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Uvnitř zpravodaje přinášíme reportáž z tradičních Martinských hodů v Buchlovicích, které se uskutečnily
ve dnech 9. a 10. listopadu. (foto Jiří Kučík)

Zrození Krista
Je to víc než dva tisíce let,
co Bůh z nebe syna na zem dal,
aby hříchy, nepravosti lidské
všechny za nás na sebe on vzal.

V kostele Ježíšek si do jesliček lehne,
Panna Maria ho k spánku ukolíbá,
pastýři všichni koledy zpívají
a svatý Josef se jen usmívá.

Tiše, tichounce každičký Štědrý večer
nesou sněhové vločky Ježíška,
tiše, tichounce se snášívají k zemi
jako jemňoulinká bílá peříčka.

Přestane padat sníh a hvězdy jasné
i s měsícem se zjeví nad námi
a zvony z věže s barokní kopulí
zrození Krista všude oznámí.

Kolem něj letí soubor andělíčků malých,
co nesou hodným dětem dárečky,
točí se, krouží jak sněhové vločky
a k tomu zvoní stříbrnými zvonečky.

Půlnoční zvony slavně vyzvánějí,
vánoční poezie kolem zavane,
zrozený Kristus v srdce lidské vstoupí,
dejž Pane, ať tam dlouho zůstane.
Zdenka Maršálková

Dřevoryt Arnošta Hrabala
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Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám klidné prožití zbylých adventních dnů, radostné a pohodové vánoční
svátky strávené v kruhu rodinném a do nového roku spoustu štěstí, lásky, zdraví
a samé dobré lidi kolem sebe!
Mgr. Pavla Večeřová, Vaše starostka
Bořek Žižlavský, místostarosta
s celým kolektivem zaměstnanců městyse Buchlovice

V Soblahově u přátel

V první polovině listopadu navštívili zástupci městyse Buchlovice, starostka Mgr. Pavla Večeřová,
místostarosta Bořek Žižlavský, ved. Československého kulturního centra Iveta Rosůlková a bývalý
starosta ing. Jiří Černý naši družební obec Soblahov v sousedství Trenčína. Se soblahovským starostou
Marianem Hudcem a místostarostou Danielem Mrázikem si Buchlovjané prohlédli nový obecní úřad
umístěný ve zrekonstruované budově a základní školu. Během jednání se zástupci obou obcí domluvili
na další partnerské spolupráci na příští rok.
(Foto Zuzana Hrnčárová a -bž-)
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Hasiči procházejí náročným výcvikem

Členové zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Buchlovicích mnohokrát v roce zasahují
při dopravních nehodách zejména v chřibském úseku silnice I/50. Z tohoto důvodu procházejí
pravidelným náročným výcvikem. V druhé polovině listopadu se v této souvislosti zúčastnili první
etapy výcviku na vyprošťování osob z havarovaných vozidel v areálu Služeb městyse Buchlovice
(staré cihelny) a v hale Cihelna, který uspořádal Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Tématem
výcviku byla zdravověda, vyprošťování osob, správné ovládání vyprošťovacího zařízení aj. Další
část opět dvoudenního výcviku bude pokračovat v měsíci prosinci.
Foto Roman Šarata a Rostislav Skládal
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Hala Cihelna zahájila druhou sezónu

V měsíci září zahájila naše víceúčelová sportovní hala Cihelna, otevřená v září loňského roku, svou
druhou sezónu. Její prostory během podzimu opět téměř každý den zaplnili hráči několika sportovních
odvětví z Buchlovic a okolí. Fotografie správce haly, ing. Rostislava Skládala, přibližují florbalový turnaj
FC Slovácka.
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Buďme obezřetní
V souvislosti se zahájením topné sezóny stojí za připomenutí, že k vytápění objektů lze používat
pouze schválené typy spotřebičů paliv a je nutné se řídit předpisy a návody výrobce pro jejich
instalaci, umístění, obsluhu a údržbu.
Zákon o požární ochraně ukládá povinnost dodržovat podmínky a návody, vztahující se k požární
bezpečnosti výrobků nebo činností, a počínat si tak, aby nedocházelo k požárům. Platí to zejména
při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování,
manipulaci a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, při zacházení s otevřeným
ohněm či jiným zdrojem zapálení.

Na co si dát pozor, než začnete topit?
Každý by měl znát, v jakých lhůtách je povinen zajistit pravidelnou revizi plynových a elektrických spotřebičů nebo čištění a kontrolu komínů jednotlivých typů tepelných spotřebičů. Měl by
si zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda není spotřebič nebo kouřovod propálený.
Opatrnosti je třeba dbát při vysypávání žhavého popele – popel ukládat do nehořlavých a neporušených nádob. Každoročně se stává špatné ukládání popele příčinou požárů nejen popelnic
a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.

Příprava topidel
Splněny by měly být zejména předepsané povinné revize a kontroly. Máte vyčištěná kamna,
seřízený kotel topení? Zvláště důležité je to u uživatelů plynových kotlů, kteří mají stanovenou
povinnost zajistit jednou za rok kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje
a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.
Topí-li se pevnými palivy, znamená zanesený komín nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení
sazí. Zvláštní nároky jsou opět požadovány u plynových kotlů. U nich je nutná jak čistota komínových průduchů, tak předepsaný tah komína.
Odpovědnost za stav komínu jako součásti domu nemá kominík, ale majitel objektu.

Některé zásady bezpečného provozu topidel:
• dodržovat bezpečnou vzdálenost jednotlivých druhů topidel od hořlavých stavebních
konstrukcí a zařizovacích předmětů,
• neodkládat hořlavé materiály a předměty na povrch topidla,
• izolovat spotřebič pevných paliv od podlahy z hořlavých hmot ochrannou podložkou,
přesahující jeho půdorys,
• udržovat komíny a kouřovody v řádném technickém stavu, zajistit jejich pravidelné kontroly
a nepoužívat komíny, u nichž byly zjištěny závady,
• dbát na pravidelné čištění a kontrolu komínů a kouřovodů spotřebičů paliv.
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Hodový týden v MŠ
V týdnu od 4. do 8. 11. se uskutečnil v MŠ tzv. „hodový týden“. Tato akce je na mateřské škole již
tradiční a mezi dětmi velmi oblíbená. Děti se učily zpívat lidové písně, poznávat a pojmenovávat
části kroje a také znát různé hodové tradice.
Prostory naší školky se v tento týden vyzdobily obrázky a fotkami krojů, práva a třeba i hodovými
koláči. Paní učitelka Andrýsková dětem ukázala velmi starý kroj, který má po své babičce.
Děti se během tohoto týdne také dozvěděly, proč se buchlovským hodům říká svatomartinské,
kdo to byl svatý Martin a proč se na svatého Martina peče husa. Víte to? Naše děti už ano.
Nejdůležitějším dnem pro nás byla středa. To se v MŠ konala hodová slavnost. Rodiče dětem přinesly
jejich kroje a také něco dobrého na zub. Po dopolední svačince se děti i s paní učitelkami oblékli
do krojů a těšily se, až to začne. Nejstarší děti ze SLUNÍČEK šly průvodem v čele se stárkou a stárkem,
který nesl hodové právo k mladším dětem do BERUŠEK, kde je pozvaly, aby šly s nimi na hodovou
slavnost. Poté obě dvě třídy šly pozvat ještě ty nejmladší děti u KUŘÁTEK, které se k nim také připojily. Takový dlouhý průvod, ve kterém bylo kolem 50 dětí, dorazil do jídelny. Tam čekala na našeho
stárka a stárku ještě jedna velká povinnost a to, požádat vedení ZŠ o povolení hodů. Naši stárci to
krásně zvládli a hodové veselí už mohlo opravdu začít. Následovalo představení tanečních pásem
každé třídy. Všechny třídy měly tanečky připravené a nacvičené, a zato si zasloužily odměnu. Ta byla
ve formě občerstvení, které nám přinesli rodiče dětí. Děti si mohly vybrat slané šneky, tyčinky, sladké
koblížky, sušenky, ale také jablíčka, mandarinky a mnoho dalšího. Než jsme se vydali zase zpátky
do svých tříd, zazpívali jsme si společně ještě pár hodových písní.
V budoucnu se Buchlovice vůbec nemusí bát o hodové stárky, protože v mateřské škole už nám
roste nová generace.
Kolektiv mateřské školy
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Nabízíme nový obecní kalendář
Turistické informační centrum Buchlovice nabízí nový obecní stolní kalendář na kalendářní rok 2020,
ve kterém jsou vyznačeny svozové dny odpadu, základní kulturní aj. akce a další důležité informace.
Tentokrát jsme pro vás vybrali množství reprodukcí starých pohlednic z Buchlovic, Buchlova a Smraďavky. Kalendář si můžete opatřit v pracovní dny Po–Čt (9.00–12.00, 12.30–15.00 hod.)

Program DRUHÝ KROK
Škola je místem, kde každý z nás strávil velkou část svého života. Probíhá zde takzvaná školní
socializace. Školní vzdělávání má velký potenciál vést žáky nejen ke znalostem a dovednostem
v oblasti školních předmětů, ale také jim zprostředkovat důležité životní hodnoty a postoje, bez
kterých nelze vést spokojený a naplněný život.
Základním kamenem k tomuto zprostředkování je naučit děti chápat význam emocí, díky tomu
porozumět sobě i druhým a naučit se konstruktivním způsobem přistupovat k problémům. I přes to,
že se někteří dospělí domnívají, že děti žádné problémy nemají, ve skutečnosti se ve škole i mimo
ni setkávají s různými situacemi, kdy si nevědí rady, nevyznají se v sobě ani v druhých a nevědí, jak
reagovat. Přitom by právě škola mohla být institucí, která dětem v tomhle směru pomůže.
DRUHÝ KROK je preventivní program pro 1. stupeň ZŠ, který vychází z tzv. sociálně-emocionálního učení.
V rámci tohoto programu se děti učí být empatickými, vcítit se do situace druhého, dobře komunikovat s ostatními, řešit konflikty, neubližovat druhým a zvládat agresi a hněv.
Obsahově je program rozdělen na tři hlavní části: „Trénink empatie“, „Ovládání impulzivity a řešení
problémů“ a „Zvládání hněvu“. Program rozšířený po celém světě se začal na podzim 2015 používat i v České republice. K jeho zavedení přispěla i Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti jej využívá také několik základních škol v našem regionu,
k nimž bychom se rádi připojili.
Ačkoliv jsme žádali o grant Nadaci Děti-kultura-sport, který se nám nepodařilo získat, věříme
v užitečnost sociálně-emocionálního učení pro děti v tomto věku a navzdory tomu licenci
na tento program zakoupíme.
Tento program bude na naší škole zajišťovat školní psycholožka v průběhu celého školního roku
a bude tak pracovat s danými třídami a třídními učitelkami zhruba 1× týdně.
Základní škola Buchlovice
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Připomínka 30 let od 17. listopadu 1989

V neděli 17. listopadu proběhlo v Československém kulturním centru Buchlovice Setkání lidí
dobré vůle aneb jak přišla svoboda do Buchlovic. K vidění byly filmové záběry z porevolučního
dění v Buchlovicích z archivu Ing. J. Cilečka. Paní starostka v úvodu všechny přivítala. Zavzpomínat přišli také Ing. Jiří Černý, Ing. Miloslav Hrdý a Ing. Jarmil Cileček. Celým programem, kde měli
vystoupení bývalí i současní členové FS Buchlovice s cimbálovou muzikou a Buchlovská schóla,
provázel Vladimír Doskočil.
Foto Iveta Rosůlková
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Kolem buchlovického náměstí v roce 1990

Foto Ing. Jarmil Cileček
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Vzpomínka na válečné veterány

Podvečer 11. listopadu byl opět ve znamení připomínky Dne válečných veteránů. Vzpomínkovou
akci uspořádal Spolek podporovatelů historie Buchlovic (SPHB) spolu s Českým svazem bojovníků
za svobodu (ČSBS). Účastníci vzpomínky nejprve obešli hroby buchlovických hrdinů a veteránů
na hřbitově, ke kterým položili věnečky zdobené naší trikolórou. Průvodní slovo přednesli předseda
SPHB Kamil Maděra spolu s předsedou okresního výboru ČSBS Janem Štokmanem. Poté se všichni
přesunuli k pomníkům padlých na náměstí, kde oficiální vzpomínka vyvrcholila. (Foto -bž-)
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Výstava ukazuje, že František Fic
je opravdovou legendou

Vernisáž obsáhlé výstavy nazvané Fenomén Fery Fic v Muzeu Podhradí zahájila hodový víkend.
Obě patra muzea zaplnily fotografie, vzpomínky pamětníků i soukromé artefakty nezapomenutelného učitele, ředitele, muzikanta, sportovce, sbormistra i rybáře Františka Fice, které připomínají
100. výročí jeho narození.
Bořek Žižlavský, místostarosta a předseda Spolku podporovatelů historie Buchlovic, představil
život a zásluhy Františka Fice. Blažena Kozubíková s vtipem zavzpomínala na roky ve sboru. Právě
ona po třiceti letech dala dohromady dvacítku bývalých sboristek, které pod vedením starostky
Pavly Večeřové svému učiteli s láskou zazpívaly. Připravily dokonce i překvapení v podobě nezapomenutelné úpravy písně Aká si mi krásná…
Svou premiéru prožil i nový školní sbor, který od září pracuje pod vedením sbormistra Jakuba
Macka. Třešničkou na dortu byl charismatický projev herce Vladimíra Doskočila, který svým medovým hlasem zavzpomínal na přítele, jehož díky místu narození oslovoval „Fery Chicago“, pobavil
vzpomínkami pamětníků a upozornil, že proslulou píseň Ej, od Buchlova… do současné podoby
upravil a domyslel právě František Fic!
„Při přípravě výstavy jsem si naplno uvědomila, jak moc byl dědeček významný člověk pro Slovácko. A jak silně ovlivnil kulturně-sportovní a společenské dění v Buchlovicích, kterým věnoval
své srdce. Celý život se snažil prostřednictvím hudby, sportu, zpěvu a hlavně práce s dětmi spojovat lidi a tím by nám mohl být, obzvlášť v dnešní uspěchané době, velkou inspirací,“ emotivně
uzavřela vernisáž vnučka Iva Pašková.
Iva Pašková
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Jak jsme s bratrem Mirkem ještě
věřili na Ježíška
Na Štědrý den se tatínek jako každý rok zavřel
do velkého pokoje. My jsme tam nesměli chodit, protože „jako“ přepisovával noty, které měl
rozložené na podlaze. Nebylo nám to podezřelé,
protože to dělal zcela běžně.
Tehdy jsme ještě s o rok mladším bratrem Mirkem
věřili na Ježíška a nemohli se dočkat večera. Aby
nám čas utíkal rychleji, šli jsme odpoledne s bratrem a s ostatními kamarády bruslit.
Při vášnivých vánočních debatách se nám
všichni smáli a poučovali nás o tom, že Ježíšek
není, že dárky kupují rodiče a stromeček zdobí
taky. Oba jsme byli plni pochyb a naše důvěra
v Ježíška pohasínala. Z bruslení jsme se šourali
domů a nakukovali do našich oken, kde jsme
k naší smůle zahlédli za roletou velkého pokoje
nazdobenou větvičku vánočního stromku. To nás
dostalo. Vřítili jsme se domů a jeden přes druhého
křičeli, že Ježíšek stejně není a že jsme všechno
odhalili. Rodiče nás nepřesvědčovali, povečeřeli
jsme a my s Mirkem jsme vyrazili do „notového“
pokoje. Rozrazili jsme dveře... a tam nic. Tma
a prázdno. Oba jsme se svorně rozbrečeli a staly
se z nás hromádky neštěstí. Naši nás nechali

chvilku potrápit, ale pak najednou tatínek pronesl; Běžte se podívat do vedlejšího pokoje, jestli
se Ježíšek letos náhodou nespletl. Nedůvěřivě
a opatrně jsme otevřeli dveře - a tam jsme zůstali
stát v úžasu nad rozzářeným stromem a kupou
dárků pod ním. Tatínek popadl housle, maminka
začala zpívat a nám se tyto Vánoce nadosmrti
vryly do paměti.
Věra Chižňaková, dcera Františka Fice

Výstava Fenomén Fery Fic je
otevřena v Muzeu Podhradí
v Buchlovicích do 30. 3. 2020
Na vernisáži také vystoupil pěvecký soubor dětí
ze ZŠ Buchlovice, pod vedením pana učitele J.
Macka.
Pan učitel působí ve škole v Buchlovicích od letošního září, kdy dětský sbor založil a tím vlastně
navázal na dlouholetou tradici. Vystoupení bylo
moc hezké, děkujeme za účast na vernisáži a přejeme celému souboru spoustu krásných písniček!
Iveta Rosůlková, vedoucí ČSKC Buchlovice
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Kniha byla představena
na hájovně za Buchlovem

V dopoledním čase 9. října se sešla asi stovka zaměstnanců Lesů České republiky a Lesů Slovenské
republiky a dalších hostů na bývalé hájovně za Buchlovem, která v minulosti nesla název U Tří křížů
(dnes Muzeum lesnictví a myslivosti a centrum environmentální výchovy a lesní pedagogiky).
Účastníci zde slavnostně představili novou reprezentační publikaci, financovanou z projektu Společné kořeny neznají hranice z Fondu malých projektů EU, která je vlastně dvojknihou. Její polovinu s názvem Panstvo Brumov a polovnícky klenot Antonstál napsal broumovský autor Jaroslav
Turek. Opačná polovina knihy buchlovického autora Bořka Žižlavského nese název Z minulosti
myslivny U Tří křížů a obory pod Buchlovem.
Česká část knihy, podobně jako i slovenská, je doplněna řadou barevných fotografií a dobových
dokumentů. Buchlovická část publikace pojednává o historii a současnosti buchlovského revíru,
jehož středem je hrad Buchlov. Pravděpodobně od 17. století se v těchto místech rozkládala oplocená obora, která se dochovala zakreslena na prvním vojenském mapování z poslední čtvrti 18.
století. Všímá si obyvatel hájovny počínaje polovinou 19. století, někdejších revírních a panských
staveb v okolí i pověstí, které se k revíru vztahují. Dotýká se i majitelů buchlovského panství
a později velkostatku, zejména posledních Berchtoldů z Uherčic. Nová kniha je pro veřejnost
neprodejná, je určena pro potřeby a reprezentaci Lesů ČR a Lesů SR.
Po komentované prohlídce muzea v bývalé hájovně pokračoval program v prostorách hotelu
Buchlov pod hradem. Zde bylo představeno stejnojmenné DVD, zpracované uherskohradišťským
ateliérem Michala Pavláska, které je nedílnou součástí knihy. 
L. K., foto Michal Pavlásek
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Vyšla nová kniha
o chřibských skalách a lomech

Členové Expedice Chřiby, Jiří Blaha, Jaroslav Hrabec a Bořek Žižlavský přišli v polovině listopadu
2019 s novou knihou z řady publikací Chřiby záhadné a mytické, svazek 14, nazvanou Chřiby –
po skalách a lomech I.
Po roce se opět čtenářům dostává do rukou další z publikací, popisující tentokrát chřibské skály
a lomy. Chřiby sice zdaleka nepatří k pohořím s významnými skalními městy, ale i přesto, poněkud
skromněji, nabízejí desítky pískovcových, slepencových i vápencových skalisek a lomů.
V prvním dílu 116stránkové, bohatě fotograficky doplněné knihy navštívíme skály a lomy v oblasti
části Buchlovicka, Břestecka, Starohuťska a Salašska. V dalších kapitolách se podíváme na Jankovicko a Košicko, Kudlovicko, Halenkovsko, Kvasicko a Kostelansko.
Odborný úvod, týkající se geologické stavby a přírodních zajímavostí Chřibů, napsal Jaroslav Hrabec. S poetickými verši, dotvářejícími spolu se současnými i archivními materiály celkový obsah
a vzhled knihy, opět přichází Ester Vratislavská.
Nová chřibská publikace byla představena za velké účasti návštěvníků i z Buchlovic v sobotu 16.
listopadu v prostorách Lesního penzionu na Bunči. Poté následovala společná komentovaná procházka k nejbližším skaliskům v okolí Bunče.
Knihu si můžete zakoupit například v uherskohradišťských knihkupectvích nebo i v TIC v Buchlovicích.
L. K., foto Ivo Hubík a Milan Železník
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Od smrti Arnošta Hrabala uplyne 50 let
V letošním prosinci vzpomeneme již 50. výročí úmrtí našeho nejvýznamnějšího rodáka, grafika
a kněze, Arnošta Hrabala. Zemřel 30. prosince 1969.
Arnošt Hrabal se narodil 4. prosince 1886 v početné rodině buchlovického listonoše. Po maturitě
na gymnáziu se rozhodoval mezi životním posláním kněze nebo výtvarníka. Z rodinných a existenčních důvodů nakonec absolvoval teologickou fakultu univerzity v Olomouci, po které dále
studoval grafiku ve Vídni a výtvarnictví v Praze. Coby kaplan působil léta na vesnicích v oblasti
Jeseníků a jako farář, od roku 1937 až do odchodu na odpočinek, v rodných Buchlovicích.
Hrabalův život provázela bohatá umělecká práce, jejíž výsledky jsou roztroušeny v několika soukromých sbírkách a ve veřejných institucích. Městys Buchlovice vlastní jednu z největších pozůstalostí tohoto umělce. Jedná se o dřevoryty, perokresby, knižní ilustrace, litografie, exlibrisy i oleje
s přírodními a figurálními motivy, často s náboženským podtextem, na nichž převážně nechybí
jeho oblíbená divizna, ptáček či silueta Buchlova a Barborky.
Hrabal byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských a během života uspořádal několik
výstav svých prací, např. v Olomouci, Praze, Hodoníně, Uherském Hradišti… K jeho přátelům náležela řada předních osobností uměleckého a literárního života. Hrob Básníka lesa, jak byl Hrabal
často nazýván, nalezneme na buchlovickém hřbitově. Na farní budově byla před léty odhalena
jeho pamětní deska.
Pro příští rok jsme se rozhodli opět po několika letech věnovat Arnoštu Hrabalovi soubornou
výstavu v Muzeu Podhradí v Buchlovicích, na níž se budou zčásti prezentovat i materiály získané
z jeho zakoupené pozůstalosti.
Arnošta Hrabala si nyní připomeňme několika fotografiemi z jeho pohřbu počátkem roku 1970
a dalšími obrázky.
Připravil -bž-, fotografie z archivu SPHB
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Z Hrabalova posledního deníku
V Hrabalově pozůstalosti, mimo grafickou tvorbu, najdeme i četné písemné dokumenty
a téměř všechny jeho deníky, které si psal po celý život. Prostřednictví krátkých odstavečků
se nyní podívejme do jeho posledního deníku, do jeho zápisků v rozmezí let 1967–1969:
26. 10. 1967 – Moje srdce kdyby mohlo mluvit,
to by povídalo – balvany překážek.
13. 8. 1967 – Moje hlava to je vulkán – hoří,
pálí, bolí.
8. 10. 1967 – Jak šťastný život, když člověk má
povolání, které miluje.
18. 11. 1967 – Je to ve mně být věčně
nespokojený.
11. 7. 1968 – Vždycky jsem dělal to, co jsem
musel. Byla to moje cesta, nebylo jiné.
S dobrým koncem.
13. 8. 1968 – To bylo mé štěstí, že jsem se
narodil z chudé rodiny. Maminka říkávala – ty
se nehodíš do manželství. Měla pravdu.
8. 9. 1968 – Náš králík na dvoře reprezentuje
svobodu. Nikdo ho nekomanduje. Žije, jak se
mu líbí. Ani ministr nemá takovou svobodu.
15. 8. 1968 – Využil jsem každé volné chvilky,
procházky k práci a studii stromů, divizny, růže,
slunečnice, krajiny…

7. 10. 1968 – Věnec klobásků a vejce – honorář
za obrázek.
8. 10. 1968 – Dr. Josef kardinál Beran poslal mi
2dílný Breviarium Romanum, krásné vydání…
Mám radost.
10. 11. 1968 – Sv. martinské hody. Na hrubé
jsem celebroval a zpíval Gloria… ve stáří
82 let, v dobré náladě, mezi mládeží v kroji,
klidném počasí, s dechovkou a lidovým
zpěvem – ejhle, oltář…
25. 12. 1968 – O Vánocích koledy. Zpívá srdce,
nikoliv rozum.
1. 1. 1969 – Je Nový rok, jak ještě dlouho?
Krásná zima, čistý sníh.
28. 5. 1969 – Hlupáci mají svou hrdou palicu.
Stáří je odříkání pro prodloužení života.
24. 6. 1969 – František Daňhel mě povozil
po našich krásných horách na čerstvém
vzduchu. Hory – má láska.
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František Fic na fotografiích
V souvislosti s vernisáží výstavy nazvané Fenomén František Fic, která se uskutečnila v Muzeu Podhradí Buchlovice v pátek 8. listopadu a kterou připravil městys Buchlovice a Spolek podporovatelů
historie Buchlovic s dalšími pomocníky, vám nabízíme několik fotografií, jež charakterizují tohoto
učitele, muzikanta, sportovce, manžela atd. Připomínáme, že výstavu můžete zhlédnout v přízemí
i podkroví našeho muzea do konce měsíce března 2020.
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PROSINEC 2019
7. 12.
8. 12.
14–17
22. 12.
22. 12.
25. 12.
26. 12.
8.00
26. 12.
30. 12.

Vánoční dílničky

Restaurace
U páva
Náměstí
Svobody

Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice, Mgr.
Alena Mikulíková, mikuale@seznam.cz
Rozsvěcení vánočního
ČSKC Buchlovice Iveta Rosůlková,
stromu
tel. 725 453 163,
www.kulturabuchlovice.cz,
Vánoční koncert - Děcka
Hala Cihelna
Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka
z Buchlovic
Rašticová, tel. 737 285 333
Přinesení Betlémského
Junák Buchlovice, Tereza Tymrová,
světla
TerezaTymrova@seznam.cz, 777540580
Vánoční koncert
Kostel
FS Buchlovice
sv. Martina
www.fsbuchlovice.cz
Vepřové hody – společenská Hospůdka
Petr Špalek
akce se zabíjačkovými
u Špalka
Tel. 603 530 448
specialitami
pod Buchlovem www.hospodauspalka.wz.cz
Na Štěpána na Buchlově
Hrad Buchlov
HB Collegium, Libuše Mikulová
otevřena brána
tel. 774 886 205, www.buchlov.info
Pochod na Brdo
Hospůdka
Petr Špalek, tel. 603 530 448
u Špalka
www.hospodauspalka.wz.cz
pod Buchlovem

LEDEN 2020
21. 1.

Hormonální jógová terapie
pro ženy – přednáška

ČSKC
Buchlovice

17,30

Magda Semelová, certifikovaná lektorka HJT Telefon: +420 739 488 704,
e-mail: magdasemelova@seznam.cz
www.hormonalni-joga.org

TIC Buchlovice nabízí novinky
V nastávajícím předvánočním období můžete pořídit
pěkný vánoční dárek i v našem turistickém informačním
centru. Vedle tradičních upomínkových předmětů má
v nabídce i několik regionálních publikací. Mezi novinkami jde například o knihu Chřiby – po skalách a lomech
I autorů J. Blahy, J. Hrabce a B. Žižlavského nebo knihu
někdejšího buchlovického autora J. Jochymka o starých
buchlovických řemeslech s názvem Orkafář, šlejfíř a sicař.
Zároveň si můžete pořídit i nový obecní kalendář na rok
2020, doplněný starými fotografiemi Buchlovic a informacemi a termíny, důležitými pro spoluobčany. K novinkám v nabídce TIC patří i praktický plechový hrníček se
znakem městečka.

TIC Buchlovice
oznamuje
Turistické informační centrum
Buchlovice oznamuje změnu
otevírací doby. Přes zimu
bude každé pondělí ZAVŘENO.
Otevírací doba bude
úterý až pátek 9.00–12.00
a 12.30–15.00 hodin.
V měsíci prosinci 2019 bude
otevřeno do 20. prosince
a poté až od 7. ledna 2020.
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Z hokejové historie Buchlovic
(1969–1994)
V letošním roce uplynulo kulatých 50 let od chvíle, kdy se poprvé sešla parta mladých nadšenců
z Buchlovic, aby začala kolektivně provozovat svůj společný koníček – lední hokej. Při této příležitosti si
od tohoto čísla zpravodaje budeme v několika dalších pokračováních výročí a činnost buchlovických
hokejistů, sdružených v TJ Sokol Buchlovice, připomínat. S touto myšlenkou přišel pan Milan Daňhel,
jeden z těch, kteří byli u zrodu a další činnosti buchlovického hokeje, který přinesl podklady pro uvedení
seriálu, mezi nimiž nechybí ani pečlivě vedené album fotografií, novinových výstřižků a dalších
hokejových zajímavostí. Text seriálu budeme z velké části čerpat z publikace autora Josefa Fridricha,
nazvané kronika ledního hokeje okresu Uh. Hradiště 1930–2000, přičemž text buchlovické kapitoly
k dalšímu zpracování knihy dodal již zmíněný pan Daňhel.
Teď už vám přejeme jen příjemné putování historií buchlovického hokeje. (-bž-)

Historický snímek buchlovických hokejistů
Nadšenci buchlovického ledního hokeje, posléze pod hlavičkou TJ Sokolu Buchlovice, se v roce
1969 začali nejprve scházet na nově napuštěné zamrzlé přehradě na Smraďavce, kde mezi sebou
sváděli tuhé zápasy.
U zrodu hokejového oddílu v Buchlovicích byli ing. Drápal, J. Jošek, Z. Kožuský, bratři Milan a Pavel
Daňhelovi, ing. Pavel Lipner, Marek, F. Michálek, B. Marek, J. Dvořák, R. Rybář, A. Schwarz a Jakoubek.
První hokejovou výstroj získalo mužstvo zásluhou M. Marka od VÚ v Uh. Hradišti v roce 1970.
V sezóně 1969–1970 sehráli Buchlovjané své první přátelské utkání s Tatranem Koryčany,
ve kterém vyhráli 10:3, což je povzbudilo k dalšímu měření sil, tentokrát se soupeřem kvalitnějším,
kterým byl staroměstský dorost. Utkání bylo sehráno na kluzišti sokolovny ve Starém Městě a jeho
nerozhodný výsledek 4:4 byl pro hosty z Buchlovic víc jak přijatelný.
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Mužstvo Sokola v sezóně 1973–1974 získalo svůj první titul okresního přeborníka. Horní řada zleva: M.
Daňhel, Z. Kožuský, ing. Drápal, F. Michálek, J. Jošek, P. Daňhel, M. Marek. Dolní řada zleva: J. Dvořák,
Jakoubek, ing. P. Lipner, B. Marek, A. Schwarz.
V sezóně 1971–1972 sehráli přátelské utkání na kluzišti ve Starém Městě s domácí Jiskrou
s výsledkem 7:5 (4:0, 1:4, 2:1). Dva góly dal Duchtík, po jednom L. Chladný, Němec, R. Blaha,
Dostálek a J. Trubačík, za hosty Dvořák 2, M. Daňhel, Miloš Marek a ing. Drápal. Nekompletní Jiskra
byla bruslařsky lepší, nechala se však zaskočit bojovným výkonem Sokola, který v 7. minutě poslední třetiny srovnal stav na 5:5.
V průběhu roku pak Buchlovjané získali novou výstroj za přispění ÚV ČSTV a přihlásili se do soutěží
okresního přeboru, tzv. okresní hokejové ligy. Pro větší popularizaci hokeje v Buchlovicích
uspořádali hokejisté v roce 1971 pro občany a příznivce besedu s reprezentačním trenérem Jar.
Pitnerem, které se zúčastnil i reprezentant a hráč jihlavské Dukly Jan Suchý.
V téže sezóně to ve vzduchu vonělo již jarem, nemrzlo a po přírodním ledu ani památka. Hokejisté Sokola byli však při chuti a soutěž chtěli dohrát. Pozvali si proto na ZS do Skalice týmy
Bojkovic a Hluku. V prvním zápase zdolali Bojkovice 11:3 (5:2, 0:0, 6:1) pěti góly M. Marka, dvěma
M. Dvořáka, P. Daňhela a Rybáře. Ve druhém utkání porazili Hluk 3:2 (1:0, 2:1, 0:1), dva góly vstřelil M. Daňhel, jeden přidal B. Marek. Za Spartak skórovali Šácha a Sváček. Sokol bojoval o druhé
místo pouze s devíti hráči, chyběl nejlepší střelec Miloš Marek, který držel spoluhráčům palce
s úrazem oka v nemocnici.
V konečné tabulce okresního přeboru 1971–1972 obsadily Buchlovice krásné 2. místo.
V sezóně 1972–1973 sehrál Sokol přípravné utkání se staroměstským dorostem a těsně prohrál
6:5 (2:0, 1:3, 3:2). Góly za dorost dali Oplatek 3, Dobeš 2 a Valášek, za Sokol M. Marek 3, Dvořák
a M. Daňhel. V mistrovské soutěži skončili na 3. místě za béčkem Lokomotivy Uh. Ostroh a před
Hlukem. K utkáním se přepravovali osobními auty a veškeré náklady si také sami hradili. Svá utkání
hrávali na okolních zimních stadionech v pozdních večerních hodinách.
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V okresním přeboru sezóny 1973–1974 nenašel Sokol přemožitele a vybojoval tak svůj první
přebornický titul. Následovala kvalifikace o postup do krajské soutěže, kde jim byl soupeřem
Lanžhot. Sokol prohrál v jediném utkání 9:3 (P. Daňhel 2 a M. Marek) a zůstal nadále v okresním přeboru.
Na závěr sezóny sehráli Buchlovjané přátelské utkání na zimním stadionu v Uh. Brodu
s domácím Spartakem a zvítězili 8:6 dvěma góly M. Marka a M. Daňhela, další přidali B. Marek,
P. datel a R. Rybář.
V sezóně 1974–1975 skončili v okresním přeboru na 3. místě, i když se postarali o překvapení
soutěže a v odvetě na stadionu v Uh. Brodu zdolali z krajského přeboru sestoupivší JTT Veselí n.
Mor. v poměru 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). Za vítězný Sokol dvakrát skóroval M. Daňhel a jednou R. Rybář.
V tomto utkání Sokolu navíc zachytal velmi dobře druhý brankář Zábojník, který v rozhodujících
momentech družstvo podržel.
V prvním utkání Sokol prohrál 4:0, i když měl celou řadu brankových příležitostí. Překážkou
však byl výborně chytající Jar. Miklenda. V utkání s Bojkovicemi Sokol prohrál 10:5 (3:1, 3:0, 4:4).
Za Sokol skórovali A. Strýček 2, M. Marek a bratři Daňhelovi. V odvetě Buchlovjané také prohráli,
tentokrát 6:4 (1:1, 1:3, 2:2). Za Sokol dali góly P. Daňhel a Pavlík po dvou.
V únoru 1975 se s oddílem rozloučil trenér a současně i předseda oddílu ing. Drápal. V době
aktivního působení tvrdý a nesmlouvavý obránce, hrající vždy v duchu fair-play. Funkce se ujal
ing. Pavel Lipner, nadále aktivní brankář a vůdčí osobnost buchlovického hokeje.
(Pokračování příště.)

Ukázka z hokejové kroniky Milana Daňhela
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Ze starých buchlovických alb

Dnešní fotografie z historického alba nám tentokrát přinesla paní Dana Kučerová. Byly pořízeny
v areálu někdejší obecní cihelny v první polovině 50. let. Na horním snímku dle dobové popisky vidíme
zleva: Stanislava Juříka, p. Jochymka, Annu Trávníčkovou – Hrabcovou, Aloise Tománka, ?, Josefa
Kremela, Bedřicha Vaculíka, Josefa Ryšku, Anastázii Vaculíkovou, pí Bednaříkovou, Raimunda Šika
s Vaculíkovou dcerou Danou a nahoře s dalšími Vaculíkovými dcerami Jitkou a Ivou.
Na dolním snímku vidíme zleva Raimunda Šika a Bedřicha Vaculíka.
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Nahlédnutí do nové knihy
o chřibských skalách a lomech
Z nové publikace Chřiby – po skalách a lomech z pera členů Expedice Chřiby, o jejímž nedávném
představení na Bunči píšeme v tomto zpravodaji na jiném místě, přinášíme další ukázku. Tato vám
přiblíží lom na vrcholu Komínku a lomy pod Břesteckou skálou.

Lom na vrcholu Komínku
Od vrcholu Břestecké skály můžeme pokračovat pozvolným stoupáním táhlým hřebenem
k vrcholu kopce zvaného Komínek. Ve Chřibech sice nepatří zdaleka k nejvyšším, při pohledu
na typické chřibské trojvrší není skoro znát, ale stojí za to jej navštívit. Už při travnatém chodníku
potkáváme další pískovcové balvanovité suky a zejména v jihovýchodním svahu i větší skalky.
Samotný vrchol Komínku byl před léty doslova vytěžen tak, že zde vznikl hluboký kráter,
připomínající vzdáleně jakýsi jícen sopky. Ještě po válce tu stála konstrukce dřevěné triangulační věže, jaké bychom ostatně nalezli, ovšem ve větších rozměrech, i na jiných chřibských
vrcholech – na Holém kopci, Ocásku, Brdu atd. Mnohé z nich, někdy v torzech a téměř jako
zázrakem přežily až do sedmdesátých let 20. století.

Lom na vrcholu Komínku

Triangulační bod na Komínku (1944)
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Pod vrcholem Komínku

Mapka břesteckých lomů (1910)

V lomu, k němuž dnes už nevede žádná viditelná cesta, je kameny lemované ohniště, při němž
v minulosti skládali uherskohradišťští junáci skautský slib. Severozápadní svah vrcholu kopce byl
před několika lety vykácen, aby se otevřel půvabný výhled do nitra Chřibů. Za hlubokým žlebem
bezejmenného přítoku Zlechovského potoka pokračují nekonečné zalesněné svahy Salašského
polesí – Dubový díl, Korytiny, Pěkná hora s posledními pozůstatky letitých bukových solitérů, Vlčák,
od něhož táhlý několikakilometrový hřeben pokračuje k nevýraznému nejvyššímu chřibskému
vrcholu – Brdu, které již patnáct let prozrazuje vykukující vrcholek kamenné rozhledny.
O něco dál nás ale mezi stromy čeká i další zajímavý výhled, tentokrát k východu. Mezi lány polí se
majestátně tyčí dvě typické věže velehradského kláštera s lesnatým vrcholkem velehradského Háje.
V údolí řeky Moravy pak leží mnohé vesnice, nad nimiž se již krajina pozvolna zdvíhá do nevysoké
vrchoviny mířící k Uherskému Brodu, s uherskohradišťskou Rovninou s vysokou kovovou rozhlednou
na mobilním převaděči, zatímco obzor opět završuje šedavá hradba Bílých Karpat.

Lomy pod Břesteckou skálou
Po návratu z Břestecké skály a Komínku se vydáme po silničce proti proudu potoka a brzy po pravé
straně potkáváme další stopy po dřívějším lámání kamene. Kámen se zde ve dvou lomech těžil
v celkem těsných poměrech už počátkem 20. století a drcený se používal na vysprávky cest.
Podrcený materiál z lomů byl odsud odvážen jako podkladní vrstva pro nově budovanou silnici
spojující Břestek s Buchlovicemi, přes hřeben Hraniček, v roce 1896. Téměř naproti jednoho
z lomů dnes potkáváme při lesní silničce malý zarámovaný obrázek Jana Nepomuckého, umístěný
na kmeni stromu.
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O otevření dalšího lomu, po levé straně následujícího břesteckého údolí, se dočítáme z protokolu
sepsaného na Obecním úřadě v Buchlovicích roku 1910. S připomínkami před otevřením kamenolomu buchlovským velkostatkem tehdy vystoupil Josef Kučík z Buchlovic, který zde vlastnil
louku při Zlechovském potoku.
„Majitel louky sousedící s lomem,“ píše o sobě Kučík, „nemá proti povolení kamenolomu námitek,
pakli tímto neutrpí jeho pozemek žádné škody. Bude-li snad nějaká škoda na louce způsobená…,
jest za ni velkostatek buchlovský zodpovědným a musí ji dle odhadu znalce na své útraty vzatých
zaplatiti. Aby hlínou vyváženou a svažující se z lomu nebyl běh potoka srážen k louce Jos. Kučíka
a tuto nepodmílal, vyhrazuje si tento, aby hlína byla vyvážena i přes potok ku břehu jeho louky
a tím nynější koryto potoka bylo v původním stavu zachováno.“
Nakonec však došlo k dohodě mezi oběma stranami a drobný lom se podařilo velkostatku otevřít.
Silnička zde opouští chatové letovisko a následuje podél táhlých luk do nitra Chřibů.
V prvním desetiletí minulého století otevřel buchlovský velkostatek ve svazích břesteckého údolí,
vysoko nad žlebovými přítoky Zlechovského potoka, hned tři další drobnější pískovcové lomy.
V zarosteném terénu bychom je dnes jen těžce hledali a navíc k nim nevede už žádná cesta.
Nacházely se v tehdejším Novodvorském polesí pod vrcholem Kočí hory, mezi Panenkami a Kulatou, a s největší pravděpodobností byly přístupné z lesní cesty směřující od Buchlova, hájovny
U Tří křížů (tzv. Karáskovy), ke Dvorku – Zikmundovu.
Text a foto Bořek Žižlavský

Jeden z lomů pod Břesteckou skálou
BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 12/201937

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 12/201938

Rozloučení
Z poštovní schránky jsem bral noviny a mezi nimi uviděl zelenou obálku. Když v dnešní moderní
době dostaneme psaní, je to nezvyklá, ale příjemná událost. Odložil jsem noviny a usedl do křesla.
Zvědavost a napětí bylo velké. Očima jsem přelétal řádky a přitom kroutil hlavou. Nezvyklé,
podivné a zvláštní. Už jen ten nápis mluvil za vše: „Pozvánka na rozloučení se životem.“ Až jsem se
trošku otřásl a zneklidněl. Co je to za blbost! Žádné šedesátiny, žádné jubileum, ale něco takového
bylo hodně zvláštní.
Znovu jsem četl: „Přátelé milí, kamarádi a všichni, co vás mám rád. Bohužel jsem dostal tu nejhorší nemoc a dny mého pozemského putování jsou sečteny. Bylo velmi těžké se s tím smířit, ale
po poradě s knězem a kultivovanými lékaři se mě to podařilo. Rád bych se s vámi rozloučil a přál
bych si, aby pak vzpomínka na mě ve vašich srdcích byla čistá a příjemná. Sejdeme se v…“
Přes slzy jsem už více neviděl a jak jsem je utřel, pak jsem opět četl, že zvěřinový guláš je zajištěn.
Pojednou zazvonil telefon, ozval se kamarád: „Také jsi dostal pozvánku? Martin je na tom skutečně
špatně, tak se tedy sejdeme.“
Martin byl velmi oblíbený. Patřil mezi vášnivé myslivce, fandil místním fotbalistům a také byl
výborným zedníkem. Stavil kvalitní krby, a když tomu děti přihlížely, pak je na konci stavby vždy
žádal o křídu, aby prý mohl namalovat šipky pro kouř. Při tom se na ně usmíval a děti se usmívaly
na něho.
Obecní sál byl plný lidí jako na tancovačce. Bylo skutečně skvělé a nezvyklé rozloučení a k němu
nezbytný voňavý zvěřinový guláš, pivo i kořalka. Nestačil jsem se divit, kolik lidí dostalo pozvánku.
Martin vypadal skutečně velmi špatně a na hlavě měl podivnou čepici. Prý na doporučení lékařů.
Kamarádi a přátelé pojídali, popíjeli a zdravili se s Martinem. Všichni byli ale nějací zaražení.
V kuloárech se šeptalo, že zítra bude mít pohřeb a parte se budou rozdávat dnes na závěr setkání.
Martin se s každým zastavil, popovídal si a usmíval se. Začalo mě polévat horko a vystupovaly
první krůpěje potu.
Za několik dní byl skutečně pohřeb. Velké davy myslivců v zeleném, spoustu kamarádů a přátel.
Smuteční průvod neměl snad ani konce. Něco takového dědina nepamatovala. Poslední lovecké
fanfáry zněly nad hrobem a blízké lesy odrážely jejich ozvěnu. Všichni přišli znovu se rozloučit,
zářili jistou spokojeností a vzpomínali s úsměvem na tváři. Všichni, úplně všichni se usmívali a to
bylo na pohřbu velmi nezvyklé až podezřelé…
Probudil jsem se úplně mokrý a vlhké pyžamo chladilo. Vstal jsem a otevřel okno. V lese se ozývaly
první nesmělé zpěvy ptáků a počalo svítat. Opřel jsem se o parapet a vítal nový den. Vlastně jsem
mohl životu poděkovat, že jsem se probudil. Každý takové štěstí nemá, ale hodně lidí to bere jako
samozřejmost. Síla snu ještě doznívala a byla velká a neskutečná. Uvědomil jsem si, jak jenom
ten čas letí. Je tomu skutečně už šest roků, co není Martin mezi námi. Přesto hodně lidí na něho
vzpomíná. Přemýšlel jsem, kde se vlastně zrodí sen a z čeho. Odpověď jsem ale žádnou nenašel.
Na mysl mě ale přišla jiná myšlenka. Pokud ještě žijí naši blízcí, pak bychom se neměli stydět a měli
jim říkat, že je máme rádi. Dokud je ještě čas. Není to na zamyšlení?
Vladimír Procházka
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Prosinec na našich zahradách
V prosinci je většina prací na zahrádce již hotová, příprava na zimu je skončena, je tedy období
bilancování a rozvahy nad úkoly v příštím roce. Je třeba především vyhodnotit průběh počasí
(teplot a srážek) a s tím související průběh vegetace, zhodnotit pěstitelské výsledky a hlavně si
uvědomit z hlediska rostlinolékařské ochrany stupeň a rozsah napadení rostlin na zahrádce chorobami a škůdci během proběhlého roku. Na základě tohoto vyhodnocení je zapotřebí si promýšlet
a i materiálově zajišťovat přípravky a prostředky pro ochranná opatření v příštím roce.
Z ovocných stromů by se měly odstranit mumifikované moniliniozní nebo i jinak poškozené, zapomenuté plody, případně i zámotky housenek. Dále je důležité odstranit, pokud je to s ohledem
na počasí možné, všechny opadané plody a listy spadlé pod stromy.
Před příchodem mrazů musíme zkontrolovat uskladnění přípravků na ochranu rostlin. Práškové
přípravky nesmí zvlhnout, tekuté zmrznout. Prostory s uskladněným ovocem je třeba pravidelně
větrat a uložené ovoce kontrolovat. Plody napadené hnilobami ihned odstraňujeme a likvidujeme.
Před zimou vždy zkontrolujeme neporušenost oplocení zahrad, aby se do nich nedostala zvěř.
Český zahrádkářský svaz Buchlovice

V měsíci prosinci 2019 slaví svá
kulatá a půlkulatá
jubilea tito spoluobčané:

Marie Ondřejová
František Krystýnek
Bedřiška Dubná
Všem oslavencům přejeme
do dalších let života
všechno nejlepší!
Dřevoryt Arnošta Hrabala
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Návštěva z Horného Hričova

Koncem listopadu navštívili Buchlovice přátelé z naší slovenské družební obce Horného Hričova.
V čele zaměstnanců tamějšího obecního úřadu přijel starosta ing. Dušan Ďuríček. Hričovští přátelé
byli nejprve přijati představiteli městyse Buchlovice na našem úřadě a poté si prohlédli víceúčelovou
sportovní halu Cihelna, Muzeum Podhradí a Československé kulturní centrum v bývalé obecné škole
u kostela, které bylo v roce 2010 zrekonstruováno s přispěním téměř 15milionové dotace, získané právě
v rámci příhraniční spolupráce mezi Buchlovicemi a Horným Hričovem.
Během návštěvy se zástupci obou obcí dohodli na další spolupráci na poli sportovním a kulturním.

(Foto -bž-)
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V dnešním zpravodaji se v našem seriálu starých pohlednic dostáváme opět na hrad Buchlov. Horní
okénková pohlednice byla vydána krátce před rokem 1910. Dolní je reprodukcí akvarelu malíře Václava
Malého. Vidíme na ní Buchlov od tehdy nově vysázené javorové aleje pod Barborkou. Pohlednice byla
vydána koncem 1. světové války. (archiv SPHB)

V zimní přírodě fotografoval ing. Zdeněk Zálešák
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