rumpálem s okovem
na řetězu. Z prostoru ústily další dveře do dvou jiných místností, původně sloužících jako koupelny
– lázně, pro „vznešené“ pány a paní a přední zaměstnance správy panství. V místnostech pod podlahou byla ohniště, pokrytá kamennou dlažbou, v nichž se topilo. Voda ze studny tekla dřevěnými
žlaby na horkou dlažbu a měnila se v páru.
Krátce po polovině 18. století opustili majitelé panství natrvalo hrad a nastěhovali se do buchlovického zámku. Lázeňka pozbyla význam a byla využívána jako obydlí panských drábů, později
coby přístřešek ovčáků se stádem, uchylujícím se sem před nepřízní počasí. V sedmdesátých
letech 19. století tu přebýval poslední panský dráb Martin Hylb. Z kolorovaného půdorysného
projektu z tohoto období, podepsaného Aloisem Středou, se dozvídáme o posledních stavebních
úpravách objektu měnícího se pravděpodobně na myslivnu. Nalezli bychom zde vstupní chodbu,
kuchyni, spižírnu, dva obytné pokoje, již zmíněnou místnost se studnou, stáj pro krávu, prasečí
chlév, sklad krmiva a malou místnost pro adjunkta.
Jak dlouho byla budova po úpravách užívána, nevíme (byla-li vůbec adaptována). Zřejmě brzy
na to zůstala stavba opuštěna a postupně chátrala, až byla na počátku 20. století zbořena. Její
jediná podoba zůstala zachována na fotografii z roku 1900, pořízené majitelem buchlovského
velkostatku Leopoldem Berchtoldem.
Buchlovický písmák František Tomešek, zvaný „pródr“ (1902–1996) zanechal vyprávění svého
předka, panského ovčáka Inocence Gajdici, související s lázeňkou: „Kolikrát sem pásávál ovce
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Nárožní pilíř bývalé lázeňky

Studna lázeňky se využívá dodnes

na lúkách kolem Buchlova, tam, kde je lázeňka. Dyž bylo pěkně, tak sem bývál s ovcama venku aji
přes noc. Už můj staříček Jiří Gajdica, narozený roku 1781, nám vykládali, že od hradu, při té cestě
k Barborce, byly zakopané po obúch stranách dubové slúpy, u kerých za starých časů loveckýho
práva mučili lidi, co neco provédli. Stačilo zabit zajíca, lebo ukract dřevo v horách. Tyto lidi potem
utrápili až k smrti. Nekerýho uvázali k temu slúpu a nechali ho tam přes horka a lebo v zimě, až
umřél. Iného uvázali třeba holého a pomazali ho medem, aby se na něm pásly včely, ose a muchy.
Nekerýho zase uvázali, omotali slámú a túto podpálili…“
„Dole pod lázeňkou prý bývala hluboká bažina, z níž vytékal járek“, vyprávěl další z už nežijících
pamětníků, Bohumil Mikulčák z Chrastích pod Barborkou: „Jednou tudy vezli sedláci plnou fůru
obilí nahoru z dolního pole. Voli, co ji táhli, zajeli do toho mokřiska a utopili se v něm i s fůrou.
Dodnes je to tu všechno mokré. Prameny souvisejí s rybníčkem u statku a se studnou pod hájenkou Oborou.“
Bořek Žižlavský

Půdorys úpravy lázeňky ze sedmdesátých let 19. století
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Listopad na našich zahrádkách
U všech ovocných stromů a keřů provádíme těsně po opadu listů tzv. podzimní asanační postřik bakteriostatickým a fungicidním měďnatým přípravkem. Touto aplikační kapalinou ošetříme nejen
stromy a keře, ale i zbylé opadané listy pod stromy. Takové ošetření např. Kuprikolem 50 je zvláště
potřebné u broskvoní, kde pak podstatně omezí výskyt kadeřavosti v příštím roce, dále omezí
výskyt korových nekróz peckovin a i jádrovin dále navíc účinně zasáhne i proti rozšířené chorobě
tzv. suché skvrnitosti listů a plodů peckovin. Toto houbové onemocnění se během vegetace projevuje především dírkovitostí listů až jejich opadem, dále suchou skvrnitostí plodů. V zimním období
se manifestuje především odumíráním pupenů a nekrózou pletiv na jednoletých výhonech kolem
odumřelých pupenů. Infekce touto houbou (Stigmina carpophila) pak dovede podstatně oslabit
kondici a úrodnost stromů, především broskvoní, ale i ostatních peckovin. Právě na podzim,
v době opadů listů, mohou vzniknout podmínky příznivé pro infekci letorostů touto houbou přes
jizvy po listových řapících. Optimální pro vznik této infekce v tomto období je častý déšť a příznivé teploty. Stačí, když jsou lehce nad nulou (2–3 °C). Postřik mědnatým přípravkem provádíme
za sucha a při teplotách nad 7 °C.
Spadlé listy ze stromů a keřů na podzim shrabujeme. Listy napadené minujícími živočišnými
škůdci likvidujeme, nejlépe pálením. Pokud jsou napadeny pouze listovými chorobami, zarýváme
je na záhony, zakopáváme do země nebo je můžeme i zkompostovat. Podmínkou však je, aby
poslední vrstva listí na kompostu byla dokonale překryta vrstvou zeminy nebo jiného materiálu
(např. posečené trávy).
V listopadu můžeme ničit i vlnatku krvavou, a to tak, že k patám jabloní nasypeme prachové
pálené vápno. V něm uhynou i larvy vlnatky krvavé, které se sem stěhují k přezimování.
Před nástupem mrazíků vysazujeme na záhony česnek. Je třeba jej před výsadbou namořit
proti vlnovníku česnekovému a proti houbovým chorobám. Vlnovník je spolehlivě likvidován
přípravkem Sulka obsahující polysulfid síry. Registrace původní Sulky bohužel skončila, na trhu
je však náhrada pod názvy Síra SK 520, Sulka K, Sulka New a Sulka Extra. Tyto přípravky jsou
vedeny jako hnojivo, obsahují kromě polysulfidické síry dusík a bezchloridový draslík. Dle etiket
jsou vhodné kromě půdního hnojení i na moření česneku. Zde stačí k efektu proti vlnovníku 4%
suspenze (40 ml/1 l vody) a délka moření 2–3 hodiny. Od prosince 2010 byl sice znovu povolen přípravek Rovral Aquaflo s účinnou látkou iprodione k moření proti houbovým chorobám česneku,
údajně měla stačit 0,4% suspenze a délka moření 20 minut. S konečnou platností byl nyní Rovral
stažen natrvalo z trhu, důvod – neúčinnost základní látky. Místo něho se doporučuje proti houbovým hnilobám těsně před výsadbou namořit uvedené stroužky biologickým přípravkem Gliorex nebo Clonoplus. Oba obsahují spory hub, které napadají v půdě patogenní houby škodící
česneku (Sclerotinia, Botrytis a dále Verticilium a Claviceps). Oba přípravky jsou k dispozici pro
zahradkáře v desetigramovém balení, které stačí k namoření 1 kg česneku.
V této době odstraňujeme ze zahrady staré a nemocné stromy a keře. Radikálně je třeba likvidovat
peckoviny postižené virovou šarkou, dále jabloně postižené fytoplazmovou proliferací, případně
hrušně postižené fytoplasmovým chřadnutím, maliník se známkami fytoplazmové zakrslosti s metlovitostí, meruňky a broskvoně postižené evropskou žloutenkou peckovin (ESFY) a ve vinohradu keře
révy vinné postižené fytoplazmovým žloutnutím a červenáním listů (čili stolburem bramboru).
Pozor, ze země musíme odstraňovat i drobnější kořeny, z nichž by mohly vyrůst postižené podnože.
Po provedení podzimního asanačního postřiku měďnatým fungicidem vyčistíme postřikovač a uložíme ho spolu s ochrannými přípravky do suché místnosti, kde teplota přes zimu
neklesne pod bod mrazu. 
ČZS Buchlovice
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Čerstvá novinka:

CD „Tady néni nic“ s podtitulem
„My zme z Buchlovic“
Hledáte-li pro své blízké dárek na Vánoce, máme pro vás tip! Mužský sbor Folklorního studia
Buchlovice (FS) spolu s cimbálovou muzikou Rubáš a hosty vydává CD s názvem „Tady néni nic“
a podtitulem „My zme z Buchlovic“.
Na nosiči se objevují staré osvědčené série písní, ale i mnohé novinky připravené právě pro
tento projekt. I když nosným motivem je chlapské zpívání, věříme, že vás osloví různorodost
připravených nahrávek. Zahraje např. i speciální uskupení ve složení harmonika, tuba, klarinet
a ozembuch! Jako bonus s názvem „Našim tatínkům“ uslyšíte dvanáctičlenný příležitostný sbor
dcer od „tatínků“ z mužského sboru. CD je doplněno rozsáhlým bookletem s množstvím fotografií a můžete se těšit i na některé „pikantnější“ historky, které napsal čas, a zaznamenali jsme
je do naší kroniky.
Chcete-li mít CD teď hned, ozvěte se na e-mail info@fsbuchlovice.cz nebo na tel. 737 285 111.
Po otevření Turistického informačního centra v Buchlovicích bude nové CD k zakoupení tam.
Jiří Raštica, Foto FS Buchlovice
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V měsíci říjnu se dožila krásných 90 let paní Olga Kašpárková. K jejímu životnímu výročí jí přejeme
do dalších let života hodně štěstí a zdraví a všechno dobré. (foto -bž-)

V měsíci listopadu 2020 slaví svá kulatá a půlkulatá jubilea tito spoluobčané:

paní Josefa Malá (Domov pro seniory Buchlovice)
pan ing. Miroslav Maršálek
paní Drahomíra Hrbáčková (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Zdeňka Bílková
paní Ludmila Kořínková
pan Stanislav Veselý
pan PaedDr. Jiří Jilík
paní Františka Králíková
paní Marie Martausová
Všem oslavencům přejeme do dalších let života všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí.
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Prostřednictvím starých pohlednic z našeho regionu se dnes dostáváme do Břestku. Tato, patrně první
břestecká pohlednice s tzv. dlouhou adresou, byla odeslána roku 1903. Na dolním snímku nabízíme
výřez z formátově dlouhé pohlednice s někdejší podobou motorestu Samota (dříve Bumbálka),
při silnici I/50 nad chřibskou obcí Zástřizly. Pohlednice byla vydána v šedesátých letech 20. století.
(Připravil Spolek podporovatelů historie Buchlovic)

Symbolem podzimu jsou rozkvetlé ocúny (foto -bž-)
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Představujeme

Služby městyse Buchlovice, p. o. (SMB)
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se vám představil a dále přiblížil fungování SMB p. o.
Většina z vás mě určitě zná alespoň od vidění, jelikož jsem se podílel na pořádání některých akcí
v Buchlovicích. Jmenuji se Ondřej Svoboda, momentálně pracuji jako technik SMB p. o. a seznamuji se se všemi činnostmi a úkoly. Od 1. 1. 2021 nastupuji na místo vedoucího SMB. Dříve jsem
pracoval jako technik ve firmě Zetor Tractors a.s., a naposledy jako servisní technik traktorů a lesních strojů pro firmu Forest Meri. Tolik v krátkosti o mně a nyní můžeme přejít k činnostem SMB.
SMB má momentálně 8 zaměstnanců a na prvním místě se stará o úklid a údržbu veřejných
prostor v Buchlovicích, které mají jeden z největších katastrů v širokém okolí (3.162 ha), což obnáší:
svoz odpadků z košů v Buchlovicích a Smraďavky, pravidelný odvoz poházených odpadů od kontejnerů v obci a jejích okrajových částech, sečení a údržbu zelených ploch, prořez větví podél
komunikací, čištění příkopů, úklid komunikací, opravy veřejného osvětlení a rozhlasu, v zimním
období úklid sněhu.
Do naší správy také patří i areál TJ Buchlovice s přilehlým skateparkem, který pravidelně sečeme
a udržujeme. Jednou za čas si práci zpestříme stavbou pódia v hale Cihelna nebo na náměstí
atd. Staráme se taky o drobné opravy cest, výkopové práce a další potřeby městyse Buchlovice
a občanů dle platného ceníku, který dále přinášíme. V minulém měsíci proběhlo drcení betonu
v areálu SMB, v současné době probíhá úklid listí, příprava na zimní období, prořez stromů
a ostatní podzimní práce.
Provozujeme kontejnerovou autodopravu (MAN + kontejner), která se využívá k odvozu odpadů,
vyjma nebezpečných, např. do Těmic – skládka komunálního odpadu a svoz bioodpadu pro BIOKOMP (Křížné cesty). Dále disponujeme vozidlem ZEBRA s kontejnery pro dopravu sypkých hmot
a bioodpadu (větve, tráva listí…). O našich činnostech a akcích vás budeme pravidelně informovat
nejenom na stránkách Buchlovského zpravodaje.
Těšíme se na další spolupráci.
Ondřej Svoboda

SMB sídlí v areálu bývalé cihelny

č.ú.: 1419712319/0800

Ceník

S M B, příspěvková organizace
Kontejnerový nosič MAN
5–7 m3

Vysokozdvižná hydraulická
plošina AVIA K 31
Unimog U 1650 (sypač)

Multikára ZEBRA
Traktor-bagr CAT 428
UNC 060
Malotraktor KUBOTA 2350
Traktor PROXIMA

Žací rameno (Unimog)
Fekální přívěs

Křovinořez a ost. mechaniz.
(ostatní dle dohody)
HZS pracovníka

jízda
manipulace – hydraul.
pronájem kontejneru
poplatek za odpad
jízda
práce plošiny
jízda
práce s radlicí
práce s radlicí + posyp
posyp bez radlice
jízda
manipulace s kontejner
práce vč. jízdy
doba řízení a práce
jízda
nakládka a vykládka
jízda
práce s radlicí
štěpkovač
travní a plevelný porost
dřeviny
práce stroje
práce obsluhy
každá následující jízda
strojohodina s obsluhou

33 Kč/km
230 Kč (manipulace s kontej.)
50 Kč/den
dle platného ceníku skládky
25 Kč/km
600Kč/hod (400 Kč/30 min.)
500 Kč/h
1 000 Kč/h
1 500 Kč/h
1 200 Kč/h
20 Kč/km
100 Kč/přistavení nebo odvoz
700 Kč/h (ztížené 900 Kč/h)
600 Kč/h (200 Kč/15 min.)
400 Kč/h
400 Kč/h (100 Kč/15 min.)
500 Kč/h
700 Kč/h
900 Kč/h
1 000 Kč/h
1 200 Kč/h
600 Kč (1. jízda)
100 Kč/15 min. (2 osoby)
300 Kč (jeden vývoz)
500 Kč/h (200 Kč/15 min.)

opravy a údržba
(práce odborné a náročné)
práce jednoduché

400 Kč/h (300 Kč/30 min.)
200 Kč/h (100 Kč/15 min.)

S M B, příspěvková organizace se sídlem v Buchlovicích není plátcem DPH.
Jednotlivé položky ceníku jsou uváděny včetně započtení výkonu jednoho pracovníka.
Ceník může být podle provozní potřeby průběžně upravován a doplňován.
Ve výjimečných případech lze dohodnout sazbu smluvní. Ceny je možno úměrně dělit po dohodě
podle délky pracovního výkonu, min na 15 min. práce.
Buchlovice, 1. 10. 2020

Ing. Josef Motyčka, jednatel

Práce na údržbě obecních komunikací

Pracovníci SMB uklízejí odpad po bezohledných spoluobčanech

Řezání suchých stromů na obecních komunikacích

O bezchybný povrch travnatého fotbalového hřiště se starají naše Služby

