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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
po letošní nezvykle teplé zimě, která určitě nepotěšila majitele 
lyžařských areálů, hotelů, restaurací a půjčoven, nás zřejmě potě-
ší alespoň účty za dodávky plynu nebo pevných paliv. Zahrádká-
ři se zase nebudou zlobit, když na Velikonoce místo odhazování 
sněhu budou hrabat listí, rýt záhony nebo vysazovat květiny.
 Velikonoce nejsou jen dobou odpočinku a radosti z „volné-
ho“ Velkého pátku a Velikonočního pondělí, ale i připomínkou 
tradic, které k naší historii neodmyslitelně patří. Ty menší půjdou 
s tatary a velikonoční říkankou koledovat vajíčka a jiné dobroty, 
ty starší „oprášit“ své manželky, přítelkyně a zbylé zástupkyně 
ženského pohlaví v rodině.
 Na konci února proběhla v  režii Světlovánku, Světlovanu 
a SDH Bojkovice tradiční masopustní obchůzka města s předá-
ním práva starostou města. Pestrých masek bylo spoustu a za 
celou organizaci patří všem velké poděkování.
 Z  naplánovaných investičních akcí se pomalu rozjíždí vý-
stavba obslužné budovy na městském koupališti, přípravy na 
vybudování kolumbária pod smuteční síní, realizace nových čtyř 
odborných učeben v ZŠ TGM, oprava beach volejbalového kurtu 
a povrchu atletických drah. Dotace na obměnu veřejného osvět-
lení ve Čtvrti 1. máje a Bezručově čtvrti je již přidělena a čeká-
me na vítěze výběrového řízení na dodavatele, který by akci měl 
v jarních měsících také zrealizovat. Stále čekáme na rozhodnutí 
o přidělení dotace na výstavbu cyklostezky z Krhova do Bzové, 
revitalizaci Podhájí a na výstavbu chodníku v ulici Luhačovické 
od Fučíkovi čtvrti po železniční přejezd. Projektovou dokumen-
taci dokončujeme na Centrální parkoviště za MěÚ, kde v případě 
úspěchu, plánujeme zahájení realizace ještě letos.
 Jsem přesvědčen, že se na začátku března kulturní dům na-
plní účastníky již 18. ročníku Koštu slivovice, a přestože loňská 

sezóna nebyla z hlediska ovoce vůbec dobrá, se akce pod taktov-
kou SK SV opět vydaří.
 Jaro s příchodem jarního slunce probouzí u většiny lidí op-
timistické nálady a tvořivé síly. Něco nás napadne, dostaneme 
na starost nějaký úkol nebo projekt. Přeji tedy všem co nejvíce 
tvůrčího elánu, slunečné jarní měsíce a co nejméně starostí.
 Veselé Velikonoce!

Petr Viceník, starosta města
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AKTUÁLNĚ

Zprávy z radnice

Inzerujte 

v Našem Bojkovsku. 

Cena 12 Kč/cm2.

 Termíny zasedání Zastupitelstva 
města v roce 2020:
27. 2., 8. 4., 11. 6., 3. 9., 15. 10., 10. 12.

 Třídění odpadů
Město Bojkovice podporuje své občany 
v třídění odpadů v domácnostech, neboť 
pořídilo pro občany sady tří barevných ta-
šek na třídění papíru, plastů a skla. Tašky 
jsou opatřeny uchy a suchými zipy, který-
mi je lze spojit dohromady. Zájemci si je 
mohou vyzvednout za poplatek 20 korun 
na sběrném dvoře.

BOJKOVICE, CZECH REPUBLIC

SBD Světlov informuje – termín pro 
převod bytů do osobního vlastnictví
V poslední době se hromadí dotazy členů našeho družstva k termínu pro převod 
bytů do osobního vlastnictví. Jako bližší informaci a upřesnění proto uvádíme:
 Zákon č. 345/2009 Sb., který  novelizoval  zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví 
bytů,  stanovil  termín pro podání žádostí o převod bytů do osobního vlastnictví 
na 31. 12. 2020. Tento termín je však platný pouze v případě, že jednotlivé bytové 
družstvo nemá tento termín upraven jinak. U našeho stavebního bytového družstva 
Světlov Bojkovice jeho nejvyšší orgán (shromáždění delegátů) již v roce 2009 rozho-
dl o posunu výše uvedeného termínu na datum 31. 12. 2039.  
 Tudíž času na případný převod bytů do osobního vlastnictví je ještě dostatek. 
Navíc pokud nepřecházejí do osobního vlastnictví všechny byty v domě najednou 
postrádá tento převod jakoukoliv logiku. Nový vlastník musí totiž ze zákona zůstat 
ve správě  bytového družstva. Navíc v případě převodů bytů, které již  v osobním 
vlastnictví jsou, je nutno při jeho dalším prodeji uhradit daň z nabytí nemovitých 
věcí ve výši 4 % z prodejní ceny (při „prodeji“ družstevních bytů se tato daň neplatí). 

Pavel Křižka, předseda představenstva SBD Světlov

Nabídka pronájmu nebytového prostoru v budově 
Městského úřadu Bojkovice, Sušilova 237, Bojkovice

Na základě rozhodnutí Rady města Bojkovice dne 17. 10. 2019 
zveřejňujeme ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

v platném znění záměr města pronajat tento nemovitý majetek:
nebytový prostor v budově Městského úřadu Bojkovice, Sušilova 237, Bojkovice 

(prodejna textilu – v pravé části budovy) o celkové výměře cca 110 m2 
za těchto podmínek:

 účel – obchodní činnost 
 minimální nájemné 650 Kč/m2/rok 
 dodávka elektrické energie bude hrazena přímo dodavateli
 dodávka tepla, vodné a stočné bude hrazeno pronajímateli na základě samostatné smlouvy 
 doba pronájmu do 31. 12. 2021

Vyjádření a nabídky je možné předložit tajemníkovi Městského úřadu Bojkovice

Oční ambulance ve Slavičíně oznamuje změnu ordinační doby
PO – PÁ: 8.00-14.00

Pacienti se mohou objednávat i telefonicky na čísle 577 342 723. 
Přijímáme nové pacienty.
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Bezplatný 
vysokorychlostní 
internet Wifi4eU 
spuštěn
Město Bojkovice bylo úspěšné s po-
dáním žádosti o dotaci na zřízení bez-
platné metropolitní Wi-Fi sítě v centru 
města. Žádost byla podána přímo Ev-
ropské komisi a byla podpořena částkou  
15 000 tis. EUR, což odpovídá částce 
skoro 400 tis. Kč. Dotace je 100 %! Pro-
jektem WiFi4EU Evropská komise 
podporuje zavádění bezplatného 
systému pro wi-fi připojení pro obča-
ny a návštěvníky ve veřejných prosto-
rách, jako jsou parky, veřejné budovy, 
knihovny, zdravotní střediska nebo 
muzea v celé Evropě. V prosinci 2019 
byl spuštěn vysokorychlostní volný 
internet SSID: Wifi4EU, rychlost 30/30.
 Přístupové body: Tillichovo ná-
městí, městský úřad, centrální dětské 
hřiště, DDM, terminál (vlakové nádra-
ží) a vlaková zastávka. Po přihlášení 
do sítě se již k dalším bodům budete 
připojovat zcela automaticky, a to ne-
jenom v Bojkovicích, ale v celé EU tam, 
kde města k projektu přistoupila. Vše 
perfektně zrealizováno firmou Avo-
net. Díky!

Petr Viceník, starosta města
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aktivity Klubu Světlov v roce 2019
Ani jsme se nenadáli a jsme zase 
o rok starší, takže už tradičně jako vždy 
na počátku roku, zveřejňujeme přehled 
činnosti našeho klubu za rok uplynulý. 
Byla jako vždy bohatá a pestrá.

 15. 1.  Využití včelích produktů. 
Přednáška včelařky Evy Zemčíkové

 29. 1.   Století z pohledu zdravotně 
postižených. Beseda s Janem Uherkou

 12. 2.   Výroční členská schůze
 20. 2.   Návštěva představení Petr 

a Lucie v divadle Zlín
 26. 2.   Peru–říše Inků. Cestopisná 

přednáška Pavla Křižky
 2.  3.   Návštěva fašanku ve sloven-

ské družební obci Fačkov
 12. 3.   Postavení ženy v průběhu 

staletí. Přednáška Tomáše Hamrlíka
 26. 3.   Hrozenské šaty. Beseda 

nad knihou s Eliškou Křižkovou
 31. 3. – 5. 4.  Ozdravný pobyt 

v Piešťanech
 9.  4.   Irán, Kazachstán, tajemný 

Turkmenistán. Beseda se Stanislavem 
Tresou

 11. 4.   Koupání v termálních lázních 
Velký Meder – Čalovo

 23. 4.   Léčivá síla kamenů. Beseda 
se S. D. Čerňovou

 7.  5.   Cestovatelské zážitky z cesty 
po střední Azii. Přednáška St. Tresy 

 14. 5.   Beseda nad knihami se žáky 
ZDŠ. Květoslava Ogrodníková

 21. 5.   Za tajemstvím Starého a No-
vého Světlova. Přednáška Radima Vrly, 
pracovníka NPÚ Kroměříž

 4. 6.   Cesta po Švýcarsku – města, 
hory, ledovec, květena. Přednáška 
V. Šumbery s promítáním

 11. 6.   Návštěva výstavy Umění 
pravěku a pravěk umění ve Slováckém 
muzeu v Uh. Hradišti a pak plavba lodí 
po kanále řeky Moravy

 3. 7.–11. 7. Pobyt v Rabacu Chorvat-
sko

 10. 9.   Klid v těle i v duši. Beseda 
s Krystýnou Chovancovou

 24. 9.   Další rozvoj našeho města. 
Beseda se starostou města Petrem 
Viceníkem

 26. 9.   Koupání v termálních lázních 
Velký Meder – Čalovo

 8. 10.  Životně důležitá rovnováha. 
Jitka Ponczová-přednáška a ukázky 
rehabilitačních metod

 22. 10. Postřehy z Madeiry. Beseda 
s V. Šumberou

 5. 11.  Známé i neznámé pověsti 
a vyprávěnky regionu. Je na nich zrnko 
pravdy? Beseda s Alešem Naňákem 
z Oddělení památkové péče Zlínského 
kraje

 19. 11.  Kroniky. Svědectví o životě 
dříve a nyní. Beseda s Jindřiškou Cim-
bálkovou a ředitelem Muzea Bojkovska 
Tomášem Hamrlíkem

 25. 11–1. 12. Ozdravný pobyt v Pieš-
ťanech

 4. 12.   Prohlídka sklárny v Květné 
a pak ochutnávka vína v Blatničce spo-
jená s mikulášskou nadílkou a oslavou 
konce roku
 Několik členek klubu se také podí-

lelo na obsluze účinkujících a pořada-
telské práci při Mikulášském jarmarku, 
který se konal 13. a 14. prosince 2019. 
 V březnu roku 2020 oslaví Klub Svět-
lov již 15. výročí své činnosti. S uspo-
kojením se můžeme ohlédnout zpátky. 
O rozmanitosti a bohaté náplni činnos-
ti klubu svědčí také naše už dvoudílná 
kronika a devět alb fotografií. O členství 
je stále velký zájem. Počet členů se stále 
pohybuje kolem devadesáti. Existence 
našeho klubu a jeho činnost je důkazem 
toho, že i podzim života lze trávit aktiv-
ně, optimisticky a se zájmem o veškeré 
dění kolem nás. 

Eva Mikešová, Klub Světlov
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Duha Světlov Bojkovice
Všem našim Duhákům, přátelům a příz-
nivcům bychom rádi popřáli do roku 2020 
hodně úspěchů, štěstí a pohody. Rádi by-
chom také poděkovali městu Bojkovice, 
DDM Bojkovice a Nadačnímu Fondu Avast 
za spolupráci a podporu v roce 2019.
 V roce 2019 jsme v klubovně na DDM 
měli každý čtvrtek od 15 do 17 hodin 
schůzku, kde jsme hráli deskové hry, něco 
se i naučili a bavili se. Na jaře jsme si zazá-
vodili na Turistických závodech, do letních 
prázdnin jsme výletovali, podívali se do 
muzea nebo na bazén do Uherského Bro-
du. V létě jsme si užívali sluníčka a opékali 
špekáčky. V říjnu jsme zahájili nový školní 
rok a tradičně jsme vyšli na zříceninu hradu 
Vršatec.
 Na jaro se nám podařilo získat dotační 
příspěvek v programu „Spolu se zaměst-
nanci“ od Nadačního fondu Avast na za-

koupení dvou nových plachet na podsado-
vé stany, nový vojenský stan Mil-tec, který 
nahradí starou bažinu a dva sheltery, které 
nás ochrání v létě proti sluníčku i dešti.
 Od března 2020 otevíráme schůzky pro 

menší děti – předškoláci až 3. třída. Schůz-
ka bude ve středu od 16 do 17.30 hodin na 
DDM Bojkovice. O našich akcích se dozvíte 
na facebooku Duha Světlov Bojkovice.
 Helena Špiritová, Duha Světlov

Děti přinesly do DPS atmosféru Vánoc
Ve čtvrtek 12. prosince 2019 naše obyva-
tele navštívily děti bojkovické mateřské 
školy ze Čtvrti 1. máje. Se svým krátkým 
programem složeným z  písniček a bás-
niček přišly všem popřát krásné prožití 
vánočních svátků a šťastný nový rok. 
Na konci programu všechny přítomné 
obdarovaly krásným vlastnoručně vyro-
beným papírovým Andělem. Dětem i pa-
ním učitelkám moc děkujeme a těšíme 
se na další setkání v roce 2020.  

Vendula Kojecká, 
Sociální služby města Bojkovice

Za zdravím do Piešťan
I když jsme již v novém roce, rádi si vzpome-
neme i na ten minulý. V předvánočním čase 
členové Klubu Světlov strávili šest dní v Piešťa-
nech. Kromě zdravotních procedur probíhaly 
i zábavné večery. Šikovné členky si připravili 
předmikulášské překvapení – vystoupení Old 
mažoretek a čertíků, kteří rozdali všem perníč-
ky. Jejich vystoupení se setkalo s velkým ohla-
sem zúčastněných. A již jsme vykročili do no-
vého roku. Starosta města Petr Viceník předal 
Klubu ocenění za činnost od organizace Sen 
Sen a Vlastimil Hela nás upoutal a rozšířil naše 
povědomí besedou na téma „Uzdravující síla 
krajiny“, která byla velmi poutavá a taky pouč-
ná. A tak všem děkujeme za přízeň a přejeme 
si, ať se nám i další rok ve zdraví vydaří.

Květoslava Ogrodníková,
předsedkyně Klubu Světlov



Informace o počtu obyvatel v Bojkovicích Významná výročí roku 2020 
Rok Historická událost Výročí

1315 Matúš Čák Trenčanský pustoší Bojkovsko 705 let
1605 16. června byl Krhov vypálen Bočkajovci 415 let
1605 Vpád Bočkajovců do Přečkovic 
  14. července 1605 415 let
1830 Pod Krhovem vystavěn Řícký mlýn 190 let
1860 Ve Vicoměřicích u Nezamyslic se narodil 
  5. července 1860 učitel Obecné školy 
  v Bojkovicích Adolf Cillich 160 let
1895 Založena Obecní knihovna v Přečkovicích 125 let
1900 Přes Přečkovice se přehnala 4. července 
  1900 velká průtrž, která zanechala 
  mnoho škod na polích i cestách 120 let
1905 V Bojkovicích započal své fungování 
  okresní soud a berní úřad 115 let
1920 25. října 1920 se narodil divadelní kritik, 
  redaktor Kalendáře Rudého Práva 
  a překladatel z ruštiny Jaroslav Opavský. 
  Zemřel 10. listopadu 1985 100 let
1920 Dne 21. dubna 1920 se v Bojkovicích 
  narodil kněz Alois Heřman Šimoník.  
  Působil v Českých Budějovicích, Kadani, 
  Čakovicích, v Praze u sv. Jezulátka 
  a u sv. Mikuláše ve Stříbře, naposledy 
  ve Štípě u ses. sv. Kříže. Zemřel po těžké 
  nemoci a pochován byl 2. ledna 1980 
  v Bojkovicích 100 let
1920 Byl založen Červený kříž v Bojkovicích. 
  Jeho první předsedkyní byla Marie 
  Kalmanová 100 let
1925 Ustavující schůze tělocvičné jednoty Orel 
  se konala 7. května 1925 95 let
1930 Před devadesáti lety se 30. března 1930 
  narodil učitel a sběratel lidových písní, 
  folklorista Jaroslav Pavlík. Byl členem 
  folklórních souborů Kopaničář, Světlovan, 
  Luhačovské Zálesí. Je po něm pojmenována 
  cimbálová muzika v Bojkovicích. 
  Zemřel 7. listopadu 1980 90 let
1930 Základní kámen stavby Masarykovy 
  měšťanské školy byl položen 7. 3. 1930 90 let

Rok Historická událost Výročí

1930 4. dubna se narodil významný 
  vlastivědný bojkovský pracovník, 
  sportovec a sběratel Karel Dolina 90 let
1935 Dělnická tělocvičná jednota byla 
  založena v únoru 1935 85 let
1935 14. listopadu uplyne 85 let od narození 
  učitele a ředitele základní školy, později 
  starosty města Ladislava Kocmana. 
  Zemřel v roce 2002 85 let
1945 Při bombardování Bojkovic 12. dubna 
  1945 zahynulo 12 občanů a 2 němečtí 
  financi 75 let
1945 Bojkovice osvobozeny rumunskou 
  armádou 1. května 1945 75 let
1945 Výbuch granátu 2. května 1945, 
  v samotném závěru války, ukončil život 
  katolického kněze Antonína Polanského, 
  který pocházel z rodiny obuvníka Ignáce 
  Polanského. Jako kaplan působil 
  v Napajedlích 75 let
1945 Z iniciativy výpravčího ČSD Kamila 
  Švábíka byl založený šachový klub 75 let
1945 Bojkovický Klub filatelistů byl založený 
  19. října 1945 75 let
1945 Brzy po válce otevřena ve Bzové 
  mateřská škola 75 let
1960 29. března uplyne 60 let od úmrtí faráře 
  a významného vlastivědného pracovníka, 
  autora mnoha národopisných studií 
  Aloise Viceníka 60 let
1990 1. července ukončil činnost Dětský 
  výchovný ústav 30 let
2005 Na 18. ledna připadá výročí založení 
  Klubu Světlov 15 let
2010 Zrekonstruovaná hasičská zbrojnice byla 
  slavnostně otevřena 2. května 10 let
2010 1.9. zahájil Klub Maják činnost v nově 
  opravené budově ZUŠ 10 let
2015 Slavnostní otevření Tillichova náměstí 
  připadlo na 1. května 5 let
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Za zdravím do Piešťan

Karel DolinaMsgre. Alois Viceník Ladislav Kocman Manželé Pavlíkovi
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HISTORIE

Patnáctého března roku 2015 jsem šla
 s přáteli na Wagnerovu operu Tannhäu-
ser. Romantická hudba plná emocí si 
s námi hraje a unáší nás do německé my-
tologie raného středověku. Tannhäuser 
se setkává se svými přáteli – německými 
rytíři. Ale přicházejí šedé uniformy. Pane 
Bože, Wehrmacht! „Leť, vzpomínko na zra-
něných křídlech a pozdravuj břehy morav-
ské řeky Olšavy.“
 Ano, jsem doma, na úpatí Bílých Kar-
pat a dnes je 15. března roku 1939. Tento 
den okupuje naši vlast fašistické Německo 
a měníme se v Protektorát Čechy a Morava.
 Jsme ještě děti, ale už mluvíme jako 
dospělí o politice. Ve zmateném září 1938 
jsme zažily mobilizaci a útoky Hitlera
 i předsedů vlád Velké Británie, Francie
 i Itálie. Nakonec odevzdání našeho svr-
chovaného území – Sudet – Hitlerovi. 
Ale to nestačí, Poláci nám berou Těšínsko 
a Maďaři Slovensku Podkarpatskou Rus 
a Žitný ostrov. Do našich škol přicházejí 
děti ze Sudet: z Poštorné, Frývaldova nebo 
Falknova. Ale také Slovenska: Lučence, 
Velké Polany či Slovenských Ďarmot. Celé 
rodiny byly vyhnány ze svých domovů. 
Většinou teď bydlí u svých příbuzných 
a my máme nové spolužáky.
 Počátkem října, po abdikaci a emigraci 
prezidenta Beneše, přišla v tichosti a bo-
lestné rezignaci druhá republika a Sloven-
sko s pomlčkou. Prezidentem byl zvolen 
Dr. Emil Hácha. Dnes, tohoto smutného, 
a pro nás obzvláště černého dne, padá 
kupodivu bílý sníh. Je ještě spíše zima než 
jaro a lidé mají důvod zůstat doma u ka-
men. Ulice jsou tiché, pusté a prázdné. Jen 
ty bílé vločky se nepřetržitě vznášejí a po-
malu tančí až k zemi, která je přijímá – už 
vyčerpané – do své náruče.
 Od rána se potloukám po domě, ne-
mám stání a občas vyhlížím oknem ně-
jaké děti. Vidím Luďu Jančáře, jak si to 
šine se svým mladším bratrem a sestrou 
– Oldřichem a Boženou. Běžím rychle ven, 
jdeme a z vrat u Staníků se vynoří Mirek 
a odněkud ještě Julča. Naše Palackého 
ulice ústí do horního náměstí a tam mají 
přijet němečtí vojáci. Míjíme velký dům 
„Goldovec“, který se dnes podobá mlčící 
pevnosti, masivní a nedobytný. Jakoby tu-
šil tu hrůzu, která čeká brzy nejen rodinu 
Goldovu, ale také nás všechny, celou Ev-
ropu a téměř celý širý svět. Snad se dnes 
i Lord Chamberlain podíval do atlasu, kde 
ve střední Evropě excelovalo Českoslo-
vensko.

Jdeme chvíli dlouhou Sušilovou ulicí pl-
nou dnes jakoby zavřených obchodů, kte-
ré čeká už zítra nápor uchvatitelů, neboť 
za jednu téměř bezcennou německou 
marku dostane každý voják deset tvrdých 
korun. Trochu se pošťuchujeme a najed-
nou slyšíme z dolního konce zvuk motorů 
a oni skutečně přijíždějí. Na motorkách se 
sajdkárami a nakonec vozy s koňmi a pol-
ní kuchyní. My utíkáme zpět a přilepíme 
se ke zdi Sokolovny. Je v nás malá dušička. 
Já stojím mezi Mirkem a Luďou, bojíme 
se pohnout. Jen Julča Vacová, která má 
německou maminku, se zřejmě nebojí, 
ale také je nevítá. A dělá, že patří k nám. 
Před budovami pošty a soudu se vojáci 
zastavují, rozhlížejí se kolem dokola a asi 
nevědí, co teď. Provolávají „los, los“ a mluví 

němčinou, které vůbec nerozumíme. Jul-
ča myslí, že jsou to Bavoráci. Už vědí, že ni-
kdo nepřijde a za chvíli rozhlas česky hlásí, 
že se bude podávat teplý guláš. Po hod-
né chvíli se objevili asi čtyři postarší lidé 
s konvičkami na mléko, které jim vojáci 
naplnili gulášem. Pak odešli, a tak jsme šli 
také domů. Hned v předsíni jsem dostala 
od tatínka pohlavek a druhý den se začalo 
jezdit vpravo.
 Těch šest válečných let jsem Němcům 
dávno odpustila. Ale přesto zde zůstala jmé-
na těch strašných koncentračních táborů: 
 Osvětim, Majdanek, Treblinka, Chelm-
no… Dachau, Sachsenhausen, Raven-
sbrück, Buchenwald… O kterých prý 
Němci do dneška moc nevědí.

Lydie Svitáková, Praha

Leť, vzpomínko

Goldovec

Palackého ulice, uprostřed Marie Šlahorová-Svitáková
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 Období 2011–2020 v opravách 
 a investicích
S koncem školního roku 2010/11 odchází 
na zasloužený odpočinek ředitel Zdeněk 
Ogrodník st. a na základě výsledků výbě-
rového řízení je jmenován novým ředite-
lem jeho syn Zdeněk Ogrodník ml. Nový 
ředitel si ve svém týmu vedení ponechává 
zkušenou zástupkyni Gertrudu Miličko-
vou a vedoucí školní jídelny H. Gabrhelo-
vou, nad financemi bdí paní M. Čubíková 
a školníkem zůstává pan V. Šašinka. 

 Interaktivní technika na prvním
  stupni a notebooky pro učitele 
Po letech budování a stavění pavilonů při-
chází čas taky na vnitřní vybavení a moder-
nizaci pomůcek. O  hlavních prázdninách 
se opravuje deset učeben prvního stupně, 
všechny třídy jsou vymalovány, kupuje se 
nový nábytek a ve dvou učebnách je udě-
lána nová podlaha. Na pevno jsou určeny 
kmenové třídy, které jsou přizpůsobeny 
svým žákům nábytkem, ale třeba i výškou 
interaktivní techniky. Právě ta je v naší ško-
le zásadní novinkou. Z  dotačních financí 
Evropských fondů jsou všechny učebny 
prvního stupně vybaveny interaktivními 
tabulemi a vizualizéry a po vzoru skandi-
návských škol taky dotykovými monitory 
pro žáky. Ty jsou zde proto, aby se nej-
menší žáci „neztráceli“ na velké interak-

tivní tabuli, která by je mohla výkonným 
projektorem oslňovat. Toto řešení zaujme 
ostatní ředitele škol natolik, že se stáváme 
modelovým příkladem. Současně s  vý-
ukovou interaktivní technikou se pořizuje 
nový školní server a všichni učitelé dostá-
vají notebooky. Pořizovat techniku je věc 
jedna, naučit se ji vhodně používat druhá. 
A tak ruku v  ruce s  nákupem jdou kurzy 
a školení. Dnes si již nikdo nevzpomene 
na dobu, kdy o emailu nebo dotykovém 
tabletu slyšel jen z doslechu. 

 Zeleň kolem školy, nový stravovací 
 systém a školní družiny
Že naši školu má v  dobré péči zřizovatel 
Město Bojkovice, je vidět z investiční akce 
za půl milionu korun, kdy dochází k oze-
lenění školního areálu novou výsadbou. 
Před školu se tak dle projektu Ing. Beňové 
vrací prvorepublikové lípy, vzniká pose-
zení pro žáky u školní pumpy, osazuje se 
břeh pod atletickým hřištěm. Uvědomuje-
me si, že pokud chceme odizolovat starou 
budovu, musí se to stát před výsadbou. 
A tak se shání peníze, přesvědčuje zřizo-
vatel a za pár dnů najíždí bagr, který od-
kope celou budovu až pod základy. Akce 
výsadby probíhá v  měsíci květnu, a tak 
letní měsíce tráví ředitel školy každoden-
ním zaléváním keříků, stromů a květin. 
Automatický zavlažovací systém napoje-

ný na studnu u školy mu ušetří čas, a tak 
trávníky i habrové bludiště před školou se 
krásně zelenají. 
 I stravovací systém z  roku 2001 je již 
nevyhovující a je třeba ho nahradit no-
vým. Je vybrána firma z  Brna a hlavní 
prázdniny jsou kromě běžných údržbo-
vých prací zasvěceny jeho nasazení. Pře-
chod není jednoduchý, navedení všech 
strávníků, převedení všech současných 
čipů, propojení s  internetem, nový způ-
sob financování formou kreditu. To vše si 
vyžádá desítky hodin práce navíc. Na kon-
ci je však spokojený žák u objednávacího 
terminálu, rodič i vedení kuchyně.  
 Tehdejší dvě oddělení školní družiny 
jsou vybavena nábytkem, jak se říká, co 
dům dal. Obýváková stěna a sedací sou-
prava ze 70. let přivezená ze zrušené školy 
ve Bzové, koberec, který se již doma něko-
mu nehodil. Co snad nikdy neomrzí a není 
třeba měnit jsou hračky, se kterými se hrá-
li možná i dnešní rodiče. A proto se ještě 
v  létě vše vystěhuje, vymaluje a v září již 
nejmenší děti vítá družina jako ze škatul-
ky. Prosvětlená novým nábytkem, veselé 
barvy mají nejen židle, ale i hrací koberce. 

 Havárie, průšvihy, 
 aneb co nikdo nechce slyšet 
Pane řediteli, ujíždí nám břeh pod hřiš-
těm, hlásí tehdejší jaro pan školník. A tak 
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se rozjíždí další kolečko starostí – shání se 
odborníci, hledá se řešení. A nakonec pod 
břehem vzniká gabionová opěrná zeď. Uf, 
břeh drží, hřiště je zachráněno a rozpočet 
je o 200 tisíc chudší. Ten samý břeh bude 
v hlášení ještě o tři roky později, kdy pře-
množení a hladoví divočáci si najdou ces-
tu nejen do školní zahrady a pochutnají 
si na sladkých hlízách topinambur. Břeh 
vypadá jako po bombardování a musí 
nastoupit bagry, aby ho znovu zpevnily 
a mohla se na něho znovu vysadit zeleň. 
Situace se nesmí opakovat, vedení školy 
rozhoduje o nákupu a instalaci elektrické-
ho ohradníku, který chrání školní pozem-
ky od černé zvěře dodnes. 
 Pane řediteli, teče nám do šaten, hlásí 
školník! Ve staré budově? Kdepak, v  nej-
novějším pavilonu teče z elektrických zá-
suvek voda jako ze studánky. Co je třeba 
udělat, ví každý chlap. Odkopat zeminu 
od domu až pod základy, opravit izolace, 
které se trhly vlivem sedání parkoviště 
u školní jídelny a odvést vodu z domu do 
kanalizace. Sto padesát tisíc to spraví…
finance, které bolí, říká ředitel. Není totiž 
po nich nic vidět, jen snad zase sucho 
v šatnách. 
 Pane řediteli, ve čtvrtém patře prasklo 
topení, teče nám do haly, v kuchyni vyho-
řel konvektomat, nejde zamknout škola, 
netopíme, kotle jsou v poruše… Ano, i to 
patří k práci ředitele školy. Dny všední, so-
boty nebo neděle, klidně svátek… škola si 
nevybírá. Prázdniny? Pro vedení školy jen 
čas, kdy ve škole nejsou žáci a je prostor 
bourat, sekat, zavřít vodu, odpojit rozva-
děče, pokládat nová lina, malovat, reinsta-
lovat počítače…

 Zateplení sportovní haly, Whirlpool  
 pro sportovce i posilovna na úrovni
Pane starosto, musíme něco udělat se 
sportovní halou, topíme a topíme a je v ní 
zima. Ano, ta okna netěsní, ano, když prší, 
teče jimi na parkety… a tak přichází na 
další velkou investici města v hodnotě pět 
milionu s dotací. Hala dostává nová okna 
a zateplení s fasádou. Vše probíhá za plné-
ho provozu v  zimních měsících, bezpeč-
nost žáků je na prvním místě a ředitel ani 
školník se moc nevyspí. Když se o půlnoci 
podívá z okna svého bytu, v hale se svítí 
– že by ještě dělníci pracovali? Nejenže 
nepracují, odešli ani dveře nezavřeli, proč 
by pak zhasínali. A tak nakonec mají nejen 
naši žáci, ale i široká sportovní veřejnost 

k dispozici jednu z nej hal v okolí. Její sou-
částí je posilovna, sauna a nově i venkovní 
Whirlpool pro regeneraci po trénincích 
a zápasech. Plánuje se rekonstrukce sauny 
a rozšíření o saunu parní. A pak již budeme 
moci hrdě hovořit o bojkovském wellness. 

 Nové lavice, nábytek, kabinety,
  sborovna i kancelář
Jak čas plyne, i hygienické normy se zpřís-
ňují. Žákovské lavice i židle dnes musí 
být výškově stavitelné, aby se daly při-
způsobit velikosti dítěte. Tak se nakupují 
a mění, učebna po učebně, stejně tak nová 
světla, neb ty staré zářivky již nepřesvítí 
žlutý plastový kryt. A protože slušné pra-
covní prostředí si zaslouží i učitelé a správ-
ní zaměstnanci, nechá ředitel navrhnout 
„modelový“ kabinet a po zapracování 
připomínek se postupně mění jeden ka-
binet po druhém. Každý rok jeden až dva 
dle finančních možností. Nejde všechno 
najednou, ale postupně se daří vyměnit 
všechny kabinety, sborovnu, šatny uklíze-
ček i kuchařek. Opravu si zaslouží i pracov-
ní dílna pana školníka. A úplně nakonec 
přichází řada na kanceláře zástupce a ředi-
telnu. I ty se stávají důstojným prostředím, 
hlavně díky původním parketám, které 
se renovují a šokují každého návštěvníka 
svojí krásou i po osmdesáti letech.

 Bez topení nelze učit a eU si žádá
 bezbariérovost všech škol
Že stará plynová kotelna topí, či spíše 
mele z posledních sil, ví ředitel školy moc 
dobře. Sám se stal na několik měsíců to-
pičem, když pan školník dlouhodobě ma-
rodil. Opět přichází s  pomocnou rukou 
zřizovatel a starosta města Petr Viceník 

doslova „vyběhá“ další dotaci. Tentokrát 
na dvě kotelny – hlavní a novou do spor-
tovní haly, která je od původní kotelny 
příliš daleko. Když je řeč o dotacích, tak 
nesmíme zapomenout na výtah, který 
vyřešil splnění povinnosti bezbariérovosti 
staré budovy ze suterénu až po 2. patro 
a rekonstrukci odborných učeben fyziky, 
chemie, zeměpisu a přírodopisu, které nás 
čekají letošní prázdniny. Vše v  hodnotě 
5 milionu korun s 90% dotací. 

 I sportoviště si žádají údržbu
Ano je to tak. Věci kolem nás stárnou
a podléhají zubu času. Nejrychleji ty, které 
jsou venku, na dešti, mrazu či slunci. Cože 
to máme na mysli? Přece atletické hřiště, 
beachový kurt i minigolfový park vyžadují 
pravidelnou údržbu. A jednou za čas, kte-
rý právě nastal, i tu tzv. generální. Letos 
tedy opravíme povrch atletického hřiště, 
který se vlivem UV záření a intenzivního 
používání pomalu rozpadá, beachový 
kurt dostane nový písek a Pod Světlovem, 
kam chodí žáci školy pravidelně běhat, 
přibydou tři stanoviště s  cvičícími prv-
ky nejen pro děti, ale i širokou veřejnost. 
Že i tyto opravy sportovišť podpoří Mini-
sterstvo školství dotací 60 %, již nikoho 
nepřekvapí…
 Že za každým úspěchem jsou stovky 
hodin práce, stresu a někdy i probdělých 
nocí, je jasné všem. A přísloví „Když se 
chce, všechno jde, anebo když se nechce, 
je to horší, jako když se nemůže“ platí od 
nepaměti. Na naší základní škole je vidět, 
že se chce a že to jde. Potvrdí to každý, kdo 
školu zná nebo kdo do ní zavítá jako ná-
vštěvník či účastník srazu ročníku. 

Zdeněk Ogrodník ml., ředitel ZŠ TGM
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V letošním roce si připomeneme sté výro-
čí založení bojkovské organizace Českého 
červeného kříže. Mezinárodní červený kříž 
je o mnoho starší. Když v roce 1859 na-
vštívil švýcarský obchodník Henri Dunant 
v Itálii francouzského císaře Napoleona 
III., byl svědkem bitvy u Solferina, která 
probíhala mezi Italy, které podporovali 
Francouzi a Rakušani. Místo obchodních 
jednání ošetřoval zraněné a své zážitky 
vtělil do knihy „Vzpomínky na Solferino“, 
kde načrtl myšlenku vzniku mezinárodní 
organizace, která by pomáhala v příštích 
válkách. V únoru 1863 se to skutečně po-
dařilo. V následujícím roce vznikl Červený 
kříž i v rakouské říši a prospěšnost jeho 
existence se ukázala mimo jiné za I. světo-
vé války. V Československu vznikl Červený 
kříž v průběhu roku 1919 a jeho dlouhole-
tou předsedkyní se stala Alice Masaryko-
vá, dcera prezidenta Masaryka. 
 Bojkovice nezůstaly pozadu. Když 
profesor Dušek z Uherského Brodu infor-
moval Františka Pitku o celostátním dění, 
rozhodl se přispět k založení Červeného 
kříže i v Bojkovicích. Po poradě s MUDr. 
Josefem Tillichem byli osloveni další vý-
znamní představitelé společenského živo-
ta a 23. července 1920 se konala veřejná 
schůze, na které byl zvolen výbor, v čele 
s předsedkyní Marií Kalmanovou, manžel-
kou notáře a bývalého starosty Jindřicha 
Kalmana. MUDr. Josef Tillich se stal mís-
topředsedou, jednatelem František Pitka 
a pokladníkem ředitel měšťanské školy 
František Rokyta. Stanovy spolku byly 
zemskou správou politickou v Brně vzaty 
na vědomí 6. srpna 1920 a spolek začal 
vyvíjet svou činnost jako součást Česko-
slovenského červeného kříže. 
Poválečná doba přinášela množství so-
ciálních problémů, proto byly pořádány 
sbírky ve prospěch chudých, nezaměst-
naných, dětem bylo poskytováno nouzo-
vé stravování, probíhaly nadílkové akce 
a všestranná zdravotnická osvěta. V roce 
1923 byla založena poradna pro matky a 
kojence, kde ordinoval MUDr. Josef Tillich. 
Hojná byla činnost přednášková i kurzy 
první pomoci. Za druhé světové války byla 
činnost organizace přerušena a majetek 
zabaven. Přesto již v dubnu 1945 se čle-
nové Červeného kříže pod vedením Karla 
Neckaře zapojili při pomoci postiženým 
tragickým bombardováním Bojkovic. Rok 
1946 znamená plnou obnovu činnosti v 

čele s veterinářem Josefem Valentou. Po-
čátkem 50. let se daří zakoupit díky sbír-
kám sanitní vůz, který je ovšem záhy zaba-
ven pro účely OÚNZ. Na pomoc státnímu 
zdravotnictví jsou vyškoleny zdravotní 
sestry, které pomáhají s ošetřováním v 
rodinách. Členové spolupracují s místními 
podniky, konají také zdravotnickou službu 
při různých zejména sportovních akcích. 
Daří se získávat nové dárce krve, z nichž 
mnozí jsou oceněni „Jánského plaketou“ a 
pokračuje také zdravotnická osvěta. Roz-
víjí se i družba s organizací v Trenčianské 
Turné. V letech 1957-1981 je předsedou 
MUDr. Jan Viktorýn, do roku 1990 pak 
vykonává funkci předsedkyně Jarmila 
Ondřejová. V roce 1990 je zvolen nový 

výbor v čele s předsedkyní MUDr. Alenou 
Dykastovou. I ve změněných podmínkách 
měl Červený kříž své pevné místo, svou 
užitečnost prokázal při pomoci evakuo-
vaným při povodních v roce 1997 i při za-
jišťování sbírek na konto Nikolka. Více než 
80 let činnosti ve prospěch občanů je jistě 
úctyhodný kus práce. Lze jen litovat, že v 
Bojkovicích, které byly inspirací okolním 
obcím při vzniku místních organizací, již 
organizaci Červeného kříže nenalezneme 
a letošní sté výročí založení si můžeme při-
pomenout jen výstavou v muzeu. Nezbý-
vá než poděkovat všem bývalým členům 
i spolupracujícím dobrovolníkům za jejich 
nezištné nasazení pro dobro bližního.
      Tomáš Hamrlík, ředitel Muzea Bojkovska

100 let Červeného kříže v Bojkovicích

Muzeum Bojkovska připravuje k  tomuto významnému regionálnímu výročí 
výstavu.  Pracovníci muzea uvítají k darování či k zapůjčení od občanů i boj-
kovských rodáků předměty či písemné materiály k  dané tématice. Zároveň 
budeme vděčni za jakékoliv osobní vzpomínky na činnost organizace Českého 
červeného kříže v Bojkovicích. Děkujeme.            Pracovníci Muzea Bojkovska
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Vánoční svátky utekly jako voda a opět se 
spolu setkáváme u informací a novinek 
z  našich mateřských škol. Dovolte nám 
nejdříve poděkovat všem štědrým spon-
zorům, kteří přispěli svými finančními
i věcnými dary naším mateřským školám 
k  uskutečňování našich záměrů, vedou-
cích nejen ke zkvalitňování, zvelebování 
a modernizaci prostředí mateřských škol, 
ale především k edukaci našich dětí. Náš 
velký dík patří firmám: ALBO SCHLENK 
s.r.o.; BLOK, spol. s.r.o. Bojkovice; TES BOJ-
KOVICE, spol. s.r.o.; NATRIX KAMENOLOM 
BZOVÁ, a.s.; PC METAL, s.r.o. Bojkovice.
 Velké poděkování náleží také Lubomí-
ru Křivdovi, který dlouhodobě spolupra-
cuje s mateřskou školou v rámci renovace 
a modernizace vnitřních prostor, výroby 
nového nábytku a zařízení. Jeho přístup je 
velmi vstřícný, práce precizní, dodací lhůty 
v termínu a ceny příznivé.  Dále děkujeme 
Milanu Kurtinovi a jeho firmě K&K Primka 
s. r. o. za pekárenské výrobky dodávané 
k  různým akcím, pořádanými mateřskou 
školou (Mikuláš, opékání špekáčků, MDD).

 Tři králové v mateřských školách 
 i prohlídka kostela sv. Vavřince
V  novém kalendářním roce nás uvíta-
li svým průvodem Tři králové – Kašpar, 
Melichar i Baltazar, kteří nám všem pro-
střednictvím písní a básní popřáli zdraví, 
štěstí, dlouhá léta a přinesli drobné dary 
v podobě ovoce, sladkostí a oříšků. Připo-
mněli jsme si takto společně dlouholetou 
a pěknou tradici. 
 Dalším krokem připomenutí si odezní-
vajících nejkrásnějších svátků byla ve čtvr-
tek 9. ledna prohlídka kostela sv. Vavřince 
v  Bojkovicích, kde nás mile uvítala paní 
Gabrhelová, která nás zdejším kostelem 
nejen provedla, ale také pěkně, poutavě 
povyprávěla o jeho historii a ukázala nám 
veškeré prostory i zdejší betlém, jehož 
součástí je černoušek. Velkým zážitkem 
pro děti bylo přispění drobným finančním 
darem černouškovi, který jim za něj podě-
koval pokývnutím hlavy. Děti dostaly jako 
upomínku na dnešní den růženec.

 Saunování a výukový program 
 Zdravá 5
V  zimním období všichni odoláváme 
různým nemocem, a proto i my v mateř-
ských školách se snažíme eliminovat rizika 
onemocnění dětí, a to především pravi-
delným pobytem na čerstvém vzduchu, 

hygienickými návyky, vyváženou stravou 
a dalšími způsoby ochrany zdraví, se kte-
rými vás nyní seznámíme. Mezi oblíbené, 
zdraví prospěšné činnosti právem patří 
saunování. V  zimních měsících přispívá 
saunování především k  prohřátí a záro-
veň k otužení organismu. Lidské tělo tím 
získává větší odolnost vůči nemocem 
a posiluje se imunita. Díky pocení odcházejí 
z těla škodlivé látky, teplo uvolňuje ucpa-
né dutiny a prohřívá prochladlý organis-
mus. Saunování je určeno především 
pro povznesení ducha, posílení těla a je 
rozděleno do tří fází: prohřátí, ochlazení 
a relaxace doplněná pitným režimem. 
Saunování probíhá v  MŠ Štefánikova po 
dobu dvou měsíců (leden, únor) pravi-
delně jedenkrát týdně a účastní se ho 
děti z předškolních oddělení MŠ, Soviček 
a Lištiček. 
 Další možností v rámci rozvíjení zdra-
ví, předkládaného dětem v  mateřských 
školách, se stal výukový program „Zdravá 
5“ od Nadačního fondu „ALBERT“. Téměř 
dvouhodinová zábavná forma učí děti 
zásadám správného stravování, jeho dů-
ležitosti v rámci zdravého životního stylu. 
Děti se zde pomocí soutěží, her, interaktiv-
ních pomůcek a písniček seznamují s pra-
vidly nakupování, třídění potravin, jeho 

ukládáním a zpracováním. Součástí toho-
to programu je i ochutnávka zdravých po-
travin, ovoce a zeleniny. Tato akce proběh-
la v  našich mateřských školách ve dnech 
23. a 24. ledna 2020. Pravidelnou nabídkou 
vedoucí ke zdraví je tzv. Prima svačinka, 
kdy mají děti možnost připravit si svačinku 
samy, z nabízených pochutin připravených 
našimi šikovnými kuchařkami. 

 Srdce s láskou darované
Zdraví je nejcennější dar, kterým můžeme 
být obdařeni. Ne každému z nás je tento 
dar dopřán. Mnozí se potýkají s nějakým 
zdravotním handicapem, a to se také 
týká i dvou dětí z našich mateřských škol. 
V obou školách máme jedno dítě, které má 
asistenta kvůli svému zdravotnímu handi-
capu. Rozhodli jsme se tyto děti podpořit 
do dalších dnů v  rámci projektu „Srdce 
s láskou darované“. Naším cílem bylo sdě-
lení, že je máme rádi. Všechny děti ve třídě 
vyrobily jedno srdce, ze kterého vznikl vel-
ký obraz na památku s věnováním. Ten byl 
dětem předán v  mateřských školách za 
přítomnosti jejich matek, které neskrývaly 
dojetí. Opět jeden den, který stál za to! 
 Přejeme Vám plno krásných dnů napl-
něných láskou.

Miroslava Jarolímová, učitelka MŠ

Mateřská škola za zdravím i poznáním
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Základní škola TGM
 Beseda s policistkou

Dne 13. listopadu 2019 proběhla beseda 
s  tiskovou mluvčí Policie České repub-
liky Uherské Hradiště por. Bc. Milenou 
Šabatovou. Celých 45 minut jsme hovo-
řili o trestní odpovědnosti mladistvých 
a o problematice návykových látek, jako 
jsou drogy, alkohol a tabákové výrobky. 
 Nejprve nás mluvčí seznámila s  pře-
stupky a trestnými činy mladistvých. Zde 
jsme se dozvěděli o rozdílu mezi tresty 
dětí a dospělých. Dále následovala před-
náška s názvem „Děti a dospělí“, která za-
hrnovala týrání, zneužívání, pronásledo-
vání a podávání alkoholu dětem.
 Celou besedu policistka zakončila vel-
mi zajímavým a poučným videem o tom, 
jak na nás působí různé druhy drog, návy-
kových látek, jako třeba kokain, marihua-
na, alkohol, LSD, lysohlávky, lepidlo, hero-
in atd. Beseda se nesla v  klidném duchu 
a příjemné atmosféře.
 Věříme, že se většině žáků líbila a ur-
čitě si z ní odnesli plno nových poznatků
 do života. 

Daniela Dubovská, Radana Ondrušková, 
Emma Vrublová, žákyně IX. C

 Lyžařský kurz
Mezi jeden z  našich nejlepších škol-
ních zážitků patří určitě lyžařský kurz 
v  7. třídě, který proběhl ve Ski areálu 
U Sachovy studánky v Beskydech ve dnech 
5. – 10. ledna 2020.
 Někteří z nás si jeli zdokonalit svůj ly-
žařský styl, jiní ale přijeli s obavami, jestli 
se na lyže vůbec postaví. Prvního lyžování 
jsme se všichni trochu báli, ale měli jsme 
výborné učitele, kteří nám vždy pomohli 
a poradili. Díky nim jsme se naučili spous-
tu nových věcí nejen na lyžařském svahu, 
ale i během večerních přednášek, například 
o pomoci zraněným na svahu. Nejvíce 
jsme se však těšili na večerní hry – „Bram-
bůrkovanou“, poznávání pohádek či nejo-
bávanější hru „Poklici“. Jedno dopoledne 
jsme si vyšli na procházku a stavěli sně-
huláky. Je obdivuhodné, kolik času strávili 
učitelé přípravou zábavného programu, 
při němž se ještě více upevnily kamarád-
ské vztahy mezi spolužáky.
 V závěru kurzu se konaly závody, kte-
rých se zúčastnili úplně všichni, začáteční-
ci i závodníci z nejlepšího družstva. Domů 
se každý z nás vrátil se zajímavými zážitky 
a s tím, že umí lyžovat. Moc si vážíme toho, 
že se lyžařský kurz uskutečnil, a děkujeme 
všem, kdo se na jeho přípravě podíleli.

Silvie Navrátilová, žákyně VII. B
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 Osmáci v Muzeu J. a. Komenského
Na výlet do časů dávno minulých a do la-
vic prastarých jsme se vydali s  letošními 
osmáky ve čtvrtek 14. listopadu 2019.
 Návštěva Muzea J. A. Komenského 
v  Uherském Brodě ukázala žákům, jak 
„učitel národů“ už ve své době pokrokově 
a názorně vedl své žáky cestou poznání 
a vlastních prožitků. Program se skládal 
z dvou hodinových celků. Jeden, nazvaný 
Orbis pictus, byl praktickou ukázkou vý-
uky Komenského a druhý zahrnoval pro-
hlídku muzea s výkladem a videoprojekcí.
Pochvalné reakce žáků byly známkou 
toho, že podobné návštěvy mají smysl 
a doplní školní vědomosti tak, jak bychom 
si my učitelé přáli.

Jana Ševčíková, učitelka ZŠ TGM

 Zimní spánek na 1. stupni nehrozí
Sportovní dění na prvním stupni je pest-
ré po celý rok, v  různých kroužcích pravi-
delně cvičí 80 dětí. Jedná se o tři skupiny 
projektu Sportuj ve škole (1. – 3. třídy) 
a dvě skupiny Sportovních her (4. – 5. třídy).
 Kromě toho se děti v  uplynulém ob-
dobí mohly vydovádět v řadě soutěží. Po 
Sprinterském víceboji (okresní přeborníci) 
a Ročníkových bězích na 600 a 800 m jsme 
se zúčastnili okresních finále ve florbalu 
Čeps Cup, turnaje v přehazované a zatím 
poslední akcí byla soutěž O nejlepšího 
šplhounka, ve které si ve školním finále za-
soutěžilo 40 dětí. A i když zrovna nepadaly 
rekordy, hlavní je, že děti překonaly strach, 
bolest a silnější a odolnější mohou jít dál. 
Prostě dobrý trénink pro život.
 Dále se děti mohou těšit na soutěž 
O nejlepšího skokana, takže už pomalu 
skáčeme přes švihadlo, čeká nás vybíjená, 
fotbal a řada atletických soutěží. Tak hurá 
do toho!                     Jan Baier, učitel ZŠ TGM
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 eRaSMUS+
Ve školním roce 2019/2020 jsme byli 
úspěšnými žadateli o finanční podporu 
z  programu ERASMUS+ Mobilita žáků
a pracovníků v odborném vzdělávání 
a přípravě. Erasmus+ je vzdělávací pro-
gram Evropské unie na období 2014–
2020, který podporuje spolupráci a mobi-
litu ve všech sférách vzdělávání, v odborné 
přípravě a v oblasti sportu, mládeže a ne-
formálního vzdělávání.   Díky grantovým 
prostředkům, které zprostředkovává Dům 
zahraniční spolupráce, mohlo na přelomu 
listopadu a prosince 2019 prožít 20 žáků
 a dva doprovázející pedagogové dva týd-
ny zahraniční odborné praxe ve Vídni (Ra-
kousko). Sedmnáct žáků oboru Předškolní 
a mimoškolní pedagogika absolvovalo 
pedagogickou praxi v bilingvních anglic-
ko-rakouských mateřských školách  a tři 
žáci oboru Sociální činnost získávali pra-
covní zkušenosti v  sociálních službách. 
Na jednotlivá pracoviště byli umístěni po 
jednom nebo ve dvojicích pod dohledem 
místního tutora. Při vysílání žáků na zahra-
niční odbornou stáž se naše škola zavazu-
je, že podle principu ECVET uznává sou-
vislou praxi v  zahraničí na stejné úrovni, 
jako kdyby byla vykonávaná v ČR. Všichni 
účastníci zahraniční souvislé praxe získali 
mnoho nových pracovních zkušeností, 
používali cizí jazyk v pracovních i běžných 
situacích a ve volném čase měli možnost 
poznat hodně z místní kultury a historie. 
Z  grantových prostředků měli všichni 
účastníci zahraniční odborné praxe 100% 
hrazení veškerých cestovních nákladů, ka-
pesného a pobytových nákladů (ubytová-
ní, stravu, pojištění, kulturní program).

 Jeden den středoškolákem
Ve čtvrtek 9. ledna 2020 jsme pro zá-
jemce připravili „Jeden den středo-
školákem.“ Pozvání přijali zájemci 
z 9. třídy ZŠ TGM Bojkovice. Úvodní slo-
vo patřilo ředitelkám a ředitelům škol 
a školských zařízení, kde naši žáci vyko-
návají průběžnou praxi a zároveň jsou 
potencionálními budoucími zaměstna-
vateli našich absolventů. Svou profesi 
představila paní Martina Kuchařová 
(ředitelka MŠ Bojkovice), Antonín Rak 
(ředitel Dětského domova Bojkovice), 
Jana Peřinová (ředitelka ZŠ Pitín) a Dagmar 
Maňasová (zástupkyně ředitelky ZŠ Štefá-
nikova 957 Bojkovice). Žáci 9. tříd ZŠ si vy-

zkoušeli, jak to u nás ve škole chodí, a přede-
vším se aktivně zúčastnili výuky odborných 
předmětů např. metodiky výtvarné výcho-
vy a metodiky dramatické výchovy.  

 Lyžařský kurz
První lednový týden prožili žáci 1. roč-
níku na lyžařském kurzu v  Loučné nad 
Desnou. Letošní zima nebyla sice na sníh 
moc bohatá, avšak prostředí Jeseníků 
nabídlo výborné podmínky pro uspořá-
dání lyžařského kurzu. 

 Připravujeme a již nyní zveme: 
– Festival DOMIDOM se letos 
 uskuteční v pátek 19. 6. 2020 
– Příměstský tábor připravujeme 
 na 13. 7. - 17.  7.  2020  
 
Přihlašování bude spuštěno v  dubnu. 
Přesný čas zveřejníme na facebooku 
a webu školy. 

Jindřiška Beránková, ředitelka CSŠSP

Církevní Sš pedagogická 
a sociální Bojkovice

Inzerujte v Našem Bojkovsku. Cena 12 Kč/cm2.
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Dům dětí a mládeže připravuje
  3. 4.  Vítání jara – Tillichovo náměstí
  9. 4.  Velikonoční turnaj ve florbale – sportovní hala ZŠ TGM
30. 4.  Rej čarodějnic – Tillichovo náměstí
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Začátek roku v knihovně

Než jsme se nadáli, tak nám rok 2019 utekl 
jako voda v Olšavě. Dovolte nám tedy jeho 
malé shrnutí.  Za uplynulý rok si expozice 
muzea prohlédlo 1 731 návštěvníků míst-
ních i těch ze vzdálenějších končin naší 
vlasti či ze zahraničí. Dalších 1 411 turistů 
si přišlo pro nějakou informaci ohledně 
tipů na ubytování, stravování a turistic-
kých cílů v okolí. Řada z nich si koupila 
také suvenýr či pohled z Bojkovska, nebo 
regionální literaturu.
 V roce 2019 bylo v muzeu připraveno 
pět výstav, jejich vernisáže si nenechalo 
ujít 380 převážně místních občanů. Vý-
stavu o 100. výročí měšťanské školy, která 
byla realizována ve spolupráci se ZŠ TGM 
Bojkovice, si prohlédli všichni žáci bojkov-
ské základní školy od 1. do 9. tříd. Muzeum 
připravilo v loňském roce pět přednášek, 
některé byly určeny pro místní seniory 
z Klubu Světlov či pro obyvatele Přečkovic 
a až v Krnově měl Tomáš Hamrlík přednáš-
ku o miškářích ve Slezsku. 
 A na co se můžete těšit v letošním 
roce? Kdo ještě nestihl navštívit výstavku 

Střípky z Muzea Bojkovska

o muzejní pracovnici Marii Jaškové, může 
tak učinit do konce března.  Od 7. února 
budou v muzeu k vidění obrázky z me-
zinárodní výtvarné soutěže dětí, kterou 
vyhlásila ZŠ Bojkovice Štefánikova 957. 
Od 6. března se pak můžete těšit na výsta-
vu obrázků a karikatur Oldřicha Cimbálka. 
Závěr školního roku pak bude již tradičně 

patřit výtvorům dětí ze ZŠ Štefánikova 957. 
V květnu se uskuteční další ročník muzej-
ní noci a ve druhé polovině roku bychom 
rádi připomněli výročí založení Českého 
červeného kříže v Bojkovicích. 
 Věříme, že se s vámi na nějaké muzejní 
akci v roce 2020 setkáme!

Eva Hamrlíková

První dva měsíce v novém roce máme 
zdárně za sebou.  Možná by se mohlo zdát, 
že to byly klidné dny, ale opak je pravdou. 
První měsíce jsou v knihovnách obdobím 
statistik, výročních zpráv a příprav na celý 
rok. O bohaté činnosti knihovny v minu-
lém roce se v tomto článku nebudu roze-
pisovat. Kdo by měl zájem, může si po-
drobnosti prostudovat a přečíst ve výroční 
zprávě za rok 2019 na našich webových 
stránkách – www.knihovnabojkovice.cz.  
 Začátkem roku již proběhly první le-
tošní cestovatelské přednášky. V lednu 
jsme se podívali na Srí Lanku s Robertem 
Bazikou, v únoru jsme zavítali do tajemné-
ho Turkmenistánu se Stanislavem Tresou 
a také mezi nás přijel Martin Ondrášek, 
aby nám slovem i obrazem představil svou 
besedu Národní parky Jihozápadu USA. 
V březnu se pak ještě podíváme s cesto-
vatelem Ivo Dokoupilem na Kamčatku 
a na začátku dubna ukončíme tento cyklus 
besed přednáškou Marka Císaře, který nás 
pozve tentokrát do Peru. A protože se nám 
podařila obnovit dlouholetá spolupráce 
s  Kudrnovci z Brna, máme se na podzim 
na co těšit. Je z čeho vybírat, protože jejich 
nabídka témat je velmi zajímavá a pestrá. 

 Od února je v knihovně naistalová-
na výstava prací žáků základních a ma-
teřských škol nazvaná Pohádky Boženy 
Němcové. Výstava se pořádá na základě 
vyhlášení výtvarné soutěže z podzimu mi-
nulého roku, kdy měly děti kreslit pohád-
ky naší nejznámější spisovatelky Boženy 
Němcové. Ta by letos oslavila 200. výročí 
narození. Obrázky svých ratolestí si mů-
žete v knihovně prohlédnout v půjčovní 
době minimálně do konce tohoto roku. 
A protože byly všechny obrázky zahrnuty 
do soutěže, její vítězové budou vylosováni 
na některé z připravovaných akcí. 
 Březen je měsícem čtenářů, a proto 
připravujeme spoustu akcí. Vyhlásíme 
nejlepšího čtenáře či čtenářku za rok 
2019 jak v dospělé, tak dětské kategorii. 
Nově registrovaní čtenáři se budou moci 
po celý měsíc opět přihlašovat zdarma. 
Proběhnou cestovatelské přednášky, 
posezení se seniory a setkání s příznivci 
knihovny a další. Nezapomeneme ani na 
dětské čtenáře. Žáci mateřských a základ-
ních škol navštíví knihovnu na besedách. 
I letos se zúčastníme mezinárodní akce 
Noc s Andersenem. Také budeme pasovat 
žáky prvních ročníků na čtenáře knihovny 

v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka. Poprvé budou pasováni 
žáci dvou základních škol. Na konci břez-
na vejdou do řad čtenářů naší knihovny 
žáci ZŠ Záhorovice, na konci dubna pak 
již tradičně prvňáčci naší základní školy 
T.G. Masaryka v Bojkovicích.
 O všech akcích budete průběžně in-
formováni na obvyklých místech.
 Kristýna Šopíková, knihovnice
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Dne 25. ledna 2020 se uskutečnil v kultur-
ním domě v pořadí již 20. ples města Boj-
kovice. Večerem provázela dobře sehraná 
dvojice moderátorů – Karolína Peřestá 
a Jiří Kokmotos, kteří zahájili ples svým 
tanečním číslem ve stylu Stardance. Po 
slavnostním přivítání všech přítomných 
starostou města Petrem Viceníkem se za-
čal parket pomalu plnit tanečníky, kterým 
do kroku hrálo Lam trio s hosty skladby 
převážně ze 30. let 20. století. Kdo nechtěl 
tančit, mohl se jen zaposlouchat do písni-
ček pánů Voskovce, Wericha a Ježka. 
 Dvěma vstupy slavnostní ladění plesu 
obohatili žáci tanečního oboru ZUŠ Bojko-
vice pod vedením učitelky umělecké školy 
Kláry Mikešové. Jejich vynikající taneční 
projev plný skrytých symbolů ocenili ná-
vštěvníci bouřlivým potleskem.
 Zejména ženy, ale nejen ony, se zá-
jmem sledovaly módní přehlídku značky 
Pecka Venduly Pucharové Kramářové, 
která na svých oděvech pozoruhodným 
způsobem využívá a kombinuje prvky 
folklóru a přírody. Při vystoupení skupiny 
Orient Rock 78 se parket kulturního domu 
zaplnil téměř do posledního místečka 
a tančící zpívali známé české i světové pís-
ně společně se zpěváky Orientu. Příznivci 
lidových písní si mohli ve vinárně zatančit 
a zazpívat s CM Bojkovjan.

Ples města Bojkovice 

Město Bojkovice děkuje všem sponzorům, kteří přispěli svým dárkem do tomboly. Jsou to:

ALBO SCHLENK s.r.o.
ALFLETH ENGINEERING, Pavel Vápeník 
Ali Karaman, Kebab Bojkovice
AVON, Zita Gagová
AVONET, s. r. o.
Bazárek ADA
Bc. Marcela Valterová – pedikúra
BLOK spol. s.r.o.
Bojkovjanka, H. a A. Kuřímští
Bytový textil Škodák, a. s.
Centroprojekt Group a. s. Zlín
DATO – FOREST s.r.o.
dbPro, Ing. Lumír Navrátil
Drogerie TETA
EMKA interiéry s. r. o.
EKOSTAV – STAVBY CZ s. r. o.
EKOWORK s.r.o., Bzová
Elektroservis Miroslav Haramija
GEMNET s. r. o.
Gorčíková Petra – TRAFIKA
GRUNA s. r. o.
Chovatelské potřeby HRADSKÝ-SUNK s. r. o.
Ing. Karel Žáček
IS Projekt 
Janotova vinotéka
Jiří Varous, obchodní činnost
Kadeřnictví Magda
Kadeřnictví Ivana Hušková
Kavárna Katka
Kosmetický salon Soňa Sojková
KKS reality Zlín

Kooperativa pojišťovna, a. s., M. Kadlecová
Kosmetický salon Soňa Sojková
KRONS s.r.o. – stavby, rekonstrukce
KR TOOLS spol. s r.o.
KZK Bojkovice
Lékárna DIANA
Lesy Města Bojkovice, spol. s r.o.
Maják Bojkovice, z. s.
Marie Polanská – Bytový textil
MASARO, Nikola Rapantová
Mateřská škola Bojkovice
Mechanizační služby s.r.o.
MEPRO Bojkovice
Město Bojkovice
Městská knihovna v Bojkovicích
MORAVIA CANS, a. s.
Moravský rybářský svaz Bojkovice
MS Lokov Krhov-Bzová
MS Niva Bojkovice, z. s.
MUDr. Barbora Navrátilová
MUDr. Eliška Žáčková
Můj obchod – Fajn Market Bojkovice
Muzeum Bojkovska, p. o.
Nirtex s. r. o.
Nová lucerna – kavárna
NTS Prometal Machining, s. r. o., Slavičín
Obec Hostětín
Obec Trenčianska Turná
Optimal-Energy.cz, a.s., Zdeněk Husták
O. S. V. O. COMP, a. s., Prešov, Ing. Gabor
OTO butik & shop

OVB, Mgr. Marek Ogrodník
Pálenice Bojkovice spol. s.r.o.
Papírnictví Vladimíra Holáňová
Penzion ROTOP
Polystyren s.r.o., V. Brumovský
Projekty staveb CR s. r. o., Ing. D. Šišpera
Relax studio, Kateřina Kadlecová
Restaurace Hvězda
Restaurace Chalupa
RM Forest lesní společnost s. r. o.
Rumpold UHB, s.r.o.
Sanizo spol. s. r. o.
SDH Bojkovice
SDH Bzová
SHK, Pavel Homola
SK Slovácká Viktoria Bojkovice
Sofi-Energic, spol. s r. o.
Stavebniny VANTO, s. r. o., Kunovice
Kněždub, spol. s.r.o.
TES Bojkovice, spol. s r.o.
TJ Sokol Bojkovice
TJ Bojkovice z.s.
TURBONET s. r. o., Uherský Brod
VARS-TRANS s.r.o.
Vinotéka& Antik – starožitnosti Bojkovice, 
Luboš Grúber
Vodo –topo ROTOP Roman Michalčík
VOMA s. r. o.– maso, uzeniny
ZD Krhov-Bzová
ZŠ T.G.M. Bojkovice

 Pro návštěvníky plesu byl připraven 
také fotokoutek s nejrůznějšími rekvizita-
mi, odkud si mohli přímo z místa odnést 
svou vytištěnou fotografii.  Mnoho lidí 
mělo také zájem o karikaturu svého por-
trétu, který vytvářel Oldřich Cimbálek.  
O občerstvení v baru se staral SDH Boj-
kovice. Na plese byla připravena bohatá 
tombola, losování 11 nejhodnotnějších 
cen proběhlo přesně o půlnoci a následně 
se tančilo až do nedělního rána.

Eva Hamrlíková
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Přehled kulturních a společenských akcí
březen – duben 

Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání
6. 12. 2019 – 31. 3. 2020 Marie Jašková (1909-1993) výstava Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska

1. 2. – 31. 12. Pohádky Boženy Němcové výstava soutěžních prací Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

3. 3. EucharisNe I. přednáška P. Hödla Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska

4. 3. Srdcovky na cestách – Junák a Kokmotos beseda Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

6. 3. Karikatury a kresby Oldřicha Cimbálka vernisáž výstavy Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska

6. 3. – 26. 4. Karikatury a kresby Oldřicha Cimbálka výstava Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska

7. 3. Košt slivovice speciální akce SK Slovácká Viktoria, Město Bojkovice kulturní dům

8. 3. Neděle v divadle – Popelka divadlo pro děN Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

12. 3. Kamčatka cestopisná beseda Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

14. 3. Jazz café s italským kvartetem hudba, koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

15. 3. Dětský karneval akce pro děN Dům děb a mládeže kulturní dům

19. 3. Tři prasátka divadlo pro mateřské školy Město Bojkovice, Muzeum Bojkovska kulturní dům

21. 3. Kvízování na Majáku III soutěžení týmů Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

27. 3. Noc s Andersenem akce pro děN Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

28. – 29. 3. Mezinárodní výstava koček výstavy SO chovatelů a milovníků koček Zlín Zámek Nový Světlov

29. 3. Vynášení Moreny lidové tradice Světlovánek Tillichovo náměsb

31. 3. Pasování prvňáčků ze Záhorovic na čtenáře akce pro mladší školní děN Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

1. 4. Velikonoční předvádění řemesel lidové tradice Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska

2. 4. Peru cestopisná přednáška Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

3. 4. Vítání jara lidové tradice DDM, Světlovánek Tillichovo náměsb

4. 4. Sexem ke štěsb (s Vl. KraNnou a dalšími) divadelní komedie Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

Klub Maják Bojkovice je tu pro vás 
a srdečně zve k pestrým kulturním zážitkům 

 středa 4. března  SRDCOVKY Na CeSTÁCH – pořad s moderátory ČRo Zlín Zdeňkem Junákem a Jiřím Kokmotosem, 
  s jejich vyprávěním, písničkami a vzpomínkami

 neděle 8. března POPeLKa – pohádka v cyklu Neděle v divadle, tentokrát v podání úspěšného Divadla Víti Marčíka, 
  představení potěší malí i velké diváky

 sobota 4. dubna SeXeM Ke šTĚSTÍ – komedie s Vladimírem Kratinou a Martinou Hudečkovou,
  komorní rodinný příběh s terapeutickou zápletkou 

 neděle 19. dubna BUBBLeSHOW MaTĚJe KODeše – představení plné bublin, workshop pro děti
 neděle 10. května LaCO DÉCZI – koncert slavného světového trumpetisty a jeho kapely
 neděle 24. května RODINNÁ NeDĚLe – s bohatým programem pro děti i dospělé

9. 4. Velikonoční turnaj ve florbale sport Dům děb a mládeže sportovní hala ZŠ TGM

9. – 11. 4. Velikonoční hrkání se Světlovánkem lidové tradice Světlovánek Tillichovo náměsb

14. 4. 75. výročí bombardování Bojkovic pietní akce Muzejní spolek Aloise Jaška Na Valše

19. 4. Neděle v divadle – bublinová show akce pro děN Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

28. 4. Pasování prvňáčků ZŠ TGM na čtenáře akce pro mladší školní děN Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

30. 4. Rej čarodějnic a stavění máje speciální akce DDM, Město, Muzeum, Světlovánek Tillichovo náměsb

Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E NA
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Folklorní soubor Světlovan, z. s. vás srdečně zve na

7. JIŘÍKOVSKÝ BÁL
který se koná v sobotu 25. dubna 2020

v kulturním domě v Šumicích
začátek akce v 19.00 hodin

Jako host vystoupí
FS Malé Zálesí se svou cimbálovou muzikou

Zváni jsou všichni příznivci folkloru.
Bohatá tombola zajištěna, vstupné dobrovolné

Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E NA



Postní dobou začíná cesta k velikonoční-
mu tajemství. Prvním dnem letošní postní 
doby je Popeleční středa, která připadne 
na 26. února. Tato doba postu je obdo-
bím přípravy na Velikonoce a trvá 40 dní. 
Celé období vrcholí Svatým týdnem, do-
bou, v níž si připomínáme ukřižování Je-
žíše Krista, a končí velikonočním triduem. 
Toto období – milostiplný čas, ve kterém 
prožíváme pravé obrácení a proměnu na 
naši cestu modlitby, pokání, posílení na-
šeho obrácení k Pánu. Postem, vytrvalou 
a upřímnou modlitbou, pokáním, půstem 
máme pracovat na proměně a obnově 
svého života.

 1. březen – PRVNÍ NeDĚLe POSTNÍ   
V těchto svatých postních dnech jsme zvá-
ni, abychom rozjímali o ponížení Ježíše, 
Syna Božího. Je to období přípravy na Ve-
likonoce. Celé období vrcholí Svatým ne-
boli také Pašijovým týdnem, který začíná 
Květnou nedělí a končí Velikonocemi – ne-
dělí Vzkříšení, během níž si připomínáme 
ukřižování Ježíše Krista a poslední týden 
Ježíšova pozemského života, jeho smrt na 
kříži a vzkříšení.

 5. duben – KVĚTNÁ NeDĚLe
Pašijová neděle je šestou a zároveň po-
slední nedělí postní. Připomíná slavný 
vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Název svátku 
je odvozen od květů, jimiž lid vítal Ježíše.

 9. duben – ZeLeNÝ ČTVRTeK
Poslední večeře Ježíše s apoštoly, při níž 
Kristus ustanovil slavení mše svaté a 

svátost kněžství.

 10. duben – VeLKÝ PÁTeK
Tento den je připomínkou ukřižování 
Ježíše Krista. Ježíš byl zajat a ukřižován. 
Je to den smutku a postu, je jedním ze dnů 
přísného půstu.

 11. duben – BÍLÁ SOBOTa
Ježíš odpočívá v  hrobě. Bílá sobota je 
dnem před Velikonoční nedělí. Bílá sobota 
končí západem slunce. Večerní bohosluž-
by začínají svěcením ohně, rozžehnutím 
velikonoční svíce. Je připomínkou Kristova 
zmrtvýchvstání – Veliké noci.

 12. duben
  – HOD BOŽÍ VeLIKONOČNÍ  
Slavnost zmrtvýchvstání Páně.

 13. duben – VeLIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Den radosti pro děti, pro kluky i holčičky.

 19. duben 
 – NeDĚLe BOŽÍHO MILOSRDeNSTVÍ 
Pán Ježíš řekl: „Dávám lidem nádobu, 
z níž mají přicházet pro milosti ke zdroji 
Milosrdenství, tou nádobou je tento obraz 
s nápisem: „Ježíši, důvěřuji Ti“, řekl Pán Je-
žíš. Přípravou na tento svátek je novéna, 
která spočívá v modlitbě korunky k Boží-
mu Milosrdenství, začíná na Velký pátek 
a trvá devět dní.

Milostiplné a požehnané Velikonoce, kéž 
jsou pro nás časem naplněným Kristovým 
světlem, kéž nám pomáhají překonat kaž-

dou naši bolest, každou temnotu. Požeh-
nané a milostiplné Velikonoce všem farní-
kům a spoluobčanům přeje farnost.

Naše farnost v roce 2019
Farní akce v roce 2019 byly podle plánu 
plněny s radostí a pokorou. Společné akce, 
kterými byly Boží Tělo, Farní den, Biřmová-
ní, poutní zájezdy na různá poutní místa, 
Noc kostelů a další akce byly a jsou přijí-
mány farníky s radostí a v přátelské po-
hodě. Děkujeme všem, kteří s ochotou, 
radostí a nadšením při všech těchto akcích 
pomáhají a spolupracují. Pán Bůh zaplať 
za různé finanční sbírky pro potřebné.
 Sestřičkám CSŠPS patří velké poděko-
vání za „Katechezi dobrého pastýře“ pro 
děti předškolního věku a žáky 1. a 2. tříd. 
Děti jsou spokojené a moc se jim tyto ho-
diny líbí. 

Statistika: 
– křty - 23 (8 chlapců,15 děvčat)
– svatby - 2
– pohřby - 17 (7 mužů, 10 žen)
– první svaté přijímání – 6 dětí
– náboženství – 63 dětí 
 (z toho 10 z okolních farností)

 Tříkrálová sbírka 2020 v bojkovické farnosti
 Bojkovice – 77 953 korun
 Krhov – 6 771 korun
 Bzová – 6 0473 korun

 Pán Bůh zaplať za tyto dary!

Emílie Salátová
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KŘESŤANSKÉ OKÉNKO

Z liturgického kalendáře

Tříkrálová sbírka letos podvacáté

Během letošní Tříkrálové sbírky se v Bojkovicích, Bzové, Krhově a Přečkovicích vybralo celkem 95 586 korun. Velké poděkování patří 
Všem, kteří přispěli na potřeby Charity ČR a na rozvoj charitního a humánního díla.
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Společenská kronika
Naši noví občánci
Samuel Kováč

Odešli z našich řad
Miroslava Hamšíková, 90 let, Bojkovice
Rudolf Hamšík, 83 let, Bojkovice
Oldřich Hudeček, 87 let, Bojkovice
Anna Křížková, 89 let, Bojkovice
Bohumil Kunovský, 79 let, Bojkovice
Marie Malcová, 93 let, Bzová
Ludvík Mašeja, 85 let, Bzová
Kristina Menšíková, 75 let, Přečkovice
František Ovčáček, 70 let, Bojkovice
Božena Papáková, 94 let, Bzová
Věra Pavlacká, 74 let, Bojkovice
Marie Vašíčková, 83 let, Bojkovice

Vzpomínáme
V lednu 2020 uplynulo 10 let 
od úmrtí paní Blaženy ŠPIRITOVÉ.
Vzpomíná rodina

Dobří lidé nikdy nezemřou 
v srdcích těch, kteří je milovali.
Dne 25. listopadu 2019 jsme si připo-
mněli nedožité 80. narozeniny pana 
Antonína SLABIŇÁKA a 8. ledna 2020 
nedožité 76. narozeniny paní 
Jany SLABIŇÁKOVÉ.
Za tichou vzpomínku na naše rodiče 
děkují synové s rodinami

Kdo v srdci žije, neumřel…
Dne 1. února 2020 uplynulo 5 let, kdy nás opustila 
naše maminka a babička paní Dana ALBRECHTOVÁ.
S láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou a Zdeněk

Bylo to těžké loučení, když život tvůj uhasínal, 
když po těžkém utrpení naposled jsi usínal.
Dne 9. února 2020 tomu byl rok, co nás navždy 
opustil náš manžel a tatínek pan Jan MICHALČÍK.
S láskou vzpomíná manželka Marcela 
a synové Petr a Jan a sestra Helena s rodinou

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 17. února 2020 jsme vzpomenuli 
sedmé výročí, co nás navždy opustila 
paní Zdenka KUNDRATOVÁ.
S láskou a vděčností vzpomínají syn Jozef, 
Radim a dcera Zuzana s rodinami

Čas se nezastaví, život jde dál, 
jen smutná vzpomínka zůstává nám.
Dne 19. února 2020 jsme vzpomněli 1. výročí 
úmrtí pana Svatopluka STOLAŘÍKA.
Děkuji všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manželka 
Marie a ostatní příbuzenstvo

Tvůj život byla starost a práce, pro vše dobré měl 
jsi cit. Dobré srdce ztichlo, a přece nezemřelo, 
v paměti a našich srdcích bude stále žít.
Dne 24. února 2020 tomu bude již 13 let, co nás 
opustil náš milovaný syn, bratr, tatínek, strýc 
a dobrý kamarád pan Bohumil POLÁCH. 
Zároveň by se dne 22. března 2020 dožil 50 let.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají rodiče, syn Michal a sourozenci s rodinami

Kdo lásku a dobro dával, neodešel, v našich srdcích žije dál.
Dne 27. února 2020 si připomínáme nedožité 
92. narozeniny naší maminky, babičky a prababičky 
paní Boženy RYZOVÉ a zároveň 4. března 2020 uplyne 
již 15 let od jejího úmrtí.
S láskou a vděčností vzpomínají dcera Božena 
s rodinou a dcera Ludmila

Kdo pro nás lásku měl, ten v našich srdcích nezemřel.
Dne 2. března 2020 by se dožila 111 let paní 
Marie SLABIŇÁKOVÁ a 17. března 2020 by 
se dožil  110 let pan Josef SLABIŇÁK.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou a úctou vzpomíná snacha Anička, 
vnuk Karel a vnučka Ester se svými rodinami

Čas se nezastaví, život jde dál, 
jen smutná vzpomínka zůstává nám.
Dne 4. března 2020 vzpomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila naše maminka, babička 
a prababička paní Emilia ZEMANOVIČOVÁ ze Žítkové.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera 
Božena s rodinou, syn Jaroslav a ostatní příbuzní

Čas plyne jako voda, zapomenout se však nedá.
Dne 7. března 2020 tomu bude 6 let, 
co nás navždy opustil pan Stanislav MIKULKA.
S láskou v srdci vzpomíná manželka a děti s rodinami

Žije dál v srdcích, kteří ho měli rádi. 
Dne 19. února 2020 jsme vzpomněli 1. výročí, co nás 
navždy opustil náš strýc pan Svatopluk STOLAŘÍK.
S láskou a úctou vzpomíná neteř Věra s Romanem

Utichlo srdce, zůstal žal, kdo tě měl rád, vzpomíná dál.
Dne 14. března 2020 vzpomeneme 20. výročí úmrtí 
mého tatínka pana Josefa HANKEHO.
S láskou vzpomíná dcera Věra s Romanem

Žádná bolest se nesnáší hůř, 
než vzpomínky na štěstí v době neštěstí.
Dne 22. března 2020 uplyne 12 let plných bolesti 
a smutku, kdy nás navždy opustil pan Albert BULEJKO 
z Krhova. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou vzpomíná maminka Božena, sestra Veronika 
a ostatní příbuzní

Utichlo srdce Tvoje, odešel jsi od všeho, co jsi měl rád.
Dne 31. března 2020 uplyne 7 let, co nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Zdeněk JURAČKA.
Stále vzpomínají manželka Dáša, dcera Andrea s rodinou 
a syn Zdeněk s rodinou

Kdo miloval, nikdy nezapomene.
Dne 9. dubna 2020 uplyne 7 let 
od úmrtí pana Otto HÖDLA.
S láskou v srdci vzpomíná celá rodina

Informace pro uveřejňování příspěvků 
ve Společenské kronice
Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, kontaktujte Zden-
ku Maňasovou osobně v  Knihovně Muzea Bojkovska nebo elektro-
nicky na  adrese zdenka.manasova@muzeumbojkovska.cz. Bližší in-
formace na  tel. 736  210  710. Dle  zákona č.  101/2000 Sb., o  ochraně 
osobních údajů a  o  změně některých zákonů, ve  znění pozdějších 
předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních úda-
jů č. 2/2004 je potřebný váš souhlas.
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I. prosincové šipkařské zastavení
V předvánoční atmosféře si tým TJ Bojko-
vice stars pozval k přátelskému utkání tým 
I. Zlínské ligy, Haluzáky z  Gooolu. Tento 
tým je dlouholetým účastníkem I. Zlín-
ské ligy, kde se mu daří držet se ve středu 
12členné soutěže. Náš soupeř hraje soutěž 
o dvě úrovně výše, než je tým TJ Bojkovice 
Stars. Utkání bylo sehráno v Hospůdce na 
hřišti – v  místní „šipkařské“ Mecce. Hrálo 
se 13. prosince 2019 od 18:30. Byl to první 
přátelský zápas se soupeřem z vyšší ligy.
 Soupeř dorazil v sestavě čtyř mužů: Kří-
žan Daniel, Slováček Michal, Burian Tomáš 
(kapitán) a Jiří Hloušek (hostující hráč). Do-
mácí tým nastoupil v  téměř plné sestavě 
včetně náhradníků: Jana Joklová, Michael 
Mlčůch, Martin Urban, Jiří Varous (kapitán), 
Štefan Kapusta a Jaroslav Urbánek. 
 Zápas se hraje ve formátu každý s kaž-
dým (1–a; 2–b; 3–c; 4–d; 1–b; 2–c; 3–d; 4–a . 
. .) párové čtyřhry a párového kriketu. Těch-
to her se účastní vždy dva páry z každého 
týmu. Hrálo se klasicky 501 D.O. na dva ví-
tězné legy. Dle platných pravidel UŠO. 
 Utkání probíhalo v příjemné sportovní 
atmosféře. Od začátku utkání se více da-
řilo domácím hráčům a pomalu postupo-

vali k vítěznému konci. V polovině zápasu 
byl těsný stav 5: 4. Zápasy byly velmi vy-
rovnané, nebyla nouze o vysoké náhozy 
(Mlčůch 171, Urban 142, Burian 157, Slo-
váček 177) a zavírání vysokých čísel. Nej-
vyšším zavřením se blýskl kapitán hostí 
T. Burian náhozem 154 bodů a ukončení 
legu 18. šipkou. Došlo i na kontumaci jed-
noho utkání, kdy se hráči nedostavili ke 

svému utkání v časovém limitu. Bylo to již 
v době, kdy soupeř nemohl zápas obrátit 
ve svůj prospěch. Přes výborné výkony 
našich soupeřů jsme si celkové vítězství 
nenechali vzít a zápas jsme dotáhli do ví-
tězného konce.
 Celkový výsledek zápasu: TJ Bojkovice 
Stars – Haluzáci z Gooolu: legy 28: 20, zá-
pasy 12:7.
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II. prosincové šipkařské 
zastavení 21. 12. 2019
Jako další klání se v Hos-
půdce Na hřišti konal 
turnaj hráčů, kteří v  ak-
tuálním roce nehrají 
žádnou organizovanou 
soutěž a nejsou členy 
žádného aktivně hrající-
ho šipkařského týmu.
 K  tomuto turnaji se 
přihlásilo 16 hráčů, z toho pět žen. Hrál se klasický „oboustranný“ 
pavouk. Každý hráč si vylosoval číslo (1–16) a pod tímto číslem 
byl zapsán do turnaje. Kategorie se nerozlišují, muži – ženy hrají 
proti sobě. Šipky jsou jeden z  mála sportů, kde je možné hrát 
muži versus ženy. Dlužno dodat, že to velmi přispívá k atraktivi-
tě tohoto rozvíjejícího se sportu. Zápasy se hrají na dva vítězné 
legy, 501 D.O.
 Přesto, že se jednalo o turnaj rekreačních hráčů, byly k vidě-
ní pěkné dramatické souboje po celou dobu turnajového klání. 
Vítěz tohoto turnaje bude nasazen do turnaje ligových hráčů. 
Bylo k vidění i několik překvapivých výsledků.
Konečné pořadí:   
1. Martin Hradský, 2. Milan Slavíček, 3. Jarka Vyhnálková, 4. Petr 
Mendl, 5.–6. Josef Gazdík, Jiří Šašinka, 9.–12. Libor Mikulášek, 
Martin Pöschl, Adam Kalina, Dominika Urbánková, 3.–16. David 
Hanke, Zdenka Slaníková, Dáša Mňačková, Roman Martinec 

III. prosincové šipkařské 
zastavení 22. 12. 2019
Třetí šipkaření se odehrálo hned následující den. Turnaje se mohl 
zúčastnit kdokoliv, kdo měl chuť si zahrát šipky. Prioritně tedy 
pro hráče hrající v týmech, kteří hrají jakoukoliv organizovanou 
soutěž a nejsou „registrováni“ v žádné šipkařské asociaci, a vítěz 
včerejšího turnaje. Turnaje se účastnilo 14 hráčů. Hrálo se stej-
ným způsobem – dvojitý pavouk, 501 D.O. Proti včerejšímu dni 
byla kvalita některých zápasů vyšší, byly k vidění vyšší náhozy 
a vyšší zavření, ale to, že hráli zkušenější hráči neznamenalo vždy 
ukončení hry vítězným dablem, ale v  mnohých případech se 
rozhazovali hráči i na střed. A o to více byly souboje napínavější. 
V tomto turnaji se nekonalo žádné překvapení a turnaj dopadl 
dle „papírových“ předpokladů.
Celkové pořadí:      
1. Michael Mlčůch, 2. Martin Urban, 3. Jana Joklová, 4. Jiří Varous
5.-6. Martina Šašinková, Dominik Slavíček, 7.-.8. Michal Míča, 
Zdenek Vyhnálek, 9.-11. Jan Michalčík, Adam Kalina, Vojtěch Kra-
már, 13.-16. Gabriela Šašinková, Martin Hradský, Milan Slavíček 
 Na závěr už jen velké poděkování provozovateli Hospůdky Na 
hřišti Milanu Slavíčkovi za jeho vstřícný přístup k šipkám a posky-
tování hracích míst při našich zápasech a pořádání turnajů a za 
vždy výborné zázemí. Dále Zdenku Vyhnálkovi, který oba dva tur-
naje řídil jako rozhodčí a provázel dobrou hudbou a vzal si za své 
i celkovou organizaci. Díky tomu měly oba turnaje hladký průběh 
a věřím, že pro všechny diváky i šipkaře byly dobrou zábavou. Šip-
kám zdar.                 Jiří Varous, předseda oddílu šipek při TJ Bojkovice
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Ve věku 70 let nás opustil nestor 
bojkovských kuželek František Ovčáček
Přes půl století stál u všeho, co se na ku-
želně dělo. Ať už v roli výborného hráče, 
obětavého brigádníka, později poradce 
a také fanouška. Nejdéle registrovaný člen 
našeho oddílu začínal s kuželkami už za 
éry dědy Bezděka, zakladatele bojkov-
ských kuželek.
 Franta se svými vynikajícími výkony 
v 70. letech propracoval do bojkovského 
áčka, kde vydržel až do konce své aktivní 
činnosti. Byl několikanásobným přebor-
níkem jednoty, na přeborech se skoro 
vždy umístil v první trojici. Všichni máme 
v paměti jeho klidné, přesné hody, kterým 
jsme říkali ,,profesorská hra“. V roce 1978 
byl František vyhlášen 10. nejlepším spor-
tovcem okresu a nejlepším sportovcem 
města, čímž byl oceněn za výborné vý-
kony v soutěži s průměrem 440 kolků na 
zápas. Když uvážíme, na jakých dráhách 
se dříve hrávalo, byl to úctyhodný výkon. 
V 80. letech byl u vzestupu bojkovských 
kuželek a spolu s Ol. Navrátilem, St. Bez-
děkem, Zd. Viceníkem, Mir. Antonínem, 
J. Valíčkem, J. Jahůdkou, S. Barboříkem bo-
joval o body v krajském přeboru 1. třídy. 
František byl kuželkář celým srdcem, což 
se potvrdilo začátkem 90. let, kdy bojkov-
ské kuželky zažívaly těžké časy a velký od-
liv členské základny. Franta byl mezi de-
vítkou srdcařů, kteří zůstali věrní této hře, 
a i díky němu se bojkovské kuželky udr-
žely nad vodou. V roce 2012 byl František 
oceněn Krajským kuželkářským svazem za 
věrnost kuželkářskému sportu. Svou ak-
tivní činnost musel ukončit ze zdravotních 
důvodů, ale na zápasech jsme ho vídali 
jako fanouška a poradce, který dokázal 
poradit, když se nedařilo, a který dokázal 
ocenit dobrý výkon.
 Asi všichni kuželkáři z Bojkovic vzpo-
mínáme na okamžiky, kdy nám po dob-
rém zápase František s rozzářeným úsmě-
vem ve tváři a nefalšovanou radostí tiskl 
ruku se slovy -, Tož na to sa dalo dívat!“
 Děkujeme Františku a loučíme se ku-
želkářským pozdravem HODU ZDAR!
 Martin Hradský a kuželkáři z Bojkovic 

Inzerujte 
v Našem Bojkovsku. 

Cena 12 Kč/cm2.



Naše Bojkovsko 25

22. ročník štěpánského turnaje v sálové kopané
Dne 26. prosince 2019 se  ve sportovní 
hale v  Bojkovicích  uskutečnil 22. ročník 
Štěpánského turnaje v sálové kopané po-
řádaný TJ Sokol Bojkovicemi. Tato akce, 
určená pro aktivní i bývalé hráče starší 35 
let, je již více než 20 let součástí vánočních 
svátků v Bojkovicích.
 Tohoto ročníku se zúčastnily čtyři 
týmy, vytvořené převážně z  hráčů spo-
jených s  Bojkovicemi. Turnaj se odehrál 
systémem každý s každým. K vidění byly 
nejen kvalitní výkony a  nádherné akce, 
ale i dramatické koncovky utkání. Na čtvr-
tém místě skončil Výběr Bojkovic, třetí byl 
pořádající TJ Sokol Bojkovice, stříbrnou 
příčku obsadil Hanar Bojkovice a vítězem 
turnaje se stal poprvé ve 22leté historii 
turnaje tým Města  Bojkovice. Nejlep-
ším střelcem turnaje byl Drahoš Prachař 
z  týmu Hanaru s pěti vstřelenými góly, 
nejlepším brankářem pak Jan Urbánek ze 
stejného celku.

 Tým Sokola  reprezentovali: Ladislav 
Salvet (G), Pavel Křižka (2), Josef Urbánek, 
Zdeněk Spáčil (1), Pavel Sviták, Jiří Neve-
selý (1), Lukáš Lisoněk (1), Petr Ševčík (3), 
Martin Kočica.

Konečné pořadí: 
1. místo – Město Bojkovice, 2. místo – Ha-
nar Bojkovice, 3. místo – Sokol Bojkovice, 
4. místo – Výběr Bojkovic

Filip Urbánek, 
TJ Sokol Bojkovice
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10. ročník Silvestr Cupu

Dne 28. prosince 2019 se uskutečnil 10. ročník Silvestr Cupu pořádaného TJ Sokolem Bojkovice. Ve sportovní hale v Bojkovicích se ho 
zúčastnilo pět týmů, které se utkaly systémem každý s každým. Jubilejní ročník nabídl velmi kvalitní podívanou.
 Na 5. místě skončil jediný tým mimo Bojkovice, a to z Mladcové, čtvrtý byl pořádající TJ Sokol, třetí Tryskáči. Na stříbrné pozici 
se umístili Naháči a vítězem turnaje se stal tým Hvězda Bojkovice. Nejlepším střelcem akce byl Petr Gago z Hvězda týmu, nejlepším 
brankářem Jan Urbánek ml. z týmu Naháči, speciální cenu získal Adam Koudela, nejmladší hráč turnaje. Tým Sokola reprezentovali: 
Filip Urbánek, Martin Jančařík, Ivo Vaverka, Martin Ridoško, Martin Svoboda, Vít Dolina, Libor Kozáček a Martin Liška.

Filip Urbánek, TJ Sokol Bojkovice
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UniCredit Bank Expres, Masarykovo nám. 101, Uherský Brod
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Přináším vám kartu 
plnou filmových 
zážitků.

Podmínky kampaně naleznete na webu www.unicreditbank.cz/cinestar. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

U konto
Založte si U konto a získejte platební kartu plnou výhod, 
která je zároveň klubovou kartou CineStar.  

Užijte si vstupenky do kina nebo filmové občerstvení zdarma.

KAŽDÝ MĚSÍC

ZDARMA 
DO KINA
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Foto: Tomáš Dolina, Petra Skočovská, Michal Šimoník

Memoriál Pavla Floreše  | 25. 1. 2020

Valná hromada SDH  | 18. 1. 2020

Schelinger revival  | 18. 1. 2020



FOTOGALERIE

Foto: Kristýna Jadavanová

Ples města  |  25. 1. 2020


