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V měsíci srpnu proběhla v Muzeu Podhradí Buchlovice vernisáž výstavy kaktusů a sukulentů pěstitele
Josefa Horňáka z Buchlovic a originální dekorační a užitkové keramiky stříleckého keramika Karla Žíly.
Koncem září se po roce přestávky uskutečnil opět na buchlovickém náměstí Trh v podhradí. O obou
akcích se více dozvíte uvnitř dnešního čísla zpravodaje. (Foto -bž-)
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U nás v městečku…

V poslední době se na našem katastru objevilo několik hanlivých nápisů, a tím došlo k poškození
cizího majetku, jako je zámecká zídka (součást národní kulturní památky) a most silnice I/50.
Vzhledem k výši škody toto řeší Policie ČR spolu s dalšími delikty – vandalismus na hřbitově,
úmyslné poškozování cizího majetku… Věříme, že už tyto negativní záležitosti u nás zase pominou a bude se nám tady žít veseleji.
V polovině prázdnin byly instalovány dva parkovací automaty na parkovištích pod Muzeem Podhradí a v ulici Masarykově. Investice do jejich pořízení nebyla úplně malá, ale
ukázalo se, že to byl dobrý tah. V porovnání s každoročním
příjmem do rozpočtu městyse v podobě nájmu z parkoviště máme již nyní z letošní sezony cca trojnásobnou
částku. Ještě je třeba doladit některé mouchy, které ukázal
provoz, ale myslím, že to je posun dopředu.
Covid nás v minulém roce a části tohoto roku velmi
omezil a zavřel doma, v kancelářích atd, a tak jsme
tento čas využili k přípravě mnoha projektů, vycházejících z dlouholetých potřeb městečka a z volebních
programů z roku 2018. Tato činnost je bohužel v dnešní
době velmi časově i finančně náročná. V příštím čísle
Buchlovského zpravodaje, které chceme jako v loňském roce distribuovat do každé domácnosti, bude
kompletní přehled projektů rozpracovaných a připravených k realizaci.
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Poslední zářijovou neděli proběhl v krásném dni Trh v podhradí, kde jsme se opět mohli po delší
době společně setkat. Jsem ráda, že akce, kterou jsem před osmi lety zorganizovala poprvé, se
stala tak krásnou tradicí a už nyní se těším na příští rok.
A POZOR na agentury JPP (jedna paní povídala) a jejich „zaručené“ zprávy! Nevěřte všemu, co se
podává jako zaručeně pravdivá zpráva! :-)
Mgr. Pavla Večeřová, starostka městyse , foto -bž-, Ing. Petr Adámek

Dotazníkové šetření pro tvorbu dokumentu
„Program rozvoje obce Buchlovice 2021–2027“
Milí spoluobčané, naše obec začala v současné době zpracovávat aktualizaci svého programu rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti
na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by měla
naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.
Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky
uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně
jako podklad pro zpracování aktualizace programu rozvoje obce
a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích
budete informováni. Dotazník, prosím, vyplňte nejpozději do neděle
31.10. 2021.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Mgr. Pavla Večeřová, starostka obce
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Informace z jednání Rady městyse Buchlovice
č. 52/2021 ze dne 11. 3. 2021, č. 53/2021 ze dne 24. 3. 2021, č.
54/2021 ze dne 12. 4. 2021, č. 55/2021 ze dne 19. 4. 2021, č. 56/2021
ze dne 5. 5. 2021, č. 57/2021 ze dne 26. 5. 2021, č. 58/2021 ze dne
10. 6. 2021, č. 59/2021 ze dne 28. 6. 2021, č. 60/2021 ze dne
14. 7. 2021, č. 61/2021 ze dne 11. 8. 2021, č. 62/2021 ze dne
2. 9. 2021 a č. 63/2021 ze dne 22.09.2021
Rada městyse Buchlovice:
• vyhodnotila výběrové řízení a schválila cenovou nabídku společnosti SVS CORRECT, spol. s r.o.,
IČ 25513141, se sídlem Bílovice 513 podanou v rámci veřejné zakázky na dodavatele prací
akce „Rekonstrukce chodníku v ulici B. Němcové v Buchlovicích“. Společnost splnila kritérium
výběru zadavatele, a to nejnižší nabídkovou cenu – 1.091.478 Kč bez DPH. Rada městyse
Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem,
• vyhodnotila výběrové řízení a schválila cenovou nabídku společnosti SVS CORRECT, spol. s r.o.,
IČ 25513141, se sídlem Bílovice 513 podanou v rámci veřejné zakázky na dodavatele prací
akce „Chodník kolem kostela sv. Martina v Buchlovicích“. Společnost splnila kritérium výběru
zadavatele, a to nejnižší nabídkovou cenu – 1.845.972 Kč bez DPH. Rada městyse Buchlovice
pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem,
• posoudila cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce
zemědělského areálu s výstavbou nové haly pro Služby městyse Buchlovice p.o.“. Rada městyse
Buchlovice schválila cenovou nabídku Jiřího Pazderského, se sídlem Za Kolonkou 437/28,
Svitavy – Lačnov, za cenu 300.000 Kč bez DPH. Uchazeč podal nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou. Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem,
• posoudila cenové nabídky a schválila uzavřít Smlouvu o dílo se společností Lesmit s.r.o., se
sídlem U koupaliště ev. č. 2929, Říčany. Předmětem smlouvy je „Výsadba stromů v městysu
Buchlovice“ za cenu 176.130 Kč financovaná z Národního programu Životního prostředí,
program Stromy – výzva č. 9/2019: Výsadba stromů. Rada městyse Buchlovice pověřuje
starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy o dílo,
• schválila cenovou nabídku společnosti ZEMEK – TECHNIK s.r.o., IČ 08250138, se sídlem Vlčnov
162 podanou v rámci veřejné zakázky na stavební práce akce „Klimatizování 3.NP staré a 3.
NP nové budovy ZŠ Buchlovice“. Společnost splnila kritérium výběru zadavatele, a to nejnižší
nabídkovou cenu 443.328 Kč bez DPH. Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu
Večeřovou podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila uzavření Smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, IČ
45659176, se sídlem Tř. Tomáše Bati 5146, Zlín. Předmětem smlouvy je zpracování projektové
žádosti, poradenství a administrace k žádosti o dotaci na projekt s názvem „Rekonstrukce
zemědělského areálu s výstavbou nové haly pro technické služby městyse Buchlovice“
za cenu 94.380 Kč vč. DPH. Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou
podpisem smlouvy,
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• schválila cenovou nabídku společnosti HITL, s.r.o., IČ 25321765, se sídlem Dobelice 57
podanou v rámci veřejné zakázky na dodavatele kompostérů v rámci akce „Podpora domácího
kompostování – městys Buchlovice“. Společnost splnila kritérium výběru zadavatele, a to
nejnižší nabídkovou cenu 907.000 Kč bez DPH. Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku
Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/05/2020 na „Vypracování
projektové dokumentace – Buchlovice, lokalita Chrastě – rozšíření vodovodu“ se
zhotovitelem Ing. Martinem Machulkou – VH-MAC, IČ 44954573, se sídlem Okružní 770,
Uherské Hradiště. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla a navýšení ceny
díla o vícepráce a méněpráce, které v součtu navyšují smluvní cenu o 26.862,- vč. DPH. Rada
městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem dodatku,
• schválila cenovou nabídku od společnosti SEMI PROJEKT s.r.o., se sídlem Bratří Mrštíků 1770,
Staré Město na zpracování projektové dokumentace akce „Stavební úpravy centrální části
obce“ ze cenu 267 tis. Kč celkem. Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu
Večeřovou podpisem smlouvy o dílo,
• schválila uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení „Intenzifikace ČOV Buchlovice
– vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro provede
stavby“ se společností AQUADROP s.r.o., sídlem Sazovice 9. Předmětem dodatku je posunutí
termínu předání dokumentace pro společné povolení na 31. 8. 2021. Rada městyse Buchlovice
pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem dodatku,
• schválila cenovou nabídku společnosti Alumbrado s.r.o., sídlem Rašínova 103/2, Brno na přípravu
projektu „Efektivní hospodaření s dešťovými vodami – fotbalové hřiště městyse Buchlovice“,
podání žádosti o dotaci do operačního programu ŽP D21/0095 a administraci výběrového řízení
na zhotovitele za cenu 197.000 Kč bez DPH (z toho 157 tis. uznatelný náklad). Rada městyse
Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy o dílo,
• schválila uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy obce se Zlínským krajem, sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín. Rada
městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem dodatku,
• schválila cenovou nabídku „Ověření hydraulických parametrů vodovodní sítě v trase VDJ
Buchlovice – K Mazánku“ od společnosti VODIS Olomouc s.r.o., sídlem Tovární 1059/41,
Olomouc za cenu 15.040 Kč bez DPH. Rada městyse Buchlovice schvaluje cenovou nabídku
„Studie rozšíření vodovodu, lokalita K Mazánku, Buchlovice“ od Ing. Martina Machulky –
VH-MAC, sídlem Okružní 770, Uherské Hradiště za cenu 59.400 Kč bez DPH. Rada pověřuje
starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smluv o dílo s vybranými zpracovateli,
• schválila cenovou na dodavatele stavebních prací akce „Rekonstrukce plynové kotelny
ZŠ Buchlovice“ od společnosti PASTOREK VTP s.r.o., se sídlem Jalubí č. p. 461 za cenu
1.183.077,66 Kč bez DPH. Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou
podpisem smlouvy s vybraným dodavatel,
• schválila Provozní řád sportovního areálu TJ Buchlovice s účinností od 1.4.2021,
• předala zastupitelstvu zpracovaný návrh Plánu rozvoje sportu v městysu Buchlovice pro
období 2021 – 2026 a doporučuje jeho schválení
• se seznámila se sporem o zrušení regulativů ÚP z roku 2006 a projednala další postup
s právníkem,
• se zabývala obnovou osvětlení náměstí,
• se zabývala instalací kolumbária v prostorách hřbitova,
• se zabývala péčí o zeleň – postřik stromů napadených jmelím, platan u zdravotního střediska,
jasanová alej na Smraďavce, …,
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• projednávala možné osázení ostrůvků na Křížných cestách a při dalších sjezdech do Buchlovic
a případnou následnou péči,
• se zabývala možnostmi dalšího rozšíření vodovodu do míst, kde ještě není doveden,
• se seznámila s „Peticí občanů Buchlovic – ulice Arnošta Hrabala s požadavkem – dobudování
protihlukové stěny podél silnice I/50 v délce cca 160m“. Členové rady se shodli na podpoře
této záležitosti odesláním žádosti na kompetentní místo, a to na Ředitelství silnic a dálnic
pro Zlínský kraj, o posouzení a dobudování protihlukové stěny v uvedených místech
v Buchlovicích,
• podávala ve spolupráci s Komisí pro výstavbu a územní plánování vyjádření k plánovaným
rekonstrukcím a novostavbám v katastru Buchlovice,
• se zabývala situací na místní pobočce pošty, kde je jednak zkrácená provozní doba a tím
i pracovní úvazky zaměstnanců. Schválila zaslání dopisu na ředitelství české pošty s výzvou
k navýšení úvazků zaměstnanců a otevírací doby,
• schválila zaslání dalšího dopisu na LČR správa toků s opětovnou výzvou k ořezu dřevin podél
„pivní“,
• vzala na vědomí a předala jednotce SDH Buchlovice poděkování buchlovickým hasičům
za pomoc při likvidaci požáru seníku v Koryčanech od tamní starostky,
• řešila spory mezi vlastníky dvou sousedních nemovitostí na Smraďavce,
• řešila naléhavou žádost obyvatel jedné ulice o pomoc při řešení nevhodného chování souseda,
• upozornila vedení Lesů ČR na problém s projíždějícími kladovkami po obecních cestách
na Smraďavce,
• vzala na vědomí informaci o neposkytnutí dotace z MF na instalaci klimatizace horních pater
ZŠ Buchlovice a rekonstrukci kotelny ZŠ Buchlovice z důvodu velkého množství žádostí,
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
směnit pozemek p.č. 770/2 o velikosti 14 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. Rada městyse Buchlovice předala žádost zastupitelstvu
s kladným doporučením,
• posoudila žádost žadatele z Míkovic o prodej pozemku p.č. 2227/2 v k.ú. Buchlovice. Rada
městyse Buchlovice předala žádost zastupitelstvu, prodej však nedoporučila,
• posoudila žádost žadatele z Buchlovic o prodej pozemku p.č. 2227/2 v k.ú. Buchlovice. Rada
městyse Buchlovice žádost předala zastupitelstvu, prodej však do vyřešení dalších souvislostí
nedoporučila,
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
prodeje pozemku p.č. 2229/2 o velikosti 212 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku
p.č. 2232 o velikosti 137 m2, druh pozemku trvalý travní porost, vše v k.ú. Buchlovice. Záměr
je zveřejněn na základě žádosti žadatelů z Telnice o prodej předmětných pozemků. Rada
městyse Buchlovice předala žádost zastupitelstvu s kladným doporučením za stejnou cenu,
za kterou byly pozemky odkoupeny, tedy 200 Kč/m2,
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
směnit pozemek p.č. 2226/5 o velikosti 4 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú.
Buchlovice, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Uherské Hradiště za geometricky oddělenou část p.č. 2231 o velikosti
4 m2 v k.ú. Buchlovice. Rada městyse Buchlovice předala žádost zastupitelstvu s kladným
doporučením,
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• schválila uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu veřejného prostranství č. 1/2008 uzavřené
dne 2. 1. 2008 (parkoviště pod hradem Buchlov) s Ditou Špalkovou, IČ 75739640, sídlem
Sadová 1033, Uherské Hradiště. Předmětem dodatku je zpoplatnění karavanů/obytných vozů
za cenu 100 Kč/den s účinností od 1. 4. 2021. Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku
Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem dodatku,
• posoudila žádost žadatelky z Šumic o odkoupení pozemků p.č. 2897/21 a p.č. 2898/61
v k.ú. Buchlovice. Rada městyse Buchlovice žádost předává zastupitelstvu, prodej však
nedoporučuje. Předmětné pozemky jsou dotčeny vodárenským zařízením. Rada žadatelce
nabízí uzavření nájemní smlouvy na pronájem požadovaných pozemků,
• schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Garstnera 2151/6, České Budějovice pod názvem „Buchlovice,
Ku Hradu, ČS, Městys, kab.NN“ za cenu 6.025 Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je umístění
distribuční soustavy na pozemku p.č. 3201/2 – kabelové vedení NN, uzemnění a na pozemku
p.č. 3207/4 – kabelový pilíř, kabelové vedení NN, uzemnění. Rada městyse Buchlovice pověřuje
starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy,
• schválila uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 3/2021 s Národním památkovým ústavem,
sídlem Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1 zastoupeným Ing. Rostislavem Joškem – vedoucím
správy, kastelánem SH Buchlov, Polesí 418, Buchlovice. Předmětem smlouvy je pronájem
pozemků p.č. 3359/4 a p.č. 3363/2 v k.ú. Buchlovice na dobu určitou od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2023.
Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem dohody a smlouvy,
• schválila uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě nájmu části pozemku p.č. 1795/71 v k.ú. Buchlovice
uzavřené dne 21. 1. 2009 se společností MAYSVILLE s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, Praha
3. Předmětem dodatku je navýšení ceny nájmu na 275.522 Kč ročně s účinností od III. čtvrtletí
2021. Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem dodatku,
• posoudila žádost žadatelky z Uherského Hradiště o odkup pozemku p.č. 2227/2 a pozemku
p.č. 2232 v k.ú. Buchlovice. Rada městyse Buchlovice žádost předala zastupitelstvu, prodej
však nedoporučila,
• posoudila nabídku vlastníka z Uherského Hradiště na prodej pozemku p.č. 200/1 v k.ú.
Buchlovice ve prospěch městyse. Rada městyse Buchlovice nabídku předává zastupitelstvu
s doporučením na odkup za cenu v místě obvyklou 100 Kč/m2,
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
směnit pozemek p.č. 2766/60 o velikosti 824 m2, druh pozemku trvalý travní porost a pozemek
p.č. 2847/1 o velikosti 67 m2, druh pozemku zahrada, vše v k.ú. Buchlovice. Záměr je zveřejněn
na základě žádosti žadatele z Vranova u Brna o směnu předmětných pozemků za pozemky
p.č. 1874/56 (1152 m2, ovocný sad) a p.č. 1841/70 (115 m2, orná půda) v k.ú. Buchlovice, které
jsou v jeho vlastnictví. Rada městyse Buchlovice předala žádost zastupitelstvu s kladným
doporučením na uskutečnění směny bez finančního dorovnání,
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
vypůjčit část pozemku p.č. 2407/5 o výměře cca 280 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú.
Buchlovice. Záměr je zveřejněn na základě žádosti žadatelky z Boršic,
• schválila uzavřít Smlouvu č. 6/2021 o výpůjčce pozemku p.č. 3177/4 v k.ú. Buchlovice
s žadatelem z Buchlovic. Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou
podpisem smlouvy,
• schválila uzavřít smlouvu č. 7/2021 o nájmu prostor sloužících podnikání – lékárna v domě
služeb se společností Lékárna Buchlovice s.r.o., sídlem Masarykova 273, Buchlovice. Rada
městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy,
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• vzala na vědomí žádost žadatelky z Buchlovice o přidělení bytu v bytovém domě Komenského
500, Buchlovice. Po dokončení rekonstrukce bytu č. 3 jí bude byt poskytnutý,
• vzala na vědomí žádost žadatelky z Buchlovic o přidělení bytu v bytovém domě Komenského
500, Buchlovice. Rada městyse Buchlovice zařadí tuto žádost mezi ostatní žadatele. V případě
rozhodnutí o poskytnutí ubytování bude žadatelka písemně vyrozuměna,
• posoudila opakovaně podanou žádost žadatele z Bučovic o odkup pozemku p.č. 2631/1 v k.ú.
Buchlovice. Rada městyse Buchlovice žádost předala zastupitelstvu, odprodej však nedoporučila.
Žadatele opětovně ujišťuje, že tak jako doposud ani v budoucnu mu při přejezdu přes
předmětné veřejně přístupné pozemky nebude ze strany městyse Buchlovice zabraňováno,
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
prodat část pozemku p.č 4/3 o velikosti cca 30 m2 v k.ú. Buchlovice, zapsaném na listu
vlastnictví č. 10001 u katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské
Hradišti. Záměr je zveřejněn na základě žádosti společnosti EG.D, která část pozemku
potřebuje pro vybudování trafostanice. Rada městyse Buchlovice záležitost předala
zastupitelstvu s kladným doporučením,
• posoudila žádost spolku Junák – český skaut, středisko Modrá, z.s., sídlem Modrá 103
o souhlas se změnou půdorysu chatky na p.č. 3070/3 v k.ú. Buchlovice. Rada městyse
Buchlovice žádost schválila,
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
prodat pozemky: p.č. 1852/36 o výměře 581 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p.č. 1851/2
o výměře 11 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 1850/9 o výměře 33 m2, druh pozemku
orná půda, vše v k.ú. Buchlovice. Záměr je zveřejněn na základě žádosti žadatele z Boršic
o prodej předmětných pozemků. Rada městyse Buchlovice předala žádost zastupitelstvu
s kladným doporučením za cenu dle znaleckého posudku č. 0098 ze dne 6. 6. 2021,
• posoudila nabídku na odkup pozemků p.č. 2422/6, 2426/8, 3032/73, 1841/89, 1879/3
a 1866/22 v k.ú. Buchlovice od vlastníka z Příbrami. Nákup pozemků předala zastupitelstvu
s kladným doporučením,
• opakovaně prominula části nájmů a podíl na energiích podnikajícím osobám v prostorách
ve vlastnictví městyse (budova tržnice, č.p. 273, …) z důvodu vládních nařízení omezujících
jejich provoz,
• schválila snížení poplatku ze vstupného z důvodu pořádání pouze 2 koncertů v rámci
Buchlovského hudebního léta 2021 pořadateli,
• schválila uzavření smluv o nájmu parkovacích míst v ulici V Lúčkách,
• posoudila a schválila žádost žadatelky z Buchlovic o povolení příležitostného prodeje
keramiky po dobu turistické sezony 2021 v prostoru před TIC Buchlovice umístěním mobilního
prodejního pultu,
• schválila uzavřít Smlouvu o nájmu bufetu s rychlým občerstvením a posezením ve sportovním
areálu v Lúčkách s Markem Pientokem, sídlem Hostějov po dobu sezony 2021. Rada městyse
Buchlovice pověřuje starostkum Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy.
• schválila uzavřít smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání se společností Hana Jurigová
s.r.o., sídlem Dlouhá 1391, Uherské Hradiště. Předmětem smlouvy jsou prodejní stánky č.
4 a č. 5 na tržnici v Buchlovicích s účinností od 1.8.2021 na dobu neurčitou. Rada městyse
Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy,
• schválila uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 2407/5 o velikosti cca 280 m2 v k.ú.
Buchlovice s žadatelkou z Boršic. Důvodem bezplatné výpůjčky je údržba pozemku. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou. Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu
Večeřovou podpisem smlouvy,
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• schválila vypovězení smlouvy o dlouhodobém pronájmu pozemku p.č. 1981 v k.ú. Buchlovice
uzavřené dne 8. 2. 1999. Smlouva byla vypovězena v souladu se smluvními podmínkami
k 31. 12. 2021,
• schválila pronájem prostor v Československém kulturním centru žadateli Středisko volného
času Klubko Staré Město p.o., se sídlem U Školky 1409, Staré Město. Účelem pronájmu je
realizace příměstského tábora v termínu 19.7.2021 – 23.7. 2021,
• schválila snížení paušální částky za odběr energií v 1. pololetí roku 2021 v pronajatých
prostorách ČSKC nájemci ZUŠ Uherské Hradiště z důvodu nižšího odběru energií
způsobeného nevyužíváním prostor v době nouzového stavu v ČR,
• schválila uzavření smlouvy o ubytování s žadatelkou z Buchlovic. Předmětem smlouvy je
ubytování v bytě č. 2, bytového domu na adrese Komenského 500, Buchlovice na dobu
od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022. Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu
Večeřovou podpisem smlouvy,
• schválila uzavření dohody o ukončení smlouvy o ubytování v bytě č. 1 na adrese Komenského
500 uzavřené dne s nájemkyní z Buchlovic. Rada městyse Buchlovice dále schválila uzavření
dohody o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 1707 v k.ú. Buchlovice uzavřené dne
12. 5. 2017 s nájemkyní,
• schválila uzavření smlouvy o ubytování s žadatelem z Buchlovic. Předmětem smlouvy je
ubytování v bytě č. 1, bytového domu na adrese Komenského 500, Buchlovice na dobu
od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022. Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu
Večeřovou podpisem smlouvy,
• posoudila žádost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., se sídlem Paříkova 355/7, Praha
o poskytnutí finančního příspěvku na provoz. Rada městyse Buchlovice schvaluje poskytnutí
finančního daru ve výši 2.500 Kč ve prospěch výše uvedené neziskové společnosti. Rada
městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem darovací smlouvy,
• dala doporučení Zastupitelstvu městyse Buchlovice na pořízení dvou ks parkovacích
automatů s platebním terminálem za cenu 301.369,48 Kč bez DPH za oba kusy od společnosti
CROSS Zlín, a.s., se sídlem Hasičská 397, Zlín,
• schválila cenovou nabídku na pokácení pěti a zdravotní řez dvou stromů v areálu junáckých
chatek v Buchlovicích,
• schválila výši poplatků za hrobové a urnové místo na veřejném pohřebišti Buchlovice pro rok
2021 v následující výši: poplatek za 1 m2 hrobového místa 40 Kč a poplatek za 1 m2 urnového
místa 90 Kč,
• schválila prominutí placení registračních poplatků čtenářů místní knihovny Buchlovice
v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
• schválila pořízení nového lina do 8 chtek v areálu ATC Smraďavka,
• posoudila žádost Diakonie ČCE – středisko CESTA, sídlem Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště
o poskytnutí finančního příspěvku. Rada městyse Buchlovice schválila poskytnutí finančního
daru ve výši 3.000 Kč. Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou
podpisem darovací smlouvy,
• schválila uskutečnění akce „Sportovní den mládeže s TAJV v Buchlovicích“ pořádanou spolkem
TAJV Poděbrady. Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč ve prospěch
této akce. Rada pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem darovací smlouvy,
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• schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace se Zlínským krajem, IČ 70891320, se sídlem
tř. T. Bati 21, Zlín. Předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace ve výši max. 69,94%
způsobilých výdajů projektu na realizaci projektu: „Nákup termokamery pro hasiče“ a schválila
cenovou nabídku na pořízení termokamery FLIR K55 od Ing. Martiny Kozelkové, IČ 68124686,
se sídlem Na Rybníku 623, Kunovice za cenu 164.590 Kč včetně DPH. Termokamera bude
sloužit pro účely SDH Buchlovice a část nákladů ve výši max. 69,94 % bude pokryto dotací ze
Zlínského kraje,
• schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na vydání knihy veršů PhDr. Jaroslava
Zapletala. Kniha bude vydána pod hlavičkou městyse Buchlovice,
• schválila uzavřít hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování rozhlasového
a televizního vysílání s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva dílům hudebním, z.s., sídlem
Čs. armády 786/20, Praha. Předmětem smlouvy je užití hudebních děl prostřednictvím
místního rozhlasu v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 za cenu 6.892,70 Kč bez DPH. Rada
městyse Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy,
• schválila uzavřít Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí
se společností E.ON Energie, a.s. sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice pro období
od data uzavření smlouvy do 31. 12. 2023. Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku
Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smluv,
• posoudila žádost Otmara Kiliána, sídlem Mikuláškovo náměstí 2, Brno o povolení hostování
lunaparku při akci Martinské hody v roce 2023. Rada městyse Buchlovice s ohledem
na zavedenou časovou posloupnost provozovatelů lunaparků tuto žádost schválila,
• schválila cenovou nabídku restaurátorského zákroku „Socha sv. Barbory s podstavcem pod
Mikulčákovou lípou svobody“ od Ing. Marka Knota, sídlem Šarovy za cenu celkem 9.996 Kč,
• schválila cenovou nabídku společnosti Zirek s.r.o., sídlem Smetanova 841, Vsetín na pořízení
150 ks knihy „Poznávací atlas regionu Uherskohradišťsko“ s dvoustránkovou prezentací
Buchlovic za cenu 48.000,- bez DPH,
• schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na podporu III. ročníku Závodu MTB
Maraton Amtech – Juvacyklo Buchlovice 2021. Rada městyse Buchlovice pověřuje starostku
Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem darovací smlouvy,
• schválila poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč ve prospěch spolku Bratrství Čechů
a Slováků Javořina, z.s., sídlem tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou na podporu realizace
Slavností bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině pořádaných v roce 2021. Rada městyse
Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem darovací smlouvy,
• schválila poskytnutí parkovacích karet pro nájemce obecních bytových i nebytových prostor
zdarma. Další žadatelé o karty budou individuálně posouzeni,
• vydala doporučení zastupitelstvu na poskytnutí finančního daru ve výši 100 tis. Kč ve prospěch
obcí na jižní Moravě, které byly dne 24. 6. 2021 zasaženy ničivým tornádem,
• schválila uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s názvem
„Buchlovice, napr. MACO, Mikul“ se společností EG.D, a.s. sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole,
602 00 Brno. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy kabel NN. Rada městyse
Buchlovice pověřuje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy,
• schválila uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
GasNet, s.r.o. sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Předmětem smlouvy je
umístění plynárenského zařízení na 111/1 v k.ú. Buchlovice. Rada městyse Buchlovice pověřuje
starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy,
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• schválila jako poděkování za dlouholeté působení ve funkci zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ
Buchlovice obdarovat paní Alenu Mikulíkovou zlatou mincí s motivem Státního zámku
Buchlovice. Mince jí byla předána při ukončení školního roku 2020/2021, kdy v této funkci
končí,
• schválila provedení venkovního nátěru a opravu fasády kapličky na Smraďavce za nabídkovou
cenu 39.190 Kč bez DPH včetně práce. Lešení zdarma zapůjčil pan František Krystýnek,
• schválila parkovací a cenový řád parkomatů pro rok 2021, které budou umístěny jeden
na parkoviště pod muzeem a jeden na parkoviště v ulici Masarykově,
• se dlouhodobě zabývala opatřením stavební uzávěry v cenných lokalitách našeho území a dne
19. 04. 2021 ji na svém jednání schválila,
• se opakovaně zabývala postupem prací investora bytového domu Řadová,
• projednávala potřeby a žádosti o doplnění dopravního značení v městysi a v některých
případech nechala zpracovat projekt na doplnění dopravního značení v některých místech,
• schválila uzavřít Smlouvu o věcném břemeni se společností EG.D, a.s., sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno. Předmětem smlouvy je ….. Rada městyse Buchlovice pověřuje
starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy,
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
vypůjčit část pozemku p.č 2790/3 o velikovsti cca 60 m2 a část pozemku p.č. 2790/7 o velikosti
cca 21 m2, vše v k.ú. Buchlovice, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradišti,
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) schválila zveřejnění záměru
pronajmout část pozemku p.č 3080/4 a část pozemku p.č. 3080/5 o velikosti celkem cca 16 m2,
vše v k.ú. Buchlovice, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradišti,
• posoudila cenové nabídka v rámci výběrového řízení a schválila cenovou na dodavatele
stavebních prací veřejné zakázky „Revitalizace veřejného osvětlení městyse Buchlovice
v dotačním programu EFEKT 2021“ od společnosti ENCO group, s.r.o., se sídlem Kosmonautů
989/8, Olomouc za cenu 2.370.760,40 Kč bez DPH. Rada městyse Buchlovice pověřuje
starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem,
• vzala na vědomí zápis č. 81/2021/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Buchlovice
za období od 1.1.2021 do 30.6.2021, které provedli pověření kontroloři Krajského úřadu
Zlínského kraje, oddělení kontrolní. Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Buchlovice
byla zjištěna jedna méně závažná chyba či nedostatek.

Rada městyse schválila rozpočtové opatření:
• č. 2 pro rok 2021. Na straně příjmů se jedná o navýšení rozpočtu o 880,190 tis. Kč,
celkem na 43.557,583 tis. Kč. Na straně výdajů se jedná o navýšení rozpočtu o 853,190 tis. Kč,
celkem na 48.881,190 tis. Kč,
• č. 3 pro rok 2021. Jedná se o úpravu rozpočtu na straně příjmů navýšení o 1.425,427 tis. Kč,
celkem na 44.983,01 tis. Kč,
• č. 5 pro rok 2021. Jedná se o úpravu rozpočtu na straně příjmů navýšení o 407,382 tis. Kč,
celkem na 45.440,392 tis. Kč,
• č. 6 pro rok 2021. Jedná se o úpravu rozpočtu na straně výdajů navýšení o 117,8 tis. Kč,
celkem na 50.069,99 tis. Kč,
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• č. 7 pro rok 2021. Na straně příjmů se jedná o navýšení rozpočtu o 258 tis. Kč celkem
na 45.698,392 tis. Na straně výdajů se jedná o navýšení o 14 tis. Kč, celkem na 50.083,99 tis. Kč,
• č. 8 pro rok 2021. Na straně příjmů se jedná o navýšení rozpočtu o 110 tis. Kč celkem
na 45.808,392 tis. Na straně výdajů se jedná o navýšení o 49 tis. Kč, celkem na 50.132,99 tis. Kč,
• č. 10 pro rok 2021. Na straně příjmů se jedná o navýšení rozpočtu o 504,064 tis. Kč celkem
na 53.932,99 tis. Na straně výdajů se jedná o přesum mezi kapitolami,
• č. 11 pro rok 2021. Na straně příjmů se jedná o navýšení rozpočtu o 1.114,400 tis. Kč celkem
na 49.494,856 tis. Kč. Na straně výdajů se jedná o navýšení rozpočtu o 110,400 tis. Kč celkem
na 54.043,390 tis. Kč,
• č. 12 pro rok 2021. Na straně příjmů se jedná o navýšení rozpočtu o 1.452,569 tis. Kč celkem
na 50.947,425 tis. Kč. Na straně výdajů se jedná o navýšení rozpočtu o 157,100 tis. Kč celkem
na 54.200,490 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice
Rada městyse Buchlovice:
• v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 47, odst.
1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon schválila zřízení přípravné třídy v základní škole,
Základní škola a Mateřská škola Buchlovice, se sídlem Komenského 483, Buchlovice. Přípravná
třída bude určená pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
s účinností od školního roku 2021/2022,
• schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2020 Základní školy a Mateřské
školy Buchlovice, se sídlem Komenského 483, Buchlovice. Organizace vykázala zisk ve výši
329.415,98 Kč. Rada schvaluje převod části zisku ve výši 40.000 Kč do fondu odměn a části
zisku ve výši 289.415,98 Kč do fondu rezervního,
• v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., § 28, odst. 2 schválila roční odpisový
plán samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí Základní školy a Mateřské školy
Buchlovice na rok 2021, s tím že odpisy budou prováděny čtvrtletně,
• schválila použití rezervního fondu na upgrade počítačové učebny a obnovy ICT v kmenových
třídách ve výši: do 300.000 Kč žadateli - Základní škola a Mateřská škola Buchlovice, IČ
46956981, se sídlem Komenského 483, Buchlovice,
• se seznámila a vzala na vědomí informace o chodu a finanční přehled vyhotovený k datu
30.6.2021 Základní školy a Mateřské školy Buchlovice.

Služby městyse Buchlovice
Rada městyse Buchlovice
• schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace S M
B, se sídlem Komenského 195, Buchlovice. Organizace vykázala zisk ve výši 907.018,69 Kč
z hlavní činnosti a zisk ve výši 63.979 Kč z vedlejší činnosti. Rada schválila převod výsledku
hospodaření na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Rada
městyse Buchlovice schválila uvedené organizaci Odpisový plán na rok 2021, s tím že odpisy
budou prováděny ročně,
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• za osobní účasti Ondřeje Svobody, vedoucího SMB, projednala plán obnovy techniky
SMB, přijetí nového zaměstnance (od 1. 6.), plán vysprávek cest SÚS - od června, potřebu
opravy či výměny cca 10 poklopů od kanálů, které jsou ve špatném stavu, instalaci nových
autobusových zastávek při I/50, objednávku posypové soli na zimu.

Usnesení ze schůze Zastupitelstva č. 13
ze dne 12. 4. 2021
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice bere na vědomí informace finančního a kontrolního
výboru.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění: účetní závěrku městyse Buchlovice sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2020 dle § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č.
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek, a závěrečný účet městyse Buchlovice za rok 2020, a dle § 17 odst. 7 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice vydává v souladu s § 1 písm. b) a § 14 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, obecně závaznou vyhlášku č. 01/2021 o místním poplatku z pobytu
na území městyse Buchlovice, dle přílohy č. 2 zápisu, s účinností 15. den po vyhlášení. Tímto
dnem končí platnost obecně závazné vyhlášky č. 03/2019 ze dne 16.12.2019.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice deleguje starostku Mgr. Pavlu Večeřovou jako zástupce
městyse Buchlovice na jednání v orgánech Mikroregionu Buchlov a MAS Buchlov.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje Plán rozvoje sportu v Buchlovicích
vypracovaný Ing. Rostislavem Skládalem na roky 2021 až 2026 dle § 6 zákona č. 115/2001
Sb., o podpoře sportu.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice bere na vědomí informace o schválených rozpočtových
opatřeních č. 18/2020 rozpočtu pro rok 2020 a č. 1 až 3/2021 rozpočtu městyse Buchlovice
pro rok 2021.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu městyse
Buchlovice pro rok 2021 s celkovým navýšením příjmů o 50 tis. Kč a celkovým navýšením
výdajů o 1 071 tis. Kč.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci na projekt
„Klimatizování učeben v 3. NP ZŠ Buchlovice a rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Buchlovice“
v rámci vyhlášené výzvy Ministerstva financí ČR (Výzva VPS-228-3-2021 Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství) z programu 298D2280 - Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje investiční záměr s názvem „Rekonstrukce
zemědělského areálu s výstavbou nové haly pro technické služby městyse Buchlovice“.
Předmětem Investičního záměru je revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů)
v rámci programu Brownfieldy formou dotace. Občanská vybavení, která revitalizací vzniknou,
jsou určena převážně pro jiné než hospodářské využití, dle podmínek stanovených v nařízení
vlády č. 496/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění prodej pozemku pč. 2232 trvalý travní porost
o výměře 137 m2 a pozemku pč. 2229/2 ostatní plocha o výměře 212 m2, oba v kat. území
Buchlovice, za dohodnutou cenu 200 Kč/m2 , tj. celkem za 69 800 Kč. Náklady na přípravu
kupní smlouvy a poplatek za její vklad do evidence KN hradí žadatelé.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění směnu obecního pozemku pč. 2226/5 trvalý travní
porost o výměře 4 m2 za pozemek pč. 2231/2 trvalý travní porost o výměře 4 m2, oba v kat.
území Buchlovice. Cena směňovaných pozemků se považuje za shodnou. Náklady na přípravu
směnné smlouvy a poplatek za její vklad do evidence KN hradí městys Buchlovice.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice neschvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění prodej pozemku pč. 2227/2 ostatní
plocha o výměře 120 m2 v kat. území Buchlovice.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění směnu obecního pozemku pč. 770/2 ostatní plocha
o výměře 14 m2 za pozemek pč. 3242/10 ostatní plocha o výměře 42 m2, oba v kat. území
Buchlovice. Cena směňovaných pozemků se považuje za shodnou. Náklady na přípravu
směnné smlouvy a poplatek za její vklad do evidence KN hradí žadatel.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění prodej pozemku pč. 718/3 ostatní plocha o výměře
7 m2 v kat. území Buchlovice, odděleného geometrickým plánem č. 3292-72/2020,
za dohodnutou cenu 500 Kč/m2 , tj. celkem za 3 500 Kč. Náklady na přípravu kupní smlouvy
a poplatek za její vklad do evidence KN hradí žadatelka.

Usnesení ze schůze Zastupitelstva č. 14
ze dne 28. 6. 2021
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice bere na vědomí informace finančního a kontrolního
výboru.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice bere na vědomí informace o schválených rozpočtových
opatřeních č. 5 až 8 rozpočtu městyse Buchlovice pro rok 2021.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje poskytnutí finanční výpomoci obcím postižených
ničivým tornádem dne 24.6.2021 ve výši 100 000 Kč - zasláním finanční částky na transparentní
účty postižených obcí Mikulčice, Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves a Pánov (Hodonín) - každé
obci ve výši 20 000 Kč.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu městyse Buchlovice
pro rok 2021 s celkovým navýšením příjmů o 2 068 tis. Kč a celkovým navýšením výdajů
o 3 800 tis. Kč.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje záměr Rady městyse Buchlovice k nákupu
komunálního vozidla příspěvkovou společností SMB, p.o., Buchlovice v ceně cca 3 170 000
včetně DPH a souhlasí s podáním žádosti na poskytnutí úvěru pro financování tohoto nákupu
u banky Česká spořitelna a.s.
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• Zastupitelstvo městyse Buchlovice bere na vědomí dílčí spolupráci Ing. Petry Kropáčové
na vypracování projektové dokumentace stavebních úprav před Úřadem městyse Buchlovice
v ceně ve výši 15 000 Kč za řešení výchozí studie stavebních úprav, kterou považuje
za přiměřenou a adekvátní za odvedenou práci projektantky.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. UZSVM/BUH/865/2021-BUHM pozemků pč. 1887/5, 1929/1, 1929/4,
1929/5, 2043/10 a 2043/11 ostatní plocha o celkové výměře 2 528 m2 do majetku městyse
Buchlovice od státu Česká republika prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových a pověřuje starostku městyse podpisem smlouvy.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice neschvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění prodej pozemků pč. 2897/21 ostatní plocha
o výměře 20 m2 a pč. 2898/61 orná půda o výměře 66 m2 v kat. území Buchlovice.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice neschvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění prodej pozemku pč. 2227/2 ostatní
plocha o výměře 120 m2 v kat. území Buchlovice a současně sděluje, že pozemek pč. 2232
trvalý travní porost o výměře 137 m2 není ve vlastnictví městyse Buchlovice.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění koupi pozemku pč. 200/1 zahrada o výměře
17 m2 v kat. území Buchlovice, za dohodnutou cenu 100 Kč/m2, tj. celkem za 1 700 Kč. Náklady
na přípravu kupní smlouvy a poplatek za její vklad do evidence KN hradí městys Buchlovice.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění směnu obecních pozemků pč. 2766/60 trvalý
travní porost o výměře 824 m2 a pč. 2847/1 zahrada o výměře 67 m2 za pozemky pč. 1841/70
orná půda o výměře 115 m2 a pč. 1847/56 ovocný sad o výměře 1152 m2, vše v kat. území
Buchlovice. Cena směňovaných pozemků se považuje za shodnou. Náklady za přípravu
směnné smlouvy a poplatek za její vklad do evidence KN hradí žadatel.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr směny části obecního pozemku pč.
3178/1 ostatní plocha o výměře cca 103 m2 za pozemek pč. 3178/10 ostatní plocha o výměře
122 m2, oba v kat. území Buchlovice, která se uskuteční bezprostředně po vybudování nového
vodovodního řádu na pozemku pč. 3178/10. Cena směňovaných pozemků se považuje
za shodnou za předpokladu, že náklady na přípravu směnné smlouvy a poplatek za její vklad
do evidence KN uhradí městys Buchlovice.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice neschvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění prodej pozemku pč. 3177/4 trvalý travní porost
o výměře 119 m2 v kat. území Buchlovice.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice neschválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění prodej pozemků pč. 1852/36 trvalý travní
porost o výměře 581 m2, pč. 1851/2 ostatní plocha o výměře 11 m2 a pč. 1850/9 orná půda
o výměře 33 m2, vše v kat. území Buchlovice.
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Usnesení ze schůze Zastupitelstva č. 15
ze dne 22. 9. 2021
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice bere na vědomí informace finančního a kontrolního
výboru a informace o dílčím přezkoumání hospodaření městyse Buchlovice za 1. pololetí roku
2021 č. 81/2021 EKO ze dne 9. 9. 2021.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice bere na vědomí informace o schválených rozpočtových
opatřeních č. 10 až 12 rozpočtu městyse Buchlovice pro rok 2021.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje finanční příspěvek ve výši 25,-Kč/obyvatele
městyse Buchlovice (cca 60 tis. Kč) spolku MAS Buchlov pro pokrytí režijních nákladů v roce
2022. Částka bude vyčíslena k aktuálnímu počtu obyvatel městyse Buchlovice při schvalování
rozpočtu městyse Buchlovice pro účetní rok 2022.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice bere na vědomí na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm.
f ) a § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v aktuálním znění a ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2 písm y) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění dosavadní postup pořizování Územního plánu
Buchlovice a souhlasí s návrhem dalšího postupu pořizování Územního plánu Buchlovice.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice neschvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění prodej pozemku pč. 2631/1 trvalý travní porost
o výměře 70 m2 v kat. území Buchlovice.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění prodej části pozemku pč. 4/3 ostatní plocha o výměře
cca 30 m2 v kat. území Buchlovice společnosti EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00
Brno za cenu 1000 Kč/m2. Nabyvatel rovněž uhradí náklady za geometrické oddělení pozemku
po dokončení trafostanice a poplatky za přípravu kupní smlouvy a její vklad do evidence KN.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění koupi pozemků: 1841/89 orná půda o výměře 3216
m2, 1866/22 vodní plocha o výměře 15 m2, 1879/3 vodní plocha o výměře 95 m2, 2422/6 trvalý
travní porost o výměře 1036 m2, 2426/8 ostatní plocha o výměře 217 m2, 3032/73 trvalý travní
porost o výměře 4133 m2 vše v katastrálním území Buchlovice, za dohodnutou celkovou cenu
866 620 Kč. Náklady za přípravu kupní smlouvy a vklad do evidence KN hradí městys Buchlovice.
• Zastupitelstvo městyse Buchlovice schvaluje rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu městyse
Buchlovice pro rok 2021 s celkovým navýšením příjmů o 85 tis. Kč a celkovým navýšením
výdajů o 1 179 tis. Kč.

Klimatizování učeben v 3. NP ZŠ Buchlovice
Od června do července byla realizována instalace chlazení v učebnách nejvyššího podlaží nové a v podkroví staré budovy základní školy. Chlazení učeben zajišťují komfortní
dálkově ovládané podstropní klimatizační jednotky s tichým chodem. Akci realizovala
společnost ZEMEK – TECHNIK s.r.o. z Vlčnova, celkové náklady činí 536 427 Kč vč. DPH.
Marek Ondříšek
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V měsíci srpnu byla započata rekonstrukce a doplnění obecních chodníků a rekonstrukce obecních
komunikací v sousedství kostela sv. Martina. Práce provádí bílovická firma SVS – CORRECT, spol. s r.o.
Po dobu rekonstrukce byla přenesena část výsadby růží, která se po skončení prací vrátí zpět. Blíže se
k rekonstrukci vrátíme v příštím zpravodaji. (Foto -bž-)
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Rekonstrukce chodníku v ulici Boženy Němcové

Od května do července tohoto roku proběhla rekonstrukce chodníku v ulici Boženy Němcové.
V rámci stavby byla provedena kompletní výměna nosných vrstev chodníku včetně obrub, nový
povrch tvoří betonová zámková dlažba. Rekonstrukcí došlo ke sjednocení vjezdů k přilehlým
nemovitostem, chodník je nyní bezbariérový. Stavbu realizovala společnost SVS – CORRECT, spol.
s r.o. z Bílovic. Celkové náklady stavby činí 1,390.688 Kč. Přislíbena dotace Ministerstva pro místní
rozvoj z operačního programu IROP ve výši 1,398.428 Kč.
Marek Ondříšek
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Nabídka kompostérů
Městys Buchlovice v rámci získání dotace pořídil kompostéry, které je možno získat zdarma.
Vydává se jeden kus na číslo popisné domu
nebo číslo evidenční chaty či chalupy v katastru
Buchlovic, za předpokladu, že již nebyl vydán
v minulosti. jedinou podmínkou získání je mít
zaplacen poplatek za svoz komunálního odpadu.
V případě zájmu kontaktujte do 30. 11. 2021
ing. Rostislava Skládala na emailové adrese:
rostislav.skladal@buchlovice.cz (přednostně),
nebo na tel.: 720 077 330.

Hasiči mají novou
termokameru
Zásahová jednotka Sboru dobrovolných
hasičů Buchlovice získala novou termokameru
s videozáznamem FLIR K 55, kterou ve vysoutěžené výši 164.590 Kč vč. DPH zakoupil městys
Buchlovice, zřizovatel jednotky. Na termokameru přispěl dotací ve výši tj. 69,94 % Zlínský
kraj, kterému patří velké poděkování.
Termokamera poslouží hasičům při výjezdech
k požárům, autonehodám a dalším událostem.

Buďme všímaví
V poslední době se začínají opět množit drobné
krádeže z hrobů na našem hřbitově – květiny,
svítidla, sošky a další drobné předměty. V několika případech zároveň došlo i k (nepochopitelnému) přemísťování květin, váz aj. z původních
hrobů a míst na hroby a místa jiné. Vyloženým
vandalstvím a zásadní lidskou neúctou jsou pak
pošlapané hroby se stopami podrážek bot…
Vážení spoluobčané. Tímto bychom Vás chtěli
požádat o všímavost při návštěvách hřbitova,
abychom mohli společně těmto nepravostem
zabránit. K dispozici jsou nám na pomoc i dvě
záznamové kamery umístěné na věžce – tzv.
sanktusníku – kaple sv. Alžběty.
V případě krádeže finančně cennějšího předmětu z hrobu nebo součásti náhrobku je třeba

událost oznámit v co nejkratším čase Policii ČR,
která vyhotovuje zápis a předává záznam jako
podklad přestupkového řízení MěÚ v Uherském Hradišti, který vede toto řízení pro městys
Buchlovice.
Děkujeme za pomoc.
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Kotelna ZŠ Buchlovice

Interiér staré kotelny
V letních měsících proběhla rekonstrukce kotelny v základní škole. Původní kotelna již byla
v havarijním stavu. V rámci stavby bylo nutné upravit vedení plynu, osadit nový komín, kompletně
stavebně upravit nový prostor pro kotelnu. Nově budovu vytápí dva moderní plynové kondenzační kotle o celkovém výkonu 2×123 kW, které jsou napojeny na automatický systém měření
a regulace. Přehled o dění v kotelně zajišťuje zařízení umožňující dálkový přístup přes internet.
Stavbu realizovala společnost PASTOREK VTP s.r.o. z Jalubí, celkové náklady činí 1.431.523,97 Kč
vč. DPH.
Marek Ondříšek

Pohled do nové kotelny
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Informace Služeb městyse Buchlovice
Vážení spoluobčané, v následujícím článku si můžete přečíst o tom, co se za poslední tři měsíce
událo u Služeb městyse Buchlovice (SMB).
Nejprve začneme s odpady, které jsme posbírali na území obce. V červenci to bylo celkem 5,1 t
odpadu, v srpnu 4,08 t a v září 3,9 t. Jak můžete vidět, množství posbíraného odpadu klesá, což
je částečně způsobeno výměnou kontejneru u hřbitova za menší. K této výměně došlo z toho
důvodu, že kontejner, který slouží pouze na hřbitovní odpad (např. květiny, svíčky atd.), byl mnohými spoluobčany využíván k uložení komunálního odpadu a bioodpadu. Měsíčně bylo z tohoto
kontejneru vyvezeno přibližně 1,6 t odpadu, po výměně je to cca 0,6 t odpadu, který je opravdu
převážně hřbitovní. Touto cestou bychom rádi připomněli, že kontejner slouží výhradně pro
hřbitovní odpad. Ostatní odpad (bioodpad a komunální odpad) lze odevzdat na sběrném dvoře
BIOKOMP (200 kg na občana zdarma).
Dále se nám podařilo navázat spolupráci s firmou EKOLAMP, která se zabývá recyklací elektroodpadu. Od září u nás můžete odevzdat různé vysloužilé elektrozařízení. Pokud budete chtít odevzdat elektroodpad, prosím zavolejte na 602 763 053, rádi vám pomůžeme a poradíme. Podrobnější informace najdete na jiném místě tohoto zpravodaje.
A závěrem něco k investicím. Pořídili jsme detektor podzemních sítí, aby nedocházelo k poškozování majetku správců sítí při výkopových pracích. Také jsme koupili nářadí a vybavení dílny,
přívěsný vozík apod. Největší investicí letošního roku je výměna komunálního vozidla Zebra (multicar), které nesplňuje všechny naše potřeby, za nové vozidlo Bonetti. Nové vozidlo budete moci
vídat v Buchlovicích od prosince letošního roku.
Ondřej Svoboda, jednatel SMB

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná
místa, aby nezamořila životní prostředí
Žárovky do koše nepatří
V domácnostech jsou v posledních letech klasické žárovky postupně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: jde zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky. Jejich předností
je, že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Obsahují
užitečné druhotné suroviny a zářivky i velmi malé množství toxické rtuti. Proto, když doslouží,
nesmějí se vyhodit do koše, ale je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu
dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace
Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat
do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.
Postaráme se i o klasické žárovky a ostatní vysloužilé elektro
Od roku 2005 je EKOLAMP jedničkou v péči o světelný elektroodpad. Od roku 2019 se však stará
také o vysloužilé malé i velké domácí spotřebiče. Podle nových pravidel platných od ledna 2021
spadají do zpětného odběru rovněž klasické přímo žhavené žárovky včetně halogenových, jejichž
sběr provádí EKOLAMP v rámci zpětného odběru dříve sbíraných světelných zdrojů.
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Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé žárovky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do označených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst. Více informací
o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci starého elektra se dozvíte na www.ekolamp.cz.
Sběrný dvůr, který se nachází v areálu Služeb městyse Buchlovice, je otevřen v pracovní dny
od 6.30 do 15.00 hod. nebo po vzájemné telefonické dohodě tel. 602 763 053. Sběrný dvůr je
dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce. Dále můžete využít
sběrný dvůr BIOKOMP, kde lze odevzdat i televize, lednice a výpočetní techniku.

Kalendář akcí Buchlovice 2021
31. 10. Dušičkový koncert
6. až Martinské hody
7. 11. s právem
11. 11. Den válečných
veteránů
13. 11. Hodové dozvuky
21. 11. Biřmování

kaple sv. Alžběty
Farní sbor při kostele sv. Martina
Buchlovice
v Buchlovicích a Buchlovská schóla
Městys Buchlovice Městys Buchlovice, SDH Buchlovice a hod.
chasa, B. Zapletalová, tel. 572 595 120
Náměstí Svobody, Spolek podporovatelů historie
Buchlovic, B. Žižlavský, tel. 723335894,
u pomníku
ZO Českého svazu bojovníků
padlých
za svobodu, J. Štokman, tel. 720208013
a hřbitov
Městys Buchlovice Městys Buchlovice, SDH Buchlovice a hod.
chasa, B. Zapletalová, tel. 572 595 120
Kaple sv. Alžběty Buchlovice

Rozsvěcení
Náměstí Svobody
vánočního stromu
11. 12. divadlo Popel
Restaurace U Páva
a pálenka – Ochotnický
1900
spolek Koryčany
Vánoční dílničky
Restaurace U Páva

5. 12.

Přinesení
Betlémského světla
Vánoční koncert –
Děcka z Buchlovic
Vánoční koncert
26. 12. Vepřové hody – společ.
akce se zabíjačkovými
800
specialitami
26. 12. Na Štěpána na Buchlově
otevřena brána
30. 12. Pochod na Brdo

Hala Cihelna
Kostel sv. Martina
Hospůdka
u Špalka
pod Buchlovem
Hrad Buchlov
Hospůdka
u Špalka
pod Buchlovem

ČSKC Buchlovice, I. Rosůlková,
tel. 725 453 163, www.kulturabuchlovice.cz
ČSKC Buchlovice I. Rosůlková,
tel. 725 453 163
www.kulturabuchlovice.cz
Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice,
Mgr. A. Mikulíková, mikuale@seznam.cz
Junák Buchlovice, Tereza Tymrová,
TerezaTymrova@seznam.cz, 777540580
Děcka z Buchlovic, Mgr. L. Rašticová,
tel. 737 285 333
FS Buchlovice, www.fsbuchlovice.cz
P. Špalek, tel. 603 530 448
www.hospodauspalka.wz.cz
HB Collegium
L. Mikulová, tel. 774886205
P. Špalek, tel. 603 530 448
www.hospodauspalka.wz.cz

Změna programu vyhrazena. Doporučujeme si termín a konání akce ověřit. Turistické informační centrum Buchlovice, nám.
Svobody 24, Buchlovice, tel. / fax +420 572 595 996, e-mail: tic@buchlovice.cz, www.buchlovice.cz
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Informace místní knihovny
Nové knihy z PČK
Tyto knihy si sami vybíráme a dostáváme
ZDARMA v rámci každoroční akce Projekt
Česká knihovna. Jejich názvy uveřejňujeme
v abecedním pořadí.
R. Malý: Atlas ohrožených živočichů
V. Hálek: Básně a prózy
Kol.: Čtení o Boženě Němcové
R. Fučíková: Hrdinky: příběhy významných
českých žen
F. Štverák: I zvíře mělo víc útrpnosti než člověk:
paměti pátera Františka Štveráka
J. Novák: Kundera: český život a doba
I. M. Jirous: Magorova krabička: 1979
O. Hník: Můj atlas Evropy
P. Chudožilov: Na velrybě
L. Grosman: Obchod na korze, Nevěsta,
Z pekla štěstí
M. Drijverová: Pověsti o zámcích
J. Slomek: Prahou bratří Čapků
J. Padevět: Republika
M. Kundera: Slavnost bezvýznamnosti
D. Krolupperová: Tady straší naši
M. Drijverová: To kvůli mně
G. Pokorná: V hlavě: ze zápisků mladé
schizofreničky
A. Lustig: Vlny štěstí Arnošta Lustiga aneb My
jsme chtěli jiný svět
Další nové knihy
Naučná literatura
P. Janík: 25 dní s Karlem Havlíčkem Borovským
V. Schildberger a kol.: Osvobození jižní Moravy
v roce 1945
J. Grubhoffer: Bojoval jsem na nesprávné straně
H. J. Slípka: Ohnivá křídla
P. Kolář: Posilování stresem
L. Vostárek: Jen jednou dostat šanci
Krásná literatura
J. B. Kold: Zimní muži (román o hrůzách války)
E. H. Hunt: Od rozbřesku do svítání

(Čtyřiadvacet hodin života a umírání
na Guadalcanalu)
K. Dubská: Hendrixova kytara
M. Klevisová: Prokletý kraj
Z. Koubková: Koniášův klíč
S. Češka: Případ rozvaděných bratrů
L. Beran: Vrah, který se bál sám sebe
H. Nesser: Řeznice z Malé Barmy
Kol.: Má mě ráda, nemá mě ráda
(povídky českých autorů)
L. Gounelle: A objevíš poklad, který v tobě dřímá
L. Gounelle: Slibuji ti svobodu
B. O’Nealová: Když jsme ještě věřily na mořské víly
A. Jacobsová: Panský dům 4, Návrat
B. Hošková: Když se přání (ne)plní
O. Pötzsch: Mistr
(2. část knihy Kejklíř o J. G. Faustovi)
S. O´Flanaganová: Chyba jejího manžela
L. Holmes: Evvie Drakeová začíná znovu
N. George: Světla jihu
C. Miller: 99 dní s tebou
H. Münzer: Dokud žijí motýli
V. Perrinová: Vyměnit vodu květinám
D. Rixová: Fotografie
U. Schweikert: Nemocnice Charité
M. Nikolai: Čokoládovna
A. Jacobsová: Nebe nad Kilimandžárem
P. Falvey: Sestry z Titaniku
M. Mlynářová: Bez bontonu, bez konvencí
M. Formanová: Nalakuj to narůžovo
K. Gillerová: Dívka v zrcadle
K. Janečková: Francouzský manžel
I. Pekárková: Dům bez zrcadel
D. Martincová: Šepot motýlů
D. Digma Čechová: Nesejdeš z cesty
E. Jarkovská: Mrtví milovat nemohou
E. Brabcová: Peklověk
M. Harasimová: Smrtelný hřích
Krásná literatura pro děti a mládež
M. Durková: Bára krotí Ameriku
M. Durková: Bára krotí divadlo
Mgr. Dagmar Možná knihovnice
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První dny dětí v mateřské škole po prázdninách

Pečení štrůdlu ve třídě u Sluníček

Procházka dětí z Berušek v zámeckém parku
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Přivítání prvňáčků

Ve středu 1. září jsme opět slavnostně přivítali žáky první třídy. Přivítání se uskutečnilo v zámecké sala
terreně za přítomnosti prvňáčků, jejich rodičů a prarodičů, paní učitelek, ředitelky školy Mgr. Radky
Minaříkové, starostky městyse Mgr. Pavly Večeřové a dalších. (Foto -bž-)
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Nabízíme nové kalendáře na rok 2022

Turistické informační centrum v Buchlovicích nabízí nový stolní kalendář městyse Buchlovice
na rok 2022 doplněný informacemi o svozu odpadů, kontakty na potřebná místa atd. Zároveň si
zde můžete zakoupit i další ročník oblíbeného stolního kalendáře Chřiby 2022 (21. ročník) s historickými fotografiemi fotografa a turisty Vojtěcha Rosůlka, zemřelého v 96 letech v roce 2019.
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Z výroční schůze SDH Buchlovice

V neděli 28. června se uskutečnila v sále restaurace U páva další valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů Buchlovice (SDH), která zhodnotila činnost sboru v roce 2020. Po zprávách o činnosti a hospodaření byli oceněni členové sboru za dlouholetou činnost a přijati členové noví. Hosty výroční
schůze byli starostka městyse Buchlovice Mgr. Pavla Večeřová, starosta Okresního sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska v Uherském Hradišti Václav Holásek a členové spřáteleného SDH ze Žop.
Výjezdová jednotka sboru v roce 2020 zasahovala celkem v 59 případech. Z toho 23× u dopravních nehod, 18× u požáru, 12× poskytla technickou pomoc a 6× poskytla jinou pomoc. Hasiči prodělali 11 výcviků, 19 pomohli v rámci opatření proti Kvidu, 2× se zúčastnili závodů a 3× předvedli
svou techniku a prezentovali činnost. Vedle toho uspořádali 10× výborovou schůzi, ples a s oběma
vozy absolvovali 14 kondičních jízd.
K 31. 12. 2020 měl sbor 99 členů, 3 členové zemřeli a byli přijati 3 členové noví.
Foto -bž- a Petr Zelinka
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Hasiči uctili památku zemřelých kolegů

Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Buchlovicích, stejně jako všechny další jednotky
v České republice, uctila památku dvou členů SDH Koryčany, kteří zemřeli při výkonu své činnosti
v souvislosti s tragickým výbuchem plynu v jednom z rodinných domů v blízkých Koryčanech.
I členové naší jednotky v den výbuchu pomáhali při odklízení trosek a hledání zasypaných.
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V Žopech soutěžily i Buchlovjanky

Fotografie Rostislava Skládala nám přibližují sportovní atmosféru Soutěže požárního sportu a TFA
21. srpna 2021. Soutěž, které se zúčastnily i naše ženy, členky Sboru dobrovolných hasičů z Buchlovic,
uspořádal SDH Žopy, partnerský sbor našich hasičů.
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Slovácké slavnosti vína
v Uh. Hradišti
I v letošním roce se náš Mikroregion Buchlov zúčastnil Slováckých slavností vína a otevřených
památek v Uherském Hradišti. V sobotu 11. září proběhl v době od 10 hod. do 15 hod. bohatý
doprovodný program, včetně ochutnávky našich regionálních specialit. Stanoviště bylo již tradičně u Františkánského kláštera. Počasí tentokrát přálo, proto si všichni zúčastnění krásný den
plný zážitků jistě užili k plné spokojenosti.
Městys Buchlovice děkuje všem, kteří se podíleli na prezentaci Buchlovic.

Trh v podhradí
Buchlovské erteple – vítězný recept
„O nejlepší cuketové cokoli“
Jsou to vlastně dvě kolečka piškotového těsta, mezi nimi je náplň, jsou natřené krémem a obalené.
Těsto: hladká mouka 500 g, mletý cukr 250 g, smetana 8 lžic, žloutky 5 ks, amonium 2 lžičky. Vše
smícháme, prohněteme a dáme na 24 hodin do lednice (kvůli amoniu). Druhý den vyválíme
placku a vykrajujeme kolečka. Radši menší, nabydou (vykrajovala sem koštovací skleničkou).
Pečou se na pečícím papíru na 220°C až zahnědnou, povyskočí, vyndáme (zhruba 8–12 minut).
Náplň: jablko nastrouhané na jemno (2–3), cuketa nastrouhaná najemno (asi jako jablek), cukr
krupice (dle chuti), vanilkový puding, sníh z 5 bílků, mletá skořice, trocha vody. Cuketu, jablko,
cukr a trochu vody povaříme. Stačí pár minut, až jablko a cuketa změknou. Do horkého přidáme
puding rozmíchaný v trošce vody a skořici. Krátce povaříme. Rozmixujeme a necháme vychladnout. Do studené přidáme ušlehaný sníh
Krém: 100 g másla, 2 lžíce ořechového másla (arašídové, nutela apod.), rum. Máslo necháme změknout a vše utřeme dohromady. Měl by z toho být řídký krém na natření.
Natírala jsem peroutkou.
Na obalení: kakao, mleté ořechy. Mezi dvě upečená kolečka dáme náplň, použila jsem cukrářský
sáček, ale jde to i nožem. Potom vzniklou kouli natíráme krémem a obalíme ve směsi kakaa a ořechů. Lepší jsou odleželé.
Dobrou chuť.
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ZUŠ open: Děti žijí uměním

Cestu na Madagaskar, starý Egypt či portréty a zátiší - to vše si mohli až do konce září prohlédnout
návštěvníci Muzea Podhradí v Buchlovicích.
Základní umělecká škola Uherské Hradiště uspořádala pro veřejnost ZUŠ OPEN – V. ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol, který v květnu proměnil ulice Uherského Hradiště
v přehlídku výtvarného umění.
Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠky je tvořena z prací, které vznikly ve školním roce 2020/2021
a nás napadlo, že by byla škoda jí také neposkytnout prostory Muzea Podhradí, aby si i občané
a návštěvníci Buchlovic mohli prohlédnout práce žáků Základní umělecké školy, jejíž pobočka
navíc působí také v městysi Buchlovice.
Iveta Rosůlková, vedoucí ČSKC Buchlovice, Foto -bž-
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Na Buchlově bylo v noci co k vidění

Ve dnech 23. a 24. července se v prostorách hradu Buchlova opět uskutečnily nadmíru oblíbené noční
prohlídky (Buchlovské noci s černou paní, 16. ročník), které každoročně připravuje spolek HB collegium
se správou hradu.
Noční Buchlov navštívilo více než tisíc zájemců, kteří se seznámili s romantickými příběhy hradu
v podání průvodců, profesionálních a neprofesionálních her ců a přátel hradu, oblečených do dobových
kostýmů. Před samotnými prohlídkami mohli lidé zhlédnout ukázky šermířského umění v podání
Zlínské šermířské společnosti a v prostorách prvního hradního nádvoří ohňové a světelné vystoupení
skupiny RockFire. (Foto Marek Luks)
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Rock Babky z Buchlovic to umějí rozjet
Rock Babky, tak si říkají zpívající seniorky z Buchlovic. Po dvouleté pauze měly letošní letní premiéru v lázních na Smraďavce.
Legendární soubor Ladis BuDu (Buchlovský Důchoďák), byl založen před 17 lety v buchlovickém
Domově pro seniory a vedl ho tehdejší ředitel Antonín Gajdoš. Zpočátku zpívaly i obyvatelky, ale
pak se počet utříbil na 10-12 stálic z Buchlovic. Soubor vydal 16 CD a dvě DVD. Zpíval na mnoha
charitativních koncertech v Česku, v rozhlase, televizi i v Senátu Parlamentu ČR. Zazpívala si s nimi
Lucie Bílá, Ital Drupi, Vašo Patejdl. CD křtila Monika Absolonová nebo Věra Špinarová. Po 15 letech
se funkce vedoucího Gajdoš vzdal a ujala se ho Vlasta Jurčová, která je v souboru od počátku.
„V Domově jsme skončili. Neměli jsme kde zkoušet. To mi přišlo líto a nemínila jsem se s tím smířit.
A tak se stalo, že nás vzal pod křídla městys Buchlovice. Naši radost pak hned překazil covid. Až
nyní jsem dohodla další vystoupení. Zpočátku si všichni mysleli, že si dělám legraci,“ smála se paní
Jurčová. „Stačily dvě zkoušky a úspěch se dostavil.“
„Všem nám to moc chybělo. Jsme rády, že se nás obec ujala. Však ji budeme reprezentovat,“ řekla
Zdenka Ottová. „Já tančím, prostě při písničkách dělám trochu show a těší mě, že se to líbí, lidé
se smějí. Soubor je starost, ale zároveň radost. Člověka to úžasně nabíjí a uspokojuje. Je to náš
život,“ pokračovala Vlasta. Její vitalitu jí může kde kdo závidět. Její další velkou zálibou je pečení
trubiček, šátečků a koláčků, kdy těsto poctivě ručně převaluje. Na premiéře na Smraďavce její
dobroty nechyběly.
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Uměleckého vedení se chopil Antonín Gajdoš, který byl léta v bratislavském rozhlase šéfem
hudebního vysílání lidových hudeb a profesionálně zpíval. „Když jsem se dozvěděl, že budeme
vystupovat, polilo mě horko. Ale dobře to dopadlo. Vlastička je aktivní. Už poněkolikáté pojedeme
4. září do Slupi u Znojma na Slavnosti chleba a poté zazpíváme na domácím jarmarku,“ přiblížil
Gajdoš.
Písničky mají Rock Babky na hity populární a rockové muziky. „Texty jsou ale naše. Napsala je
vrchní sestra domova Ludmila Hájková. Zpíváme např. Boty proti lásce Ivonne Přenosilové, Davidův Nonstop, Čau lásko, písničky od Olympicu,“ dodal Gajdoš.
Při písni Nonstop pějí: „Nejsme už děcka mejdanů, nevlezeme hned tak do stanu, na těle sú roky
dávno znát, závity mozku cvičíme, třetí věk školy zdoláme, s diplomem se potom chválíme. Už
nejsme děcka mejdanů, už nejsme módní hit, nevlezeme s nikým do stanu. Bez toho se ale dá žít...“
Na repertoáru jsou i písničky podle zvěrokruhu – Střelec: „Střelci muži sú z flámu pobledlí, po opíci
leží pod židlí. Dávajú si pozor na líniju těla, kdyby pěkná baba jich chtěla, nedostanú však nic.. Ženy
sú něžné potvory, pomlouvají v práci odbory, prý sú na nic. Bojují furt za vyšší plat, nikomu nic
nechcú dat. Lakomé sú navíc. Muži, ženy střelci vesele pijú kafe v teplé posteli kafe presso Zajíc.
Neběhají od baru k baru, HIV tam hrozí do daru a to nechcú za nic.“
Text a foto Slávka Červená
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Muzeum Podhradí
v Buchlovicích plné sukulentů

Zahájení výstavy sukulentů a kaktusů Josefa Horňáka z Buchlovic a keramiky Karla Žíly ze Střílek
se uskutečnilo ve středu 18. srpna. Návštěvníci Muzea Podhradí Buchlovice mohli do konce září
zhlédnout, nebo si i nakoupit, různé známé i neznámé druhy těchto rostlin, kterých má pan Horňák
několik tisíc exemplářů. (Foto -bž-)
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Cyklomaraton začínal a končil na Smraďavce

V sobotu 17. července se konal III. ročník MTB maratonu Amtech-Juvacyklo se startem a cílem
na Smraďavce.
Mezi 8. a 11. hodinou, v rámci hlavního programu, proběhla prezentace cyklistů a ve 12 hodin byl
odstartován závod v obou kategoriích (19 a 56 km). Součástí dětského programu byly mezi 9. a 11.
hodinou dětské závody v rozmezí 2–12 let, jejichž výsledky byly vyhlášeny ředitelem závodu Dušanem
Petřvalským v odpoledních hodinách. K vyhlášení výsledků hlavního závodu došlo v 17 hodin.
Kratší závodní trať („Komedie“) mířila ze Smraďavky na Stříbrnické paseky, na Osvětimansko
a údolím Dlouhé řeky opět přes paseky zpět. Delší trať („Drama“) směřovala přes Stříbrnické paseky
na Osvětimansko, Vřesovicko, Kameňák u Moravan, Čeložnicko přes Lenivou horu a poté se vracela
vrcholovou trasou pod Klimentek, Ocásek, kolem Stupavy, Holého kopce údolím Dlouhé řeky zpět
na Smraďavku. Závodu tentokrát přálo příznivé počasí. (Foto -bž-)
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Tradiční Chřibská 33 startovala v Buchlovicích

V sobotu 2. října se uskutečnil další ročník dálkového pochodu Chřibská 33 (každoročně od roku 1972),
jehož zahájení bylo tentokrát opět v Buchlovicích u tržnice na náměstí. Pořadatelé – Klub českých
turistů Uherské Hradiště (KČT) – připravil pro tento ročník celkem 4 trasy: 9 km, 20 km, 33 km a 45 km
(cyklo). O chodce a cyklisty na startu se postarali členové KČT spolu s předsedou Františkem Čevelou.
(Foto -bž-)
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Co psal zpravodaj před 59 lety
Vážení čtenáři. Ve Státním okresním archivu v Uherském Hradišti jsme při hledání jiných informací
narazili na složku, která obsahovala několik desítek čísel předchůdců současného Buchlovského
zpravodaje. V té době se jednalo o čtyřstránkové i vícestránkové černě cyklostylované listy na zažloutlém
papíru, občas doprovázené jednoduchými kresbami na svou dobu a tehdejší možnosti solidní
dvousloupečkové úpravě.
Hned z prvního čísla, které vyšlo 9. února 1962, tedy před 59 lety, se dozvídáme, že „Rada MNV
(Místního národního výboru) spolu s Osvětovou besedou se rozhodly vydávat jednou za dva měsíce
místní noviny, jimiž chtějí seznamovat občany se vším, co se v obci děje. Jistě bude všechny zajímat,
jak hospodaří MNV, co bylo již vybudováno ve výstavbě obce a co budou Buchlovice dále budovat, jaké
kulturní a společenské akce budou v nejbližší době uspořádány a jak hospodaří naše JZD (Jednotné
zemědělské družstvo)… Chtějí-li se jednotivé organizace pochlubit svojí činností, je nutné, aby podaly
zprávy tajemníku MNV s. J. Šikovi.“
Podívejme se tedy na některé ze zajímavých textů ze stránek starých zpravodajů, předchůdců toho
dnešního, které v té době nesly název Pod Buchlovem (dále jen PB). S odstupem několika desetiletí si
bez nadsázky můžeme říci, že je to všechno už kus buchlovické historie…

Jak hospodaříme v naší obci
Hospodáře vždy po skončení kalendářního
roku zajímá výsledek jeho hospodaření v uplynulém roce. Hodnotí, jak hospodařil s prostředky, které měl. MNV je hospodářem v obci,
neboť hospodaří s prostředky, které mu občané
formou daní a poplatků dávají. Protože se jedná
o prostředky náležející společnosti, má každý
občan právo vědět, kolik peněz celkem obdržel
a hlavně, jak peněz použil.
Náš rozpočet pro rok 1961 předpokládal příjem
1,075.500 Kč; skutečně dosažený příjem však
činil 1,112.680 Kč. Z této částky bylo vydáno

1,111.992 Kč, takže na našem účtu u stát. banky
ke dni 31. XII. 1961 zůstalo 688 Kč…. (PB 9. 2.
1961, Václav Hána, předseda fin. komise)
Našim důchodcům
V našem městečku pod úpatím chřibských
lesů žije 2.205 našich občanů. Z toho počtu
žije na odpočinku 371 důchodců. Jistě počet
velký, když nepočítáme domov důchodců.
Měsíčně vyplácíme našim důchodcům částku
158.520 Kč jenom v naší obci. V celostátním
měřítku je to obrovská částka, plných 10 %
státního rozpočtu…
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Komise sociálně zdravotní na podkladě požadavků ONV, KNV a vlády zpracovala další
návrhy na zvýšení důchodů, a to u 97 občanů.
U žen byl navržen základ důchodu na 420 Kč
a u mužů na 600 Kč měsíčně. Toto zvýšení bude
prováděno postupně na základě rezerv ve státním rozpočtu. Z této naší informativní zprávy
je nutno vycházet asi tak, že ne všechno záleží
na našich nadřízených orgánech, ale na nás
všech., jak každý z nás, i vy důchodci, podle
vašich pracovních schopností pomůžete. (PB 9.
2. 1961, Sociálně zdravotní komise)
Jak předejít chřipce
Odolnost organismu zvyšuj otužováním
a správnou životosprávou. Nezapomínej na vitamín C obsažený v ovoci, zelenině
a hlavně v šípkovém čaji.
Máš-li zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, bolesti
v zádech a kloubech, mohou to být první příznaky chřipkového onemocnění. Nepodceňuj
toto a ihned ulehni.
Nepij alkohol!
Máš-li chřipku bez teploty – nechoď do kina,
divadla, na schůzi apod.
Zachovávej sám všechna hygienická pravidla,
nestrp, aby kdokoliv porušoval, byť by to bylo
jen zdánlivě nevinným pliváním a kašláním
na ulici! (PB, 9. 2. 1962)
Sport
Oddíl základní tělesné výchovy volá všechny
ženy do cvičení. Pravidelné cvičení žen je každé
úterý večer. Přijďte mezi nás – utužíte své zdraví!
Pravidelná příprava hráčů kopané se koná…?
Nevíme – asi spí ještě zimním spánkem! (PB,
8. 3. 1962)
Jarní práce
Velké starosti s nestálým počasím mají družstevníci z Buchlovic. Včerejší déšť srazil elán,
s kterým družstevníci nastoupili do jarních
prací. Sotva půda dostatečně oschla, celá
mechanizovaná brigáda okamžitě nastoupila
na první hon.
Radostně vyjel s. P. Ondrůšek jako první k smykování půdy. Hned za ním s. Vladimír Straka

připravil půdu, ss. Trávníček a Hrabal rozmotali
hnojiva. Odpoledne uč. s. A. Maděra zasíval
první letošní zrní. V Ostrývku se tužili jiní družstevníci, kteří ručně rozsévali jarní pšenici, protože na těžkých půdách, které nestejně vysychají, není možno použít strojů Tak se podařilo
zasít prvních 14 ha obilí.
Bohužel jim počasí nepřálo a další připravovaný
hon pod Větřákem, který večer obětavě připravil s. Straka se s. Ondrůškem, se už nezasel.
S trpkým úsměvem skládali traktoristé osivo
zpátky na sýpku…
Živočichář s. Syrovátka se smutně dívá na holá
pole a prázdné silážní jámy. Pro opožděné jaro
snížily se krmné dávky dobytku a tím klesá plán
výroby jak masa, tak mléka. Těžké starosti mu
působí i některé dojičky, které odmítají pomoc
v této kritické době.
Prohlubují se vrásky na čele s. J. Křemečka,
zakladatele prvního intensivního sadu v Buchlovicích. Nepříznivé počasí velmi znesnadňuje
práci při hloubení jam pro mladé štěpy, kterých
je třeba letos vysadit 6.500 kusů. Starostí neubírají ani sliby spolupracovníků, že jakmile se
počasí umoudří, všichni nastoupí k záchraně
mladých sazenic. (PB, 20. 4. 1962)
Jarní úklid
Blíží se velikonoce, každý doma uklízí a dává
vše do pořádku. Je třeba, aby i naše obec měla
na jaře nové šaty. Je na nás všech, abychom si
před svými domky všechno uklidili a upravili.
Členové Československého červeného kříže
prošli obcí a viděli, že na některých místech
je opravdu třeba přiložit ruce k dílu a udělat
jarní úklid. Děláme to pro sebe, abychom žili
v čistém a zdravém prostředí. Odstraněním
všeho haraburdí a nečistot zabráníme infekčním nemocem, ušetříme hodně léků a bude se
nám lépe žít v čistém a zdravém městečku.
Také prodejny Jednoty, pohostinství, JZD, lesy,
cihelna a všechna pracoviště proveďte jarní
úklid! Jsou již jarní měsíce, kdy k nám přijíždějí
cizinci, procházejí obcí a zajdou i do obchodu,
do hostince, JZD a bylo by špatné, kdybychom
zvenčí uklidili a uvnitř nebylo čisto… (PB, 20. 4.
1962, J. Lukeštíková)
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Do zemědělství se přihlásili tito žáci: Josef Pikner – Staré Hutě, Jan Trávníček – Buchlovice,
Ludmila Jurčová – Buchlovice, Dana Kočendová – Zlechov, Marie Beránková – Buchlovice,
Jaroslav Kadlčík – Buchlovice, Josef Kočenda –
Zlechov, Marie Maňásková – Zlechov, František
Štulírek – Břestek a Arnošt Struha – Buchlovice.
Všichni tito žáci mají podepsané smlouvy s JZD.
Čekáme ještě na další žáky, kteří chtějí pomoci
našemu zemědělství. Možnosti uplatnění mají
největší. (PB, 20. 4. 1962, Antonín Berka, ředitel
školy)
Navštivte knihovnu
Navštivte naši knihovnu, která je bohatě zásobena zemědělskou literaturou! (PB, 20. 4. 1962)

Nábor žáků do povolání
Na zdejší základní devítileté škole se provádí
v souladu s celostátním plánem nábor mladých do pěti základních odvětví národního
hospodářství. Je to především zemědělství…,
za druhé hornictví…, dále hutnictví, stavebnictví a ČSD (Československé dráhy). V plánu
okresního odboru pracovních sil naše škola
dostala následující úkoly: zajistit do zemědělství 17 (splněno 10), do hornictví 3 (splněno 0),
do hutnictví 1 (splněno 0), do stavebnictví 10
(splněno 10) a do ČSD 4 (splněno 4). V náboru
mládeže do těchto povolání pomáhají činitelé
MNV, JZD a ZO KSČ.

Žaludek Buchlovic
Za rok 1961 bylo spotřebováno v naší obci
následující množství potravin: 620 q mouky,
35 q těstovin, 70 q rýže, 380 q cukru, 95 q
jedlých tuků a olejů, 100 q másla, 2.000 q
chleba, 1,200.000 rohlíků, 50 q mrazírenských
výrobků, 50 q hotových jídel v konzervách, 21 q
rybích výrobků. V prodejně masa a uzenin bylo
prodáno 23.277 kg masa a 16.153 masných
výrobků.
V pohostinství hotelu Malý bylo podáno 44.958
porcí obědů, 39.415 porcí uzenin, 21.825 černých káv, 6.152 čajů.
Na obou prodejnách potravin docíleno obratu
3,356.000 Kč, o 3% více než v roce 1960.
Z tohoto přehledu vidíme, že životní úroveň
se lepší. Záleží na nás, aby se zlepšila, a to tím,
že pomůžeme JZD zajišťovat výrobu. (PB, 20.
4. 1962)
Divadlo
Učitelský kolektiv naší ZDŠ nacvičuje se žáky
k Mezinárodnímu dni dětí divadelní hru
od Elišky Krásnohorské – Medvěd a víla. Hudba
od Jindry Harapáta.
Tato pěkná báchorka o 3 dějstvích s tanci
a zpěvy se bude jistě líbit nejen dětem, ale
i dospělým. (PB, 20. 4. 1962)
Připravil –bž–
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Vážení a milí občané Buchlovic,
rádi bychom Vás seznámili se službou Domácího hospice Antonínek, která
může být nabídkou pro všechny, kteří přemýšlí o možnosti poskytnout svým
nejbližším doprovázení v závěru jejich života v rodinném zázemí domova.
Domácí hospic Antonínek pomáhá uskutečnit to, co je přáním většiny z nás.
Zemřít důstojně a nezůstávat v těchto chvílích opuštěný.
Náš hospic je společným projektem Charity Uherské Hradiště
a Charity Uherský Brod. Obě tyto organizace mají s péčí o pacienty na konci
života a jejich blízké v domácím prostředí dlouholeté zkušenosti. Také u rodin
ve vaší obci, Buchlovicích.

Hlavním cílem je pomoc pacientům a rodinám, které se rozhodly pečovat
o svého blízkého doma. Takové rozhodnutí přináší nové výzvy v mnoha
oblastech – zdravotnické (lékařské a ošetřovatelské úkony), sociální,
psychologické i duchovní. Tato péče je poskytována zdarma, v rámci
zdravotního pojištění.
Ač se často první otázky nemocného a jeho blízkých týkají zdravotního
stavu, pacienti v domácím hospici a jejich rodiny mají nejen potřeby
v rovině zdravotnické – tlumení pro ně obtěžujících příznaků, které pokročilé
onemocnění doprovázejí (bolest, zvracení, nespavost, nechutenství, úzkost,
deprese), ale potřebují se také zorientovat v situaci, která je pro ně naprosto
nová.
V případě Vašich dalších dotazů a informací, můžete využít tyto kontakty:
e-mail: antoninek@uhradiste.charita.cz
Velehradská třída 181, 686 01 Uh. Hradiště
Vedoucí Bc. Radek Nohál: +420 731 680 347
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Rock Babky reprezentovaly

Zpívající seniorky z Buchlovic a okolí Rock Babky vyjely v sobotu 4. září reprezentovat naše městečko
na samou hranici republiky na Znojemsko, do malebné vesnice Slup. V obci se ten den odehrál
vyhlášený další ročník Slavností chleba, který v příjemném slunečním dni navštívilo několik tisíc
zájemců. Vystoupení našich „babek“, které Slup navštívily v minulosti už několikrát, mělo i tentokrát
velký úspěch. V hledišti v přírodním amfiteátru a pod pártystany si jejich písně poslechlo velké množství
posluchačů a mnozí z nich si i zatancovali. (Foto -bž-)
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Jeho Veličenstvo
Byl to smutný večer, kdy jsem svého starého pána spatřil naposled. Jako vždy mě hladil po temeni
hlavy a povídal si se mnou. Jeho hlas byl krásně sametový a nádherně uklidňoval. Znali jsme se
neuvěřitelných deset roků a úžasně jsme se doplňovali. Byli jsme si jeden druhému víc než dobrými přáteli. Někdy stačilo se na sebe jen podívat a žádných slov nebylo třeba. Jak je známo, vše
má svůj začátek a také svůj konec.
Nadešlo ono smutné ráno, kdy byl v domě divný chaos a hodně lidí. Mě odstrčili do kouta, jako
nějakou věc. Bylo to moc smutné. Vzpomínal jsem na pána, toužil po jeho pohlazení a čekal
na příjemný hlas. Nic z toho nenastalo. Moji duši naplnil smutek. Záhy se dostavil žal a nejistota.
Trvalo to dlouho… až jednoho dne bylo celé dílo dokonáno. Naložili mě do auta. Kdyby alespoň
na sedadlo, ale do zavazadlového prostoru – kufru. Kolem mě se rozhostila tma. Přepadl mě
strach. Co bude dál?! Automobil zastavil a já byl pojednou odhozen na okraj lesa. Odhozen jako
nějaká nepotřebná a zbytečná věc. Motor zaburácel, kola se protočila a zvedla oblaka prachu.
Po chvilce jsem se zvedl z trávy, obhlížel jsem krajinu a začal přemýšlet, kterým směrem se vydat
do neznáma. Trvalo jen chvilku a byl jsem u prvního domu. Vyšla žena a usmála se na mě. Ten
úsměv byl zároveň léčivým balzámem. Dostal jsem napít a k tomu také krajíc chleba. Byl jsem
za to nesmírně vděčný a najednou jsem ani nevěděl, jak moc mám poděkovat. Tak jsem obešel
několik domů, až v jednom nastala ohromná změna. Ujali se mě, dali mě najíst a posadili mě
do auta na sedadlo jako řádného pasažéra. Sledoval jsem okolní krajinu a byl jsem klidný. Už mě
bylo jedno, kam mě vezou, jelikož jsem cítil vnitřní klid. To se pozná tehdy, když má člověk kolem
sebe to příjemné světélkování, kterému se říká aura. Aura byla nádherná. Vnitřní pocit mě říkal, že
bude líp. Nemýlil jsem se.
Ocitl jsem se ve velké budově, kde mě dali najíst i napít a mohl jsem se natáhnout na kavalci.
Tam jsem byl deset, možná že dvanáct dnů. A pak se to stalo. Bylo to úžasné, nezapomenutelné
a dojemné!
,,Jejda, ten je krásný, kamarádský a má moc milý pohled,“ ozval se pojednou příjemný hlas. Záhy
jsem se ocitnul opět na sedadle automobilu a ten příjemný hlas na mne stále promlouval. Bylo to
moc krásné.
Tak už jsem nebyl nějaká ta nepotřebná věc, ale opět ,,Jeho Veličenstvo pes“, kamarád do nepohody a hlídač. Vznešeně jsem se díval tam nahoru na svého nového pána, povídali jsme si a seznamovali se spolu. Opět jsem si mohl radostně zaštěkat a pomyslet si, že život je nádherný. Na světě
je hezky, zvláště když jsou kolem dobří lidé.
A tento příběh se v Prakšicích skutečně stal. Domnívám se, že stojí za krátké zamyšlení.
Vladimír Procházka

Inzerát
Mladí manželé hledají v lokalitě Buchlovic a přilehlých obcích stavební pozemek pro výstavbu
rodinného domku. Překážkou není ani starý dům k demolici. Za nabídky nebo i tip mnohokrát
děkujeme. Opravilovi. 774 460 557.
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Na horní fotografii vidíte schodiště k bytu za již neexistující starobylou budovou bývalého Lesního
závodu Buchlovice v období čtyřicátých let minulého století. Na dolním snímku je buchlovické náměstí
ještě s benzínovou čerpací stanicí v roce 1971. (Archiv SPHB)
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Měsíční vyhodnocení z amatérské
meteorologické stanice
Červenec 2021 v Buchlovicích
Jaký byl letošní červenec. Teplotně nadprůměrný,
odchylka od dp 2001–2020 činí +0,7 °C. Srážek spadlo naopak poměrně výrazně pod dp
2011–2020, celkem tedy napršelo 55 % dlouhodobého průměru. Letošní červenec byl tedy
teplejší a sušší. Je zajímavé porovnání se stanicí v Košíkách, kde spadlo podstatně více srážek. Zajímavostí jsou i dvě tropické noci, to
znamená noci, kdy minimální teplota neklesne
pod 20 °C, jsou spíše vyjímečné, musí se sejít
více podmínek, většinou toto nastává těsně
před příchodem studené fronty při vyrcholení přílivu teplého vzduchu od jihu, důležité
je i aby nebylo bězvětří nebo byla oblačnost
(nízká nebo střední) a neprobíhalo tedy radiační
ochlazování.
Průměrná teplota: 21,1 °C/ 21,2 °C
(/8+15+2*22)/ 5 minut
Srážky: 38,2 mm/ 36,0 mm (automatický/
manuální srážkoměr)
Maximální teplota: 34,1 °C (8.; 14:58 selč)
Minimální teplota: 11,1 °C (24.; 05:24 selč)
Minimální přízemní teplota: 8,3 °C (21.; 05:26)
Nejnižší maximum: 22,7 °C (1.; 15:18 selč)
Nejvyšší minimum: 20,7 °C (18.; 05:46 selč)
Průměrná maximální teplota: 27,5 °C
Průměrná minimální teplota: 15,4 °C
Nejteplejší den: 8.; 26,0 °C/ 8.; 24,9 °C
(průměr 8+15+2*22/ 5 minut)
Nejchladnější den: 2.; 17,5 °C/ 1. a 20.; 17,7 °C
(průměr 8+15+2*22/ 5 minut)
Maximální tlak: 1022,2 hPa (22.; 07:31 selč)
Minimální tlak: 1007,5 hPa (13.; 17:43 selč)
Průměrný tlak: 1014,3 hPa
Maximální vlhkost: 98 % (6., 12., 13., 15., 26.)
Minimální vlhkost: 39 % (24.; 14:01 selč)
Průměrná vlhkost: 76,7 %
Maximální rychlost větru (náraz větru):
14,8 m/s (25.; 22:05 selč; zjz)

Průměrná rychlost větru: 1,5 m/s
Dny s maximální rychlostí větru (nad 10/15/20
m/s): 7/0/0
Nejčetnější směry větru: severozápadní,
severní, ssz
Dny s deštěm (nad 0,2 mm): 10 (7., 9., 11., 14.,
20., 24., 25., 26., 28., 31.) (srážky se počítají
od 07h do 07h selč následujícího dne, takže
pokud srážky spadnou od půlnoci do 07h
počítá se k předchozímu dni a ten pak zapisuji
jako den s deštěm)
Jasné, skoro jasné dny: 4 (do 3/8 pokrytí
oblohy) (6., 10., 19., 30.)
Zatažené dny: 0 (od 7/8)
Dny s bouřkou: (na stanici/vzdálené): 4/1
(9., 14., 20., 28./ 27.)
Den s mlhou/mrznoucí, zmrzlou mlhou: 0
Letní dny: 24/ Tropické dny: 8 (6., 7., 8., 13., 24.,
27., 28., 30.)/ Tropické noci: 2 (17., 18.)
Maximální intenzita srážek: 81,2 mm/h
(14.; 09:05)
Maximální úhrn srážek za 24 hodin: 13,6 mm
(25.)
Nejvyšší rosný bod: 23,8 °C (8.; 19:20 selč)
Nejnižší rosný bod: 9,8 °C (21.; 05:55 selč)
Nejvyšší hodnota globálního solárního záření:
1146 W/m2 (5.; 13:41 selč)
Den s nejnižší maximální hodnotou globálního
solárního záření: 448 W/m2 (11.; 15:55 selč)
Nejvyšší hodnota UV indexu: 6,4 (6.; 13:01 selč)

Srpen 2021 v Buchlovicích
Osmý měsíc letošního roku se nesl ve znamení vlhkého počasí. Oproti červenci suma
srážek výrazně narostla. Srážkově tedy srpen
v porovnání s posledním desetiletím skončil jako
výrazně nadprůměrný (320 % dlouhodobého
průměru, který činí 51,7 mm). Například na severovýchodě ČR spadlo ale srážek ještě mnohem
víc. Po teplotní stránce si asi budeme měsíc
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pamatovat jako chladný. Odchylka od průměru
let 2001–2020 činila -2,2 °C. Jednalo se tak
o nejchladnější srpen od roku 2014, tehdy
dosáhla teplota hodnoty 17,3 °C.
Průměrná teplota: 17,5 °C/ 17,7 °C
(8h+15h+2*22h)/ 5 minut
Srážky: 165,4 mm/ 150,0 mm (automatický/
manuální srážkoměr)
Maximální teplota: 31,6 °C (15.; 16:10 selč)
Minimální teplota: 7,9 °C (26.; 02:35 selč)
Minimální přízemní teplota: 6,1 °C
(26.; 00:40 selč)
Nejnižší maximum: 16,3 °C (26.; 16:30 selč)
Nejvyšší minimum: 17,3 °C (15.; 05:35 selč)
Průměrná maximální teplota: 23,7 °C
Průměrná minimální teplota: 12,5 °C
Nejteplejší den: 15.; 23,5 °C/ 15.; 23,8 °C
(průměr 8+15+2*22/ 5 minut)
Nejchladnější den: 26.; 11,8 °C/ 26.; 12,1 °C
(průměr 8+15+2*22/ 5 minut)
Maximální tlak: 1023,0 hPa (13.; 11:15 selč)
Minimální tlak: 1003,4 hPa (5.; 18:24 selč)
Průměrný tlak: 1014,5 hPa
Maximální vlhkost: 98,9 % (9.; 08:05 selč)
Minimální vlhkost: 47,5 % (10.; 16:25 selč)
Průměrná vlhkost: 83,1 %
Maximální rychlost větru (náraz větru):
15,6 m/s (16.; 17:55 selč; ZJZ)
Průměrná rychlost větru: 1,2 m/s

Dny s maximální rychlostí větru (nad 10/15/20
m/s): 4/1/0
Nejčetnější směry větru: západní,
jihozápadní, zsz
Dny s deštěm (nad 0,2 mm): 18
Jasné, skoro jasné dny: 2 (do 3/8 pokrytí
oblohy) (10.; 13.)
Zatažené dny: 1 (od 7/8) (5.)
Dny s bouřkou: (na stanici/ vzdálené): 4/1
(1.; 3.; 8.; 16./ 14.)
Den s mlhou/mrznoucí, zmrzlou mlhou: 4
(7.; 9.; 28.; 30.)
Letní dny: 13/ Tropické dny: 2 (14.; 15.)
Maximální intenzita srážek: 225,8 mm/h
(4.; 00:10)
Maximální úhrn srážek za 24 hodin: 40,4 mm
(5.)
Nejvyšší rosný bod: 24,7 °C (15.; 12:20 selč)
Nejnižší rosný bod: 7,3 °C (26.; 02:30 selč)
Nejvyšší hodnota globálního solárního záření:
1220 W/m2 (3.; 13:00 selč)
Den s nejnižší maximální hodnotou globálního
solárního záření: 209 W/m2 (5.; 12:20 selč)
Nejvyšší hodnota UV indexu: 5,4
(3.; 13:00 selč)
Richard Kapera ml. (kap.r@seznam.cz)
Foto autor
Aktuální počasí a historii ze stanice naleznete
i v mobilní aplikaci Počasí Meteo.

Oblačnost z polí pod Buchlovem
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Z buchlovského slovníku III
gyglat – klátit
hábky – drobné textilní věci, oděv
hafel – hromada
haklíky – háčky na sepnutí látky
haluzňa – neudržovaná, špinavá místnost
hamovat – brzdit (vůz),
hamovat se – brzdit se, omezovat se
(např. v jídle)
handlíř – obchodník s koňmi, s dobytkem
handrkovat – dohadovat se
handrkovat – smlouvat
handrkovat se – smlouvat
hárešt – kriminál
hausírovat – stále někam chodit, neudržet se
doma
hecovat – burcovat
hen, henkaj – tam
hépat – skákat
hépat – skákat
heríč – klobouk
herz – sporák
hihňat se – smát se
hňácnůt – spadnout
hňápat – mluvit nesmysly
hňápnút – spadnout nebo šlápnout do něčeho
zapáchajícího
homola cukru – homole cukru, dříve prodáván
v této formě
hongat – houpat
hotař – polní hlídač
hr – divoký, náhlý člověk
hrabica – kosa na obilí
hrbát – hřbet, záda (hanlivě)
hróchat – tlouci na něco, co vydává silné rány
(i rachejtle)
hrotek – nádoba, do které se dojilo mléko
hrtáň – krk (hanlivě)
huhňat – špatně mluvit
húlava – dešťová nebo sněhová přeháňka
húlava – velká mračna
hulázňat – křičet
huňa – deka
hungat – houpat
hungat – houpat

huškat – chovat, natřásat malé dítě
chabaždí – roždí
chábí – houští
chábí – křoví
chabovac – prut
chábovica – kapustová polévka
chatrčák – větrný mlýn
chichtat se – smát se
chramozda – kdo nedává pozor
chrchlat – nepěkně kašlat a plivat to na zem
chrmlat – škaredě kašlat
chrnět – spát
chumaj – nespolehlivý člověk
chupy – vlasy
ibrišní – náhradní
indová to bývalo ináč – dříve to bývalo jinak
indy, indá, indová – dříve
izba – místnost
je to na úmor – je to na umření
jít na kutě – jít spát
jizba – světnice
kabaňa – kabát
kabonit se – mračit se
kabonit se – tmít se
kacabaja – zimní součást kroje ženského
kalamář – nádoba na inkoust ve školní lavici
kalenica – trám na střeše
kalfas – velký hrnec
kamínek – brousek
kant – boční strana
kaňůr – kanec
kebula – hlava
kel – kapusta
keláně – zuby
keláně – zuby (hanlivě)
kerchov – hřbitov
klábosit – stále mluvit
klacek – nevychovaný kluk
klenec – babyka
klnůt – klít
klupna – kolík na připevnění prádla na šňůru
kňárat – naříkat
kodrcat se – kymácet se na voze
kolembač – plachetka uvázaná mezi dva
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stromy pro malé dítě
konopja – konopí
kopenec – suché seno shrabané na jednom
místě, než se dá do kopky
kopisť – asi 120 cm velká vařecha na mísení
těsta
kostn – komoda
košer – je to čisté, správné
koštovat – ochutnat
koškař – sběrač kožek, podomní obchodník
kotačka – suchý kukuřičný klas zbavený zrn
kotáry – kamenitá pole
kotovica – hlava (hanlivě)
kotovica – nepálená cihla
kotrba – hlava
kotrmelec – kotoul
kotula – hlava
kotulka – vařecha na míchání povidel
kraďů – tajně
krapka – troška
krnět – trouchnivět (dřevo)
krpa – chyba
krpál – zakrslý strom
křápat – hlučně jít anebo také tlouci do něčeho
kšíry – postroje na koně
kučnica – druh motyky
kučnica – úzká, těžká motyka
kujón – přemýšlivý člověk
kulér – vzteklý člověk, vztek
kumpán – dobrodruh
kvalt – spěch
kvaltovat – pospíchat
kvašák – kyselá okurka
kvelb – obchod
kvicht – závaží (drobné)
kvočka – kvočna
kysaný – kvašený
kysňa – bedna
kyša – zadek
lajntuch – prostěradlo
lapět – stále sedět na jednom místě
laterňa – lucerna
látka – hliněná nádoba na mléko
latrina – záchod
lazír – holič
lazírovat – holit
lebedit si – hovět si, odpočívat

lebezňa – hlava
ledaže – nebo, že
ledvá – sotva
legátka – židle
lejstra – úřední listiny
lelík – cop
lelky – zahálka
lenóra – lenoch
lépnůt – dát pohlavek
lilenky – kačenky
limón – citron
liskanec – facka
liskat – fackovat
liša – vysoký oheň
líta – velká nádoba na močůvku
lízačka – rozvařené trnky
lopaťák – velký koláč pečený v peci
luncoch – souchotě
lušňa – část vozu
lúšňat – hledat
lúšňat – někde se zdržovat
lúšňat – toulat se
máčura – omáčka
maglaja – nešika
marhula – meruňka
máslo – máslo rozpuštěné
měďáčky – drobné peníze
měrčit – pamatovat
měrka – dřevěná nádoba sloužila k vážení obilí
místo vah
měrka – měřidlo (když nebyly váhy)
mlatevňa – stodola
mlázgnůt – uhodit se, spadnout
morůtný – uhřátý, uhnaný
morůtný – uřícený, unavený
morůtný – zpocený, uřícený, unavený
motovidlo – nemotorný člověk
mrk trk – udělal, odešel, aniž něco řekl
na kutě – brzy jít spát
na pospas – neudělat něco, nechat to světu
nabijanica – zeď z jílu tlučeného mezi desky
nabrblat – vynadat
načabařit – nastrážit
načápat – chytit
Miloslav Hrdý
Pokračování příště
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Úspěšný brankář Šimon Kučík
Šimon Kučík (roč. 2011) své první fotbalové
krůčky udělal v přípravce TJ Buchlovice a fotbalový talent svou pílí rozvíjel tak, že v ní patřil
k nejlepším. Dělal kapitána a své první branky
dal v době, kdy byl ještě mateřské škole. Poté
si jej všimli trenéři FC Slovácka, kam později
přestoupil a úspěšně pokračuje jako brankář
ve stopách svého otce, dlouholetého brankáře
Michala Kučíka. Takové úspěchy trenéry vždy
potěší. Šimon Kučík se tak přidává k dalším
buchlovickým hráčům, kteří již úspěšně působí
v FC Slovácko a jsou příkladem pro naše další
hráče i hráčky z Buchlovic.
Přejeme mu všichni, aby ho fotbal nadále bavil,
dělal radost rodičům a dále úspěšně reprezentoval Buchlovice.

Na fotografii vidíte Šimona Kučíka na turnaji
Top Moravia Cup ve Vážanech nad Litavou, kde
byl oceněn jako nejlepší brankář turnaje.
Jiří Moravčík

Staré stromy a buchlovské
ovocnářství v minulém čase
Naši předkové – zemědělci – měli odjakživa
ke všem stromům dobrý vztah. Snad v tom
bylo ještě maličké zrníčko pohanství, kdy
některé stromy byly považovány za posvátné
a byly uctívány.
Asi jako dědictví z těch dob pohlíželi lidé
v Buchlovicích na strom jako na živou bytost.
V mládí jsem často slýchávala od pamětníků
úsloví, že ten, kdo úmyslně zničí strom, nebo
mu ublíží, že zahyne, do roka zemře a hned
bylo poukázáno na několik případů.
Příznivé podmínky a vhodná poloha Buchlovic
na úpatí Chřibů zřejmě taky měly svůj podíl
na tom, že se tu vždy ovocným stromům dařilo.
K největšímu rozvoji ovocnářství došlo v druhé
polovině devatenáctého století a zasloužil se
o něj tehdejší buchlovský pan farář Dvořák
a panský zahradník Böhm. Nyní již více než sto
let poté se u nás bude zakládat sad se stromy
starých ovocných odrůd a tato skutečnost mě
přivedla k úmyslu napsat tento text. Při sadu

bude zřízena ovocná školka, kde bude možno si
stromky těchto léty prověřených odrůd koupit.
Ovoce se v Buchlovicích pěstovalo asi odedávna. Jsou toho dokladem názvy několika
místních tratí. Polní trať Třešňák vedle lázeňských budov na Smraďavce, kde bývalo hodně
třešňových stromů a Trnávky, polní trať, kde
bývalo v polích i pod lesem hodně švestkových
stromů. Z této oblasti se doposud v Buchlovicích pálí jedna z nejlepších slivovic. Názvy lesních a polních tratí podle ostatních stromů jsou
např. Lipůvka, dnes zahrádkářská kolonie, kde
byl původně asi lipový hájek. Částem luk k Pile
se říká V Klencoch. Zřejmě tam dříve rostly
kleny (babyky). Dále jsou to Velká Lipová a Malá
Lipová, lesní trati kdysi s lipovým porostem.
Jak jsem už uvedla, k významnému rozmachu ovocnářství došlo v Buchlovicích po příchodu vlasteneckého faráře, buditele Josefa
Dvořáka. Dostal se k nám v šedesátých letech
devatenáctého století. V těchto časech byla
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v městečku byla finanční a hospodářská situace k netěšení. Hraběcí rodina Berchtoldů se
zřízením nemocnice v zámku a dalšími sociálními aktivitami zadlužila na dlouhá desetiletí a podle toho vypadal i celý velkostatek.
Buchlovští zemědělci dlouho po zrušení roboty
nevynikali a koneckonců neuměli ani žít v nově
nabyté svobodě. Často nezodpovědným způsobem života přicházeli o své majetky. V tu
dobu přišel zmiňovaný, vzdělaný kněz, který
se snažil povznést své farníky z lidské bídy.
Poznal, že se u nás dobře daří ovocnářství a učil
rolníky výnosně ovocnařit. To zvolil jako jeden
z prostředků ke zlepšení všeobecné nouze.
Za své peníze nakoupil v ovocných školkách
mladé stromky, nechal je přivést do Buchlovic
a rolníci si je rozebrali. Tak se k nám asi dostaly
jablka „kožené“, „parména zimní“, „malenovské“,
„hrkáče“ (hranáč kdánský), „cáry“ (car Alexandr),
„režňata“ (astrachán bílý a červený) atd. Tehdy
to byly novinky. Panenská jablka tu asi byla už
dříve. Nové druhy hrušek pravděpodobně byly
„hodonky“, „salcburky“, „máslovky“, „císařky“,
„baby“, „krvavky“, „ovesňačky“ atd. „Kamínky“
a „trpule“ byly asi původní.
Dvořákova snaha zabrala. Rolníci si prodejem ovoce hodně pomohli. Stromy vysazovali na Pastvisku, na meze, k polním cestám

i do polí, hlavně v Trnávkách a v Chrasťách.
Přímo v obci byl zvyk, že před domem, pokud
tam bylo jen trochu místa, se vysazovala hrušeň a humna (sady) za usedlostmi byla plná
ovocných stromů. Zámecký zahradník Böhm
při této příležitosti nechal vysázet jabloně
a hrušně kolem polí a luk okolo Buchlova
a kousek zámecké zahrady u potoka přeměnil
na ovocný sad.
V Buchlovicích se vždy nacházel překupník ovoce, který buchlovské výpěstky vozil
do Rakouska, do Vídně, později do Brna, Ostravy
i Prahy. Pro trnky a durancie na slivovici a hrušky
„kamínky“ na hruškovici a hruškové víno si jezdili lidé z dědin kolem Moravy, kde se ovoci tak
dobře nedařilo. Mnoho buchlovských rodin si
tak pomohlo a zbavilo se dluhů. Také slivovice,
třešňovice, meruňkovice i hruškovice se dobře
prodávaly. Náš soused, stařeček Rýznar, vždycky
říkal: „Když na měřici rolí stójí veliká jabloň
a dobře zarodí, strží se věc, jak dyby se na tem
rolí dobře urodilo žito.“ Ovocnářská tradice tu
žila stále až do vzniku zemědělského družstva
a rozorání mezí, kdy byly stromy na polích, a většinou ty staré odrůdy, likvidovány.
(dokončení příště)
Text Zdenka Maršálková, foto Bořek Žižlavský
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Říjen na našich zahrádkách
Po sklizni ovoce obnovujeme na kmenech slivoní lepové pásy (případně znovu obnovujeme lep
natřený přímo na kmeny). Tím zabraňujeme bezkřídlé samičce píďalky podzimní vylézt po kmeni
a naklást v koruně stromu vajíčka. Z kmenů jádrovin pak likvidujeme (pálíme) pásy z vlnité
lepenky a tím ničíme zde ukrytá různá vývojová stadia škodlivého hmyzu.
Po sklizni ovoce navíc vždy vyčistíme plochy pod ovocnými stromy od veškerého spadlého, červivého a nahnilého ovoce. U peckovin ze stromů odstraníme „mumifikované plody“, které často
pevně lpí k přilehlé větvičce, neboť tyto jsou zdrojem infekce pro moniliovou spálu a pro moniliovou hnilobu ovoce v následujícím roce.

Nebezpečnou strupovitost u ovocných stromů lze v příštím roce významně omezit postřikem
5% roztokem močoviny, provedeným asi týden před opadem listů (nikdy však ne dříve!).
Koncem října je ještě možné ničit vlnatku krvavou na stromech. Lze použít buď přípravek Pirimor
50 WG, anebo při silném výskytu vlnatky krvavé Mospilan 20 SP. Do postřiku vždy přidáváme smáčedlo. Ekologové doporučují pro likvidaci vlnatky NeemAzal T/S se smáčedlem.
MO Českého zahrádkářského svazu Buchlovice
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V sobotu 11. září se uskutečnilo další letošní vítání nových občánků městečka Buchlovic v zámecké
sala terreně – zleva Dominik Elek, Rozárka Zdráhalová, Klára Marie Úředníčková a Táňa Hrabalová.
Přivítaným dětem přejeme do života mnoho štěstí, zdraví a vše nejlepší. (Foto Pavel Paška)
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V měsíci červenci oslavil krásné 90. narozeniny náš spoluobčan pan Vladimír Obdržálek, kterému
k jeho jubileu přišli poblahopřát představitelé městyse Buchlovice. S gratulací nechyběli ani muzikanti
dechové hudby Buchlovjané, s níž dlouhá léta vystupoval a i tentokrát si s nimi s chutí zahrál na trubku.
Panu Obdržálkovi přejeme do dalšího života hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
(Foto -bž-, Slávka Červená)
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Koncem měsíce srpna oslavili svou zlatou svatbu – 50 let společného života – manželé Marie a Jan
Stockmannovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim přejeme hodně zdraví, štěstí a další
spokojená léta společného života. (foto -bž-)
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V měsících září a říjnu 2021 slaví svá kulatá a půlkulatá životní
jubilea naši spoluobčané:

září
paní Zdenka Fialová (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Vlasta Krystýnková
paní Marie Martinková (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Ladislava Karásková
paní Jitka Běhávková
paní Zdenka Halásová (Domov pro seniory Buchlovice)
pan Milan Mičky
paní Ludmila Jelínková (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Jaroslava Mikulíková
pan Ing. Bohumír Sýkora

říjen
paní Marta Škrabalová (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Helena Staufčíková
pan Rudolf Matula (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Dagmar Malíčková
paní Marie Zatloukalová
paní Ludmila Vojáčková
Všem oslavencům přejeme do dalších let života všechno nejlepší,
hodně zdraví a štěstí.
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Příloha Buchlovského zpravodaje

Trh v podhradí
aneb Náměstí pukalo ve švech

V neděli 26. září proběhl za krásného slunečného počasí již VII. ročník Trhu v podhradí Buchlovice.
Sjeli se k nám stánkaři ze široka daleka, v bohatém kulturním programu vystoupili, mimo Dechové
hudby Buchlovjané, dětí z MŠ a ZŠ Buchlovice a Děcek z Buchlovic s CM Džbánek, také Dětský
folklorní soubor a CM Pentlička z vedlejších Boršic. Naši divadelníci nám zahráli útržek z jejich
úspěšného nastudování „Slovácko sa súdí aneb fašaňk z věcí ludských“. Na závěr to pořádně rozjely Rock Babky z Buchlovic. Mužský sbor předvedl v přímém přenosu, kolik dá práce vypresovat
z hroznů sladký mošt a za doprovodu CM Rubáš zazpívali krásné písně nejen o víně. Mezitím nám
předvedlo 10 zúčastněných traktorů spanilou jízdu a cenu Buchlovský šíp Junior si odnesl Bruno
Bartošek za nejrychlejší slalom na svém „šlapacím“ traktoru. V soutěži „O nejlepší cuketové cokoli“
vyhrály Buchlovské erteple od Marty Korečkové.
Myslím, že se nám Trh v podhradí opravdu povedl a všichni si ho užili. Děkuji všem, kteří mi
pomohli s jeho přípravou. Hasičům z Buchlovic mimo jiné za vynikající zabijačku, pracovníkům
SMB za nachystané náměstí a stánky a všem ostatním, kteří vystoupili v rámci programu.
Iveta Rosůlková, vedoucí ČSKC Buchlovice
Foto -bž-, Jarmila Vráblová, Ing. Petr Adámek

„U svatých“ v zatáčce staré brněnské silnice pod Holým kopcem v roce 1924

Jarní podvečer pod Buchlovem (foto Erika Zámečníková)
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