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V březnovém čísle zpravodaje vám nabízíme mj. i reportáže ze školního plesu a z tradiční fašankové
obchůzky. (Foto Jana Bránecká, Tereza Tymrová)

Vážení spoluobčané,
chápeme, že situace v Buchlovicích ohledně praktického lékaře, který by měl v ideálním případě
nastoupit po MUDr. Srostlíkové, je pro Vás zoufalá. Vězte ale, že stejně tak je zoufalá pro nás.
Dlouho jsem zvažovala, zda se nějak více k tomu vyjadřovat a rozvádět nebo pouze informovat
o krocích, které jsme v této věci podnikli.
Vzhledem k tomu, že jsem člověk, který se narodil více pro druhé než pro sebe samou, je pro mě
tato situace daleko horší, než kdybych měla shánět doktora jen sama pro sebe. Záleží nám na Vás,
a proto jsme dělali a stále děláme společně s některými zastupiteli opravdu vše, co je v našich
silách, abychom do Buchlovic sehnali druhého praktického lékaře. Kontaktovali jsme a absolvovali
jednání se spoustou lékařů a institucí. O to horší je pro mě poslouchat, co vše se Buchlovicemi line
na mou adresu, potažmo na adresu nynější rady a zastupitelstva.
Zde shrnutí:
Před Vánocemi nás telefonicky informovala paní doktorka Srostlíková, že chce v Buchlovicích
v ordinaci skončit, ale že má za sebe náhradu od začátku roku 2021, do té doby bude udržovat
ordinaci v chodu, v omezeném režimu.
Dne 30. ledna 2020 ale přinesla MUDr. Srostlíková špatnou zprávu, že bohužel pan doktor po ní ordinaci nepřevezme, tím pádem 31. března 2020 zde ukončí činnost a nebude dál hledat za sebe náhradu.
Od tohoto okamžiku se pro nás stalo prioritou mezi všemi úkoly shánění obvodního lékaře, neboť
si velmi dobře uvědomujeme, jak je to pro nás všechny důležité mít dostupnou lékařskou péči.
Pojišťovny, kterým každý z nás platí za dostupnou lékařskou péči, sdělují, že dle zákona máme
nárok na dostupnou péči v dojezdové vzdálenosti 35 minut. Všichni ale moc dobře víme, jak
důležité je mít obvodního lékaře co nejblíže, protože jsou mezi námi lidé, pro které je i cestování
do sousední obce velký problém. Největším problémem ale v současné době je kritický nedostatek atestovaných praktických lékařů a velký nedostatek praktických lékařů, kteří mají ještě
volné kapacity. Obvolali jsme či jinak kontaktovali všechny okolní lékaře, i lékaře z jiných oblastí
republiky a přemlouvali je, aby si ke své ordinaci přibrali tu naši. Několikrát jsme jednali se zástupci
České lékařské komory, pojišťoven, s panem ředitelem Uherskohradišťské nemocnice, zdravotním
odborem Zlínského kraje, zajišťovali inzeráty v lékařských časopisech atd. atd.
Žádali jsme Vás – pacienty MUDr. Srostlíkové o trpělivost, aby se obvod nerozpadl a my měli
šanci sem někoho dostat, protože kvůli pár kartám se sem doktorovi určitě chtít nebude. Všem
trpělivým moc děkujeme! Nicméně chápeme taky všechny, kteří v obavách, že náhradního lékaře
neseženou, si již karty vyzvedli a přeregistrovali se.
Vážení spoluobčané, po mnoha jednáních musíme bohužel sdělit, že vzhledem k nedostatku
praktických lékařů, nejsme schopni v současné době zajistit okamžitého (tj. od 1. dubna) nástupce
po končící MUDr. Srostlíkové. Bohužel na hledání nového praktického lékaře nám bylo dáno k dispozici velmi málo času a nelze urychlit některé kroky, které v jiných případech trvají rok i déle.
(Jen registrace lékaře v daném místě si vyžádá dobu cca 3 měsíců…) Vedení městyse Buchlovice
nadále dělá maximum pro vyřešení situace a získání obvodního lékaře do ordinace v Buchlovicích
v co nejkratší době. Děláme, co je v našich silách a budeme dělat dál.
Zdravotní dokumentace pacientů je majetkem krajského úřadu, MUDr. Srostlíková po ukončení
činnosti v ordinaci má za povinnost zajistit ve spolupráci se zdravotním odborem její archivaci.
Občanům, kteří potřebují pravidelnou péči praktického lékaře, doporučujeme vyhledat náhradního lékaře v okolí.
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Děkuji všem, kteří chápou, že tato situace není naše vina, ale i těm, kteří si myslí jiné, protože
jsem díky této situaci poznala na vlastní kůži, co znamená pořekadlo „V nouzi poznáš přítele.“
Chtěla bych moc poděkovat za velkou snahu a pomoc všem, kteří nám v této situaci pomohli
a pomáhají…
Mgr. Pavla Večeřová

Svoz odpadů v roce 2020
Odvoz odpadů v Buchlovicích provádějí Sběrné suroviny UH, s. r. o. a Odpady-Třídění-Recyklace
a.s. (OTR).
Nádoby na papír jsou určeny na ukládání novin, časopisů, reklamních letáků, krabic, lepenky,
kartonů, kancelářského papíru a sešitů. Nepatří do nich mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír. Nádoby na plasty jsou určeny pro plastové nádoby a láhve, PET láhve od nápojů, nápojové
kartony od džusů, mléka…, výrobky z plastů, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků,
sáčky, fólie a polystyren. Nevhazujte do nich plastové trubky a podlahové krytiny. PET lahve
je nutné sešlápnout a zašroubovat, aby nezaplňovaly velký prostor. Kontejnery označené jako
„sklo barevné“ a „sklo bílé“ jsou určeny pro příslušné druhy skla. Nepatří sem porcelán, keramika,
kameny, drátěné sklo a zrcadla.

Svozy skla, plastů a pytlového sběru plastů v roce 2020
Pytlový sběr plastů – termíny pro rok 2020:
15. ledna, 12. února, 11. března, 8. dubna, 6. května, 3. června, 1. a 29. července, 26. srpna,
23. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince.
Při pytlovém sběru plastů má každé číslo popisné či rodina v bytovém domě (s trvalým pobytem
v Buchlovicích) nárok na 12 žlutých pytlů, které si může zdarma, nejlépe od konce měsíce ledna,
odebrat v Turistickém informačním centru Buchlovice, tel.: 572 595 996 (při event. odběru pytlů
v průběhu roku je jejich počet adekvátně krácen dle počtu zbývajících svozů).
Společnost OTR odváží kontejnery s plasty, papírem a komunálním odpadem (zima 1 × za 14 dní,
jaro, léto, podzim 1 x za týden), domovní popelnice 1 × za 14 dní (vždy pondělí 6. 1., 20. 1., 3. 2.,
17. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8.,
14. 9., 28. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.).
Roční poplatek za svoz a likvidaci odpadů pro každého občana s trvalým bydlištěm v Buchlovicích
činí 550 Kč, za každou stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, pak částku odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu, tj. 550 Kč (dále viz Obecně závazná vyhláška městyse Buchlovice č. 01/2013
o místních poplatcích).

Sběr nebezpečných odpadů
Sběr nebezpečných odpadů probíhá v Buchlovicích vždy od 16.00 do 17.30 hod. naproti hasičské
zbrojnice a provádí jej firma Odpady-Třídění-Recyklace a.s. Uherské Hradiště. Bývá předem vyhlášen a uveřejněn na www stránkách Buchlovic – hlášení rozhlasu.
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Nebezpečné odpady můžete předat přítomnému pracovníkovi pouze ve stanovený čas, přičemž
odpady tohoto druhu jsou kontrolovány.
Termíny pro rok 2020:

čtvrtek 19. března, středa 20. května, středa 12. srpna, středa 14. října

Můžete odevzdat:
• Čisticí prostředky: pro toalety a tekuté odpady, pro sanitární keramiku, naleštění nábytku,
prací a bělicí prostředky, chemikálie pro provoz a údržbu bazénů.
• Automobilové prostředky: motorové oleje, autobaterie, čističe karburátorů, brzdové
a převodové kapaliny, nemrznoucí směsi.
• Zahradnické potřeby: herbicidy, insekticidy, fungicidy, mořidla.
• Domácí pesticidy: prostředky pro deratizaci, protokolové tablety a spreje, repelenty a spreje
proti obtížnému hmyzu.
• Domácí dílny: tmely a lepidla, barvy a laky, ředidla a rozpouštědla, fotochemikálie,
odstraňovače barev a laků.
• Elektrická a elektronická zařízení: chladničky a mrazáky, zářivky a výbojky, obrazovky
a monitory.
• Ostatní: přenosné baterie, rtuťové teploměry.

Některé odpady můžete odevzdat zdarma
Mikroregion Buchlov provozuje sběrný dvůr na Křížných cestách, který slouží sběru velkoobjemového odpadu z obcí svazku.
Otevírací doba od 1. 4. do 31. 10.: po–pá 7.00–17.00, so 8.00–12.00 hod.; otevírací doba od 1. 11.
do 31. 3.: po–pá 7.00–16.00, so 8.00–12.00 hod. (za nepříznivého počasí zavřeno – vysoká pokrývka
sněhu, husté a souvislé sněžení či velké náledí, v případě pochybností volejte na tel.: 572 595 058,
mob.: 731 506 341, e-mail: kompostarna@biokomp.cz). Náklady na likvidaci odpadů hradí Mikroregion Buchlov a obce mikroregionu.
Po předložení občanského průkazu máte možnost odevzdat tyto odpady do limitu 200 kg/
os./rok zdarma: objemný odpad (komunální), velkoobjemový odpad, bioodpad – biologicky
rozložitelný odpad z domácností a ze zahrad – větve, listí, tráva, plevel apod., papír – noviny, časopisy, kartony aj., sklo – bílé, barevné, luxfery, plasty – igelity, PET lahve, ostatní plasty, pneumatiky,
dřevo – větve, dřevotříska, okna, polystyren – bílý, barevný.
Zdarma bez předložení občanského průkazu:
kovy, elektroodpad, větší vysloužilé elektrospotřebiče, např. televize, pračky, sporáky, lednice,
mikrovlnné trouby, sekačky, menší elektrospotřebiče – rádia, vysavače, konvice, žehličky, zářivky,
žárovky, osvětlovací zařízení aj., baterie – monočlánky, autobaterie aj.
Za úplatu bez předložení občanského průkazu: suť – směs z cihel, omítky, betonů, hlíny ap.,
beton – čistý bez příměsi, zemina – čistá nebo s příměsí kamení.

Nebere se nebezpečný odpad: eternit, barvy atd.
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Co nového v Soblahově…

Vzdálenost z Buchlovic do Soblahova je přesně 80 km, je to co by kamenem dohodil. I když máme
jiný jazyk, jiné zvyky, máme upřímné přátelské vztahy. Máme podobné problémy, starosti, ale
i radosti a úspěchy. Sdílení těchto úspěchů a radostí vám budeme pravidelně přinášet v našem
zpravodaji, protože přátelství je o poznání, důvěře a podpoře.
Co je tedy v Soblahově nového?
• Dne 26. 12. se konal již 31. ročník Štefanské jízdy, kdy si v Soblahově připomínají tradice
„starých gazdů“ spojené s folklórem v obci. Vystoupily všechny jejich soubory a speciální host
FS Škrupinka s Jožkom Ďuráčim, který je rodák ze Soblahova.
• V lednu proběhl 13. obecní ples, o který je kazdoročně mimořádný zájem.
• Dne 8. 2. proběhl fašankový průvod obcí v maskách, který zakončili fašankovou veselicí v sále
Poľnohospodárského družstva.
Jelikož je Soblahov naší partnerskou obcí, věříme, že vás občasné informace „slovenských sousedů“ budou zajímat.
Iveta Rosůlková
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Hala hostila badmintonový turnaj

Koncem měsíce ledna se ve víceúčelové hale Cihelna odehrál první badmintonový turnaj Buchlovské
perutě, z něhož přinášíme několik fotografií. (Foto Rostislav Skládal a další)
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Z činnosti SDH Buchlovice

Členové zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Buchlovicích se v prvních týdnech tohoto
roku skoro nezastavili. Během několika výjezdů zasahovali při požárech, dopravních nehodách
a jiných událostech, např. spadané stromy při nezvyklých větrech, pátrání po nezvěstných osobách
atd. (Foto SDH Buchlovice)
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Síla okamžiku proměnila
deváťáky v prince a princezny
Zahajovacím plesem taneční plesové sezóny byl oblíbený Školní ples, který jako historicky první,
dokázal vytvořit skvělou atmosféru v hale Cihelna. Loni byla zatěžkávací organizační zkouška
Rodičovského spolku, který ples ve spolupráci se ZŠ a MŠ připravuje.
I letos se deváťákům podařilo ve spolupráci s učitelkou Vlaďkou Janíkovou útulně sladit výzdobu
s interiérem haly. Novinkově zahrála kapela Aventis. „Nebylo to pro nespokojenost s Kumpány, ba
naopak. Ale během let to chtělo prostě „změnu“. Vyzkoušeli jsme proto napajedelskou partu, která
většinu návštěvníků příjemně překvapila,“ hodnotí spokojeně předsedkyně spolku Eliška Omelková.
Školní ples zahájil kroužek Břišních tanečnic, který na základní škole pracuje pod vedením učitelky
Jany Bránecké. Poté ke slavnostnímu předtančení pod taktovkou Jiřího Bánovského nastoupilo 6
párů letošních deváťáků, kteří svůj tanec zopakovali ještě ve večerních hodinách. Foťáky cvakaly,
mobily zachycovaly okamžik, kdy se ze slečen v mikinách a kluků v jeansech staly pro jeden večer
dámy a mladí gentlemani. Jejich zjev i síla okamžiku, kdy se mávnutím kouzelného proutku proměnili v prince a princezny, nadchla přihlížející diváky a vehnala slzy do očí rodičů a prarodičů.
Předtančení vyvrcholilo rodičovskou volenkou.
Celý večer proběhl v naprosté pohodě a příjemné, neškrobené atmosféře. Sousedé a přátelé si
zaplesali a podpořili tak své děti. Veškerý výdělek totiž bude věnován na školní aktivity. Šťastlivci si
odnesli jednu z 419 cen. Místnímu SDH Buchlovice spolek děkuje za požární dozor. Odměnou jim
byl hodnotný dárkový koš, který Spolek rodičů věnovat na I. buchlovský hasičský ples.
Iva Pašková, foto Jana Bránecká
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Knižní bazar

Letos se v měsíci únoru uskutečnil již 6. ročník knižního bazaru. Předem chci poděkovat všem, kdo
se podíleli na přípravě, která je nejenom časově, ale mnohdy i fyzicky velmi náročná. S organizací
každoročně pomáhá Simona Dvouletá za občanské sdružení Buchlovjánek a členové kulturní
komise.
Opět se nám sešla spousta knih, které spolu s knihami z minulých ročníků čekaly na své nové
čtenáře. A ti se ve velkém počtu dostavili. Je úžasné, že i v dnešní době, kdy je téměř vše on-line,
nezapomínáme na knihy, které nejsou v elektronické podobě, ale jsou z papíru!!!
Letos se prodalo přes 3000 knih a výtežek bazaru předáme mamince tříletého Dominika z Polešovic, který má hypoxicko-ischemickou encefalopacii, dětskou mozkovou obrnu, epilepsii a spoustu
dalších nemocí. Proto děkujeme všem, kdo přispěli nákupem knih k částce, kterou rodiče Dominika použijí na jeho rehabilitaci nebo terapii. Celkovou sumu ještě nemáme uzavřenou, ale přesáhla 30.000,- Kč. O jejím předání Vás budeme informovat v příštím zpravodaji.
Iveta Rosůlková , foto Zdeněk Skalička a Bořek Žižlavský
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Fašančárom vyhrávala
muzika „Zpodkočára“

Letošní fašankovou obchůzku městečka Buchlovice uspořádalo M Studio společně se stárky
a hodovou chasou. K nim se již tradičně přidala Děcka z Buchlovic, která zpestřila fašankové veselení podšablovým a straňanským tancem. Ulicemi procházela za doprovodu muziky „Zpodkočára“
čtyřicítka masek. Panímámy a pantátové je hostili čerstvě nasmaženými koblížkami, slaninou,
slivovicí či vínem. Kdo dožil večera, zakončil fašankovou obchůzku na hasičském plese s pochováváním basy.
Text a foto Tereza Tymrová
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Zamyšlení nad listopadem 2019
Pro Buchlovice byl listopad v Buchlovicích
důležitý několika událostmi.
Volby do obecního zastupitelstva přinesly
velké změny v obsazení zastupitelstva, které
po třiceti letech zvolilo i nového starostu
– tedy starostku. Jsem zaměstnancem obce
– městyse od roku 1998 a za tu dobu mám
nějaké zkušenosti a náhled na fungování
a progres vrcholného orgánu Městyse. Účastnil jsem se mnoha zasedání zastupitelstva,
to minulé bylo velmi zkušené a v poslední
době svého působení skoro až ospale rutinní.
Proto jsem se těšil na nově zvolené. Při prvním pracovním zasedání jsem však odcházel
velice zklamaný. Překvapilo mne, že každá
se zvolených stran se bála vyslovit to, co je,
myslím, velmi důležité – a to je společná idea
a tím i prosperita a prospěch celého Městyse.
Dílem tomu samozřejmě přispěla i nejistota
nové starostky – nedivím se a nechtěl bych
být v její kůži. Nicméně celkový dojem od zkušených i nových členů zastupitelstva byl velmi
rozpačitý.
Je však určitě pochopitelné, že nováčci
v zastupitelstvu se musí trochu rozhlídnout,
získat zkušenosti a naučit se svého mandátu
využívat – tady bych upozornil na nutnost
velmi důkladného prostudování znění Zákona
o obcích. Nějaký progres v jednání se projevil
již na následujících zasedáních, kdy jednotlivci byli určeni do pracovních komisí, a bylo
vidět, jak získávají půdu pod nohama i větší
jistotu ve vyjadřování. Všiml jsem si náznaků,
že někteří odkládají „stranickou příslušnost“
a rozhodují tak, aby to bylo výhodné pro celek
– tedy pro Buchlovice. Kdyby tento trend vydržel, bylo by to vynikající a určitě by se k nám
jezdili učit i naši vrcholní představitelé z Parlamentu ČR, kde se nedokáže domluvit ani
židle s křeslem. Po posledním zastupitelstvu
mám pocit, že získává tah na branku a umí se
rozhodnout.
Kéž by jim to šlapalo a měli radost a dobrý
pocit ze svojí práce pro Buchlovice.

Ještě další dvě důležité události jsou spjaté
s listopadem 2019 a to Buchlovské hody s právem a 30. výročí sametové revoluce. Když
jsem byl v hodovou neděli na slavnostní mši
svaté v kostele, kromě toho, že jsem byl hrdý
na svoje dcery, které byly za stárky, zavzpomínal jsem na doby, kdy jsem chodil v kroji
a prožíval jsem buchlovské hody já. Uvědomil
jsem si jeden „nepatrný“ rozdíl.
Rok 2019 – kostel byl plný mladých lidí v kroji
– děcka z učebních oborů, školáci, středoškoláci, vysokoškoláci i mladí pracující. Z chasy
tam byli, až některé „padlé“ ze sobotní zábavy,
téměř všichni. Sršela z nich energie a odhodlání i přes nepřízeň počasí užít své hody
a taky návštěvníkům a celé obci rozdat velikou
radost.
O třicet let dříve – před rokem 1989 nebývaly
kostely o hodech tak plné mladých krojovaných. Mnozí, obzvlášť studenti se obávali
nepříjemností ve svých školách, kdyby se jejich
soudruzi ředitelé dozvěděli, že byli na hody
v kostele. Svazácké organizace přímo zakazovaly účast svým členům. Angažovaní rodiče
svým dětem z obav perzekuce v zaměstnání
taktéž. Dokonce v r. 1982 byly zakázány hody
úplně, protože si klidně umřel ruský generální
tajemník ÚV KSSS Brežněv a byl vyhlášen
státní smutek.
Dám ještě jeden příklad – asi nejsmutnější.
Moje sestřenice Lidka do kostela nikdy nechodila. Když však byla v r. 1973 stárkou, považovala účast na hodové mši za takovou svoji stárkovskou povinnost. Studovala pedagogickou
fakultu v Olomouci a po hodech na ni došel
anonym, který se dotazoval, jak je možné, že
budoucí soudružka učitelka byla v kostele.
Bylo z toho vyšetřování a ji tehdy málem ze
studií vyhodili.
Současní hodaři tyto obavy mít nemusejí.
Mohou si svobodně určit svůj světonázor,
mohou si vybrat, který jazyk se budou učit,
či kam si vyjedou do ciziny. Jsem trochu
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naštvaný, že jsem část svého života musel
prožít v té „jiné době“, ale jsem rád za všechny
současné mladé lidi.
Chtěl jsem tyto skutečnosti připomenout

hlavně naší mládeži – vlastně všem. Měly by
být pro nás mnohem důležitější, než jakou
máme vládu, parlament nebo prezidenta.
Pavel Dvořan

Veteráni obdrželi medaile J. Štokmana

V pátek 14. 2. 2020 se uskutečnila výroční schůze Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín (KVVV Zlín). Jednání proběhlo v budově Policie ČR na náměstí TGM ve Zlíně
za účasti téměř padesáti výsadkářských veteránů, příznivců a hostů. Jedním z bodů programu bylo
předání pamětních medailí k 100. výročí narození pplk. Jiřího Štokmana, parašutisty operace CLAY
a rodáka z Buchlovic. Toto výročí vychází na 17. 4. 2020, na den tradičního pochodu CLAY–Eva
v Hostišové a hlavní pieta se uskuteční 30. 4. 2020 v Buchlovicích při příležitosti připomínky 75.
výročí osvobození městečka.
Medaile byly předány v předstihu vybraným 14 výsadkovým veteránům. Za tímto účelem se
jednání zúčastnil místostarosta městyse Buchlovice Bořek Žižlavský, který medaile předával, a Jan
Štokman, který krátce připomněl životní osudy svého strýce pplk. Jiřího Štokmana, pozval účastníky na hlavní pietní akci do Buchlovic. Výroční schůze KVVV ve Zlíně byla velmi dobře připravena.
JŠ, foto -bžBUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/202019

Vojtěch Rosůlek
má originální pamětní desku

Rosůlkova fotografie chalupy za Smraďavkou –
70. léta

Vojtěch Rosůlek v Muzeu Podhradí 2017
(foto Oldřich Stránský)

Myslím, že jméno pana Vojtěcha Rosůlka ze Starého Města, všestranného sportovce, zakladatele několika sportovních oddílů, veleaktivního turisty a fotografa, milovníka chřibských kopců,
čestného a slušného člověka je nejen čtenářům Buchlovského zpravodaje dostatečně známé.
Setkávali jsme se s ním například prostřednictvím jeho oblíbených a vyhledávaných chřibských
kalendářů, plných černobílých historických i současných fotografií, kterých vyšlo plných dvacet
ročníků. Ještě předloni i počátkem loňského roku jsme se s ním mohli potkat i v Buchlovicích,
kde rád fotografoval a kam přijížděl autobusem, prošel se kolem náměstí a poseděl v hospůdce
Zdeňka Omelky na tržnici a jinde. V povědomí je určitě i výstava jeho fotografií v Muzeu Podhradí
v roce 2017.
Po mnoho let nazpět se stalo již tradicí setkání Vojtových přátel z řad sportovců, turistů a dalších
při jeho únorových narozeninách v hospůdce u Petra Špalka pod Buchlovem. V loňském roce
proběhlo takové setkání při příležitosti Vojtových 97. narozenin naposledy. V měsíci červenci 2019
jsme se s ním ve staroměstské smuteční obřadní síni rozloučili naposledy…
Na počest Vojtěcha Rosůlka se uskutečnilo v okruhu jeho blízkých přátel setkání i v letošním roce,
při příležitosti jeho nedožitých 98. narozenin. Stalo se tak v neděli 16. února za příjemného předjarního počasí na Buchlově kameni, kam každoročně, pokud mohl, rád chodíval a který tolikrát
zvěčnil na fotografiích již od čtyřicátých let minulého století. Všichni přítomní na něj zavzpomínali
a při této příležitosti zde odhalili nevelkou pamětní desku, která bude všem příchozím připomínat
tuto významnou a skromnou osobnost, jakou bezesporu byl.
Letošní setkání na Buchlově kameni, mohu-li to tak říci, se stalo nultým ročníkem nových setkávání, která by měla navázat na ta dosavadní.
Text a foto Bořek Žižlavský
BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/202020
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BAROK obchůdek Buchlovice
náměstíčko – tržnice vás všechny srdečně zve do svého kouzelného
prostředí
Co zde najdete?
* skleněné šperky od předních českých návrhářů * cínové šperky s drahými kameny
* přírodní českou kosmetiku, mýdla * kvalitní české bylinkové čaje * pletené a šité hračky
* keramiku * sladkosti italské značky Pellino * malované obrazy
+ fantastické kafíčko, čaje, víno, rumy
+ RAW dezerty
+ bezlepkové dezerty
+ originální sladkosti
+ domácí koláče
+ ovocné a zeleninové šťávy
+ zdravé výrobky
Otevírací doba:
pondělí–neděle
od 10.00 hodin do 17.00 hodin
Rezervace na tel.: 737 779 100
Těšíme se na vás BAROK
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Vzpomínka na Danu Zátopkovou
Moje rodina má své kořeny v Buchlovicích a právě při zajišťování pozůstalosti po mém strýci faráři,
umělci, malíři a grafikovi Arnoštu Hrabalovi jsem se seznámil s Bořkem Žižlavským, který ví, že se
zajímám o dění v Buchlovicích, a tak jsem obdržel i první výtisk Buchlovského zpravodaje 2020,
kde jsem našel velmi zajímavý článek o návštěvě u Dany Zátopkové, olympijské vítězce v hodu
oštěpem.
Shodou okolností jsem se i já v juniorském věku věnoval této disciplině a dotáhl až do reprezentace
a vojenskou službu nastoupil do RH Praha. Bylo to pro mne velké překvapení, že za mnou přišla
Dana Zátopková jako za krajanem, ne příliš známým mladým oštěpařem, aby zjistila, jak se mám
a jestli něco nepotřebuji. To myslím něco říká o charakteru této velké osobnosti našeho sportu. A to
není zdaleka vše, co paní Dana pro mne udělala. Když zjistila, že jsem si zranil těsně před nástupem
vojenské služby při posledním ligovém utkání za TJ Gottwaldov loket, což v tehdejší době znamenalo konec kariéry, zajistila mé ošetření v Bratislavě u dr. Bínovského, který měl ordinaci na stadionu
Slovanu a jako jediný v republice uměl toto zranění ošetřit. A tak jsme jeli spolu vlakem z Prahy
do Bratislavy a zpět, když předtím musela vyřídit mé uvolnění z RH Praha na jeden den! Byl jsem
skutečně jako v „Jiříkově“ vidění z péče, kterou mě paní Dana věnovala. Myslím, že tento můj příběh
říká víc než tlustá kniha a ukazuje, jak velká osobnost je paní Dana Zátopková.
Snad jen závěrem. Dr. Bínovský mně loket opravdu vyléčil i když má sportovní kariéra se ubírala
již jiným směrem. Jak rád bych se zúčastnil zájezdu Folklorního studia Buchlovice k paní Daně
Zátopkové!
Petr Hrabal, Uherské Hradiště
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Z hokejové historie Buchlovic (1969–1994)
(4. pokračování)

Dnes vám přinášíme další pokračování seriálu o buchlovickém organizovaném hokeji a jeho
nadšencích, od jehož počátku uplynulo v loňském roce rovných 50 let.
V sezóně 1990–1991 měl Sokol Buchlovice v soutěžích zapojena již 3 družstva: muže, dorost
a žáky. Všechna startovala v meziokresních přeborech.
Muži: V premiéře tohoto ročníku proti Brumovu dal Sokol příležitost řadě dorostenců a zvítězil 6:3.
Na gólech se podíleli Vícha a R. Hanáček po dvou, Kočenda a Hořčica.
Na stadionu v Uh. Hradišti zdolali Buchlovjané Želechovice 7:3 po dvou gólech Víchy a Hapaly,
po jednom Crly, Vaňka a Kubeše. Jen devět hráčů a brankář hostí dlouho úspěšně vzdorovali
domácím. V odvetě na zimním stadionu ve Zlíně se zrodilo překvapení v podobě první prohry
Sokola, dosud vedoucího týmu. Sokol prohrál 6:1, když čest střelců zachraňoval pouze Pavel Kubeš
po přihrávce Zd. Víchy.
Ve slušně hraném okresním derby v Uh. Hradišti zdolali Buchlovjané Bojkovice 9:8. Po vystřídání
brankáře P. Lipnera dorostencem B. Markem, který zabránil několika vyloženým gólům, Sokol
srovnal a dokonce otočil skóre. Góly: Šebestů 4, Soukup, Pospíšil, Jakoubek, Vícha a Crla. Sokol byl
úspěšný i v odvetě v Uh. Brodě a v utkání, které objektivně řídili rozhodčí Vacula a Kura, zvítězil 8:5.
Góly dali: P. Kubeš 3, L. Kubeš 2, Hapala 2 a R. Hanáček.
Sokol s omlazenou a posílenou Technikou Zlín dokázal v obou zápasech jenom remizovat.
Buchlovice v tomto ročníku obsadily s 10 body až 3. místo.
Dorostenci na zimním stadionu v Uh. Brodě zdolali vrstevníky Zevety Bojkovice 9:1 (Neveselý,
Večerka 2, P. Marek, J. Marek, Večeřa, Kočenda, Jakoubek, Jurášek a Bílka). Se Želechovicemi
prohráli 8:17 (Jakeš 4, J. Marek 2, Jurášek a Večerka). V konečné tabulce dorostu se naši umístili
na 1. místě se 7 body před Želechovicemi, Valašskými Klobouky, Brumovem a Bojkovicemi.
Žáci měli za soupeře Bojkovice, Brumov, Valašské Klobouky, Vlachovice a Uh. Ostroh. S Brumovem
prohráli 7:3, s Vlachovicemi 2:4, s valašskými Klobouky byli deklasováni výsledkem 11:0. Na přírodním ledě v Bojkovicích zvítězili 6:1. Góly J. Marek a P. Marek po dvou, T. Lipner a Franta. Na stadionu
v Uh. Hradišti Buchlovjané podlehli Uh. Ostrohu 6:8 a poté zde porazili Bojkovice 10:4 po gólech J.
Marka 3, Hanzalíka 2, Koubka, Dvouletého, Kropáče a Kopřivy.
V sezóně 1991–1992 byla do soutěží zapojena stejná tři družstva jako v minulém roce s výjimkou
žákovských soutěží, z nichž odstoupily Vlachovice a Uh. Ostroh.
Muži v premiérovém utkání na stadionu v Uh. Hradišti zdolali Techniku Zlín 6:4, což bylo
velkým překvapením, neboť za Sokol nastoupilo prakticky dorostenecké družstvo v brance
s B. Markem. Na našich gólech se dvakrát podíleli Soukup a Bílka, Večerka a Hanáček. Buchlovjané však prohráli s Želechovicemi, posílenými hráči ze Zlína 2:13 a s „béčkem“ Brumova 4:11.
Zdolali Bojkovice 8:3 dvěma góly Bílka a Večeři, jedním Juráška, P. Daňhela, Jakeše a J. Marka.
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V odvetě byl Sokol deklasován 13:5. V utkání s Technikou Zlín byl kádr doplněn pouze 9 juniory,
neboť po delší pauze opět nastoupili nestoři J. Čagánek a M. Daňhel a patřili k našim nejlepším
hráčům. Přesto prohráli 5:2.

Mužstvo starších žáků TJ Sokol Buchlovice

Dorostenci nastoupili proti Bojkovicím na stadionu v Uh. Brodě a zvítězili 3:5 po gólech Večerky
2, Večeři, kapitána J. Marka, Kočendy a Tesaře. Dále zdolali dorostence Brumova v poměru 8:2,
Valašské Klobouky 16:1 (Jakeš 4, Bílka a Večerka 3, Kočenda 2, Hanzalík, Dvouletý, P. Marek a J.
Marek). Porazili i Želechovice 4:3 a v posledním utkání zdolali Brumov 7:2.
Žáci prohráli v přípravném utkání s Velkou Bíteší 4:1. V mistrovské soutěži na přírodním ledě
Brumova zvítězili gólem R. Kropáče, s Bojkovicemi se rozešli 1:1 a v odvetě zvítězili 5:2. Valašské
Klobouky přehráli 10:1 dvěma góly T. Lipnera, P. Marka, Badina a Vaška, po jednom přidali Slezák
a Kropáč. V odvetě pak pouze remizovali 3:3, skórovali Franta, Kropáč a Rybář. V posledním
utkání soutěže zdolali Brumov 5:0 (Rybář 2, Kropáč, Hanzalík a T. Lipner). V konečném pořadí
obsadili 1. místo před Bojkovicemi, Brumovem a Valašskými Klobouky.
(Dokončení příště.)
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Zalistovali jsme ve starých novinách
Určitě to znáte. Jednou za čas je třeba doma udělat i větší úklid. Ve skříních, v regálech a bůhví kde
jinde leží staré věci, které se zdály ještě před časem nezbytné, ale najednou už nejsou k ničemu. Při této
příležitosti se kolikrát člověku dostanou do ruky například staré noviny, do kterých se při úklidu a jejich
konečným vyhozením do kontejneru ještě třeba podívá a začte. A když najde zprávu ze svého místa
bydliště, zpozorní. V podobných starých novinách jsme zalistovali i my a nabízíme vám pár článků
z Buchlovic.
Lidové noviny 17. 2. 1931: Vykradený hostinec. Ve středu se vloupali do hostince Josefa Škráška
v Buchlovicích neznámí zloději, tam vnikli dvorem a odcizili několik láhví různých likérů, vzali
demižon plný vína, odnesli asi 10 krabiček ementálského sýra a zmizeli. Po zlodějích se pátrá,
škoda činí asi 400 Kč. (ab)
Lidové noviny 3. 3. 1931: Vyloupená obecní pokladna. V noci na 28. 2. vloupali se tři pachatelé
do místností obecního úřadu v Buchlovicích u Uh. Hradiště. Otevřeli si paklíčem dveře z ulice,
a protože vnitřní dveře byly opatřeny dosickými zámky, vyřezali uvnitř dveří výplň, načež dveře
dlátkem vypáčili. Poté se vloupali do obecní pokladny, z níž odcizili 1 250 Kč. Buchlovickému četnictvu se záhy podařilo zjistiti pachatele, mezi nimiž je i známý cigán Tomáš Holomek z Vracova
a Daniel. (bl)
Slovácké noviny 26. 6. 1925: Zahradník XY z Buchlovic v nestřeženém okamžiku dostal se balkonem do neobydleného zámku, odkud si odnesl skvosty, staré mince, šatstvo a jiné. Byl v Hodoníně
dopaden, kde něco z těchto věcí prodával. Mimo to dopustil se i jiných krádeží. Byl odsouzen
krajským soudem na 3 léta do žaláře.
Zájmy Slovače: Dne 24. 1. 1923 mezi 5. a 7. hod. večer vloupal se neznámý pachatel do uzamčeného bytu Leopoldiny Němcové v Buchlovicích a odcizil této různé šatstvo dámské a prádlo v ceně
2.603 Kč.
Zájmy Slovače: 31. 8. 1923 v noci na 31. m. m. vnikli neznámí pachatelé vymáčknutým oknem
do hostince starosty obce Syrovátky v Buchlovicích a odcizili za 150 Kč doutníků a cigaret a demižon rumu v ceně 100 Kč.
Zájmy Slovače: Návštěva u komorníka. Do zámku v Buchlovicích vloudil se jistý Guryča ze Strání
a v předpokoji u komorníka odcizil ženský a mužský plášť a zelený klobouk, který se mu stal osudným, neb ho prozradil. Věci, jak udal, prodal jistému úředníku některé banky v Uh. Brodě. Tak se
aspoň vymlouval, když byl zatčen.
Zájmy Slovače 15. 1. 1925: Burzovní spekulace syna Berchtolda. Z Vídně 10. ledna 25letý Zikmund Berchtold, syn bývalého zahraničního ministra Berchtolda, spekuloval u berlínské firmy
Pinkus a u vídeňské Lombardini a eskomtní banky. Kupoval tu na lhůtu dolary za československé
koruny. Protože však Kč zůstala pevnou, skončila Berchtoldova spekulace schodkem 26 000 Kč.
Mladý Berchtold je ve Vídni žalován za nezaplacení této sumy, vymlouvá se však, že v době burzovní spekulace nebyly mu ještě 24 roky. Kavalír!
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Zikmund Berchtold v roce 1915
v zámecké zahradě ve věku 15 let

Cyril Lukeštík v první polovině 70. let,
kdy pracoval na hradě Buchlově

Slovácká jiskra 5. 7. 1960: Mladí cyklisté. Jsou jako jiní buchlovičtí chlapci a nijak se od nich
na prvý pohled neliší. Snad jen tím, že mají velký zájem o cyklistiku. Již ani sami nevědí, kdy
vlastně začali.
Těžkostí bylo mnoho. Když si naspořili na nové Sportky, začali trénovat. Po závodě míru, který
v nich zanechal nezapomenutelné dojmy, se rozhodli, že budou trénovat společně. A tak jezdili.
Nejstarší z nich Cyra Lukeštík se stal jejich trenérem. Chlacům se věnuje a ti ho mají rádi. Nikdo se
o ně nezajímal, nikdo jim nepomohl. Přesto však u chlapců zájem neupadl. Všiml si jich až výbor
základní organizace Svazarmu, který si nad nimi vzal nedávno patronát. A možná, že za pár let je
uvidíme bojovat v závodech našich cyklistických oddílů. Byla by to jejich největší odměna za houževnatost a dobrý poměr k tomuto sportu. (nev)
Ve starých tiskovinách zalistoval -bž-
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Březen na zahradě
V březnu si obstaráme chybějící základní chemické a biologické přípravky k ochraně
rostlin, feromonové lapáky k monitorování náletu obaleče jablečného – Deltastop
CP, obaleče švestkového – Deltastop CF, dále žluté lepové desky ke sledování náletu
vrtule třešňové a mšic a konečně bílé lepové desky k registraci náletu pilatek na slivoně
a na jabloně. Po oschnutí půdy je třeba dokončit úklid spadaného listí. Pokud nejsou
listy poškozeny minujícími škůdci, zapravíme je do půdy, případně zkompostujeme.
V březnu je nejvyšší čas vyvěsit nové a vyčistit staré budky pro ptactvo.
Nejpozději během předjarního řezu musí být
ze stromů odstraněny i mumifikované zbytky
plodů jádrovin a peckovin napadených
moniliniovou hnilobou plodů, dále u jabloní odstraněny letorosty, případně jejich
konce napadených padlím a konce letorostů angreštů napadených hnědým padlím
angreštu. Připomeňme si starou pravdu, že
předjarní a jarní řez slouží nejen k regulaci
násady, ale i k omezení výskytu a šíření houbových chorob. Je to tím, že řezem odstraníme zdroje infekce a navíc řezem zajistíme
dostatečnou vzdušnost a osvětlení korun
stromů.
Na rybízu odřežeme suché větvičky poškozené housenkami nesytky rybízové a především obíráme a pálíme nápadně zvětšené
pupeny napadené vlnovníkem rybízovým. Při
silnějším napadení ostříháme větvičky pod
nejníže postiženým pupenem. Při výskytu
tohoto onemocnění navíc vždy provedeme
před květem při teplotě nad 18 °C postřik
akaricidem dodávaným na trh v zahrádkářském malobalení – Nissorun 10 WP v 0,07%
koncentraci.
V březnu až počátkem dubna, těsně před
rašením stromů, je třeba provést první předjarní postřik stromů a keřů přípravky na bázi
mědi (Kuprikol 50 nebo Champion 50 WP).
U broskvoní je optimální termín k tomuto
ošetření v době, kdy se začínají na broskvoních

zvětšovat vrcholové listové pupeny na jednotlivých větvičkách. Bývá to obyčejně tehdy,
když na lískových keřích práší jehnědy.
U broskvoní jde především o první a rozhodující postřik proti kadeřavosti broskvoně
a dále proti suché skvrnitosti listů broskvoně.
Toto opatření rovněž působí i proti napadení
větévek, větví a kmenů bakteriemi z rodu
Psedomonas a houbami z rodu Valsa (Leucostoma). U dalších peckovin může toto ošetření
bránit výskytu puchrovitosti slivoně, dále též
korovým nekrózám peckovin a může částečně omezit i vznik tzv. mrtvice u meruněk.
U jádrovin omezíme tímto postřikem výskyt
nektriové korové nekrózy a výskyt strupovitosti. Postřik je třeba provádět, když teplota
vzduchu vystoupí nejméně na 7° C.
Kulturu jahod očistíme od starých zaschlých
a nemocných listů, jahodník přihnojíme
a ošetříme přípravkem Vertimec 1,8 EC proti
roztočíku jahodníkovému a pomocí přípravků
Score 250 EC nebo Signum provedeme ošetřen proti nově pozorované chorobě, která
má název antraknózová skvrnitost jahodníku.
V poslední době se vyskytuje stále častěji
a způsobuje především na plodech propadlé
nahnědlé hnilobné skvrny, na nichž se pak
tvoří masa krémově až oranžově zbarvených
spor. Jde o nákazu houbou Coletrichum acutatum, která postihuje především velkoplodý
jahodník.
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Při vlhkém a chladném jaru je nutné pokračovat až do začátku kvetení v ochraně
broskvoní proti kadeřavosti. K opakovanému
ošetření broskvoní, kdy již mladé lísty vyčnívají z pupenů, musíme použít už jen organické fungicidy, zbyl nám pouze Dithane DG
Neotec a ekologický přípravek Vitisan.
Každoročně je bezpodmínečně nutné provést
preventivní postřiky proti hnědému padlí
angreštu. Pro první ošetření (již před květem
angreštů) se nyní doporučuje použít přípravek na bázi síry Kumulus WG nebo Sulfurus
a k ošetření po odkvětu si ponecháváme
k opakovanému použití strobilurin Discus.
V ekoprodukci místo strobilurinu doporučují
AquaVitrin K. Postřiky se sírou nutno vždy
provádět při venkovní teplotně nad 10°C!
Zákeřná mera skvrnitá se na hrušních objevuje především ve velkovýrobě u profesionálních sadařů. U zahrádkářů tomu bývá
výjimečně. Pokud by se však přesto objevila
i ve vašem sadu v minulém roce, pak je
třeba zahájit proti ní ochranu již v březnu.
Používáme přípravky maximálně šetrné
k predátorům mer (dravé ploštice, parazitické vosičky, slunéčka a škvory aj.). V sadech
hrušní se doporučuje nejméně dvakrát až
třikrát, v intervalu 7-10 dnů, provést postřik
okrajových částí stromů řepkovým olejem
(Ekol, Biool) s 1% kaolinem a s přídavkem
smáčedla. V dubnu, kdy se ještě nelíhnou
z vajíček první nymfy, může populaci těchto
škůdců omezit postřik olejovým přípravkem
v kombinaci s insekticidem (optimální řešení
je 15 ml Ekolu + 1,3 - 2,5 g Mospilanu 20 SP
na 10 l vody, ekoterapeuti místo Mospilanu
v této TM směsi doporučují SpinTor).
Těsně před květem, kdy se začínají líhnout
nymfy z vajíček, je možné použít Rock Effect.
Na pozdější ošetření je účinnější přípravek SpinTor a při kalamitním přemnoženi
larev a dospělců je účinnější Vertimec 1.8

EC. V poslední době se v květnu prosazuje
neprovádět další chemickou ochranu a spoléhat při likvidaci mér na působení přirozených antagonistů (ploštic, pavouků, škvorů,
pestřenek a sluneček), pokud nebyli zničeni
tito predátoři neselektivními insekticidy.
Na porostech česneku ponecháváme až
do začátku dubna bílou netkanou textilii
chránící před náletem mouchy houbomilky
česnekové.
V zeleninové zahradě je vhodné v březnu
posypat záhony, na nichž budeme pěstovat
košťálovou zeleninu, dusíkatým vápnem (100
gramů na 1 m2) v rámci prevence proti nádorovitosti kořenů. Tato aplikace musí být provedena 3 týdny před plánovanou výsadbou.
Ochrana kromě aplikace dusíkatého vápna
spočívá především v nepěstování brukvovitých plodin na zamořeném pozemku 6–8 let.
Při předpěstování sadby se často setkáváme s padáním klíčních rostlin. U klíčících
a vzcházejících rostlin dochází k odumírání
klíčků nebo k poškození kořenových krčků.
Vzcházející rostlinky pak padají a odumírají.
Původcem jsou půdní houby (např. Olpidium
brassicae, Thanatephorus cucumeris,Pythium
spp.), které aj.), které přetrvávají v půdě většinou na zbytcích napadených rostlin. Infikovaná půda a pěstební substráty zapříčiňují
hlavní přenos tohoto onemocnění.
Ochrana spočívá v dezinfekci pěstebních
substrátů (např. propařením, sterilizací), dále
v moření osiva (Kumulus WG) a ve správné
agrotechnice (naopak rozvoji choroby napomáhá převlhčený kyselý substrát). Poslední
možností je chemické ošetření substrátů,
půdy a rostlin. Lze použít k desinfekci zeminy
Merpan 80 WG (30 g na 1 m2 nebo 800 g na 1
m3), dále Proplant nebo asi nejúčinnější Previcur Energy.
MO ČZS Buchlovice
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Rodiče, tenhle problém
se může týkat i vašich dětí!

Jste si jisti, že vaše dítě také neuvízlo „v síti“?
Milé maminky a tátové. Vzhledem k tomu, že se děti stávají daleko dříve, než je povoleno uživateli
sociálních sítí, mohou se stát oběťmi virtuálních zločinců a predátorů, kteří zneužívají jejich naivitu
a bezbrannost.
Všem rodičům mladých slečen i kluků od 10 let Kulturní komise Buchlovic vřele doporučuje
shlédnutí filmového dokumentu V síti Víta Klusáka a Barbory Chalupové, který bude během
března k vidění ve všech kinech regionu. Poté od 12 let vzít do kina i děti.... Snímek ještě před
svou premiérou působil solidní
poprask. Popisuje totiž příběh,
v němž tři dospělé herečky
hrají dvanáctileté dívky, které
čelí na internetu sexuálním
predátorům. Alarmující je, že
během pouhých 10 dnů čelily
tři hlavní internetové hrdinky
2 458 potenciálním sexuálním
predátorům! Radikální experiment tak upozornil a otevřel
tabuizované téma zneužívání
dětí na internetu. Film podporuje a dokresluje „pedofilně
laděný“ videoklip „Je doma
máma“ Tomáš Kluse.
„Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých
dívek online. Ve věrných kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří je na netu
aktivně vyhledali a oslovili. I když jim herečky hned řekly, že jim ještě nebylo 12 let, přesto
po nich drtivá většina mužů vyžaduje svlékání před kamerou nebo jim posílají fotografie penisů
a odkazy na porno. Děti jsou dokonce vystaveny vydírání,“ upozorňují autoři na problém, před
kterým leckdo zavíral oči. Predátorské taktiky se postupně obracejí proti svým strůjcům, kdy se
z lovců stávají oběti svých „choutek“.
Snímek má dvě podoby, jednu s delší metráží pro diváky od 15 let a druhou, kratší, s možností
návštěvy už od 12 let. A vzhledem k tomu, že statistika říká, že se děti rodičům z z velké většiny
se svým „virtuálním“ trápením nesvěří, doporučujeme
dokument shlédnout. Může
být upozorněním a varováním před tím, co se v České
republice běžně děje a může
se týkat i vašeho dítěte.
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Toulky Prahou a okolím I
V dnešním čísle zpravodaje přinášíme první část literárního putování naším hlavním městem Prahou a jejím okolím, které vám nabízí a chtějí se s vámi podělit o zážitky manželé
Drahomíra a Stanislav Omelkovi z Buchlovic. Přejeme příjemné počtení, které se pro mnohé
z vás může stát inspirativním k následným potulkám po popisovaných krásných lokalitách.
Pokud máte štěstí a podaří se vám sehnat solidní ubytování v našem hlavním městě Praze, máte
vystaráno. A můžete se začít toulat jen tak bezcílně, nebo si doma cíle naplánovat. My jsme si je
částečně naplánovali. Nutno říci, že si nemusíte lámat hlavu s přesouváním, neboť 24hodinová
jízdenka platí na všechnu integrovanou dopravu nejen po Praze, ale i určité kilometry mimo ni.
Po příjezdu, ubytování a obědě naše kroky směřují prozkoumat okolí v Libni. Míjíme divadlo Pod
Palmovkou, zastavujeme se u libeňského zámku; dříve to byla gotická tvrz v osadě Libeň. V 16.
století byla tvrz přestavěna na barokní zámek. Dopravou přejíždíme na náměstí Míru, kterému
vévodí dvě šedesátimetrové věže novogotického kostela sv. Ludmily, postaveného z režných
cihel v letech 1888-1893. Nemůžeme si nevšimnout kulturního stánku divadla na Vinohradech,
postaveného na začátku 20. století. Nad průčelím budovy stojí na pilotech dvě alegorické sochy
představující Statečnost a Pravdu. (Večer jdeme do divadla na představení.) Popojíždíme dál
na náměstí Karlovo, dříve Dobytčí trh. Nádherná gotická stavba Novoměstské radnice, barokní
bazilika sv. Ignáce, Faustův dům, nebo dům U Kamenného stolu, v němž bydlela Karolína Světlá,
nenecháme bez povšimnutí. Po kulturním prožitku z divadla na Vinohradech se jdeme projít
k Vltavě, odkud vidíme osvícený Pražský hrad, Národní divadlo zářící do tmy, projdeme okolo
Anežského kláštera a pak rychle odpočívat a těšit se na další den.

Praha a náplavky
Kdo se nikdy neprošel některou z pěti pražských náplavek, připravil se o krásné pohledy na pražské památky. Petrskému, dnes nábřeží L. Svobody, vévodí reprezentativní budova ministerstva
obrany, která je kulturní památkou. Hořejší neboli Smíchovské nábřeží nám poskytne překrásnou
vyhlídku na Vyšehrad. Přístaviště lodí, vyhlídkové plavby a pohled na Anežský klášter najdete
na Dvořákově nábřeží. Na ostrov Žofín a palác Mánes se dostaneme z Masarykova nábřeží. Pohled
na budovu Národního divadla této náplavce lichotí. Nejznámější ze všech je ale náplavka na Rašínově nábřeží. Vyplouvají odtud vyhlídkové lodě, na některých z nich jsou kavárny a restaurace;
projít se můžete mezi stánky s občerstvením. Na rohu nábřeží náš pohled upoutají dvě zakřivené
věže Tančícího domu, postaveného v roce 1996 na místě domu činžovního, který byl zničen
na konci války americkou bombou. Nenechali jsme si ujít projížďku lodí a z její hladiny jsme pozorovali pražské památky. A v hlavě se zrodil nápad, co se podívat na Prahu z výšky.
Nelze ji přehlédnout. Ať stojíte na jakémkoli místě hlavního města, je ji vidět. Se svou výškou 216 m
je telekomunikační věž neboli žižkovská televizní věž nejvyšší stavbou Prahy. Najdete ji na rozhraní Vinohrad a Žižkova v Mahlerových sadech. Postavena byla v roce 1992, v roce 2000 na ni byla
umístěna batolata, některá lezoucí nahoru a jiná směrem opačným. Ve výšce 66 m zde najdete
restauraci a o něco výše, v 93 m, vyhlídkovou plošinu. Pohled na Prahu je odtud bezkonkurenční.
A tak procházíme vinohradské uličky a dostáváme se na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zaujme nás
kostel Nejsvětějšího srdce Páně z let 1918-1932 od stavitele Joži Plečnika. Nádherná moderní
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stavba z režného zdiva se širokou hlavní věží, na níž jsou umístěny kulaté hodiny s průměrem
7,5m, jsou největšími u nás. Vnitřní stěny kostela jsou z ušlechtilých neomítnutých cihel a jsou
posety malými pozlacenými křížky. Těžko se jich dopočítat. Překvapil nás větší počet lidí stojících
před kostelem. Proč, to jsme se dozvěděli záhy, začala totiž komentovaná prohlídka, kterou jsme
si nemohli nechat ujít.
Kopec Vítkov stojí i v dnešní době za pozornost. Už jen pohledem na obrovskou jezdeckou sochu
Jana Žižky ulitou z bronzu. A za ní se nachází velká bronzová vrata, která jsou ozdobena reliéfy
z dob husitského hnutí. Touláme se dál, až k Bílé hoře. Je to čtvrť rodinných domků a vil. Žádné
velké sídliště zde není. Je známá především nešťastnou bitvou z roku 1620. Hledáme návrší
s pomníkem a jsme zklamáni. Malý kopeček s datem bitvy, dvě lavičky a jinak nic, co by připomínalo léta konce českého stavovského povstání.
Jsme kousek od obory Hvězda, a tak naše kroky směřují k ní. Obora Hvězda je přírodní památkou
a také rekreační lokalitou – určena pro běhání, cyklistiku a procházky. Cestou jsme v ní potkávali
maminky s dětmi, sportovce běžící nám neznámému cíli i pejsky doprovázející své pány. V letohrádku Hvězda je umístěna expozice o bitvě na Bílé hoře.
Pokračujeme dál, směrem k Břevnovu. Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty –
Břevnovský klášter je jednou z nejstarších pražských památek. Byl založen knížetem Boleslavem
II. a pražským biskupem Vojtěchem. V areálu kláštera najdeme baziliku sv. Markéty a pivovar,
ve kterém se vaří pivo dodnes. Traduje se, že pivovaru se vaří pivo nejdéle v Čechách. Kaskádová
barokní zahrada s nedávno opravenou oranžerií, sadem, rybníky, kaplí Lazarkou a hřbitovem (je
zde pochován písničkář Karel Kryl) je místem klidných procházek a odpočinku.
Přesouváme se směrem k Petřínu, nejvyššímu kopci v centru Prahy. Dostanete se sem pohodlně
lanovkou. Do oka vám padne jako první Petřínská rozhledna, na kterou bez nesnází vystoupáte
a užijete si krásných výhledů. Projít se můžete růžovým sadem ke hvězdárně, cestou míjíte sochu
K. H. Máchy, nebo Jana Nerudy. Oblíbená turistická atrakce Zrcadlové bludiště nás velmi pobavila.
Kopec obklopuje několik velkých zahrad, třeba Lobkovická, nebo zahrada Kinských. Tyto a mnoho
dalších zajímavostí najdete na Petříně a cestou zpět se můžete zastavit na Nebozízku. A dole
na svahu kopce Petřína zamíříme k pomníku obětem komunismu od O. Zoubka. Působivé. Pak
se vracíme do centra přes most Legií a sestupujeme schody uprostřed mostu na Střelecký ostrov.
Tento vltavský ostrov je protkán chodníčky a najdete tu klidné místo k odpočinku. Za Karla IV. zde
měli střelci cvičiště, odtud tedy název ostrova. Pokocháme se pohledem od Vltavy na Národní
divadlo. Krása. Vyvezeme se výtahem nahoru na most a pokračujeme k budově divadla. O něm
psát netřeba, každý ví a každý zná o naší Zlaté kapličce téměř všechno. Na protější straně se
majestátně tyčí palác Lažanských. Že nevíte? Je v něm všem dobře známá kavárna Slavia. Palác
byl postaven ještě dříve než Národní divadlo, a to roku 1884. Dodnes se v něm schází herci, spisovatelé, skladatelé a mnoho dalších umělců.
Kdo by si myslel, že v okolí Prahy není nic zajímavého, mýlil by se. Dá se vyjet na okolní hrady,
zámek Dobříš nebo město Mělník a mnoho jiných zajímavých míst.
Další den kupujeme lístky na vlak směr Mělník. Jedeme se podívat na soutok dvou velkých řek.
I když jsou ve městě vyhlídky, nejlepší pohled se naskýtá z mostu. A chce to kukátko. My jsme ho
neměli. Mnoho lidí si plete soutok Labe s Vltavou s plavebním kanálem. Nad břehem řeky se tyčí
původně románský hrad, později přestavěný na zámek, který je v držení rodu Lobkoviců. Kolem
něj na stráních jsou vysázeny vinice nesoucí jméno sv. Ludmily. Prohlídneme si pomník Karla IV.,
který zde zemřel (taktéž i sv. Ludmila). Projdeme se po náměstí a vracíme se zpět do hlavního
města. (Pokračování příště.)
Text a foto Drahomíra a Stanislav Omelkovi
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Tančící dům

Památník na Bílé hoře
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Kunovice

Holky Slovácko

soupeř

přípravka – starší OP
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D

V

D

V

D

D

V

V

D

V

D

10.00

14.30

10.00

14.00

10.00

15.00

10.00

10.00

13.30

10.00

10.00

15.00

10.00

čas

Strání

Hradčovice

Nivnice

Dolní Němčí

Hluk

Staré Město

Slavkov

Kluci Slovácko

Mařatice

Ostrožská Lhota

Uherský Ostroh

Kunovice

Holky Slovácko

soupeř

přípravka – mladší OP

Rozpis utkání TJ BUCHLOVICE – jaro 2020
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D
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D

V

D

Kulturní kalendář – březen, duben 2020
21. 3.

4. 4.

4. 4.
5. 4.

12. až
13. 4.
30. 4.
30. 4.

Maškarní ples Hraje VSP
Hala Cihelna
Téma Divoký západ
Buchlovice
Začátek: 19.30
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Od 9.00 do 12.00

TJ Buchlovice, Martin Kořínek,
tel. 777 900 575

Junák Buchlovice, Tereza Tymrová,
TerezaTymrova@seznam.cz,
tel. 777540580
Den vína
Hrad Buchlov FS Buchlovice
www.fsbuchlovice.cz
Peklo v hotelu Westminster - Restaurace
Ochotnický spolek Koryčany
divadelní představen
U páva
tel.: +420606128452
Začátek: 16.00
Velikonoce na hradě
Hrad Buchlov HB Collegium
Libuše Mikulová tel. 774 886 205
Stavění máje,
Náměstí
Hodová chasa, FS Buchlovice
beseda pod májú
Svobody
www.fsbuchlovice.cz,
Připomenutí 75. výročí
Náměstí
Městys Buchlovice, tel. 572 595 120
osvobození Buchlovic
Svobody
Spolek podporovatelů historie Buchl.,
B. Žižlavský, tel. 723 335 894,
ZO Českého svazu bojovníků za svobodu,
Jan Štokman, tel.720 208 013

Rozpis utkání FA Zlechov – TJ Buchlovice – jaro 2020
den
ne 5. 4.
ne 12. 4.
ne 19. 4.
ne 26. 4.
pá 1. 5.
ne 3. 5.
pá 8. 5.
ne 10. 5.
ne 17. 5.
ne 24. 5.
ne 31. 5.
ne 7. 6.

žáci (okresní soutěž M )
čas
soupeř
11.00
Jarošov
10.00
Jalubí
14.00
Bílovice
10.00
Březolupy
10.00
Kostelany
14.30
Traplice
10.00
Nedachlebice
10.00
Tupesy
14.30
Boršice
10.00
Babice
14.30
Polešovice
10.00
Ořechov

V
D
V
D
D
V
V
D
V
D
V
D
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Pod Hořínkovým (foto -vlk-)

V měsíci březnu 2020 slaví svá kulatá a půlkulatá jubilea naši spoluobčané:
paní Anna Špačková (Domov pro seniory Buchlovice)
pan Bedřich Šimon
paní Jana Vašíčková (Domov pro seniory Buchlovice)
pan Rostislav Skládal
paní Milada Škrobáková
paní Jindřiška Junášková (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Libuše Jošková
paní Dagmar Škodíková
paní Vlasta Jurčová
paní Justina Žufánková
paní Antonie Knotková
pan Josef Psotka (Domov pro seniory Buchlovice)
Všem oslavencům přejeme do dalších let života všechno nejlepší,
hodně zdraví a štěstí!
BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/202036

Z velkého množství hradu Buchlova, které byly v minulosti vydány, dnes přinášíme další dvě. Fotografický
podklad k horní pohlednici byl pořízen nejpozději v roce 1896, před požárem hradu. Samotná pohlednice
byla odeslána počátkem 20. století. Dolní pohlednice Buchlova byla vytištěna roku 1908. (archiv SPHB)

Předjaří na Trnávkách (foto Františka Mičkalová)
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