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Podvečerní jarní pohled na Buchlovice z polí nad Mazánkem (foto -bž-)

Informace městyse Buchlovice
Parkoviště u restaurace Záložna
Aby bylo možné vybudovat parkoviště vedle restaurace Záložna a polidštit tuto část centra
Buchlovic, bylo nutné najít zhotovitele projektové dokumentace. Rada městyse posoudila cenové
nabídky na zpracování projektové dokumentace a schválila cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace „Parkoviště u restaurace Záložna v Buchlovicích“ od Ing. Radka Jaroše,
Želechovice nad Dřevnicí za cenu 167 tis. Kč bez DPH. Následně schválila uzavření Smlouvy o dílo
č. 02/2020 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorizovaného
dozoru.
Rozšíření vodovodu na Chrastě
Rada městyse schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Vypracování projektové
dokumentace – Buchlovice, lokalita Chrastě – rozšíření vodovodu“. Vzhledem k náročnosti akce
a finančnímu rozsahu jako administrátora uvedené veřejné zakázky pověřila a schválila společnost
INVESTA UH s.r.o., se sídlem v Uherském Hradišti za cenu 20. tis. Kč bez DPH.
Revitalizace veřejného osvětlení městyse Buchlovice – II. etapa
Rada městyse schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce spolufinancované z prostředků MPO na akci „Revitalizace veřejného osvětlení městyse Buchlovice v dotačním
programu EFEKT 2020“. Jako administrátora uvedené veřejné zakázky pověřila a schválila společnost INVESTA UH s.r.o., se sídlem v Uherském Hradišti za cenu 20. tis. Kč bez DPH. Rada městyse
pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy o dílo, dále spoluprací s administrátorem při výběrovém řízení a zvolením členů hodnotící komise uchazečů o zakázku. Následně
rada městyse vzala na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
spolufinancované z prostředků MPO na akci „Revitalizace veřejného osvětlení městyse Buchlovice
v dotačním programu EFEKT 2020“ a schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem –
společností ENCO GROUP, Olomouc-Hodolany za nabídkovou cenu 2 358 244 Kč bez DPH. Na tuto
akci jsme získali dotaci ve výši 1 253 000 Kč.
Územní studie pro lokality „Nové Sady“ a „Lázně Leopoldov a ATC Smraďavka“
Rada městyse schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Vypracování územní
studie pro lokality „Nové Sady“ a „Lázně Leopoldov a ATC Smraďavka“ v Buchlovicích. Jako administrátora uvedené veřejné zakázky pověřila a schválila společnost INVESTA UH s.r.o., se sídlem
v Uherském Hradišti za cenu 25 tis. Kč bez DPH. Již brzy skončí lhůta pro podání cenových nabídek
na vyhotovení studií a k vyhodnocení vybraných uchazečů, resp. vybraného uchazeče.
Posílení tlaku vodovodu v lokalitě Mazánek
Rada schválila zadání vypracování technického řešení posílení tlaku vodovodu v lokalitě Mazánek.
Jedná se o 6 koncových rodinných domů, které mají problémy s přítokem vody z vodovodního řadu.
Rekonstrukce kotelny v MŠ Buchlovice
Stav kotlů v Mateřské škole Buchlovice si již delší dobu žádá celkovou výměnu. Byla tedy vyhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny v MŠ Buchlovice a rada městyse následně
schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele prací rekonstrukce kotelny v MŠ
Buchlovice. Administrátorem zakázky byl sám městys. Na dalším zasedání rady starostka seznámila
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radní s výsledkem výběrového řízení. Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí výsledek veřejné
zakázky malého rozsahu na dodavatele a schválila uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem – společností PASTOREK VTP s.r.o., Jalubí za nabídkovou cenu 549.990,97 Kč bez DPH.
I. etapa rekonstrukce ulice Hradišťská
Starostka městyse informovala radní o proběhlé schůzce ohledně I. etapy rekonstrukce ulice Hradišťská. Schůzky se zúčastnila starostka městyse, zástupce ŘSZK, projektant Ing. Jaroš, zástupce
SVK, Policie ČR a MĚÚ UH – dopravní oddělení.
Jedná se rekonstrukci části komunikace od pošty po Schwarzovo včetně křižovatky pod stavebninami. V celém úseku dojde k výměně povrchu.
Spojnice ulic Řadová – Komenského
Ing. Vítězslav Preclík připojil informaci o diskusi s projektantem Ing. Bačíkem, ohledně umístění osvětlení ve spojnici ulice Komenského a Řadové. Nejprve bylo naprojektováno osvětlení
na straně dětského hřiště. Nyní je pravděpodobná změna umístění světel, a to na druhou stranu.
Rada městyse Buchlovice schválila cenovou nabídku Ing. Marie Krejčí, Střelice na zhotovení výkonové
fáze stavby „Buchlovice – propoj VO mezi ul. Řadová a Komenského“. Za cenu 26 000 Kč bez DPH.
Nabídková cena obsahuje zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR), inženýrskou
činnost územního řízení (IČ UŘ) a vypracování projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS).
Oprava soch sv. Petra a Pavla
Přes MAS Buchlov byla podána na Zlínský kraj žádost o dotaci ve výši 60 % na opravu soch sv. Petra
a Pavla pod kostelem. Rada městyse vyhodnotila podané cenové nabídky a schválila cenovou
nabídku Mgr. Martina Slováka, Veselí nad Moravou za 390 tis. Kč. Smlouva o dílo obsahuje ustanovení, že pokud obec nezíská dotaci, realizace neproběhne.

Sochy sv. Petra a Pavla pod kostelem
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Informace z jednání Rady městyse Buchlovice č. 24/2019 ze dne 25. 11. 2019, 25/2019 ze
dne 16. 12. 2019, 26/2019 ze dne 31. 12. 2019, 27/2020 ze dne 9. 1.2020, 28/2020 ze dne 20.
1. 2020, 29/2020 ze dne 10. 2. 2020, 30/2020 ze dne 27. 2. 2020, 31/2020 ze dne 6. 3. 2020,
32/2020 ze dne 2. 4. 2020
Rada městyse Buchlovice:
• schvaluje provedení nové elektroinstalace v kapličce na Smraďavce. Zemní práce budou
provedeny zaměstnanci S M B p.o., elektroinstalace panem Ondřejem Čížkem, Buchlovice
• neschvaluje uzavření Rámcové smlouvy o dílo se společností PK revize elektro, s.r.o., Uherský
Brod. Revize elektroinstalací, elektrických spotřebičů a hromosvodů na objektech ve vlastnictví
městyse budou ještě v roce 2020 provedeny současným dodavatelem Stanislavem Vařechou,
Vlčnov. Ve druhé polovině roku 2020 bude provedeno výběrové řízení na nového dodavatele
výše uvedených činností.
• schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pod názvem „Buchlovice, Sportovní, kab. NN“ za cenu
51.450 Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabely NN, 3×
kabelový pilíř a uzemění.
• se seznámila a bere na vědomí aktuální informace o stavu a počtu opatrovanců městyse
Buchlovice, kterých je v současné době 5. Úřad městyse Buchlovice tuto činnost vykonává
na základě přenesené působnosti
• se seznámila se zápisem z jednání s radní ZK paní M. Blahovou a zástupci sociálních služeb
UH ohledně možnosti poskytování pobytové sociální služby Domov pro seniory Buchlovice
městysem. Jednání proběhlo za účasti zástupců ze Zlínského kraje, zástupců Sociálních
služeb Uherské Hradiště a zástupců městyse. Rada městyse Buchlovice projevuje nesouhlas
s navrženým a to především z důvodu finančního. Rada pověřuje starostku zasláním
vyjádření s tímto zamítavým postojem a doporučením na změnu v současném systému
financování zařízení.
• řešila žádost obyvatele z Buchlovic o pomoc při řešení chovu psů v jeho sousedství, kteří jej
svým štěkáním obtěžují.
• se seznámila s Výzvou zastupitelům ze dne 9.12.2019, která byla sepsána „iniciativou
Smraďavka“ bez konkrétních jmen. Tato výzva byla postoupena k jednání na prosincovém
zasedání zastupitelstva městyse.
• Ing. Miroslav Smatana – informace ke stavebně správnímu řízení – dodatečné povolení
stavby – stavební úpravy dvorní části rodinného domu čp. 72 v Buchlovicích. K jednání rady
byl přizván Ing. Miroslav Smatana, který popsal informace a situaci ohledně dodatečného
povolení stavby – stavební úpravy dvorní části rodinného domu čp. 72 v Buchlovicích.
Ing. Miroslav Smatana jako odborně způsobilý zaměstnanec Úřadu městyse Buchlovice byl 2.
11. 2017 pověřen vést uvedené stavebně správní řízení. Nyní přišel s otázkou, zda nebude ze
strany městyse vydáno nové pověření. Dle sdělení Krajského úřadu netřeba vydávat pověření.
• bere na vědomí protokol o výsledku kontroly na výkon státní správy na úseku matrik, která
proběhla na Úřadě městyse Buchlovice 14. 11. 2019. Kontrola byla provedena matrikářkami
MĚÚ Uh. Hradiště. Kontrolou nebylo shledáno vážné pochybení vyžadující uložení nápravných
opatření
• bere na vědomí protokol o výsledku kontroly dodržování ust. § 11 a § 13 zákona č. 526/1990
Sb., o cenách provedené v TIC Buchlovice dne 16. 1. 2020, vyhotovený pověřenými pracovníky
Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení Krajského živnostenského úřadu. Kontrolou bylo
zjištěno, že vše je v souladu s výše uvedenými § předmětného zákona
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• bere na vědomí veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
č. j. 63920/2019-MZE-16212 ze dne 6. 12. 2019. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č.j.
18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí výše uvedeného
opatření obecné povahy. Opatření je vydáno z důvodu změny kalamitní situace v lesích
na území ČR a nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Nově
je tak k.ú. Buchlovice zahrnuto do území zasažených kůrovcovou kalamitou
• projednala a předložila zastupitelstvu ke schválení návrhy následujících obecně závazných
vyhlášek: Obecně závazná vyhláška č. 02/2019 o místním poplatku ze psů, která ruší obecně
závaznou vyhlášku č. 01/2013, o místních poplatcích, ze dne 27. 03. 2013, Obecně závazná
vyhláška č. 03/2019 o místním poplatku z pobytu, Obecně závazná vyhláška č. 04/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, Obecně závazná vyhláška č. 05/2019
o místním poplatku ze vstupného, Obecně závazná vyhláška č. 06/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která ruší obecně závaznou vyhlášku č. 02/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 12. 11. 2015
• posoudila žádost organizátora akce Piešťanská zlatá stuha Concours d´Elegance 2020
o umožnění parkování cca 40 historických a 5 doprovodných vozidel dne 12. 6. 2020
v Buchlovicích. Rada městyse Buchlovice schvaluje umístění historických automobilů
na náměstí v Buchlovicích v požadované době od 12 do 14 hodin
• posoudila žádost Radka Spilky, Brno o povolení hostování lunaparku. Rada městyse
Buchlovice s ohledem na zavedenou časovou posloupnost provozovatelů lunaparků
hostujících v Buchlovicích, schvaluje panu Spilkovi provozování pouťových atrakcí při akci
Martinské hody v roce 2022
• posoudila podnět občana z Buchlovic na přemístění dopravního značení zákazu vjezdu
na Smraďavce z místa „u Vlčkovy chaty“ do místa „U Zabitého“. Radní pověřují Bořka
Žižlavského zajištěním všeho potřebného k přemístění značky
• posoudila nabídku společnosti CBS Nakladatelství s.r.o., Zlín na pořízení profesionálního
leteckého videa městyse v jarních a letních barvách za cenu 7.490 Kč bez DPH. Radní využití
nabídky neschvalují
• posoudila žádost spoluobčana z ul. K Buchlovu o sdělení, zda je v plánu realizace
připravovaného chodníku v této ulici. Vzhledem k finanční náročnosti akce se nyní ani
v nejbližší době s realizací nepočítá. Bezpečnost chodců a případně i cyklistů bude v této ulici
řešena jiným způsobem
• byla seznámena se zasláním žádosti na KÚ ZK o přejmenování autobusových zastávek (impulz
občana z Buchlovic na zasedání zastupitelstva v prosinci 2019); odpověď – schváleno a pro
rok 2021 zařazeno v jízdních řádech přejmenování následujících autobusových zastávek v k.ú.
Buchlovice – dosavadní název Buchlovice „paseky“ – navrhovaný název Buchlovice „Újezda“,
dosavadní název Buchlovice „Loučky“ – navrhovaný název Buchlovice „Lúčky“, dosavadní
název Buchlovice „zahrady“ – navrhovaný název Buchlovice „Zahrady“, dosavadní název
Buchlovice „Leopoldov, lázně“ – navrhovaný název Buchlovice „Smraďavka“.
• posoudila žádost žadatele z Uherského Hradiště o finanční výpomoc při rekonstrukci části
oplocení p. č. 328 při uličce z náměstní do ulice Komenského. Rada městyse Buchlovice
schvaluje poskytnutí příspěvku, ale pouze do výše investice do standartního drátěného
oplocení, nikoliv ceny betonové zídky. Žadatel doloží cenovou kalkulaci pořízení
drátěného oplocení
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• seznámila radní s cenovou nabídkou společnosti Mabil Mobil Ostrava na pořízení zařízení
VM Florian. Jedná se o samostatné speciální zařízení, které se připojuje k jakékoliv rozhlasové
ústředně drátového či bezdrátového rozhlasu a je připojeno k internetové síti. Dokáže přímé
hlášení z počítače, opakované spuštění nahraných hlášení, plánování hlášení, odesílání SMS,
mailů, přehrávání hudby. Cena zařízení 87.467 Kč vč. DPH. Radní by rádi nabídku s něčím
srovnali a zjistili, jak rozhlas funguje v okolních obcích. Zapisovatelka rady obvolá okolní obce.
Tento bod bude tak na programu některého z příštích zasedání rady
• projednala ústní žádost o možnost zaměstnání spoluobčanky z Buchlovic. Rada žadatelce
doporučuje zaslání písemné žádosti o zaměstnání vč. strukturovaného životopisu
a motivačního dopisu na adresu Městyse Buchlovice, aby mohla být oficiálně zařazena
mezi zájemce o zaměstnání. Informace o výběrových řízeních na pracovní pozice na Úřadě
městyse Buchlovice městys v případě potřeby zveřejňuje prostřednictvím svých www
stránek, obecního rozhlasu ev. inzercí ve svém zpravodaji a v regionálním tisku. Úřad městyse
Buchlovice v současnosti žádné zaměstnance nehledá
• projednala žádost NPÚ o povolení vrtu a nemá výhrad proti záměru realizace průzkumného
vrtu a zřízení nového vrtu na p.č. 3385/6 v k.ú. Buchlovice pro dodávku vody do vodojemu
Státního hradu Buchlov
• projednala kladně žádost NPÚ o prodloužení smlouvy o nájmu pozemku
• bere na vědomí žádost Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., Okresního mysliveckého
spolku, z.s. se sídlem v Uherském Hradišti o poskytnutí finačního příspěvku na 82. ročník
Memoriálu Karla Podhajského, který se uskuteční ve dnech 2.–4. října 2020 v areálu Lázní
Leopoldov-Smraďavka. Rada městyse Buchlovice vyzývá žadatele k předložení své žádosti
na platném formuláři k tomu určeném, včetně uvedení požadované částky. Poté bude žádost
zařazena mezi ostatní žadatele o poskytnutí daru či dotace z rozpočtu městyse pro rok 2020.

Buchlovice z polí
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• schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč pro ČMMJ, z.s. Okresní myslivecký spolek Uherské
Hradiště, Uherské Hradiště.
• se seznámila s konceptem Mgr. Jana Váně připravované akce Sportovní den mládeže TAJV pro
místní děti v období od měsíců 4–10/2020 na místním sportovišti. Jedná se o celorepublikový
projekt – rozhýbejme děti. Rozpočet akce je 7 tis. Kč, pan Váňa by po obci chtěl finanční
příspěvek ve výši 5 tis.
• schvaluje poskytnutí dvou dárkových košů v hodnotě á 500 Kč. Jeden je ve prospěch školního
plesu pořádaného Sdružením rodičů při ZŠ Buchlovice dne 15. 2. 2020 a druhý ve prospěch
hasičského plesu pořádaného SDH Buchlovice dne 22. 2. 2020
• schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2.500 Kč na lyžařský výcvikový kurz pořádaný ZŠ a MŠ
Buchlovice. Příspěvek částečně pokryje náklady kurzu pro jednu žačku školy, jejíž rodina se v
současné době nachází ve finanční tísni
• schvaluje čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 2019 ve výši 124.032 Kč, dále
schvaluje rozpočet Fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2020 s předpokládanou
tvorbou fondu ve výši 140.840 Kč a čerpáním ve výši 140.840 Kč
• schvaluje Plán inventur pro rok 2019 a jmenování inventarizačních komisí na provedení
inventarizace majetku a závazků pro rok 2019 městyse Buchlovice a příspěvkových
organizací SMB p.o. Buchlovice a ZŠ a MŠ p.o. Buchlovice. Rada městyse Buchlovice pověřuje
Ing. Miroslava Smatanu proškolením členů inventarizačních komisí
• schvaluje inventarizační zprávu za rok 2019 majetku městyse Buchlovice. Členové předem
stanovených inventarizačních komisí provedli fyzickou a dokladovou inventuru stavu majetku
a závazků městyse Buchlovice k datu 31. 12. 2019
• schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností TURBOair s.r.o., Buchlovice. Předmětem
darovací smlouvy je zhotovené dílo „Dětské hřiště Buchlovice“ v hodnotě 3,029.700 Kč
na pozemku městyse p. č. 1711/5 v k.ú. Buchlovice
• schvaluje výši poplatků za hrobové a urnové místo na veřejném pohřebišti Buchlovice pro rok
2020 v následující výši: poplatek za 1 m2 hrobového místa 40 Kč, poplatek za 1 m2 urnového
místa 90 Kč
• schvaluje střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2021 až 2022 a návrh rozpočtu pro rok
2020 příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Buchlovice. Rozpočet pro rok 2020 počítá s výnosy
z hlavní činnosti ve výši 22.551 tis. Kč, náklady hlavní činnosti ve výši 22.551 tis. Kč, výnosy
z hospodářské činnosti ve výši 792 tis. Kč a náklady z hospodářské činnosti ve výši 741 tis. Kč
• schvaluje použití fondu investic Základní školy a Mateřské školy Buchlovice na nákup
kuchyňské linky s vestavnými spotřebiči do kuchyňky pro žáky ve výši 112.472 Kč
• v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., § 28, odst. 2 schvaluje roční odpisový
plán samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí Základní školy a Mateřské
školy Buchlovice na rok 2020 s tím, že odpisy budou prováděny čtvrtletně. Rada městyse
Buchlovice schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Buchlovice za rok 2019,
která vykázala zisk ve výši 167.266,56 Kč. Rada schvaluje převod části zisku ve výši 40.000 Kč
do fondu odměn a části zisku ve výši 127.266,56 Kč do fondu rezervního
• schválila návrh rozpočtu pro rok 2020 příspěvkové organizaci S M B, p.o., Buchlovice. Rozpočet
2020 počítá s celkovými výnosy 6.184 tis. Kč a celkovými náklady 5.946 tis. Kč. Rada městyse
Buchlovice výše uvedené organizaci dále schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky
2021–2022
• vzala na vědomí odstoupení z funkce člena Zastupitelstva městyse Buchlovice pana Františka
Krystýnka. Místo něj do funkce s účinností k datu 4. 2. 2020 nastupuje Mgr. Jakub Drápal
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• schválila termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice, a to
na pondělí 16. 3. 2020. Vzhledem k nastalé pandemii se ale zasedání zastupitelstva v tomto
termínu nekonalo
• rada schválila nový termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice, a to
na středu 20. 5. 2020
Rada městyse schválila rozpočtová opatření:
• č. 19 pro rok 2019. Na straně příjmů se jedná o navýšení rozpočtu o 2.605 tis. Kč celkem
na 55.740,80 tis. Kč. Na straně výdajů se jedná o snížení o 8.211,30 tis. Kč celkem na 37.928,20 tis. Kč
• č. 1 pro rok 2020 na straně příjmů o 64 tis. Kč celkem na 44.476 tis. Kč
• č. 2 pro rok 2020. Jedná se o úpravu na straně příjmů o navýšení rozpočtu na straně příjmů
o 22 tis. Kč celkem na 44.498 tis. Kč
• č. 3 pro rok 2020 na straně příjmů o 204 tis. Kč celkem na 44.702 tis. Kč
• č. 4 pro rok 2020. Na straně příjmů se jedná o navýšení rozpočtu o 2.116,404 tis. Kč celkem
na 46.818,404 tis. Kč. Na straně výdajů se jedná o navýšení o 863 tis. Kč celkem na 44.316 tis. Kč
Rada městyse se podrobně seznámila se zápisy:
Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 9. 10. 2019. Na programu bylo podání návrhu
na přerozdělování darů z rozpočtu městyse pro rok 2020. Komise navrhuje vytvořit finanční
balíčky na jednotlivé složky: kultura, sport, sociální, mimořádné, ostatní a jednorázové akce. Dalším návrhem jsou úpravy v termínech dodání vyúčtování dotace a podání žádosti na následující
rok. Komise navrhuje do 31. 12. daného roku předložit vyúčtování, do 31. 12. předložit žádost
o dar pro příští rok, do 28. 2. schválení a oznámení zastupitelstvem, do 31. 3. rozeslání peněz
spolkům. Rada městyse Buchlovice projednala úpravu Směrnice městyse Buchlovice stanovující
pravidla pro poskytování darů a dotací pro neziskové aktivity městyse Buchlovice. Po zvážení různých argumentů a zjištění, jak rozdělování darů a dotací probíhá v jiných obcích, navrhla úpravu
termínů následovně:
Termín podání žádosti i vyúčtování předchozí dotace bude nově do 15. 11. daného roku. Žádané
finanční částky tak budou po projednání v komisi a radě městyse zařazeny již do návrhu rozpočtu
na následující rok. Částky do 10 tis. Kč budou poskytovány formou daru, bez nutnosti dokládání
vyúčtování. Nad tuto částku se bude jednat o dotaci. Směrnice nabývá účinnosti od 1. 3. 2020.
Komise sociální žádala o poskytnutí finanční částky ve výši 6.300 Kč. Částka bude použita na nákup
vánočních dárků pro 11 obyvatel Domova pro seniory Buchlovice, 5 opatrovanců městyse Buchlovice, 1 obyvatele ÚSP pro mládež Velehrad a 1 obyvatele ÚSP pro mládež Kyjov. Rada žádost
schválila. Dne 9. 12. 2019 proběhlo vánoční posezení v Domově pro seniory v Buchlovicích za přítomnosti starostky, místostarosty, 2 členů sociální komise a dalších hostů.
Komise výstavby a územního rozvoje projednávala a podala radě městyse poradní stanovisko k:
• žádosti o vyjádření k stavebním úpravám chaty ev. č. 169
• žádosti o vyjádření se k přístavbě domu čp. 336. Z důvodů rodinných vazeb bude tato žádost
předána k řešení jinému pověřenému stavebnímu úřadu. Jinak vyjádření komise je bez námitek
• žádosti o vyjádření se k výstavbě bytového domu ulice Řadová
• žádosti o vyjádření se k přístavbě domu čp. 603
• žádosti o zajištění nerušeného výkonu vlastnických práv na p. č. 3248/43, 3248/32, 3687/2, 4430/1,
1134/12, 1795/172, 1134/20
• žádosti o vyjádření ke stavebním úpravám domu čp. 172, přístavba a nadstavba
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Všeobecně platí, že je vhodné nejdříve radě městyse a Komisi výstavby a územního rozvoje podat
k vyjádření studii nebo návrh zamýšleného stavebního záměru, aby nedocházelo ke zbytečným
rozporům, ba naopak aby bylo možné stavební záměr prokonzultovat k nalezení vzájemné shody
a ku prospěchu dotčeného území.
Rada městyse projednávala nájmy, pozemky:
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
směnit část obecního pozemku p. č. 706 o výměře cca 54 m2 v k. ú. Buchlovice za 6/8 podíl
pozemku p. č. 1801/33 o výměře 102 m2 a žádost předává zastupitelstvu s doporučením
na směnu
• vzala na vědomí sdělení od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o zaevidování
návrhu bezúplatného převodu vlastnického práva k pozemkům p. č. 1887/2, 1887/3, 1887/4,
2100/41 a 2100/42 vše v k. ú. Buchlovice
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
prodeje části p. č. 234/12 o výměře cca 2 m2 nacházející se v k. ú. Buchlovice, zapsané na listu
vlastnictví č. 10001 u katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské
Hradiště a žádost předává zastupitelstvu s doporučením na prodej
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
prodeje části p. č. 690/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Buchlovice a předává žádost zastupitelstvu
s doporučením na odprodej,
• schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 9/2015 s Národním
památkovým ústavem, věcně zastoupeným Ing. Rostislavem Joškem – vedoucím správy,
kastelánem SH Buchlov. Dodatkem dochází k prodloužení předmětné nájemní smlouvy
do 30. 4. 2021

Kaple sv. Kříže na Smraďavce
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• v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schválila zveřejnění záměru
pronajmout část obecního pozemku p. č. 25/2 o velikosti cca 43 m2, druh pozemku ostatní
plocha v k. ú. Buchlovice, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště a následně schválila uzavření Smlouvy č.
2/2020 o nájmu části pozemku p. č. 25/5 v k. ú. Buchlovice o velikosti 43 m2. Účelem nájmu
je využití části pozemku jako parkovacího stání za cenu 860 Kč ročně s účinností od 1. 4. 2020
na dobu neurčitou
• vzala na vědomí výpověď Smlouvy č. 4/2010 o nájmu prostor sloužících podnikání (prodejní
stánek č. 6 na tržnici) a následujících dodatků, podanou dosavadním provozovatelem
z Kyjova z důvodů poklesu tržeb a osobních důvodů. Výpovědní lhůta je 3měsíční. Rada
městyse Buchlovice v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) následně
odsouhlasila zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání stánek č. 6 o celkové
výměře 49,4 m2 nacházející se v budově tržnice č. p. 6 na parcele č. 25/6 v k.ú. Buchlovice
• schválila uzavření Dohody o ukončení smlouvy č. 5/2015 s Mikroregionem Buchlov, svazkem obcí
pro rozvoj cestovního ruchu, se sídlem Buchlovice. Předmětem smlouvy byl pronájem prostor
(kanceláře) v Domě služeb na adrese Masarykova 273, Buchlovice. Smlouva tak byla ukončena
k datu 31. 12. 2019. Rada městyse Buchlovice v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39,
odst. 1) schválila zveřejnění záměru pronájmu kanceláře v prvním patře budovy č. p. 273 na p. č.
67/1 v k. ú. Buchlovice, o vel. 14,2 m2 + 3,5 m2 společných prostor (chodba a WC)
• schválila žádost zájemkyně z Buchlovic na pronájem prostor sloužících podnikání –
kancelář, v Domě služeb č. p. 273 ul. Masarykova. Po dodání, ze strany žadatelky, oprávnění
k provozování podnikatelské činnosti radní pověřují starostku Mgr. Pavlu Večeřovou přípravou
a podpisem smlouvy na pronájem výše uvedených prostor na dobu neurčitou s účinností
od 18. 5. 2020
• schválila uzavření Dohody o ukončení Smlouvy č. 6/2013 o nájmu skladovacích prostor
v budově č. p. 237 na stavební parcele č. 36 o velikosti cca 17 m2 se současným nájemcem
společností J + J Hanák, s.r.o., Buchlovice. Smlouva byla ukončena k 31. 3. 2020
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
pronájmu skladovacích prostor v budově č. p. 237 na stavební parcele č. 36 o velikosti cca
17 m2 a následně schválila uzavření Smlouvy č. 5/2020 o nájmu skladu v budově č. p. 237
na pozemku p. č. 36 v k. ú. Buchlovice se společností MORAVIATOOLS s.r.o., Buchlovice.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2020
• v návaznosti na žádost o prodloužení nájmu restaurace U Páva a v souladu se zákonem
o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru pronájmu „Restauraci
u Páva“ ve stavebním objektu č. p. 283 na pozemku p. č. 35 a venkovní zahrádku na pozemku
p. č. 34/14 v k. ú. Buchlovice, následně schválila uzavření Smlouvy č. 6/2020 o nájmu
restaurace U Páva se společností Pivovary Lobkowicz Group a.s., Praha 4. Smlouva se sjednává
na dobu určitou od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2022
• schvaluje uzavření Smlouvy č. 4/2020 o nájmu bufetu s posezením ve sportovním areálu
v Lúčkách s Markem Pientokem, Hostějov. Smlouva se sjednává na dobu určitou do 30. 11. 2020
• schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce s Petanque Klub Stříbrné kule Buchlovice z.s.,
a Smlouvy o výpůjčce s Tělovýchovnou jednotou Buchlovice z.s. Předmětem smluv jsou
příslušné části sportovního areálu v Lúčkách
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
pronajmout areál AUTOCAMPING Smraďavka. Jedná se o parcely č. 2047/8, 2047/9, 2047/12,
2047/13, 2047/14, 2053/2, 2054/1, 2054/2, 2054/3, 2054/4, 2054/5, 2055, část p. č. 2056
o výměře cca 1.180 m2 včetně budovy s č. p. 540 (k užívání pouze jako technické zázemí),
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část p. č. 2057/4 o výměře cca 1381 m2, část p. č. 2057/8 o výměře cca 878 m2, 2057/9, 2069
a 2070 včetně 16 chatek, vše v k. ú. Buchlovice. Rada následně schválila uzavření Smlouvy č.
1/2020 o nájmu ATC Smraďavka se Spolkem pro rozvoj cestovního ruchu městyse Buchlovice.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020. Vzhledem k loňským stížnostem
na čistotu areálu požadují radní doplnění do smlouvy nutnost důkladného úklidu před
a během sezony
schválila uzavřít Smlouvu o ubytování v obecním bytovém domě na adrese Komenského
500 s panem XY, trvale bytem Zlín. Ubytovanému se poskytuje byt č. 3 o podlahové ploše
37,19 m2, na dobu 1 roku, tj. do 31. 12.2020
schválila uzavřít Smlouvu o ubytování paní XY z Buchlovic. Předmětem smlouvy je ubytování
v domě na adrese Suchý Řádek 243, s účinností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
schválila uzavření následujících smluv o ubytování: byt č. 1 v bytovém domě na adrese
Komenského č. p. 500, Buchlovice s paní XY, účinnost do 30. 4. 2021; byt č. 2 v bytovém domě
na adrese Komenského č. p. 500, Buchlovice s paní XY, účinnost do 30. 4. 2021
v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
vypůjčit 1 ks historického vinařského lisu. Záměrem tak vyhovuje současnému vypůjčiteli
vinařství – Dvůr pod Starýma Horama s.r.o., Boršice
schválila uzavření smlouvy o nájmu reklamní plochy v hale CIHELNA, a to se společnostmi
BIOKOMP s.r.o, Staré Město, plocha o vel. 2,5 × 2,25 m, MORAVIATOOLS s.r.o, Buchlovice, plocha
o vel. 2,5 × 4,5 m a Ray Service, a.s., Staré Město, plocha o vel. 2,5 × 4,5 m.

Rada městyse Buchlovice dále projednávala:
• přehled a stav vozového parku S M B, p.o. - Ing. Vítězslav Preclík podal radním podrobnou
písemnou studii současného vozového parku služeb včetně obrazové fotodokumentace,
kterou vyhotovil ve spolupráci s Ondřejem Svobodou. Ke každému stroji připojil komentář
a návrh, zda je stroj ještě funkční či je vhodné jej prodat a nahradit novým
• postup a termíny výběrového řízení na vedoucího S M B, p.o.
• po uzavření darovací smlouvy s TJ Buchlovice, kterou přešly do majetku městyse Buchlovice
nemovitosti ve sportovním areálu Lúčky dosud ve vlastnictví TJ Buchlovice, bylo třeba uzavřít
nové nájemní smlouvy s uživateli sportovního areálu. Jednalo se o TJ, Petanque club, bufet.
V této souvislosti radní diskutovali o potřebě správce sportovního areálu
• termín a konkrétní podobu plánovaného setkání s místními podnikateli
• možné osázení a zkulturnění ostrůvků zeleně při sjezdech do Buchlovic
• doplnění laviček po Buchlovicích
• možnosti, jak napomoci obnovení volného chovu pávů v místním zámeckém parku
• stav a údržbu hruškového sadu na Újezdách, který má v pronájmu pan Jurák
• žádost občanky z Buchlovic o regulace pálení na zahradách v Buchlovicích
• starostka informovala o přeorganizování smluv s dodavateli el. energie a plynu, díky čemuž
vznikla městysi úspora na energiích ve výši cca 225 tis. Kč ročně
• nařízení a další záležitosti týkající se nouzového stavu vyhlášeného 16. 3. 2020
• v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR radní diskutovali o možnostech pomoci
místním drobným podnikatelům a živnostníkům dotčených aktuální situací.
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Položení věnce k uctění památky hrdinů
Z důvodu probíhajících opatření proti šíření
virové nákazy a pokračujícímu nouzového
stavu se nemohla uskutečnit připomínka 75.
osvobození Buchlovic, plánovaná a připravovaná již od loňského roku na letošní 30. duben.
Zároveň mělo být vzpomenuto i 100. výročí
narození buchlovického rodáka pplk. Jiřího
Štokmana, člena paradesantního výsadku CLAY,
který od roku 1944 operoval na Moravě a podával šifrované zprávy londýnské exilové československé vládě. K připomínce výročí tohoto
buchlovického hrdiny by se chtěl městys vrátit
při příležitosti 76. výročí osvobození Buchlovic
v příštím roce.
Dne 30. dubna položili zástupci městyse Buchlovice, místostarosta Bořek Žižlavský a vedoucí
vnitřní správy úřadu městyse ing. Miroslav
Smatana, věnec k pomníkům padlých k uctění
památky všech buchlovických hrdinů, zemřelým i přeživším, kteří se, na rozdíl od většiny
mlčící většiny, odhodlali aktivně bojovat proti
okupantům, německým nacistům, s vědomím,
že při tomto boji mohou ztratit všechno, i svůj
život a životy nejbližších.
Text: -bž-, foto Františka Mičkalová

75. výročí osvobození

Při příležitosti 75. výročí osvobození Buchlovic 29. dubna položili kytice květin k pomníkům padlých
na buchlovickém náměstí příslušníci 43. výsadkového praporu z Chrudimi a Klubu výsadkových
veteránů plk. Maděry Zlín za přítomnosti starostky Mgr. Pavly Večeřové a předsedy OV Českého svazu
bojovníků za svobodu Jana Štokmana. (foto -bž-)
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S příchodem jarního počasí spojeného s ořezáváním stromů a vyhrabáváním trávy umístili pracovníci
Služeb městyse Buchlovice na hlavním stanovišti kontejnerů na točně na Smraďavce dva otevřené
kontejnery pro vytříděný bioodpad – zejména nařezané větve. Lidé této možnosti odpovědně využili,
jak vidíme na našich snímcích. Nakonec podotkněme, že nahrabané listí a tráva s ořezanými větvemi
stromů nepatří do žádného z klasických kontejnerů, ani do popelnic, ale na skládku a kompostárnu
na Křížných cestách, ev. drobnější části na užitečný domácí kompost, upotřebitelný na každé zahrádce,
nebo do kompostéru. (foto JM)
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Obecní Sad klenotů – sad starých odrůd jabloní, hrušní a peckovin na Trnávkách, dostal v dubnu nový
jarní řez, který koruny stromků prosvětlil a upravil koruny. O prořezání se postarali členové Českého
svazu zahrádkářů z Buchlovic, kterým patří dík. (foto -bž-)

Členové Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice v několika termínech vydávali pro buchlovické
občany a složky desinfekci, potřebnou v době výskytu nebezpečné virové choroby, která postihla i naši
republiku. Městys Buchlovice děkuje za tento sponzorský dar rodině Janíkové. (foto -bž-)
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Věci, co nás nenechávají chladnými
Něco málo ze zákona o odpadech: Vláda v minulém roce schválila čtyři odpadové zákony,
které regulují mimo jiné nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností. Jedním z hlavních opatření nové legislativy je postupný růst poplatku za ukládání
směsného komunálního odpadu na skládky ze současných 500 korun až na 1 850 korun
za tunu v roce 2030.
Hierarchie způsobů nakládání s odpady:
1. Předcházení vzniku odpadu
2. Opětovné použití
3. Recyklace
4. Jiné využití, např. energetické
5. Odstranění odpadu

Směsným komunálním odpadem se rozumí
zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění složek biologický odpad rostlinného
původu, papír, plasty a nápojové kartony, sklo,
kovy, textil, jedlé oleje a tuky, nebezpečné
odpady, objemný odpad.

Chraňme si prostředí, ve kterém žijeme! Chraňme
ho i pro své děti a vnuky a nezahlcujme životní
prostředí velkým množstvím odpadů!
Každý má povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství.
Přemýšlejme, než něco koupíme! Je třeba přemýšlet nad tím, jak odpad redukovat.
Fyzické osoby a původci odpadů zapojení
do systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí jsou povinni
v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce
(schválená v prosinci 2019) komunální odpad
a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit
a odkládat odděleně na místa k tomu obcí
určená.

Pouze to, co nelze vytřídit, patří do popelnic
a kontejnerů na směsný komunální odpad.
Kontejnery na směsný komunální odpad slouží
pouze těm, kteří nemají možnost vývozu vlastní
popelnice, např. kvůli dopravní nedostupnosti.
Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno
ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
Vážíme si všech, kteří odpad třídí a záleží jim
na čistotě prostředí, ve kterém žijeme, a není jim
lhostejné nesprávné chování druhých.
Stavební odpad lze použít, předat či odstranit
pouze zákonem stanoveným způsobem. Stavební odpad není odpadem komunálním.
Stavební odpad nepatří tedy ani do popelnic ani
do kontejnerů!
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Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace,
nábytek…).
To, co vidíte na fotografiích, nepatří ke kontejnerům, ale je třeba odvoz na sběrný dvůr.
Odpady vytváříme sami. Jejich množství závisí také
pouze na nás. Je tedy někdy taky třeba za likvidaci
jejich nadměrného množství si připlatit.
Tříděný odpad na stanovištích lze do určených nádob odkládat pouze do naplnění jejich
kapacity tak, aby se sběrné nádoby daly uzavřít
a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
Doplnění dalšího kontejneru není cestou. Ano,
mohli bychom kontejnery neustále doplňovat,
ale do jakého množství?! Vždy je potřeba větší
množství odpadu odvézt na sběrný
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
neoprávněně založí skládku nebo odkládá
odpady mimo vyhrazená místa.
Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo
která nemá zajištěno využití nebo odstraňování
odpadů v souladu s tímto zákonem.
Za tento přestupek lze uložit pokutu do 300 000 Kč.
Obecní úřad kontroluje, zda právnické osoby
a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání
s komunálním odpadem pouze na základě
písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba,
která není podnikatelem, se zbavuje odpadu
pouze v souladu se zákonem.
Děkujeme všem, kteří dodržují pravidla.
Děkujeme také těm, kteří přiloží ruku k dílu
a trochu uklidí po druhých …poskládají
naházené odpadky, seskládají kartony,
sešlapávají petláhve, …
Městys Buchlovice
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BAROK obchůdek Buchlovice
náměstíčko – tržnice vás všechny srdečně zve do svého kouzelného
prostředí
Co zde najdete?
* skleněné šperky od předních českých návrhářů * cínové šperky s drahými kameny
* přírodní českou kosmetiku, mýdla * kvalitní české bylinkové čaje * pletené a šité hračky
* keramiku * sladkosti italské značky Pellino * malované obrazy
+ fantastické kafíčko, čaje, víno, rumy
+ RAW dezerty
+ bezlepkové dezerty
+ originální sladkosti
+ domácí koláče
+ ovocné a zeleninové šťávy
+ zdravé výrobky
Otevírací doba:
pondělí–neděle
od 10.00 hodin do 17.00 hodin
Rezervace na tel.: 737 779 100
Těšíme se na vás BAROK

Nová služba pro občany a návštěvníky Buchlovic
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace
z městyse ve vašem chytrém telefonu? Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu našeho městyse, upozorní vás na nově vložené zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené
na úřední desce.
Kde si aplikaci lze ZDARMA stáhnout?
Co lze sledovat?
• kulturní a sportovní akce
• fotogalerie
• aktuality
• úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?
• mít chytrý telefon s operačním systémem
Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Více zde: http://www.online-team.cz/vobraze/
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I v měsíci dubnu měli buchlovičtí dobrovolní hasiči hodně práce během několika výjezdů k dopravním
nehodám, požárům a dalším mimořádným událostem. Na fotografiích vidíte jejich zásahy při dvou těžkých
dopravních nehodách s jedním úmrtím motorkáře na silnici I/50 ve Chřibech. (Foto SDH Buchlovice)
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Když je škola uzavřena…
aneb Dopisy žáků paní učitelce
V Buchlovicích 7. 4. 2020
Milá paní učitelko,
jelikož ráda píšu jak ručně, tak na počítači, velmi mě tento domácí úkol potěšil.
Můj pohyb je velmi omezen jako každého. Momentálně je pro mě nevýhoda a zároveň výhoda,
že žiji na bytovce. Doma se nudím a ráda bych si již hrála s kamarádkami venku. Nevýhodu mám
v tom, že u bytovky nemáme dvorek, kde bych mohla trávit svůj čas. Výhodou je, že moje zvířata
jsou u babičky a já se k ní jednou za čas mohu projít. Školní přípravu v celku zvládám, jennejsem
zvyklá, že se všeučím sama doma. Zabírá mi to hodněčasu. Rodiče se se mnou moc neučí. Dávají
mi prostor a věří, že to zvládnu. Jsem poměrně nervní a výbušný člověk, a tak to sama se sebou
nemám jednoduché. Rodiče vždy čekají, až je požádám o pomoc.
Do školy se už moc těším, protože se uvidím s holkami a nebudu se muset tolik doma učit. Ve škole
se toho naučím více než doma. Budu toho mít mnohem méně než teď. Ve škole je vždy nějaká paní
učitelka, která mi látku vysvětlí, a jsem si jistá, že je to tak správně.
Moc se na Vás těším a doufám, že se brzy uvidíme ve škole.
Zuzana Houdková
Milá paní učitelko,
moc Vás v tento sváteční čas zdravím. Abychom jsme se doma nezbláznili, tak jsme si dali určitá
pravidla, která dodržujeme. Každý druhý den chodíme na procházku, což nám dělá moc dobře.
Chodí s námi samozřejmě i náš pejsek, takže ten teď zažívá velmi šťastné dny.
Ráno, když vstanu, tak všichni společně posnídáme, potom pomůžu s něčím v domácnosti (např.
umyji nádobí, utřu prach, umyji koupelnu…), také spolu ráda s maminkou peču a vařím různé
dobroty. Poté co mám vše hotové, tak se vrhnu na školu a splním úkoly, co nám zadáte. Ohledně
tohoto období mám velké štěstí, protože mám přes silnici skvělé kamarádky, se kterými se zabavím celý den. Samozřejmě že se spolu nijak nestýkáme, jsme každá za svým plotem, čímž si zkrátím přes den spoustu času, kdy si povídáme. Když už je čas abychom šly domů, tak si zavoláme
přes videohovor na whats‘app a vyrábíme všelijaké věci např. scrunchies gumičky, velikonoční
věci, různé krabičky z papíru… Někdy si také dáváme dopisy a k nim nějakou maličkost. Například
zrovna se chystám udělat linecké cukroví, které jim hezky velikonočně zabalím. Takže se vůbec
nenudím, ale občas mi chybí škola a spolužáci.
Ani tělesnou výchovu nezanedbávám. Každý den cvičím podle mobilní aplikace, kdy si protáhnu
celé tělo. Doufám, že se máte taky hezky a jste stále zdravá. Přeji Vám krásné jarní dny a buďte
na sebe opatrná.
S pozdravem

Denča
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I přes zmatky ve školství
se děti vrátí do lavic
Jak dítě připravit na návrat do školy, poradí psycholožka Martina Veselá
Děti už jsou kvůli pandemii více než měsíc doma. Rodiče byli ze dne na den nuceni převzít na sebe
roli učitelů, svačinářů, družinářů i kuchařek. Žáci i studenti byli vytrženi ze svého režimu, postrádají
kamarády, zájmové kroužky a volnost.
Některé školy zareagovaly bezprostředně po ohlášení karantény inovativně. Učitelé pracují se
svými žáky v on-line prostoru za pomoci nejrůznějších sociálních sítí, telefonů i netradičních možností, žáky a rodiče povzbuzují a mají o ně zájem. Jiní pouze navalí na žáky pomocí e-mailu anebo
studijních aplikací úkoly.
Rodiče si celkem zoufají, protože karanténa trvá už dlouho. Proto všichni netrpělivě očekávali
informaci, kdy se opět otevřou brány škol. Po projevu ministra školství Roberta Plagy všem
rodičům, žákům a hlavně ředitelům škol spadla brada. Do lavic se vrátí pouze mladší školáci
a maturanti.
Abychom zmatky a dohady zbytečně nepodporovali a připravili jsme mladší děti na návrat do lavic,
obrátili jsme se na školní psycholožku Martinu Veselou, která působí při ZŠ a MŠ v Buchlovicích.
Děti se do škol vrátí po více než dvou měsících, kdy byly izolovány doma, pouze s rodinou – jak je připravit na návrat do opětovného režimu?
Pokud se děti vrátí „do lavic“ ještě před prázdninami, bude zřejmě vhodné je připravit na trochu jiný režim fungování, než na jaký byly
dosud zvyklé ve škole. Osobně za nejdůležitější
považuji především přiměřenou informovanost
dětí vzhledem k věku - tedy zbytečně nestrašit,
ale ani nezlehčovat situaci – a také „bezpečnost chování“ dětí ve třídách, což bude zřejmě
závislé na tom, jaká opatření ve školách budou
nastavena. Vnímám jako náročné zejména
neshromažďování se např. na chodbách a toaletách. Žáčci 1. stupně jsou přirozeně hraví,
spontánní a s velkou pravděpodobností budou
tíhnout ke kontaktu se svými spolužáky. Právě
tady mohou dětem pomoci “instrukce” rodičů,
kteří je tak mohou připravit ještě doma. A protože většinou rodič jde svému dítěti příkladem,
tak pokud nosí venku roušku, myje si často
ruce a prakticky dodržuje všechna ta pravidla
a doporučení, která jsou nyní nastavena, a dítě
to vidí a vnímá, je to ten nejpřirozenější způsob
učení se nápodobou od svých rodičů.

Po dobu karantény byla přerušena osobní
kamarádská pouta – vnímáte to jako problém?
Po pravdě si myslím, že pouta tak úplně přerušena nebyla díky komunikačním technologiím,
které doba nabízí – i prvostupňoví žáci často
vlastní mobil s různými komunikačními aplikacemi, díky kterým jsou v kontaktu (to slovo
má teď trochu jiný význam) se svými kamarády.
Kamarádství mezi dětmi považuji za velmi
důležité. Proto také ve škole v Buchlovicích
máme zaveden pro 1. stupeň celoroční preventivní program Druhý krok, zaměřený právě
na sociálně-emocionální učení, kdy se děti učí
být více empatickými, komunikovat s druhými,
řešit konflikty, zvládat hněv, agresi, vlastně znát
všechny své emoce a umět tak s druhými lépe
vycházet, díky čemuž mohou vznikat přátelství,
která vydrží při dobré vůli třeba celý život.
Děti komunikovaly pouze s rodiči a sourozenci. Nebude to pro ně stres, až se vrátí
do lavic?
Věřím, že ohledně komunikace je ten okruh
širší, ať už se týká širší rodiny, například prarodičů anebo právě komunikace s kamarády, spolužáky prostřednictvím jiných komunikačních
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kanálů. Spousta žáků je v denním on-line kontaktu také se svými učiteli.
Myslím si, že většina dětí se do školy těší, a to
je dobře, jelikož teď nemají prázdniny, učí se.
Ve škole budou mít přidanou hodnotu v podobě
přestávek, kamarádů a změny prostředí.
Stres bych viděla možná u úzkostlivějších dětí
ohledně jejich bezpečnosti. Aby žádný stres
nebyl, doporučila bych všem rodičům mluvit
o tom se svými dětmi a pravdivě – aby věděly,
co se děje, proč jsou taková opatření, k čemu
nám jsou a proč teď není škola a že možná
budou nějaká pravidla fungování ve škole
apod. Pokud si s tím rodiče nevědí rady, doporučené způsoby komunikace mohou najít
například na stránkách ministerstva školství,
kde je k tomu zajímavá příručka i komiks, Linky
bezpečí, katedry psychologie FSS MU či jiných.
Více než dřív byly na telefonech, počítačích,
herních konzolách a sociálních sítích. Jak je
zase vrátit do reálného světa?

Děti využívají vymožeností výpočetní techniky současné doby a mnohé z nich se
ve svých počítačových dovednostech také
za tuto dobu zlepšily – nejen hraním her, ale
také učením se programování, prací v různých
programech, sociálních sítích, ale také používáním různých aplikací. Ale protože člověk je
tvor sociální, společenský, tak mám důvěru, že
děti přirozeně dají přednost interakci s druhými a osobnímu kontaktu, na který se už
teď těší, a nebudeme je muset jako dospělí
nijak zvlášť pobízet, ba naopak možná mírnit. Na druhé straně, jsou i děti, které jsou
introvertnější, stydlivější, úzkostnější, a těmto
pak současný stav poměrně vyhovuje, nemusí
do osobního kontaktu s druhými – tyto děti
pak budou potřebovat od nejbližších dospělých, ale i kamarádů jemně a lehce pobídnout,
povzbudit, motivovat k udržování kamarádství a následně je ocenit za pokroky, které
dělají.
Iva Pašková
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S Nordic walking – chytře do kondice!
Ochutnejte pozitivně nabíjející svižnou severskou chůzi a cvičení s holemi jako kondiční aktivitu!
Rozpumpujte vaše srdce, zahřejte a posilte svaly, vyvětrejte mysl a zasaďte si zdravý návyk
k pravidelnému pohybu venku, v přírodě. S Mirou to jde.
Termín: neděle 4. 10. 2020, od 10.00 – 13.00 hod.
Cena zahrnuje: kurz se zakladatelem Nordic walking u nás, Mgr. Miroslavem Mirou. Zapůjčení
kvalitních holí pro NW, které vás nadchnou svou lehkostí a funkčností. Zážitkové a fundované
vedení s elegancí, humorem a nadhledem. Plní se i přání, když se vysloví – Mirou na míru k tématu:)
Místo konání kursu: lázně Smraďavka u Buchlovic (sraz před Loveckým zámečkem)
CK DONAMO spolupracuje s prvním profesionálním instruktorem Nordic walking v ČR
s Mgr. Miroslavem Mirou, který je nadšencem a „průkopníkem“ Severské chůze u nás (od 2003).
Díky životu ve Finsku přináší s pohybem i inspiraci severského životního stylu (přístupu k sobě).
Mirovo malé motto ke kurzu: „Furt v pohybu pro zdraví a kondici“...zejména v přírodě, která má
ozdravný vliv na celého člověka včetně naší mysli. „Hledám cestu a síly v každodenním životě jak
se motivovat pro pravidelný (snad i každodenní) pohyb. Přeji si obyčejné - být při síle pro život.“
Miroslav Mira žije v Brně. Více na www.nordicsports.cz.
Co je Nordic walking? Je to příjemná technicky nenáročná pohybová aktivita, kterou může
vykonávat každý, začátečník i výkonnostní sportovec v jakémkoli věku. Lze ji doporučit lidem
s malou kondici či nadměrnou tělesnou hmotností i lidem s různými tělesnými omezeními. Jedná
se o pohybovou aktivitu – chůzi, při které dochází ke koordinaci nohou a paží spolu s odrážením
se speciálními sportovními holemi. Venku v přírodě.
Jaké jsou přínosy Nordic walkingu? Vzniká dobrý návyk – chuť chodit, chodit ven, chodit pravidelně, chodit všude (ve městě i do přírody), objevovat stezky za svými humny a blízké okolí, kde
žijeme (či okolo chalupy, míst, kde trávíme volný čas, dovolenou). Můžeme objevit radost z chůze,
pohybu venku v přírodě, poznat nové aktivní lidi.
Zdravo okénko: NW má pozitivní vliv na pohybový aparát, šetří ho a posiluje. Např. přispívá
ke správnému držení těla, uvolnění páteře, posílení hlubokých, zádových a mezilopatkových
svalů, odlehčení nosných kloubů, posílení trupu, břicha, paží (tvorba svalů a zpevnění nám dá
zdravá záda), zvyšuje srdeční i plicní kapacitu, ladí hladiny hromonů, odbourává stres a přináší
dobrou náladu atd. Hole přináší mnoho možností využití také ve cvičeních - posilování, protahování a to hlavně venku pod širou oblohou, na vzduchu (slunci:) = nejlepší posilovna pod sluncem
= Free Outdoor Gym.
Počet účastníků minimálně 10 osob, počet omezen na 14 osob.
Přihlášky do 31. 5. 2020
Pořádá: Ing. Stanislav Mikula – CK DONAMO, Sokolovská 351, 686 01 Uherské Hradiště,
Tel.: 606 445 791, 725 325 879, donamo@donamo.cz
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Pozdrav Chřibům
Dnes vám nabízíme poetický text ze Chřibů autora, akademického malíře Jaroslava Melichárka
(1910–1985), jehož život je prakticky celý spjat s Uherským Hradištěm. Malířství studoval na ČVUT
v Praze u prof. Blažíčka, odkud přešel na pražskou AVU k prof. Nejedlému. Roku 1943 se stal členem
SVUM v Hodoníně. Maloval krajiny, zátiší, portréty i meditace. Vedle toho napsal i několik knih, za něž
vzpomeňme poutavé vzpomínky ze starého Hradiště – Hradišťské návraty (1970). Hojně, zejména v 60.
letech, publikoval i ve Zpravodaji města Uherské Hradiště, který byl v té době na vysoké obsahové
i grafické úrovni, na kterou navázal poté v průběhu 90. let.
Mluvím k tobě, útlý a trochu ostýchavý studente, s jemnými plavými kučerami! Jako bych tě před
sebou viděl – a jsem více dojat, než si v duchu připouštím. Vždyť – mezi námi – máme téměř
všechno společné! Lásku k buchlovským horám, lyriku – a především společné nohy, které mě
bohužel dnes už nějak nechtějí nosit. Inu, vracejí se od korejských rýžovišť, přes indickou džungli,
od Kaspického jezera a Kavkazu nazpět k těm poklidným pahorkům, které tak výrazně lemují
obzor nad mým rodným městem.
Těch desetiletí, co už uplynulo ode dnů našeho mládí; od dlouhých pochodů po kopcích v gotických síních jehličnatých stromů či v něžném šumění listnatých velikánů. A přece – jak je to dávno?
Včera, předevčírem – a co se vlastně změnilo? Už třeba jen kámen, o který si právě zakopl, tu trvá
málem od počátku světa – zatímco ty, velký a domýšlivý člověče, jsi vlastně jen pomíjející plísní
země, která se dočká stěží stovky let! Nebo že by v tobě někde v hlubinách vědomí žil věčný svědek bytí a dění? Nevím – hory moudře a s porozuměním mlčí: jsou pokorné a rozumějí. Tajemné
a mysteriózní hory – buchlovské hory.
Kolem se táhnou vlny zalesněných kopců, s pohodou klikatých údolí, zpívající potůčky – a člověk
do toho rámusí tryskovými letadly, řvoucími traktory, vzdáleným rozhlasem; no budiž – ale co se
v podstatě za ta léta změnilo? Snad se jen usypalo kamení z hradeb Cimburku, povyrostlo mladé
doubí, odbočila nová silnice na Brno, ale lesní strže jsou stále nepropustné a dramatické, nebo řádí
dále ve svých nekonečných proměnách; jara, léta, podzimu a zimy se bez zastavení střídají, jenom
lidem přibývají vrásky stárnutí a vrácení se k zemi. Dálo se tak i v dávných pohanských dobách, kdy
na Holém kopci plály mohutné vatry a přenášely se na kněžská obětiště starých bohů pro vědomí
našich dávných předků. A už tehdy stával na tomtéž místě Králův stůl, Břestecká skála, mohutný
Kozel a čněl k nebesům Buchlov kámen; v údolích bublaly potůčky a přes pralesy, plné zvěře,
divočáků, jelenů a srnců vedly sjízdné cesty od člověka ke člověku.
Znáš to záhadné ticho kolem Klimentka, magické napětí v prostoru Čertových skal? Znáš sluncem prozářené paseky, kde se v tetelícím letním žáru míhají drobné mušky a radostně bzučí roje
divokých včel? Obrovité doby a lesní stromy, které také najdou jednou svou vichřici? Zvláštní
a nesmírně prostý je všední koloběh života. Nepochopitelný je bláznivý svět, ve kterém toužíš
po nějakém zastavení a odpočinku. A lesy šumí. Máš je na dosah ruky; blaze tobě, umíš-li se k nim
občas vracet – vracíš se pouze k sobě, ke svému tichu a k hlubinám srdce.
Jsou vlastně malé ty naše Chřiby. Snadno je pohledem obsáhneš z vrcholku Brda, ale jaké jsou
radostné a domácké v celém svém rozsahu a poklidu. Najdi mi nějaké kopce, které by se jim alespoň trochu přiblížily. Napij se chladivé vody ze Zlacké studánky nebo Lvích tlam, a něco se v tobě
proměnilo. Něco velmi vzácného tě prostoupilo a povzneslo; stal jsi se tím, čím jsi vždy byl – tónem
v chorálu rodného kraje.
Jaroslav Melichárek
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Na dobových fotografiích vidíte někdejší zaměstnance buchlovického ovocného sadu bývalého
jednotného zemědělského družstva někdy koncem šedesátých let minulého století. Foto z alba rodiny
Bilíčkovy.

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 5/202025

Toulky Prahou a okolím III
U Mánesova mostu na Palachově náměstí stojí jedna z nejhodnotnějších památek hlavního
města. Je to monumentální budova Rudolfina od architekta Zítka. Rudolfinum je sídlem
České filharmonie a galerie. Budova má bohatou sochařskou výzdobu. Slavnostní dvorana
uvnitř budovy nabízí velkolepou podívanou. Ne vždy se zde dařilo múzám. Byly několikráte
umlčeny, ale vždy se navrátily zpět. Proto je nyní můžeme obdivovat v plné kráse.
Do této části Prahy jsme došli vlastně omylem.
To ráno jsme si přivstali s tím, že půjdeme
na Pražský hrad a v klidu si vše prohlédneme
bez spousty jiných návštěvníků. Ale nestalo se
tak. Cestou ze Staroměstského náměstí jsme
špatně odbočili a záhy se ocitli v uličkách poněkud neobvyklých. Že jsme v židovské čtvrti,
poznáváme až podle první synagogy. Všude
klid a jen sem tam se pohnula záclona a zvědaví obyvatelé se jistě divili, kdo tak brzy ráno
ruší jejich klid. Z uliček jsme se vymotali, došli
k Vltavě a odtud už jsme cestu našli. Při další
návštěvě Prahy jsme se do této nejmenší pražské části vrátili a prohlédli si ty památky, které
zůstaly zachovány, ať už je to židovský hřbitov,
na něm odpočívá Rabi Löw, tvůrce Golema,
synagoga nebo radnice.
Je na čase, abychom si prošli Staroměstské
náměstí. Nejkrásnější náměstí Prahy vzniklo již
ve 12. století. Vedle radnice, Týnského chrámu,
kostela sv. Mikuláše je monumentální památník Jana Husa nepřehlédnutelný. Staroměstská
radnice s orlojem je každou hodinu okupována
nedočkavými návštěvníky, ale čekat se vyplatí.
Dá se vystoupat nebo vyjet výtahem do věže
radnice a vychutnat si pohled na část města
pod ní. Chodbami ve sklepech radnice se dá
dojít do Nové radnice na malém Mariánském
náměstí. Několikrát do roka to bývá otevřeno
veřejnosti.
Pravoslavný kostel sv. Mikuláše z 18. století
má téhož stavitele, jako stejnojmenný kostel
na náměstí Malostranském. V interiéru kostela
stojí za pozornost především hlavní skleněný
lustr ve tvaru carské koruny. Kostelu jej daroval
car Alexandr II.
Památník Jana Husa se shlukem postav je
umístěn na žulovém oválu a je nejmladší

památkou tohoto náměstí. Byl postaven v roce
1915. Na dlažbě náměstí si můžete povšimnout vyznačeného místa popravy 27 českých
pánů a taktéž je na dlažbě pražský poledník.
Vchod do chrámu Matky boží před Týnem jsme
nemohli najít. Obešli jsme tento veliký kostel ze
všech stran a nikde vchod nebyl. Poradila nám
paní prodávající lístky do dříve zmiňovaného
kostela. Vchod je z náměstí pasáží domu Týnské
školy pod velkým obrazem na fasádě budovy.
Týnská škola byla středověká střední škola,
v níž se vyučovalo latinsky. Vznikla spojením
dvou budov a mezi nimi je vchod do Týnského
kostela, krásné gotické stavby. Na náměstí
můžete vidět také palác Kinských nebo dům
U Kamenného zvonu. Vydali jsme se Týnskou
uličkou na Týnský dvůr. Jsou na něm restaurace,
kavárny i hotel.
A ze Staroměstského náměstí vedou naše
kroky na Malý rynek ve tvaru trojúhelníku.
Nejznámější na něm je Rottův dům s freskami
od Mikoláše Alše. Tato památka se zachovala se
i po letech v celé své kráse. Všímáme si i domů
s domovními znameními. Jsou po téměř celé
Praze. Vcházíme do ulice Karlovy, která nás
dovede až ke stejnojmennému mostu. V této

Budova Rudolfina
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Hradčanské náměstí a litinový kandelábr
pokroucené ulici najdeme Klementinum.
K bývalé jezuitské koleji patří mnoho barokních budov. Podle kostela sv. Klimenta, který
je jeho součástí, má své jméno. Ke Klementinu
patří i dvě kaple, a to Vlašská a zrcadlová, jejíž
barokní interiér je vyzdoben spoustou zrcadel. Klementinum je sídlem Národní knihovny.
Barokní sál Slovanské knihovny je pro návštěvníky nepřístupný. Bývalá hvězdárna nyní slouží
jako vyhlídková věž. Je zakončena sochou
Atlanta z dílny B. M. Brauna. Absolvovali jsme
částečnou prohlídku Klementina a litovali, že
toho nebylo přístupného více.
Pokračujeme Staroměstskou mosteckou věží
na most jedenáctého českého krále Karla IV.
Původně se mu říkalo jen Kamenný nebo Pražský. Na půl kilometru délky mostu je umístěno
na třicet soch a sousoší. A už je před námi
věž Mostecká a vstupujeme na Malou Stranu

a blížíme se k Malostranskému náměstí, ukrývajícímu mnoho památek a zajímavostí. Největším z nich je bezpochyby kostel sv. Mikuláše.
Původní malý kostel byl v 18. století přebudován do nynější podoby českým architektem
a stavitelem Kyliánem Ignácem Dientzenhoferem. Nejen hrady a zámky nám ukazují historii
a umění své doby. Mezi ně také patří kostely,
a proto do nich rádi chodíme a prohlížíme si
jejich nádherné výzdoby. Chrám sv. Mikuláše
jsme si prohlédli. Opět jsme odcházeli obohaceni o krásné umění dávných mistrů. Na tomto
náměstí je také fakulta AMU a Malostranská
beseda – dříve radnice. Míjíme paláce Smiřických a Šternberský, ve kterých má nyní sídlo
Poslanecká sněmovna.
Další den začínáme tam, kde jsme včera končili.
Nerudova ulice, dříve Ostruhová, vede nahoru
k Pražskému hradu. Najdeme v ní honosné
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paláce a také domy s domovním znamením.
Z paláců stojí za zmínku palác Kinských nebo
Kolovratský, postavený J. B. Santinim, se sochařskou výzdobou Matyáše Brauna. Palác je dnes
italským velvyslanectvím. Z mnoha domovních
znamení je to dům, kde bydlel Jan Neruda,
a to dům U Dvou slunců. Také vidíme zajímavý
kostel bez věží, je to sv. Kajetán, dříve klášter.
Po zámeckých schodech jsme vystoupali
na vyhlídkovou terasu, chvilku se pokochali
pohledem na krásy Prahy a před námi je Hradčanské náměstí. Jsou na něm největší a nejhonosnější paláce jako je Martinický, Šternberský
– v něm je Národní galerie, ta je i v paláci Lobkovickém. Arcibiskupský barokní palác je sídlem pražských arcibiskupů. Martinický palác je
zvláštní tím, že jeho vnitřní prostorové uspořádání je stejné jako v královském paláci na Pražském hradě. Mohutnou budovu Toskánského
paláce využívá Ministerstvo zahraničních věcí.
Na náměstí je instalována socha T. G. Masaryka,

mariánský morový sloup a nejvíce nás zaujal
litinový kandelábr z roku 1868.
Prošli jsme do uličky, kde jsme objevili kousek od kasáren malý vojenský svatostánek.
Uctili jsme poslání vojáků krátkou modlitbou.
Kolem hostince U Černého vola docházíme
na Loretánské náměstí. Budova Černínského
paláce je sídlem Ministerstva zahraničních věcí.
A naproti něj samotná Loreta, se svou proslulou zvonkohrou, skládající se ze třiceti zvonů
a zvonků. Každou hodinu je možno si její hru
poslechnout. Součástí Lorety je i kostel, a Chýše
Panny Marie Loretánské uvnitř areálu. Loretánský poklad najdeme v klenotnici. Vystavují se
zde liturgické předměty, kalichy, monstrance
– nejcennější z nich je Zlaté slunce. Po skončení komentované prohlídky ještě čekáme
na zvonkohru a vracíme se zpět na Hradčanské
náměstí. (Pokračování příště.)
Text a foto Drahomíra a Stanislav Omelkovi

V měsíci dubnu se naskytla celkem vzácná příležitost vyfotit si měsíc při jeho dokonalé viditelnosti
- úplňku. Měsíc byl nejlépe vidět při svém východu po deváté a desáté večerní hodině a navíc
fotografování přálo ideální počasí. (foto -bž-)
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V dnešním pokračování našeho seriálu uveřejňovaného na 3. stránce zpravodajové obálky se
dostáváme na starých pohlednicích tentokrát po delším čase na Salaš. První pohlednice z roku 1899
představuje Schaniakovu vilu v této obci a další obrázek pak salašský mlýn a jinou vilu, které si tu
stavěli v závěru 19. století převážně uherskohradišťští měšťané.

Před fotbalovou sezónou je nutná důkladná údržba fotbalového hřiště (foto Martin Kořínek)
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