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V jarním období můžeme při dobré viditelnosti zhlédnout z louky pod Buchlovem i slovenské hory –
například Považský Inovec (na obrázku nahoře), nebo ještě zčásti zasněžené skalnaté štíty Malé Fatry
(dole).
Foto –bž–

Červen
Červen je švarný mládenec,
co se pomalu v léto vkrádá.
Jaro už spěje na konec
a léto svoje první dárky dává.
Ptáci už hnízda postavili
a holátka z nich na svět shlíží.
Třešně se červenají svými plody
a sladké první kousky dětem nabízí.
V lese na pasekách mezi malými smrčky
zrají a červenají se lesní jahody
a jejich sladká vůně na začátku léta
přispívá k pocitům červnové pohody.
A louky plné kopretin, zvonků a kameníčků
čekají na čas blízký svého skosení,
kdy pod hřejivými paprsky slunce
se v suché, voňavé, červnové seno promění.
Dny dlouží se, noci se krátí
a v noci nejkratší má svatý Jan snad dáti
zlatému kapradí moc čarodějnou, kterou oplývá,
a proto se prý svatojanským zlatým květem nazývá.
Zdenka Maršálková
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Městečko obohatila nová zeleň

Během jarního období Buchlovice obohatila opět nová zeleň. Na nové ozelenění dostal městys
dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR, z Národního programu Životního prostředí, programu Stromy (název projektu Výsadba stromů v městysi Buchlovice) ve výši 242.500 Kč, což činí
100% způsobilých výdajů).
Firma Lesmit s.r.o. z Říčan u Brna vysadila v intravilánu městečka celkem 48 ks listnatých stromů
na pozemcích městyse (bříza bělokorá, buk lesní, buk letní, dub zimní, habr obecný, jasan ztepilý,
javor klen, javor mléč, jeřáb ptačí, lípa malolistá). Nové vzrostlé stromy zkrášlily naše společné
prostředí u Buchlovického potoka u náměstí (dosadba za vykácené stromy), za úřadem městyse
(dosadba za vykácené stromy), na dětských hřištích na ul. Řadové a u haly Cihelny, na hřišti
za základní školou a před budovami Služeb městyse Buchlovice. (Foto –bž–)
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Služby městyse Buchlovice informují
Vážení spoluobčané,
dva měsíce utekly jako voda, proto opět píši pár informací o tom, co se děje u Služeb městyse
Buchlovice.
Hlavní náplní naší práce je od jara do podzimu údržba zeleně – sečení trávy v obci obecních
pozemků a příkopů. Staráme se nejen o zelené plochy kolem náměstí, ale také např. o sportovní
areál TJ Buchlovice, který dokáže vyprodukovat 2krát týdně až 0,5 t trávy. Od začátku sezóny jsme
spotřebovali přes 300 l pohonných hmot jen na údržbu trávy.
Další z pravidelných činností je svoz odpadu. Jen za duben jsme v katastrálním území Buchlovic
svezli přes 1,5 t odpadků. Jedná se o odpady z košů po Buchlovicích a úklid kolem sběrných míst.
Kontejner u hřbitova se vyváží podle potřeby (cca krát za měsíc), průměrná váha je kolem 2 t.
Také bych chtěl poděkovat lidem, kteří se připojili k výzvám „Ukliďme Česko“ apod. Pokud jsou
mezi Vámi také podobní nadšenci a není Vám lhostejný nepořádek kolem obce, při svých procházkách a výletech sbíráte odpadky do pytlů, třídíte a taháte se s nimi, máte náš obdiv a velký DÍK.
Jakmile se budete chystat na další výpravu, neváhejte a můžete mě kontaktovat na tel. 602 763
053. Rádi pomůžeme s likvidací nasbíraných odpadků. Stačí nechat pytle u cesty a oznámit, kde
se nacházejí, o zbytek se postaráme. Nedávno byl odvezen odpad z „pivní cesty“, Větřáku a z okolí
zastávky na Újezdách, a nebylo ho zrovna málo.
V dubnu a květnu proběhlo také několik předváděcích akcí techniky. Před Velikonocemi nám
zametací stroj Multigo 150 zametl náměstí, začátkem května se nám přijelo ukázat multifunkční
vozidlo Bonetti a jako poslední univerzální nakladač AVANT. Možná budete výše zmíněné stroje
v budoucnu potkávat v Buchlovicích.
Také nám finišuje výměna autobusových zastávek u silnice 1. třídy E50. Začala oprava chodníku
na ul. Boženy Němcové a oprava cesty směrem na Chrastě. Průběžně Vás budeme informovat
v dalších číslech zpravodaje.
Ondřej Svoboda, vedoucí SMB, p.o. Buchlovice

K poděkování našim spoluobčanům, kteří se podíleli na jarním úklidu nepořádku kolem
cest a silnic v okolí Buchlovic, se připojuje i vedení městyse Buchlovice.
Ještě jednou – velké díky!
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V březnu proběhl postřik jmelí

Ke konci měsíce března provedl Josef Sedláček ze Zdounek, za pomocí 37metrové vysokozdvižné
plošiny Aleše Rygulského z Mistřic, postřik parazitního jmelí na obecních lipách kolem potoka
u náměstí, u pomníků padlých a v ulici Velehradské. Postřik byl proveden přípravkem Cerone 480
SL, po jehož použití velká část jmelí začala viditelně odumírat. Postřik jmelí se svými účinky může
prodloužit život starých lip až o několik desítek let. Nutné ošetření stromů hradil městys Buchlovice ze
svého rozpočtu. (Foto –bž–)

Tak ještě před měsícem vypadala nosná konstrukce, zbylá po bývalé prodejně Barborka na ulici
Řadové. V současnosti již na tomto místě probíhají přípravné práce před samotnou výstavbou nového
soukromého bytového domu. (Foto –bž–)
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Změna užívání veřejného WC na tržnici
Před krátkým časem došlo ke změně
užívání veřejného WC na tržnici
v Buchlovicích. Veřejné WC pro ženy,
muže a invalidy je zpoplatněno již dřívější
částkou 10 Kč na osobu. Po vhození této
částky do mincovního automatu se
po zaznění zvukového signálu otevírají
dveře. Je možné vhazovat mince
v hodnotě 1, 2, 5, 10 Kč, přičemž je nutné
vhodit přesnou částku, protože přístroj
mince nevrací. Je-li mince vadná nebo
propadává, je třeba použít minci jinou.
Úmyslné poškození mincovních automatů
je trestné. Automaty jsou pod kontrolou
kamery se záznamem. Veřejné WC
zároveň dostaly i nové venkovní dveře,
přizpůsobené na spolupráci s mincovním
automatem. (Foto –bž–)

Jak jsme se v roce 2020 podíleli
na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Městys Buchlovice může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 13,98 t. Na každého obyvatele tak připadá
5,77 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi
nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které
na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 166,84 tun. Víte kolik
smrků pohltí stejné množství CO2? 65 ks
Nebylo nutné vytěžit 8 195,99 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba
pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 307 krát.
Došlo také k úspoře 84 371,20 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 84372 krát.
Podařilo se recyklovat 8 041,47 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné
použít pro výrobu 330 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 283,83 kg mědi, což by postačilo pro ražbu
50459 1€ mincí, nebo 350,63 kg hliníku, který by stačil na výrobu 23376 plechovek o objemu 0,33 l.
Městys Buchlovice děkuje všem občanům, kteří se aktivně zapojili do třídění odpadu a není jim
lhostejné životní prostředí.
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Pozor na požáry!
Vypalování trávy je v České republice zakázáno třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 17 odst. 3 písm. f ) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek
lze uložit pokutu do výše 25.000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500.000 Kč.
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické
osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší,
zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému
hašení.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření
požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení
této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500.000 Kč.
Hlášení pálení HZS Zlínského kraje:
Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS Zlínského
kraje: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-kraje-menu-informacni-servis-evidence-paleni.
aspx. Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150. Nahlášením pálení
se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!
Pravidla pro pálení biologického materiálu:
1. velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
2. při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit,
3. místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
4. místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
5. místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
6. po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
7. příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
8. spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
Dalším velkým nešvarem je vysoká návštěvnost lesů. Lidé se zde často nechovají ohleduplně,
nerespektují zákazové cedule a rozdělávají oheň, kde je napadne. Udělají si ohniště, opečou si
špekáčky a jdou zase dál. Jenže ohniště pořádně neuhasí. Je zde tak vysoké riziko vzniku požáru.
Doutnající ohniště, často nacházející se ve špatně dostupné části lesa pro těžkou techniku, najdou
až myslivci, kteří oheň musí uhasit. Proto apelujeme na návštěvníky lesů, aby si oheň rozdělávali
pouze na místech k tomu určených a ten poté pořádně uhasili.
Z www stránek HZS Zlínského kraje – upraveno
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Koncem dubna se začaly také popelnice se směsným komunálním odpadem započítávat do motivačního systému Moje odpadky. Proto je výhodnější nechat vyvážet pouze plné popelnice. Jedná
se samozřejmě o doporučení, které je pro naše občany dobrovolné, a navíc k němu přistupujeme
individuálně. Pokud budeme dávat bio odpad do kompostu, domácím zvířatům apod., tak nemá
co v popelnicích zapáchat. Na druhou stranu chápeme, že ne každý má tuto možnost, hlavně
v letních měsících jsou podmínky horší, proto má každá domácnost nadále možnost svozu
komunálního odpadu každých 14 dní. Chceme především minimalizovat stále narůstající náklady
na likvidaci odpadu v naší obci, aby to mělo co nejmenší dopad na občany. Upozornění! Uvedené
hodnoty získaných EKO bodů a předpokládané slevy na poplatku za odpad v motivačním systému
Moje odpadky jsou pouze předpokládané. Finální hodnoty budou stanoveny zastupitelstvem
městyse Buchlovice na konci roku.
Iveta Rosůlková

Zlechovská sestřička
Dobrou zdravotní sestřičkou s velkou dávkou trpělivosti a ochotou pomoci se prostě musí člověk
narodit . Platí to nejen ve specializovaných odděleních nemocnice, domovech důchodců a pod.,
ale i v ordinacích praktických lékařů.
Když zůstane ve dvoutisícové obci ordinace praktického lékaře na rok a půl neobsazená, nastává
velký problém - pro nemocné i zdravé občany , hlavně však pro nás - seniory. Většina byla přeregistrována do zdravotního střediska ve Zlechově, kde jsme nalezli štěstí v neštěstí. V úžasné paní
sestřičce MARTINĚ BUCHTÍKOVÉ.
Chceme tímto vyslovit velký dík za práci, pochvalu a obdiv za profesionální přístup a přejeme
hodně zdraví a radosti v osobním i profesním životě.
Senioři z Buchlovic
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Výročí osvobození jsme si připomněli tiše

Dne 30. dubna 2021 jsme si připomněli 76. výročí osvobození Buchlovic rumunskou armádou
od nacistických okupantů. Už podruhé jsme, kvůli trvajícím opatřením vlády proti šíření virové
nákazy, nemohli tento významný den oslavit důstojným způsobem, jak jsme z jiných let zvyklí. Městys
Buchlovice si toto výročí připomněl alespoň položením věnce k pomníkům padlých na náměstí
a vyvěšením české a rumunské vlajky. (Foto –bž–)
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Stavění máje předcházely přípravy

I v době pokračujících vládních opatření a omezení kvůli šíření nebezpečného viru se rozhodli
Buchlovjané, dobrovolníci, postavit na obvyklém místě na náměstí máj. Stavění májky předcházely přípravy, aby bylo vše v pátek 30. května připraveno.
Poděkování patří našim hasičům, kteří májku připravili a postavili a také všem, kteří se jakkoli
podíleli na organizace této akce. Jsme velmi rádi, že se tradice stavění máje v Buchlovicích stále
dodržuje.
Velmi nás mrzí, nesmyslné pokácení a odcizení máje 13. května, které s tradicí nemá co společného. Se stavěním máje je spojen zvyk jejího nočního hlídání, podle zvyků to bývá do východu
slunce nebo také do prvního kohoutího zakokrhání, před muži ze sousedních vesnic, kteří se ji
snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Samotní současní zloději májek (i v Buchlovicích) o tradici
příliš nevědí. V posledních letech kmeny totiž uřezávají hned u země. Za našich předků by to však
byla větší ostuda pro ně, než pro okradenou obec. Správně bylo totiž možné uřezat pouze ozdobený vrch kmene a jen v noc, kdy se máj postaví.
Ještě jednou velký dík všem, kteří se o postavení máje zasloužili!
Barbora Zapletalová
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Informace knihovny
Nové knihy
Naučná literatura
R. Šlachta, J. Klíma: Robert Šlachta Třicet let
pod přísahou
J. Janoušek: Jiřina Bohdalová Můj život mezi
slzami a smíchem
J. Rybář, J. Beránek: Deník venkovského faráře
C. de Saint – Exupéry: Paměti růže
(Osudová láska malého prince)
D. Shillinglaw – Kellick:
Přednášky prof. T. G. Masaryka na Chicagské
univerzitě v létě roku 1902

Krásná literatura
V. Vondruška: Spiknutí oběšenců
F. Niedl: Cesty rytířů
J. Bauer: Královská štvanice
K. Lednická: Šikmý kostel 2
M. Vaněček: Mlýn
V. Stýblová: Mecenáš v obnošené vestě
J. Hanibal: Až na vrchol (Velký Moravan Jošt
Lucemburský)
Z. Svěrák: Povídky a jedna báseň
D. Vácha: M + B + M (Mašín, Balabán, Morávek)
A. Rozehnal: Kdo rozváže pás Orionu
M. Goffa: Sekta
D. Urban: Výjezdovka
D. Dán: Sára
J. Ludvíková: Případ čurací panny
P. May: Tichá smrt
F. Thilliez: Pandemie
F. Forsyth: Liška
T. Weaver: Údolí mrtvých
T. Weaver: Ztracený

D. M. Pulley: Dům plný temnoty
M. J. Malone: Absence zázraků
L. Reganová: Dívka beze jména
J. Clark: Poslední let
O. Pötzsch: Kejklíř
M. Robotham: Dítě třetí říše
J. Blackhurst: Než bude pozdě
A. Burke: Ta lepší z nás
L. Candlish: Náš dům
L. Greenová: Poslední slova
G. Macmillanová: Po pravdě… každý lže
C. Shepherd: Vražda bez soucitu
I. Vesperová: Nekonečně dlouhé odpoledne
D. Stabenow: Černé zlato
Ch. Bakerová: Tichá pošta
G. Paulová: Jackie a Maria
H. Sunderlandová: Skoro úplně normální
R. Serleová: Za pět let
L. Meachamová: Vážka
M. Kasten: Snít znovu
J. Moyesová: Jako hvězdy v temné noci
J. Caplinová: Čajovna v Tokiu
B. Dlouhý: Vysoká cena za lásku
M. Málková: Pérka, drátky, kolečka
M. Čechová: Baletky
T. Keleová – Vasilková: Julinčina pekárna
K. Hušeková: Než vybledne den
V. Moreira: Má přítelkyně
A. Martin – Lugand: Štěstí na dně silné kávy
M. Hermanson: Velká výstava
K. Lonsdaleová: Všechny vlny oceánu
K. Harmel: Vinařova žena
A. Valognesová: Snachy za všechny prachy
S. Meyerová: Půlnoční slunce (Stmívání
Edwardovýma očima)
A. a L. Bartošíkovi: Kluci z Lapače
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Online vysílání pro školní děti

Abychom žákům naší základní školy na distanční výuce zpestřili vyučování, nabídli jsme škole
možnost online vysílání z knihovny. Naši nabídku přijala paní učitelka Mgr. Michaela Krábková,
která je třídní učitelkou letošních třeťáků.
První online besídka z knihovny se uskutečnila v úterý 13. dubna 2021. Byla věnovaná spisovateli
Karlu Čapkovi a jeho bratru Josefovi. Ukázali jsme si knihy pro dospělé i pro děti, mj. Devatero
pohádek, Dášeňka čili život štěněte. A přečetli jsme si pohádku z knihy Josefa Čapka Povídejme
si, děti. Zjistili jsme, jak vzniklo slovo „robot“ a kde poprvé zaznělo. Také jsme mluvili o knize Válka
s mloky, vysvětlili jsme si spojitost s válkou a chováním lidí.
Druhé online setkání proběhlo v úterý 27. dubna 2021, tentokrát jsme si povídali o Václavu Čtvrtkovi. Jeho tvorba pro děti zahrnuje přes 70 pohádkových příběhů se spoustou známých postaviček, např. Rumcajs, Manka, Cipísek, víla Amálka, žabka Márinka, Křemílek a Vochomůrka, maková
panenka a motýl Emanuel, forman Šejtroček, vodník Česílko a další. Četli jsme si úryvek, jak se
švec Rumcajs stal loupežníkem, podobně hodným, jakým byl i Čapkův Lotrando (film Lotrando
a Zubejda na motivy Čapkových pohádek). Děti zaujalo povídání o tom, že autor nepsal pod svým
pravým jménem (Cafourek), ale používal pseudonym Čtvrtek. V našich online setkáních budeme
i nadále pokračovat.
Díky novým programům a technickému vybavení v knihovně (Zoom, Microsoft Teams, kamera
s mikrofonem) můžeme nejen vysílat z knihovny, ale také knihovnice může sledovat online webináře, např. z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Knihovnice se zúčastnila zatím dvou
webinářů: Díla nedostupná na trhu (24. 2. 2021) a Nekvalita a kýč v dětské literatuře (24. 3. 2021).
Oba webináře probíhaly ve středu, tzn. ve volném dni knihovnice. Tím jsme nenarušili půjčování
našim klientům. Jak je zřejmé, tato covidová doba v sobě nese i nezanedbatelné přínosy, pokud
jde o využití internetu v nejrůznějších oblastech.

Letos bez poplatků
Vzhledem k omezenému režimu knihovny v minulém i letošním roce nebudeme požadovat
registrační poplatky od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Tímto děkujeme našim klientům za trpělivost,
spolupráci a vstřícnost při půjčování a vracení knih.
Mgr. Dagmar Možná, knihovnice
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Vážení pacienti.
V pondělí 10. května 2021 jsme otevřeli v Buchlovicích ordinaci praktického lékaře pro dospělé.
Vaším ošetřujícím lékařem je MUDr. Róbert Uhnák. V ordinaci se na Vás těší i zdravotní sestry Martina Buchtíková a Bc. Zdeňka Mrázková.
Telefonní číslo ordinace: 774 524 626
Adresa ordinace: nám. Svobody 799, 687 08 Buchlovice
Žádáme pacienty, aby se vzhledem k epidemiologické situaci před příchodem do ordinace vždy
telefonicky objednali, a to i v akutních případech! (Nemusíte se obávat, v případě nutnosti Vás
vezmeme přednostně.) Toto opatření platí i v případě registrací nových pacientů.
Ordinační hodiny platné od 10. května 2021
pondělí		

08.00 – 11.00 hod.

úterý			

13.00 – 16.00 hod.

středa			

08.00 – 11.00 hod.

čtvrtek		

08.00 – 11.00 hod.

pátek			 zavřeno
Pouze pro objednané a pozvané pacienty (prohlídky preventivní, pracovní…) na pozvání sestrou
nebo lékařem: pondělí 11.00 – 11.30, 12.00 – 15.30 hod., úterý 12.00 – 13.00, 16.00 – 18.00 hod.,
středa 11.00 - 11.30, 12.00 – 15.30 hod., čtvrtek 11.00 – 14.00 hod., pátek 8.00 – 12.00 hod.
Od 10. května 2021 po zbytek měsíce května bude ordinace v pátek zcela uzavřena. V případě
potřeby lékařského ošetření zastupuje ordinace ve Zlechově. Od 10. května 2021 po zbytek května
bude lékař všechny středy přítomen pouze dopoledne.
V případě dotazů se na nás můžete obrátit na e-mail: vseobecnylekar@vseobecnylekar.cz
Společnost Všeobecný lékař
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Buchlovičtí členové zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů se v poslední době opět doslova ani
nezastavili. K datu uzávěrky tohoto zpravodaje v letošním roce vyjeli již po jedenadvacáté, a to z velké
části opět k dopravním nehodám na silnici I/50 atd. (Foto SDH Buchlovice)
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Kulturní kalendář
30. 5. Pouť na svátek Nejsvětější Trojice
30. 5. Pouťové odpoledne

Kaple sv.
Barbory
Hospůdka
u Špalka
pod
Buchlovem

Výstava fuchsií a dalších květin.
Stálá každoroční prodejní výstava
Prezentace činnosti záchranné
6.
stanice volně žijících živočichů.
až
30. 9.
VI. a IX. 9-16 mimo pondělí
VII. a VIII. 9-17 mimo pondělí
Výstava balkónových a kbelíkových
1. 6. – květin
Každoroční výstava
30. 9. VI. a IX. 9-16 mimo pondělí
VII. a VIII. 9-17 mimo pondělí
4. 6.

MDD – dětské odpoledne

od 15 h
17. 6. Koncert absolventů ZUŠ
17 h
19. – Příměstský tábor v Buchlovicích
23. 7. 7.30 – 16.00 h
13. 8. TŘI SESTRY
koncert v rámci BHL
15. 8. Pouť Nanebevzetí Panny Marie

15. 8. Pouťové odpoledne

30. 8. Sportovní den mládeže s TAJV
od 14 h

Zámecké
zahradnictví

KDU-ČSL
Hrabina František
Petr Špalek
Tel. 603 530 448
www.hospodauspalka.wz.cz
572 434 255 /výstava/
Email:
zamek@zamek-buchlovice.cz
www.zamek-buchlovice.cz

Tomešek - 732 250 240 /záchr.
stanice/
www.stanicebuchlovice.ic.cz
Informace – vstupní brána
zámku
Telefon: 572 434 240
Zámek
a zámecký park Výstava – info
Telefon: 572 434 255
Buchlovice
Email:
zamek@zamek-buchlovice.cz
Info: www.zamek-buchlovice.cz
Dětské hřiště
Městys Buchlovice
u sportovní
ČSKC Buchlovice
haly Cihelna
www.kulturabuchlovice.cz
ČSKC
ZUŠ Buchlovice
Buchlovice
www.zusuh.cz
ČSKC
SVČ KLUBKO St. Město
Buchlovice
www.klubkosm.cz
Amfiteátr
Agentura Vichr
Buchlovice
tel. 572 551 851
www.vichr.cz
Kaple sv.
KDU-ČSL
Barbory
Hrabina František
Hospůdka
u Špalka
pod
Buchlovem
Hřiště TJ
Buchlovice

Petr Špalek
Tel. 603 530 448
www.hospodauspalka.wz.cz
TAJV, z.s.
Mgr. Jan Váňa, www.tajv.cz
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Klid v mateřince – jen zdánlivý…
Mateřská škola byla od 1. března 2021 z důvodu vyhlášení mimořádných vládních opatření uzavřena. Klid byl v mateřské škole opravdu jen zdánlivý. Každý týden připravoval kolektiv učitelek
pro děti s povinným předškolním vzděláváním aktivity a úkoly, které by na děti čekaly v případě
prezenční výuky. Aby to nebylo líto dětem mladším, i pro ně byly připraveny aktivity na webových
stránkách školy.
Společně s rodiči se uskutečnila online beseda o školní zralosti. Rodičům, kteří ještě váhají, zda
dítě do školy dát nebo mu dopřát ještě rok odkladu, byly podány vyčerpávající informace školní
psycholožkou. Kdo chodil kolem školičky, mohl si přečíst spoustu krásných, dojemných vzkazů
od dětí a paní učitelek. A protože bylo dětem moc smutno, společně jsme si domluvili online
setkání po Velikonocích. Bylo toho spousta, co jsme si chtěli říct…
A jak to dětem šlo při plnění úkolů, vidíte na fotografiích.
Těšíme se, že se brzy všichni sejdeme v mateřské škole.
Kolektiv pracovníků Mateřské školy Buchlovice

Pozdravy od dětí…
V době uzavření mateřské školy bylo nám všem – dětem, paní učitelkám i tetám uklízečkám – moc
smutno. Děti se často chodily ke školičce dívat, zda už není náhodou otevřená. Proto nás napadlo
poslat dětem vzkazy, že na ně myslíme, že pozdravujeme, ať jsou zdraví, ať se jim daří a že se na ně
všechny moc těšíme… Vzkazy jsme připevnily na branku u vchodu do mateřské školy. Postupně
vchod do mateřinky „hladily“ malé papírové ručičky.
Školička byla prázdná, ale prostory před vchodem postupně ožívaly vždy v době, kdy nejen děti,
ale i ostatní obyvatelé Buchlovic zvědavě pročítali barevné ručičky plné pozdravů.
Mateřská škola Buchlovice
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Zprávy ze základní školy
Dějepis trochu jinak
I v době distančního vzdělávání se snažíme, aby učení žáky bavilo, aby nebylo jednotvárné a aby
si ho žáci dokázali dobře přiblížit na konkrétních činnostech.
S žáky 6. třídy jsme v dějepise probírali starověké Řecko. Herci v řeckém divadle používali ke hraní
divadelní masky. I přes obtíže distanční výuky dokázaly děti v rámci mezipředmětových vztahů
vyrobit doma tyto krásné modely řeckých masek.
Žáci 7. třídy v rámci distanční výuky probírali oblíbení téma Husité. Tak trochu si zahráli na husitské
bojovníky. Vyrobili si k tomu vlastní repliky husitských zbraní.
Mgr. Helena Šmolová
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Volba povolání
Rozhodnout se, čím budu ve svém dospělém životě, je pro čtrnáctileté velmi náročné.
Hodně často si děti berou vzor z někoho blízkého – rodiče, sourozence, či jiného příbuzného,
kterého obdivují.
V rámci volby povolání, jsme pro žáky 8. třídy připravili úkol: Vyber si ve svém okolí svůj vzor nebo
někoho, kdo vykonává povolání, které tě zajímá. Požádej ho o rozhovor, ten zaznamenej písemně.
Většina žáků si v této době vybrala někoho z rodiny. Nejvydařenější rozhovory vám, se svolením
všech zúčastněných, představujeme.
Mgr. Helena Šmolová, Mgr. Kamila Lapčíková

Rozhovor 1

Při mojí práci je nejtěžší komunikace s náročnými pacienty.

Oslovil jsem lékárnici Mgr. Kateřinu Krystýnkovou, získal její souhlas ke sdílení těchto informací a zeptal se jí na následující otázky:

Lékárníkem asi nebudu, ale je to jistě zajímavá
a užitečná práce.

Jakou školu a jaký obor je nutné vystudovat
pro toto povolání?
Pro toto povolání je nutné vystudovat farmacii
na Farmaceutické fakultě.
Které předměty ve škole byly pro vaše studium nejdůležitější?
Pro studium na Farmaceutické fakultě byla
ve škole nejdůležitější chemie a biologie.
Které schopnosti a dovednosti potřebujete
při své práci?
Pro tuto práci je potřeba dobrá paměť, dobrá
komunikace s lidmi, zručnost a přesnost při
práci v laboratoři.
Jaké je náplň vaší práce?
Náplň této práce je výdej léčivých přípravků
pacientům, příprava léčivých přípravků v laboratoři, administrativa a poradenství.
Co vás na vaší práci nejvíc baví?
Na mojí práci mě nejvíc baví příprava léčivých
přípravků v laboratoři.
Co je pro vás při vaší práci nejtěžší?

(Vojtěch Krystýnek, 8. třída)

Rozhovor 2
Ahoj, chtěl bych tě požádat o rozhovor
ohledně tvého povolání. Mým úkolem je provést rozhovor s člověkem, který vykonává
povolání, kterému bych se chtěl v budoucnu
věnovat. Souhlasíš, aby byl tento rozhovor
uveřejněn v Buchlovském zpravodaji?
Ahoj, ano, souhlasím s uveřejněním.
Mohla by ses nám prosím představit? Řekni,
prosím, své jméno, věk a představ zde své
povolání, kterému se věnuješ.
Jmenuji se Sandra Rybáriková, je mi 20 let
a věnuji se podnikání v oboru finančnictví. Mým
povoláním je konkrétně finanční poradenství.
Mohla bys nám sdělit, jakou školu a jaký
obor je nutné vystudovat pro povolání,
které jsi zde uvedla? Popřípadě, jakou školu
jsi vystudovala ty?
Pro toto povolání je nutné mít vystudovanou
střední školu s maturitou, ideálně v oboru zaměřeném na ekonomiku, podnikání a finančnictví.
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Já jsem studovala na střední odborné škole
v oboru ekonomiky, managementu a marketingu. V současné době studuji ještě na vysoké
škole. Ale pro toto povolání potřebuješ kromě
vzdělání ve škole i certifikáty od České národní
banky (ČNB).
Zmiňovala jsi, že jsi studovala na střední
škole zaměřené na ekonomii. Které předměty ve škole byly pro tvoje studium
nejdůležitější?
Pro mé studium byly určitě nejdůležitější předměty, jako je podniková ekonomie, která zahrnuje makro a mikro ekonomii, dále management a marketing. Velice důležitým předmětem
byly pro mě také práva a právní nauka.
Ve škole jsi získala určitě cenné informace,
ale ke své práci jistě potřebuješ i nějaké
schopnosti a dovednosti, jako jsou například organizační schopnosti. Které schopnosti tedy potřebuješ ke své práci?
Ke své práci potřebuji, jak už jsi zmiňoval,
organizační schopnosti. Jsou pro tuto práci
velmi důležité, protože organizuji jak svůj
čas, tak i čas schůzek s klienty. Práce s lidmi
je náročná, takže to vyžaduje i určitou dávku
psychické odolnosti a nepřetržité pozitivní
nálady. Komunikativní schopnosti a dovednosti jsou nedílnou součástí pro tento obor.
Musíš umět komunikovat s lidmi na úrovni
a působit profesionálně.
Jelikož už víme, jaké dovednosti jsou
potřeba, tak bych se tě chtěl zeptat, jaká je
náplň tvé práce?
Náplň mé práce je poskytovat lidem finanční
poradenství. Finanční poradenství funguje
ve třech krocích. Prvním krokem je schůzka
s klientem, kde si spolu sepíšeme klientův
aktuální stav, jeho cíle a finanční možnosti.
Druhým krokem je finanční plán, to znamená,
že vypracuji klientovi zdarma finanční plán,
kalkulace a návrhy přímo na míru. Cílem je
ušetřit klientovi peníze a čas. Do finančního
plánu nejčastěji patří návrhy životního pojištění, hypoték nebo investic a povinného ručení.

Samozřejmě je toho mnohem více. A třetím
a nejdůležitějším krokem je trvalý a pravidelný
servis, to znamená, kdyby klient cokoliv potřeboval, stačí zavolat.
Náplň tvé práce zní zajímavě, líbí se mi, jak
pomáháš lidem. Co tě na tvé práci nejvíce
baví?
Nejvíce se mi na této práci samozřejmě líbí
zmiňovaná pomoc lidem. Lidé příjemně uvítají
úsporu peněz a času, hlavně v této době. Velmi
důležitá je pro mě také flexibilita a organizování svého vlastního času.
Líbí se mi, s jakou pozitivitou ke své práci
přistupuješ. Mám pro tebe poslední otázku.
Mohla by ses nám svěřit, co je na finančním
poradenství nejtěžší?
Na finančním poradenství je pro mě osobně
nejnáročnější obrovská zodpovědnost, kterou
tato práce přináší. Mezi další náročné věci
se řadí také certifikace od ČNB. Je to celkově
náročná práce, ale určitě to není nic, co by se
nedalo zvládnout.
Moc ti děkuji za rozhovor, bylo to pro mě
velmi přínosné. Jsem moc rád, že jsem se
dozvěděl víc o tvé profesi.
Nemáš vůbec za co, ráda jsem ti rozhovor
poskytla.
(Simon Rybárik, 8. třída)

Rozhovor 3
Rozhovor s policistou ve výsluze, panem
Petrem Špalkem.
Ahoj, strýcu Petře.
Ahoj, Kubo.
Chtěl bych tě požádat o informace ohledně
povolání policisty, které jsi vykonával a kterému bych se chtěl možná věnovat i já.
Tak co bys chtěl vědět?
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Jaký obor či školu jsi musel vystudovat, abys
mohl dělat policistu?
Původně jsem se vyučil zedníkem, ale tomuto
povolání jsem se věnoval jen do nástupu
na vojenskou službu. Poté jsem vystudoval
střední policejní školu v Holešově.
Které předměty byly pro tvé studium
nejdůležitější?
Jako na každé střední škole to byla matematika, český jazyk, občanská nauka. V mé době
to bylo i učení o Marxismu a Leninismu, ale to
vy už neznáte. Mezi nejdůležitější patřilo právo
a kriminalistika.
Jaké schopnosti jsi ke své práci potřeboval?
Tak logicky to byla fyzička, odolnost, trpělivost
a hlavně schopnost komunikovat s lidmi.
Co je vlastně náplní práce policisty? Vlastně
se ani nemusím ptát - Pomáhat a chránit.
Ano, přesně tak. Pomáhat a chránit ty, kteří to
potřebují.

A co bylo pro tebe jako policistu nejtěžší?
Nejhorší bylo oznamovat rodinám úmrtí či
zranění při dopravních nehodách. Velmi těžké
bylo odebírání dětí z rodin v součinnosti s orgánem sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD.
Jak dlouho jsi toto povolání vykonával
a jaké hodnosti jsi dosáhl?
Dosáhl jsem hodnosti nadporučíka a odešel
jsem do výsluhy po 19 letech služby.
Doporučil bys mi povolání policisty?
To rozhodně ano. Je to sice velmi náročné
povolání jak emočně, tak fyzicky, ale pomáháš
lidem. Z hlediska finančního zabezpečení jsi
státním zaměstnancem a po 15 letech máš
nárok na výsluhu.
Děkuji ti, strýcu, za rozhovor a současně
bych chtěl poprosit o souhlas se zveřejněním tohoto rozhovoru.
Nemáš za co. A samozřejmě máš můj souhlas.

Co tě na této práci nejvíce bavilo?
Hlavně práce s lidmi a to, že se vyřešily jejich
problémy.

(Jakub Špalek, 8. třída)

Velikonoční přáníčka žáků školy
Stalo se dobrou tradicí, že děti a žáci naší základní a mateřské školy navštěvují při různých svátcích
a událostech naše spoluobčany v buchlovickém Domově pro seniory. Jenom svou přítomností jim
přináší radost. Úsměv na rtech jim vykouzlí různá vystoupení dětí.
Současná doba je velmi složitá plná různých omezení pro všechny děti, rodiče a starší občany,
obzvláště, ty, kteří bydlí v domově, kde jsou mimo jiné omezeny návštěvy jen na určité dny.
Někteří senioři však marně na své návštěvy čekají… Proto naše děti vytvořily krásná přáníčka,
do kterých vložily lásku, se kterou přání tvořily.
Doufáme, že s nastávajícím jarem, s jeho počasím, se zlepší i nálada nás všech, dočkáme se, že se
naše životy opět navrátí do svých kolejí a naše děti nadále budou moci rozdávat radost a navštěvovat seniory v domově. Nezapomeňme, že i malý počin může udělat velkou radost, třeba takové
přáníčko anebo pozdrav či úsměv.
Jana Bránecká
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Vlastivěda trochu jinak
V hodinách vlastivědy se žáci 4. ročníku seznámili s osobností husitského krále Jiřího z Poděbrad.
Dozvěděli se i o jeho snahách o spojenectví mezi národy Evropy v boji proti Turkům. Tehdy to
nevyšlo… I dnes nás trápí různé problémy, které je třeba řešit a hledat si pro to správné spojence.
Žáci 4. třídy dostali tento netradiční úkol. V rámci distanční výuky si doma měli vyrobit dopis –
poselství, které bude obsahovat problém, na který by chtěli upozornit své okolí, navrhnout řešení.
Na výsledky jejichpráce se podívejte….
Mgr. Alena Mikulíková

Řecké divadelní masky
I v době distančního vzdělávání se snažíme, aby učení žáky bavilo, aby nebylo jednotvárné a aby
si ho žáci dokázali dobře přiblížit na konkrétních činnostech.
S žáky 6. třídy jsme v dějepise probírali starověké Řecko. Herci v řeckém divadle používali ke hraní
divadelní masky. I přes obtíže distanční výuky dokázaly děti v rámci mezipředmětových vztahů
vyrobit doma tyto krásné modely řeckých masek.
Mgr. Helena Šmolová
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„Škola nanečisto“
Jelikož se v letošním roce zápis dětí do 1. třídy konal opět bez účasti dětí, snažili jsme se najít jiné
cesty, jak předškolákům naši školu přiblížit.
Díky kolegyním z 1. stupně vzniklo krátké video. Děti ho mohly zhlédnout na internetu a virtuálně
si projít prostory školy, které zatím neznají. Průvodci jim byly loutky zvířátek.
S uvolňováním situace ve školství jsme se nakonec rozhodli uspořádat u nás již osvědčenou „školu
nanečisto.“
Ve středu 12. května 2021 se jí zúčastnilo 16 dětí, které do naší školy nastoupí v příštím školním
roce do 1. třídy.
Nejprve se děti podívaly, co všechno už umí jejich starší spolužáci, žáci 1. třídy. Potom si zkusili
být jednu hodinu opravdovými školáky se svou budoucí paní učitelkou. Následovala svačinka
ve školní jídelně a další program, který strávili v tělocvičně a školní družině.
Celé dopoledne bylo završeno obědem ve školní jídelně a předáním dárečků a pamětních listů.
Děti domů odcházely unavené, ale spokojené. Věříme, že jim zájem, chuť do práce a těšení se
do školy ještě dlouho vydrží.
Poděkování patří i všem paní učitelkám, učitelům a vychovatelů, kteří toto příjemné dopoledne
pomohli ve škole uspořádat.
Milí předškoláci, i my se na vás v září těšíme!
Mgr. Alena Mikulíková
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Velikonoční strom a velikonoční stezky

V letošním roce se spoustu věcí nemohlo odehrát tak, jak jsme byli zvyklí dříve. Ani náš taneční
soubor Děcka z Buchlovic se nemohl scházet. V době velikonočního veselí jsme každoročně
společně zdobili velikonoční vajíčka a pletli pomlázky. A proto nás napadlo uspořádat „Putování
za velikonočním vajíčkem“. Cílem bylo zpříjemnit si vzájemně život v městečku, přinést něco
pěkného, přívětivého. Velikonoce jsou svátky naděje, a tak jsme trochu doufali, že i tento počin
přinese zpestření a naději do šedivých dní tohoto „netradičního“ období.
Děkujeme všem, kteří se zapojili. Ať už vyrobili a pověsili vajíčko na velikonoční strom. Ať už se
zúčastnili malého poznávacího okruhu po Buchlovicích. Ať už se zúčastnili velkého turistického
okruhu okolím Buchlovic, který připravili místní skauti.
Musíme říci, že jsme byli velmi mile překvapeni z toho, kolik se na stromě objevilo ozdobených
vajíček. A bylo jich bezmála 200! Jedno krásnější než druhé. Vzhledem k tomu, že se k nám dostaly
Vaše krásné reakce, doufáme, že se tato nově zavedená tradice bude udržovat i v následujících
letech.
A protože ani letos jsme nemohli jako každoročně zazpívat maminkám ke Dni matek, využili jsme
strom znovu. Tentokrát je to strom májový – máj je čas lásky, čas poděkovat maminkám, čas poděkovat rodinám, čas vzájemnosti a obdarovávání.
Srdíčka na stromě jsou symbolem a připomenutím vzájemnosti, lásky a péče.
Těšíme se zase někdy na setkání s Vámi.
Děkujeme Městysi Buchlovice, České spořitelně a.s., Pojišťovně Metlife, Balony.EU s.r.o., za drobné
dárky pro děti jako odměnu za účast na stezkách.
Děcka z Buchlovic
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Firma Amtech
Možná jste si cestou na Uherské Hradiště napravo od silnice na konci Buchlovic všimli nedávno
dostavěné černé budovy s logem Amtech a třeba Vás napadla otázka, kdo se za tím názvem skrývá
a co asi dělá?
Psal se rok 2014, kdy firma Amtech s.r.o. měla za sebou už více než 21 let fungování jako menší
soukromá obchodní firma o zhruba 15 lidech a prostory stávající brněnské provozovny přestávaly
dostačovat.
V roce 2015 firma dosáhla velkého rozvoje jak po stránce obchodní, tak i růstem počtu zaměstnanců. Nový majitel, kterého srdce táhlo do malebné krajiny Buchlovska, sem přenesl svoji vizi
a rozhodl se postavit vlastní firemní sídlo právě na místě bývalého, už nefunkčního, zemědělského
areálu. Zde bylo několik polorozpadlých budov, které přímo vyzývaly k rekonverzi.

Na konci roku 2015 byl hotový projekt (od inženýrsko – stavební kanceláře Stonefield s.r.o.
z Kuřimi) a na jaře dalšího roku se položil základní kámen nové firemní budovy.
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Stavba trvala necelé 2 roky a v říjnu 2018 se slavnostně otevřela.

Z nevzhledných budov se tak postupně vyloupla pohledná, moderní architektura, která společně
s novou halou umístěnou v těsné blízkosti tvoří nyní firemní sídlo Amtech s.r.o.

Čím se zabýváme?
Od svého vzniku se Amtech specializoval na dodávky nejmodernějších technologických zařízení
a materiálů pro osazování a pájení desek plošných spojů. V letech 2014 a 2015 Amtech dosáhl
významného růstu a stal se lídrem ve svém oboru, a to jak v oblasti obchodu, tak v dalších podpůrných oblastech jako jsou poprodejní služby a servis, logistika nebo technická a aplikační podpora.
V roce 2017 rozšířil své aktivity do nově se rozvíjejícího oboru robotiky a automatizace.
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Osazovací linka

Autonomní roboty a šestiosá robotická ramena
Co jiného?
Kromě vlastních podnikatelských aktivit jsme vždy měli zájem o veřejné dění a pomoc tam, kde
je potřebná. Stali jsme se pravidelnými sponzory obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun,
o.p.s. a Lékaři bez hranic, finančně jsme podpořili HC Mařatice 2017, Ples pro Zuzanku, podporujeme mladé sportovce, každoročně pak Buchlovské hudební léto a finančně i organizačně zajišťujeme podzimní MTB MARATON…
Jak je možné vidět, vlastní podnikatelské aktivity lze skloubit i s podporou veřejného dění. Firma
Amtech s.r.o. se stala nedílnou a smysluplnou součástí Buchlovského regionu a partnerem, na kterého se můžete kdykoliv obrátit.
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Letní pozvánka do Chřibů
Kozel
Od studánky U Mísy se vydáme lesní cestou po červené turistické značce vlevo. Jedná se o jednu
z nejfrekventovanějších tras této oblasti Chřibů zejména v letním období a o sobotách a nedělích.
Po chvíli malého stoupání narazíme po levé straně přímo u cesty na zajímavý balvan s mnoha
prohlubněmi. Je předzvěstí podobných skalek, kterých je tu v okolí více. Po několika minutách již
přicházíme k malé mýtině, nad níž se na okraji vysokého bukového lesa vypíná jeden z nejkrásnějších a nejznámějších chřibských útvarů – Kozel.
Skála už dříve lákala kdejakého poutníka k jejímu zdolání a od konce 19. století se objevovala jako
zajímavý cíl v různých turistických průvodcích. Na její vrchol směřuje celkem dvacet čtyři pojmenovaných horolezeckých tras s doloženými oficiálními prvovýstupy, evidovanými mezi lety 1957
– 1997. Některé z výstupových cest nesou zajímavé názvy, z nichž jmenujme alespoň některé:
Podkova, Marjánka, Gorilí samec, Mazácká, Modrý špagát, Svatební, Rozvodová, Loupání perníku
aj. O vydařených letních víkendech bývá skála doslova obložena všelijakými – evidentně zkušenými a evidentně nezkušenými – skálolezci širokého věkového rozpětí a je až s podivem, kolik se
jich sem najednou na tak malou plochu dovede vměstnat. U Kozla tak bývá velký ruch, kterému
se, mnozí, raději mílovými kroky vyhneme.

Letní odpoledne u Kozla
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Skalní město nad Kozlem

Zdolávání stěny Kozla

Farář a romantický badatel František Přikryl viděl před sto dvaceti lety v Kozlu „otlučenou sochu
rohatého kozla“. Nechali ji prý otlouci věrozvěstové Cyril s Metodějem jako symbolický akt skoncování s pohanskými rituály. Kozel byl totiž zasvěcen pohanskému bohu Perunovi.
O Kozlu kolovalo odedávna několik zkazek, z nichž některé zaznamenali lidoví písmáci. Jedna
z nich, sepsaná za první republiky mouchnickým učitelem Rudolfem Šrotem, nás přivádí
do pohanských časů. Na vrcholu kopce Ocásku se prý tehdy usadil osamělý poustevník, který se
rozhodl postavit malou kapli. „Vylamoval velké a malé kameny,“ uvádí Šrot, „snášel je na staveniště
a skládal z nich zeď. Do této doby zde žijícího čerta mrzelo, že se musí vystěhovat z krásného zátiší,
až se tu budou rozléhat modlitby a nábožné písně. Proto si umínil, že poustevníkův úmysl překazí.
Co poustevník ve dne postavil, to mu čert v noci odnesl a rozházel. Poustevník si jednou na čerta
počíhal a zažehnal ho slovem božím a svěcenou vodou. Čert na tom místě zkameněl. A to je ten
Kozel a jednotlivá skaliska v okolí jsou prý kusy stavby kaple…“
Jiná pověst o Kozlu praví, že byl kámen shozen čertem, který prohrál sázku, že s ním doběhne
na Buchlov do kuropění… „Něco čertovského na Kozlu v každém případě je,“ píše autor koryčanské propagační příručky Josef Sladký v roce 1947, „neboť odvážlivci, kteří se vyšplhali na vrchol,
shledali, že sestup je nepoměrně těžší nežli výstup a láteřili na čertovo mámení.“
„Zub času vydrobil z Kozla mnohé valouny,“ píše dále před více než osmdesáti lety učitel Šrot,
„pomohli i turisté, a tak dnes na skalisko – kdysi nepřístupné – může se za pomoci vyšplhati
i odvážná turistka.“
U cesty, která pozvolna stoupá k nedalekému lesnímu parkovišti a východisku turistických tras
U Křížku, můžeme hned pod Kozlem odpočinout ve velkém otevřeném krytém altánu. Vedle
posezení u stolu si můžeme na ohništi opéct špekáček, případně se ukrýt před nepřízní počasí.
Přírodní památka Kozel, vyhlášená v roce 1967, je věžovitá izolovaná skála v sedle hlavního hřbetu
Chřibů v nadmořské výšce 455 až 518 m.
Tento osamocený skalnatý blok je složen z typického soláňského pískovce magurské vrstvy, který je
nejodolnější horninou flyšových Karpat. Je hrubozrnný, žlutošedý a skládá se převážně z křemene,
dále obsahuje ortoklas, světlou slídu, červený a zelený fylit. Skála má zhruba tvar kvádru o výšce 22 m
a půdorysné základně cca 18 x 6 m. Je protažená ve směru SV – JZ a korozně rozšířená svislá trhlina,
vytvářející skalní okno, ji dělí na dvě části. Povrch je pokryt římsami, lištami, voštinami, dutinami a prohlubněmi. Skála je značně narušena zvětráváním. V bukovém lese hnízdí druhy ptáků typické pro staré
porosty, např. brhlík lesní, rehek zahradní a holub doupňák.
Text a foto Bořek Žižlavský
(Z publikace Chřiby – po skalách a lomech II, která vyšla v zavedené edici Chřiby záhadné a mytické
v roce 2020.)
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Na dnešních fotografiích se vracíme do roku 1980. Na prvním obrázku vidíme odpočívadlo (dnes
U Trampa) při silnici I/50. Druhý obrázek představuje mýtinu pod Holým kopcem nad údolím Dlouhé
řeky, kterou dnes kryje vzrostlý 40letý les. V protilehlé lokalitě Zahrádka, za bezejmenným potůčkem
pramenícím pod lesní školkou v Setničkách, růstávaly hojně houby – praváci, klouzci a kozáci –
a každoročně se neslo celým údolím podzimní ohromující troubení hned několika jeleních kusů rázem
– v Holém kopci, na Maršavě a Lipové. Bylo – nebylo… (Foto -bž-)
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Nová knížka Františka Malíka
V závěru loňského roku se objevila další nová knížka ing. Františka Malíka ze Břestku,
nazvaná Pohádky ze stodoly. Je to třetí publikace pohádek, které se dotýkají autorova
rodné vesnice a nejbližšího okolí. V minulosti vydal již Pohádky od nás (2006), Víly od sirkové studánky a jiné pohádky (2010) a dalších devět publikací s regionální tématikou. Nová
knížečka je ilustrována milými kresbami Bc. Michaely Trávníčkové.
Pro dnešek jsme pro vás vybrali jednu z pohádek Františka Malíka – Mlýnek na obilí. (-bž-)

Mlýnek na obilí
A už tu byl zase podzim, všechny větší práce
byly podělány, všechno sklizeno. Stázinka,
která sloužila jako děvečka u jednoho zdejšího sedláka, ještě otrhávala poslední jabloň
v humně a po večerech loupala zrnka kukuřice. Hospodář se chystal s celou rodinou – se
ženou a dvěma děvčátky, na velký jarmark
do Hradiště, něco prodat, něco koupit. Byl
trochu lakota, nechtěl platit mlynáři ze mlýna
na dolním konci vesnice a tak mouku mleli
doma na malém kamenném mlýnku, říká se

mu žernov. Jeden kámen – spodní – byl pevný,
horní se rukou roztáčel a mezi nimi se mlelo
obilí. A tak než odjeli s vozem na trh, připravil
Stázince vědro plné obilí, aby ho do setmění
pomlela. Byla pečlivá, mlýnek si pořádně vyčistila, vymetla staré zbytky a pustila se do práce.
Nebylo to lehké, kameny o sebe drhly, ruka,
kterou točila horním kamenem, už dost bolela.
A z toho točení se i jí zatočila hlava a musela
si chvilku sednout. Usnula, protože se od rána
nezastavila a byla moc unavená. A pak se
to stalo! Ve snu viděla malé postavičky, jedni
točili kamenem, další tam sypali obilí a někteří
se jen vezli jak na kolotoči. A smáli se a veselili. Nespala dlouho, dveře komory, ve které
mlela, se trochu prudčeji zavřely, možná i trochu víc vzduchu ji ovanulo. No, a když otevřela
oči, nevěděla, jestli to ještě není sen. Všechno
obilí bylo pomleté, mouka byla ve velké díži,
všechno uklizené!
Sedlák se po chvíli vrátil z jarmarku, vypřáhl
koně a zavedl je do chléva. Když viděl, že
Stázinka všechno obilí pomlela, pochválil ji
a dal jí nový šátek, který pro ni hospodyně
s dcerkami koupila. Až když šla spát, přemýšlela
o tom krásném snu, který se jí vpodvečer zdál.
Vzpomněla si, že občas našla v krajáči – to byla
taková nádoba od hrnčíře z Tupes – vydlabaný
důlek ve smetaně, kterou tam nalila. Říkala
si tenkrát, že to asi udělali nějací pazúři, tak
se říkalo neposedným dětem, a možná i těm
malým skřítkům, které viděla ve snu.
Utekl týden a mouka zase scházela. Stázinka se
opět dala do práce, mlela a mlela, až se jí
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zase zatočila hlava a ona na chvíli zadřímala.
Ale jenom krátce, když otevřela oči, neviděla
ty malé pazúry, ale Petra, chlapce z domku
u lesa, který s ní na tancovačkách několikrát
tancoval. Ale byl tak nesmělý, že jí neřekl, jak
moc by ji chtěl za ženu. A tak jí svoji lásku
vyznal tím, že jí pomohl při mletí mouky! To
bylo krásné, že?
Stázinka potom přišla i na to, kdo ujídá tu
smetanu, byla to ta dvě děvčátka od hospodáře a ne pazúři – skřítci, na které to sváděla.
V duchu se jim potom omluvila, protože jim
nechtěla ublížit.
A co bylo dál? Ten Petr si ji opravdu vzal, sedlák
jim dal i několik darů do manželství. Dal jim
i ten mlýnek, dlouho jim sloužil, ale potom
skončil kde? – v naší stodole!

Cesta do práce
Je ráno. Jedu do práce. V 5,25 hod. startuji automobil. V teplé garáži spustí motor napoprvé.
V puse je žvýkačka na uklidnění a na příjemný
dech.
Vyjíždím z klidné části, kde kdysi dávno bývaly
vinohrady a jedu z kopce. Všude je klid a já
nemám zařazený rychlostní stupeň. Není to
třeba. Auto zvolna sjíždí do dědiny. Vyjíždím
na hlavní silnici. Žádné vozidlo nejede. Trvá to
ale chvilku a již dojíždím řidiče jedoucího přede
mnou. Jede nezvykle pomalu. Asi ještě dřímá
za volantem. Aby to nebylo jen tak jednoduché,
jede uprostřed vozovky a bílá čára se mu míhá
mezi koly. Tam je přece nejvíce místa! Zatroubím a nic se neděje. Zablikám světly, ale jako by
za ním nikdo nejel. Opět nic.
Tak, a to je první debil. Cestování je prý svázané trpělivostí. No nech! Vzápětí za sebou
vidím světla. Řidič svítí dálkovými, a to střídavě
do všech tří mých zrcátek. Přivírám oči. Musí
přece dobře vidět, ale přesto má dálková. Jede
kousek za mnou a diví se, že nejde předjíždět.
Prostě nejde! Přede mnou debil a za mnou také.
Bliknu na něj výstražnými, aby ztlumil, ale debil
číslo dvě prostě nereaguje.
Pojednou z boční cesty vypálí debil číslo tři.

Hodně brzdím. Nemohl počkat dvě vteřiny.
Přijíždíme před železniční přejezd a debil číslo
tři stejně stojí přede mnou, protože blikají
červená světla. Závory se zvedají, ale debil
číslo tři nemůže předjet debila číslo jedna,
protože ten jede stále uprostřed vozovky.
Troubí, ale nic to nepomáhá. U hlavní silnice
se to trošku rozmělní a já se řadím za velkého
debila číslo čtyři. Za sebou veze obrovskou
bednu. Nevidím nic jiného než bednu. Mám
na ně štěstí. Na bednách bývá nápis „logistic“
a nebo ,,trans“, aby to všichni řidiči věděli.
Bednu nejde předjet, tak ji nechávám trošku
odjet, abych měl přehled. Stále ale vidím
jen ohromnou bednu a nic víc. Rázem se
do skulinky přede mnou nacpe debil číslo pět,
přestože ví, že bednu nepředjede. Před bednou totiž jede ještě pět podobných beden.
Debil číslo pět stále vykukuje z řady a dívá se
na možnost předjet bednu, ale nijak se mu to
nedaří. Stále sleduje prostor jen před sebou.
Okamžitě vyjede, avšak zkříží cestu houkající sanitce, protože se debil nedíval za sebe.
Sanitka dlouze zatroubí, ale debil nemá kam
uhnout, a tak si jede souběžně s bednami
vesele dál.
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Bedny pokračují v jízdě, já odbočuji a přijíždím
k železničnímu přejezdu. Červená světla blikají,
ale proti mně ještě přes koleje projíždí spěchající debil číslo šest. Nechci věřit svým očím.
Spěchající debil číslo pět, který tak předjížděl
bedny, stojí přede mnou a kupodivu už je čas
čekat. Závory jsou stažené, záhy se zvedají
a já opět nevěřím svým očím. Na přejezdu mě
předjíždí debil a já už se v tom zcela ztrácím
a nevím, kolikáté má číslo.
Přijíždím do města a z pravé strany vypálí další
debil. Brzdím, co to dá. Povedlo se! Řadím se
do proudové silnice a bez směrovky přede
mnou vybočí z vedlejšího pruhu debil. Rychle
brzda a bylo to jen o fous. Oddechl jsem
si. Na semaforu je červená. Vyřazuji rychlost
a volně setrvačností dojíždím k semaforu.
Kolem mne něco zasviští a přede mnou je
zapasován další debil. Vyšlo to jen tak, tak. Červená je na semaforu dlouho a debil stále stojí
na brzdě a jeho červená světla mně silně razí

do očí. Vždyť přece zatáhnout ruční brzdu, to
je mnoho práce!
Konečně zelená a debil, už bohužel nevím,
jaké má číslo, razantně vyráží. Kola se protáčí
a kamínky odlétají. Na další světelné křižovatce
už ani nejsem moc překvapený, jelikož debil je
opět přede mnou. Motor burácí a na kapotě
kufru má přinýtované velké křídlo. Asi budoucí
pilot, pomyslím si. Konečně odbočuji doleva
a svítí zelená šipka k průjezdu křižovatkou. Už
to ani není překvapení, proti mně na červenou
jede debil a noha samovolně jde na brzdu.
Chudák brzdové obložení. Ale nemohu jinak.
Konečně chci zaparkovat a počínám blikat
směrovkou vlevo. Přesto mě předjíždí další už
nepočítaný debil, konečně poslední. Překvapil,
ale vyšlo to. Zaparkuji, vystupuji z auta, chvíli
stojím a pohlížím tam nahoru k obloze. Nahlas
děkuji, že jsem tentokrát bez úhony dojel.
Text Vladimír Procházka

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/202139

Na Velehradě a Buchlově před 120 lety
Dnes zalistujeme starou publikací nazvanou První prázdninová výprava dívčí na Slovensko a Valašsko
7.–21. srpna 1901, sestavenou Marií Steyskalovou, ředitelkou Moravské ústřední útulny ženské v Brně,
která vyšla v Uherském Brodě ve stejném roce. Knížka s texty několika autorek popisuje zážitky z výletů
po Moravském Slovácku a Valašsku, při nichž se účastnice, ženy a dívky z Brna, okolí a dalších míst
Moravy, dostávají i do Buchlovic, na hrad Buchlov, na Velehrad a do Uherského Hradiště. Čistý výtěžek
z prvního dílu knihy (v dalších letech vyšlo minimálně jedno volné pokračování) „byl věnován dívčímu
pensionátu na St. Brně na Měšťanské ulici. Za něj zdarma do pensionátu přijata Anička F. z Valašska,
dcera stařičkého učitele ve výslužbě, kteráž navštěvuje průmyslovou školu Vesninu“.
Vstáváme brzy, abychom nezmeškaly
Rozveseleny, jak jsme byly, žertovaly a smály jsme se dlouho a dlouho a nemohly jsme usnouti;
ráno však přec o půl čtvrté byly jsme na nohou. Paní nadučitelová uctila nás čerstvým mlékem,
které nám výtečně chutnalo a po srdečném rozloučení páně nadučitelovou, jenž nám dcerušku
svoji na další cestu svěřil, spěchaly jsme k vlaku do Nové Vsi. Průvodci našimi byli pp. studující
Bílek a Dušek.
O 6. hod. vyjely jsme k Uh. Hradišti. Na nádraží očekávali nás slečna učitelka Petlachová, p p. Alois
Jaroš, technik a právník Rumler. V Přerovské pivnici složily jsme své rance a posilnivše se dobrou
kávou, nastoupily jsme chutě na posvátný Velehrad. (Věra Rovinská)
Vzpomínky z Velehradu
Každý Moravan hrdý by byl na vlasť svou, kdyby poznal všecka místa na Moravě., jež jsou buď
památná, neb vynikají přírodní krásou, a nehledal by v cizině, čeho doma u vrchovaté míře má.
Jedno z nejdůležitějších míst z doby prvního křesťanství ve vlasti naší jest Velehrad. Tam spěla
druhého dne svého cestování naše dívčí výprava.

Velehrad v prvním desetiletí 20. století
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Hrad Buchlov, foto kol. 1900
Se zalíbením pohlížely jsme na malebné vrchy a lesy milé, jež jako věnec krajinu na obzoru věnčí.
Již neunavovala oko naše ustavičná rovina jako na Slovensku jižním. Vítaly jsme památnou tu
půdu, po které před tisíci lety kráčeli svatí věrozvěstové a naši první učitelé Cyrill a Methoděj, aby
povznesli předky naše z bludu pohanského a rozžehli jim světlo víry křesťanské. A hle, nyní my,
děvy české, kráčíme tím místem kdysi slavným. Tam zářil staroslavný Velehrad uprostřed rozsáhlé
říše Rostislavovy a Svatoplukovy, tam spěchaly davy lidí vnešených i prostých, by se pokořili u svatých mužů. Kráčely jsme místy, kde nepřátelé divocí zdupali posvátnou tu půdu a smetli vše, co
slavného bylo, že nyní ani nevíme, kde odpočívají ostatky prvního arcibiskupa moravského.
City posvátnými naplněny jsme byly, když blížily jsme se stinným hájem k Velehradu nynějšímu,
později zbudovanému; i zapěly jsme z vroucího srdce píseň: „Ejhle, svatý Velehrad už září.“ A hle!
Tu objevil se nám již Velehrad v celé kráse své. Však tu z citů dojemných vyrušeny jsme byly:
Na vrcholu obou věží točí se dle větru sochy apoštolů slovanských! Mrzelo a pak i rozesmálo
nás to! Zanedlouho došly jsme cíle a spěly do chrámu. Krásná svatyně a mnoho památností
v ní! Vykonavše svou pobožnost, prohlédly jsme si starodávné obrazy v postranních chodbách,
podivovaly se kopuli překrásně vyzdobené, jež prý jest podobna kapli Sixtinské v Římě. Zvláště
pak nás zajímal obraz sv. Cyrilla a Methoděje přinesený z Polska, pak korouhve zlatem vyšívané,
jedna od Američanů Čechů, druhá od zbožných Poláků. I do blízké památné kaple Cyrillky jsme
zašly. V chodbě klášterní spatřily jsme nedávno objevené klenutí s pěkným portálem, na nějž nás
upozornil laskavý náš průvodce.
Často za našeho cestování byly jsme zaujaty něčím krásným, vznešeným, ať již to bylo velkolepé
dílo přírody, neb výtvor umění lidského. Cítily jsme se šťastnými, na vše zapomínajíce a přály jsme
si déle tu pobýti. Ale na podiv – poesie spojuje se často s prósou a dojmy vážné s veselými.
Tak i nyní u nás. Po citech posvátné zbožnosti zavládla mezi námi opět bývalá veselost, když
jsme v tamějším pivovaře odpočívaly. Sládek pan Zapletal, horlivý vlastenec, počastoval nás
domácím vínem.
Vzpomínám posud, jak nás to rozjařilo, a jak vesele uběhla nám cesta z Velehradu do Buchlovic.
Kráčely jsme bez únavy celou cestu zpívajíce.
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Blížilo se poledne, a vedro bylo velké. Nebylo nikde místečka, jež nás před paprsky slunečními chránilo. Avšak ani to nám nálady nezkazilo. Asi za hodinu byly jsme u cíle a došly jsme
v útulné místnosti hostince p. Spáčila v Buchlovicích, kdež jsme výborně poobědvaly a pak dále
na památný Buchlov se ubíraly. (Doubrava Květická)
Buchlov
Daleko široko viděti lze dva výběžky hor hříběcích: Buchlov a Modlu. Na prvém strmí do výše
středověký hrad, na druhém chrám sv. Barbory. Jméno své má prý Buchlov od toho, že prý zde
byl kdysi oltář boha lovu. Královna Markomanů Friedegilda zničila prý oltář pohanský a dala si zde
postaviti lovecký zámeček. Hrad buchlovský připomíná se již za dob Rostislavových.
Kolik bouří přeletělo již přes hlavu tvoji, šedivý velikáne, ale žádná nedovedla tebe zdrtiti! Tu i tam
rozcuchaly sice sivý vous tvůj, mnohou okrasu ti urvaly, ale ty stojíš pevně na mohutné skále,
a bohdá i příštím stoletím nepodaří se podraziti tobě nohy!
Těžko stoupalo se nám po mírném sice svahu, neboť sluníčko tak nemilosrdně hřálo, že jsme několikráte musily vyhledati stinný úkryt mohutných stromů. Konečně vešly jsme branou do nádvoří
a prvně, arciť hledaly jsme občerstvení, jež ochotný pan hradní za věru mírný poplatek skýtá. Právě,
když jsme se nejlíp hostily, ozvaly se pojednou radostné výkřiky: „Á, á, jejdá!“ A už objímaly jsme milé
kollegyně z Buchlovic, Tupes a Uh. Brodu, jež výpravu v Buchlovicích zmeškaly a nyní za ní spěly.
Když jsme se posilnily, stoupaly jsme po nesčíslných, starých, hodně vyšlapaných schodech
nahoru do rytířského sálu, kdež v pamětní knize jsme se „zvěčnily“. Na to prováděl nás pan hradní
všemi místnostmi, vyprávěl o loveckém právu na Buchlově, o lípě, která roste prý kořenem vzhůru,
a již prý panoš Vlček na důkaz své neviny zasadil.
Viděly jsme mnoho památností, ba i pravou egyptskou mumii. Mnoho věcí upomíná zde na šlechetného lidumila hraběte Leopolda Berchtolda z Uherčic.
Vystoupily jsme na plocho věž, odkudž je rozkošná vyhlídka do dálky. Bystrozraké účastnice viděly
i Hostýn a Vídeň. Hlásným rohem volaly jsme dolů na lidi, kteří se pod námi jako mravenci hemžili.
Sešedše dolů sebraly jsme si na slušný obolus panu hradnímu, aby na nás v dobrém vzpomínal,

První brána hradu Buchlova (1906)

Hradní brána pod schodištěm (1906)
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Pohlednice Uherského Hradiště odeslaná roku 1899
a asi o čtvrté hodině šly jsme zpět do Buchlovic. Za hradní branou rozdělily jsme se na dvě čety.
První, srdnatější, vedl pan právník Rumler z Uh. Hradiště sráznou (prý kratší!) cestou přímo pod
hradem dolů, a musely jsme dobrý pozor dáti, nechtíce tam složit kostí svých. Druhou četu vedl
vážný pan technik Jaroš touž cestou, kudy jsme šly nahoru. Pod kopcem jsme se opět sešly a přiznaly jsme těm rozvážným, jak nás pan Rumler prohnal. V Buchlovicích jsme se jen na chviličku
zastavily, ale pak již spěchaly jsme ke St. Městu, abychom za čas přišly ke vlaku. (Anna Tvrdonská)
Uherské Hradiště
Druhý den naší výpravy chýlil se ku konci. Od 5. hod. ráno byly jsme na cestě a téměř nikde jsme
si pořádně neodpočinuly. Jaký div, že nejslabší z nás z Buchlovic do Hradiště již ochabovaly. Ale
slečna vůdkyně dovedla síly naše vzpružiti. Zanotila: „Chodíme, chodíme, hore po dědině,“ aneb
začala pochodové říkání: „Hrabata, knížata“ a hned šlo se nám lépe. Ve Zlechově viděly jsme
krásnou novou školu, a dceruška páně nadučitelova, švarná Zdenička, doprovodila nás kus cesty
ke St. Městu. Na nádraží v Přerovské pivnici sebraly jsme své vaky, které nám laskavý p. hostinský
celý den opatroval; „maroděři“, jak žertovně říkaly jsme těm, jimž dále pěšky se nechtělo, čekaly
na vlak, statečné turistky však ubíraly se ještě půl hodiny dále až do Uh. Hradiště na objednanou
večeři v Měšťanské besedě, kamž asi o půl 8. hod. jsme dorazily. Tam uvítal nás p. Dr. Koželuha,
podělil účastnice růžemi a společně s p. Zapletalem, obchodníkem, pečovali o to, aby výpravě
na ničem nechybělo.
Škoda, že za tmy do Hradiště jsme přišly, a že tedy mimo uvedené dva pány, pak p. Jaroše
a Rumlera, kteří s obětavou ochotou celý den se nám věnovali a slečny Schaniakové, jež se
k výpravě naší přidaly – nikoho z Hradiště jsme nepoznaly! Po deváté hodině vypravily jsme se
k vlaku a přisedly jsme k našim markérům do vozu. Dr. Koželuha podal sl. Elišce Machové, první
organizátorce ženského hnutí na Moravě, kytici růží, a rozloučivše se s pp. průvodci a průvodkyněmi našimi, jely jsme s hlučným voláním „Na zdar“ dále. (Miroslava Brodská)
Připravil –bž–
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Květen na našich zahradách
V období kvetení jádrovin se musíme věnovat především ochraně jádrovin současně proti strupovitosti a proti padlí jabloně. Doposud se používaly v období maximálního výletu askospor (před
květem, těsně po odkvětu a potom za 14 dnů) k ošetření strobilurin Discus (bohužel už nikoliv
Zato 50 WG) v kombinaci s kontaktními přípravky, např. s Dithanem DG Neotec či s Merpanem
80 WG. Nyní strobiluriny ponecháváme v rezervě pro pozdější ošetření jádrovin a místo toho
se kontaktní přípravky kombinovaly se systémovými triazolovými fungicidy (např. Talent, Topas
100 EC). Konečně se objevil na trhu povolený přípravek pro zahradkáře s názvem Sercadis, který
působí preventivě i léčebně nejen proti padlí, ale i proti strupovitosti jádrovin. Bude jednodušší
dosavadní kombinaci kontaktních a systémových fungicidů nahradit Sercadisem. Účinnou látkou
je zde fungicid fluxapyroxad, přípravek má dlouhou ochrannou lhůtu (35 dnů) takže se hodí pro
začátek vegetace, jen je třeba respektovat návod k používání, především, že ho lze použít pouze
3krát během vegetačního období.
V této době maximálního rozkvětu jabloní je dle ekoterapeutů vhodné použít k ošetření přípravky
Myco-sin proti strupovitosti a VitiSana síru (Kumulus WG) proti padlí. V dalším období, kdy už
maximální výlet askospor (pohlavních výtrusů) houby způsobující strupovitost pominul, pak stačí
používat preventivně samotné kontaktní přípravky, např. Dithane DG Neotec, Merpan 80 WG,
a to pravidelně, maximálně v desetidenních intervalech. Naopak při deštivém a teplém počasí, či
při silném infekčním tlaku houbových chorob, se musíme přechodně vrátit k původní kombinaci
výše uvedených systémových přípravků s kontaktními, anebo použijme nověji registrovaný přípravek Tercel, kterému skončila platnost, ale zásoby lze spotřebovat. Šlo o kombinaci kontaktního
dithianonu (účinná látka Delanu) se systémovou léčebně působící látkou – pyraclostrobin.
V sadech, kde u jabloní bývají na plodech projevy poškození pilatkou jablečnou, je vhodné provést těsně po odkvětu ošetření proti tzv. rané červivosti. Použijeme buď Reldan 22, nebo SpinTor, případně Mospilan 20 SP.
Pokud chceme mít dostatečnou úrodu u slivoní, musíme již při dokvétání (jakmile začnou opadávat okvětní plátky) provést rozhodující postřik k likvidaci pilatky švestkové a žluté! Nálet pilatek
na slivoních lze zjistit vyvěšením bílých lepových desek do korun stromů. Proti nim byl povolen
pro zahrádkáře k ošetření prakticky pouze neonikotinoid Calypso 480 SC, který byl svěřen ve standartní registraci od dubna 2017 pouze profesionálním sadařům. Jak tento výpadek nahradit?
V současnosti k insekticidnímu ošetření u peckovin jsou povoleny dva přípravky. Je to Integro
k ošetření proti obaleči švestkovému a Mospilan 20 SP, který je povolen u slivoní proti zobonoskám
a u peckovin proti štítence zhoubné, a to v dávce 2,5g/10l vody. Vhodnější je nahrazení výpadku
Calypsa Mospilanen, který je rovněž neonikotinoidem, má stejný způsob účinku na škůdce a navíc
při správné aplikaci neškodí včelám. Ekologové doporučují proti pilatkám na slivoních postřik
výluhem dřeva z tropického keře Quassia amara v kombinaci s biopreparátem Madex.
V průběhu měsíce ošetřujeme ovocné dřeviny proti listovým mšicím (Pirimor 50 WG), dále pak
jádroviny proti merám (SpinTor, Vertimec 1.8 SC) a jabloně proti vlnatce krvavé (Pirimor 50 WG
nebo Mospilan 20 SC, vždy s přídavkem smáčedla).
Přítomnost mer na stromech (na jabloních mera jabloňová, na hrušních zákeřnější mera skvrnitá)
zjistíme pomocí poklepu na větve stromu. Po tomto manévru okřídlení jedinci odskakují z větví,
chvíli poletují v okolí a znovu se usazují na strom. Listy napadených stromů jsou pokryté medovicí
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a později černěmi, listy na hrušních se posléze krabatí a při vysokém postižení odumírají. Plody
jsou rzivé a stromy celkově chátrají. Ekologové proti vlnatce krvavé doporučují Neudosan a proti
listovým mšicím přírodní rostlinný insekticid NeemAzal T/S.
U meruněk hrozí již začátkem května při vlhkém a teplém počasí výskyt závažné houbové choroby hnědnutí listů meruňky. Pokud se po odkvětu meruněk vyskytne takové počasí, musíme
stromy nejméně dvakrát až třikrát v intervalu 7–10 dnů ošetřit buď Dithanem DG Neotec nebo
přípravkem Talent. Za deštivého počasí je potřeba ošetřit meruňky již krátce po odkvětu. Ekoterapeuti stav řeší pomocí přípravku Vitisan.
U révy vinné ve vývojové fázi 5–6 listů je třeba provést první ošetření proti padlí révy a proti plísni
révy. Obvykle na začátku sezony upřednostňujeme kontaktní, preventivně působící přípravky,
především kombinaci Folpan 80 WG + Kumulus WG. Přípravek Folpan je ze všech kontaktních
preventivně působících fungicidů nejvhodnější, neboť zpevňuje pletiva a zvyšuje odolnost proti
padlí, omezuje výskyt botryotiniové plísně květenství (šedé hniloby) a naopak neomezuje u révy
vinné populaci dravého roztoče Typhlodromus pyri. V této době též začíná let první generace obalečů. Je třeba urychleně dokončit vyvěšení feromonových lapáků (Deltastop EA, LB) a zahájit sledování letu. Proti první generaci se ošetřují pouze významně ohrožené porosty při silném výskytu
jedinců. Zpravidla i tak stačí pouze jedna aplikace. Většinou se pak ošetřuje 8–10 dnů po vrcholu
letu ekologicky přijatelnými přípravky s larvicidním účinkem (SpinTor nebo Integro). Lze použtít
i selektivní biologický insekticidní přípravek Lepinox Plus (jde vlastně o Biobit XL s trojnásobně
zvýšeným obsahem účinných látek – Bacillus thuringiensis), který se aplikuje 3–5 dnů po vrcholu
náletu obalečů.
Na začátku kvetení jahodníku a poté za 7 dní provádíme zejména za deštivého počasí zpravidla
dva postřiky proti šedé hnilobě jahod. Použijeme nejlépe nejprve místo Rovralu Aquaflo, který
bylo stažen z registrace a z trhu pro neúčinnost, buď Mythos 30 SC, nebo přípravek Signum, kterému bohužel končí uvádění na trh 31. 7. 2020 a ke druhému postřiku při dokvétání Teldor 500
SC. Teldor má velmi krátkou ochrannou lhůtu – pouze 3 dny, a proto se může dokonce použít
ještě i k ošetření nazrávajících plodů. Smí se však použít maximálně dvakrát za vegetaci a samozřejmě nejpozději 3 dny před sklizní! Ekologovék k řešení této situace používají postřikovou
směs Bioton+Aqua Vitrin (vodní sklo).
Zaseté a vysázené zeleniny jsou ohroženy výskytem plžů – slimáčků, slimáků a plzáků. Tito plži
škodí nejvíce na jaře a na podzim. Ekologové doporučují bioplogický přípravek Nemaslug (parazitické hlístice Phasmarahbditis hermaphrodita), který se ve formě zálivky vpravuje do půdy.
Přípravek působí 6 týdnů. Za nejméně toxický z chemických přípravků lze považovat Feramol
nebo Sluxx HP s obsahem fosforečnanu železitého. Jde o granulovanou návnadu, která se aplikuje
ručním rozhozem na povrch půdy mezi pěstované rostliny a kolem záhonků. Maximálně se může
použít za vegetace 4krát. Další doplňkovou metodou je použití pastí na slimáky a plzáky s atrakantem. Zahrádkáři často s úspěchem používají laický způsob hubení tak, že je lákají do sklenic, které
jsou částečně naplněné pivem a zapuštěné do země.
Zaslal Český zahrádkářský svaz Buchlovice
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Měsíční vyhodnocení z amatérské
meteorologické stanice –
březen a duben 2021
Březen 2021 v Buchlovicích
Třetí měsíc letošního roku skončil teplotně jako podprůměrný v porovnání s posledními roky,
ale spíše slabě. Teplotní odchylka od dp 2001–2020 činila -1,2 °C, srážek spadlo 45 % z dp 20112020, takže srážkově lze měsíc hodnotit jako výrazně podnormální. Chladno tedy pokračovalo
i v březnu, vyskytlo se poměrně hodně dnů se sněžením nebo sněhovými přeháňkami při převládajícím severozápadním proudění. Toto chladnější období bylo zakončeno až výrazným oteplením na konci měsíce, kdy padl absolutní březnový rekord. Během měsíce sílila intenzita slunečního
záření a koncem měsíce byla už naměřena střední hodnota UV indexu. Tlak vzduchu byl v březnu
stejně jako v únoru spíše vyšší a vlhkost vzduchu klesala.
Průměrná teplota: 3,4 °C/ 3,6 °C
(7/8+14/15+2*21/22)/ 5 minut
Srážky: 15,4 mm/ 13,8 mm (automatický/
manuální srážkoměr)
Maximální teplota: 23,5 °C (31.; 15:46 selč)
Minimální teplota: -8,6 °C (21.; 05:35 seč)
Minimální přízemní teplota: -10,6 °C
(21.; 05:25 seč)
Nejvyšší minimum: 8,1 °C (30.; 07:05 selč)
Nejnižší maximum: 1,7 °C (20.; 13:11 seč)
Průměrná maximální teplota: 9,3 °C
Průměrná minimální teplota: -1,6 °C
Nejteplejší den: 31.; 14,0 °C/ 31.; 13,9 °C
(průměr 8+15+2*22/ 5 minut)
Nejchladnější den: 20.; -2,9 °C/ 21.; -2,9 °C
(průměr 7+14+2*21/ 5 minut)
Maximální tlak: 1036,7 hPa (2.; 10:38 seč)
Minimální tlak: 1003,5 hPa (14.; 05:40 seč)
Průměrný tlak: 1021,2 hPa
Maximální vlhkost: 98 % (2.; 10:32)
Minimální vlhkost: 31 % (10.; 14:20 seč)
Průměrná vlhkost: 77 %
Maximální rychlost větru (náraz větru):
13,4 m/s (13.; 14:17 seč; jih)
Průměrná rychlost větru: 1,5 m/s
Dny s maximální rychlostí větru (nad 10/15/20
m/s): 5/0/0 (5., 11., 12., 13., 16.)
Nejčetnější směry větru: severozápadní, ssz

Dny s deštěm: 3 (4., 11., 13.)
Dny se sněžením: 8
(5., 8., 11., 17., 18., 19., 21., 22.)
Dny se sněhovou pokrývkou: 1 (22.)
Nejvyšší výška sněhové pokrývky: 2 cm (22.)
Jasné, skoro jasné dny: 4 (do 3/8)
(7., 10., 26., 31.)
Zatažené dny: 3 (od 7/8) (11., 21., 24.)
Bouřky: (na stanici/ vzdálené): 0/0
Den s mlhou/mrznoucí, zmrzlou mlhou: 2
(2., 4.)
Dny s přízemním mrazem: 28
Mrazové dny: 22
Ledové dny: 0
Maximální intenzita srážek: - mm/h (-)
Maximální úhrn srážek za 24 hodin: 6,2 mm
(11.)
Nejvyšší rosný bod: 12,0 °C (31.; 12:00 selč)
Nejnižší rosný bod: -10,3 °C (21.; 05:25 seč)
Nejvyšší hodnota globálního solárního záření:
810 W/m2 (23.; 10:11 seč)
Den s nejnižší maximální hodnotou globálního
solárního záření: 179 W/m2 (24.; 10:17 seč)
Nejvyšší hodnota UV indexu: 3,0
(31.; 13:01 selč)
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Duben 2021 v Buchlovicích
Letošní duben byl vzhledem k nedávným dubnům výjimečný, ne však proměnlivostí počasí, ale
zejména dosahovanou teplotou. Ta průměrná byla suverénně nejnižší od začátku mých pozorování v roce 2001. Jaký byl tedy měsíční průměr? Měsíční teplota 7,3 °C znamenala odchylku -3,3 °C
od dlouhodobého průměru (2001-2020). Nicméně nejnižší absolutní teplota tohoto měsíce byla
dosažena už v roce 2013 (vzpomínáte na Velikonoce?).
Ta maximální byla zaznamenána hned první den v měsíci, nechybělo moc a byl dosažen takzvaný
letní den.
Srážek spadlo relativně dost, dlouhodobý průměr (2011-2020) činí 33,9 mm a letos bylo dosaženo
úhrnu 51,2 mm, takže letos spadlo 151 % dp.
Co se týká proudění vzduchu, to převládalo ze severozápadu, celých 18 dnů foukal vítr od severozápadu, ten byl také poměrně vlhký, takže se tvořily četné přeháňky. V sedmi dnech i sněžilo nebo
padaly sněhové krupky (3., 6., 7., 8., 13., 14., 15.). Bouřku jsem nezaznamenal, nicméně podle mapy
blesků se vyskytla vzdálená bouřka 29. 4. v nočních hodinách (prospal jsem ji).
Duben bývá obvykle měsícem s nejnižší relativní vlhkostí vzduchu, letos tomu ale už díky výše
zmíněnému převažujícímu vlhkému severozápadnímu proudění nebylo.
Průměrná teplota: 7,3 °C/ 7,3 °C
(/8+15+2*22)/ 5 minut
Srážky: 51,2 mm/ 45,8 mm
(automatický/ manuální srážkoměr)
Maximální teplota: 24,7 °C (1.; 15:52 selč)
Minimální teplota: -5,2 °C (9.; 06:10 selč)
Minimální přízemní teplota: -8,3 °C (7. a 9.)
Nejvyšší minimum: 10,8 °C (30.; 22:35 selč)
Nejnižší maximum: 3,6 °C (13.; 15:22 selč)
Průměrná maximální teplota: 13,0 °C
Průměrná minimální teplota: 1,9 °C
Nejteplejší den: 1.; 16,6 °C/ 1.; 15,5 °C
(průměr 8+15+2*22/ 5 minut)
Nejchladnější den: 13.; 2,2 °C/ 13.; 2,1 °C
(průměr 8+15+2*22/ 5 minut)
Maximální tlak: 1026,4 hPa (9.; 01:17 selč)
Minimální tlak: 999,4 hPa (5.; 19:00 selč)
Průměrný tlak: 1016,6 hPa
Maximální vlhkost: 95 % (30.; 03:31 selč)
Minimální vlhkost: 33 % (1.; 16:43 selč)
Průměrná vlhkost: 71,4 %
Maximální rychlost větru (náraz větru):
17,0 m/s (5.; 15:03 selč; jih)
Průměrná rychlost větru: 2,1 m/s
Dny s maximální rychlostí větru (nad 10/15/20
m/s): 13/1/0 (3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14.,
22., 23., 28./ 5.)

Nejčetnější směry větru: ssz, severozápadní
Dny s deštěm: 7 (5., 12., 13., 14., 15., 22., 30.)
Dny se sněžením: 7 (3., 6., 7., 8., 13., 14., 15.)
Dny se sněhovou pokrývkou: 0
Nejvyšší výška sněhové pokrývky: 0 cm
Jasné, skoro jasné dny: 0 (do 3/8)
Zatažené dny: 4 (od 7/8) (13., 15., 16., 17.)
Bouřky: (na stanici/ vzdálené): 0/1 (29.)
Den s mlhou/mrznoucí, zmrzlou mlhou: 0
Dny s přízemním mrazem: 18
Mrazové dny: 8 (4., 5., 6., 7., 8., 9., 24., 26.)
Ledové dny: 0
Letní dny: 0
Maximální intenzita srážek: 51,2 mm/h
(21.; 14:45)
Maximální úhrn srážek za 24 hodin: 16,8 mm
(12.) (úhrn srážek 12.-14.4. činil 35,6 mm)
Nejvyšší rosný bod: 13,0 °C (1.; 13:00 selč)
Nejnižší rosný bod: -6,8 °C (9.; 05:15 selč)
Nejvyšší hodnota globálního solárního záření:
1062 W/m2 (23.; 12:22 selč)
Den s nejnižší maximální hodnotou globálního
solárního záření: 221 W/m2 (17.; 13:49 selč)
Nejvyšší hodnota UV indexu: 4,2
(30.; 12:37 selč)
Richard Kapera, kap.r@seznam.cz
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V sobotu 1. května se uskutečnilo v zasedací síni Úřadu městyse Buchlovice vítání nových buchlovických
občánků. V první skupině jsme přivítali (zleva) – Matěje Šaratu, Františka Bílka a Annu Večeřovou. Všem
dětem přejeme do života vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí. Vše nejlepší přejeme i jejich rodičům.
(Foto Lucie Ryndová)
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V sobotu 1. května se uskutečnilo v zasedací síni Úřadu městyse Buchlovice vítání nových buchlovických
občánků. Ve druhé skupině jsme přivítali (zleva) – Jindřicha Hrušku, Mariana Bartoně, Lukáše Buchtíka
a Adélu Kováříkovou. Všem dětem přejeme do života vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí. Vše nejlepší
přejeme i jejich rodičům. (Foto Lucie Ryndová)
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Vše nejlepší Vladimíru Doskočilovi

Před krátkým časem oslavil své 75. narozeniny pan Vladimír Doskočil, který žije se svou manželkou
dlouhá léta ve své chatě na Smraďavce. Vladimír Doskočil je dodnes výborným a známým hercem
uherskohradišťského Slováckého divadla a v minulosti se mnohokrát podílel na vernisážích výstav
v Muzeu Podhradí Buchlovice a na dalších kulturních akcích buchlovických spolků.
Vladimíru do dalších let života přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti v rodině a ještě hodně divadelních rolí, kterými baví a obohacuje diváky a své příznivce.
Městys Buchlovice, foto Oldřich Stránský
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Z buchlovského slovníku I
Milí čtenáři. Dnes vám přinášíme první část buchlovského slovníku, který pro vás připravil ing. Miloslav
Hrdý ze Zlína, náš bývalý obecní tajemník, významný kulturní a folklorní pracovník, spoluzakladatel
Folklorního studia Buchlovice, Folklórní agentury Buchlov pořádající Festivaly česneku, autor několika
publikací, spoluzakladatel Buchlovského zpravodaje, našeho Muzea Podhradí, autor mnoha muzejních
výstav a programů na významných folklorních festivalech atd.
Přejeme vám příjemné počtení. (redakce)
ajsnpón – železnice
aldamáš – pití při dobrém prodeji dobytka
ani fuk – nemít žádné peníze
ani vindry – nemít žádné peníze
artikl – určitý druh něčeho
babulky – housátka
bachrál – tlustý člověk, nadávka
balamuťa – lhář
balamutit – lhát
balamutit – mluvit nepravdu
báleš – druh pečiva
barabizna – starý nepěkný dům
bimbálek – zvoník v kostele, nadávka
binec – nepořádek doma
blábolit – mluvit nesmysly
blabúzňat – vykřikovat
bláňat – zvonit
blavúzňat – štěkat
blištět – svítit, lesknout se
blkat – zhasínat (světlo)
blóňat – chodit bez cíle
blongat – viset
brajgl – nepořádek, třeba na staveništi
brant – otrava krve
brávek – vykastrovaný kaneček
brblat – nadávat
brebentit – vykládat, mluvit
brrknút sebú – hodit sebou
brutvan – plech na pečení
břečka – zpola roztálý sníh
břéskat – vykřikovat
búdit se – tmít se
bunžírovat – dobře se pomět
byďa ňů – být jí
být v limbu – spát
bzdina – nic
caloň – výrostek

cásat – smýkat, házet
cébit – plakat, naříkat
cep – nářadí k mlácení slámy
cigáňat – lhát, vymýšlet si
cingrlata – přívěšky
citýrovat – domlouvat, komandovat, napomínat
citýrovat – kárat, poučovat
cmerka – zbytek při rozpouštění másla
cólštok – skládací metr
cpat se – přejídat se
crrňat – zvonit
cucflek – znaménko po polibku
cůdit – čistit studni
cukrkandr – karamel
cúrat se – chodit, někde se zdržovat
cúrat se – přecházet sem a tam
curykovat – jet zpátky, dozadu
čahún – dlouhý a hubený člověk (výrostek, moc
roste)
čachrovat – měnit
čangály – nohy
čibály – nohy (hanlivě)
čmachtat se – koupat se (v bahně)
čoganec – píchnutí, bodnutí hmyzem
črknůt – nalít (trochu)
čubrnět – hledět, obdivovat něco
čuč tam! – zůstaň tam!
čučat – hledět
čučet – dívat se překvapeně na něco
čúhat – vyčnívat, čekat na někoho
čupr – zdravý, fit
čuprný – svěží, bystrý, zdravý
čúřit se – smát se
čúřit se – vysmívat se
(Čuřoni – přezdívka pro Buchlovjáky)
čuřoň – kdo si dělá rád legraci i ze sebe
čvachat – vířit vodu
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darmo – zbytečně
dělat cavyky – dělat drahoty
díža – nádoba na mísení těsta, chleba
dlážka – podlaha
do zbla – všechno, nic nenechat
dodžgat – dopíchat
dokaváď – dokud
dolipat – neustále dorážet, něco stále žádat
dondi! – dojdi!
dopnút – chytit
doštrachat – dojít
doždárat – dopálit

doždúrat – dodrcat
dožrat – dohřát, dozlobit se
dožrat se – napálit se, dozlobit se
drancovat – ničit
drgan – mentálně postižený člověk
drkotat se – třást se
drkotina – huspenina
drmolit – nesrozumitelně mluvit
drobit – přejít zima
drva – dříví
Miloslav Hrdý
Pokračování příště.

V měsících květnu a červnu 2021 slaví svá kulatá a půlkulatá životní jubilea
tito spoluobčané:

květen
paní Anna Hýbnerová (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Jiřina Krejčiříková (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Aloisie Pelková (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Jindřiška Schusterová
paní Zdeňka Hrabcová
pan Ing. František Koubek
paní Erika Balážová
paní Naděžda Sýkorová
pan Milan Daňhel
paní Emilie Lukášová
paní Marie Tomanová
pan Josef Mitáš
pan Zdeněk Bílka

červen
paní Ludmila Kováříková
pan Bohuslav Mašlík
pan Ing. Ivan Knetig
paní Marie Lovecká (Domov pro seniory Buchlovice)
pan František Mrkus
paní Ivanka Veselá
Všem oslavencům přejeme do dalších let života všechno nejlepší,
hodně zdraví a štěstí.
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Před mnoha lety žil v Buchlovicích v Chrasťách pod Barborkou malíř – samouk František
Mikulčák (1899–1943). Ještě v několika buchlovických domech se můžeme setkat s jeho
naivními, ale kouzelnými pracemi, z nichž vám dnes dvě přinášíme. (Připravil –bž–)

Kapli sv. Barbory s vrchem Modlou ve svěžích
jarních barvách z buchlovské hradní kaple
vyfotografovala Libuše Mikulová.
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