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Začátkem prosince loňského roku uspořádal městys Buchlovice na náměstí tradiční Rozsvěcování
vánočního stromu s příjezdem Mikuláše se svou družinou, z něhož přinášíme další fotografie uvnitř
tohoto zpravodaje. Dolní fotografie je z předvánočního programu Děcek z Buchlovic, který se uskutečnil v hale Cihelna. S fotoreportáží z této akce se můžete seznámit rovněž v tomto zpravodaji.

(Foto -bž- a Pavel Paška)

Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zdravím na prahu nového roku. Všichni jsme zajisté plni očekávání, co
nám tento rok přinese v osobním životě, v kruhu rodinném, v profesním životě a určitě
i v místě, kde žijeme. Přeji nám všem, aby to byl rok plný dobrého – dobrých skutků,
dobrých vztahů, všech 365 dobrých dnů.
V minulém roce došlo v našem městečku po 28 letech k výměně starostů a já si velmi
dobře uvědomuji, že většina z Vás je plná očekávání, jak se budou Buchlovice vyvíjet dál.
Od revoluce prošly Buchlovice velkou změnou. Díky obrovskému kusu práce rozkvetly
do dnešní podoby. Přesto je před námi spousta dalších náročných úkolů. Tyto úkoly
čekají na nás, na nové zastupitelstvo, nové vedení. Přebrat takový úřad, zorientovat se,
naučit se spoustu nových věcí je časově náročné, ale můžu Vás ujistit, že se snažíme úkol
po úkolu plnit pružně a připravovat nové úpravy našeho městečka a okolí, abyste tuto
změnu brzy cítili pozitivně. K dobrým činům je někdy třeba více času, a proto Vás chci ze
své nové pozice požádat o trpělivost. Pevně věřím, že má snaha ponese brzy své ovoce
a povede ke všeobecné spokojenosti.
Každé nové volby se stávají příležitostí k návratu ke zdrojům a pramenům, od nichž
se odvíjí spravedlnost a právo. Dobrá politika by měla být ve službě míru. Měla by
respektovat a podporovat základní lidská práva, která jsou zároveň vzájemnými
povinnostmi. Je důležitá snaha o vytváření pouta důvěry a uznání mezi současnými
a budoucími generacemi. Poctivé úsilí o dobro na úrovni mezilidských vztahů má
mnohdy vyšší cenu než pouze světské a politické nasazení. Děkuji všem, kteří podporují
dobré vztahy v našem městečku.
Vážení spoluobčané, přeji vám do každého dne roku 2019 pevné zdraví, štěstí, pohodu,
a aby se nám všem v Buchlovicích dobře žilo!
Vaše starostka Pavla Večeřová
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Informace městyse Buchlovice
Výpis s usnesení Rady městyse Buchlovice
č. 1/2018 ze dne 8. 11. 2018

Rada městyse Buchlovice:
• schválila Jednací řád Rady městyse Buchlovice,
• zřídila jako své poradní orgány: Komisi sociální, Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch,
Komisi výstavby a územního rozvoje, Komisi ochrany životního prostředí, Komisi modernizace
Buchlovic. Rada pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou ověřením zájmu navržených osob
členstvím či předsednictvím v jednotlivých komisích. Zároveň bude sdělena náplň jejich
činnosti a způsob vykazování práce komise,
• schválila organizační strukturu Úřadu městyse Buchlovice,
• schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí pracovník
Československého kulturního centra Buchlovice. Pracovní pozice je na hlavní pracovní poměr
s pravděpodobným nástupem od 2. 1. 2019,
• schválila vyhlášení výběrového řízení na pracovníka Úřadu městyse Buchlovice na pozici
vedoucí účetní. Pracovní pozice je na hlavní pracovní poměr s nástupem dle dohody,
• schválila zajištění vzájemné zastupitelnosti mezi pracovníky ČSKC, místní knihovny, TIC
a správcem víceúčelové sportovní haly,
• pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou zastupováním městyse Buchlovice
v Mikroregionu Buchlov,
• schválila cenovou nabídku na úpravu stávajících levostranných vjezdů v ulici Váhovy
od společnosti SVS – CORRECT Bílovice za cenu 277.630 Kč bez DPH. Rada pověřila starostku
Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy o dílo,
• schválila úhradu faktury za opravy zpevněných komunikací v rámci akce „Buchlovice, ul.
K Buchlovu, Zahrady rekonstrukce řadu A“ vystavenou společností PROMONT Uherské
Hradiště za cenu 17.151 Kč bez DPH,
• se seznámila se žádostí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o sdělení, zda
má městys Buchlovice zájem o odkoupení p. č. 2057/1 v k. ú. Buchlovice. Rada předává žádost
zastupitelstvu s doporučením na odkup předmětného pozemku a sdělením, že současné
i budoucí využití pozemku dle územního plánu městyse Buchlovice je plocha k rekreaci,
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) souhlasila se zveřejněním
záměru prodat p. č. 1621 o výměře 210 m2 v k. ú. Buchlovice. Záměrem vyhovuje žadatelce
z Buchlovic. Rada předkládá žádost zastupitelstvu s doporučením na odprodej,
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) souhlasila se zveřejněním
záměru pronajmout prostory sloužící podnikání stánek č. 1 a stánek č. 2 o celkové výměře
24 m2 v budově tržnice č. p. 6 bez blíže specifikovaného účelu využití,
• schválila Operační plán zimní údržby místních komunikací v Buchlovicích pro zimní
období 2018–2019,
• schválila plán inventur pro rok 2018 a jmenování inventarizačních komisí na provedení
inventarizace majetku a závazků pro rok 2018 městyse Buchlovice a příspěvkových organizací
SMB p.o. Buchlovice a ZŠ a MŠ p.o. Buchlovice. Rada pověřila ing. Miroslava Smatanu
proškolením členů inventarizačních komisí,
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• posoudila žádost občana z Buchlovic týkající se povolení vybudování příjezdové komunikace
přes obecní pozemek p. č. 1123/2 v k.ú. Buchlovice. Rada schválila uzavření dohody o užívání
pozemku p. č. 1123/2 pro vybudování vjezdu k p. č. 1123/1 s žadatelem.

Výpis s usnesení Rady městyse Buchlovice
č. 2/2018 ze dne 26. 11. 2018
Rada městyse Buchlovice:
• - vzala na vědomí objednávku prezentace městyse Buchlovice v cestovatelském magazínu
Moravia 2019 – Slovácko u společnosti m – ARK Marketing a reklama s.r.o., Olomouc.
Prezentace je v rozsahu jedné strany, počtu výtisků 100, za cenu 11.500 Kč bez DPH,
• schválila počet členů sociální komise Rady městyse Buchlovice – 3, obsazení: Ing. Petra
Dvořáčková – předseda, Iveta Hlůšková, Ing. Hana Stejskalová. Počet členů komise ochrany
životního prostředí – 5, obsazení: Ing. Martin Tomešek – předseda, Alena Machulová, Ing. Roman
Krejča, Ing. Michal Charvát, Tomáš Neoral. Počet členů komise výstavby a územního rozvoje – 5.
Počet členů komise pro kulturu, sport a cestovní ruch – 7. Počet členů komise modernizace
Buchlovic – 3. Obsazení posledních tří komisí bude zvoleno na příštím zasedání,
• schválila členy komise pro hodnocení uchazečů na pozici hlavní účetní: Mgr. Pavla Večeřová –
náhradník Bořek Žižlavský, Miroslava Jechoux, Pavlína Procházková, ing. Jiří Lorenc,
Bc. Hana Andrlová,
• schválila členy komise pro hodnocení uchazečů na pozici vedoucí ČSKC: Bořek Žižlavský –
náhradník ing. Ladislav Karásek, ing. Vítězslav Preclík, Mgr. Pavla Večeřová, Helena Veselá,
Bc. Barbora Zapletalová,
• schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. 9/2018 s manželi z Moravan. Předmětem
smlouvy je pronájem části p. č. 2516/3 o výměře 96 m2 za cenu 780 Kč ročně, na dobu
neurčitou. Rada pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy,
• schválila za městys Buchlovice, jako majitele stavby občanského vybavení č. p. 16,
Buchlovice, nacházející se na p. č. 640/1 v k.ú. Buchlovice, zapsané na listě vlastnickém 10001
u Katastrálního úřadu Uherské Hradiště umístění sídla spolku Cimbálová muzika Rubáš, z.s.
ve výše uvedené nemovitosti,
• udělila souhlas manželům z Buchlovic k vybudování plotu a branky na obecní p. č. 1409/1 v k.
ú. Buchlovice, které budou umístěné před sklepem a schody na p. č. 219 v k. ú. Buchlovice.
Provedení prací si zajistí na své náklady žadatel, s tím, že veškeré práce budou předem
konzultovány a schváleny ze strany městyse Buchlovice,
• souhlasila bez výhrad se záměrem obyvatelky Buchlovic na výstavbu krytého stání pro stroje
a zemědělskou techniku a částečně zastřešenou terasu přiléhající ke stavbě rodinného domu
na p. č. 3202/2 v k. ú. Buchlovice dle přiložené studie stavby,
• souhlasila bez výhrad se záměrem společnosti COMFIS s.r.o., Buchlovice na přístavbu kanceláří
ke stávají budově firmy COMFIS na p. č 505/136, 505/133, 1797/147, 1797/153, 505/192, 505/6
v k.ú. Buchlovice dle přiložené projektové dokumentace,
• souhlasila bez výhrad se záměrem investora Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Buchlovice
na rekonstrukci a modernizaci stávající lesní cesty kategorie 2L pod názvem akce „LC
Medlovské boří“, dotýkající se pozemků p. č. 2585/13, 2576/1, 2577/14, 2581/1, 2582/12 v k. ú.
Buchlovice dle přiložené projektové dokumentace,
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• se seznámila a vzala na vědomí zápis č. 104/2018/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření
městyse Buchlovice (tzv. audit),
• v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválila výroční zprávu
o činnosti za školní rok 2017/2018 ZŠ a MŠ Buchlovice včetně rozvahy – bilance, výkazu zisku
a ztrát a přílohy,
• se seznámila a vzala na vědomí nabídku MAS Buchlov, z.s. na pomoc při podání žádosti
o dotaci v roce 2019 z podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova, kterou vyhlásilo
Ministerstvo pro místní rozvoj dne 21. 11. 2018,
• schválila poskytnutí finanční částky ve výši 7.700 Kč žadateli Sociální komisi rady městyse
Buchlovice. Částka bude použita na nákup vánočních dárků pro 15 obyvatel Domova pro
seniory Buchlovice, 5 opatrovanců městyse Buchlovice, 1 obyvatele ÚSP pro mládež Velehrad
a 1 obyvatele ÚSP pro mládež Kyjov,
• schválila termín konání příštího veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice, a to
na úterý 18. 12. 2018, program a pozvánka budou v řádném termínu zveřejněny.

Rozpočet městyse Buchlovice pro rok 2019
Příjmy v tis. Kč
§

Položka UZ

ORG Text

1111

2612 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti

6900

6900

1111

4634 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti

490

490

1113

1660 Dań z př. FO podle sídla

650

650

1112

1652 Daň z př. FO podnikatelé 20.59 %

180

180

1121

641

6910

6910

15650

15650

2000

2000

Daň z př. právnických osob

1211

1679 Daň pro převod DPH

1511

633

1122

Daň z nemovitosti

rok 2018 rok 2019

Daň z příjmů právnických osob

0

ORJ
1340
1340

Poplatek za likvidaci odpadu
1

Poplatek za likvidaci odpadu – chaty

1297,7

1280

150

150

1341

Poplatek ze psů

40

40

1342

Poplatek rekreační

30

60

1343

Poplatek veřejné prostranství

50

20

1344

Poplatek ze vstupného

25

25

1345

Poplatek z ubyt. kapacity

30

40

1356

Příjmy úhrad za dobývání nerostů

1381

Výtěžek HP

0
610

300
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1361

1

Správní popl. – stavební

400

250

1361

2

Správní popl. – matriční

20

16

1361

4

Správní poplatek CechPoint

10

8

1361

5

Správní poplatek sňatky

110

100

Splátky půjčených prost. od obyv.

190

60

230

230

2460
1036 2111

Správa lesa – prodej dřeva

2219 2132

Poplatek VP – parkoviště

2141 2111

Příjmy z prodeje IC odznaky, mapy

20

15

2141 2112

Příjmy z prodeje IC odznaky, mapy

300

290

2143 2111

VP reklamní tabule

20

0

2169 2212

2

Pokuta stavební

3314 2111

Příjmy z poskyt. služeb – knihovna

3639 2119

Věcné břemeno

3341 2111

Ost. příjmy – hlášení

3349 2111
3611 2141

10
0
5

Zpravodaj

20

20

Příjmy z úroků

10

3

3392 2111

ČSKC – půjčovné za kroje, boty
ČSKC

3612 2132

Bytové hospodářství

3613 2132

Pronájem majetku obce

3632 2111
3639 2131
1

0

5

3399 2111

3639 2131

0

3

3

90

26

270

270

2700

2700

Pohřebnictví

50

90

VP nájem

90

90

5

5

Poplatek za VP – garáže

3639 2310

Příjmy z prodeje krátdob. majetku

3639 3111

Příjem z prodeje pozemku

3639 2131

0
9

0

Příjmy z pronájmu pozemku

420

420

3725 2324

EKO-KOM

280

280

3749 2211

Pokuty z porušení ŽP

5512 2329
6171 2111

SDH – zásahy
5

Příjmy – přefak. služ. nájemců

6171 2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

6171 2324

Přefakturace služ. nájemců

6171 2324

1

Náhrada škody

0
11

0

400

300
0

50

40
0
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6171 2329

Ostatní nedaňové příjmy

6310 2141

Bankovní úroky

5

15
2

ORG
4111

98008

Dotace volby prezidenta

4111

98187

Dotace na volby do zastupitelstev obcí

52

0
0

4116

Příspěvek ÚP

4116

Příspěvek ÚP

0

Dotace Ministerstva vnitra – SDH

0

4116

14004

141

0

4121

2060 Obec Stupava požární ochrana

5

5

4121

2078 Obec Zlechov požární ochrana

25

25

4121

2013 Obec Břestek požární ochrana

25

25

4121

2055 Obec Staré Hutě požární ochrana

4112

Dotace na výkon státní správy

4116

Dotace nein. MZ oprava kam. kříže

4116

Dotace Ministerstvo školství – neinv.

4116

Dotace neinv. MZ oprava hřbitovní zdi
CELKEM

5

5

2430,3

2430

50

0
0

209

0

43673

42433

Výdaje v tis. Kč
§

Položka

Text

rok 2018 rok 2019

1011

Udrž. výr. pot. zeměd., zem. půd. fond a mim.
funkce zem

1036

Správa v lesním hospodářství

43

43

2141

Vnitřní obchod

1 155

1 308

Služby městyse Buchlovice, p.o.

4 500

4 660

2199

Obchod a služby

1 218

2 050

2212

Silnice

8 045

1 280

2229

Ostatní nákupy j.n. – dopravní značení

40

220

2292

Provoz veřejné silniční dopravy

250

250

2310

Pitná voda – projekt vodovod Chrastě

170

170

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

230

500

Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Buchlovice, p.o.

2 650

2 650

Projekt Staveb. úpravy a pořízení učeben fyz.

28 380

3 700

2199

3113
3113

5331

5331

20

25
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3314

Činnosti knihovnické

406

428

3315

Činnnosti muzeí a galerií

208

271

3316

Vydavatelská činnost – Buchlovský zpravodaj

62

102

3319

Ostatní záležitosti kultury – SOZ, hody, dary kult. spolkům

471

120

3341

Místní rozhlas

250

150

3399

Ostatní záležitosti kultury – akce ČSKC

3412

Sportovní zařízení – hřiště, Víceúčelová sportovní hala

3421

Využití volného času dětí a mládeže,
dětské hřiště, spolky

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

80

80

624

1 738

3

105

235

250

50

64

1 870

2 090

171

1 552

90

90

3632

Pohřebnictví

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3636

Územní rozvoj

311

311

3639

Komunální služby a územní rozvoj

423

423

3721

Sběr a svoz nebezpených odpadů

30

30

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

2 196

2 061

3729

Ostatní nakládání s odpady

205

205

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

290

310

4341

Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřizpůsob.

10

10

4399

Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti

10

10

5212

Protipovodňová opatření

36

36

5512

Požární ochrana – dobrovolná část

366

402

6112

Zastupitelstvo obce

2 130

2 037

6118

Volby prezidenta ČR

40

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6399

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

6402

Finanční vypořádání minulých let
CELKEM

6 736

7 342

44

44

429

429

18

30

64 495

37 576

Úřad městyse Buchlovice upozorňuje občany, že poplatky za svoz komunálního odpadu
začne vybírat až od 1. února 2019 z důvodu převodu poplatků z roku 2018.
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Silvestrovští vandalové řádili

Na fotografiích vidíte dva obecní kontejnery na komunální odpad na Smraďavce a Trnávkách, které
zlikvidoval zřejmě silnější silvestrovskou pyrotechnikou prozatím neznámý pachatel, po kterém pátrá
policie. Vandal způsobil městysi škodu ve výši cca 20 000 Kč. Protože se jedná o opakování této události,
městys najde řešení, které přispěje k odhalení podobných pachatelů. (foto -bž-)
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V předvánočním období opět navštívili pracovníky městyse žáci naší školy převlečení za mikulášskou
družinu s anděly a čerty. Všem zazpívali a za to obdrželi malou dobrotu.
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Informace knihovny
Z nové nabídky knih
Naučná literatura
J. Jilík, B. Žižlavský: Chřiby, pověsti z hor
i podhůří, sv. 13
Kol.: Krajem Veligradu, č. 1/2018
Z. Mahler: …ale nebyla to nuda
P. Taussig: Jindřich Plachta
V. Vondruška: Breviář pozitivní anarchie
V. Vondruška: Epištoly o elitách a lidu
R. Honzák: Všichni žijem‘ v blázinci
J. Hnízdil: Zaříkávač nemocí (Chcete se léčit,
nebo uzdravit?)
J. Hnízdil: Mým marodům (Jak vyrobit
pacienta)
J. Schrötter: Železnice v srdci Evropy
B. Hála: Dvě ofensivy, Paměti z bojů v Jižním
Tyrolsku a na Soči (1916 – 1917)
N. N. Nikulin: V první linii: Z Leningradu až
do Berlína
A. Vašíček: Stopy neznáma
L. Šimánek: Austrálie země kontrastů
P. Nazarov: Kia Ora E Hoa, příběh ze země
Aotearoa

Krásná literatura
V. Vondruška: Husitská epopej VII
(závěrečný díl ságy)
P. Hrdlička: Kdo s ohněm zachází
P. Hrdlička: Úkol pro šaška
P. Hrdlička: Žebrákova pomsta
M. Žamboch: Visio in Extremis
M. Žamboch: In Nomine Sanguinis
J. Deaver: Ostrý řez (Lincoln Rhyme 14)

L. Kepler: Lazar
S. Ahnhem: Devátý hrob
P. Hoeg: Susanin efekt
E. Rickstad: Jména mrtvých dívek
W. Dorn: Mrazivé ticho
L. Castillo: Ztracené děti
S. King, O. King: Růženky
A. Hamdy: Volný pád (navazuje na Kyvadlo)
J. Patterson: Vadí, nevadí
L. Pennyová: Krásné tajemství
(inspektor Gamache 8)
A. Christie: 3× Hercule Poirot 2, 4 (máme 1, 3)
W. Smith, T. Harper: Kořist
J. Moyesová: Sama sebou
K. Dubská: Z kopce do kopce
T. Keleová – Vasilková: Sítě z pavučin
K. Gillerová: Kroky v dešti
T. Kubátová: Osud tančil charleston
A. Jacobsová: Panský dům a jeho dědictví
(závěrečný díl ságy)

Krásná literatura pro děti a mládež
D. Rosa: Život a doba Skrblíka McKváka
Kol.: Dobrou noc, princezny
A. Sapkowski: Zaklínač Bouřková sezóna
A. Sapkowski: Zaklínač Věž vlaštovky
A. Sapkowski: Zaklínač Paní jezera
J. Verne, F. Rossi: Cesta kolem světa
za osmdesát dní
L. Carroll, F. Cosanti: Alenka v říši divů
Mgr. Dagmar Možná
knihovnice
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Opět dorazila mikulášská družina
Loňské rozsvěcování vánočního stromu se uskutečnilo 2. prosince. Na trhu nabízeli své výrobky
a občerstvení žáci naší školy a další prodávající. V bohatém kulturním programu vystoupila Děcka
z Buchlovic, muzikanti dechové hudby Buchlovjané, děti z mateřské i základní školy, schola s farním sborem, ženský pěvecký sbor Folklorního studia Buchlovice ad. Poté už na voze taženém
koňmi Antonína Nevřivy z Ranče Nevada přijela mikulášská družina v čele s Mikulášem v tradičním
podání Jindřicha Dostála a andělé a čerti z řad buchlovických hasičů. Ještě než Mikuláš rozdal
dětem balíčky za básničku nebo písničku, slavnostně jsme společně rozsvítili vánoční strom.
V rámci dobročinného koštu slivovice za dobrovolný příspěvek se v tento den vybralo cca 4 500 Kč,
čímž děkujeme všem, kteří pomohli jej uskutečnit, kteří přispěli svým vzorkem, nebo posléze
finanční částkou. Celý obnos jsme poslali na konto Nadačního fondu dětské onkologie Krtek, Brno.
Moc děkujeme za velkou pomoc a skvělou spolupráci našim hasičům a ostatním ochotným spoluobčanům, kteří pomohli s organizací. Děkujeme panu Nevřivovi za obětovaný čas, který věnoval
přípravě povozu a dovezení a odvezení mikulášské družiny. Dále si zaslouží poděkování náš divadelní spolek za zapůjčení a obsluhu osvětlení účinkujících. Děkujeme také ještě jednou za krásný
vánoční strom darovaný manžely Knotkovými. Děkujeme pracovníkům SMB a všem ostatním
za každou podanou pomocnou ruku!
-red-, foto -bž- a Zdeněk Skalička
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Světýlka zářila
do adventního podvečera

Sobotní prosincové odpoledne v Buchlovicích se neslo v atmosféře vánočního vyrábění. Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Buchlovice za pomoci několika učitelek základní školy a žákovského
parlamentu připravilo devět stanovišť, na kterých si žáci i děti z mateřinky měli možnost vytvořit
výzdobu a dárečky pro své nejbližší.
Malí i velcí odcházeli s rozsvícenou lucerničkou plnou světýlek, roztomilými sněhuláčky, přáníčky, starobylými ozdobami, domečky atd. Zájem o dílničky byl nebývalý. Děti si odnesly krásné
výrobky, které vytvořily vlastníma rukama. A takový dárek je přece nejmilejší!
Iva Pašková, foto Pavel Paška
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Výstava představuje rodokmeny
a buchlovickou zimu

Příjemné páteční odpoledne 7. prosince 2018 obohatila vernisáž výstav rodokmenů a zimních
námětů, která se odehrála v prostorách Muzea v Podhradí Buchlovice a v její Galerii na půdě.
O rodokmenech různých podob a velikostí, zapůjčených našimi spoluobčany, jejich tvorbě
a archivních zdrojích pohovořil Bořek Žižlavský. Další část výstavy slovem uvedla Mgr. Pavla
Večeřová. Vedle rodokmenů výstava nabízí fotografické pohledy na buchlovickou zimní krajinu,
literární práce spoluobčanů na téma zimy a působivé malby, kresby a grafiky zimy pod Buchlovem,
které vytvořili žáci naší základní školy. Odpolední setkání zpříjemnily písně cimbálová muziky
Rubáš a recitační vystoupení žáků školy.
Výstava rodokmenů a poetických literárních, výtvarných a fotografických prací se zimními náměty
je k vidění v muzeu do měsíce března. 
-red-, foto Oldřich Stránský
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Předvánoční zápasy
buchlovické přípravky

Víceúčelová sportovní hala Cihelna v Buchlovicích hostila v prosinci loňského roku první „předvánoční“ zápasy našich nejmenších buchlovických fotbalistů. Ve dvou hodinách si všichni dostatečně zahráli na dvou hřištích a na závěr každý hráč dostal na památku zlatou medaili, jelikož pro
spoustu nejmenších hráčů to byly první jejich zápasy v nové hale. Předání medailí se odehrálo
za bouřlivého potlesku všech přítomných rodičů a trenérů, kteří ocenili spoustu pěkných branek,
kliček i pěknou hru s plným zaujetím.
Pro oba týmy byly nachystány sladkosti i se „šampusem“ a v baru párek v rohlíku. Že se zápasy
vydařily, dokazuje i několik fotografií ze sobotního dopoledne 15. prosince. Závěrem jsme všem
našim hráčům popřáli bohatého „ježíška“ a mnoho příjemných fotbalových zážitků v novém roce.
Jiří Moravčík
Foto Bronislav Mikulík a ing. Rostislav Skládal
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Zimní halová liga v Buchlovicích

Brzy po otevření se nová víceúčelová hala Cihelna v Buchlovicích doslova každodenně zaplnila
sportujícími nejenom z Buchlovic, ale i ze širokého okolí. Například v listopadu a prosinci loňského roku
hostila Zimní halovou ligu starších a mladších fotbalových přípravek, uspořádanou FC Koryčany. Další
turnaje se uskuteční v následujících zimních měsících.
(foto ing. Rostislav Skládal)
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Předvánoční návštěva našich seniorů

Jako každoročně před Vánocemi navštívili představitelé městyse Buchlovice své buchlovické
spoluobčany žijící v Domově pro seniory. Po besedě s obrazovou projekcí všem popřáli hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti a předali jim drobné dárky. (foto -bž-)
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Koncert Děcek z Buchlovic a Turiece
z Martina dýchal přátelstvím

Když v úvodu zazněla československá hymna, bylo jasné, v jakém duchu se tentokrát vánoční
pořad ponese. Malí i velcí folkloristé publikum provedli česko-slovenským pojetím adventních
a vánočních zvyků, nezapomněli ani na oslavy 100 let republiky. Děcka z Buchlovic předala divákům radost a těšení se na nejkrásnější svátky v roce. Slovenští kamarádi překvapili zajímavým
zpracováním neznámých zvyků a jiskrným zpěvem. Pořad vyvrcholil společnou mší v kostele,
jehož dojemnou scénu se v nové sportovní hale podařilo ztvárnit. Na rozloučenou si společně se
všemi účinkujícími zazpívali legendární Tichou noc – jak jinak než v „českoslovenštině“.
Iva Pašková, foto Pavel Paška
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Nesem vám noviny, poslouchejte…
…a mnoho dalších krásných vánočních koled znělo ve středu 19. prosince 2018 budovou Československého kulturního centra v Buchlovicích.
Za klavírního doprovodu Mgr. Pavly Večeřové jsme si je zazpívaly na vánočním setkání Klubu seniorů. Byla to předvánoční beseda jako ostatně každý rok. Sešlo se nás 25 žen. Většina z nás přinesla
vánoční cukroví vlastní výroby, chuťovky a také se našlo něco na zahřátí. A jak jinak, zavzpomínaly jsme, jaké bývaly Vánoce našeho mládí, zasmály se nad zážitky našich dětí a vnuků spojené
s vánočním obdobím.

Řeklo by se nic nového, tradiční setkání seniorů v adventním čase. Ale tentokrát přece jenom
v něčem jiné! Přišla se s námi rozloučit vedoucí Československého kulturního centra Mgr. Pavla
Večeřová a zároveň jsme ji kytičkou přivítaly jako starostku městyse Buchlovice. Nebylo to vlastně
ani loučení, všichni dobře víme, že ji budeme nadále potkávat při různých příležitostech týkajících
se naší obce a nás občanů.
Chtěli bychom jí za Klub seniorů při kulturním centru poděkovat za všechno, co pro nás, dříve
narozené, dokázala připravit a čím vším nás potěšit. Nejen do nového roku 2019 jí přejeme pevné
zdraví, spokojenost a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Jaroslava Mikulíková
PS: Během vánočního večírku nám byla představena nová vedoucí Československého kulturního
centra paní Iveta Rosůlková. Přejeme jí hodně zdaru a těšíme se na spolupráci.
Senioři z Buchlovic
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Tříkrálová sbírka 2019
O víkendu 5. a 6. ledna 2019 proběhla po Buchlovicích každoroční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá
Oblastní charita Uherské Hradiště. Celkem 14 skupinek malých koledníků s doprovodem vybralo
během obchůzek 79 595 Kč (v roce 2018 činila částka 74 681 Kč). Vybrané peníze jsou určeny
na charitativní účely.
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Dotace pro podnikatele
z Programu rozvoje venkova
Jste podnikající fyzická či právnická osoba sídlící v jedné ze 14 obcí Mikroregionu Buchlov?
Chystáte se nakoupit nějaké vybavení, stroje či technologie pro Vaši podnikatelskou činnost?
Pokud ano, potom je tento článek určen právě Vám.
Téměř patnáct let má sídlo v Buchlovicích MAS Buchlov, z.s., celým názvem Místní akční skupina
Buchlov, zapsaný spolek. Jejími členy jsou zástupci obcí, podnikatelé, spolky, ale i občané a jeho
posláním je pomoci při rozvoji regionu, a to jak přerozdělováním finančních prostředků z Programu rozvoje venkova, anebo přípravou a realizací vlastních projektových záměrů.
Pokud tedy plánujete v roce 2019 nějakou investici, je možné ji podpořit také z Výzvy č. 4 v rámci
dotačního titulu Program rozvoje venkova. Oprávněnými žadateli budou podnikající fyzické
i právnické osoby (vč. vinařů, zemědělců a držitelů lesů), a finanční prostředky bude možné využít
např. na nákup strojů, technologií či stavební úpravu provozovny.
Své projektové záměry můžete přijít zdarma zkonzultovat do kanceláře MAS Buchlov, z.s.,
na adrese Masarykova 273 v Buchlovicích (budova naproti úřadu Městyse Buchlovice, 1. patro
nad lékárnou). Doporučujeme se na konzultaci předem telefonicky objednat na čísle: 778 088 693
a informace sledovat na www.buchlov.cz v sekci „Výzvy“.
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Varhany kostela sv. Martina
v Buchlovicích potřebují naši pomoc
Oprava varhan kostela sv. Martina v Buchlovicích je postupem času víc a víc nutná. V červnu
roku 2015 vykonal odbornou organologickou prohlídku Jan Gottwald, organolog Arcidiecése
olomoucké.

„Jedná se o pozdně-romantické varhany, které na konci 20. let 20. století postavil uherskohradišťský varhanář Matěj Strmiska. Nástroj byl v průběhu 20. století několikrát přestavován a bohužel každá oprava mladšího data se podepsala na celkovém stavu velmi negativně. Na Strmiskově
nástroji je nejcennější píšťalový fond, zejména zhotovení a intonace píšťal dřevěných. Technické
zázemí varhan, tj. hrací stůl, traktura, vzdušnice a vzduchová soustava jsou již za hranicí životnosti
a funkčnosti“.
Vzhledem k výše popsanému je navržena celková rekonstrukce nástroje včetně varhanní skříně.
Nástroj je součástí nemovité kulturní památky, proto je varhanní skříň brána jako movitá součást
památky.
Stav varhan je havarijní. Abychom zachovali dědictví po našich předcích, které vydrželo tolik staletí, je třeba celkové urychlené rekonstrukce.
Žádáme tedy o pomoc při shánění finančních prostředků v rámci vyhlášené veřejné sbírky
všechny, kterým na kostele v Buchlovicích záleží.
Celkové předpokládané náklady opravy 
3 000 000 Kč
Pro podporu rekonstrukce varhan je zřízen speciální farní účet 5517279369/0800
Dárcům, či pomocníkům v našem snažení, pak upřímně děkujeme.
p. Mgr. Rudolf Chmelař farář farnosti Buchlovice
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Ježíškova vnoučata
Před Vánocemi mě po telefonu oslovila jedna
občanka města Budišov s „velkou prosbou“. Ta
prosba spočívala ve shromáždění nějakých materiálů o současných Buchlovicích pro našeho rodáka,
pana Durníka. Již léta v Buchlovicích nežije, ale
pořád na Buchlovice vzpomíná a prahne po nějakých informacích ze svého rodného městečka.
Bohužel zdravotní stav už mu nedovoluje a nejspíš
už ani nedovolí Buchlovice navštívit. Paní Radka se
zapojila do krásného projektu Ježíškova vnoučata
a z nekonečné řady přání seniorů žijících v domovech pro seniory si vybrala právě přání našeho
rodáka pana Durníka. Pan Durník nyní žije v Domově bez zámku v Náměšti nad Oslavou a moc
si přál k Ježíšku něco (knihy, noviny, tisk, … cokoliv) o Buchlovicích. Protože projektu Ježíškova
vnoučata (nejen) velmi fandím, ráda jsem si našla trochu času na posbírání všeho, co by mohlo
panu Durníkovi udělat radost. Ke klasickým propagačním materiálům jsem přidala několik výtisků
Buchlovského zpravodaje, kalendář a kravatu, připojila jsem za Městys Buchlovice přání k Vánocům a do nového roku a vše jsme odeslali paní Radce.
Jak byl pan Durník spokojený a šťastný, posuďte sami podle fotografie.
Mgr. Pavla Večeřová
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Dnešní historické fotografie přibližují buchlovické hody v letech 1965 a 1975. (Foto Eduard Piaček)
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Z buchlovské vápenky
zbyla jen terénní nerovnost
V dolní části Divokého parku pod Buchlovem, při klesajícím turistickém chodníku vpravo,
pozorujeme velkou a dlouhou prohlubeň, jež v minulosti bývala vápencovým lomem,
zaznačeným ve starých mapách. Vápenec se tu během pradávných horotvorných procesů
prodral mezi okolními pískovci a později byl hojně využíván. Přítomnost vápence prozrazuje i hluboce vyježděné koryto úvozové cesty obepínající buchlovský kopec nad Divokým
parkem. Už na první pohled jej prozrazují bělavé kameny, které ojediněle můžeme pozorovat i v dláždění hradních nádvoří a jinde.
Můžeme se domnívat, že byl vápencový lom
založen už v časech výstavby hradu Buchlova,
i když k tomu pochopitelně neexistují žádné
hmatatelné důkazy. Zcela určitě byl dále využíván při rozšiřování a pozdějších přestavbách
hradu, zejména v době renesance a baroka,
a při stavbách zděných budov v areálu buchlovské lesní obory. Zdejší vápno bylo třeba i při
výstavbě buchlovického zámku v prvních dvou
desetiletích 18. století, zatímco kamenná ostění
byla tesána v lomu na odvrácené straně sousedního Holého kopce a cihly vyráběny a páleny
ve dvou panských cihelnách v Buchlovicích.
Zcela zapomenutou zajímavou stavbou byla
i vápenka nebo vápenice, jak se jí mezi lidmi
říkalo. Stála hned pod vápencovým lomem
u procházející lesní cesty, tzv. ostružinky, po níž
bylo možné hotové vápno rozvážet jak směrem k Buchlovicím, tak k hradu a do oblastí
na opačné straně chřibských lesů. Šlo o drobnou
stavbu, hluboko zapuštěnou do okolních hliněných násypů, obklopujících ji ze tří stran. Zprvu
byla zřejmě jen kamenná, později vyzděná
z pálených cihel. Její podobu prozrazuje dochovaná zažloutlá fotografie z osmdesátých nebo
devadesátých let 19. století. Samotná pec byla
tehdy ještě opatřena dřevěným krovem se střechou krytou dřevěnými šindely. Až k vápence
sahá vzrostlý bukový les, jehož někteří mohutní
jedinci tu dožívají dodnes. Na fotografii dále
vidíme sousední hromadu velkých vápencových balvanů, které rozbíjí kladivem dělník
velkostatku s vyhrnutými rukávy košile a se
starou vojenskou čepicí na hlavě. Obrázek však

už nezachycuje vápencový lom, který zůstává
někde vlevo mimo záběr. Nad vápenkou se
zdvíhá zjevně udržovaný travnatý svah s pravidelnými řadami ovocných stromů, rostoucích zde před pozdějšími parkovými úpravami
Berchtoldů. Vedle pak stoupá úzká cesta směrem nahoru, kterou občas lemují vysoké buky
až po hranici mladého lesa, vzmáhajícího se
pod hradbami hradu Buchlova. Jeden z vysokých buků tu stál ještě před několika lety.
Už v minulých sedmdesátých letech byl jeho
kmen natolik dutý, že se do něj pohodlně
vlezli i dva lidé. Podoba stromu, jemuž se říkalo
„telefonní budka“, se dochovala na snímku staroměstského fotografa a nestora slovácké turistiky, téměř 96letého Vojtěcha Rosůlka.
Kresbu vápenky rovněž namaloval písmák Jaroslav Jochymek. Vidíme na ní její čelní stěnu,
vystavěnou z pálených cihel, kterou doplňuje
velký klenutý otvor samotné pece. Střecha
vápenky byla z části uchycena na samostatné
dřevěné konstrukci vyrůstající od země.
K obrázku přidává Jochymek i svou vzpomínku,
z níž krátce citujme: „Pod hradem směrem
západním pod zalesněným kopcem nacházel se velký vápencový kamenolom a několik
kroků od něho stála vápenice. Pravděpodobné
je, že majitelé panství měli možnost vápno pálit
v místě, kde byl kvalitní vápenec a hojnost tvrdého dříví. Začátkem 20. století nebyla vápenka
používaná a byla zchátralá. Až na počátku 20.
let, kdy se přistavoval farní kostel sv. Martina
v Buchlovicích, byla vápenice opravená a pálilo
se tam vápno…“
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Úplný zánik tehdy už zcela nefunkční zpustlé
vápenky zaznamenává buchlovická obecní kronika z roku 1953, psaná učitelkou Zdenkou
Hánovou: „Na zalesněném vrchu, ležícím při
úpatí Buchlova, byla stará, z pálených cihel
postavená pec, sloužící dříve ku pálení vápna…
Ta byla Rajmundem Velnerem rozbořena pro
získání cihel. Zůstaly z ní jen základy.“
Po vápence se dodnes zachovaly výrazné
terénní nerovnosti zapadané listím okolních
stromů při cestě k hornímu okraji velkého
pískovcového lomu. „Dole pod tím nánosem
listí to musí být ještě zachované,“ vzpomínal
v roce 2002 Bohumil Mikulčák. „Jenom cihly
jsme si s obecním svolením po převratu odvezli
domů a postavili z nich chlívek pro kozu. Jinak
to kamenné tam ještě bude. Tady nahoře vedly
kolejničky s pojízdnou střechou. Dole se topilo
a nad tím se dusilo vápno z vápence, který
chlapi lámali kousek nahoře. Samotnou výrobu
vápna si tu ale už nepamatuji. Muselo to být už
mnohem dříve.”

Nedaleko bývalé vápenky ale můžeme narazit
i na poměrně novodobou památku, kterou
jsou vojenské zákopy z období konce II. světové
války, z poloviny měsíce dubna. Nezasvěceným
současníkům však tyto malé zarostlé nerovnosti u cesty ke včelínům pod hradem už asi
nic neřeknou. Proto opět dejme slovo Bohumilu Mikulčákovi: „Jsou to zákopy, které jsme
na konci druhé světové války museli hloubit.
Z každé chalupy šel vždycky jeden člověk.
Hlídali nás staří rakouští vojáci. Moje maminka
jim tehdy přinesla několik vajíček, a tak mě
pustili domů a už jsem nemusel kopat…“ Další
zbytky stejně starých zákopů – nikdy nepoužitých kulometných hnízd – potkáme například
ve svahu Modly, v hradním kopci a při staré
„brněnské“ silnici na Holém kopci v místě zvaným U Svatých. Tam byly vykopány z obou
stran silnice. Výborně ovládaly nejenom cestu,
ale i celé údolí s protékajícím Buchlovickým
potokem k Buchlovicím.
Text a foto Bořek Žižlavský
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V prosinci loňského roku jsme přivítali v Československém kulturním centru nové buchlovické
občánky, zleva Zoru Tomeškovou a Bořka Gregoříka. Oběma dětem přejeme do života všechno
nejlepší, hodně zdraví a štěstí.
Foto Oldřich Stránský
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Slovácká slivovice
Bedřich Beneš Buchlovan
Slovácko nazývají kronikáři už od 16. století „zahradou Moravy”. Jeho dědiny jsou obklopeny
humny a sádky plnými ovocného stromoví, stráně obrácené k jihu jsou samé vinohrady dávající
jakostní vína, při silnicích aleje třešní, v chráněných místech višně, broskve, marhule a slívy, durancie, četné odrůdy. Z ovocnářské tradice, děděné v tomto kraji po staletí s generace na generaci,
vyplývá pečlivý výběr druhů, zvláště peckového ovoce, a péče, kterou jim naši sadaři věnují.
Jako z dobře pěstěné révy se dostávají výborná vína, ryzlink, veltlín, sylván – archlebský ryzlink
píval Napoleon a vzpomínal na něj i ve vyhnanství – tak také znamenité peckové ovoce v tomto
kraji dává destilát mimořádné jakosti ze švestek, ze slív – slivovici. A pálila se na Slovácku už
od nepaměti.
Selské staré palírny na Slovácku byly zařízeny dost primitivně. Některý sedlák si zařídil v humně
pálenici pod doškovou střechou, v předsíňce se přikládalo do topeniště vezděného do palírny pod
dva kotly. Přikládaly se stonky, rozštípané a dobře vyschlé dřevo z pařezů. Dříve bývaly v selských
pálenicích kotly primitivní z kameniny pojímající asi tak 80 litrů. Kotlovitá kameninová nádoba
se zvenčí omazala vrstvou hlíny promíšené plevami a odrátovala se hrubými oky, do ní se dal
kvas, shora se přiklopila velká křivule rovněž z kameniny a na spoji se pečlivě omazala rovněž
jílem s plevami, aby neunikaly páry. Křivulí nahoře byla prostrčena osa dole opatřená řetázkem
a nahoře klikou, tímto jednoduchým zařízením se promíchával kvas, aby se nepřipaloval. Křivule
vedla do chladící kádě, kde k ní byla připojena spirálovitě stočená trubka, jíž procházely vydestilované páry. Do kádě se stále přiváděla studená voda, pokud možno přímo z potoka, jednoduchým
korýtkem v podobě písmena V a plnila se ledem a sněhem – pálívalo se jen v zimě. Destilát se
zachycoval do dřevěného hrotka. První kapky se nazývaly výskočky. Tomuto pálení se říká lutr
nebo lejtr. K pití se nehodí, je v něm příliš olejů z pecek, páchne po juchtovici, je surový. Aby se
zušlechtil, dává se na druhý kotel, kde už nepřijde do styku s ovocem, a pálí se po druhé, znovu
překapává, aby se dosáhlo nápoje, jemuž není hned tak rovna.
Kotly z kameniny byly později nahrazovány kvalitnějšími měděnými, ale jistý jemný rozdíl tu
zůstává, asi tak jako v kuchyni mezi vařením v nádobí hliněném a v kovovém.
Pravá slovácká slivovice, tak zvaná selská, se pálí pouze ze švestek bez přiměšování jiných druhů
ovoce a její výjimečná jakost, které nelze jinde dosáhnout, má původ právě ve švestkách slováckých. Ani ze švestek z jiných krajů moravských a českých, ani z bosenských švestek se nedosáhne
takové jakosti, jako je slivovice slovácká. Má typickou chuť a vůni po silici hořkomandlové, jež
zvláště vynikne, rozetře-li se pár kapek na dlani. Krásně perlí, zapálí-li se na misce, hoří ryze
modrým plaménkem, kdežto ze slivovic, připravovaných po živnostensku, je plamínek nažloutlý
a kapka rozemnutá na dlani zanechává stopy po vodě.
Slovácká slivovice se uchovávala v soudcích. V soudcích z dřeva nabývá nažloutlého zbarvení,
kdežto ve skle zůstává déle čirá. Nažloutlého tónu staré slivovice se dosahuje také barvením –
sušená švestka navlečená na niti se spustí na den do slivovice a opět vytáhne. Pravá slovácká
slivovice při požití nepálí v hrdle, ale příjemně hřeje po celém těle.
Při těchto jedinečných, široko daleko známých kvalitách nápoje působí údiv, když propagace
slivovice, určená pro export do Britska a USA a řízená z Prahy, vypraví do světa anglické letáky,
v nichž zaměňuje Slovácko za Valašsko! Slavná je valašská borovička, ale není nad slivovici ze Slovácka. Ale ovšem, již kdysi Joža Uprka se případně vyjádřil o znalostech „západních Slovanů”, jak
říkal Pražanům, o znalostech ve víně a slivovici!
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Tak pečlivě připraveného nápoje si uměl lid vážit, sloužíval mu jako vybraný medikament, když
bylo potřebí „otrávit červa”, zvláště v zimním období zabijaček, kdy obzvlášť tučná strava vyžadovala správného završení. Také převážně pálili jen pro svou potřebu a neprodali. Strýc měl třebas
5 věder vlastní napálené slivovice a po trošce se všecka minula doma. „Šak to néni nic špatného,
když nám teho letos Pámbu požehnal, tož co s tým, mosíme to vypít.”
Z Malovaného kraje z roku 1949 vybral Miloslav Hrdý

V měsíci lednu slaví své jubileum
Anna Nováková

(Domov pro seniory Buchlovice)

Vladimír Šmíd

(Domov pro seniory Buchlovice)

Alois Bureš
Františka Polášková

Jubilantům srdečně gratulujeme!

Poděkování

aneb dobrý člověk ještě žije
Jen tak jsme seděly jedno podzimní odpoledne na terase restaurace U Páva a popíjely kávu –
já, moje dcera a naše kamarádka. Přitom jsme probíraly trable s mým kolem. Bylo pokažené
a neměl mi ho kdo opravit. Tak jsem si nahlas plánovala, jak ho dopravím do Uherského
Hradiště na opravu.
Terasa byla skoro prázdná, proto jsme mluvily asi hlasitě, než je obvyklé. Když jsme pak
odcházely, zastavil mě mladý muž, který seděl v koutku, a řekl: „Jestli chcete, já vám to kolo
opravím.“ Nevěděla jsem, jak se jmenuje, ani kde bydlí. Ale protože moje kolo je můj kamarád, zeptala jsem se, kde bydlí a kolo mu zavezla.
Na druhý den mně kolo společně s přítelkyní přivezli až domů. Nám starším v Buchlovicích
možná někdy chybí opravna kol, ale zdá se, že našemu městečku nechybí dobří lidé. Ještě
jednou díky.
Jarmila Ryšková
PS: No a ten pán se jmenuje Petr (Peťa) Kočiš
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V prvních lednových dnech k nám konečně dorazila opravdová zima, která zahalila Buchlovice
do krásného sněžného hávu. (foto -bž-)

Letošní lednovou nadílku sněhu na Trnávkách vyfotografovala Františka Mičkalová
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