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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

 úvodem mi dovolte, abych Vám ještě dodatečně popřál 

hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně úspěchů v osobním i pra-

covním životě v roce 2021.

 Před rokem jsem na tomto místě referoval o proběhlém 

městském plese a  o  připravovaném fašankovém průvodu 

městem. Bohužel dnešní „divná doba“ zastavila všechny kul-

turní a sportovní akce a zpomalila náš běžný život. Doufám, 

že příslovečné světlo na konci tunelu se objeví co nejdříve.

 V současné době se dokončuje druhá změna územního 

plánu, která by měla být postoupena do připomínkového říze-

ní. Dokument obsahuje více než 300 menších či větších změn. 

Za jednu klíčovou změnu z pozice města Bojkovice lze pova-

žovat vyčlenění lokality bývalého motokrosu na  území pro 

výstavbu bytových a  rodinných domů. Současná poptávka 

po stavebních parcelách v  Bojkovicích je značná a  nabídka 

stavebních míst je přitom dosti omezená. Terén je v této loka-

litě členitý, svahovitý, ale poskytuje krásné výhledy na město 

i okolní krajinu. I přesto, že se jedná o členitý terén a odlehlejší 

část města, při správném návrhu lze předpokládat vytvoření 

ÚVODNÍK

atraktivní lokality pro bydlení. V dané lokalitě je předběžně 

navrženo 70  rodinných a  několik bytových domů, které by 

měly uspokojit zájem o výstavbu snad na mnoho let. Doufej-

me, že se nám zasíťované území podaří pro výstavbu uvolnit 

do roku 2024.

 Stavební činnost je vzhledem ke klimatickým podmínkám 

značně omezená. Jakmile to počasí umožní, budeme pokra-

čovat v  dostavbě provozní budovy městského koupaliště, 

revitalizaci Podhájí, budování chodníku v  ulici Pod Skalkou 

nebo instalaci sanitárního kontejneru na náměstí. Na kulturní 

dům bylo nakoupeno 500 ks nových židlí a stolů.

 Na rozhodnutí o přidělení dotací čekají projekty Cyklostez-

ka Krhov-Bzová, výměna povrchu Štefánikovy ulice, Komuni-

kace Pod Skalkou či oprava sochy sv. Jana Nepomuckého.

 Současná doba je jiná než předešlá léta, provázená re-

strikcemi, výpadky příjmů jak ve státním, tak i  v  obecním 

rozpočtu. Nicméně nezbývá nám, než se se vzniklou situací 

poprat a zase posunout naše město kousek dopředu.

 Všem, kteří nám v tom, byť i malým příspěvkem pomo-

hou, upřímně děkuji.                            Petr Viceník, starosta města

Zastavovací studie – území  motokros

Zprávy z radnice
 Odpadovým hospodářstvím se komplexně zabývalo poslední zasedání zastupitelstva města, které k jednání obdrželo souhrn-

ný ekonomický rozbor a kalkulaci ceny. Cena za odpad nebyla změněna posledních osm let. Za tu dobu náklady na likvidaci odpa-
dů vzrostly až na současných 1000 korun na obyvatele, proto bylo rozhodnuto o změně sazby místního poplatku za svoz odpadu 
od 1. 1. 2021 na 650 Kč/za osobu. I přes navýšení ceny to znamená, že město „dotuje“ svoz na jednoho obyvatele dalšími 350 koru-
nami. Frekvence svozu je týdenní. Poplatek je splatný do 30. června 2021.

 Zastupitelstvo města 10. prosince 2020 odsouhlasilo smlouvu na dodavatele projektu Revitalizace Mánesova II.
 Přilehlé okolí historického domku bylo obohaceno o další objekt, k venkovnímu mobiliáři přibyla dřevěná stodola.
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Místní akční plán vzdělávání II. ORP Uherský Brod

Třídíme na sněhu

Téměř rok a půl je MAS Bojkovsko zapojen 
do projektu Místní akční plán vzdělávání 
II. ORP Uherský Brod (MAP II). Za tuto dobu 
byla v  rámci projektu zrealizována řada 
aktivit, zejména semináře pro rodiče a pe-
dagogy. Mnohé z nich se nám vlivem okol-
ností v loňském roce přetavily do webinářů.
 Hlavní aktivitou v  této oblasti bylo 
proškolení více než 120 pedagogů na dis-
tanční vzdělávání. S pozitivním ohlasem se 
setkalo také dodání pomůcek na podporu 
rozvoje matematické gramotnosti, logi-
ky a  polytechniky do  21  mateřských škol 
Uherskobrodska zapojených do projektu.
 Rovněž v roce 2021 se chystá řada ak-
tivit, které jsou připravovány tak, aby byly 
realizovatelné i  v  době mimořádných si-
tuací. Veškeré informace o činnosti MAP II 

lze nalézt na webových a facebookových 
stránkách projektu.
 Místní akční plán vzdělávání  II. ORP
Uherský Brod je spolufinancovaný z pro-
středků Evropské unie, Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání a stát-

ního rozpočtu. Na financování se podílí 
i město Uherský Brod. 
 Veronika Hurbišová, MAS Bojkovska

Dopravní značka K + R

Sedm desítek designových „třikošů“ do-
plnilo v  horských resortech od loňského 
roku síť tradičních velkých barevných 
kontejnerů na třídění odpadů. Menší 
speciální koše na plasty, papír a směs-
ný odpad jsou díky projektu společnosti 
EKO-KOM s  názvem Třídíme na sněhu 
umístěny přesně tam, kde vzniká odpad 
z obalů, ale kam se zároveň nedostanou 
těžká svozová auta. Tříděný odpad z třiko-
šů je tak svážen ve spolupráci s lyžařskými 
areály například skútry nebo rolbami. 
 Třikoše mají samy o sobě motivovat 
ke  třídění odpadů, protože jsou téměř 

celé včetně výplňových pytlů vyrobeny 
z  recyklovaných plastů. Jejich patento-
vaná konstrukce je navíc vyrobena tak, 
aby odolala náročným zimním horským 
klimatickým podmínkám. Před uvedením 
do provozu byly pilotně testovány napří-
klad na krkonošské Černé hoře nebo na 
hoře Slamník v resortu Dolní Morava.   
      V současnosti mohou návštěvníci využí-
vat třikoše kromě Krkonoš a Králického 
Sněžníku také v Krušných horách, Orlických 
horách, Jeseníkách, Beskydech, Javorní-
cích, ale také v Novém Městě na Moravě. 

 Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM

Na parkovišti dopravního terminálu, 
před vlakovým nádražím, je umístěna 
dopravní značka, která byla do užívání 
zavedena v  roce 2010. Přesto někteří 
řidiči stále váhají nad jejím významem. 
Co tedy tato značka znamená?
 Značka K  +  R označuje parkoviště, 
na  kterém lze krátce zastavit za účelem 
vystoupení a nastoupení osob, které dále 
využívají prostředek hromadné dopravy 
osob (viz Vyhláška č.  294/2015  Sb., do-
pravní značky). Takto označená parkoviš-
tě umožňují rychlé odbavení osob v blíz-
kosti dopravně frekventovaných míst 
nebo tam, kde v  krátké době potřebuje 
zastavit velké množství řidičů. Řidič tedy 
automobilem přepravuje k místu veřejné 
dopravy další osobu nebo osoby, které 

tam přestoupí na navazující veřejnou do-
pravu a poté řidič s vozidlem z parkoviště 
ihned odjíždí.
 Důležitým požadavkem je, že řidič na 
takto označeném parkovišti smí pouze za-
stavit, umožnit nastoupení nebo vystoupe-
ní osob a poté musí z parkoviště ihned od-
jet. Řidič se nemůže vzdálit od vozidla ani na 
tomto parkovišti delší dobu vyčkávat (stát).
 K  +  R  (z anglického  Kiss and Ride, 
česky Polib a jeď) je forma kombinované 
přepravy s  návazností individuální auto-
mobilové dopravy na veřejnou hromad-
nou dopravu. Umožňuje krátké zastavení 
osobních vozidel v  blízkosti  nádraží, do-
pravních terminálů, letišť a  zastávek ve-
řejné dopravy, popřípadě v blízkosti škol 
a  kulturních nebo sportovních středisek. 

Takto označená parkovací místa lze tedy 
využít pouze pro krátké zastavení a  ne-
slouží pro běžné parkování (stání). Pro 
stání jsou určena ostatní parkovací místa.
 Jiří Svoboda, vedoucí RMŽP 
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Zabývat se historií, zkoumat jednotlivé 
souvislosti a  posuzovat její vliv na sou-
časnost, je koníčkem mnoha lidí. Říká se, 
že kdo nezná minulost, nemůže znát ani 
budoucnost. Největší dějinné poklady lze 
najít v archivech a v muzeích, ve vzpomín-
kách pamětníků, ale zejména v kronikách, 
které jsou pro budoucí pokolení nejčastěj-
ším zdrojem informací, dat a historických 
událostí. Kronikáři od nepaměti patřili 
mezi nejvzdělanější lidi ve společnosti, 
proto se tohoto úkolu často ujímali učite-
lé, duchovní a osobnosti hledající poučení 
v dějinných událostech a v životních osu-
dech lidí. Vzpomeňme s úctou při této pří-
ležitosti na některé kronikáře a významné 
osobnosti našeho městečka. Řídícího uči-
tele Karla Dolinu, po kterém nám zůstala 
výjimečná Kronika Bojkovic, rod badatelů 
Oldřicha Slabiňáka, bratry Josefa a  Oldři-
cha Juračkovi, manžele Aloise Jaška a jeho 
manželku Marii, učitele Jaroslava Valáška, 
Annu Guryčovou a  řadu dalších. Součas-
nou kronikářkou města Bojkovic je rovněž 
bývalá učitelka paní Jindřiška CIMBÁL-
KOVÁ, která se na počátku tohoto roku 
v plné svěžesti dožila významného život-
ního jubilea. Při této příležitosti jsme si jí 
dovolili požádat o rozhovor.

 Vážená paní učitelko, v našem městě 
patříte mezi nejrenomovanější a nejdéle 
sloužící kronikářky. Není vaším tajem-
stvím, jak dlouho vykonáváte tuto bohu-
libou činnost?
No, tajemství to zcela určitě není a  proč 
by také mělo být. Jestli si dobře pama-
tuji, první zápis jsem s  trochou nervozity 
tvořila v roce 1997, když jsem tuto funkci 
převzala po své bývalé kolegyni Aničce 
Guryčové. Znamená to, že v letošním roce 
usednu k  psacímu stolu již po dvacáté 
čtvrté.  

 No tak, to je obdivuhodné, možná 
by záviděli i Kosmas s Dalimilem a snad 
i  František Palacký. A co vlastně obnáší 
práce kronikářky?
Je to práce celoroční a zápis se píše retro-
spektivně, tj. za celý uplynulý rok. A tak pro 
každého kronikáře je to pozorné celoroční 
sledování všeho, co se ve městě děje. Jsou 
to mimořádné události, práce městského 
úřadu a  jejich odborů, investiční činnost, 
kultura, sport, činnost škol a  školských 
zařízení, sledování dění ve městě, aktivity 
městského úřadu, investiční a budovatel-
ská činnost, úspěchy i  problémy zájmo-

vých organizací a  spolků, zaznamenání 
mimořádných povětrnostních vlivů, za-
jímavostí a  událostí ve městě i  v  blízkém 
okolí, a dokonce i v republice a ve světě. 

 Je pro vás tato práce potěšením nebo 
pouze splněním úkolu, kterým jste byla 
pověřena?
Tato práce mě velmi baví a zajímá, dělám 
ji ráda i s potěšením. Mám radost, když se 
našemu městu daří. Psaní velmi intenziv-
ně vyplňuje můj čas, zároveň mě naplňuje 
a nutí k aktivitě i v mém osobním životě. 

 Celou svou profesní kariéru jste 
prožila v  bojkovské škole jako učitelka 
ruštiny a  výtvarné výchovy. Po více než 
40 letech pedagogické práce jste se záhy 
po odchodu na zasloužený odpočinek 
zapojila do kulturního a  společenského 
života v  našem městečku. Stala jste se 
členkou výboru Muzejního spolku Aloise 
Jaška a  regionální Muzeum Bojkovska 
se vám stalo druhým záchytným bodem 
zájmu o historii, s nadsázkou lze říct, že 
i druhého domova.  Výstavy, přednášky, 
besedy. Jak to tehdy bylo?
Po více než 45leté kantorské profesi, 
kdy prošlo naší školou několik generací 
žáků, jsem si nedovedla představit, že 
budu sedět se založenýma rukama. Pro 
město jsem pracovala i  při zaměstnání, 
a tak bylo samozřejmostí, že jsem se za-
pojila do ustavující skupiny paní učitelky 
Klimentové a amatérského badatele Ol-
dřicha Juračky, kteří usilovali o znovuza-
ložení muzea v  Bojkovicích. A  po jeho 
vzniku jsem zůstala jeho věrnou pod-
porovatelkou, propagátorkou a pomoc-
nicí při instalaci výstav, pořádání besed, 
přednášek, akcí muzea a identifikaci sta-
rých fotek a materiálů.

 Ví se o vás, že jste kulturní člověk zají-
mající se o vše pokrokové a krásné, obo-
hacující a  zušlechťující ducha. Divadla, 
koncerty, literatura, kreslení a malování, 
cestování. Co je vám vůbec nejbližší?
Bez kultury si nedovedu život vůbec před-
stavit, a  proto využívám všech nabídek. 
Navštěvuji divadla, koncerty, kulturní akce 
ve městě, na Majáku, ale i v Uherském Hra-
dišti nebo ve Zlíně. Kreslení a malování je 
má profese, a  tak jí bohatě využívám při 
vedení kroniky města, ale i kroniky Muzej-
ního spolku Aloise Jaška a Klubu seniorů 
Světlov, kde vedu nejen písemné kroniky, 
ale i fotografické přílohy.

 Výčet a  záběr vašich zájmů je ob-
divuhodný. Jste aktivní členkou Klubu 
Světlov, který v Bojkovicích nabízí nesku-
tečné množství hodnotných vzděláva-
cích programů, zajímavých přednášek, 
besed, domácích i  zahraničních pozná-
vacích a  pobytových zájezdů, lázeňské 
a  rekreační pobyty a  jiné. Vy prý málo-
kdy chybíte.
Již víc než deset let jsem členkou výbo-
ru Klubu seniorů Světlov, který s  velkou 
obětavostí a  erudicí vede velmi zkušená 
organizátorka, bývalá místostarostka měs-
ta a  učitelka mateřské školy Květoslava 
Ogrodníková. Společně s několika dalšími 
členkami výboru jsme nápomocni s  pří-
pravou celé řady poutavých akcí a setkání 
se zajímavými hosty a také naše pravidel-
né úterní mítinky jsou očekávány s velkou 
euforií. A že je o tyto aktivity zájem, o tom 
svědčí více než 80 členů klubu a řada zá-
jemců z řad obyvatel nejen našeho města.

 Ti, co vás dobře znají, vědí, že jste celý 
život sportovala. Platí to i v  pokročilém 
věku? A jde to ještě vůbec?
Sportovala jsem celý život. Dokonce jsem 
i několik let tělesnou výchovu učila. V zimě 
jsem ráda bruslila, víc než 30 let jsem jez-
dila se žáky jako instruktorka na lyžař-
ské kurzy, pravidelně jsem navštěvovala 
kondiční cvičení. Snažím se pokračovat 
i v současnosti, vždyť život je pohyb. Dva-
krát týdně cvičíme pod vedením obětavé 
Marie Otáhalíkové, jedenkrát týdně jez-
dím plavat do Uherského Brodu. A v  létě 
mě určitě můžete zastihnout u  bazénu 
v  kempu nebo na koupališti. Nynější ko-
ronavirová situace nám to trošku narušila, 
tak si neodpustím alespoň denní procház-
ky a rozcvičky. Věk v tom nerozhoduje.

 I když nejste rodilou Bojkovjankou, 
prožila jste zde celý život. Řekněte nám, 
jak se změnilo naše městečko ve vašich 
očích od dob vašeho dětství?
Sice nejsem rodilou Bojkovjankou, ale za 
Bojkovjanku se rozhodně považuji a cítím. 
Vždyť zde žiji již od  roku 1951, mám zde 
řadu milých spolužáků, spolupracovníků, 
kolegů z bojkovské školy a slušných lidí. Co 
víc si přát! Město se změnilo ve všech smě-
rech, vyrostla sídliště, nové domy, zmo-
dernizovalo se téměř vše, vzrostl průmysl, 
přibyly obchody a  služby. A  neskutečně 
se změnila naše škola. Nedá se ani vylíčit, 
v  jakých primitivních podmínkách učila 
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Pokračování na str. 6
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naše generace a jaké vymoženosti mohou 
dnes využívat učitelé i  žáci. Významným 
přínosem pro Bojkovjany bylo zbudování 
Tillichova náměstí, které se okamžitě stalo 
místem kultury, zábavy a setkávání obča-
nů. Velkou zásluhu na rozvoji našeho měs-
ta má nepochybně starosta města Petr Vi-
ceník. Jsem vděčná, že jsem byla svědkem 

těchto neskutečných změn a  snad k  nim 
i svým dílem přispěla. A věřím, že ještě pár 
let v tom budu moci pokračovat.
 Vážená paní učitelko, moc děkujeme 
za příjemný rozhovor, který byl upřímný 
a hlavně pozitivní. Stále je ve vás jiskra ži-
votního optimismu s  celou řadou plánů, 
vizí a zřejmě i nevyslovených přání. Dovol-

te nám, vážená paní Inko Cimbálková, aby-
chom Vám upřímně a s velkou úctou po-
děkovali za vaši nezištnou práci pro naše 
krásné město a k vašim významným kula-
tinám popřáli stálé a pevné zdraví a nikdy 
neutuchající optimismus a životní vitalitu.

Za redakční radu Našeho Bojkovska 
Zdeněk Ogrodník st.

Za dětskou lékařkou Olgou Klesnilovou

Motto: Neříkej, že nemůžeš, když ne-
chceš. Protože přijdou velmi brzy dny, 
kdy to bude daleko horší. Budeš pro změ-
nu chtít a pak už nebudeš moci.

V měsíci prosinci 2020 navždy opustila své 
malé pacienty dětská lékařka Olga Klesni-
lová, která v  Bojkovicích působila téměř 
celý svůj profesní život. Olga Klesnilová, 
dívčím jménem Koželuhová, se narodi-
la 7.  dubna 1958 ve  Vsetíně. Otec Milan 
byl ředitelem zvláštní školy v Bojkovicích 
a  maminka Jana účetní v  JZD  Bojkovice. 
Společně se starší sestrou Janou a  rodiči 
prožila dětství i mládí v rodinném domku 
v Nádražní ulici.
 Od dětství se velmi dobře učila, vystu-
dovala Gymnázium Jana Amose Komen-
ského v  Uherském Brodě. Jejím životním 
snem bylo pomáhat lidem jako lékařka. 
Po náročném studiu lékařské fakulty 
v  Brně nastoupila na dětské oddělení 
Uherskohradišťské nemocnice a  po  do-
končení atestací se stala dětskou lékařkou 
v  Bojkovicích. Paní doktorka mimo svoji 
praxi sloužila také na dětské pohotovosti 
v  Uherském Brodě. Pro své malé paci-

enty se snažila vždy udělat maximum, 
nezlehčovala jejich těžkosti, bez výjimek 
zachovávala lékařské tajemství a svoji pro-
fesi vykonávala vždy zodpovědně. Práci 
skutečně milovala a  pomáhat dětem pro 
ni bylo posláním. Celoživotní vzdělává-
ní bylo pro ni naprostou samozřejmostí, 
každoročně se s neutuchajícím nadšením 
účastnila bezpočtu seminářů a konferencí 
v našem kraji i v širším okolí. 
 Už na studiích se seznámila se svým 
budoucím manželem Vlastimilem a  před 
čtyřiceti lety nastoupili na společnou ces-
tu životem. Ještě v době studií se narodi-
la dcera Vendula, později synové Ondřej 
a Lukáš. Postupem let se stala také milova-
nou babičkou svých pěti vnuků. I přes vel-
ké pracovní vytížení se věnovala na plno 
rodině a také sportu. S manželem proces-
tovali na kole velkou část Evropy. Vybave-
ni jen tím nejnutnějším, co se na nosiče 
kola vlezlo, stanem, spacákem a s mapou 
v kapse dresu, najeli stovky kilometrů den-
ně. Kromě cyklistiky bylo její velkou vášní 
také běžecké lyžování nebo jóga.
 Paní doktorka se snažila propagovat 
principy zdravého životního stylu a ekolo-

gie jak v rodině, tak u svých pacientů, a to 
především tím, že šla vzorně příkladem. 
Mimo jiné byla několik posledních let na-
prostý abstinent. Pokud nutně nemusela 
cestovat autem, jela každou možnou ces-
tu na kole. 
 Těžká nemoc přišla do jejího života ná-
hle a paní doktorka Klesnilová krátký, ale 
nerovný boj prohrála 5. prosince 2020. 
 Ondřej Klesnil 
 a redakce zpravodaje

Město Bojkovice, 
lékaři a pozůstalá rodina 

intenzivně hledají pediatra, 
který by celou ordinaci převzal. 

Situace s dětskými lékaři 
je v celé republice neutěšená, 

přesto věříme, že se nám 
společnými silami 

podaří nového pediatra 
do našeho města získat.

Kronikářkou města téměř pětadvacet let
Pokračování ze str. 5
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Budeme slavit 100 let knihovny?
Ve zpravodaji Naše Bojkovsko jsme si 
v roce 2018 připomněli 15. výročí přestě-
hování městské knihovny do současných 
prostor. A  v  letošním roce si připomene-
me již 100  let její existence. I když ani to 
není přesné. Knihovnictví v  Bojkovicích 
má totiž ještě delší tradici. 
 Již v 19. století, a to v roce 1867, vzniká 
Čtenářsko-pěvecký spolek Světlov. Jeho 
zakladatelem je nadučitel Jan Tauber spo-
lu s  lékařem Janem Adamem a  učitelem 
K.  Kroupou. Obsahuje především knihy 
českých spisovatelů – buditelů a také ča-
sopisy. Činnost tohoto spolku byla ofici-
álně zahájena a povolena 13. 9. 1867, ale 
ojediněle „fungovala“ už od roku 1864. 
V roce 1886 dochází ke změně stanov to-
hoto spolku a ten si mění název na Vzdělá-
vací spolek Svatopluk. Později v roce 1904 
na Občanskou besedu v  Bojkovicích. Její 
činnost pak trvá až do roku 1949. Díky ní 
se udržuje v Bojkovicích kulturní činnost 
jako jsou divadla, přednášky, akademie 
apod., především se však zaměřuje na své 
hlavní poslání – půjčování knih, časopisů 
a  novin. Knihy si půjčují nejen členové 
spolku Občanské besedy mezi s  sebou, 
ale začaly se půjčovat i dalším zájemcům 
a obyvatelům. Půjčování bylo vždy v ne-
děli odpoledne.
 V roce 1921 vzniká Zákon o osvětové 
práci a  veřejných knihovnách. Na jeho 
podkladě pak 15.  7.  1921 dochází k  do-
hodě mezi výborem Občanské besedy 
a  obecní radou, že spolková knihovna 
Občanské besedy přejímá funkci veřejné 
obecní knihovny. A  tak vzniká první ve-
řejná knihovna v  Bojkovicích, u  které si 
právě letos připomínáme 100 let od jejího 
založení. Knihovna sice zůstala i  nadále 
majetkem Občanské besedy, ale obec-
ní zastupitelstvo se zavázalo Občanské 
besedě zákonem stanovený poplatek na 
knihovnu ročně odvádět. Knihovna měla 
již asi 880  svazků knih, 45  stálých čte-
nářů a  640  výpůjček. Funkci knihovníka 
vykonával učitel Antonín Tomášek, a  to 
v  letech 1899–1923. Kopie této smlouvy 
je uložena v Muzeu Bojkovska a Městské 
knihovně v  Bojkovicích a zájemci mají 
možnost si je zde prohlédnout. Dohoda 
o pomoci knihovně však nebyla nikdy ze 
strany obecního zastupitelstva dodržena. 
Navíc se v těchto letech, a  to až do roku 
1940, knihovna osmkrát stěhovala.
 V roce 1948 přestává Občanská bese-
da existovat a  její knihovna přechází do 
správy obce jako místní lidová knihovna. 
Je umístěna až do 1. 1. 1954 ve staré budo-
vě obecního hostince, poté se stěhuje do 
domu Richarda Sedláře na Podkostelí. V té 

době je jejím knihovníkem učitel Miroslav 
Guryča, který ale odchází v roce 1955 do 
Bánova. Knihovnu přebírá paní Anna Otří-
salová. Má již 1647 svazků knih, 128 čtená-
řů a vykazuje 4588 výpůjček. V roce 1965 
se knihovna opět stěhuje, tentokrát do 
domu pana Aloise Ficka.
 V roce 1967 získává paní Anna Otřísa-
lová smlouvu o díle s Okresní knihovnou 
v Uherském Hradišti a v roce 1969 je pak 
přijata odborem školství a kultury v Uher-
ském Hradišti do pracovního poměru jako 
knihovnice s  úvazkem 0,5 a  stává se tak 
profesionální pracovnicí. V  roce 1969 je 
tento úvazek změněn na celý a knihovna 
je jako první na okrese pověřena středis-
kovou funkcí. Knihovnice se od této chvíle 
stará metodicky o devět dalších knihoven 
v okolních obcích a zároveň se stěhuje do 
nových prostor v přístavbě městského ná-
rodního výboru. Je nově vybavena, na ná-
kup knih je uvolněno 6.500 korun ročně. 
Přibývá nových knih, čtenářů, výpůjček 
i  knihovnických akcí (besedy, výstavky, 
soutěže apod.). Knihovna je v  této době 
přihlášena do celonárodní soutěže Budu-
jeme vzornou lidovou knihovnu (BVLK). 
V květnu roku 1976 získává v této soutě-
ži nejvyšší titul Vzorná lidová knihovna. 
Cenu na slavnostním vyhlášení přebírá 
knihovnice Božena Gajdová, rozená Ryzo-
vá, která v knihovně pracuje od 1. 7. 1973 
po odchodu paní Anny Otřísalové do dů-
chodu. V  prosinci 1976 odchází Božena 
Gajdová na mateřskou dovolenou a  na 
její místo nastupuje knihovnice Marta 
Zábojníková. Za její působnosti se knihov-
na opět několikrát stěhuje, aby nakonec 
skončila na kulturním domě, kde bylo 
však její umístění naprosto nevyhovující.
 V době působení paní Zábojníkové 
získala knihovna v roce 1985 Čestné uzná-
ní MK  ČSR za soutěž aktivity knihoven 
ke 40. výročí SNP a 40. výročí osvobození. 
Knihovnice Marta Zábojníková v  květnu 
2002 náhle umírá a na její místo se opět 
vrací Božena Gajdová, která mezitím 

dvacet let pracovala v knihovně ve Sta-
rém Hrozenkově. V  této době knihovna 
stále ještě spadá pod okresní knihovnu 
– Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherském Hradišti. Od 1. 1. 2003 má však 
knihovna nového zřizovatele, a  to Město 
Bojkovice. Metodicky je však stále řízena 
knihovnou BBB v Uherském Hradišti.
 V říjnu 2003 se díky iniciativě tehdejší-
ho starosty města Josefa Langra knihovna 
stěhuje do nových prostor domu s pečo-
vatelskou službou, kde je velkou výhodou 
nejen její umístění přímo ve městě, ale 
především bezbariérový vstup. V  dubnu 
2011 odchází Božena Gajdová do důchodu 
a do knihovny nastupuje knihovnice Kris-
týna Šopíková, rozená Gajdová, která zde 
pracuje doposud. Knihovna získává titul 
Knihovna roku 2015 Zlínského kraje. O pět 
let později pak knihovnice přebírá osobní 
ocenění – Knihovník Zlínského kraje za rok 
2020 za aktivity pro čtenáře všech generací 
a podíl na kulturním životě města.
 Od 1.  ledna  2018 dochází pak opět 
k  organizační změně a  provozovatelem 
knihovny se stává příspěvková organizace 
Muzeum Bojkovska.
 Historie letošní „stoleté“ oslavenkyně 
je samozřejmě mnohem bohatší. Její čin-
nost je velmi rozsáhlá, různobarevná a po 
zásluze v průběhu let i oceňovaná. Ročně 
zde probíhá kromě půjčování knih a  ča-
sopisů také řada jiných akcí, jichž se zú-
častňují nejen pravidelní čtenáři knihov-
ny. Knihovna je také vybavena novým 
knihovnickým systémem Tritius, který 
usnadňuje práci knihovnici, ale je velkým 
pomocníkem i pro čtenáře.
 S většími akcemi u této slavnostní pří-
ležitosti se zatím nedá vzhledem k součas-
né situaci ve společnosti počítat, v přípa-
dě změn budete určitě včas informováni. 
S  podrobnějšími informacemi o  historii 
knihovny se pak můžete seznámit přímo 
v knihovně, kde bude instalovaná výstava 
věnovaná této události.

Božena Gajdová, bývalá knihovnice 
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Muzeum Bojkovska devadesátileté – I. část
Muzeum Bojkovska (1931–1945)
 V  letošním roce si připomeneme de-
vadesát let od  vzniku muzea  v  Bojkovi-
cích. Cesta k jeho ustavení však byla delší 
a muzejnická myšlenka byla v Bojkovicích 
ve vzduchu nepoměrně déle. První, o kom 
víme, že cílevědomě shromažďoval histo-
rické předměty, byl bojkovský farář a dě-
kan Jan Nepomuk Jelínek (1851–1914), 
jehož výročí narození si letos rovněž 
připomínáme. Jeho celoživotní zájem 
o historii se promítal i do jeho publikační 
činnosti v oblasti regionální historie a ko-
meniologie. Bohužel však, tak jak už to se 
soukromými sbírkami bývá, po jeho smrti 
byly předměty rozptýleny a  dlouholeté 
sběratelské úsilí tak přišlo vniveč.
 Další sběratelské úsilí vzešlo od Karla 
Doliny (1874–1962), který shromažďoval 
předměty v  kabinetu obecné školy, tedy 
v jedné z budov dnešního muzea. V roce 
1925 rozšířil řady pedagogického sbo-
ru obecné školy mladý učitel Alois Jašek 
(1900–1950), který rovněž hořel láskou 
pro historii a v pozdější muzejní práci hrál 
zásadní úlohu.  Ovšem bez vhodných pro-
stor k uložení sbírkových předmětů neby-
lo možno na založení muzea ani pomyslet.
Zásadní impuls, který vznik muzea umož-
nil, však přišel s  otevřením nové budovy 
měšťanské školy v říjnu 1931, kam přešel 
i  Alois Jašek. Ředitel školy, František Ro-
kyta (1877–1950), byl muzejní myšlence 
rovněž nakloněn, a  proto souhlasil, aby 
byly historické předměty soustřeďovány 
od listopadu 1931 v  dějepisném kabine-
tu, posléze v  suterénních místnostech 
nově postavené měšťanské školy. Zásadní 
teď bylo získat si důvěru obyvatel, spolků 
i institucí, aby byly ochotny postoupit své 
historické památky. A těch bylo na Bojkov-
sku i v samotných Bojkovicích požehnaně. 
Nezapomínejme, že Bojkovice byly po 
staletí centrem světlovského panství a tím 
i centrem správním, soudním i hospodář-
ským. V době založení muzea byly sídlem 
okresního soudu (od roku 1905) pro Boj-
kovsko i obce Slavičínska. Lze obdivovat, 
jak rychle si myšlenku muzea místní osvo-
jili. Budování muzea postupovalo rychlým 
tempem.
 V srpnu 1932 se ustavil muzejní zařizo-
vací výbor, v říjnu následujícího roku byly 
schváleny stanovy a v dubnu 1934 došlo 
k založení muzejního spolku, který převzal 
péči o sbírky a vydržování muzea. Předse-
dou muzejního spolku se stal Karel Dolina, 
správcem sbírek Alois Jašek. Muzejní sbír-
ky, které získal, se dle stanov stávaly ma-
jetkem městyse Bojkovic, který se zavázal, 

že zajistí umístění sbírek a jejich nezcizitel-
nost. Umístění muzea v  měšťanské škole 
se ukázalo být velmi šťastným, protože 
zde vzniklo velmi úzké pouto mezi muze-
em a školou a sbírky byly velmi často vyu-
žívány při výuce.
 Za prvních pět let existence muzea 
bylo získáno celkem 24 494 inventárních 
čísel a k 31. 12. 1940 počet předmětů již 
přesáhl 50  tisíc. Instituce byla proto roz-
členěna na Krajinské muzeum a Krajinský 
archiv, přičemž obě tyto složky zůstávaly 
pod společnou správou muzejního spol-
ku. Podobně rostl také počet členů mu-
zejního spolku. Jestliže v  roce 1939 čítal 
160 členů, v roce 1945 to bylo již 221 čle-
nů ze všech společenských vrstev a  ne-
chyběli ani krajané žijící v Americe.
 Vypuknutí války znamenalo napnutí 
všech sil k záchraně ohrožených památek. 
Byly to zejména předměty spjaté s býva-
lým Československem a  jeho představi-
teli, ale také třeba zbraně, či „závadné“ 
učebnice. Všechny tyto předměty byly za 
války zejména díky obětavosti Aloise Jaš-
ka uchráněny a  v  dosud nebývalé míře 
pokračoval rozvoj sbírkového fondu. Záhy 
však přestávaly stačit prostory, přestože 
muzeum před vypuknutím války zaujíma-
lo již čtyři suterénní místnosti v  objektu 
měšťanské školy. Uvažovalo se dokonce 
o  koupi zámku a  při hlasování v  obecní 
radě bylo poměrem 13:8 rozhodnuto ob-
jekt koupit za částku 600 000 Kč. Následná 
podpisová akce však toto rozhodnutí zvrá-
tila a Bojkovice od koupi zámku ustoupily. 
Podobně existovala varianta o  možnosti 
výstavby nové obecné školy s tím, že stá-
vající objekt by sloužil muzejním sbírkám. 
Všichni cítili, že suterén měšťanské školy 

je pouze provizoriem. V  této době Alois 
Jašek inicioval také jednání s  MUDr.  Leo 
Černíkem, lékařem v Olomouci, který po-
cházel z  Bojkovic a  dojížděl sem na letní 
byt do domu, který zdědil po svých pra-
rodičích. Dne 7.  ledna 1942 dorazila do 
Bojkovic zpráva o Černíkově smrti a při ná-
sledném projednávání pozůstalosti vyšlo 
najevo, že svůj zdejší dům společně s částí 
osobních sbírek odkázal bojkovskému 
muzejnímu spolku. Panovala však obava, 
že by při případném zrušení spolku nacis-
ty dům mohl propadnout, muzejní spolek 
se tedy odkazu vzdal ve prospěch městyse 
Bojkovice s tím, že k Černíkově domu mu-
zejní spolek měl zajištěno užívací právo. 
Objekt byl veřejnosti otevřen 21.  března 
1943. Počítalo se, že muzeum bude výhle-
dově umístěno v Černíkově domě, ovšem 
vzhledem k jeho malým rozměrům bude 
citlivě provedena přístavba muzejního pa-
vilonu v prostorné zahradě. 
 Léta 1944 až 1945 znamenala určitý 
útlum v  činnosti muzea. Když v  červen-
ci 1944 začínaly nálety, ocitly se rázem 
v nebezpečí i muzejní sbírky. Od září 1944 
byla měšťanská škola zabrána německými 
vojsky k umístění lazaretu, muzeum však 
mohlo na místě zůstat a do jeho prostor 
se navíc přemístily pomůcky ze tříd a ka-
binetů. V samém závěru války se podařilo 
navzdory snaze Státního památkového 
úřadu zabránit odvozu cennějších před-
mětů z Bojkovic. Byly soustředěny do tři-
ceti beden a  1.  března 1945 zazděny na 
Novém Světlově, společně s předměty ze 
zámku Návojná. Část sbírek zůstala v ob-
jektu měšťanské školy. Osvobození bylo za 
dveřmi.

Tomáš Hamrlík, ředitel Muzea Bojkovska
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apolonie a jedno smutné výročí
V  letošním roce uplyne 190 let od doby, 
kdy Bojkovice a  okolí postihla epidemie 
cholery. V  samotných Bojkovicích ten-
krát během šesti týdnů zemřelo 115  lidí, 
v Záhorovicích 70. A v ostatních okolních 
vesnicích to nebylo lepší. Cholera byla 
nemoc, která se projevovala těžkými prů-
jmy, zvracením a vysokou horečkou. Lidé 
umírali na dehydrataci organizmu. Šířila se 
stykem s fekáliemi nakažených. Vzhledem 
k tehdejší hygieně byla téměř nezvládnu-
telná. Nebyla kanalizace, močůvky z hno-
jišť vytékaly na cesty, v  lepším případě 
do potoků. Studny byly často blízko hnoji-
ště. Ještě vloni, o tomto čase jsme si říkali, 
že už žádná epidemie nás nemůže zasáh-
nout. Než se rok s rokem sešel, zažíváme 
podobné pocity jako naši předkové před 
190 lety. I když úmrtnost není tak vysoká 
jako u cholery, strach z nákazy máme také. 
Přečtěte si prosím příběh mé pra, pra, 
(já nevím kolikrát pra) babičky, která byla 
první obětí cholery v Bojkovicích.
 V  domě čp.  350 v Pitínské ulici žila 
vdova Apolonie Vašinová. Sousedi jí říka-
li Poluša. Měla čtyři děti. Vlastně pět, ale 
ten nejstarší, František, ten byl už sedmým 
rokem na vojně a  nic o  něm nevěděla. 
O muže přišla před pěti lety. Zavalila jej hlí-
na v panské cihelně. A tak tu žila se svými 
dětmi sama. Ve  chlévě kravka, pár slepic 
na dvorku, kus pole na Padělkách. To byla 
celá jejich obživa. Občas si poklebetila se 
sousedkami a od nich se dozvěděla, že do 
Uher přišla cholera. A císař pán, že nechal 
uherskou hranici hlídat vojskem, aby nikdo 
nemohl ani sem, ani tam. Vojsko bylo na-
před jen ve Starém Hrozenkově, ale potom 
přišlo i  do Bánova a  do Bojkovic. Vojáci 
měli rozkaz střílet bez varování po každém, 
kdo se k hranici, byť jen přiblíží. Polušu ani 
ve snu nenapadlo, že jedním z  těch vojá-
ků je i její syn František. Ten často z pohra-
ničních vršků teskně hleděl na bojkovský 
kostel, zámek i na tu guču doškem krytých 
chalup mezi nimi. Kdyby se rozběhl, tak je 
za dvě hodinky doma. Ale voják je voják, 
musí sloužit císaři pánu a stát na vartě proti 
choleře. Kdyby zběhl, čekala by jej šibeni-
ce. Už má půlku odslouženou. Ještě dalších 
sedm let bude vojákem. Nevěděl, že otec 
je už pět let po smrti. Nevěděl, že matka už 
dvakrát psala uctivou žádost na císařskou 
kancelář, aby jej, jejího nejstaršího syna, 
jako živitele rodiny z vojny domů propus-
tili. Odpověď žádná. 
 František stál na vartě, stál a přemítal, 
jak by dal vědět rodičům, že je kousek 
od nich, ale že nemůže za nimi. Najednou 
za ním něco šustlo. Prudce se otočil a strhl 

z  ramene pušku. Z  houští na něj hleděly 
ustrašené oči a  blekotavý hlas jej prosil: 
„Pán vojak, nestrelajte!“ „Vylez!“ zavelel. 
Z houští se vysoukal človíček menší posta-
vy, na zádech drátenickou krosnu. Františ-
kovi proletěla hlavou myšlenka, že toho 
dráteníka zná, že je to Miško z Drietomej, 
co chodí i do Bojkovic. Ano, je to ten, co 
vyvolává: „Hrnce drátovať“ a  mezi tím si 
zpívá: „Já som malý dráteníček z tej Tren-
čanskej stolice“. Málem jej objal. „Miško! 
Ani nevíš, jak su rád, že ťa vidím!“ Miško 
hleděl celý vyjevený. „Pán vojak, ako to, že 
ma poznáte?“ „Co bych ťa nepoznal, já su 
Franta Vašinůj z Bojkovic. Co ťa to napadlo 
sem lést, šak dyby tu stál negdo druhý, tož 
ťa móhl aj zastřelit!“ „Já by som neišél, ale 
veľká bieda ma vyhnala. V  Uhrách majů 
rajóny jiný drotáry a  ja na moj moravský 
rajón nesmiem. A  doma deti plačů hla-
dy. Pán vojak, prosím pustite ma.“ „Dobře 
Mišo, já ťa pustím, ale o neco ťa popro-
sím. Půjdeš do Bojkovic k mojím rodičom 
a vyřídíš jim, že su tady. Kvartýrem, že su 
v Hrozenkově“.
 Tak se i  stalo. Dráteník Miško šel le-
sem, přes Skalku, jak mu poradil Franta. 
Po cestě nemohl, tam byly hlídky. Strach 
z cholery byl veliký, a  jak se později uká-
zalo oprávněný. V Bojkovicích podle Fran-
tiškovy rady našel Vašinovo humno a přes 
ně přišel na dvůr. Pes štěkal jak pominutý 
a Poluša se vyšla podívat, co se děje. Nej-
prve se lekla, co za chlapa se jim motá 
po  dvoře, ale za chvíli jej také poznala. 
A Miško hned aby se nebála, že nese vzkaz 
od jejího syna Franty. Pozvala jej dál a on 
všechno vyřídil, jak měl. Moc mu děkova-
la. Už v ní zrálo rozhodnutí, jak napeče bu-
chet, ukrojí kus špeku, vezme štryclu chle-

ba, flašu slivovice a  půjde za Františkem 
na Hrozenkov. Dráteníka nakrmila, ještě 
jednou mu poděkovala a poslala jej spát 
na půdu. Spolu se starší dcerkou Mařkou, 
které už táhlo na čtrnáctý rok, zadělaly na 
buchty. Celá rozčilená se začala chystat na 
cestu. Vyjde už za svítání. Děckám přiká-
zala, aby poklidily dobytek a drůbež. Vin-
cek s Ludvíkem, dva prostřední kluci, musí 
krávě a kozám vyházet hnůj z chléva. A ta 
nejmenší sedmiletá Anička, ta půjde s hu-
sama na pole a bude sbírat klásky. 
 Těsto vykynulo, napekly buchty, půlku 
tvarohových a půlku trnkových. Celá cha-
lupa voněla jak o  hodech. Děcka musela 
odhánět, aby jí neuchytaly buchty ještě 
teplé. Všechno si nachystala do košíku 
a  šla spát. Nemohla usnout, i  když bylo 
už hodně přes půlnoc. Hlavou se jí honily 
vzpomínky na celý dosavadní život. Hlav-
ně však na Františka. Na to, jak jej porodila, 
na jeho první krůčky i na to, jak jej odved-
li na vojnu. Jako kdyby se nad ním voda 
zavřela. Celá léta o něm neměla nejmenší 
zprávičku. Až teď. Kdo ví, jak se změnil? 
Jistě zmužněl a je podobný svému nebož-
tíku tatovi. I na něj vzpomínala. Bože, kolik 
se toho za těch pár roků změnilo. Nakonec 
s myšlenkou, že musí vzít ještě jednu flašu 
slivovice pro Frantova velitele, usnula. 
 Ráno ji probudil štěkot psa. Vyhléd-
la na dvůr a  viděla, že dráteník Miško se 
chystá k  odchodu. Vyběhla za ním, ještě 
jednou mu poděkovala a  dala mu pár 
buchet na cestu. Dětem také nechala na 
snídani a vyšla. Také šla přes Skalku a dál 
lesem k Hrozenkovu. Na zádech nesla noš-
ku a v ní koš s jídlem pro Františka. Ze za-
čátku se jí šlo dobře. 

Pokračování na str. 10

Cholerový hřbitov v Záhorovicích
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Pokračování ze str. 9
Byl konec srpna, slunko příliš nepeklo 
a  cesta jen mírně stoupala. Obešla Lokov 
a potom už dolů do Hrozenka. Tam se do-
zvěděla od místních lidí, kde jsou ubytova-
ní vojáci. Dívali se na ni všelijak. Neměli se 
s vojáky moc rádi. Nakonec jí jeden voják 
řekl, kde najde Františka. To bylo shledání! 
Padli si do náručí a oba plakali. Vzlykajíc mu 
vyprávěla, co se za těch sedm let, co nebyl 
doma, všechno stalo. Jak umřel táta, jak 
psala žádosti, aby jej, Frantu z vojny pustili. 
Vždyť zůstala sama se čtyřmi dětmi. Teď se 
protloukají životem, jak se dá. František jí 
děkoval za všechno, co pro něj udělala. Za 
život, který mu dala, za vychování, i za to, 
co mu teď přinesla. Vždyť tu nošku s jídlem 
a  pitím nesla na zádech celé čtyři hodiny 
cesty. Seděli a vyprávěli si až do odpoled-
ne. František slíbil, že napíše žádost o pro-
puštění z  vojny. Když je otec po smrti, je 
živitelem rodiny on, a tak jej vojenští páni 
snad pustí. Matka se nemohla vynadívat na 
svého syna. Opravdu byl podobný otci. Ale 
byl mužnější a uniforma mu moc slušela. Až 
se vrátí z vojny, jistě si najde nevěstu, která jí 
bude pomáhat s prací a dá jí vnoučata. 
 Ale sluníčko se začalo sklánět k zápa-
du a byl už čas se rozloučit. Na jak dlouho? 
Pán Bůh ví. Loučení bylo smutné, i  když 
je oba hřála naděje, že se brzy shledají. 
Na zpáteční cestu se vydala plná dojmů 
ale jakási unavená. Těžce se jí šlapalo do 
kopce na Řepové. Krok za krokem únavy 
přibývalo. Nohy měla jako z  olova. Snad 
nebudu nemocná? To by mně tak scháze-
lo! Toliké práce je doma. Celá schvácená 
se dostala na Řepové. Dál už šla po cestě, 
přes Bzovou a Krhov. Cítila, jak ji rozpaluje 
horečka. Dělalo se jí špatně od žaludku, 
v  břichu měla křeče a  zvracela. Co chvíli 
musela vběhnout za  křoví a  ulevit si od 
průjmu. Měla velkou žízeň. V první chalu-
pě ve Bzové poprosila o vodu. Děvče, co 
jí vodu podávalo, se jí zhrozilo. Vypadala 
jak Smrt. Propadlé popelavé tváře, ho-
rečkou planoucí oči. Slabostí rozklepané 
ruce uchopily hrnek a  sotva jej dokázaly 
donést k  ústům. Hltavě se napila, podě-
kovala a odpotácela se dál na cestu k do-
movu. Křeče břicha a  průjem byly stále 
častější. Prošla Krhovem. Kdo ji potkal, 
ten se zhrozil. Nakonec se dopotácela do 
Bojkovic, prošla městečkem, ale na to, aby 
otevřela dveře svého domu, už jí nezbylo 
síly. Upadla na zápraží. V pádu praštila hla-
vou do dveří. Poslední, co na tomto světě 
slyšela, byl hlas její dcerky Mařky: „Mamin-
ko, co je vám?“. Ještě pozvedla hlavu, chtě-
la něco říct, ale hlava už jí jen bezhlesně 

klesla a Poluška vydechla naposled. Děvče 
začalo křičet, volat o pomoc. Sousedky se 
seběhly. Kterási, když viděla, jak Poluša vy-
padá, vykřikla: „Ona má choleru!“ A druhá: 
„Poluša sem dovlékla choleru!“ Do žen-
ských jako když střelí. Všechny se rozprchly, 
aby se nenakazily. Někdo běžel pro rychtá-
ře, jiný pro kněze. Městečkem se rozlehlo 
klinkání umíráčku. Mimochodem, je to ten 
samý zvon, co vyprovází duše zemřelých 
dodnes. Bylo 29. srpna 1831. 
 Apolonie Vašinová byla první obětí 
strašlivé epidemie cholery, která toho roku 
postihla Bojkovice. Jak se můžeme dočíst 
v  kronice od řídícího Karla Doliny, byla 
hned k jejímu domku postavena stráž, aby 
nikdo nemohl po dvacet dní vyjít ven. Nic 
to nepomohlo. Lidé začali mřít na všech 
stranách městečka. Jestli sem choleru 

přinesla opravdu Apolonie, to se doložit 
nedá. Inkubační doba této strašné nemoci 
je velice proměnlivá. Od několika hodin až 
po několik týdnů – v závislosti na teplotě. 
Ale všechno má svůj konec. I cholera skon-
čila a život šel dál. Konec tohoto příběhu 
už není tak smutný. František byl propuš-
těn z vojny. Všechny Polušiny děti choleru 
přežili. František byl pravděpodobně náš 
prapradědeček. Vidíte oč menší je naše 
trápení proti tomu, co zažívali naši před-
kové? A položme si otázku, co jim dávalo 
sílu přežít takovou hrůzu? Co jim dávalo 
naději, že bude zase líp? Byli odolnější než 
my. Netrápily je žádné alergie. Jejich imu-
nitní systém byl plně vytížen bojem právě 
s takovými nákazami, jako byla cholera.  
     Silní přežili a nesli pochodeň života dál.

Petr Vašina st.

apolonie a jedno smutné výročí

V expozici Muzea Bojkovska se dodnes nacházejí větší a menší cholerové kleště, které slouži-
ly k manipulaci se zemřelými. Kleště nechal zhotovit bojkovský rychtář Šimon Koncer, který 
poté rovněž nemoci podlehl, pět dní po Apolonii Vašinové. Od 29. srpna do 29. září 1831 ze-
mřelo na choleru v Bojkovicích celkem 85 osob různého stáří. Pak nemoc na několik dní usta-
la a poté se stalo její obětí ještě dalších 30 obyvatel. V roce 1836 vypukla nanovo a mrtvých 
bylo přibližně 100. Naposledy nemoc udeřila roku 1866, když byla do Bojkovic zavlečena 
saskými a rakouskými vojáky. Tehdy zahynulo 71 osob.

Sušilova ulice kolem roku 1880. Majitelé domů zleva: Kučík, Koncer, Zvonek, Koželuhová, Ju-
řica, Büchler, Staník, Algert, Fr. Viceník
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Distanční výuka
Distanční výuka je něco, s čím jsme se 
v uplynulém roce setkali již několikrát. 
Obzvláště v  posledních měsících patří 
k  naší dennodenní činnosti. Zazvoní bu-
dík, vstaneme a většina z nás zamíří rov-
nou k  počítači. Zde strávíme půlku dne 
na online hodinách nebo vyplňováním 
úkolů přes EduPage. Nevím jak vy, ale já 
si takhle běžný školní den nepředstavuji. 
Dřív jsem se bavila tím, jak na svůj první 
školní rok budou vzpomínat prváci, teď 
mě to spíš děsí. Letos jsem v devátém roč-
níku, což je můj poslední rok na základní 
škole. Upřímně jsem se na něj těšila.
 V této chvíli je za námi půlka školního 
roku a já jsem své spolužáky ještě ani po-
řádně neviděla. Další velkou komplikací 
jsou přijímací zkoušky a  připravování se 
na ně. Nikdy by mě nenapadlo, že to řek-
nu, ale chtěla bych zase chodit do školy. 
Nezáleží na tom, jak se my žáci nebo uči-
telé budeme snažit. Čas, který jsme byli 
zvyklí trávit v lavicích, nám žádná prezen-
tace nebo online hodina nemůže nahra-
dit, i kdyby byla sebelepší. Což je asi ten 
největší problém. Nevím jak ostatní, ale 
za tu dobu, co takhle fungujeme, mám 
pocit, že jsme se naučili sotva slabou po-
lovinu toho, co bychom zvládli ve  škole. 
A  i  když se snažím dávat pozor, tak ně-
kolik hodin po sobě tímto stylem prostě 
nezvládám. Nedokážu se soustředit tak, 
jak bych si představovala. Samozřejmě, 
že dobře vím, proč nemůžeme chodit do 
školy, ale stejně pořád přemýšlím, jestli 
by to nešlo udělat i  jinak. Každopádně 

jak se říká: „Všechno zlé je pro něco dob-
ré“ a to se naštěstí týká i distanční výuky.
 Například si můžeme tak o  hodinku 
déle přispat a  svým způsobem nás to 
všechno učí větší samostatnosti. Také mů-
žeme víc času trávit doma. Tohle všechno 
je sice fajn, ale stejně bych to bez mrknutí 
oka vyměnila za klasické chození do ško-
ly, ve které nám například kromě občas-
ného výpadku wifi či elektřiny nehrozí 
téměř žádné technické problémy. Což 
se o distanční výuce říct rozhodně nedá. 
Ba naopak jsou v  ní na dennodenním 
pořádku. Každému z  nás se občas něco 
pokazí, ale například takový problém 
s připojením na hodinu je skvělá výmluva 
k tomu, abych si mohla přispat. Jak pak 
mají učitelé poznat, kdy se jedná o výmlu-
vu a kdy ne? Je to jednoduché, nepoznají. 

To samé se týká opisování úkolů. Chápu, 
že každému z  nás se někdy nechce, ale 
většinu úkolů opisujeme proto, abychom 
nerozzlobili učitele, kteří toho mají už tak 
dost, a rozhodně nemají náladu nám celé 
učivo vysvětlovat znovu. Upřímně, ani 
jim to nemám za zlé. Jenom při předsta-
vě toho, že bych měla připravovat kar-
ty s  úkoly a  pak ještě hodiny mluvit na 
mnohdy ani nepřítomné žáky, taky by mě 
to nebavilo. Distanční výuka nám tedy 
oproti prezenční výuce dává možnost vol-
by. Pokaždé, když otevřeme kartu s úko-
lem, máme dvě možnosti. Tu snazší, která 
nám ale nic moc nedá, nebo tu těžší, která 
nás posune o krok dál, například k naší vy-
sněné práci. Každopádně je to na každém 
z nás. Tak schválně, kdo má čisté svědomí?

Tereza Hudcová, 9. C

Já chci zase do školy!
Ještě před pár lety by ze mě nic takového 
nevypadlo ani ve snu, ale nyní si stále pře-
hrávám v hlavě daná slova a přeju si, aby 
se mi vyplnila. Nemůžu si na nic stěžovat, 
mám zdravou rodinu, střechu nad hlavou 
a techniku, která je v této době velmi dů-
ležitá, ale nikdo mi nevrátí ty „teenage“ 
časy, které si mám užívat někde venku 
s  kamarády a  zažívat nezapomenutelné 
chvíle. Jako žákyně devátého ročníku si 
taky začínám uvědomovat, jak moc mi 
budou chybět spolužáci, až všichni opus-
tíme naši základku. Celou dobu jsme se 
těšili, jak moc si užijeme poslední ročník, 
ale zatím jen sedíme doma za počítačem 
a píšeme si maximálně přes sociální sítě. 
Do školy máme zkrátka vstup zakázán.
 Můj velký obdiv patří učitelům, proto-
že tuto situaci podle mě zvládají na jednič-
ku. Učíme se za pochodu jak my, tak oni, 
protože distanční výuka je pro nás všech-
ny velká novina. Bohužel ani nevíme, jak to 

bude s  přijímacími zkouškami na střední 
školy, protože každou chvíli se informace 
mění. Naši učitelé nás však uklidňují a dá-
vají nám na dálku cenné rady a ujištění, že 
všechno dobře dopadne.
 Pevně věřím, že toto období všichni 
ve zdraví zvládneme a že svět bude brzy 
zase v pořádku, protože bez optimistické-
ho myšlení by to bylo ještě těžší. Za plusy 
lockdownu můžu například považovat 
to, že se ve mně probudila snaha o  ku-
linářské umění, což by mě za běžného 
režimu asi ani nenapadlo. Taky jsem více 
začala přemýšlet a  uvědomovat si, že si 
mám vážit i  úplných maličkostí a  každo-
denního života. Jako patnáctiletá holka 
asi nedokážu úplně shrnout vše, protože 
sama politice nerozumím, ale věřím, že 
ve vládě vědí, jakou cestou nás přivedou 
zpět k  normálnímu životu a  hlavně zpět 
do školních lavic. Kéž by to bylo už zítra!

Amálie Turčinková, 9. C

Předvánoční 
čas ve škole
Zatímco se žáci druhého stupně učili 
převážně doma na počítači a  svým 
spolužákům mohli popřát veselé Vá-
noce jen na dálku, mladší děti si stih-
ly v  keramické dílně na Domě dětí 
a mládeže vyrobit pěkné dárečky. 
V  jednotlivých třídách přivítaly vy-
strašené děti básničkou mikulášskou 
družinu, i když čerti v rouškách nebyli 
zdaleka tak strašidelní jako jiné roky.
 Poslední den ve škole před vánoč-
ními prázdninami jsme si zpříjemnili 
poslechem vánočních koled u rozsví-
cených stromečků. Snad si příští Vá-
noce budeme moci všichni společně 
koledy i zazpívat.
 Jitka Josefíková 

a Taťána Kapsová, učitelky ZŠ TGM

Zimní radovánky – v lednu se do školy vrátili bohužel jen prvňáčci a druháčci. Jak 
jsme rádi, že chodíme do školy a můžeme si společně užívat zimních radovánek! Při 
pravidelných vycházkách nezapomínáme ani na krmení ptáčků a lesních zvířátek.

Jitka Josefíková a Taťána Kapsová, učitelky ZŠ TGM
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„Na Hromnice, o  hodinu více“. Téměř 
každý zdá tuto pranostiku, která dává 
předzvěst toho, že se brzy objeví více 
slunečních paprsků a  konec zimy. Druhý 
únorový den rozděluje období mezi zim-
ním slunovratem a  jarní rovnodenností 
na téměř stejně dlouhé části. Ale jak tato 
tradice vznikla?
 Hromnice se oslavují čtyřicátý den po 
zimním slunovratu a vycházejí na druhého 
února. V evangeliu podle Lukáše nachází-
me zmínku o  tom, že čtyřicet dní od  na-
rození Ježíše ho Marie s Josefem přivedla 
do chrámu, aby byl zasvěcen Bohu. Toto 
symbolické setkání Boha s člověkem dalo 
název druhému únoru, jako den Uvedení 
Páně do chrámu, dříve svátek Očišťování 
Panny Marie. Podle židovské tradice byla 
každá žena po porodu nečistá (po naroze-
ní chlapce čtyřicet dní, u děvčat osmdesát 
dní). Nesměla chodit na veřejnost. Po uply-
nutí dané doby se žena musela v chrámu 
podrobit očistě, která se skládala z přine-
sení obětiny za prvorozené dítě. Marie 
s Josefem v chrámu potkali Simeona, který 
nazval Ježíše „světlem na osvícení poha-
nů“, které nám přímo ukazuje na odkaz 
ochranných světel a později i svící.
 Druhý únor je v Anglii spojený se svát-
kem bohyně světla a plodnosti Brigit, kte-
rou uctívalo již keltské obyvatelstvo. Také 
staří Slované znali toto datum, které bylo 
pro ně spjaté s  bohem hromu a  blesku, 
Perunem. Úder prvního hromu a  příchod 
první bouřky znamenal pro naše předky 
probuzení země ze  zimního spánku. Za-
čátek února byl známý i  antickému Římu 
jako Luperkálie. Při těchto obřadech se 
očisťovalo od zlého, zažehnávalo neštěstí 
a přivolávala plodnost. Celý tento očistný 
proces se nazýval februatio, od kterého do-
stal jméno i samotný měsíc február – únor. 
Únor v římském kalendáři završoval rok.
 O  nahrazení pohanských svátků 
Hromnic těmi křesťanskými se zasloužil 
v 5. století papež Gelasius I. tím, že se sna-
žil nahradit pohanské tradice průvodem 
s  hořícími svíčkami, hromničkami, okolo 
kostela. Možná právě díky této události 
vznikla tradice požehnávání svíček na 
Hromnice, které měly ulevit v  těžkých 
časech a  dávaly se do rukou umírajících 
pro snadnou smrt. V našem prostředí na 
Hromnice končí vánoční období. Z koste-
lů se vynášel betlém, uklízela se vánoční 
výzdoba a  stromeček v  jednotlivých do-
mácnostech. Vymetaly se stavení a  za-

Zapomenuté Hromnice
palovaly se před nimi ohně, které měly 
odehnat zlé zimní duchy. Bývalo zvykem 
zapálit svíčku, hromničku, která měla 
ochraňovat domácnost před bouřemi 
a zlem. V tento den neměla hospodyňka 
šít, pomlouvat ani klít, aby do ní neudeřil 
blesk. V hospodářství musela být k tomu 
dni polovina krmiva pro zvířata a  polo-
vina živin pro rodinu. Jelikož Hromnice 
znamenaly polovinu uplynulé zimy, byly 
tyto zásoby potřebné k  přežití. Odtud 
také pramení: „Na Hromnice – půl krajíce, 
půl píce.“ Lidé slavnostně ozdobili pluhy 
i se zvířaty (zpravidla bílí koně nebo býci) 
a vyorala se první jarní brázda, do které se 
vkládaly kousky chleba a sýra, aby země 
lépe rodila. První brázdu mohl vykonat 
pouze vůdce vesnice a nikdo mu nesměl 
zkřížit cestu. S  opentleným pluhem po-
tom procházel průvod vesnicí. Pod svíč-
ku na okno se pak dával pecen chleba. 
K tomuto dni patřil také speciální pokrm. 
V Čechách a na Moravě se jídávaly medo-
vé bonbóny, které se připravily z jednoho 
dílu roztopeného medu, do kterého se 
přidaly najemno nasekané ořechy. Hmota 
se vybírala lžičkou do papírových košíčků, 
nebo jednoduše na plech. 
 Jak moc lidé věřili v ochrannou moc 
hromniček dokazuje jeden z  dochova-
ných odkazů mlynářů, kteří říkávali: „Vez-
mi vosk, který na oltáři kape z  Hromnice, 
zadlabej ho do hřídele a  hned dost obilí 
mlíti budeš.“ Hromnička byla také aktér-
kou magického obřadu Strojení obilí, 
který má své kořeny hluboko ve staro-
věku. Při tomto obřadu se na hromadu 
shromáždilo obilí připravené na setí. Do 
hromady obilí se zasunula rozsvícená 
hromnička a na špejchaře se při ní konaly 
modlitby.
 Dodnes se zachovalo několik živých 
pranostik (okolo čtyřiceti), které se pojí 
k Hromnicím:

 Když na Hromnice sníh a vítr duje, 
 časný příchod jara to zvěstuje.

 Když na Hromnice sněží, 
 jaro už není daleko.

 Když na Hromnice voda ze střechy
 teče, zima se dlouho povleče.

 Zelené Hromnice – bílé Velikonoce.
 Na Hromnice, zimy polovice. 
 Na Hromnice jasná noc, 

 bude mrazů ještě moc.
 Chumelice na Hromnice končí 

 zimu tuhou, jestli pak jasný den, 
 očekávej druhou. 

 Na Hromnice zima s létem potkala se.
 
 Dnes, v době moderních technologií, 
které nám ulehčují život, mnohdy zapo-
mínáme na důležité roční mezníky, které 
naši předkové citlivě vnímali. Hromnice, 
svátek spojený s  přírodním koloběhem, 
kdy se pomalu prodlužuje den, láme se 
zima a vše se připravuje na novou úrodu, 
byl spojený s návratem jara a prvních naro-
zených jehňátek. Lidský život byl, zejména 
na venkově, více spjatý s přírodou a jejími 
živly. Lidé si byli vědomi toho, že potřebují 
zem ke své obživě a starali se o ni nejlépe, 
jak jen mohli. Možná byly i pro nás letošní 
Hromnice tichým zastavením a  vzpomín-
kou na doby dávno minulé.
 Anna Gardelková-Vrtelová, 

Roman Gardelka

Mikulášská nadílka v Přečkovicích
V  rámci dodržování protikovidových 
opatření se čert, Mikuláš i  anděl vidě-
li s  dětmi při večerní obchůzce pouze 
z chodníku silnice. Děti mohly sledovat 
tuto trojici z  oken či z  průjezdů domů. 
Tam jim byl předán i mikulášský balíček 

se sladkostmi a  ovocem, který pro ně 
připravily členky Spolku Živé Přečkovi-
ce. Letos jsme v Přečkovicích 5. prosince 
2020 potěšili 22 dětí.  

Jitka Grunová, 
kronikářka Přečkovic
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Muzeum Bojkovska 
rekapitulovalo uplynulý rok
Rok 2020 utekl jako voda, a proto dovol-
te mi shrnout, co muzeu přinesl. Bohužel 
větší část z  něj byla ovlivněna epidemií 
koronaviru a opatřeními proti této náka-
ze. Poprvé jsme měli muzeum pro veřej-
nost zavřené od 10.  března do  11.  květ-
na 2020. Byli jsme moc rádi, že alespoň 
během hlavní letní sezóny k  nám mohli 
turisté, při dodržení protiepidemiologic-
kých pravidel, zavítat. K druhému uzavření 
muzea došlo z nařízení vlády od 12. října 
do 3. prosince. Během první poloviny pro-
since se v muzeu vystřídaly téměř všech-
ny třídy prvního stupně ze ZŠ TGM a žáčci 
bojkovských mateřských škol, děti u  nás 
obdivovaly vánoční stromky a  betlémy. 
Bohužel jsme se však z  přístupných ex-
pozic pro veřejnost neradovali dlouho. 
Po dvou týdnech jsme opět od  18.  pro-
since nesměli nikoho na prohlídku muzea 
vpustit. Naše uzavření trvá zatím dosud.
 Co se týká celoroční návštěvnosti 
expozic, tak k nám zavítalo na prohlídku 
1 995 turistů či místních obyvatel, oproti 
roku 2019 je to o 260 více. K poklesu došlo 
v počtu těch, co přišli pouze do informač-
ního centra pro nějaký tip na výlet, ubyto-
vání či si koupit suvenýr nebo regionální 
publikaci. V  roce 2020 takových lidí bylo 
836, tedy o  570 méně než v  roce 2019. 
Na rozdíl od předchozích let jsme zare-
gistrovali, že lidé, kteří k nám přišli ať už 
na prohlídku muzea, nebo pouze do info-

centra, měli tendenci si od nás na památ-
ku nějaký suvenýr, knihu nebo regionální 
produkt koupit. Díky tomu jme měli tržbu 
za toto zboží vyšší než v roce 2019.
 Rovněž možnost instalace krátkodo-
bých výstav byla koronavirem omezena. 
Řada ze  čtenářů zpravodaje navštívila 
v březnu vernisáž výstavy karikatur Oldři-
cha Cimbálka, která byla prodloužena do 
začátku prázdnin. Během letního rozvol-
nění u nás byla k vidění výstava prací kro-
měřížských umělců, kteří trávili prázdniny 
v našem kraji a malovali zde své výtvory.
Pouze jediná přednáška se v muzeu usku-
tečnila v  srpnu, posluchačům dala tipy, 
jak posilovat imunitu. 

 Ačkoliv jsme nemohli být v  kontak-
tu s  návštěvníky, tak jsme nezaháleli. 
Na konci roku se vymalovala kancelář 
ředitele a zasedací místnost. V muzeu se 
stále konzervují a opravují sbírkové před-
měty, skenujeme dokumenty a  fotky, 
fotíme sbírkové předměty, aby interne-
tový katalog byl kompletní, probíhá také 
revize muzejní knihovny, zpracovávají se 
nové knižní přírůstky, kterých není málo.
 Práce v  zázemí muzea je stále dost 
a dost. Přesto se však těšíme na návštěv-
níky a  badatele, po kterých se nám již 
stýská.    
         Eva Hamrlíková, 

dokumentátorka Muzea Bojkovska

Setkání po padesáti letech
Píše se rok 1970 a junáci a skautky ze středisek Bojkovice a Na-
pajedla se společně chystají na vyvrcholení své činnosti – let-
ní tábor, který se tentokrát uskuteční v krásném prostředí na 
loukách v k.ú. Vyškovec a kterému se při přípravných pracích 
dal název Mravenčí louka z důvodu přítomnosti velkých mra-
venců. Nikdo z účastníků však netuší, že tento tábor bude na 
mnoho let posledním junáckým táborem.
 V roce 2020 to tedy bylo padesát let, co tento tábor pod 
vedením bratrů Milana Jonáše z Bojkovic a Františka Pavlíka 
z  Napajedel proběhl, a z  toho důvodu se v  listopadu mělo 
uskutečnit setkání tehdejších účastníků na tomto památném 
místě a zavzpomínat na tři týdny v krásném prostředí Bílých 
Karpat a dát hold těm, kteří již nejsou mezi námi. Toto pláno-
vané setkání z  epidemiologických důvodů se však nemohlo 
uskutečnit a snad v novém termínu 10. dubna 2021 se vše 
podaří. Jelikož mnozí se již z Bojkovic odstěhovali a nemáme 
na ně kontakty vyzýváme Vás, kteří máte na některé skautky 
a skauty z let 1968 až 1970 kontakt, tak ať se přihlásí na e-mail 
Vratislava Jonáše: saratice.52@email.cz.

 U této příležitosti budou přivezeny i mnohé artefakty z tehdejší 
činnosti – středisková vlajka, družinové vlajky, kronika, fotografie 
a další a ty budou předány zástupcům Muzea Bojkovska pro zacho-
vání dalším generacím jako vzpomínka na toto období.
 Za organizátory setkání Vratislav Jonáš, 

Pavel Polanský, Eva Bařinová 



Jak těžko se hledají slova loučení s člově-
kem, kterého jsme měli rádi, a on měl rád 
nás. Který nám hlásal evangelium, udělo-
val svátosti a provázel nás v životě, mod-
litbou a požehnáním.
 Otec Jiří pocházel z  Valašských Pří-
kaz, jako čtvrtý ze šesti dětí. Narodil se 
ve Vsetíně 1. června 1971. Základní školu 
navštěvoval v  Horní Lidči, Střední prů-
myslovou školu stavební absolvoval ve 
Valašském Meziříčí a  Teologický konvikt 
v  Litoměřicích. Ve studiu pokračoval na 
Cyrilometodějské teologické fakultě Uni-
verzity Palackého v Olomouci. Jako jáhen 
působil v  Přerově. Po kněžském svěcení 
v roce 1998 působil jako kaplan v Cholině, 
další rok jako kaplan v Bílovicích, pak pět 
let v Napajedlích, nejprve jako administ-
rátor a potom jako farář.
 Od 7. července roku 2005 byl ustano-
ven farářem v  Bojkovicích a  zároveň ad-
ministrátorem sousední farnosti, v Nezde-
nicích. Správcem farnosti se stal v  době, 
kdy náš kostel sv. Vavřince byl zcela uza-
vřen po dobu jednoho měsíce z důvodu 
rekonstrukce a  mše svaté byly slouženy 
v kulturním domě. Po dokončení elektro-
instalace pak otec Jiří řídil výmalbu kos-
tela a otevření krypty. K tomu se připojily 
i nutné stavební opravy na objektu farní 
budovy, které spočívaly v  úpravě bytové 
jednotky, zřízení prádelny, sušárny a opra-
vě fasády. V současnosti vedl dokončovací 
práce na odvlhčení kostela a připravoval 
výměnu šindele na věžích. V Nezdenicích 
provedl celkovou opravu kostela sv.  Pet-
ra a  Pavla. Bylo zde uděláno odvlhčení, 
výmalba interiéru, pořízení nových lavic, 
kompletně nová střecha a  fasáda. V  le-
tošním roce se chtěl v Nezdenicích pustit 
do opravy farní budovy.
 A tak kromě svého hlavního poslání – 
hlásání Božího království a vedení farností 
– řešil od počátku svého působení řadu 
stavebních záležitostí, spojených s obno-
vou a  údržbou obou kostelů. Stále něco 
zveleboval a  zdokonaloval s  pečlivostí 
jemu vlastní. Neustále vylepšoval ozvuče-
ní a  osvětlení jak v  kostele, tak i  na faře. 
Pořídil nový baldachýn. Dokonce sám 
navrhl, nastříhal i  ušil mikulášský ornát 
a  očalounil židle v  zasedací místnosti na 
faře. Tyto věci řešil při plném vytížení, kdy 
pravidelně sloužil mše svaté nejen v Boj-
kovicích a v Nezdenicích, ale i v Záhorovi-
cích a v domovech pro seniory. Jeho pro-
mluvy byly krátké, ale vždy velmi výstižné. 
Zpovídal, vyučoval náboženství, navště-
voval nemocné, zaopatřoval umírající, 
připravoval děti k  prvnímu sv.  přijímání, 

snoubence na svátost manželství, čeka-
tele k udělení svátosti biřmování a k tomu 
spravoval matriky a kroniky. Každý pátek 
v měsíci vedl před vystavenou nejsvětější 
svátostí oltářní adoraci.
 Každoročně pořádal adorační den 
farnosti a  farní den, pěší pouť na Žítko-
vou ke kapli Panny Marie, hodovou polní 
mši svatou ve Bzové a v Záhorovicích, na 
Boží Tělo průvod věřících městem, postní 
duchovní obnovy a  pouť na Provodov. 
Také naši farnost připojil do projektu „Noc 
kostelů“. Při ukončení školního roku pořá-
dal táborák s opékáním a soutěžemi pro 
děti na farní zahradě. Úzce spolupracoval 
s řeholními sestrami, ministranty, scholou 
a denně s našimi obětavými kostelnicemi. 
Zřídil farní knihovnu a uskutečnil týdenní 
lidové misie. Velkou událostí byly primič-
ní mše svaté spojené s  průvodem obcí. 
A  to, v  roce 2008, rodáka ze  Záhorovic 
a po roce, primice, rodáka z Bojkovic. Pra-
videlně se zúčastňoval farního plesu v Ne-
zdenicích, koncertů pořádaných v kostele 
a festivalu DOMIDOM. 
 S vedením města byl vždy v dobrém 
a úzkém kontaktu. Žehnal jak světské ob-
jekty, tak i  drobné sakrální památky. Na-
posledy, v neděli 13. září 2020 v předvečer 
svátku Povýšení sv.  Kříže požehnal nově 
obnovený dřevěný kříž, umístěný u  lípy 
na rozcestí Pod Světlovem. Byl tiché, za 
to však vtipné povahy. Znali jsme ho jako 
člověka přímého, skromného a  obětavé-
ho. Rád sportoval a řadu let hrával volej-
bal. Také rád fotografoval. Jeho fotografie, 
na kterých dokázal zachytit drobnosti 
všedních dní i  milovanou přírodu, jsme 
mohli obdivovat v děkanátních kalendá-
řích i při novoročních a velikonočních přá-
ních. Přes všechnu pracovní vytíženost si 
vždy našel čas, když byl námi o něco po-
žádán. Každého ochotně vyslechl, poradil 
a nezištně pomohl. 

 Milý otče Jiří, děkuji Vám, jménem far-
níků Bojkovic, Záhorovic a  Nezdenic, za 
hlásání radostné zvěsti – evangelia. 
 Děkujeme Vám za cestu, kterou jste 
šel s námi po dobu patnácti let.
 Děkujeme Vám za pomocnou ruku 
a  slova, která nás vedla na cestě k  Bohu 
a k bližnímu.
 Děkujeme Vám za trpělivé naslouchá-
ní, povzbuzení a  rady, které nám dávaly 
sílu k překonávání našich těžkostí a život-
ních křížů.
 Děkujeme Vám za všechny pokřtěné, 
sezdané a pohřbené.
 Děkujeme Vám za všechnu Vaši obě-
tavou lásku, trpělivost a  péči o  náš du-
chovní život.
 Děkujeme, že jste byl s námi a buďte 
naším stálým přímluvcem.
 Drahý otče Jiří, ať Nejvýš Spravedlivý, 
Milosrdný a Dobrotivý Bůh je Vaším Štěd-
rým Odplatitelem za vše, co jste za svého 
života pro nás všechny vykonal. Odpočí-
vejte v pokoji. Deo gratias. Bohu díky.
 Za farníky Bojkovic 

a Nezdenic František Slavíček

KřESťANSKé OKéNKO
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Rozloučení s duchovním otcem Jiřím Změlíkem

Říká se, že člověk má být jako strom. 
Růst v  hlubokém zamyšlení, košatět 
v  přívalech bolesti, napínat síly jako 
větve do nejzazších možností, měnit se 
a krásnět. A pak kolem sebe rozdávat li-
dem vše, co jim patří. Plody radosti, štěs-
tí, pokory a lásky, obzvláště pak naděje 
a hluboké víry.
 Takového jsme znali našeho pana fa-
ráře, vždy vlídného, pozorného, naslou-
chajícího našim starostem a problémům. 
Avšak jako oheň pohlcuje svíci, tak nepří-
znivý osud a souhra událostí pohlcují lid-
ský život. Mezi živými si nevybírá a často 

skolí člověka nečekaně a  loučení s  kaž-
dým dobrým a  pracovitým člověkem je 
těžké a bolestné. Tyto pochmurné dny se 
nevyzpytatelně staly posledním obdobím 
života našeho duchovního otce, P.  Jiřího 
Změlíka, který měl určitě ještě mnoho 
plánů a  nápadů, ale jehož svíce života 
náhle dohořela. Jeho život spočíval v úsi-
lí vytváření důležitých lidských hodnot 
sloužících veřejnému blahu ve prospěch 
občanů, vychovávat a  vzdělávat mladé 
lidi, ukazovat jim správnou cestu a být jim 
dobrým příkladem. 

Pokračování na str. 15
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Pokračování ze str. 14
Duchovní otec Jiří Změlík přišel do 
našeho města v  roce 2005, kdy byl jako 
velmi mladý, třiceti čtyřletý, ustanoven 
farářem v Bojkovicích a Nezdenicích. Svo-
jí funkce se ujal s  velkou zodpovědností, 
i když ho potkaly první problémy. Byl opra-
vován kostel a mše svaté se sloužily v upra-
veném prostředí na kulturním domě. 
Přistoupil k tomu však velmi zodpovědně 
a  optimisticky. Postupně se seznamoval 
a  zajímal i  o  dění v  jeho přidělených far-
nostech v  Nezdenicích a  Záhorovicích. 
S vedením města byl vždy v dobrém a úz-

kém kontaktu. Projevoval zájem o veškeré 
činnosti, zajímal se a  zúčastňoval kultur-
ních i dalších činností pořádaných ve měs-
tě. Pravidelně jsme jej vídali jako vášnivého 
fotografa při vystoupeních a nejrůznějších 
akcích, kdy dokumentoval veškeré dění. 
Když mu to zdravotní stav dovoloval, cho-
dil si zahrát při trénincích s  mladými vo-
lejbal, organizoval akce pro děti i  farníky 
a občany. Jako důstojný otec vždy žehnal 
jak světské objekty, tak i  drobné sakrální 
památky na území města. Nebylo toho 
málo a jistě by se ke mně přidali i starosto-
vé Záhorovic a Nezdenic.

Nyní však nastala chvíle loučení. Jménem 
vedení města Bojkovic i  starostů přifaře-
ných obcí chci otci Jiřímu poděkovat za 
vše, co pro naše občany vykonal, za život, 
který žil, za život, který byl. Loučím se 
slovy moudrého učence.: Bylo-li na světě 
skrze nějakého člověka trochu více lásky 
a dobroty, trochu více světla a pravdy, měl 
jeho život smysl. Uchovejme si obraz zesnu-
lého otce Jiřího Změlíka nikoli ověnčený čer-
nou stuhou smutku, ale prokvetlý zelenou 
snítkou lásky, úsměvů a víry.

Petr Viceník, 
Městský úřad Bojkovice

Změny v Římskokatolické farnosti od února 2021 
P. Jiří Změlík, duchovní správce Římskoka-
tolické farnosti Bojkovice, odešel nečeka-
ně na věčnost 22. ledna 2021. O osiřelou 
farnost se nyní budou starat kněží z Děka-
nátu Uherský Brod. Duchovní správce: P. 
Svatopluk Pavlica. Kaplan: P. Jindřich 
Peřina

P. Svatopluk Pavlica
Jmenuji se Svatopluk Pavlica. Narodil jsem 
10. 8. 1976 v Kyjově. Pocházím z malé ves-
nice u Strážnice s názvem Žeraviny. Po ab-
solvování ZŠ Hroznová Lhota v roce 1991 
jsem nastoupil na Arcibiskupské gymná-
zium do Kroměříže, kde jsem v roce 1995 
odmaturoval. Poté jsem nastoupil do Ar-
cibiskupského kněžského semináře do 
Olomouce, abych se připravoval ke kněž-
ství. Zároveň jsem začal studovat obor 
teologie na Cyrilometodějské teologické 
fakultě. V  roce 2000 jsem přijal jáhenské 
svěcení z rukou otce biskupa Josefa Hrd-
ličky. Jáhenský rok jsem prožil ve Vsetíně. 
O rok později jsem přijal kněžské svěcení 
z rukou otce arcibiskupa Jana Graubnera 
a  nastoupil jsem jako kaplan do farnos-
ti Kyjov a Kostelec u Kyjova. V  roce 2003 
jsem se stěhoval do farnosti Kostelec 
u Kyjova jako administrátor, kde jsem ješ-
tě spravoval i farnost Ježov do roku 2011. 

V tom roce jsem se vrátil zpět do farnosti 
Kyjov jako farář a děkan. Po dvou letech 
jsem nastoupil do Uničova jako farář a zá-
roveň i jako šternberský děkan. V  srpnu 
2018 jsem nastoupil do Uherského Bro-
du jako farář a děkan po tragickém úmrtí 
děkana P. Josefa Pelce. Od 1. 2. 2021 jsem 
byl ustanoven administrátorem farností 
Bojkovice a Nezdenice. Zároveň byl usta-
noven P.  Jindřich Peřina kaplanem obou 
farností.
 Přeji Vám vše dobré, pevné zdraví a ze 
srdce Vám žehnám.

P. Jindřich Peřina 
Jmenuji se Jindřich Peřina a  pocházím 
z malé obce nedaleko Olomouce – z Dubu 
nad Moravou. Tato vesnice (resp. městys) 
je známá především nádherným barok-
ním poutním chrámem. Je mi 45  roků 
a pocházím ze sedmi dětí. Ze sourozenců 
jsem nejmladší. Po absolvování základní 
školy jsem nastoupil na železniční prů-
myslovku do Šumperka, obor výpravčí. 
Po jejím skončení jsem začal v roce 1993 
studovat na Dopravní fakultě Jana Perne-
ra v  Pardubicích. Studium jsem ukončil 
v roce 1998. V následujícím roce jsem byl 
na vojně v Chrudimi. V letech 2000/2001 

začala má formace ke kněžství, když jsem 
společně s dalšími 26 muži pobýval v Li-
toměřicích v  tzv. teologickém konviktu. 
Následujících pět let jsem pobýval v kněž-
ském semináři v  Olomouci a  současně 
studoval na Cyrilometodějské teologické 
fakultě. Na jáhna jsem byl vysvěcen v roce 
2006, na kněze pak o rok později. Během 
jáhenského a  kněžského působení jsem 
prošel farnostmi Přerov, Zábřeh, Vizovi-
ce, Bílovice a  Uherský Brod. Mezi mé zá-
liby patří železnice a  sport (stolní tenis, 
volejbal, plavání, kroket). Na mé rozhod-
nutí být knězem mělo vliv více faktorů. 
Na prvním místě věřící maminka, dále 
setkání se svatým papežem Janem Pav-
lem II. v Olomouci v roce 1995 a v nepo-
slední řadě kněžský příklad otce Cyrila 
Vrbíka, který přes 20 let působil v rodné 
farnosti a nesmazatelně se zapsal do srdcí 
stovek lidí. Těším se na setkávání s  vámi 
a již nyní prosím o modlitbu.

Mše svaté v Bojkovicích
Pondělí, čtvrtek, pátek: 17:00 hodin
Neděle:  9:30 hodin.

Římskokatolická farnost Bojkovice, 
Husova 62, 687 67 Bojkovice 
P. Mgr. Svatopluk Pavlica, excurendo 
administrátor, tel.: 737 935 684
P. Mgr. Ing. Jindřich Peřina, excurendo 
kaplan, tel.: 604 980 955
e-mail: fabojkovice@ado.cz

Úřední hodiny ve farní kanceláři

  Pondělí   8:30 – 11:30   13:30 – 15:30
  Úterý                    –                              –
  Středa       8:30 – 11:30   13:30 – 15:30
  Čtvrtek       8:30 – 11:30   13:30 – 15:00
  Pátek       8:30  – 11:30                     –

Masarykovo náměstí 68, Uherský Brod,
tel.: 572 632 074



Blahopřání
Zralý věk je takový, kdy zůstáváme ještě mladými, 
ale už s mnohem větší námahou.
Vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a pohody 
do dalších mnoha let přeji všem spolužákům ročníku 1941.
Inka Cimbálková

Odešli z našich řad
Marie Hrbáčková, Bojkovice, 81 let
Anna Navrátilová, Bojkovice, 88 let
Božena Polanská, Bojkovice, 94 let
Karel Rak, Bojkovice, 72 let
Anežka Rapantová, Bojkovice, 69 let
Stanislav Vápeník, Bzová, 79 let

Vzpomínáme
Dne 22. ledna 2021 uplynul rok od úmrtí 
pana Oldřicha HUDEČKA. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná dcera Jarmila s přítelem, vnuk Igor 
a vnučka Michaela s rodinami

Dne 27. ledna 2021 by se dožil 100 let 
pan Alois MALEC, rodák ze Bzové.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Lenka s rodinou

Kdo lásku a dobro dával, neodešel, 
v našich srdcích žije dál.
Dne 29. ledna 2021 uplynulo 10 let, co nás 
opustila naše drahá maminka 
a babička paní Marie ČERNUŠKOVÁ.
Nikdy nezapomene celá rodina

Dne 2. února 2021 uplynul rok, co nás navždy 
opustil milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan František BAŘÁK.
Vzpomíná celá rodina

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Stále jsou naši mrtví s námi 
a nikdy vlastně nejsme sami.
Dne 12. února by oslavil své 84. narozeniny 
pan Bronislav NAVRÁTIL z Komně.
Na našeho milovaného dědečka vzpomíná 
manželka Marie, syn Bronislav s manželkou, 
dcera Hana s přítelem Jaroslavem, vnučka 
Nikola s dcerkami Timejkou a Ellinkou, 
vnukové Marek, Ondřej, Michal a Erik.

Čas plyne jako voda, zapomenout se však nedá….
Dne 17. února 2021 uplynulo 5 let 
od úmrtí paní Marie VALDOVÉ z Rudic.
Dne 27. dubna 2021 si připomeneme 
její nedožité 86 narozeniny.
Za tichou vzpomínku děkuji dcery Aranka 
a Dagmar s rodinami

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 17. února 2021 jsme vzpomenuli 8. výročí, 
co nás navždy opustila paní Zdenka KUNDRATOVÁ. 
Dne 12. dubna 2021 by se dožila 70 let.
S láskou a vděčností vzpomínají syn Jozef, 
Radim a dcera Zuzana s rodinami

Odešla jsi nám všem, kdo jsme Tě rádi měli, 
aniž by Tvé rty sbohem zašeptaly…
Dne 22. února jsme vzpomenuli 28. výročí, 
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka 
a babička paní Marie ČERNUŠKOVÁ z Krhova. 
Dne 8. ledna 2021 by oslavila 100. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Marie a Zdena s rodinami

Čas plyne jako voda, zapomenout se však nedá…
Dne 7. března 2021 tomu bude 7 let, 
co nás navždy opustil pan Stanislav MIKULKA,
 který by 16. října 2021 oslavil sedmdesáté narozeniny.
S láskou v srdci vzpomíná manželka a děti

Dne 22. března 2021 uplyne jeden rok od doby, 
co naposledy dotlouklo srdéčko mojí milované 
manželky Naděnky ŠOPÍKOVÉ.
S láskou vzpomíná manžel František, 
bratr Ludvík s manželkou a synové s rodinami

Nebylo nám přáno déle spolu být,
není ve světě léku, abys mohl žít.
Na léta s tebou prožitá,
nezapomeneme do konce života.
 
Dne 24. března 2021 uplyne smutný rok, 
kdy nás navždy opustil milovaný  manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček pan Milan NAVRÁTIL.
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají a za tichou vzpomínku všem, 
kdo ho měli rádi, děkují manželka Anička, děti Jitka a Milan s rodinami.

Společenská kronika

Máte-li zájem o  zveřejnění ve  společenské kronice, kontaktujte Zden-
ku Maňasovou osobně v  Knihovně Muzea Bojkovska nebo elektronic-
ky na  adrese zdenka.manasova@muzeumbojkovska.cz. Bližší informace 
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 údajů č. 2/2004 je potřebný 
váš souhlas.

Marjáno, vstávej ráno, peč koláče, zahýbáče.
Jak mě nedáš kopu vajec, vyženu ti muža na pec.
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SPOLKY

V průběhu listopadu hasičská jednotka 
zasahovala u  požáru dvou pneumatik za 
železničním přejezdem směrem na Záho-
rovice. Svépomocí hasiči vymalovali ha-
sičskou zbrojnici a ve spolupráci s firmou 
EMKA došlo i  na  modernizaci stolového 
nábytku a  židlí v zasedací místnosti, na 
kterou byly použity finanční prostředky 
SDH Bojkovice.
 První prosincový pátek v  dopoled-
ních hodinách jednotka odstranila spadlý 
strom z pozemní komunikace pod Světlo-
vem. Poslední dny loňského roku byly opět 
deštivé a devětadvacátého prosince v noč-
ních hodinách stoupla hladina řeky Olšavy 
na II.  povodňový stupeň (105 cm). Velká 
byla intenzita deště i ve Bzové, a tak zása-
hová jednotka musela odčerpávat vodu 
ze sklepních prostor rodinného domu. Při 
návratu zpět na základnu byla jednotka 
poslána na monitorování Olšavy a odstra-
nění nánosu větví u  mostu poblíž firmy 
Moravia Cans, přičemž řeka v  těchto mís-
tech přetékala přes komunikaci do přileh-
lého objektu firmy. V brzkých ranních hodi-
nách se jednotka vrátila zpět na základnu. 
Na druhý den jednotka pokračovala v uklí-
zení a čištění studní a místní komunikace 
po přívalových deštích. Stejného dne od-
poledne jednotka zasahovala na odstra-
nění spadlého stromu přes řeku Olšavu 
v  Záhorovicích. Velitel zásahu si vyžádal 
druhý zásahový vůz s navijákem jednotky 
Bojkovic. Pomocí motorové pily, navijáku 
a technických prostředků byl strom z řeky 
odstraněn. Za uplynulý rok 2020 jednotka 
zasahovala u více než padesáti výjezdů 
(58 zásahů, z toho 23 samostatných), pře-
vážně technických pomocí, odstranění 
spadlých stromů, odčerpávaní vody ze 
sklepních prostorů a požárů trávy, rodin-
ných domů a jiných událostí. 
 Vstup do nového roku 2021 začal pro 
jednotku pár minut před šestou hodinou 
ranní požárem zemědělského objektu 
v Záhorovicích. Jednotka na místě událos-
ti zasahovala cisternou MAN, kde pomocí 
dýchací techniky prováděla hasební práce 
a  cisterna TATRA zajišťovala kyvadlovou 
dopravu vody, pro kterou zajížděla do Boj-
kovic. Na místě události zasahovaly okolní 
sbory HZS  Uherský Brod, SDH  Bánov, Lu-
hačovice a  místní jednotka ze  Záhorovic. 
Přítomná byla PČR  oddělení Bojkovice 
a  vyšetřovatel hasičů HZS  Uherské Hra-
diště. Pomocí manipulační techniky byl 
z  objektu vyvezen uskladněný materiál, 
který byl proléván vodou a  monitorován 

termokamerou. Naše jednotka u  požáru 
zasahovala po celou dobu zásahu, který 
trval více než sedm hodin. Druhý lednový 
den v pravé poledne naši hasiči zasahovali 
u požáru komína rodinného domu v obci 
Pitín. Pomocí sypkého materiálu byl ko-
mín zasypán a  uhašen v  topeništi a  dále 
monitorován termokamerou, aby skrytá 
ohniska nezasáhla prostory rodinného 
domu. Na místě události zasahovali hasi-
či HZS  Slavičín, SDH  Pitín a  vyšetřovatel 
hasičů HZS Uherské Hradiště. Třetí sobotu 
v lednu se měla uskutečnit valná hromada 
– výroční schůze SDH. Z důvodu nepřízni-

vé situace spojené s pandemií koronaviru 
Covid-19 byla výroční valná hromada od-
ložena na neurčito. Poslední sobotu v led-
nu, bylo nám ctí rozloučit se ze zesnulým 
P. Mgr. Jiřím Změlíkem a při této příležitosti 
mu poděkovat za svěcení hasičských vozi-
del, praporu a za účasti na různých akcích, 
na které rád za námi přicházel.
 Závěrem děkujeme firmě ALBO 
SCHLENK s. r. o za vstřícnost a dlouhodo-
bou podporu, za nákup dvanácti kusů ba-
teriových svítilen na zásahové přilby a ka-
lového čerpadla na odčerpávaní vody.

Leoš Marek, kronikář hasičů

Loni měli hasiči více než 50 výjezdů 
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Kampaň probíhá v období od 19. 10. 2020 do 31. 3. 2021. Banka si vyhrazuje právo kampaň změnit, prodloužit nebo ji předčasně ukončit. Detailní podmínky Kampaně nebo informace o jakékoliv 
změně jsou zveřejněny na stránkách www.unicreditbank.cz/mgm. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Je to výhra 
pro nás oba.

Doporuč a získej
Za každé úspěšné doporučení U konta vás teď odměníme bonusem 500 Kč 
a váš známý zároveň získá běžný účet se spoustou benefitů.

500Kč
ZA 

DOPORUČENÍ

01738_UCB_E_Uhersky_Brod_MGM_CASCHBACK_inz_174x135_V02.indd   1 02/02/2021   12:08

Distribuční místa Naše Bojkovsko
Zpravodaj města je možné zakoupit na těchto prodejních místech:

  Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice

  Muzeum Bojkovska, p.o., informační centrum

  K&K Primka Pitín

  Knihovna Muzea Bojkovska

  Městská knihovna v Bojkovicích

  Místní knihovna v Nezdenicích

  Obecní knihovna Bzová

  Obecní knihovna Přečkovice

  Trafika BojkoviceVÝKUPNA KOVŮ NA AUTOVRAKOVIŠTI 
ul. Bajovec , Uherský Brod, 
 tel. 572 632157,  777 590 012 

 
Výkup mědi, hliníku, mosazi, bronzu, cínu, olova, 
železa  a elektromotorů za nejvyšší možné ceny!!! 
 
Výkup autobaterií – platba v hotovosti! (Při množství 
nad 100 kg možné navýšení ceny) 
 
Otvírací doba: 
 
    
 
  
  
 
 

Pondělí :  14.00 - 16.30 
Úterý: 07.30 - 11.00   12.00 - 16.30 
Středa :  07.30 - 11.00   12.00 - 16.30 
Čtvrtek :  07.30 - 11.00 12.00 - 16.30 
Pátek : 07.30 - 11.00 12.00 - 16.30 
Sobota :  08.00 - 11.30 
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Budova Měst NV      

Umístění městské knihovny (1921-2021)

Budova kulturního domu                          Budova Sociálních služeb na Tovární ulici

Obecní hostinec (později Zvláštní škola)                        Tillichův dům

Budova Okresního soudu (nyní Muzeum Bojkovska)                      Knihovna na Mánesově ulici 
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Foto:  Eva Hamrlíková

Pohřeb P. Jiřího Změlíka 30. 1. 2021

Zimní Bojkovice


