BUCHLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
ČÍSLO 12 • ROČNÍK XXVI.prosinec 2020

Vánoční den ve Chřibech (foto -bž-)

Vánoční přání
Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží konec roku 2020, který byl v mnohém
jiný než roky předešlé a opět uběhl jako voda.
V předvánoční době Vám přejeme příjemné prožití
adventních dní a vánočních svátků, hodně klidu,
spokojenosti a pohody ve Vašich rodinách, s nejbližšími.
Redakce Buchlovského zpravodaje
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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou předvánoční číslo Buchlovského zpravodaje. Jedná se o mimořádné
číslo, a to z několika důvodů. V letošním roce jsme měli velmi omezené možnosti se společně
setkávat, a tudíž i předávat si různé informace. Proto jsme se rozhodli přinést Vám tyto informace
právě prostřednictvím prosincového vydání Buchlovského zpravodaje. Někteří (např. nově přistěhovalí) možná ani nevědí, že již 26 let pravidelně vychází tento měsíčník, ve kterém se snažíme
informovat o aktuálních záležitostech.
Pomalu se blíží konec roku, který byl mimořádně náročný pro nás všechny. Pro nás v Buchlovicích
ještě o to víc, že nám těsně před rozšířením koronavirové nákazy v České republice zůstala jedna
ordinace praktického lékaře prázdná. V tu chvíli se veškeré úsilí radnice rozdělovalo mezi vyčerpávající shánění praktického lékaře, operativní zvládání momentálních nařízení vlády, udržování
v chodu městyse a zvládání běžných záležitostí, které i v obvyklé situaci zabírají spoustu času,
přípravu projektů k realizaci hned, jakmile to bude možné, snahu být tady pro všechny, kteří
potřebují pomoci, …
Na jaro jsme připravili a do každé domácnosti roznesli letáčky, kde jsme se snažili pomoci k lepšímu zvládnutí situace všem občanům, které vzniklá situace takřka odstřihla od světa. Nabízeli
jsme mj. starším, nemocným a v podstatě každému, kdo potřeboval, pomoc v podobě nabídky
zajištění nákupu, vyzvednutí léků, odvozu k lékaři a všeho, co bylo v našich silách. Snažili jsme se
odpuštěním nájmu alespoň na měsíce, které nám zákon dovoloval, podpořit i místní podnikatele,
kteří jsou v nájmu v obecních prostorách. A i nyní ještě řešíme úlevy na nájmech podnikatelům,
kteří nemohou čerpat příspěvek od státu a zažádají o snížení nájemného. Jsme si vědomi, že pro
ně je situace velmi náročná, a mrzí nás, když kvůli poklesu tržeb jsou nuceni ukončit svou činnost.
Celý rok 2020 se nesl vesměs ve znamení očekávání, nejistoty, ale taky soudržnosti a pochopení.
Co nám přinese ten následující, je zatím ve hvězdách, ale již teď víme, že pandemie koronaviru
se všemi důsledky opatření proti jejímu šíření na nás dolehnou i v příštím roce. Investiční činnost
městyse bude poznamenána nižšími příjmy do obecního rozpočtu, a to dle aktuálních předpokladů o cca 10% oproti letošnímu roku. Budeme se muset chovat hospodárně, využívat dotací
a vybírat projekty, které budeme moci zrealizovat.
Jsou činnosti, které nejsou vidět, ale jsou stejně namáhavé a zdlouhavé jako ty viditelné, někdy
možná i více. Obzvlášť v této době máme hodně svázané ruce a komunikace s úřady je komplikovanější. Vše je časově náročnější. Jsem moc ráda za zastupitelstvo, které táhne za jeden provaz,
chápe současný stav věci a nejsou zde členové, kteří by bez ohledů prosazovali body volebního
programu jejich strany, neboť jsou to osobnosti, pro které jsou na prvním místě Buchlovice a až
pak politika. Děkuji jim za další rok našeho společného snažení!
Všem nám nastalá situace zasáhla do života – jak do soukromého, tak do pracovního. Celé naše žití
je složitější, ať dětí, tak rodičů, pracujících lidí, podnikatelů, seniorů… Je vždy dobré snažit se vidět
i pozici těch druhých. Práce obecního politika přináší i negativní stránky, které v letošním roce
zesílily nervozitou a nejistotou nás všech. Sama za sebe říkám, že jsem si vědoma, že nikdy nebudu
bezchybná a perfektní, ale snažím se dělat svou práci poctivě a využít čas v místě, kde se zrovna
nacházím, co nejlépe. To jsem sama sobě i Vám slíbila, když jsem byla zvolena do funkce starostky
a každý den se snažím toto plnit. Myslím si, že to cítí podobně i ostatní členové současného
zastupitelstva. Jsem ráda za každou inspiraci pro naši práci. Pokud máte nápad na zlepšení života
v Buchlovicích, tak nám jej sdělte, a když to bude v našich možnostech, tak pro realizaci uděláme
maximum. Nic neříkající vyčítavé anonymní dopisy ničemu nepomůžou, když ani nevíme, komu
na ně odpovědět.
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Obdivuji všechny, kteří si i v tak těžké době udrželi nadhled, optimismus a naději v lepší časy
a děkuji všem za trpělivost, pochopení a povzbuzení. Je mezi námi spousta dobrých lidí, díky
kterým je svět lepší.
Přejme si, aby následující rok byl příjemnější a klidnější!
Mgr. Pavla Večeřová
starostka

Projekty realizované v roce 2020
Opravy obecních komunikací
S koncem zimního období a příchodu jara se pracovníci Služeb městyse Buchlovice opět pustili
do oprav cest v okrajových částech Buchlovic. Upravili tak dvě příjezdové částečně zpevněné
lesní cesty mezi chatami nad přehradou na Smraďavce, dále v místech za smraďavským kempem
a pustili se do čištění okrajů komunikací.
Firma Správa a údržba silnic Slovácka Uherské Hradiště zahájila v měsíci květnu opravy komunikací v majetku městyse Buchlovice. Na základě předchozího posouzení stavu obecních komunikací a finančním možnostem schváleným v rozpočtu na rok 2020, se rozhodl městys ke dvěma
plošným rekonstrukcím úseků silnic a k opravám množství výtluků. V květnu byla plošně opravena
plocha před bytovým domem na Tyršově ulici, která patří městysi a rozcestí silničky v Chrastích
a došlo i na drobnější opravy opět na Tyršově ulici a ulici Hradišťské.
Městys Buchlovice pokračoval i v měsíci červnu s nejnutnějšími opravami obecních komunikací.
Firmou Správa a údržba silnic Slovácka s.r.o. a Služeb městyse Buchlovice p.o. byly místy vyspraveny cesty v centrální části městečka, na Smraďavce, v Chrastích a na Trnávkách.
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Výstavba nové ulice V Lúčkách

Začátkem měsíce října byla dokončena stavba nové asfaltobetonové komunikace a chodníku u nové
bytové výstavby Zelený dvůr v Lúčkách. Současně došlo k úpravě napojení lokality na ulici Sportovní.
Realizací vznikla ulice délky přibližně 200 m. Stavbu provedla společnost EKOSTAV-STAVBY CZ s.r.o.
Staré Město pro městys Buchlovice. Celková cena díla činí 4 187 827,72 Kč vč. DPH. Nová ulice nese
oficiální název „V Lúčkách“.
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Nové pouliční osvětlení

V letních měsících letošního roku byla provedena první etapa výměny zdrojů veřejného osvětlení
v obci. Stávající sodíkové lampy byly nahrazeny moderními LED svítidly, na některých nedostatečně
osvícených místech, z hlediska všeobecné bezpečnosti, byla doplněna nová světla. Akci realizovala
společnost ENCO group, s.r.o. z Olomouce. Celkové náklady činí 2,853.475 Kč. Městys Buchlovice získal
od Ministerstva průmyslu a obchodu dotaci ve výši 1,253.404 Kč z programu EFEKT 2020.
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Oprava kanalizace

V měsících září a říjnu proběhla oprava stávající kanalizace u náměstí, na začátku ulice Brněnské pod
kostelem a ulice Hřbitovní, kterou provedla firma Tufír, spol. s r. o. Kunovice pro investora Slovácké vodárny
a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště. Oprava byla z části prováděna výkopem a z části bezvýkopovou
technologií. Práce byly rozděleny na etapy.

Opravený kanalizační řad v ulici Hřbitovní končí u hřbitovní kaple sv. Alžběty.
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Rekonstrukce kotelny v mateřské škole

V letních měsících byla zmodernizována kotelna v naší mateřské škole. Původní zařízení kotelny
bylo kompletně demontováno. Mateřská škola je nově vytápěna dvěma nástěnnými kondenzačními
kotly, které současně zajišťují i ohřev teplé užitkové vody. Jedná se o moderní kotelnu, která pro
běžný provoz nevyžaduje každodenní fyzickou obsluhu. Kotelna je mimo jiné vybavena technologií
umožňující dálkovou obsluhu pomocí mobilní aplikace a GSM hlásičem pro hlášení poruch.
Stavbu zrealizovala společnost PASTOREK VTP s.r.o. z Jalubí, celkové náklady činí 665.489 Kč a jsou
plně hrazeny z rozpočtu městyse Buchlovice.

Údržba a doplňování zeleně
Nové ozelení na Smraďavce
Stanová louka kempu na Smraďavce se dočkala v jarních měsících nových úprav. Ve směru ke kapli
a rybníčku byl dosazen pás stromů, které po čase vytvoří živý plot. Zároveň byly na ploše louky
dosazeny i další keře, které nahradily uhynulé (převážně uschlé) kusy. Celá stávající výsadba
stromů a keřů byla ošetřena, okopána a doplněna mulčovanou kůrou. Stanová louka tak dostala
konečnou výsadbovou podobu a během několika dnů se změnila doslova k nepoznání. Výsadbových a dalších prací v kempu se ujala paní Alena Machulová, pracovníci Služeb městyse Buchlovice
a zaměstnanci městyse.
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Výsadba před kostelem
Během prázdninového období se dočkaly nové výsadby obecní plochy u chodníku před farním
kostelem sv. Martina. O osázení keři a okrasnými rostlinami se postarala zahradnice paní Alena
Machulová ve spolupráci se zaměstnanci Služeb městyse Buchlovice.
Údržba stromořadí a stromů v majetku městyse
Během roku a v podzimním čase prováděli pracovníci Služeb městyse Buchlovice údržbu zeleně
kolem obecní komunikace k hradu Buchlovu. Suché, většinou ovocné stromy, jsou vykáceny
a průběžně nahrazovány stromy novými. Zároveň jsou čištěny i vysoké meze kolem této cesty
od dalších náletových křovin.
I v letošním roce byla věnována velká pozornost údržbě a ošetřování oskerušového stromořadí
při tzv. chrasťové cestě od vodárny do Chrastí pod Barborkou. S údržbou, zaléváním, roubováním
a nutnou dosadbou vydatně pomáhají obci členové Českého svazu zahrádkářů, kteří věnují pozornost i ovocným stromům v tzv. Sadu klenotů na Trnávkách.
Rozšíření zeleně v Buchlovicích
Městys Buchlovice získal v listopadu dotaci z Národního programu Životního prostředí, programu
Stromy, o výsadbu nových stromů v intravilánu městečka. Několik vybraných buchlovických ploch
doplní celkem 48 listnatých stromů (buk lesní, bříza bělokorá, dub zimní, habr obecný, javor mléč,
javor klen, jasan ztepilý, lípa malolistá) na pozemcích v majetku městyse. Nové stromy obohatí
naši zeleň v místech u Buchlovického potoka ve středu obce, před areálem Služeb městyse Buchlovice (stará cihelna), u víceúčelové sportovní haly Cihelna a u přilehlého dětského hřiště, u hřiště
za základní školou, na dětském hřišti v ul. Řadové a kolem kříže v ul. Arnošta Hrabala.
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Sběrné místo kontejnerů v novém
Městys Buchlovice dokončil v letních měsících nové sběrné místo pro kontejnery na tříděný
odpad, které se nachází na rozcestí pod Podvinohradím. Nové ohrazené sběrné místo nahradilo
původní sběrnou lokalitu, nacházející se o několik metrů níž k rozcestí. Tato plocha už opět slouží
celá k parkování, k němuž byla určena už při svém vybudování někdy v osmdesátých letech
minulého století. Nové sběrné místo je monitorováno kamerou. Vedení městyse k tomu vedly
v minulosti neblahé zkušenosti s odkládáním nepatřičného odpadu, který nepatří do kontejnerů
a vedle nich, ale do sběrného dvora. V příštích letech dojde ke stejným rekonstrukcím stávajících
sběrných míst, např. na točně na Zahradách atd.
Městys zavádí sběr drobných kovů
Od poloviny měsíce října zavedl městys nový sběr drobných kovů. Dva sběrné kontejnery byly
umístěny na sběrná místa na náměstí vedle Záložny a na rozcestí pod Podvinohradím. Sběrné
nádoby jsou určeny výhradně na odkládání plechovek od potravin, nápojových plechovek a ostatních drobných kovových předmětů z domácnosti. Nevhazujte, prosím, do kontejnerů obaly znečištěné od zbytků potravin a nebezpečných látek. Kontejnery na kovy má městys v bezplatném
pronájmu s předpokládanou frekvencí svozu 1× za 8 týdnů.
Již delší dobu jsou na několika sběrných místech v Buchlovicích k dispozici i popelnice, určené
na sběr použitých kuchyňských olejů. Nevhazujte, prosím, do těchto nádob jiný odpad. V opačném případě přidáváte práci zaměstnancům našich služeb městyse.
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Práce na Smraďavce

V měsíci květnu byly na území stanové louky v kempu na Smraďavce, mimo ozelenění, provedeny
i další práce. Došlo k novému položení elektrického kabelu do země, vedeného z kempu směrem
ke kapli sv. Kříže u sirovodíkových pramenů. Kabel napájí osvětlení v kapli a venkovní reflektory.
Odborné elektroinstalační práce provedla firma pana Ondřeje Čížka a zemní práce zajistili pracovníci Služeb městyse Buchlovice.
V souvislosti s rekonstrukcí rybníku před kaplí sv. Kříže na Smraďavce, kterou prováděli jeho majitelé, byl nákladem městyse Buchlovice v měsíci červenci postaven nový chodník vedoucí po rybniční hrázi od parkoviště k lávce před potok. Zároveň bylo pracovníky Služeb městyse Buchlovice,
s výpomocí majitelů lázní Leopoldov, vybudováno nové odvodnění z kanalizační vpusti na parkovišti a položeny „chráničky“ k budoucímu osvětlení u rybníku a napojení vodního čerpadla pro
SDH Buchlovice s cílem zajištění dostatečného množství požární vody.
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Rozpracované projekty
Letošní rok jsme věnovali velkou energii přípravě projektových dokumentací k akcím, které
bychom rádi v nejbližší době zrealizovali, jako jsou rekonstrukce chodníku v ulici Boženy Němcové a kolem kostela, výměna „historických“ autobusových zastávek u silnice E50, poslední etapa
výměny svítidel veřejného osvětlení za úspornější a šetrnější k životnímu prostředí a další. Bohužel
nám ale současná celosvětová situace zasáhne do našich plánů. Bude mít výrazný vliv na obecní
rozpočet všech měst a obcí České republiky dalších let. Nejdříve budeme muset realizaci připravených projektů protřídit podle aktuální výše příjmů. Dopad na příjmovou stránku našeho rozpočtu
se pro příští rok nyní dle aktuálních predikcí předpokládá minus cca 10%. Budeme se tedy i nadále
snažit využívat nabídky dotací.
Na předchozích stránkách zpravodaje jsme Vám představili přehled projektů, které se nám v letošním roce podařilo zrealizovat. Současně pracujeme i na dalších projektech.
V příštím roce budou odevzdány dokumentace k akcím:
• I. etapa rekonstrukce ulice Hradišťská (úsek od pošty po Schwarzovo), včetně rekonstrukce
křižovatky u školy,
• rekonstrukce a rozšíření parkoviště u Záložny,
• rozšíření vodovodu ze Zahrad pod Chrastě,
• rekonstrukce mostu u hasičské zbrojnice.
Oprava kanalizace, kterou letos provedly Slovácké vodárny a kanalizace z křižovatky u kostela
k tržnici a ke hřbitovu, předcházela rekonstrukci ulice Hřbitovní a parkoviště u hřbitova, ke které
máme čerstvě odevzdanou projektovou dokumentaci. Průběžně vedeme jednání se společností E-ON o přeložení elektrického vedení v ulici Hřbitovní do země, které by mělo rekonstrukci
silnice i parkoviště předcházet, aby nedošlo až následně k narušení zrekonstruovaných ploch.
V příštím roce budeme také pokračovat na přípravě realizace cyklostezky na Zlechov, která by propojila Buchlovice až se Starým Městem a dále. Než se budeme moci pustit do samotné realizace,
je třeba získat pro tuto trasu potřebné pozemky a získat stavební povolení.
Stará budova základní školy si žádá taky větší zásahy např. v podobě nutného odizolování zdiva,
či rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí a 1. patře budovy. Ve škole je třeba taky výměna kotlů
starých cca 25 let za nové, úspornější a rekonstrukce prostor kotelny školy.
I když je současná doba ne příliš příznivá a vliv na rozpočet obce bude mít značný, jsou záležitosti,
které již nesnesou většího odkladu (nutná údržba, opravy střech budov ve vlastnictví městyse,
které jsou mnohdy již v havarijním stavu, investice do intenzifikace a navýšení kapacity ČOV aj.).
Chceme pomoci i životnímu prostředí na našem katastru např. výsadbou stromů, zadržování vody
v krajině, zadržování a následné využití dešťových vod… Je spousta dalších oblastí, kterým se
postupně věnujeme. Zde jsou uvedeny ty nejdůležitější.
Tak nám držte pěsti, ať se nám podaří z našich plánů zrealizovat co nejvíce!
Vedení městyse Buchlovice
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Městys připravuje rekonstrukci chodníku
Městys Buchlovice požádal o finanční dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) Ministerstva pro místní rozvoj ČR na komplexní rekonstrukci chodníku v ulici Boženy Němcové, který patří v současnosti k nejstarším. Projektovou dokumentaci připravil projektant ing. Jiří
Bačík ze Zlína. Délka chodníku činí 268 m, šířka 1,5 m. Zároveň se počítá s výměnou konstrukčních
vrstev chodníku a úpravou vjezdů. Navrhovanými úpravami bude zajištěna bezbariérovost chodníku.

Příprava vodovodu na Zahradách
Městys Buchlovice připravuje projekt vybudování vodovodního řadu z točny na Zahradách, ulicí
Ku Hradu až k lesu pod Chrastěmi. Během tohoto roku pokračovalo zpracování náročné projektové dokumentace, která řeší velké převýšení 90 m. Projekt počítá s vybudováním dvou tlakových
čerpacích stanic – na točně a pod lesem, zajišťujících rovnoměrný tlak pro budoucí odběratele
vody v návaznosti na tlakové poměry v ostatních větvích stávajícího vodovodního řadu. Nové
čerpací stanice budou provozně koordinovány se stávající čerpací stanicí u pálenice, zásobující
vodovod na Újezdách a Trnávkách.
Zároveň se zpracováváním projektové dokumentace letos proběhly nezbytné geologické zkoušky
podloží pro projektování a stavbu obou čerpacích stanic a zřízení dvou nových odběrných míst el.
energie na stejných místech.
Projektant ing. Machulka dále řeší i dobudování části kanalizačního řadu nahoře na Zahradách,
potřebného k odvodu přepadu z horní čerpací stanice s rezervoárem. Plánovaný vodovodní řad,
vzhledem k odstupům sousedních dalších stávajících sítí, bude veden obecními komunikacemi,
které budou stavbou silně poznamenány. Proto bude muset proběhnout následná obnova těchto
komunikací. Stavba bude probíhat po úsecích, aby bylo koordinovat automobilovou dopravu
na Zahradách a v Chrastích. Dojde i k využití tzv. chrasťové cesty (od vodárny do Chrastí), s vyspravením cesty městys počítá už v letošním roce.
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Informace k územnímu plánu
a územním studiím
Vážení občané,
jako předseda Komise výstavby a územního rozvoje si vás dovoluji informovat o postupu prací
na urbanistických studiích, tvorbě Územního plánu městyse Buchlovice a záměru k možnému
vydání územního opatření o stavební uzávěře (UOSÚ) na části území městyse Buchlovice.
Územní studie „Nové Sady“ (lokalita pod Větřákem)
Cílem urbanistické studie je v souladu se zadáním návrh uspořádání řešeného území z hlediska
optimálního využití pro novou výstavbu rodinných domů a návrh racionálního vymezení ploch
veřejné infrastruktury. Rozsah tohoto řešeného území je téměř 11 ha, předpoklad výstavby minimálně 70 rodinných domů.
Bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., (o obecných požadavcích
na využívání území), ustanovení §7 odst. 1 (1000 m2 veřejného prostranství na každé 2 ha plochy
pro bydlení) se použije přiměřeně s ohledem na výměru řešeného území. Parcelace bude řešena
po vyřešení koncepce veřejné infrastruktury samostatně a nebude součástí procesu pořízení
územní studie. Územní studie Nové Sady se stane vstupním podkladem nově tvořeného územního plánu s prvky regulativů.
Vzhledem k nouzovému stavu byl termín odevzdání územní studie posunut z 30. listopadu 2020
na konec měsíce ledna 2021. Rozpracovanost v současné době činí 40 %. Zpracovatelem urbanistické studie Nové Sady je ing. arch. Dubina.
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Územní studie „Lázně Leopoldov a ATC Smraďavka“
Cílem urbanistické studie je v souladu se zadáním zejména:
• návrh prostorového a funkčního uspořádání řešeného území z hlediska potřeby stanovit
kapacitní parametry pro dopravní a technickou infrastrukturu v zastavěném území mimo
vlastní obec,
• návrh na vymezení lázeňského území,
• návrh veřejné infrastruktury včetně kapacit,
• navrhnout možného způsobu funkčního začlenění území navrhované rekreační zóny
(č. XVI – chatová oblast, vodní nádrž Smraďavka) v souladu s koncepcí územní studie.
Bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., (o obecných požadavcích na využívání
území), ustanovení §7 odst. 1.
Parcelace bude řešena po vyřešení koncepce veřejné infrastruktury samostatně a nebude součástí
procesu pořízení územní studie. Územní studie „Lázně Leopoldov a ATC Smraďavka“ se stane
vstupním podkladem nově tvořeného územního plánu s prvky regulativů.
Požadavky na řešení územní studie „Lázně Leopoldov a ATC Smraďavka“:
Lázně Leopoldov
• zpracovat návrh v souladu se záměrem získání statutu lázní a lázeňského území (LÚ)
• návrh členění, zonace, infrastruktura, dopravní obslužnost, parkování
• navržení lázeňských prvků (sjednocení výrazu řešeného prostoru s ohledem na místo a historii)
• navržení lázeňských tras a okruhů s možností napojení na turistické výchozí body okolí.
ATC Smraďavka
• návrh dispozičního řešení ATC Smraďavka v souladu se záměrem zřízení lázeňského území
• prověření využití území ATC v důsledku umístění bývalé skládky v tomto prostoru,
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•
•
•
•
•

návrh infrastruktura, dopravní obslužnosti (služebnost městyse) a parkování,
řešení koupaliště formou přírodního biotopu,
nový návrh řešení prostoru ubytování (současné chatky),
prověření území a možnosti umísťování stanů či karavanů v návaznosti na statut LÚ,
řešení možnosti stravování (restaurace, bufet),
/prověření využití (adaptace, odstranění) budov Janík a Kaskáda),
• návrh začlenění využití zeleně z dotačního programu (udržitelnost, revize).
Termín odevzdání územní studie je stanoven na konec dubna 2021.
Zpracovatelem urbanistické studie „Lázně Leopoldov a ATC Smraďavka“ je ing. arch. Mudřík.
Územní plán městyse Buchlovice
V současnosti probíhá zpracování „Rozborů a průzkumů území“ a zpracování územně analytických podkladů (ÚAP). Započetí prací na „Návrhu územního plánu“ je plánované v únoru 2021,
odevzdání „Návrhu územního plánu městyse Buchlovice“ na konci září 2021, následují fáze projednání. Termín dokončení, schválení a vydání územního plánu je stanoven v roce 2022.
Zpracovatelem územního plánu městyse Buchlovice je ing. arch. Dubina.
Upozornění: Stále je v platnosti územní plán z roku 2006. To znamená, že případná výstavba je
umožněna pouze v souladu s touto dokumentací. Stavební úřad, dotčené orgány státní správy,
úřad městyse Buchlovice se vyjadřují k záměrům na výstavbu v souladu s touto platnou územní
dokumentací. Vyjádření komise výstavby a územního rozvoje je dílčím podkladem k vyjádření
městyse Buchlovice, jako jednoho z účastníků řízení, v souladu s platným územním plánem, doporučení komise jsou pak formulovány v návaznosti na připravovaný územní rozvoj a tvorbu regulací
v novém územním plánu. Samostatné dílčí změny platného územního plánu nejsou legislativně
možné, uplatní se jen v nově schválené dokumentaci.
Územní opatření stavební uzávěry v části území městyse Buchlovice (ÚOSU)
Nově připravovaný územní plán bude uplatňovat určité regulativy v území. Vzhledem k tomu,
že platný územní plán nemá některé požadavky, žádoucí pro budoucí rozvoj v území (mimo jiné
i výstavbu), specifikovány, je možné určitou část území ochránit do doby platnosti stavební
uzávěrou. Platnost této uzávěry by měla být pouze do vydání nového územního plánu (2022).
Územní vymezení (přiměřenost a nezbytný rozsah) a rozsah omezení (např. nové stavby, terénní
úpravy velkého rozsahu atd.) stavební uzávěry musí být patřičně odůvodněny.
Ze zákona nelze ve stavební uzávěře zakázat udržovací a terénní práce.
Zastupitelstvo městyse Buchlovice souhlasí s možným procesem přípravy stavební uzávěry, vymezené v prostoru či části plochy prostoru dle připravované zonace ÚPD (zóna č. XIV), s platností
do nabytí platnosti nově připravovaného územního plánu (2022) a pouze s patřičným odůvodněním pro vyhlášení územního opatření o stavební uzávěře (ÚOSU). Rozhodnutí schvaluje Rada
městyse Buchlovice. S případnou přípravou procesu ÚOSÚ je pověřen ing. Smatana, Úřad městyse
Buchlovice.
Pozn. Projednání i vydání ÚOSU je výkonem přenesené působnosti. Vydává se formou veřejné vyhlášky.
Veřejná vyhláška spolu s návrhem ÚOSU bude vyvěšena po celou dobu, kdy lze uplatnit připomínky
a námitky (15 dní na doručení veřejné vyhlášky + 30 dní k uplatnění připomínek a námitek, celkem
tedy 45 dní).
Ing. Rostislav Jošek
Foto: CBS
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Úřad městyse Buchlovice
V letošním roce se zaměstnanci Úřadu městyse Buchlovice potýkali z důsledku nařízení vlády
s mnoha omezeními. V době, kdy došlo k úplnému uzavření úřadu, se zapojili do šití roušek a svépomoci zrekonstruovali chodbu a zasedací místnost městyse Buchlovice.
Stavební úřad, i přes několikatýdenní oslabení, spolupracuje s občany na probíhající revizi katastru.

1. NEJČASTĚJŠÍ MÍSTNÍ POPLATKY MĚSTYSE BUCHLOVICE
tel. 572 541 452, email: ucetni@buchlovice.cz
Poplatek za odvoz komunálního odpadu – popelnice v obci.
Hradí jej každá osoba s trvalým pobytem v Buchlovicích ve výši 550 Kč ročně.
Lze jej i bez složenky uhradit na učet: 1543040329/0800
s variabilním symbolem 1340 a specifickým symbolem: číslo popisné domu.
Poplatek za odvoz komunálního odpadu – kontejnery v rekreační oblasti.
Hradí jej každý vlastník rekreačního objektu, chaty v Buchlovicích ve výši 550 Kč ročně.
Lze jej i bez složenky uhradit na učet: 1543040329/0800
s variabilním symbolem 11340 a specifickým symbolem: evidenční číslo rekreačního objektu,
chaty.
Poplatek za psa
Hradí jej vlastník za každého psa v Buchlovicích ve výši 150 Kč ročně.
Lze jej i bez složenky uhradit na učet: 1543040329/0800
s variabilním symbolem 1341 a specifickým symbolem: číslo popisné domu
Podrobné informace naleznete v obecně závazné vyhlášce č. 012013.pdf (6.84 MB) o místních
poplatcích Městyse Buchlovice.

2. SVATEBNÍ OBŘADY – MATRIČNÍ ÚŘAD BUCHLOVICE
matrikářka Bc. Barbora Zapletalová, tel. 572 541 451, email: matrika@buchlovice.cz
Poplatek za personální a organizační zajištění svatebního obřadu Úřadem městyse Buchlovice
lze uhradit na učet: 1543040329/0800 s variabilním symbolem 51361
se zprávou pro příjemce: příjmení snoubence.
Nejčastější výše poplatku (přesnou variantu si ověřte na matrice Úřadu městyse Buchlovice):
• obřadní místnost – SALA TERRENA na zámku Buchlovice:
• obřadní místnost – HUDEBNÍ SÁL na zámku Buchlovice:
• obřadní místo – LOUKA V PARKU na zámku Buchlovice:		

1500 Kč
3000 Kč
3000 Kč

tyto platby nezahrnují cenu za pronájem prostor státního zámku Buchlovice
rovněž nezahrnují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., pol. 12 – nejčastěji:
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Nově upravená chodba Úřadu městyse Buchlovice

Instalace nábytku v ordinaci lékaře
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• uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR (oba cizinci) 3 000 Kč
• uzavření manželství mezi snoubenci, pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
(jeden cizinec)
2 000 Kč
• povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou
místnost
3 000 Kč
Podrobnější informace o platbách za svatební obřady v Buchlovicích naleznete zde:
http://buchlovice.cz nebo na matrice

3. WEBOVÉ STRÁNKY A MOBILNÍ APLIKACE
• www.buchlovice.cz
• nová mobilní aplikace – V OBRAZE
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu našeho městyse, upozorní vás na nově vložené
zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty
vyvěšené na úřední desce.
Co je potřeba k jejímu stažení?
• mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si aplikaci lze ZDARMA stáhnout?

Více zde: http://www.online-team.cz/vobraze/
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4. JAK NAKLÁDAT S ODPADY V BUCHLOVICÍCH
Městys zavedl Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství (MESOH), který by nás
měl vést k zodpovědnému nakládání s odpady, což se promítne i ve spravedlivé výši ročních
poplatků jednotlivých domácností za svoz odpadů. Komu není tato otázka lhostejná, zapojte se
do MESOHu. Návod naleznete v manuálu, který je na webových stránkách městyse Buchlovice,
případně se můžete obracet na kontaktní osobu, Ivetu Rosůlkovu, e-mail: iveta.rosulkova@buchlovice.cz, tel. 725 453 163. Zapojení k MESOH je dobrovolné. Okrajové části Buchlovic zatím řešíme.
Děkujeme občanům za viditelné lepení štítků s QR kódy na pytle s plasty. Pytle na rok 2021 si
mohou občané vyzvednout na TIC Buchlovice od ledna.
Na stanovištích kontejnerů „u Záložny“ a „křižovatka u Krátkého“ jsou k dispozici popelnice na plechovky a na olej. Více na: https://www.buchlovice.cz/mestys/moje-odpadky
SVOZ ODPADU 2021
MĚSÍC
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

POPELNICE
Pondělí 4. 1.
Pondělí 18. 1.
Pondělí 1. 2.
Pondělí 15. 2.
Pondělí 1. 3.
Pondělí 15. 3.
Pondělí 29. 3.
Pondělí 12. 4.
Pondělí 26. 4.
Pondělí 10. 5.
Pondělí 24. 5.
Pondělí 7. 6.
Pondělí 21. 6.
Pondělí 5. 7.
Pondělí 19. 7.
Pondělí 2. 8.
Pondělí 16. 8.
Pondělí 30. 8.
Pondělí 13. 9.
Pondělí 27. 9.
Pondělí 11. 10.
Pondělí 25. 10.
Pondělí 8. 11.
Pondělí 22. 11.
Pondělí 6. 12.
Pondělí 20. 12.

PYTLE – PLAST
Středa 13. 1.

PYTLE – PAPÍR
Úterý 26. 1.

Středa 10. 2.

Úterý 23. 2.

Středa 10. 3.

Úterý 23. 3.

Středa 7. 4.

Úterý 20. 4.

Středa 5. 5.

Úterý 18. 5.

Středa 2. 6.
Středa 30. 6.
Středa 28.7.

Úterý 15. 6.

Středa 25. 8.

Úterý 10. 8.

Středa 22. 9.

Úterý 7. 9.

Středa 20. 10.

Úterý 5. 10.

Středa 17. 11.

Úterý 2. 11.
Úterý 30. 11.
Úterý 28. 12.

Středa 15. 12.

Úterý 13. 7.

www.buchlovice.cz MOJE ODPADKY

5. ZNOVUOTEVŘENÍ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Od února 2021 nastupuje do ordinace praktického lékaře MUDr. Róbert Uhnák.
O ordinační době vás budeme předem informovat.
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SMB příspěvková organizace
Vážení spoluobčané, jelikož nám začala zimní pohotovost prosím Vás o spolupráci při úklidu,
byť malého množství sněhu. V nedávných dnech jsme poprvé vyjeli do ulic, abychom vyzkoušeli, zda technika funguje, jak má, a nejsou na cestách problémy, které bychom museli rychle
vyřešit. Bohužel cestou jsme potkali pár špatně zaparkovaných aut, kolem kterých jsme se
museli opatrně protáhnout se sypačem a v nejednom případě byl prostor mezi radlicí sypače
a zaparkovaným autem v řádu několika centimetrů. Neradi bychom Vám auta poškodili, proto
prosím pamatujte na dostatečný průjezd ulicemi. Nejde jenom o nás při údržbě silnice, ale
také o rychlý průjezd např. IZS.
A protože se nám blíží Vánoce a další rok, tak bych Vám všem za celý kolektiv SMB popřál
krásné prožití vánočních svátků i v téhle nelehké době. Do nového roku hodně štěstí, spoustu
zdraví a vzájemné tolerance. Doufám, že bude úspěšnější než rok uplynulý, který nás zavřel
v domovech, a budeme se moci dále potkávat na kulturních akcích v Buchlovicích.
Ondřej Svoboda
Služby městyse Buchlovice

Vánoční výzdoba paní Anny Lukeštíkové
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Čertovská nadílka na sv. Mikuláše
Tato příhoda se mi stala na první mírový svátek. sv. Mikuláše roku 1945, když mně bylo třináct
roků. V Uherském Hradišti se po ukončení války znovu otevřelo gymnázium a já jsem nastoupila
do třetí třídy – tercie. Tehdy na Mikuláše hodně přimrzlo, ale na sucho a byla všude veliká bílá
jinovatka. Vypravily jsme se s kamarádkou bruslit na Buchlov na rybníček. Zdálo se nám, že už
může být dobře zamrzlý. Muselo to být v neděli, protože v ten den jsme zřejmě neměly školu.
V sobotu bylo tehdy ještě půldenní vyučování. Přivázaly jsme si brusle (samozřejmě „kačenky“
na šroubování) na provázek, hodily je přes rameno a šly jsme. Maminka to neviděla ráda, protože šroubováním bruslí se kazily boty a ty i veškerý textil byly tehdy ještě nad zlato.
Sněhu byl jenom poprašek a všude byly třásničky jinovatky. Na Buchlov jsme šly kolem obchodů
cukráře pana Šika („Cypry“) a pekařky paní Pohankové. Táhla se z nich vůně perníků a preclíků.
Za výkladem pana Šika byli nádherně zdobení perníkoví Mikuláši a čerti a za sklem u paní
Pohankové byli čertíci a Mikuláši z preclíkového těsta s očkama z kuliček pepře.
Dobře se nám šlo. Za chvíli jsme byly nahoře na hradě u rybníčku. Byl pěkně zamrzlý a hned
jsme zkusily bruslit. Šlo to výborně. Po obědě jsme si vzpomněly, že bychom měly jít ještě
za světla domů, abychom večer mohly chodit po Buchlovicích se dívat, jak chodí Mikuláši.
Ještě jsme si zaskočily na Buchlov na nádvoří podívat se, jaký je hrad ozdobený jinovatkou a šly
jsme domů. Něco nás jako nutilo, abychom šly lesem přes Dobříšku. Zem byla tvrdá, zamrzlá,
všude sněhový poprašek a na trávě a stromech bílé třásničky jinovatky. Dívaly jsme se na nebe
a vzpomínaly si, jak jsme ještě, a nebylo tomu tak dávno, vyhlídaly sv. Mikuláše s andělem, jak se
na Hraničkách „spúšťajú na zem na zlatý pantli“. A sv. Mikuláš v nebi si už opravdu chystal dárky
a čekal na čerta, kterého mu Luciper, kníže pekel, přidělí a který „vyleze z ďúry v Dvořanovej
tihelni“. Luciper v pekle se sháněl po nějakém mírnějším čertovi jako doprovod pro Mikuláše
a při tom dostal nápad: „Mikuláš svým hodným malým dětem dává dárky každý rok a já mým
gaunerům posílám jen metly a řinčení řetězů. Budou první mírové Vánoce, dostanou ode mne
nadílku.“ Mrkl nahoru na zemi. „Ejhle, támhle pod Buchlovem se klátí dva pěkní gauneři, jak říkají
lidé, sice už trošku odrostlí, ale to nevadí, dostanou nadílku. Plně zapadají do mé kompetence.
Rvou se, pytlačí a kradou pstruhy v potoku na Pile i tady u Syrovátky. Honí je hajní a dokonce
i četníci, střílejí z praku i ze vzduchovky ondatry. A jeden z nich krade ve sklepě rodičům sklenky
slivovice, nosí je do školy do Hradiště a tam o přestávce dva upíjí, aby se vytáhli nad ostatními.
Při vyučování odpíjí pod lavicí.“
Kníže pekel vydal rozkaz: „Kotelník ihned k Luciperovi!“ A když se zadýchaný čert, který měl
na starosti kotle a regulace tepla v pekle, dostavil, vydal vypustit z kotlů takové množství tepla
pod Buchlovem na jednom místě kopce Dobříšky, aby tam bylo teplo jako na podzim, ale nejhornější vrstvu vrstvu země nechat přimrzlou. Stalo se.
Když jsme byly na Dobříšce kousek nad potokem, uviděly jsme před sebou v listí vyčnívající
malé polokulaté hrbolky. Zdvihla jsem ze země kolek a opatrně do jedné strčila. Vyvalil se krásný
hřib – pravák – ani velký, ani malý, mohl mít tak 12 cm, byl tak akorát. Měl světlou hlavičku, jen
na vršku trochu zahnědlou, jak se k němu přes listí nemohlo dostat v zimní krátké dny dostatek
slunce. Hned jsme začaly kopečky rozebírat a našly jsme devatenáct hřibů, krásných a úplně
stejně velkých. Na pohled se zdály úplně zdravé, měly jen oledovatělé hlavičky a byly zmrzlé.
Ovšem kopečky byly pouze v jednom malém okruhu. Hledaly jsme i v hodně širším okolí, ale
jinde jsme již nic nenašly. Bylo divné, že nejen rostly pouze na jednom místě, ale že rostly
v bukovém lese, kde rostou houby většinou začátkem léta, kdežto hřiby v pozdním podzimu
rostou v lese jehličnatém.
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Vyvstal problém, jak hřiby donést domů. Neměly jsme sebou kromě bruslí na špagátku už nic.
Jestli jsme měly sebou něco k jídlu, což už nevím, tak snad jen chleba se sádlem do kapsy.
Zachránily nás válečné svetry z hrubé ovčí vlny.
Vysvlekly jsme z pod bund svetry, zavázaly rukávy, daly se do nich hřiby, hodily přes rameno
k bruslím a šly jsme domů. Potok byl tak krásně zamrzlý, samé rampouchy, jak píšťaly u varhan.
Když jsme byly na okraji lesa, už byly na nebi jen červánky a trošičku už se šeřilo. U Jurčičkovy
hájovny byly na nebi první hvězdičky a potkaly jsme první mikulášskou trojici. Než jsme přišly
domů, potkaly jsme jich ještě aspoň čtvero. Všude bylo řinčení řetězů a štěkot psů.
Když jsem přišla domů, maminka měla jako vždy dodatky k rozpíchaným botám od šroubků
na bruslích „protože se teď boty vůbec nedostanou“ a ke špinavému svetru plnému suchého
listí a zmrzlého bláta a když se na svetrový ranec pořádně podívala, hned chtěla vidět, co v něm
mám. Když jsem ho rozvázala a když uviděla výstavní hříbky se světlýma, ale oledovatělýma hlavičkami, měla přece jenom poznámky, že jsou přece jenom zmrzlé, že jsou v nich zmrzlí červíci
a za chvilku že z nich bude břečka. Hříbečky roztály, a když jsme je rozřízly, byly tvrdé, krémové
jak slonová kost a nebyla v nich ani jedna dírečka od červa. Maminka „roztála“ taky a přinesla
z komory vajíčka na smaženici. Čtyři mladé slepičky prý začaly nést. Na večeři na svátek sv.
Mikuláše smaženice z čerstvých hřibů jistě nebyla běžná věc.
Na druhý den jsme měli z čerstvých hřibů omáčku a ještě zbyly i do polévky. Maminka si pochvalovala, jaká to byla mikulášská nadílka. Tatínek se smál, že to mikulášská nadílka nebyla, to že by
hřiby musely padat z nebe. Mě napadlo, že to byla nadílka čertovská, protože hřiby se vytlačily
ze země a aby vypučely, potřebovaly teplo a to jim bylo určitě dodáno z pekla. Byla to čertovská
nadílka na svátek sv. Mikuláše.
Zdenka Maršálková
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Barevný listopad v mateřské škole
První krásné barevné listopadové dny byly v mateřské škole spojeny nejen s podzimem, ale hlavně
s povídáním o lidových tradicích – Svatomartinských hodech. Na naši tradiční hodovou slavnost
každoročně přicházeli i hosté jako paní starostka či paní ředitelka školy. Bohužel koronavirová
opatření nás omezila, ale nezastavila. Besedu o krojích si každá třída udělala samostatně a věřte,
že naši malí manekýni a manekýnky předvádějící kroj si svou důležitou roli náležitě užili. Nejstarší
děti se proměnily v chasu, která se učila tanečky na hody a dokonce si zvolily svou stárku a stárka.
Další velkou akcí byl Den laskavosti, který letos připadl na pátek 13. listopadu. V této, pro všechny
složité době, nám přišlo více než potřebné zapojit se také, udělat někomu radost, dát najevo,
že nám není lhostejná osamělost např. seniorů… Protože jsme letos nemohli osobně navštívit
Domov pro seniory Buchlovice, rozhodli jsme se s dětmi poslat obrázky pro potěšení. Děti rády
tvoří, proto bylo z čeho vybírat. Věřte, že pro některé bylo dost těžké vzdát se svého výkresu, ale
některé děti naopak svá díla nabízela sama a s ochotou. Děti ze Sluníček ještě nakreslily, konkrétně
na tuto akci, „anděle strážné“. Přejeme všem v domově, ať je ochraňují v této složité životní době.
Přejeme jim hodně zdraví.
Podzim nám nepřináší jen spoustu barevných krás, ale také k nám přichází podzimní nachlazení
kvůli změnám počasí. Společně s dětmi se učíme, jak chránit své zdraví před různými nemocemi
a infekcemi, což je v této době více než nutné. Děti se také podrobněji učí poznávat lidské tělo, co
je pro ně prospěšné a co ne.
Zážitkovým učením se děti seznámily s cestou potravy v lidském těle. Jako pomůcky byly židličky, které představovaly zuby, malé kroužky přes které musely projít, byl hltan a jícen, matračka
představovala žaludek, kde se potrava musela uválet a zpracovat, pak následovalo tenké střevo
a tím bylo lano, tunel jako tlusté střevo dostalo ven to, co zbylo z trávící soustavy. Děti se nejen
naučily pochopit trávicí systém, ale zároveň si protáhly své tělo a užily si i legraci. Mladší děti zase
naopak využily interaktivní televizi, kde se na obrázcích a různých didaktických hrách seznámily
s jednotlivými částmi těla. Toto téma se prolnulo i do kreseb dětí, které si i ve volném čase kreslily
viry, lidské tělo a jiné prožitky z daného dne.
Konec měsíce listopadu se začal nést v duchu nastávajícího adventu a očekávání – přijde k nám
letos Mikuláš se svou čertovskou a andělskou družinou?
Mateřská škola Buchlovice
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Buchlovická škola v roce 2020

O naší škole v „době covidu“ se na stránkách Buchlovského zpravodaje již několikrát psalo.
V těchto týdnech snad již doznívá složité období distanční výuky. Nadchází čas hodnocení.
Díky za dobrou spolupráci především rodičům a prarodičům, kteří dětem doma s přípravou pomáhali. Velmi dobře si uvědomuji, že to pro ně nebyla procházka růžovou zahradou.
Děkuji za práci všem svým kolegů učitelům nejen v základní škole, ale i v mateřince. Všichni pedagogové se díky výuce na dálku výrazně zdokonalili v práci na počítačích, nyní už mohou využívat
nové notebooky, které jsme nedávno nakoupili ze státních dotací. Učitelé využili minulé měsíce
také k pravidelnému proškolování a zvyšování kvalifikace, které probíhalo právě prostřednictvím
videokonferencí v on-line prostředí.
Aby se distanční výuka usnadnila, zapůjčili jsme ze školních zdrojů tablety pro domácí práci žáků.
A to přednostně do rodin, kde mají více školáků. Věříme, že i to dětem vzdálenou výuku usnadnilo.
Škola vlastně už od března – až na malé výjimky v červnu a září – zela prázdnotou. Byla to tedy
vhodná doba na uskutečnění plánovaných oprav, úprav a rekonstrukcí.
Začali jsme již na jaře, kdy se nám podařilo posílit internetovou síť v celé škole ať již pomocí kabelových rozvodů ve staré budově nebo navýšením počtu Wi-Fi reuterů.
Došlo také k reorganizaci některých prostor. Šatní skříňky jsme z 1. patra přestěhovali do místnosti
v přízemí, abychom v prvním patře zachovali suchou a čistou zónu. Vzniklé zákoutí bude sloužit
jako odpočinková zóna pro žáky druhého stupně.
Definitivně byla dovybavena nová žákovská kuchyňka, nakoupili jsme nové spotřebiče, nádobí,
židle a stoly. Prostory staré kuchyňky procházejí další rekonstrukcí. Z části místnosti vznikla
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sborovna pro paní učitelky z 1. stupně a druhá část bude sloužit jaké přípravná třída, kterou
bychom u nás ve škole co nejdříve zavedli.
Ve školní jídelně došlo konečně po mnoha letech k výměně starých a těžkých stolů a židlí
za moderní lehký nábytek, byly také sjednoceny dlažby a obklady ve výdejně školní jídelny.
Samozřejmě se dělaly i další drobnější úpravy: revitalizace podhledů a osvětlení v přízemí nové
budovy, malování tříd, výměny kobercových nástěnek atd.
Velkou radost máme ze zdařilé výmalby schodiště v nové budově. Napadlo nás navázat na pastelkovou výzdobu a vlastními silami jsme vyrobili další dřevěnou výzdobu, která nyní krášlí chodby
nové budovy. Zásluhu na tom mají především asistentky pedagoga a vychovatelé školní družiny.
Díky finančním darům spolku rodičů jsme nakoupili spoustu nových pomůcek pro žáky 1. stupně,
prostory chodeb jsme vyzdobili učebními prvky do matematiky. Zakoupili jsme taktéž dva ozonizéry, přístroje, kterými pravidelně desinfikujeme prostory školy i mateřinky. I do mateřské školy
byly zakoupeny nové hračky a stavebnice.
Největší investicí však byla celková rekonstrukce a modernizace kotelny v mateřské škole, která
byla financována Městysem Buchlovice.
Děkujeme tímto za veškerou podporu a spolupráci zástupcům Městyse Buchlovice a pracovníkům
SMB Buchlovice.
Nyní už se těšíme na to, že si žáci budou moci všeho nového, co je pro ně ve škole připraveno
dostatečně užít, že se znovu dostanou do běžného pracovního tempa a hlavně, že to tak vydrží co
nejdéle a v roce 2021 se vše vrátí do normálních kolejí.
Spolu to zvládneme.

Mgr. Alena Mikulíková
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Distanční výuka ve vlastivědě 4. třídy

Slované… krásné téma. Jak ho ale co nejvíce přiblížit dětem na dálku? Nejlépe prožitkem.
Úkol tedy zněl: Vyrob model slovanské chýše nebo vymodeluj a vyzdob nádobu, jakou mohli Slované používat. Využij přírodniny, nebo i moderní stavebnice. A toto je několik výsledků.
Děkuji za ně.
Mgr. Alena Mikulíková
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Ještě k letošnímu výročí 17. listopadu
Vážení spoluobčané městyse Buchlovice,
již 31 let žijeme ve svobodné zemi uprostřed Evropy, Evropy, která nemá hranice a je jen na nás,
zda si zítra zajedeme do Prahy, do Vídně, či Bruselu jen tak na výlet. Skutečnost, která je pro současné juniory naprostou samozřejmostí a jako by to nemohlo být již jinak, pro nás seniory je to
stále malý zázrak a sen a mnozí máme stále strach, zda to skutečně není jenom sen.
Společně s Úřadem městyse Buchlovice a KDU-ČSL jsme uspořádali v minulém roce u příležitosti 30. výročí vzpomínkovou akci pod názvem „Setkání lidí dobré vůle, aneb jak přišla svoboda
do Buchlovic“. Filmovými záběry jsme se vrátili do let 1989 až 1993 a připomněli si např. přeplněný amfiteátr s Waltrem Komárkem, tehdejším místopředsedou vlády, návrat pana Kaňovského
– pilota anglického letectva – zpět do Buchlovic. Pan Kaňovský žil 50 let v Anglii v exilu, neboť
v socialistickém Československu by ho čekala jen persekuce a kriminál.
Současná doba nás denně přesvědčuje o tom, že svoboda není samozřejmostí a je třeba o svobodu neustále pečovat, neboť pouto k autoritářskému Rusku či komunistické Číně je u našeho
prezidenta a komunistických politiků stále velmi silné.
Již 30 let je městys Buchlovice spravován převážně představiteli KDU-ČSL a ODS. ODS podpořila
ve 2. kole do senátních voleb kandidáta KDU-ČSL pana Josefa Bazalu, který se stal senátorem
za naši oblast. Věříme, že spoluprací s KDU-ČSL také na celostátní úrovni zahájíme úspěšnou cestu
k parlamentním volbám v roce 2021, kdy definitivně skončí více jak 70letá vláda komunistů v ČR
a kdy také skončí doba vlády agenta státní bezpečnosti Andreje Babiše. Spolupráce KDU-ČSL
a ODS byla u nás v Buchlovicích vždy úspěšná. Po roce 1989 byla mezi prvními vybudována u nás
čistička odpadních vod, dobudována škola, hřiště pro dospělé, hřiště pro děti, kulturně sportovní
stánek, krásné náměstí. Vznikla průmyslová zóna s velmi významnými firmami. V průmyslové zóně
pracuje více jak 450 zaměstnanců a roční tržby firem v této průmyslové zóně jsou ve výši více než
1,5 mld. Kč.
Stát, obec, či firma není nikdy dobudována. V současném globálním světě a tržním hospodářství
je nutné neustále budovat, zvelebovat, rozšiřovat obce, vytvářet co nejlepší podmínky pro jejich
obyvatele, pro jejich život, zábavu, kulturní i sportovní vyžití.
V roce 2022 budou volby do obecního zastupitelstva. Místní sdružení ODS hodnotilo na svém
zasedání plnění svého volebního programu na léta 2018–2022. Přestože máme v Radě městyse
Buchlovice svého zástupce, s lítostí jsme byli nuceni konstatovat, že mimo běžné údržby městyse
se nic zásadního a nového v tomto volebním období v Buchlovicích neuskutečnilo.
Místní sdružení ODS nabídlo pomoc současnému vedení radnice, a to jak formou navázaní kontaktů s místními podnikateli, či jak udělat Buchlovice krásnější, a to nejen pro všechny naše obyvatele, ale také pro tisíce návštěvníků přijíždějících k nám do Buchlovic.
Buchlovice vždy byly, a prosíme, udělejme vše pro to, aby nadále zůstaly, chloubou a pýchou jižní
Moravy. Je naší povinnosti zachovat dědictví Berchtoldů, kteří nám zde zanechali hrad i zámek
ve vynikajícím stavu.
BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 12/202028

Vážení spoluobčané městyse Buchlovice, žijeme v těžké době. Pandemii, kterou nyní prožíváme,
nezažil nikdo z nás. Děkujeme místním lékařům, hasičům, ošetřovatelům v domově důchodců,
policistům, všem, kteří zajišťují vše potřebné pro náš život. Dětem a studentům přejeme brzký
návrat do školních lavic a všem obyvatelům Buchlovic přejeme výdrž a pevné zdraví.
17. listopadu 2020 

Za Místní sdružení ODS Buchlovice Ing. Jarmil Cileček

Redakční poznámka:
Uvedený text, který na přání Místního sdružení ODS uveřejňujeme v Buchlovském zpravodaji, vyjadřuje
názory pisatele a tohoto politického sdružení působícího v Buchlovicích.

Mikroregion Buchlov
Mikroregion Buchlov podával v letošním roce žádost o dotaci na projekt „Efektivně v Mikroregionu“, který má řešit tvorbu strategických dokumentů (komunikační plán mikroregionu Buchlov),
zkvalitnění nástrojů komunikace s veřejností (propojení webů obcí, mobilní aplikace a další služby
pro komunikaci s občany a širokou veřejností…-turisté atd.), pořízení elektronické úřední desky
pro obce apod. Náklady na celý projekt cca 6 mil. Kč. V současné době se stále čeká na rozhodnutí,
zda dotaci Mikroregion získá.

Kultura a volný čas
Na začátku roku ještě mohly proběhnout některé akce. Československé kulturní centrum Buchlovice uspořádalo Kurz trénování paměti, Besedu J. Zámečníka o cestě na kole po Thajsku, Dvoudenní seminář hormonální jógové terapie, Knižní bazar s letošním výtěžkem ve výši 35 000 Kč
a zdravotní přednášku O bylinkách a mastičkách. V Muzeu Podhradí Buchlovice proběhly výstavy
Fenomén Fery Fic, obrazy Petry Jarošové Louky a andělé, fotografie Pošli fotku z Buchlovic, které
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jsme zároveň použili do nového kalendáře Buchlovice 2021. Kalendář je k zakoupení na Turistickém informačním centru.
Jednotlivé spolky zorganizovaly Školní ples a I. buchlovský hasičský ples s pochováváním basy.
Divadelní spolek J. K. Tyla Buchlovice odehrál derniéru svého představení Slovácko sa súdí aneb
fašaňk z věcí ludských. K plánovanému pořízení záznamu tohoto představení zatím nemohlo dojít.
Výuka v ZUŠ probíhala po celou dobu v souladu s omezeními.
V červenci se uskutečnil MTB maraton Amtech – Juvacyklo Buchlovice 2020, kterého se zúčastnilo
304 závodníků. O závodníky se starali pořadatelé včetně dobrovolných hasičů SHD Buchlovice
a SHD Boršice.
Ostatní plánované a připravované akce (a nebylo jich málo), musely být z důvodu epidemiologické situace, nouzového stavu a nařízení vlády zrušeny. Některé dokonce i jen pár dnů před jejich
uskutečněním.
Zaměstnanci ČSKC, TIC a sportovní haly v době, kdy nemohli vykonávat svou činnost, pomáhali
nejen na Úřadu městyse Buchlovice, ale i v terénu. Například se podíleli na úpravě a výsadbě areálu kempu Smraďavka.

Buchlovické hody „onlájn“
Letošní tradiční svatomartinské hody se z důvodu koronavirové nákazy nekonaly. Buchlovjané
ale přišli s náhradním originálním nápadem uspořádat „hody onlájn“. Prostřednictvím facebooku
oslovili spoluobčany s výzvou, aby si z oken domů a před domy v jeden čas zazpívali hodové písničky. Z letošních originálních buchlovických „onlájn“ hodů přinášíme několik fotografií.
Foto: www.idnes.cz a Buchlovjané
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V předvečer 11. listopadu si každoročně připomínají členové Spolku podporovatelů historie Buchlovic
se svými přáteli, spoluobčany i přespolními Den válečných veteránů. Při této příležitosti pokládají věnec,
věnečky a květiny k hrobům buchlovických hrdinů z obou světových válek a legionářů a k pomníku
padlých. Letošní rok se kvůli virové pandemii tato vzpomínková akce nekonala. Přesto k pomníku
padlých i na hřbitov přišlo několik občanů, aby si tento významný den připomněli. (foto -bž-)
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Přehled činnosti TJ Buchlovice za rok 2020
Leden–únor – 8. 1. 2020 zahájení přípravy na jaro
– muži – tréninky probíhají 2× týdně na umělém
trávníku v Buchlovicích pod vedením trenéra
pana Soviše + sehrání šesti utkání turnaje v Uherském Brodě a dvou přátelských utkání.
Přípravka starší a mladší – tréninky probíhají
2× týdně ve sportovní hale v Buchlovicích pod
vedením trenérů pánů Moravčíka a Belanta,
sehrání dvou přátelských utkání ve sportovní
hale v Buchlovicích.
Žáci – tréninky probíhají 1× týdně ve sportovní
hale v Buchlovicích a 1× týdně na umělém trávníku v Buchlovicích pod vedením trenérů pánů
Buchtíka a Horkela, sehrání dvou žákovských
turnajů.
Dorost – sloučený s dorostem Zlechova, tréninky 2× týdně ve Zlechově, sehrání přátelských utkání.
Březen – přerušeno trénování všech mužstev kvůli pandemii koronaviru. Jarní zápasy
zrušeny.
Květen – 6. 5. 2020 zahájení přípravy na novou
podzimní sezonu 2020/2021 – muži, tréninky probíhají 2× týdně na travnatém hřišti
v Lúčkách v Buchlovicích pod vedením trenéra
pana Soviše .
Přípravka starší a mladší – tréninky probíhají 2×
týdně na travnatém hřišti v Lúčkách pod vedením trenérů pánů Moravčíka a Belanta.
Žáci – tréninky probíhají 2× týdně na travnatém hřišti v Lúčkách pod vedením trenérů pánů
Buchtíka a Horkela.
Dorost – sloučený s dorostem Zlechova tréninky 2× týdně ve Zlechově.
Červen–červenec – příprava na novou podzimní sezonu 2020/2021 – muži tréninky probíhají 2× týdně na travnatém hřišti v Lůčkách
pod vedením trenéra pana Soviše sehrání tří
přátelských utkání.
Přípravka starší a mladší – tréninky probíhají
2× týdně na travnatém hřišti v Lúčkách pod

vedením trenérů pánů Moravčíka a Belanta.
Žáci – tréninky probíhají 2× týdně na travnatém hřišti v Lúčkách pod vedením trenérů pánů
Buchtíka a Horkela.
Dorost – sloučený s dorostem Zlechova, tréninky 2× týdně ve Zlechově.
Srpen–září–říjen – muži, tréninky probíhají
2× týdně na travnatém hřišti v Lúčkách pod
vedením trenéra pana Soviše. 16. 8. 2020 zahájení podzimní soutěže – muži odehráli devět
zápasů I. A třídy Krajské soutěže Zlínského kraje
a 12. 10. 2020 byly zastaveny všechny soutěže
kvůli pandemii koronaviru.
Přípravka starší a mladší – tréninky probíhají
2× týdně na travnatém hřišti v Lúčkách pod
vedením trenérů pánů Moravčíka a Belanta. 30.
8. 2020 zahájení podzimní soutěže – přípravka
odehrála pět zápasů Okresního přeboru Uherskohradišťska a 12. 10. 2020 byly zastaveny
všechny soutěže kvůli pandemii.
Žáci – tréninky probíhají 2× týdně na travnatém hřišti v Lúčkách pod vedením trenérů
pánů Buchtíka a Horkela. 23. 8. 2020 zahájení
podzimní soutěže – žáci odehráli sedm zápasů
Okresní soutěže Uherskohradišťska a 12. 10.
2020 byly zastaveny všechny soutěže kvůli
pandemii.
Dorost – sloučený s dorostem Zlechova, tréninky
2× týdně ve Zlechově. 9. 8. 2020 zahájení podzimní soutěže – dorost odehrál devět zápasů
Krajské soutěže Zlínského kraje. 12. 10. 2020
byly zastaveny všechny soutěže kvůli pandemii.
19. 10. 2020 přerušeno trénování všech mužstev kvůli pandemii.
Maškarní ples pořádaný v březnu TJ Buchlovice
se neuskutečnil. Další akcí, kterou pořádáme, je
parkování hudebního léta Buchlovice. Organizovali jsme parkování na šesti koncertech, které
se konaly od května do srpna.
Tělovýchovná jednota Buchlovice má 194 členů
– aktivních 97 a ostatní jsou přispívající.
Připravil Martin Kořínek
předseda TJ Buchlovice
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Muži – I.A třída skupina B Zlínský kraj
Klub

Z V R P

S

B P+ P-

1. Hluk

9 8 0 1 32:13 22 2 0

2. Bojkovice

9 7 0 2 25:12 20 2 1

3. Osvětimany

8 6 0 2 24:13 18 1 1

4. Kunovice

8 5 0 3 24:17 14 1 0

5. Újezdec

Dorost-KS skupina B Zlínský kraj-dorost
sloučený Zlechov-Buchlovice
Klub
1. Hluk

Z V R P

S

B P+ P-

8 7 0 1 26:6 21 1 1

2. Staré Město B 8 6 0 2 42:16 19 0 1
3. Nivnice

8 5 0 3 32:18 16 1 2

9 5 0 4 24:21 14 1 0

4. Prakšice

8 6 0 2 26:18 16 2 0

6. Koryčany

9 4 0 5 13:12 14 0 2

5. Napajedla

8 6 0 2 16:13 16 3 1

7. Těšnovice

8 4 0 4 16:15 13 0 1

6. Jarošov

9 4 0 5 22:23 13 0 1

8. Nedachlebice 9 4 0 5 15:17 12 1 1

7. Tlumačov

8 4 0 4 21:16 12 1 1

9. Fryšták

9 4 0 5 14:16 11 1 0

8. Zlechov

9 4 0 5 16:26 12 1 1

10. Šumice

8 3 0 5 18:22 10 0 1

9. Boršice

8 3 0 5 22:24 10 0 1

11. Buchlovice

9 3 0 6 13:30 10 0 1

10. Dolní Němčí

6 3 0 3 9:13

9

1 1

12. Nivnice

6 2 0 4

8:7

8

0 2

11. Malenovice

8 3 0 5 11:20 8

1 0

13. Dolní Němčí

8 2 0 6 5:15

6

0 0

12. Morkovice

8 1 0 7 16:40 3

0 0

14. Zlechov

9 2 0 7 10:31 5

1 0

13. Újezdec

8 0 0 8 5:31

0 1

1

Žáci-OSŽ MA Uherské Hradiště
Klub
1. Boršice

Z V R P

S

B P+ P-

8 7 0 1 72:11 21 0 0

2. Kostelany n.M 7 6 0 1 34:15 18 0 0
3. Uh. Ostroh

8 5 1 2 49:17 16 0 0

4. Dolní Němčí B 8 5 0 3 38:30 15 0 0
5. Buchlovice

7 4 0 3 54:33 12 0 0

6. Vlčnov

8 4 0 4 32:54 12 0 0

7. O. N. Ves

8 2 0 6 19:51 6

0 0

8. Polešovice

7 1 2 4 15:29 5

0 0

9. Osvětimany

6 1 0 5 11:51 3

0 0

7 0 1 6 9:42

0 0

10. Ořechov

1

Přípravka starší a mladší hraje OP Uherské
Hradiště tabulky a výsledky se již neevidují.
Výsledky jsou po nedohrané podzimní části
kvůli pandemii Covid.
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Buchlovičtí fotbalisté

Dorost na podzim 2019
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Místní včelaři v roce 2020
Rok 2020 se chýlí ke konci, a že byl jiný než obvykle, není třeba zdůrazňovat. I včelaři se svými
hmyzími svěřenci si užili své. Pro některé byl pohromou konec roku 2019, kdy přišli téměř o celé
své chovy útokem parazitujícího kleštíka včelího. Jeho vysoká rozmnožovací schopnost, společně
s těžko poznatelnými virózami, neumožnily včelstvům dožít se ani konce roku. Roku suchého
a chudého na medovou snůšku.
V roce 2020 pak čekali včelaři na zlepšení stavu. Nelze přece
každý rok tak střádat, a proto věřili ve sdílnější rok. Jaro se
jevilo nadějné, než přišla silně zneklidňující zpráva. Mor
včelího plodu. Po dlouhých bezproblémových letech, co se
moru včelího plodu týče, jsme letos zaznamenali hned dvě
ohniska moru včelího plodu – ve Břestku a v Buchlovicích.
Jedná se o silně infekční bakteriální onemocnění. Odolné
spory bakterii přežívají v půdě i mnoho desítek let a způsobují dlouhodobé zamoření oblasti nákazy. Výskyt moru
včelího plodu lze potvrdit pouze profesionální laboratorní
diagnostikou. Při podezření na výskyt nutno neodkladně zaslat vzorek plodu k laboratornímu
vyšetření. Při vzniku nákazy příslušné pracoviště Státní veterinární správy ve spolupráci s obecními úřady vymezí ohnisko a ochranné pásmo, v němž nařídí prohlídku všech včelstev pověřeným
pracovníkem Státní veterinární správy, nařídí uzávěru ohniska a ochranného pásma, tzn. zákaz
veškerých přesunů včelstev až do odvolání a nařídí likvidaci celého včelího stanoviště – spálit celé
úly včetně usmrcených včel a dalšího obsahu, veškeré nářadí a pomůcky, které přišly do styku
s napadenými včelstvy a jsou z hořlavého materiálu, desinfikovat vše nehořlavé (kovové), asanovat
plochu před včelínem resp. na včelnici.

Z tohoto důvodu letos v našem obvodu u dvou včelařů shořela stanoviště s celkem 57 včelstvy
včetně veškerého vybavení. To srazí na kolena nejenom začínající včelaře a klidu nepřidá ani těm
ostatním, kteří nevědí dne ani hodiny, zda k nim nezavítala infikovaná včela.
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Co se letošní snůšky týče, včelaři se opět nedočkali. Ani letos medný výnos nepředčil ten loňský.
Statistika se bohužel zakládá pouze na odhadu, protože někteří včelaři z různých důvodů neradi
přiznávají své skutečné úspěchy. Některá lepší včelstva se podělila se včelařem třeba i o 20 kg
medu, ale letos jich hodně dalo pouze od 5 do 15 kg. Naštěstí většina včelařů svou zálibu chovu
včel bere jako touhu po poznání způsobu žití včelího společenstva a zdokonalování sama sebe.
U hobby malovčelařů stejně nelze počítat s výnosným byznysem, i když právě u nich má spotřebitel šanci získat ten opravdu pravý včelí med z místních zdrojů. Žádný z nich si totiž nedá práci
s pančováním nebo mícháním vykoupených medů nejen z celé Evropy. Podpora a propagace
malých hobby včelařů je proto léty osvědčená strategie, kterou stojí za to ctít i v našem spolku.

K propagaci místních včelařů má posloužit i nově instalovaná propagační tabule „U šesti kaštanů“
u cyklostezky na Břestek. Stavte se u ní a seznamte se.
S koncem roku 2020 si všichni společně popřejme v rámci možností spokojené Vánoce
a do nového roku 2021 ať se již vracíme do normálních podmínek, na které jsme byli zvyklí před
rokem 2020.
Za včelaře místního spolku
Miroslav Smatana
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Štědrý den
Hedvábný závoj večerní
již halí umrzlou, zraněnou zem
A nad ní,
hle, sluneční jesličky
s děťátkem Božím
andělé zvolna snášejí…
Nebeská krása z nich září
nad hrůzou světa,
ukrytá ve zlaté hostii
Za chvíli,
Ježíšek v ní
dotekem něhy
bolesti naše,
těla i duše
v nejsladší lásku svou promění.
Běla Schovancová

Buchlovský zpravodaj
Buchlovský zpravodaj vychází již 26 let pravidelně každý měsíc. Je přístupný i zpětně
na webu městyse Buchlovice – https://www.buchlovice.cz/aktualne/zpravodaj-obce/. Pro
ty, kteří se chtějí zapojit nějakým příspěvkem do jednoho či více čísel Buchlovského zpravodaje, dáváme ve známost termín uzávěrky – vždy 20. den předchozího měsíce. Buchlovský
zpravodaj vychází v první polovině měsíce a je k zakoupení v TIC Buchlovice, v potravinách
Libor Dubný, ul. Masarykova a na tržnici na náměstí v bufetu pana Zdeňka Omelky.
Vzhledem k periodicitě zpravodajů okolních obcí a optimálního naplnění obsahu čísel uvažujeme o rozvolnění vydávání zpravodaje, a to na frekvenci 1 × za 2 měsíce. Z měsíčníku
Buchlovský zpravodaj se tedy stane dvouměsíčník.

V měsíci prosinci 2020 slaví svá kulatá a půlkulatá jubilea tito spoluobčané:

paní Ludmila Tesařová
pan Antonín Rýznar
paní Ludmila Trávníčková
paní Anna Kukulková

pan Alois Šoc
paní Emílie Vávrová
paní Ludmila Dvořáková

Všem oslavencům přejeme do dalších let života všechno nejlepší,
hodně zdraví a štěstí.
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Vánoce
O štědrém večeru chodí děti a chudý lid po koledě, tj. chodí dům od domu zpívajíce koledy, za což
bývají obdarováni penězi nebo jídlem. Při večeři štědrovečerní, která následovala po celodenním
postu, pojídala se ponejvíce zapražená polévka s nudlemi, pak krupice medem slazená, popřípadě
omáčka ze suchých hub, sušené švestky, křížaly vařené, dále jablka, ořechy a pečivo. Dle rozkrájených jablek a rozlouskaných ořechů usuzovalo se na zdraví a délku života přítomných osob. Také
se lilo olovo roztavené do vody a dle utvořených figur rovněž se luštily osudy té které osoby.
Dle možnosti se též domácím zvířatům dopřávalo něčeho lepšího. Aby pes dobře hlídal, dával se
mu česnek a protahoval se přes plužné kolečko.
Odpoledne před svátkem 3 králů světí se voda tzv. tříkrálová, kadidlo a křída.
(Kronika městečka Buchlovic, 1928)
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V měsíci listopadu oslavili svou zlatou svatbu (50 let společného života) manželé Božena a Zdeněk
Čamkovi. Do dalších let jim přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. (foto -bž-)
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Pohlednicemi, odeslanými před sto dvaceti lety, se dostáváme opět po roce do krásného mikulášského
a vánočního období (archiv SPHB)

Večerní kostel sv. Martina v Buchlovicích vyfotografovala Miroslava Jechoux
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POSTUP
PRO VYŘIZOVÁNÍ POHŘBU
V BUCHLOVICÍCH
Úmrtí v rodině je vždy bolestnou událostí a organizační záležitosti okolo
této události nejsou pro pozůstalé vůbec jednoduché.
Proto jsme sestavili harmonogram, jak v takové situaci postupovat.
Přijměte prosím tento počin jako snahu Vám co nejvíce ulehčit tuto
nesnadnou situaci ve Vašem životě.

A) KATOLICKÝ POHŘEB V CHRÁMU SV. MARTINA
1. P. farář
– Domluvit termín posledního rozloučení
2. P. kostelník
– Zajistí zvonění umíráčkem a v den pohřbu
– Po domluvě může zajistit ministranty, popř. předá kontakty
– Otevře kostel v den pohřbu (čas dle domluvy s pohřební službou)
3. Pohřební služba
– S sebou občanský průkaz zesnulého
– Sestavení a vytištění parte
– Květiny
– Rakev
– Způsob uložení tělesných pozůstatků:
		
a) do hrobu (kontakt na hrobníka kvůli vykopání hrobu,
		
nazdobení a posléze zasypání hrobu)
		
b) zpopelnění (zajišťuje pohřební služba)
– Domluva, kdy dovezou zemřelého na místo konání pohřbu
– Zaplacení zálohy, zbytek při dovozu nebožtíka
4. Úřad městyse Buchlovice
– Vyvěšení parte na obecní vývěsce (další vyvěšení je věcí pozůstalých)
– Vyhlášení rozhlasem
5. Varhaník
– Zajištění liturgického doprovodu při mši svaté
– Možnost zajištění menšího ženského pěveckého sboru
– Další přání dle domluvy
6. Dle přání dechová hudba
– Hraní půlhodiny před obřadem, při vynášení z kostela, při průvodu
(dle volby uložení na hřbitov ke hrobu a dále při spouštění rakve
do hrobu a kondolenci, nebo jen ke kapli do odjezdu pohřebního vozu
s tělesnými pozůstatky)
7. Dále je nutno zajistit nosiče rakve (při uložení do hrobu – průvod
na hřbitově, spouštění do hrobu – bližší info u p. kostelníka; při
zpopelnění – vynést z kostela a naložit do vozu)

B) SMUTEČNÍ ROZLOUČENÍ V KAPLI SV. ALŽBĚTY (občanský pohřeb)
1. Matrika
– Domluvit termín posledního rozloučení a uložení do hrobového/
urnového místa
2. Pohřební služba
– S sebou občanský průkaz zesnulého
– Sestavení a vytištění parte
– Květiny
– Rakev
– Způsob uložení tělesných pozůstatků:
		
a) do hrobu (kontakt na hrobníka kvůli vykopání hrobu,
		
nazdobení a posléze zasypání hrobu)
		
b) zpopelnění (zajišťuje pohřební služba)
– Domluva, kdy dovezou zemřelého na místo konání pohřbu
– Zaplacení zálohy, zbytek při dovozu nebožtíka
3. Úřad městyse Buchlovice
– Zaplacení nájmu za smuteční síň
– Vyvěšení parte na obecní vývěsce (další vyvěšení je věcí pozůstalých)
– Vyhlášení rozhlasem
4. Hudba
– Zajištění hudebního doprovodu při smutečním rozloučení
– Možnost zajištění menšího ženského pěveckého sboru
– Další přání dle domluvy
5. Dle přání dechová hudba
– Hraní půlhodiny před rozloučením, při vynášení z kaple, při průvodu
(dle volby uložení na hřbitov ke hrobu a dále při spouštění rakve
do hrobu a kondolenci, nebo jen na křižovatku pod kostelem
do odjezdu pohřebního vozu s tělesnými pozůstatky)
6. Dále je nutno zajistit nosiče rakve (při uložení do hrobu – průvod
na hřbitově, spouštění do hrobu)
7. Po vyzvednutí urny na pohřební službě dodat na městys Buchlovice
doklad o zpopelnění.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
P. farář:
P. Mgr. Rudolf Chmelař, tel. 605 761 766
Bydliště – Zlechov 120
Kostelník:
Králík Rostislav, tel. 607 993 050
Bydliště – Buchlovice, Dolní Podvinohradí
Pohřební služba:
HORKÁ, KILHOF, PAVLÍČEK
Staré Město, náměstí Hrdinů 264, tel. 572 541 554
Pohrebnisluzba.staremesto@seznam.cz
POHŘEBNÍ SLUŽBA HRATES, a.s., tel. 602 813 390
Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje 817
Matrika Úřadu městyse Buchlovice:
Bc. Barbora Zapletalová, tel. 572 595 120 kl. 108
Buchlovice, Náměstí Svobody 800
Varhaník:
Pavla Večeřová, tel. 739 651 526
Bydliště – Buchlovice, Váhovy 616
Dechová hudba:
Pavel Martinák, tel. 736 261 874
Bydliště – Buchlovice, K Buchlovu 782

