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Fotoreportáže z ukončení fotbalové sezóny buchlovické mladší a starší přípravy (akce Létající trenéři)
a z „medování“ včelaříků z Buchlovic najdete uvnitř tohoto zpravodaje.
(foto Pavel Paška a Čestmír Kolařík)

Informace městyse Buchlovice
Výpis z usnesení Rady městyse Buchlovice
č. 10/2019 ze dne 8. 4. 2019

Rada městyse Buchlovice:
• schválila uzavření smlouvy č. 1/2019 o nájmu prostor sloužících podnikání – areálu ATC
Smraďavka se Spolkem pro rozvoj cestovního ruchu městyse Buchlovice na sezónu 2019
s účinností do 31. 12. 2019. Rada pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy,
• schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2018 na zhotovení
„Rekonstrukce a doplnění VO, místní rozhlas“ se společností ENIS Solutions s.r.o., Ostrava.
Předmětem dodatku jsou více a méně práce v celkové hodnotě – 8 089,40 Kč bez DPH,
snižující cenu díla na 2 655 322,60 Kč bez DPH. Rada městyse Buchlovice pověřila starostku
Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem dodatku,
• vzala na vědomí výzvu Stavebního úřadu městyse Buchlovice k zajištění stavby, zaslanou
majiteli rodinného domu č. p. 109 na pozemku p. č. 175 a majiteli stavby rodinného domu
č. p. 254 na pozemku č. 78, vše v k. ú. Buchlovice, odesláno 8. 4. 2019 v souladu s usnesením
Rady městyse Buchlovice č. 16/9/2019 RM,
• v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborným a jiným vzděláváním (školský zákon), v platném znění,
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
a v souladu s usnesením Rady městyse Buchlovice č. 19/9/2019 RM ze dne 11. 3. 2019:
1. jmenovala konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Základní školy a Mateřské školy Buchlovice ve složení:
Mgr. Pavla Večeřová – člen určený zřizovatelem – předseda, Bořek Žižlavský – člen určený
zřizovatelem, Mgr. Olga Vallová – člen určený ředitelem krajského úřadu, Mgr. Jiří Suchý –
odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení, Mgr. Alena Mikulíková – pedagogický
pracovník příspěvkové organizace, Mgr. Jana Chodníčková – školní inspektor České školní
inspekce, Hana Houdková – člen školské rady,
2. pověřila ing. Miroslava Smatanu funkcí tajemníka komise, který však není členem konkursní
komise,
• schválila uzavření servisní smlouvy o provádění pravidelných revizí, o pozáruční údržbě
a opravách systémů požární signalizace a evakuačního rozhlasu v hale CIHELNA se společností
SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Brno za ceny dle sazebníku na dobu neurčitou. Rada pověřila
starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy,
• v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) souhlasila se zveřejněním
záměru pronajmout část pozemku p. č. 3242/7 o výměře cca 25 m2 za účelem zřízení
parkovacího stání pro 2 osobní automobily. Záměrem tak vyhovuje žadatelům z Buchlovic,
• posoudila žádost žadatele z Austrálie o prodej části p. č. 3246/427 v k. ú. Buchlovice z důvodu
sjednocení se sousedními parcelami v jeho vlastnictví. Vzhledem k tomu, že tato žádost má
úzkou souvislost se žádostí o zapracování změny do územního plánu městyse Buchlovice,
bude vyjádření k prodeji radou podáno až v návaznosti na vyjádření pověřeného zastupitele
pro územní plánování,
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• se seznámila se žádostí žadatele z Austrálie o zapracování změny u p. č. 3246/419, 3246/377,
232/23 v k. ú. Buchlovice do územního plánu městyse Buchlovice. Rada žádost předala
pověřenému zastupiteli pro územní plánování městyse Buchlovice k podání stanoviska
pořizovateli územního plánu, kterým je Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Uherské Hradiště,
• se seznámila se žádostí žadatele z Uherského Hradiště o zapracování změny u p. č. 3359/17
a 3366/6 v k. ú. Buchlovice do územního plánu městyse Buchlovice. Rada žádost předala
pověřenému zastupiteli pro územní plánování městyse Buchlovice k podání stanoviska
pořizovateli územního plánu,
• se seznámila se žádostí žadatelek z Kunovic a Uherského Hradiště o zapracování změny u p. č.
3271, 3272, 3273/1, 3274, 3275/5, 3275/6, 3316/32, 3316/34 v k. ú. Buchlovice do územního
plánu městyse Buchlovice. Rada žádost předala pověřenému zastupiteli pro územní plánování
městyse Buchlovice k podání stanoviska pořizovateli územního plánu,
• se seznámila se žádostí manželů z Buchlovic o zapracování změny u p. č. 3912/2, 1039, 1040/2,
1038/1 v k. ú. Buchlovice do územního plánu městyse Buchlovice. Rada žádost předala
pověřenému zastupiteli pro územní plánování městyse Buchlovice k podání stanoviska
pořizovateli územního plánu,
• posoudila záměr žadatele z Buchlovic na úpravu terénu p. č. 424 v k. ú. Buchlovice z důvodu
vybudování oplocení. Rada nemá výhrad proti tomuto záměru. Žadatele upozornila
na připravovanou rekonstrukci ulice Hradišťská,
• schválila cenovou nabídku na dodávku a montáž zámečnických konstrukcí do nářaďovny
v hale Cihelna od společnosti DHJ – KOVO s.r.o., Buchlovice. Rada pověřila starostku Mgr. Pavlu
Večeřovou uzavřením smlouvy o dílo,
• schválila rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2019. Na straně výdajů se jedná o navýšení o 895
tis. Kč celkem na 38 670 tis. Kč. Na straně příjmů se jedná o navýšení o 1 213 tis. celkem
na 44 186,8 tis. Kč,
• posoudila žádosti o poskytnutí darů a dotací z rozpočtu městyse Buchlovice pro rok 2019
a vydala doporučení do Zastupitelstva městyse Buchlovice na poskytnutí výše dotace či daru
jednotlivým žadatelům. Doporučení je v souhrnné částce ve výši 550.500 Kč,
• se seznámila a vzala na vědomí zápisy z jednání komise modernizace Buchlovic, které se
konaly 31. 1. 2019 a 27. 2. 2019 za přítomnosti 3 členů komise,
• se seznámila a vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise, které se konalo dne 12. 3. 2019
za přítomnosti 3 členů komise,
• se seznámila a vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu sport a cestovní ruch, které
se konalo 27. 3. 2019 za přítomnosti 6 členů komise.

Výpis z usnesení Rady městyse Buchlovice
č. 11/2019 ze dne 25. 4. 2019
Rada městyse Buchlovice:
• schválila směrnici upravující zřizování věcných břemen a vydávání souhlasu s uložením
inženýrských sítí na území městyse Buchlovice,
• schválila uzavření smlouvy č. 9900090196_1/VB o zřízení věcného břemene se společností
GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem. Předmětem smlouvy je uložení plynárenského zařízení
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„STL plynovodní přípojka – stavební úpravy rodinného domu č. p. 33 v obci Buchlovice, číslo
stavby 9900090196“ za cenu 1 750 Kč bez DPH. Rada pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou
podpisem smlouvy,
v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) souhlasila se zveřejněním záměru
směnit část pozemku p. č. 2932/6 o výměře 261 m2, ostatní plocha v k. ú. Buchlovice. Část
pozemku bude směněna za pozemek p. č. 2761/5 o výměře 363 m2 v k. ú. Buchlovice. Záměrem
tak žadatelům z Buchlovic. Rada předává žádost zastupitelstvu s kladným doporučením,
v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) souhlasila se zveřejněním
záměru prodat pozemek p. č. 3182/11 o výměře 25 m2, ostatní plocha a část pozemku p. č.
3182/5 o výměře cca 98 m2, ostatní plocha v k. ú. Buchlovice. Záměrem tak vyhovuje žadateli
z Buchlovic. Rada předává žádost zastupitelstvu s kladným doporučením,
schválila uzavření smlouvy č. 2/2019 o nájmu pozemku s manželi z Buchlovic. Předmětem
nájmu je část p. č. 3242/7 z důvodů zřízení parkovacího stání na dobu neurčitou s účinností
od 1. 5. 2019. Rada pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou podpisem smlouvy,
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 9/2018 ze dne 3. 12. 2018
s manželi z Moravan. Předmětem je změna ve výměre budovaného parkovacího stání a tím
i úprava ceny s účinností od podpisu dodatku. Rada pověřila starostku Mgr. Pavlu Večeřovou
podpisem dodatku,
schválila investici do tenisových kurtů ve sportovním areálu v Lúčkách ve výši 4.000 Kč, což
představuje pořízení 1 palety nové antuky na dosyp stávajících dvou využívaných kurtů,
v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1) souhlasila se zveřejněním
záměru vypůjčit část pozemku p. č. 1555/3 o výměře 199 m2, ostatní plocha a část pozemku
p. č. 1555/4 o výměře cca 61 m2, ostatní plocha v k. ú. Buchlovice. Záměrem tak vyhovuje
žadatelům z Buchlovic a Frýdku-Místku,
posoudila žádost žadatele z Buchlovic o prodej p. č. 61/1 v k.ú. Buchlovice. Rada žádost
předává zastupitelstvu, prodej však nedoporučuje z důvodu zasíťování pozemku. Rada
žadateli doporučila uzavření smlouvy o výpůjčce předmětného pozemku, ve které bude
umožněno jeho oplocení. Rada v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1)
souhlasila se zveřejněním záměru vypůjčit pozemek p. č. 61/1 o výměře 176 m2, zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Buchlovice,
posoudila žádost žadatele z Buchlovic o výpůjčku části pozemku p. č. 1514/1 v k. ú.
Buchlovice. Rada výpůjčku pozemku neschválila. Rada podá vyjádření až k dodané projektové
dokumentaci stavby pro účely řízení vedeného příslušným stavebním úřadem, která
s výpůjčkou souvisí,
vzala na vědomí zprávu o stavu mostů v majetku městyse Buchlovice vyhotovené společností
Rušar mosty s.r.o. Rada pověřila starostku a místostarostu obnovením jednání o možnosti
opravy a rozšíření mostu u hasičárny se zástupci LČR, Správa toků Vsetín,
schválila cenovou nabídku společnosti ARBOEU s.r.o. Buchlovice na pokácení celkem 6 ks
vzrostlých stromů v katastru obce, které se nacházejí ve špatném stavu,
schválila pořízení svítící vánoční komety za cenu 4.500 Kč bez DPH k umístění na terasu
restaurace U Páva. Rada schválila novou výsadbu zeleně na ostrůvku u pošty a před restaurací
Záložna, práce a materiál dodá Alena Machulová, realizace a údržba zahrad, Buchlovice,
schválila rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2019. Na straně výdajů se jedná o navýšení o 60
tis. Kč, celkem na 38 730 tis. Kč. Na straně příjmů se jedná také o navýšení o 60 tis. Kč, celkem
na 44 246,8 tis. Kč.
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Odpady na Smraďavce

V měsíci červnu byly přemístěny kontejnery na odpady z místa u přehrady na autobusovou točnu
na Smraďavce. Situace kolem kontejnerů se poslední dobou stále zhoršovala. Byly do nich a kolem
nich bezohledně ukládány odpady, které patří na sběrný dvůr – listí, větve, starý nábytek z chat,
okna, pytle s tvrdým cementem, betony a odpady prokazatelně od podnikatelů a živnostníků
(kteří jsou povinni vést si samostatné odpadové hospodářství vč. popelnic a kontejnerů) atd.,
a to nehledě k tomu, že s úsporným krčením PET láhví před vhozením do sběrné nádoby si už jen
málokdo láme hlavu. Přemístěné kontejnery se tak ocitly na přehlednějším a kontrolovanějším
místě a jsou monitorovány (se záznamem) včetně původního místa u přehrady. Fotografie původního sběrného místa u přehrady snad nelze ani nijak dál komentovat… Na zkulturnění sběrných
míst nejen na Smraďavce radnice nadále pracuje.
Městys Buchlovice
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Buchlovice ulevily životnímu prostředí
V loňském roce buchlovičtí občané odevzdali k recyklaci 11 852,33 kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vyřadili 11 852,33 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali
k recyklaci, jsme uspořili 136,46 MWh elektřiny,
7 176,90 litrů ropy, 621,74 m3 vody a 5,62 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 29,12 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 129,21 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím
sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více
než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než
například v ekologicky vyspělém Rakousku.
Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci.
Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny
o červené kontejnery na drobné elektro. Každý,
kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může
najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce
odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to
ve všech aspektech.
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Prudké letní lijáky, které jsou poslední léta čím dál víc častější a jsou velkou měrou odrazem toho, jak
se my lidé chováme bezohledně k přírodě, způsobují škody i na veřejném majetku. Po jednom z nich,
který se přehnal přes Buchlovice 19. června, zůstala místy silně poškozená zpevněná cesta vedoucí
od vodárny do Chrastí pod Barborku. (Foto -bž-)

Oskorušová alej při tzv. chrasťové cestě pod Buchlovem byla vysazena městysem už před více než deseti
lety. Mnohé z téměř osmdesáti stromů již pomalu začínají přinášet ovoce. O jejich příkladnou údržbu
se z větší části starají členové Českého zahrádkářského svazu z Buchlovic. Letos v jarních měsících byly
stromy opět ošetřeny, ostříhány a některé naroubovány. V této souvislosti je třeba poděkovat pánům
Janu Žufánkovi, Františku Hrabinovi, Štěpánu Bilíčkovi a Ing. Hynku Kamrlovi. (Foto -bž-)
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Bouřky doprovázené silným větrem 1. července zanechaly spoušť zejména na komunikacích, které
zavalily polámané stromy a větve. Buchlovičtí hasiči v této souvislosti odstraňovali následky události
téměř pět hodin. Vedle silnice I/50 či zámecké zahrady padaly stromy například i na ulici Sportovní
a zejména při tzv. pivní cestě směrem na Boršice. Stromy jsou zde součástí koryta Buchlovického
potoka, který spravují Lesy ČR, správa vodních toků Vsetín. (Foto -bž-)
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Z nabídky nových knih
Naučná literatura
D. Hrubý: Pražské příběhy 3
R. Červenková, P. Kolář: Labyrint pohybu
J. Fiala: Vasil Dulov Na frontu přes gulag
J. Nikolajev: Odstřelovačem Rudé armády
L. Špaček: Etiketa obchodníka
P. Mészáros, E. Hrušková: Popelka a spol.
V. Řepík: JethroTull
A. Krause, W. Bauer: Domácí chov slepic

Krásná literatura
P. Horáková: Teorie podivnosti
J. Poncarová: Podbrdské ženy
F. Niedl: Rozervané království
J. Vavřík: Návrat z pekla
S. Češka: Případ podezřelého arcibiskupa
S. Češka: Případ tajemného lukostřelce
S. Češka: Smrt malé blondýnky
S. Češka: Smrt vilného cizince
H. M. Körnerová: Hlas kukačky
M. Čáp: Můj psí život 2
S. Mawer: Pražské jaro (autor knihy Skleněný
pokoj)
D. Dán: Na podpatcích
R. Bryndza: Smrtící tajnosti (Erika Fosterová 6)
S. Bjork: Clona, 3
(pokračování knih V lese visí anděl, Sova)
J. Patterson: Volavka
L. Pennyová: Kudy vchází světlo
(inspektor Gamache 9)
L. Jackson: Lži, samé lži
M. H. Clark: Přede mnou se neschováš
E. Haran: Údolí naděje
S. Mackintoshová: Voda mrtvá a živá

T. Keleová – Vasilková: Máma
A. Jakoubková: Manžel do domu… hůl do ruky

Naučná literatura pro děti a mládež
A. Herlihyová: Moje první kočička

Krásná literatura pro děti a mládež
D. Walliams: Babička drsňačka
D. Walliams: Dědečkův velký útěk
D. Walliams: Kluk v sukních
D. Walliams: Krysburger
D. Walliams: Malý miliardář
D. Walliams: Nejhorší děti na světě
D. Walliams: Nejhorší děti na světě 2
D. Walliams: Pan Smraďoch
D. Walliams: Půlnoční gang
D. Walliams: Táta za všechny prachy
D. Walliams: Poněkud otravný slon
D. Walliams: V naší škole je had!
A. Marshall: Už zase skáču přes kaluže
(nové vydání)
J. Sykesová: Akademie jednorožců 2,
Šarlota a Jiskra
D. Drobna, A. Abdel-Salam: On-line ZOO
Y. Herganeová, W. Rauersová: Bořek z lesa
Kol.: Požárník Sam Ledové problémy
Kol.: Požárník Sam Les v ohrožení
Kol.: Požárník Sam Požár vodojemu
Kol.: Požárník Sam Vodní dobrodružství
Mgr. Dagmar Možná
knihovnice
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Oznámení dětské lékařky
Dětská lékařka MUDr. Dagmar Kořistková oznamuje, že od září 2019 bude 2× týdně ordinovat
na dětském zdravotním středisku v Buchlovicích.
Bližší informace aktuálně sdělí koncem srpna. Další informace budou uveřejněny i na webových stránkách www.koristkova.mudr.cz.

Nová ředitelka základní
a mateřské školy nastoupí v srpnu
V jarních měsících letošního roku proběhlo po šestiletém funkčním období další výběrové řízení
na ředitele/ředitelku naší Základní školy a Mateřské školy v Buchlovicích. Ze tří uchazečů získala
nejvíce hlasů výběrové komise Mgr. Radka Minaříková, která byla nakonec vybrána a poté potvrzena do funkce Radou městyse Buchlovice.
Nové paní ředitelce při jejím nástupu do funkce přejeme hodně úspěchů, štěstí a zdraví a těšíme
se na budoucí spolupráci.
Městys Buchlovice

Poděkování
V souvislosti s nastalou změnou na postu ředitele Základní školy a Mateřské školy v Buchlovicích bychom rádi poděkovali dosavadní paní ředitelce Mgr. Miroslavě Klímové za její šestiletou záslužnou práci věnovanou naší škole a školce. V době jejího funkčního období se toto
zařízení opět posunulo dopředu a podařilo se zbudovat i mnoho nového.
Paní Mgr. Miroslavě Klímové přejeme mnoho dalších úspěchů v pracovním i osobním životě,
zdraví a pohodu.
Městys Buchlovice
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Vážení a milí Buchlovičtí,
ráda bych Vás prostřednictvím zpravodaje pozdravila a využila příležitosti se Vám touto cestou představit.
Jmenuji se Radka Minaříková a k 1. srpnu tohoto roku jsem
byla jmenovaná novou ředitelkou Vaší a brzy už naší školy.
Jak se to stalo? Buchlovice se staly mým oblíbeným místem.
Když jsem zjistila, že byl vypsaný konkurz na místo ředitelky
zdejší školy, po pečlivém uvážení jsem se o tuto pozici rozhodla ucházet a přesunout sem za svým osobním životem
i ten pracovní.
Můj pracovní život se dosud odehrával v malém městečku na Brněnsku – v Židlochovicích. Co mají Židlochovice
a Buchlovice společného? Je tam zámek. Menší, ale neméně
zajímavý. Jeden z majitelů, Karel Starší ze Žerotína, byl
dokonce podporovatelem Jana Amose Komenského – takže
významná stopa směrem ke vzdělávání. V období první republiky trávil na zdejším zámku několikrát svůj čas náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Zámkem výčet podobností zdaleka
nekončí. Ten zámek obklopuje krásný park a to není všechno. V tom parku žijí pávi! Další paralelou
jsou vinice, které se vinou od Židlochovic až k nedaleké Pálavě, a s nimi spojená láska místních
k vínu a k folkloru. Také cyklostezky nabízí oba dva regiony. Diametrálně rozdílný je ale jejich výškový profil. Na tomto místě přiznávám, že se mi při okolních výšlapech po Buchlovských horách
po rovinaté jižní Moravě často zasteskne. No a v neposlední řadě mají Židlochovice stejně jako
Buchlovice školu. Na tuto školu jsem nastoupila roku 2007 po absolvování Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a učitelství pro 1. stupeň. Od roku 2009 jsem zde vedla školní poradenské pracoviště a zpracovala jsem pro naši školu i školy v okolních obcích několik individuálních projektů z Evropských
sociálních fondů, díky nimž bylo podpořeno speciálně pedagogické a psychologické poradenství
poskytované odborníky přímo ve školách v našem regionu. V posledních letech jsem zde působila
jako zástupkyně ředitelky. Jedná se o velkou spádovou školu s více než osmi sty žáky a více než sty
zaměstnanci. Práce na této škole mě vybavila zkušenostmi pedagogickými i manažerskými, které
budu velmi ráda uplatňovat na svém dalším působišti.
Koncepce, kterou jsem předložila při konkurzu na ředitelku místní školy, akcentovala čtenářskou,
matematickou a finanční gramotnost, polytechnické vzdělávání, zajištění kontinuity poradenských služeb ve škole a jejich další rozvoj, propracovaný systém kariérového poradenství žákům
9. tříd nebo zřízení přípravné třídy pro předškoláky a tím uvolnění kapacity mateřské školy. Ruku
v ruce s nastíněnou vizí jde budování pozitivního klimatu školy a otevřené a konstruktivní komunikace uvnitř školy i směrem ven – k rodičům, zákonným zástupcům a zřizovateli, což považuji
za klíčové pro směrování úspěšné školy. Velmi dobře si uvědomuji, kolik práce a úsilí se už nyní
za současnou podobou školy skrývá, a další pokračování v jejím rozvoji vnímám jako velkou zodpovědnost, výzvu a děkuji za důvěru, která mi byla svěřena.
A závěrem, malí i velcí Buchlovičtí, krásné léto! 
Mgr. Radka Minaříková
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Mateřinka na škole v přírodě

V týdnu od 3. do 7. června 2019 strávilo 15 nejstarších dětí mateřské školy nádherný týden
na Vápenkách pod Javořinou. Při „putování“ s lesním skřítkem děti poznávaly faunu i flóru místní
přírody. Poznávaly a pojmenovávaly květiny a byliny zdejších luk, túrami do okolních lesů určovaly
stromy jehličnaté a listnaté.
Povídali jsme si společně o obyvatelích lesa. Ke hře jsme využívali hlavně kamínky a větvičky. Prozkoumali jsme blízké i vzdálenější okolí penzionu U Černého potoka, kde se o nás opravdu velice
dobře starali. Jídlo bylo jako od maminky – prázdné talíře byly toho důkazem. Přálo nám i počasí.
Přes den sluníčko, večer občas nějaká přeháňka s bouřkou a ráno opět azurově.
Celý týden děti za plnění různých úkolů skřítka sbíraly barevné kytičky, které potom na konci
pobytu při hodnocení proměnily za spoustu odměn a diplomů. A za to, že školu v přírodě všichni
zvládli, dostali na krk velké perníkové medaile. Odjížděli jsme z Vápenek všichni nejen s úsměvem
na tváři, ale také s pocitem, že děti prožily krásný, nezapomenutelný týden se svými kamarády, bez
rodičů. Jsou to už opravdoví školáci…
Mateřská škola Buchlovice
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Den dětí

U příležitosti Mezinárodního dne dětí připravil Žákovský parlament v pátek 31. května pro své
mladší spolužáky z 1.–5. třídy zábavné dopoledne. V areálu školního dvora, zahrady a v tělocvičně
na děti čekalo celkem 10 stanovišť s rozmanitými úkoly. Opičí dráha, skok v pytli, kopání na branku,
hod na plechovky a několik dalších stanovišť prověřilo jejich fyzickou zdatnost a přesnost pohybů.
Jinde si žáci procvičili své smysly - chuť a hmat. Na některých stanovištích museli také předvést,
„jak jim to pálí“ - skládali obrázky různých zvířat nebo zvířatům hledali jejich přirozené prostředí.
Po úspěšném splnění všech úkolů na každého čekala odměna v podobě sladké medaile!
ZŠ Buchlovice

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7–8/201913

Noc s Andersenem
První Noc s Andersenem proběhla na přelomu března a dubna 2000 v dětském oddělení Knihovny
Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Od roku 2001 se pořádá po celé České republice pod záštitou Klubu dětských knihoven. V dalších letech se noc rozšířila i za hranice České
republiky, pořádá se v Polsku, Slovensku, Rakousku, Slovinsku a Německu. Kromě veřejných knihoven se akce účastní i školní knihovny, školy, školky, domy dětí...
Letošního 19. ročníku se zúčastnili i naši prvňáčci. Bylo to spíše takové první oťukávání, protože
ještě nepatří mezi úplné čtenáře. Zvládli však poslech příběhu a zodpovězení otázek k textu,
pohádkový kvíz i strašidelnou cestu do sklepa.
ZŠ Buchlovice

Ohlédnutí za školní besídkou
V minulém čísle zpravodaje jsme již přinesli dvoustránku fotografií ze školní besídky, k níž se krátce
vracíme ještě i dnes.
U příležitosti Dne rodin, 16. května 2019, si žáci Mateřské školy, 1. stupně ZŠ a školní družiny
připravili se svými učitelkami hezký odpolední program pro rodiče, blízké rodinné příslušníky,
kamarády a všechny, co se rádi potěší pohledem na šikovné děti.
Sluníčka z Mateřské školy se předvedla s folklorním pásmem „ Hody, milé hody!“a 1. třída s veselým
tanečním pásmem Timber. Druháci si v rámci projektu škola v pohybu připravili pohybové a někdy
až akrobatické cvičení na žíněnkách a s barevným padákem. Třetí třída se předvedla s tanečním
pásmem Waka Waka. Čtvrťáci zabodovali se zpívanou pohádkou „O Budulínkovi“ a zlatým hřebem
byli páťáci se soutěží „ Páťáci mají talent“. Školní družina nezůstalo pozadu, zahrála a zazpívala
veselou pohádku „Čert a Káča“.
Rodiče, kteří se nemohli z časových důvodů zúčastnit mají možnost shlédnout celý program
na DVD, které je možné zakoupit u p. Markéty Kolaříkové.
ZŠ Buchlovice
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Na pobřeží jižní Anglie
V úterý 21. května se skupina žáků naší školy vydala na poznávací zájezd do Anglie. Nejeli
jsme sami, společně s námi cestovali za poznáním také kamarádi z Boršic a Podivína. Dobrodružství začalo v dopoledních hodinách, kdy jsme před školou nasedli do autobusu,
zamávali rodičům a spolužákům a vyrazili směr Německo, Belgie a Francie. Z francouzského
přístavu Calais jsme projeli podmořským tunelem pod Lamanšským průlivem a ve středu
ráno nás přivítalo anglické sluníčko. To nepřestalo svítit po celou dobu našeho pobytu.
Naší první zastávkou bylo přímořské letovisko Brighton, kde jsme byli ubytováni
u anglických rodin. V Brightonu jsme se prošli historickým centrem města, po přímořské
promenádě a mole Brighton Pier, v podmořském akváriu Sea Life Centre jsme pozorovali nejroztodivnější mořské ryby a živočichy,
navštívili jsme královský palác Royal Pavilion,
sídlo krále Jiřího IV. Večer nás čekalo přivítání
v anglických rodinách. Někteří z nás se obávali, že se s domorodci nedomluví. Ale zvládli
jsme to všichni! Dokázali jsme si, že anglicky umíme a určitě se se svými znalostmi
ve světě neztratíme.
Ve čtvrtek jsme zamířili na skalní křídové
útesy Seven Sisters, pod nimiž se mnozí z nás
smočili v moři. Sluníčko nás ale brzy usušilo a popojeli jsme do města Hastings. Zde
nás viktoriánská lanová dráha vyvezla nad
město, kde jsme navštívili trochu strašidelné
pašerácké jeskyně a historický areál zříceniny
hradu Hastings Castle.
V pátek jsme jeli poznávat známý anglický
přístav Portsmouth. V tomto ostrovním velkoměstě jsme navštívili zajímavé námořní
muzeum, kde jsme podrobili důkladné prohlídce Victory, slavnou loď admirála Nelsona,
a také první britský pancéřovaný parník
HMS Warrior. A protože jsme byli v přístavu,
nenechali jsme si ujít okružní projížďku lodí
po přístavu. Někteří z nás překonali strach
z výšek a vyjeli si na 168 metrů vysokou prosklenou věž Spinnaker Tower.

Večer jsme se však již museli rozloučit s anglickými přáteli a nachystat se k odjezdu.
V sobotu táno nás autobus převezl do Londýna. Prohlídku hlavního města jsme začali
procházkou parkem v Greenwich, vyfotili
jsme se u nultého poledníku, obdivovali loď
Cutty Sark a poté se lodí přesunuli po řece
Temži k mostu Tower Bridge. Projeli jsme
se i londýnským metrem, v němž někteří
z nás zažili několik dobrodružných minut, kdy
metro z neznámých příčin zastavilo mimo
stanici. Slavnou hodinovou věž, známou jako
Big Ben, jsme nemohli obdivovat, protože
právě prochází rekonstrukcí. Viděli jsme však
Westminster Abbey, Houses of Parliament,
prošli jsme ulicí Downing Street, kde před
sídlem britské premiérky právě probíhala
demonstrace, dostali jsme se i k Buckinghamskému paláci, kde sídlí anglická královna.
Z Trafalgar Square jsme pak přejeli k O2
Aréně, kde na nás čekal autobus. Zničení, ale
nadšení jsme se usadili a vydali se na cestu
domů. Přes kanál La Manche nás na pevninu
přepravil trajekt a pak už autobus uháněl
směr Buchlovice, kam jsme šťastně dorazili
v neděli v podvečer. Zájezd jsme si opravdu
všichni moc užili. Poděkování patří skvělé
paní průvodkyni z cestovní kanceláře Školní
zájezdy, spolehlivým a usměvavým pánům
řidičům a všem našim žákům, kteří vzorně
reprezentovali naši školu.
Mgr. Pavla Piknerová
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Školní učebna v novém
V měsíci dubnu byla dokončena kompletní rekonstrukce učebny fyziky, chemie a přírodopisu
v buchlovické základní škole.
Byla vybudována nová elektroinstalace včetně internetových rozvodů a umělého osvětlení, vzduchotechnika, nové podlahy, keramické obklady žákovského pracoviště, v učitelském kabinetu
vybudován nový sklad s bezpečnostními skříněmi pro ukládání chemikálií. Úpravám se nevyhnuly
ani rozvody vody, vnitřní kanalizace a otopná soustava. Úplně nové je i interiérové vybavení,
žákovské lavice s elektrickými panely, skříně, multimediální katedra, laboratorní pracoviště,
demonstrační stůl, interaktivní dotyková obrazovka, vybavení kabinetu včetně kuchyňské linky,
laboratorní digestoř, elektrické látkové zatemnění s dálkovým ovládáním. Dále nespočet bezdrátových USB měřících senzorů, nízkonapěťový zdroj, mikroskopy, počítače, multifunkční tiskárna,
kancelářské židle.
Stavební část realizovala společnost KODRLA s.r.o., Huštěnovice v ceně 1 388 225 Kč vč. DPH.
Interiérové vybavení dodala společnost POZIMOS a.s., Zlín, v ceně 2 200 239 Kč vč. DPH.
Marek Ondříšek, foto -bž-

Třetí místo v soutěži Zlatý list
Dne 23. května 2019 bylo nebe nad Valašským Meziříčím zatažené a padaly z něj provazy deště!
I přes nepřízeň počasí se však krajské kolo přírodovědné soutěže ZLATÝ LIST uskutečnilo a všichni
soutěžící i pořadatelé si celý den parádně užili. Soutěžila zde šestičlenná družstva z různých
základních škol celého kraje. Na stanovištích soutěžní stezky prokazovala družstva své znalosti
v oblastech: ekologie, ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, meteorologie a klimatologie. Součástí hodnocení družstva byla i praktická práce pro přírodu.
Naše družstvo reprezentovali žáci 8. a 9. třídy: Štěpánka Večeřová, Anička Lukeštíková, Adéla
Kučíková, Pavel Beran, Vojtěch Krchňavý a Mikuláš Crla. Patří jim velká pochvala, protože obsadili
skvělé 3. místo a právem se tak mohli zakousnout do obrovského valašského frgálu!
ZŠ Buchlovice
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Úspěšnost přijetí buchlovických žáků
V 9. ročníku naší školy bylo ve školním roce 2018-19 celkem 16 žáků: 10 chlapců, 6 dívek
14 žáků (87,5%) nastupuje ve školním roce 2019/2020 na SŠ – ukončení maturitní zkouškou
2 žáci (12,5%) nastupují ve školním roce 2019/2020 na učební obor – ukončení výučním listem
Seznam SŠ škol, na které žáci nastupují:
SOŠGSM Staré Město – 2 žáci – gymnázium, 1 žák – pozemní stavebnictví, 1 žák - automechanik
UPŠ Uherské Hradiště – modelářství – návrh obuvi
SPŠ OA Uherský Brod – sociální činnost
Střední policejní škola Holešov
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem – nábytkářství
SZAT Litomyšl – chovatel cizokrajných zvířat
SPŠ Zlín – pozemní stavitelství
Střední zdravotní škola Brno – ošetřovatelství
GAOZL Zlín – 1 žák – učební obor kuchař – číšník, 1 žák mat. obor gastronomie
SŠPHZ Uherské Hradiště – praktická sestra
SŠOP Zlín – ekonomika a podnikání
Mesit střední škola – obráběč kovů
ZŠ Buchlovice
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Škola v pohybu – 7. května 2019

Víceúčelová sportovní hala Cihelna v Buchlovicích hostila 7. května účastníky akce nazvané Škola
v pohybu, kterou uspořádala Fotbalová asociace ČR ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou
v Buchlovicích. Semináře, jehož hlavním záměrem je inspirace učitelů škol k novým možnostem a trendům
výuky tělesné výchovy, se zúčastnilo na čtyřicet učitelek a učitelů ze Zlínského kraje. (foto Zdeněk Skalička)
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Veřejné medobraní 2019

Pojem „veřejné medobraní“ v Buchlovicích nemá asi žádnou historii. Přesto i letos, v poslední
květnový den, v prostorách ZŠ Buchlovice, proběhl jeho 2. ročník. Zatím o něm příliš do světa
nekřičíme, koná se v komornějším kruhu žáků základní školy s možností účasti rodičů, sourozenců
a kamarádů. Jak se ale do budoucna vyvine, to se nechejme překvapit.
Kdo se včelaři alespoň trošku sympatizuje, v průběhu května tohoto roku si možná pomyslil,
jakou asi budou mít letos včelaři medovou sezónu. Vždyť tolik chladných a upršených dnů květen
dlouho nezažil. A nejsou daleko od pravdy, že včelkám se do takového nečasu příliš nechce. I ti
včelaři, co po zimě radostně nahlíželi do svých přezimovaných včelstev, se koncem května při
stejném pohledu mračí. Loni v tuto dobu totiž již očekávali druhou snůšku a letos se nemohli
dočkat ani snůšky první.
Ale Chřibští včelaříci svou dlouhodobě naplánovanou akci „veřejné medobraní“ nezrušili. Šlo
přece zejména o ukázku pro ostatní spolužáky, učitelky a další zájemce. Proto si vystačili i s tím
málem, co v úlech našli. Spolužáci s nadšením přistupovali k otevřeným úlům a v tom momentu
by všichni chtěli do včelařského kroužku. Bohužel toto nadšení do nového školního roku v září
zpravidla vyprchá a v té době se do včelstev již tolik nezasahuje – začíná nový včelařský rok a ten
je v duchu zazimování včelstev – jejich přípravy skoro na půlroční klid v úlech, bez možnosti včel
si cokoliv z přírody přinést. A v pozdním létě se právě člověk, který včelstva o jejich zimní zásoby
medu připravil, musí postarat, aby chybějící zásoby nahradil alespoň levnější cukrovou sladinou.
To jsou ty plné vozíky cukru v supermarketech, které s největší pravděpodobností tlačí včelaři
nebo jejich příbuzní. Naštěstí včelky tuto náhražku snášejí celkem dobře a dokáží na ní vydržet až
do jara následujícího roku.
A to je celý koloběh ročního cyklu včelaře a jeho včel. Koncem léta včelkám doplní úlové zásoby
cukrem, ošetří proti parazitům a nemocem, aby na jaře našel silná včelstva, která mu v květnu
opět přinesou pro člověka tolik oblíbenou pochutinu – med. A s ním přijde i další ročník „veřejného medobraní“ na naší základní škole a školní včelnici. Zajímejte se o něj v době kolem MDD,
pravděpodobně v pondělí 1. 6. 2020.
Za Chřibské včelaříky Miroslav Smatana
Foto Čestmír Kolařík
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Druhý ročník vytáčení medu
V pátek 31. 5. 2019 čekal žáky prvního stupně ZŠ a MŠ Buchlovice tradiční Den dětí, který zorganizoval Žákovský parlament. Doprovodným programem bylo vytáčení medu, které úspěšně
probíhalo na naší ZŠ již druhým rokem. Ranní družinka se proměnila v pracoviště včelaříků – dětí
z kroužku Chřibští včelaříci. Kroužek pracuje téměř sedm a půl roku pod vedením pana Smatany.
Společně žákům naší školy připravili další zajímavý den ze života včel.
Z včelaříků jsou již malí odborníci. Ráno nejdříve museli sami vybrat rámky z úlů z včelnice na školním pozemku. Tomu se zájmem přihlíželi žáci vybavení včelařskými klobouky. Další činnosti se
žáci školy přímo zúčastnili. Následovalo odvíčkování víček za použití odvíčkovací vidličky. A to už
mohly děti ochutnat lahodnou chuť medu a tzv. „medovou žvýkačku“. Připravené rámky postoupily z nerezové vaničky do mechanického medometu. Pomocí odstředivé síly a síly žáků jsme
získali med. Po filtraci medu přes jemné síto následovalo stáčení přímo do sklenic. Sklenice byly
opatřeny víčkem a speciální etiketou a byly připraveny pro případné zájemce právě vytočeného
medu. A že jich nebylo málo…. Jakmile se u medometu vystřídaly všechny ročníky, následoval
nezbytný úklid. Akce se neobešla bez žihadla, ale postiženou byla malá včelařka, která se zachovala velmi velmi statečně.
Nejenom pohled na práci včelařů, ale i možnost se zapojit do činnosti a ochutnat, získání dalších
nových informací…to vše obohatilo náš Den dětí. Po dnešním dnu se zase rozšíří řady členů
kroužku… Velká pochvala patří našim mladým včelařům Lucii a Davidovi Zapletalovým, Edovi
a Ester Bursovým, Štěpánce Večeřové, Ondrovi Prčíkovi a Čestmírovi Kolaříkovi - členům včelařského kroužku, kteří celé dopoledne velmi aktivně pomáhali. A především jejich trpělivému
vedoucímu panu Smatanovi, který dětem předává své informace a také jim věnuje svůj volný čas.
Děkujeme za krásný sladký den a již se těšíme na další ročník…
ZŠ a MŠ Buchlovice
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Zpívání od srdíčka – 12. května 2019

Letošní Zpívání od srdíčka, které připravil folklorní soubor Děcka z Buchlovic, proběhlo v sále restaurace
U Páva 12. května.
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Foto: Zdeněk Skalička
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Kosecké písně 2019
Fotografie z letošních Koseckých písní, které se uskutečnily v zámecké zahradě v sobotu 26.
května, pořídil Zdeněk Skalička. Během akce bylo uvedeno do života nové album Kosecké písně,
na kterém spolupracovaly soubory z Valašska, Horňácka, domácí cimbálovka Rubáš a mužský
a ženský sbor pořádajícího Folklorního studia Buchlovice. Album představili starostka Buchlovic
Pavla Večeřová a producent Milan Páleš.
V soutěži o nejlepší sekáče zvítězil v mužské kategorii Miroslav Šobr a mezi ženami byla nejlepší
Marie Krejčová, oba ze Strakonic.
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Mladí fotbalisté na Slovensku

Žáci buchlovické fotbalové přípravky se svými trenéry a některými rodiči vyjeli 8. června do buchlovické spřátelené obce Horného Hričova nedaleko slovenské Žiliny. V Hričově odehráli s místními
žáky přípravky přátelská utkání v rámci hričovského Dne dětí. Následovalo příjemné posezení
s besedou se slovenskými přáteli v čele se starostou ing. Dušanem Ďuríčkem a předsedou hričovské TJ Jozefem Pytlem.
Foto Bořek Žižlavský a Bronislav Mikulík
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Ukončení fotbalové sezóny se vydařilo
Na fotbalovém hřišti sportovního areálu TJ Buchlovice se uskutečnilo 18. června v odpoledních
hodinách ukončení sezóny 2018/2019 dětí z buchlovické fotbalové přípravky. V první části proběhl
trénink mladých fotbalistů s tzv. létajícími trenéry a poté si všichni připili dětským šampaňským
na další sportovní úspěchy se starostkou Mgr. Pavlou Večeřovou, předsedou TJ Buchlovice Martinem Kořínkem, trenérem přípravky Jiřím Moravčíkem a dalšími. Následovalo občerstvení v bufetu
na hřišti. Celé odpoledne a podvečer doprovázelo účastníky povedené akce krásné letní počasí.
Foto Pavel Paška a -bž-
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Srandovní fotbalové utkání

Dne 22. června odpoledne proběhl již třetí ročník srandovního fotbalového utkání Buchlovice „C“
versus RS Smraďavka.
Sestava RS Smraďavka: Karlík L. – Krystýnek F., Křiva, Štěpánek – Kovařík – Karlík T., Prášilík, Krystýnek P., Procházka – Mikulík, Jurča. Střídájící: Horák, Maxim, Johny.
Sestava Buchlovice „C“: Valeš – Strýček T., Večeřa, Belant, Rybář – Tomešek, Strakoš, Marek J., Šarata
– Kučera, Martinák. Střídající: Kamenický, Drápal, Kunc.
Po velmi vyrovnaném utkání zvítězil tým našeho buchlovického „C“ týmu! Nutno podotknout, že
Smraďavka neproměnila 2 penalty a k navýšení skóre došlo až v závěru utkání. Těšíme se na další
ročník!!! Tedy TJ Buchlovice „C“ - RS Smraďavka 6:1 (2:0). Branky vstřelili: Martinák, Šarata, Marek J. 2,
Tomešek, Kunc – Karlík T.
Děkujeme všem organizátorům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci.
Jan Rybář
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Zážitek v thermalparku

V úterý 25. 6. 2019 uspořádalo Československé kulturní centrum Buchlovice (ČSKC) celodenní
zájezd do Thermalparku Dunajská Streda na Slovensku.
Z Buchlovic jsme vyjeli po 7. hodině ranní a za tři hodiny už mohli účastníci zájezdu využívat všech
atrakcí a výhod thermalparku. Protože jsem se takového zájezdu zúčastnila vůbec poprvé, musím
přiznat, že jsem byla opravdu velmi mile překvapena vybaveností, krásným prostředím a úrovní
služeb tohoto areálu. Navíc bylo vše, počínaje vstupným, cenově přijatelné. Počasí nám vyšlo
krásné, takže jsme si celý den opravdu užili a zpáteční cesta nám rychle uběhla. Nakonec jsme si
slíbili, že podobný zájezd zase zopakujeme. Možná už na podzim…
Iveta Rosůlková, ved. ČSKC
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Buchlovjan ve fotbalové reprezentaci
Jakubu Daňhelovi z Buchlovic, žáku
ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti,
hráči FC Slovácko a odchovanci
naší fotbalové přípravky, se podařilo dostat mezi hráče české fotbalové reprezentace. První zápas
odehrál v květnu v přátelském fotbalovém utkání Česká republika
– Holandsko, který se uskutečnil
na hřišti v holandském Oldenbroeku.
Jakubu Daňhelovi blahopřejeme
a přejeme, ať se mu daří v další
úspěšné reprezentaci naší republiky.
(Foto repro)
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Na pasece
Slovo „paseka“ má více významů. Může to být mýtina, což je označení pro území nezarostlé stromy
v lese. Také to mohou být lidská sídla – názvy obcí, osad nebo jejich částí. A také může přeneseně
označovat nepořádek, spoušť, velkou škodu.
Tam, kam letos 15. 6. 2019 zavítali místní včelaři a včelaříci, nelze zcela bez zaváhání přiřadit k žádnému z těchto významů.
Hlavním cílem našeho výletního autobusu byla tentokrát Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci,
a ta není ani mýtinou v lese, ani žádnou osadou, a nenašli bychom tam ani žádnou spoušť či nepořádek. Jedná se o největší včelařský skanzen ve střední Evropě, který má více než 300 exponátů
úlů a včelínů, rozsáhlý park s arboretem, kde vynikají především významné nektarodárné dřeviny
a historická lipová alej, solitéry jako liliovník tulipánokvětý, sofort japonská, cedr libanonský, sad
ovocných dřevin a další. Celkově se ve včelařském arboretu nachází více než 700 nektarodárnych
a pylodárnych dřevin a keřů.
Zařízení Včelařská paseka bylo vybudováno slovenskými včelaři jako vzdělávací centrum. Tomuto
účelu slouží přes 100 let, s krátkým přerušením ve čtyřicátých a padesátých letech, dodnes. Návštěvníkům tak přiblíží začátky včelaření v Horním Uhersku, zakládání včelařských spolků,
založení Včelařské paseky, její okupaci maďarskými vojsky, pobyt posádky polního letiště Rudé
armády během osvobozování území i pozdější působení včelařského učiliště a postupného budování včelařského skanzenu.
O zajímavostech ze života včel, o včelařsky významných rostlinách a o všestranném využití včelích
produktů pro lidské zdraví, se návštěvníci dozvědí mnoho informací prostřednictvím 30 panelů
včelařského naučného chodníku, jakož i během prohlídky s průvodci – členy rodiny Moravčíkových, kteří v tomto skanzenu bydlí a pracují. Mladá sympatická rodinka, která si jistě získala
srdce našich výletníků už jen tím, že se úvodního slova průvodce, s nemalou dávkou trémy, ujala
mladičká dcerka Zuzka, postupně doplněná jejím otcem Rudou a i jeho otcem Rudolfem starším,
kteří se nám věnovali po celou dobu pobytu ve skanzenu. Navíc paní Moravčíková chystala oběd
pro naši 55člennou delegaci. A že oběd byl výborný, dosvědčí i ti naši rozmlsaní včelaříci, kteří prý
polévku nejí, ale tady si ještě přidali. Po obědě došlo i na sladkost ke kávě a ochutnávku medoviny
z jejich rodinné produkce.
Náš výletní autobus poté nabral kurz směrem na Kostolnou pri Dunaji, kde nás zlákala chuť navštívit
Oázu sibiřského tygra, o kterou pečují dobrovolníci s cílem přispět k záchraně tohoto ohroženého
živočišného druhu. Podle jejich slov tygrů sibiřských žije na světě více v odchovech člověkem než
ve volné přírodě. Zda tento způsob záchrany je ten správný, je dle mne diskutabilní. Než se však
člověk naučí chránit prostředí pro volně žijící exempláře, může snad být tento počin přechodným
řešením a zejména pro děti inspirující k zamyšlení o potřebě ochrany ohrožených zvířat.
Následující kilometry autobus ukrajoval do místní historie – na břeh Malého Dunaje – osady Jelka,
kde stojí v celé své parádě technická památka – středoevropská rarita – funkční Vodní kolový
mlýn Jelka. Ten se nachází v překrásném zákoutí na břehu Malého Dunaje. Obnovený mlýn,
který původně patřil Jozefovi Némethovi, je v současnosti zpřístupněn veřejnosti. Pozoruhodná
technická památka na jihozápadním Slovensku je přístupná prašnou polní cestou z výpadové
cesty z obce směrem na Dunajskou Stredu. Nejstarší doklad o mlýně pochází z roku 1894. Mlýn se
původně skládal ze dvou stavěných lodí, které ve středu spojovalo mohutné mlýnské kolo. Dominantní část mlýna tvoří mlýnice, technologické zařízení mlýna sestává ze soupravy hnací, převodové a pracovní tj mlecí. Od roku 1983 je mlýn zaevidován ve Státním seznamu nemovitých
kulturních památek na Slovensku.
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Toto místo nebylo příjemné jenom opravenou technickou památkou, ale i protékajícím vodním
tokem Malého Dunaje, který mnozí využili ke zchlazení svého těla rozpáleného úmorným horkem.
Zevnitř některým pomohl také nanuk nebo Zlatý bažant.
Včelařské výlety každoročně mají i svou turistickou část, která byla letos naplánovaná z obce Dechtice do obce Naháč s cílem uvidět Katarínku. Co to je? Jedná se o ruiny starobylého kostela a kláštera sv. Kataríny Alexandrijské. Katarínka se nachází v lesích Malých Karpat asi 20 km od Trnavy.
Dnes lze vidět ještě dobře zachované kostelní ruiny s věží a zbytky jednoho křídla klášterní
budovy. Klášter leží mimo hlavních silnic i významných turistických chodníků, což na jedné straně
pomohlo k jeho zachování v celkem dobrém stavu (i po dvěstě letech chátrání stojí zdi i věž kostela), ale na druhé straně klášter zůstal ukrytý před zraky i pozorností většiny milovníků historie
a vzácných památek. Každý návštěvník, který se ocitne při těchto majestátních ruinách, je okouzlen jejich krásou, důstojností i zvláštní magickou atmosférou vyzařovanou staletými kameny
v majestátním tichu okolní lesní pustiny.
Poslední bod programu naplnil únavou většinu účastníků, přesto nikdo v autobusu neusnul,
neboť o zábavu se postarala tradiční tombola slosovatelných jízdenek. Zejména děti před ní hoří
nedočkavostí, nebo to alespoň u dospělých není tolik znát. Kromě sladkých pochutin, nejčastěji
na medové bázi, se našly i cenné sponzorské dárky některých místních firem nebo i přímo účastníků zájezdu.
Na závěr chci vyslovit poděkování za příjemný den, že jsme se všichni ve zdraví, i když někteří
na pokraji sil, ale spokojení, ve večerních hodinách vrátili domů. A věřím, že ani napříště znovu
nezůstane v autobuse jediné místečko volné.
Za Chřibské včelaříky i s pomocí textů z internetu sepsal Miroslav Smatana
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Kulturní kalendář červenec–srpen 2019

9. 7.

2. 7.

5. 7.
až
7. 7.
14. 7.

Každou SOBOTU, kromě
níže uvedených akcí,
od 20:00 hod., se můžete
těšit na ČESKOSLOVENSKOU
A VZPOMÍNKOVOU DISKOTÉKU
s DJ Jackem (VSTUP ZDARMA,
za deště se nekoná)
DĚTSKÁ BUBLINKOVÁ PÁRTY
od 15:00 – startuje párty pro
děti S BUBLINKAMI VŠUDE, KAM
SE PODÍVÁŠ – vstup zdarma
ŘÍZKOMÁNIE
od 15:00 – startuje první
prázdninová párty pro děti.
Pro prvních 100 příchozích
dětí řízečky ZDARMA
Růže na zámku

Gabriela Pokorná/CHABI
production s.r.o.
e-mail: pokorna.promo@chabi.cz

Smraďavka

Gabriela Pokorná/CHABI
production s.r.o.
e-mail: pokorna.promo@chabi.cz

Smraďavka

Gabriela Pokorná/CHABI
production s.r.o.
e-mail: pokorna.promo@chabi.cz

Státní zámek
Buchlovice

Státní zámek Buchlovice,
Tel. 572 434 240
www.zamek-buchlovice.cz
Agentura Vichr
tel. 572 551 851, www.vichr.cz
HB Collegium
Libuše Mikulová tel. 774 886 205,
www.buchlov.info
Zálesák: Adriana Schustrová

Fíha tralala

Amfiteátr
Buchlovice
Buchlovské kování – 14. ročník Hrad Buchlov
kovářského sympozia

13.
až
14. 7.
17. 7. – Letní zálesácký tábor
27. 7.
20. 7. MTB JUVACYKLO MARATON
cyklistické závody s bohatým
programem, od 19:30
koncert rockové regionální
legendy Reflexy (original)…
více informací na www.
mtbmaratonbuchlovice.cz
20. 7. Stromboli, R. Dragoun
25.
až
27. 7.
27. 7.

Smraďavka

Smraďavka

Gabriela Pokorná/CHABI
production s.r.o.
e-mail: pokorna.promo@chabi.cz

Amfiteátr
Buchlovice
Buchlovské noci s Černou paní Hrad Buchlov
– Noční prohlídky
XVIII. ročník Festivalu česneku
na zámku (a v městečku)
Buchlovice

Agentura Vichr
tel. 572 551 851, www.vichr.cz
HB Collegium
Libuše Mikulová tel. 774 886 205
www.buchlov.info
Areál zámeckého Folklorní agentura Buchlov
parku Buchlovice Ing. Miloslav Hrdý 737 649 604
miloslav.hrdy@seznam.cz
a náměstí
František Hrňa 725 754 704,
Buchlovice
hrnaf@seznam.cz
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30. 7.

PRODLOUŽENÉ POHÁDKOVÉ
ÚTERÝ – vstup zdarma

Smraďavka

3. 8.

Hasičský Srandamatch

3. 8.

19. CHATAŘSKÝ BÁL, již
od 19:30 – tradiční párty
s diskotékou, živou hudbou,
bohatou tombolou a pravým
slováckým přivítáním
Skautský letní táborna téma
EVOLUCE

Hospůdka
u Špalka
pod Buchlovem
Smraďavka

4. 8.
až
14. 8.
9. 8.

Queenie

10. 8.

Reflexy (original)

13. 8.

MISS/MISSÁK SMRAĎAVKA
2019, od 15:00 – soutěžní
odpoledne s volbou miss/
missák 2019
Mig 21

17. 8.
18. 8.
18. 8.
20. 8.

23. 8.
25. 8.

29. 8.

Amfiteátr
Buchlovice
Smraďavka

Smraďavka

Gabriela Pokorná/CHABI
production s.r.o.
e-mail: pokorna.promo@chabi.cz
Petr Špalek, tel. 603 530 448
www.hospodauspalka.wz.cz
sdh-buchlovice@seznam.cz
Gabriela Pokorná/CHABI
production s.r.o.
e-mail: pokorna.promo@chabi.cz

Junák Buchlovice, Tereza Tymrová,
TerezaTymrova@seznam.cz,
777540580
Agentura Vichr
tel. 572 551 851, www.vichr.cz
Gabriela Pokorná/CHABI
production s.r.o.
e-mail: pokorna.promo@chabi.cz
Gabriela Pokorná/CHABI
production s.r.o.
e-mail: pokorna.promo@chabi.cz

Amfiteátr
Agentura Vichr
Buchlovice
tel. 572 551 851, www.vichr.cz
Pouť Nanebevzetí Panny Marie Kaple sv. Barbory KDU-ČSL
Hrabina František
Pouťové odpoledne
Hospůdka
Petr Špalek, Tel. 603 530 448
u Špalka
www.hospodauspalka.wz.cz
Gabriela Pokorná/CHABI
TANEČNÍ CESTA KOLEM SVĚTA, Smraďavka
production s.r.o.
od 15:00 – startuje tanečně –
e-mail: pokorna.promo@chabi.cz
soutěžní odpoledne dle zvyků
a tradic jednotlivých států
VSTUP ZDARMA
Tři sestry
Amfiteátr
Agentura Vichr
Buchlovice
tel. 572 551 851, www.vichr.cz
Princezny a princové –
Zámecká
ČSK, Iveta Rosůlková,
zámecká procházka
zahrada
tel. 725 453 163,
cskcbuchlovice@seznam.cz,
www.kulturabuchlovice.cz
Smraďavka
Gabriela Pokorná/CHABI
POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÁ
production s.r.o.
PÁRTY/PRODLOUŽENÁ,
e-mail: pokorna.promo@chabi.cz
aneb. ŘÍZKOMÁNIE 2,
od 15:00 VSTUP ZDARMA
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Staré fotografie z alba paní Janálové, roz. Mitášové nám přibližují kurz dámské krejčové, který probíhal
v Buchlovicích za války, počátkem 40. let minulého století, a zúčastnilo se ho několik tehdy mladých
Buchlovjanek.
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Cestovatelka
Magda nevlastní auto, ani nevydělává měsíčně horentní finanční částky. Vždy se usmívá, když říká,
že je vlastenka, protože má ráda zemi českou. Doma jí v pracovně visí velká mapa České republiky.
Občas do mapy zapíchne prst a pokaždé zjistí, že všude je krásně. Když pak má čas i chuť, obojí
musí být tak nějak najednou, pak cestuje.
,,Lidé, kteří pravidelně jezdí k moři, tak ani neví, kde jsou Krkonoše a Jeseníky. To ani nemluvím o té
husté síti církevních památek, o muzeích, naučných stezkách, hradech a zámcích, romantických
zříceninách a skanzenech,“ vypráví zaujatě Magda a nezapomíná k tomu přidat ten svůj úsměv.
Ke svým cestám nepotřebuje drahé auto, ale stačí jí zdravé nohy, vlak a k tomu pár peněz. Internet dnes poskytne dokonalý cestovní plán, stačí si jen vybrat a pak už jen zbývá vyrazit na cestu.
Manžel s Magdou po jejich hradech a zámcích nejezdí a nezbylo mu nic jiného, než jí cestování
tolerovat a uznat, že manželství není přece žádná železná klec, ani snůška příkazů a zákazů.
Usmívá se, když domů přijde pohlednice, na které je hezká známka, poštovní razítko a někdy také
razítko příslušné památky.
Magda časem začala jezdit s kamarádkou. Dokud jí nohy slouží, pak si dopřává tento druh turistiky.
Její turistickou hůl zdobí bezpočet štítků z hradů a zámků. Časem se probírá pohlednicemi a oživuje
si zážitky a vzpomínky, které ji nikdo nevezme. Je hodně lidí, kteří by sami bez partnera nikam nejeli.
Ti pak vůbec netuší, kolik jen krás a příjemného času jim během života utíká nenávratně pryč.
V životě si nevybíráme rodiče, sourozence a sousedy. Jinak máme vždy na výběr. Pak se stačí
jen rozhodnout. Krkonoše, Jeseníky, Šumava, Český les, Krušné hory, Orlické hory, Železné hory,
Beskydy a nebo Konopiště, Karlštejn, Vizovice, Znojmo, České Budějovice, Kutná Hora, Bezděz,
Křivoklát, Trosky, Lednice, Valtice a nebo… matička stověžatá Praha. A že tedy máme z čeho vybírat. A to bylo jen něco namátkou a rychlým prstem po mapě. A nyní ruku na srdce. Kdy jste byli
naposled na starobylém hradě Buchlově? Ano na tom hradě, který zdobí naši krajinu již po mnoho
staletí. Takže nezbývá nic jiného, než si vybrat a pak si s úsměvem říci cestování zdar!
Vladimír Procházka
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Písně o penězích
(rozmýšlení a vzpomínání primáše Cimbálové muziky Burčáci Fanoša Holmesa Ilíka)
Nejvíc slováckých pěsniček (ale asi všech na světě) je o lásce. Tento silný lidský cit byl
vždycky podnětem a inspirací ke zpěvu, ať veselému či zarmoucenému. A potom se moc zpívalo o vojně a smrti, také koních, o všem, co se dělo kolem lidí v přírodě, o práci, o radostech.
Ale kdo by čekal, že o penězích či placení jimi za cokoliv bude inspirativní, že zpívané o dluzích či dokonce exekuci dlužníků se v pěsničce objeví až moc často, jsem nečekal. Zkusil
jsem zapátrat v paměti – a byl jsem překvapený. Posuďte sami.
Tak ta nejčastější a nejznámější témata, kde se penězi platí, mluví o penězích, dluzích, to jsou
pěsničky:

Pijácké
…šenkérovi na borg dukát prislubujem…
Zaplatím, zaplatím, ale včíl nemám čím…
Šenkérečko, sbohem buďte, co su dlužen,
pamatujte
Kdože nám zakáže za naše peňáze, ani pán,
ani král
Propil koně aj s kočárem, preca ostal velkým
pánem, zemanem
Nebudem dobrý, nebudem, až nás oderú
na buben. Až na nás budú bubnovat, eště ím
budem trucovat.
Eště nám ostaly šenkérečky dlužny nebo
Eště sme nebyli šenkérečkám dlužni
Nic to, nic, čerta nic, včéra som mal tisíc korun,
dneskaj nic
Eště si já pohár vína zaplatím
Ludé sa čudujú, za co chlapci pijú, za svorně,
aj za lušně…
Nemárni, nemárni, šohajíčku švarný
Co sa ně na mojéj ženě lúbí, peníze propila,
bosky chodí, sukňu má v hospodě zastavenú
Nalej jim ho, podaj jím ho, šak majú peníze,
zaplatí ho
Nalej ně ho, dones ně ho, šak já ti zaplatím,
co je tvého

Kamaráde bratre, prepijme dva zlaté, prepijme aj
tretí, šak nemáme dětí
Zahrajte ně, muzikanti, dám vám paták
Dám vám za za ně tri tolare, jeden hrubý
a dva malé
Do krčmy ma poslali, grajcára ně nedali
A gdo peníze nemá, nech do ní nechodí
Kam sa ně ten grajcár děl
Poďme, chlapci, poďme zbíjat
Na hradišťských lúkách našel sem tam dukát.
A nešetřivý nálezce se hned ptá, co s nečekaným
nálezem: Kdo ně ho promění?
Mal som sedem peňázů, prepil sem ich od rázu
Už sem prepil šecko, na stěně hodiny
Já grajcár, ty druhý, ten tolar, ten zlatý, aby byli
šenkéri bohatí
Prepil sem, prepil sem na Myjavě…prepil sem
kone vrané
Šak to platí kapsa má, jak nebude kapsa platit,
zaplatíme patama
Dal bych za ťa stříbro, zlato, a ty ně prechodíš
přes to blato
Ale že su hoférek malý, kde by sa ně peníze braly
Co sa ně zdálo v pondělí ráno, dívám sa
do kapse, peněz je málo
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Ale nejen za pití, platilo se odedávna za jiné věci či požitky, třeba:
Andulko moja, buď ně povolná, kúpím ti
kabátek…
Mamko, mám tolary, hoja héj, dali ně žandári…
a kde dali, nech dali, šak zadarmo nedali
Cikánka smlouvá: Když ti budu čarovat, ty ně
mosíš něco dat, štyry groše lebo pět
Pod okénkem vyskakoval, štyry groše ukazoval,
dajte vy ně dívča vaše, dám vám za ně štyry groše

Gdo chce peknú ženu mať, mosí na ňu geltovat
Žena lúbí tolary a já lúbím poháry
Za grajcar je malý křivák, za dukát je hrubý nůž
Nechce ně panenka žádná, že je má kapsenka
prázdná, půjdu já od panny k vdově
Kdybych byla, tak jak nejsu bohatá, kúpila bych
si já retaz ze zlata

Vojna a peníze, to jsou spojené nádoby, odjakživa
Za sto dukátů mňa nedajú, lebo husárú nemajú
Nebojte sa chlapci na téj vojně núze, šak
za nama vezú ve vozoch peníze
Husárovi dobre je, štyry groše na deň má, eště
z toho miléj dá…
… a ještě mnoho dalších, však, zamyslete se
sami a hlavně – každý den si nezapomeňte
zazpívat!

Toto zamyšlení bylo předáno několika desítkám přítomných návštěvníků vernisáže výstavy
Pro štěstí, která se uskutečnila 26. listopadu
2010 v Muzeu Podhradí Buchlovice, jejím autorem byl ing. Miloslav Hrdý.

Foto Zdeněk Skalička
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Vzpomínka na „Kosecké 2019“
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Stavba bytů pro veřejnost v několika bytových objektech v Lúčkách (Zelený dvůr Buchlovice) dále
pokračuje. Stavbu provádí stavební a obchodní firma Tufír spol. s r. o. Kunovice. Zájemci o byt se
mohou informovat na tel.: 606 169 315 nebo na e-mailu: reality@tufir.cz. (foto -bž-)
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V měsíci květnu jsme opět přivítali naše nové občánky Buchlovic – zleva Antonína Kyliána a Kryštofa
Černého. Do života jim oběma přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí. (Foto Oldřich Stránský)
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V měsíci červenci a srpnu slaví svá jubilea
červenec
Maria Steigrová
Milada Hamhalterová
Blažena Haničáková
Jiří Procházka (Domov pro seniory Buchlovice)
Růžena Čagánková (Domov pro seniory Buchlovice)
Ludmila Létalová
Anna Vráblová
Jana Sedláčková
Jaroslav Skládal
srpen
Jarmila Marková
Marie Fiantová
Stanislava Machalová (Domov pro seniory Buchlovice)
Marie Vlasatíková (Domov pro seniory Buchlovice)
Marie Krystýnková (Domov pro seniory Buchlovice)
Ludmila Blažková
Eva Maděrová
Květa Kučíková
Josef Juřík

Všem oslavencům přejeme
do dalších let života všechno nejlepší!
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V našem seriálu starých pohledů na Buchlovice a okolí dnes přinášíme netradičně dvě pohlednice
z období třicátých let 20. století představující naši družební obec u Tábora – Chotoviny.

Půvabné letní květy vyfotografovala Františka Mičkalová
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