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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
 Komunální volby 2018 jsou již minulostí. Díky všem, kteří 
si splnili svou občanskou povinnost a vybrali nové zastupitele, 
kterým tímto blahopřeji. Jsem přesvědčen, že se nám podaří 
i v novém složení dále rozvíjet naše město! Uzávěrka tohoto vy-
dání byla ještě před ustavujícím jednáním zastupitelstva města, 
takže jména radních, včetně starosty a místostarosty se dozvíte 
až z prosincového vydání Našeho Bojkovska.
 Česká republika zažívá extrémní ekonomický růst, důsled-
kem něhož je nedostatek pracovníků snad všech profesí. Ani 
našim dodavatelům se tento fakt nevyhnul, tak dochází k posu-
nování termínů dokončení již probíhajících akcí. 
 Dovolte mi, abych vás informoval o stavu probíhajících pro-
jektů.
 Podsedky: Od Strommerova mostu se již postupně osazuje 
zábradlí, vodaři srovnávají kanalizační šachty a vodovodní uzá-
věry, hutní se povrchy. Zbývá zabetonovat dvě mola a můžeme 
položit nový povrch. Termínově by to snad mohlo být do konce 
listopadu.
 Přečkovice: Probíhá rozebrání starého chodníku, včetně 
obrub a následné osazování všech vnějších obrubníků tak, aby 
na začátku listopadu mohl být položen nový asfaltový koberec 
skrze celou místní část. Chodníky by měly být hotové do konce 
listopadu stejně jako fasáda na bývalé hospodě.
 Chodníky: Zde se nejvíce projevil nedostatek pracovníků. 
V tuto chvíli je hotový chodník na jedné straně Palackého ulice 
a probíhá rekonstrukce ve Čtvrti 1. máje a s delší pauzou i chod-
ník ve Bzové. Pokračovat bude dále druhá strana Palackého ulice 
a spojka Palackého - Kosmákova.
 Z menších akcí uvedu obměnu zeleně na hřbitově a kolem 
smuteční síně. Na domku lidového stavitelství jsme zase o kus 
dál. Vnitřní a vnější základní omítky jsou hotové. Kamenná zídka 
je skoro obložená, okna osazená, voda z odvodnění žlabu odté-
ká, stropy jsou usazené. Zbývá natřít okna, osadit dveře, „nafaj-
novat“ omítky a druhá etapa bude skoro hotová.
 Nejvíce se zpozdila akce odkanalizování a nový chodník 

v ulici Luhačovická. Letošní rok plánujeme, pokud to tedy poča-
sí dovolí, uložit alespoň kanalizaci s  tím, že chodník postavíme 
hned, jak to půjde v roce 2019.
 U akcí Dopravní terminál a Modernizace městského koupa-
liště probíhají výběrová řízení na dodavatele tak, aby mohly být 
práce zahájeny ihned na jaře příštího roku. Projektová dokumen-
tace na Revitalizaci Podhájí a Rekonstrukci chodníků v Bezručově 
čtvrti jsou před schválením.
 V září jsme oslovili s dotazníkem obyvatele sídliště Mánesova II, 
jak by si představovali, aby tento veřejný prostor vypadal v budouc-
nu. Během zimy vyhodnotíme připomínky a upravíme studii, kte-
rou začneme transformovat do projektové dokumentace.
 Dne 28. října proběhly oficiální oslavy 100. výročí vzniku Čes-
koslovenského státu, jejichž hlavní součástí bylo shromáždění 
u Muzea Bojkovska, slavnostní průvod a vysazení památné lípy 
do  opraveného prostranství před městským úřadem. Celá akce 
byla zakončena lidovou veselicí na Tillichově náměstí a ohňostro-
jem. Velké poděkování náleží všem organizátorům v čele s Muzej-
ním spolkem Aloise Jaška a Muzeem Bojkovska.
 Nezapomeňme 2.  listopadu zapálit svíčku jako vzpomínku 
na ty, kteří již nemohou být mezi námi.
Přeji všem radost, zdraví a klid v tomto nádherném období pa-
dajícího listí.
                                          Starosta

ÚVODNÍK
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Tillichovo náměstí opět úspěšné
 Ve španělském sále Pražského hra-
du se v prvním říjnovém týdnu za účasti 
celé vlády uskutečnil XVI. mimořádný 
sněm Svazu měst a obcí České republiky. 
Během programu byla vyhodnocena sou-
těž Zastoupení Evropské komise v  České 
republice pod názvem Náš evropský pro-
jekt, ve které Tillichovo náměstí obsadilo 
3. místo. Cílem soutěže je připomenout 
obyvatelům přínosy projektů podpoře-
ných z evropských fondů pro rozvoj jejich 
nejbližšího okolí. Soutěž vyhlašuje Zastou-
pení Evropské komise v  ČR společně se 
Svazem měst a obcí ČR, evropskou infor-
mační sítí Europe Direct a Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR.  O umístění v soutěži 
rozhodli občané prostřednictvím hlaso-
vání na facebookovém profilu Zastou-
pení Evropské komise v  České republice.

Zdenka Maňasová

Vzdělávání
blíže k lidem
 Již od roku 2007 
poskytuje Zlínský 
kraj finanční podpo-
ru na  realizaci výuky v  obcích regionu. Projekt Bojkovska, 
sdružení měst a obcí, s názvem Vzdělávání blíž k lidem, byl 
i tento rok ze Zlínského kraje podpořen. Pod vedením Kate-
řiny Kubínové jsou vzdělávací kurzy zaměřeny na anglický 
a německý jazyk a práci s  PC. Výuka je realizována profe-
sionálními lektory z  oblasti Moravských Kopanic a  určena 
především pro školní mládež a ženy na mateřské dovolené.

Spekulativní výkupy pozemků 
pod krajskými silnicemi
 Ředitelství silnic Zlínského kraje upozorňuje občany na spe-
kulativní výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. V posled-
ních letech se i  ve  Zlínském kraji vyskytlo několik osob, které 
vlastním jménem nebo pod hlavičkou obchodních společností 
oslovují vlastníky pozemků pod silnicemi a nabízejí jim speku-
lativní odkoupení, a  to zpravidla i za cenu mnohem nižší, než 
za kterou vykupuje pozemky Zlínský kraj. Ředitelství silnic Zlín-
ského kraje proto žádá občany, kteří vlastní pozemky pod silni-
cemi a mají zájem tyto pozemky odprodat, aby je přednostně 
nabídli Ředitelství silnic Zlínského kraje.               ORMŽP
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  Sbor dobrovolných hasičů Bzová slavil 130 let od svého založení. Součástí oslav bylo námětové cvičení hasičů či vystoupení 
folklorního souboru Světlovánek. Ve večerních hodinách 18. srpna 2018 potom celá akce pokračovala hodovou zábavou.

  SDH Bojkovice uspořádal na výcvikové základně v Krhově hasičskou soutěž O pohár starosty SDH Bojkovice. Soutěže se zú-
častnilo 12 družstev. Nejúspěšnější byli hasiči z Mistřic, mezi pěti družstvy žen byly nejúspěšnější ženy z Bojkovic a v kategorii 
mužů nad 35 let slavilo úspěch družstvo z Tupes.

  vzpomínková akce k 74. výročí letecké bitvy nad Bílými Karpaty z 29. srpna 1944 proběhla v sobotu 25. srpna 2018 ve Slavičí-
ně, Šanově, Přečkovicích, Rudicích, Krhově a Vyškovci.

  technické vybavení Sboru dobrovolných hasičů bylo doplněno o nové zásahové vozidlo Mercedes Benz Sprinter. Vozidlo bylo 
převedeno zdarma od Střední odborné školy požární ochrany a vyšší odborné školy požární ochrany Hasičského záchranného 
sboru České republiky. Slavnostní předání vozidla se uskutečnilo ve čtvrtek 4. října 2018.

  Základní umělecká škola Bojkovice si připomněla v neděli 7. října 2018 v rámci slavnostního odpoledne nazvaného Hudební 
podzim s první republikou 40. výročí od vzniku samostatné LŠU Bojkovice. Vedle bohatého koncertního programu nechyběl ani 
doprovodný program, který přenesl účastníky do období první republiky.

Bojkovice ve zkratce

Tillichovo náměstí opět úspěšné Sociální služby Bojkovice
  Klienti DPS byli opět na výletě

 Dne 18. září 2018 jsme vyrazili na  le-
tos již druhý společný výlet klientů Domů 
s  pečovatelskou službou v  Bojkovicích. 
Naším dnešním cílem bylo poutní místo 
Svatý Hostýn a město Holešov. Na Hostý-
ně jsme si prohlédli baziliku Nanebevzetí 
Panny Marie a kdo chtěl, mohl se zúčastnit 
i  mše, která zrovna probíhala. Ostatní si 
prošli křížovou cestu nebo jen tak relaxo-
vali v okolí. Po obědě jsme vyrazili do Ho-
lešova. Na zámku nás již čekal velmi vtipný 
a příjemný průvodce, který nám poutavě 
vyprávěl o historii zámku a města. Zámec-
ké sály jsou sice bez mobiliáře, ale nádher-
né stropní malby a štuková výzdoba stály 
za to! Pak následovala prohlídka Šachovy 
synagogy, která je jedinou synagogou tzv. 
polského typu v České republice. Tato ži-
dovská památka je unikátní i v tom, že se ji 
podařilo zachovat v původním stavu. 
 Celý výlet byl nabitý historií a duchov-
nem a zanechal v nás příjemné dojmy. Po-
časí nám také vyšlo, tak co si více přát!

Kolektiv pracovníků

  Den seniorů v Domě 
 s pečovatelskou službou
 To, že existuje Mezinárodní den dětí 
nebo Mezinárodní den žen, všichni víme. 
Ale věděli jste, že existuje i  Mezinárodní 
den seniorů? Ano, existuje a  připadá na 
1. října. A právě v tento den našim klien-
tům přišly popřát děti z  Mateřské školy 
Čtvrť 1.  máje! Připravily si milý program, 
kde nám zazpívaly, přednesly básničku 
a  nakonec i  zatančily. Společně vyro-
bily také plakát letícího balónu, který 

našim klientům věnovaly jako dárek.
 Jejich návštěva všechny moc po-
těšila a  doufáme, že se podaří vy-

tvořit novou společnou akci školky 
a  Domu s  pečovatelskou službou. 

Irena Dubovská
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 Rok 2018 byl rokem všeobecných 
voleb do  zastupitelstev obcí a  ve  vybra-
ných volebních okrscích České republiky 
rovněž voleb senátních. Bojkovice patřily 
k obcím České republiky, ve kterých vedle 
voleb komunálních 5.–6.  října  2018 pro-
bíhaly i  volby do  Senátu Parlamentu ČR. 
Do  komunálních voleb bylo na  území 
města zaregistrováno sedm volebních 
stran a politických uskupení, kterými byly 
Budoucnost Bojkovska, Česká strana soci-
álně demokratická, Komunistická strana 
Čech a Moravy, Křesťanská demokratická 
unie-Československá strana lidová, Obča-
né pro město, Spolu pro Bojkovsko a Svo-
boda a přímá demokracie–Tomio Okamu-
ra. Voleb na území města a městských částí 
Bojkovic mělo možnost se zúčastnit 3654 
voličů. Nakonec k volbám přišlo 1 914 ob-

čanů a volební účast činila 52,38 %. Ob-
čany Bojkovic bylo voleno dvaceti jedna 
členné obecní zastupitelstvo. Největší 
přízni voličů se těšili kandidáti z kandidát-
ní listiny Občané pro  město, kteří získali 
devět mandátů. Spolu pro Bojkovsko a 
KDU-ČSL získali v zastupitelstvu po třech 
mandátech. Dvěma mandáty budou za-
stoupeni Budoucnost Bojkovska a KSČM. 
Volební strany ČSSD a  Svoboda a  přímá 
demokracie – Tomia Okamury obsadí 
v  zastupitelstvu každá po  jednom místě.
Zvolení zastupitelé města: Petr Vice-
ník, Marek Ogrodník, Eva Regináčová, 
František Michalec, Dagmar Peřestá, 
Květoslava Ogrodníková, Jaroslav Gru-
na, Michael Michalčík, Helena Charvá-
tová (všichni kandidátní listina Občané 
pro město), Jana Gorčíková, Radomír Staš, 

Lenka Šebestová (všichni kandidátní lis-
tina Spolu pro Bojkovsko), František Kap-
sa, Jaroslav Kříž, Jana Dorušková (všichni 
kandidátní listina KDU-ČSL), Vlastimil Hela, 
Zdeněk Ogrodník (oba Budoucnost Boj-
kovska), Vladislav Pavlacký, Pavel Rivola 
(oba kandidátní listina KSČM), Miroslav 
Navrátil (SPD) a Přemysl Prachař (ČSSD).
Do Senátu Parlamentu České republiky 
za volební obvod Zlín kandidovali Radek 
Henner, Patrik Kunčar, Libor Lukáš, Jana Ju-
řenčáková, František Jordák, Milena Kovaří-
ková a Jan Popelka. Do 2. kola senátních vo-
leb postoupili Patrik Kunčar a Libor Lukáš. 
U bojkovických voličů nejvíce hlasů získal 
Libor Lukáš (834 hlasů), zatímco Patrik Kun-
čar 336 hlasů. V konečném výsledku se však 
staronovým senátorem stal Patrik Kunčar.

Redakce

Jak volili občané města 
v komunálních a senátních volbách 2018

Kandidáti volebního uskupení „Občané pro město“ děkují za Vaši důvěru a hlasy v komunálních volbách 2018.  Věříme, že vámi 
vloženou důvěru nezklameme a posuneme město Bojkovice zase dopředu!

Bojkovické oslavy založení republiky 
byly velkolepé a nezapomenutelné
 Slavnostní fanfáry a  československá 
hymna v  podání smíšeného pěveckého 
sboru Notabene zahájily oslavy 100.  vý-
ročí založení samostatné Československé 
republiky. Stovky lidí se v  nedělní odpo-
ledne 28. října 2018 setkaly před budovou 
Muzea Bojkovska, setkaly se na  stejném 
místě jako jejich předchůdci před sto lety 
k  oslavám vyhlášení nezávislého samo-
statného státu a  uctění prvního česko-
slovenského prezidenta, který měl úzký 
vztah nejen k Valašsku, ale i k Bojkovicím. 
Ředitel Muzea Bojkovska Tomáš Hamrlík 
několika slovy vzpomenul na  historické 
události, které předcházely vyhlášení sa-
mostatné republiky. Vzpomínky pamětníka 
událostí před sto lety Oldřicha Slabiňáka 
zazněly z  úst dětí základní školy, nechy-
běly ani písně v  podání pěveckého sboru 
Notabene či zdravice starosty města Petra 
Viceníka. V oficiální části programu se neza-
pomnělo na návštěvy prezidenta T. G. Ma-
saryka ve městě samotném v  letech 1924 
a 1933 ani na jeho blízký vztah k dr. Jose-
fu Tillichovi. Hlavní moderátoři celé akce 
Vlastimil Hela a  Květoslava Ogrodníková 

měli společně s  Jiřím Svobodou nelehký 
úkol seřadit účastníky slavnosti do průvo-
du, v jehož čele šli skauti s českou vlajkou, 
následováni dechovou hudbou Dúbra-
vanka z  Valašských Klobouk, mažoretka-
mi a  zastupiteli města. Krojovaní členové 
spolků zájmových, sportovních či folklor-
ních tvořili další část průvodu, který končil 
před budovou Městského úřadu. Slavnost 
vyvrcholila kladením věnců k  soše Svo-

body a  sázením památné lípy za zpěvu 
mužského pěveckého sboru Vavřineček. 
Na  Tillichově náměstí poté probíhal další 
program, ve  kterém vystoupili mažoret-
ky, soubor Vavřineček a  dechová hudba 
Dúbravanka. V  podvečerních hodinách 
nakonec oblohu nad Bojkovicemi rozzářil 
obrovský ohňostroj s  řadou nejrůznějších 
efektů, který se stal vyvrcholením oslav.
    Zdenka Maňasová
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 Kde se hledá přátelství, povznáší 
se i život aneb Volejbal za války
 Prvních pár let organizovaného volej-
balu v Bojkovicích, kdy se sportovalo pře-
devším pro zábavu a pro setkávání se s ka-
marády, překazila válka. Paradoxně léta 
nejistoty a hrůzy daly impuls k výměnným 
zápasům se soupeři z blízkého okolí.
 Pro zachování autentičnosti necháme 
promluvit pamětníka a hráče Mirka Šev-
číka: „Vzpomínám si, že to bylo v  srpnu 
1943. To jsme byli převážně velmi mladí. 
Někdo měl osmnáct, jiní sedmnáct, ale 
byli mezi námi i kluci, kteří navštěvovali 
místní měšťanku. Volejbal byl naším živo-
tem. Žili jsme v temné době. Německý fa-
šismus se roztahoval po celé Evropě a vše-
chen náš lid prožíval těžké chvíle okupace, 
pronásledování, koncentrační tábory, 
útlak, popravy. Přesto jsme chtěli žít a po 
svém prožívat mládí. O  životě jsme toho 
moc nevěděli, a tak jsme první zkušenos-
ti sbírali nejen doma od rodičů a ve škole 
od přísných učitelů, ale také na našem mi-
lovaném hřišti, kde jsme denně a zarputile 
mlátili do balónu. Se stejným úsilím jsme 
se také pokoušeli o první veletoče na ame-
rické hrazdě, která stála po celý rok kousek 
za naším kurtem, házeli koulí a skákali do 
pískové jámy nejen do dálky, ale i do výš-
ky. To bylo prohraných sázek – kdo nejdál 
a kdo nejvýš. A najednou přišla pozvánka 
na turnaj do  vzdáleného Brumova. První 
pořádný křest ohněm. Cítili jsme, že to 
bude něco mimořádně velkého, ale ještě 
jsme to neuměli popsat. 
 V brzké nedělní ráno 8. srpna 1943 se 
sešla na  místním nádraží sestava v  plné 
síle. Mirek Dvořák, Laďa Hrbas, Luďa Vlk, 
Jarda Aufart, Mirek Urbánek a já Čára 
Ševčík. Nikdo si nenechal ujít první velký 
turnaj, kde se teprve uvidí, zdali to vů-
bec umíme a zda nedostaneme pořádný 
výprask. Cestovné „každý za své,“ někteří 
načerno. První šok zasáhl naše vystrašené 
dušičky hned po příchodu na brumovské 
hřiště, kde se sebevědomě rozcvičovaly 
skupinky opálených borců. Devět přihlá-
šených družstev! No, to bude nářez, pane, 
pomyslil jsem si. Ale naštěstí nebyl a naše 
hra nebyla tak špatná, jak jsme se původ-
ně domnívali. Spíše jsme byli šikovnější a 
v mnoha činnostech lepší než naši soupe-
ři. Turnaj byl dlouhý, ale jeho konec byl pro 
nás šťastný a  cesta domů radostná. Stali 
jsme se vítězi, když jsme ve finále porazili 
domácí Brumov i výborné borce z Květné, 
kteří se pro náš tým na mnoho dalších let 

stali nejčastějšími a  nejnebezpečnějšími 
soupeři. Přátelství a kamarádství s Květňá-
ky trvá dodnes.
 Ale dobrých hráčů bylo málo a  my 
chtěli být ještě lepší. Posílili jsme proto 
tým nejlepšími a nejzkušenějšími borci 
ze staršího týmu, kteří nás od začátku ved-
li a volejbal učili. A tak do rozjetého vlaku, 
zatím osobáku, naskočili Milan Kodet, 
Zdeněk Hrbas, Ríša Sedlář a Oldřich Sko-
pal. Nejstarším a  nejzkušenějším byl náš 
předseda, kapitán v jedné roli, již vzpomí-
naný Áda Klimeček, uznávaná osobnost. 
Postupně přibývaly další a  další turnaje, 
které se ještě za války změnily v pravidel-
né soutěže. Hrálo se v  rámci tehdejších 
územních celků, okresů a  žup. Mezi nej-
bližší naše soupeře patřil tým z Nezdenic, 
tehdy jedno z nejsilnějších družstev, dále 
Uherský Brod, Otrokovice, Vsetín a  řada 

dalších. V průběhu válečných let volejba-
lový strom pevně zakořenil na úpatí naše-
ho jedinečného Bělokarpatska a v dalších 
letech vzkvétal a  postupně rostl rychle 
do  výkonnostních výšin, košatěl a  sílil. 
S  velkým nadšením se budovala klubov-
na, kterou však před koncem války v dub-
nu roku 1945 nešťastně zničilo velké bom-
bardování Bojkovic. Léta dřiny při realizaci 
hřiště dostala stopku. Ne však nadlouho. 
Kolik hodin každý poctivě odpracoval 
na  budování našeho milovaného hřiště 
a klubovny, tehdy nikdo nezapisoval.
 Konečně skončila válka a  my jsme si 
s úlevou vydechli.“
 Tolik ze  vzpomínek kapitána elitního 
družstva Bojkovic Mirka Ševčíka, zazna-
menané v roce 1988 při 60. výročí volejba-
lu v Bojkovicích.
   Zdeněk Ogrodník st., emeritní ředitel školy

Jak volili občané města 
v komunálních a senátních volbách 2018
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Historie volejbalu v Bojkovicích – 2. část

Bojkovické oslavy založení republiky 
byly velkolepé a nezapomenutelné
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adaptační a stmelovací kurzy 
aneb vztahy nám nejsou lhostejné

ta městských škol školní výlety tak, jak 
si je všichni pamatujeme, dávno zrušila 
nebo postupně ruší. Smysluplnou náhra-
dou by měly být právě stmelovací kurzy. 
Termín začátku školního roku se nám zdál 
být logický – začít pozitivně a  vhodně 
navázat na dobrý základ v průběhu roku. 
Problémem však může být obsazenost 
střediska jinými školami, počasí a finanč-
ní náročnost na  začátku školního roku.

 Za co platí rodiče 750 korun?
 Jako u  všech školních akcí se cena 
skládá pouze z  nákladů, v  tomto přípa-
dě se jedná o  ubytování s  noclehem, pl-
nou penzi s obědem, dopravu a odborný 
program. Po  skončení kurzů provedou 
třídní učitelé vyúčtování a  případný pře-
platek bude rodičům vrácen tak, jak je 
zvykem. Pro srovnání si dovolím uvést 
cenu, kterou hradí rodiče jedné z okolních 
středních škol za třídenní adaptační kurz 
ve  stejném středisku – 1600 korun. Pro-
tože jsme si vědomi finanční náročnosti 

 Na začátku letošního školního roku 
škola uspořádala pro žáky druhého 
stupně adaptační a  stmelovací kur-
zy. Protože se jedná u  žáků 7.  –  9.  roč-
níku o  novinku, pokusíme se v  tomto 
článku odpovědět na všechny vyřčené 
i  nevyřčené otázky, jak nejlépe umíme. 

 Proč se škola rozhodla uspořádat 
adaptační a stmelovací kurzy pro žáky 
6. – 9. tříd? 
 Adaptační kurzy nových kolekti-
vů si postupně v  českých školách našly 
své místo. Slouží k  seznámení se žáků 
navzájem, k  poznání třídních učitelů, 
k  nastavení pravidel a  chování. Dvacet 
let stačilo k tomu, aby byly považovány 
za „normální“ a  nikdo se dnes již neptá 
proč a  k  čemu. Ale k  čemu jsou stme-
lovací (tzv. teambuildingové) kurzy?
Rok od roku pozorujeme zhoršující se si-
tuaci v  oblasti vztahů mezi žáky a  tento 
stav nám nemůže být rozhodně lhostejný. 
Nechceme nečinně přihlížet plíživému 
vyčleňování žáků z  kolektivu, rozpadu 
sportovních týmů, nevraživosti a intrikám 
mezi dětmi, které mohou přerůstat v šika-
nu. Stejně tak Česká školní inspekce má 
ve  svých kritériích hodnocení škol jeden 
z  bodů věnovaný právě péči o  vztahy 
žáků a  rozvoji zdravého školního klima-
tu. A  právě stmelovací kurzy s  cíleným 
programem, který připravují odborníci, 
jsou jeden (ne však jediný) z kroků, který 
škola může pro zlepšení situace udělat. 
Připravit a  zorganizovat takový kurz 
není vůbec jednoduché. Ať už organi-
začně, personálně, ale i  po  stránce uby-
tovacích kapacit (i  v  případě špatného 
počasí) apod. Zvláště když je všechno 
poprvé. Už dnes patří velké díky Domu 
dětí a  mládeže v  Bojkovicích, který nás 
nenechal na  holičkách a  přislíbil pomoc 
a  spolupráci při tomto nelehkém úkolu.

 Proč jsou kurzy na začátku školního 
roku?
 U žáků šestých tříd, kdy vznikají nové 
kolektivy, protože do  Bojkovic přicházejí 
žáci z  okolních obcí, je termín září zce-
la logický. U ostatních tříd byla původní 
myšlenka spojena se zrušením školních 
výletů, které dnes již neplní původní 
poznávací význam, žáci se jich nechtějí 
účastnit a jsou dle našeho názoru na dru-
hém stupni základní školy přežité. Spous-

na začátku školního roku, posunuli jsme 
splatnost platby až do poloviny listopadu.
Málokdo ví, že naše základní škola uspo-
řádá nebo se zúčastní téměř 90 akcí pro 
žáky za  školní rok. Ano, jsou to sportov-
ní a  naukové soutěže (většinou v  jiných 
městech, kam s vašimi dětmi naši učitelé 
vyjíždí), exkurze, semináře, přednášky, 
lyžařské kurzy, výlety a další. Máme za 
sebou i  terapeutické sezení třídních ko-
lektivů s  psychologem, které, aby byly 
úspěšné, musí probíhat mimo prostředí 
školy. Každá taková aktivita má význam 
a  smysl. Práce nás učitelů se neskládá 
z  velkých činů, ale z  drobných a  vytrva-
lých každodenních střípků, které směřují 
k  jednomu cíli. Předat dětem to nejlep-
ší. Všechno, co škola dělá, dělá pro děti! 
Proto se neobejdeme bez podpory ro-
dičů, bez pozitivního pohledu, bez dů-
věry, kterou všichni tak potřebujeme. 

Zdeněk Ogrodník, ředitel školy
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aneb vztahy nám nejsou lhostejné

Mateřská škola 
a jejich nová rodina ekomílků
 Naše mateřská škola se stala sou-
částí mezinárodního programu Eko-
škola, který v  České republice koor-
dinuje vzdělávací centrum TEREZA. 
Tento program napomáhá zlepšovat 
prostředí ve škole i v  jejím okolí, pro-
hlubuje spolupráci mezi dětmi, učiteli 
a rodiči.
 Na  začátku školního roku jsme 
společnými silami vytvořili Ekotým, 
který je složen z  učitelů, provozních 
zaměstnanců, rodičů, dětí, ale i zájem-
ců z řad široké veřejnosti. Nyní se mů-
žeme pustit do změn, které nám díky 
naší snaze pomohou snižovat ekolo-
gický dopad činností naší školy na ži-
votní prostředí. 
 A proto jsme se rozhodli, že adop-
tujeme rodinu Ekomílků. S radostí vám 
představujeme paní Plastožroutku 
a  pana Papírožrouta. Už nyní nás učí, 
jak správně třídit odpadový materi-
ál. Ostatní členy rodiny nám Ekomílci 
ještě nepředstavili, ale už teď se na ně 
těšíme! 

 Barbora Jurásková, vedoucí učitelka 
MŠ  Čtvrť  1.  máje a koordinátorka pro-
gramu Ekoškola
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Spolu hravě o dopravě
 Interaktivní pořad pro  žáky první-
ho stupně,  který přispívá ke  zvýšení 
jejich dopravní gramotnosti, nám při-
vezli pánové Horváth a Patík.
 Šedesát minut povídání, praktic-
kých ukázek podbarvených tematic-
kými živými hudebními vstupy a scén-
kami simulujícími nejčastější rizika 
v běžném silničním provozu i na stále 
více frekventovaných cyklostezkách, 
mapovalo a prohlubovalo obecné vě-
domosti žáků o  silniční dopravě. Při 
jízdě zručnosti a řadě kvízů se děti po-
mocí speciálních brýlí například samy 
přesvědčily o vlivu alkoholu, drog a ji-
ných omamných látek na  schopnost 
řidiče reagovat na běžné situace.  
                    Jan Baier
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Církevní střední škola pedagogická 
a sociální Bojkovice

škola Pitín, Mateřská škola Uherský Brod 
– Újezdec, Mateřská škola Záhorovice, 
školní družina při Katolické základní škole 
Uherský Brod, školní družina při ZŠ Bojko-
vice, Štefánikova 957, školní družina při ZŠ 
Pitín a Dětský domov Bojkovice. 
 Úterý 25. září 2018 bylo vzhledem 
k  organizaci průběžných praxí výjimeč-
né. Žáci 4.  ročníku nebyli ve  dvojicích 
na  různých pracovištích, nýbrž spojili síly 
a na našem školním hřišti připravili Malou 
dětskou olympiádu pro  děti z  Mateřské 
školy Bojkovice. Pro děti byla připravena 
spousta her, soutěží a  disciplín a  za od-
vahu a  sportovního ducha dostal každý 
za odměnu krásnou medaili.
 Drakiáda
 V  úterý 9. října 2018 jste nad Bojko-
vicemi mohli vidět létající draky, protože 
žáci 2. ročníku zorganizovali pro děti z MŠ 
Bojkovice a  děti ze  ZŠ  Štefánikova  957 
pestrobarevnou Drakiádu. 

 Středisko volného času
 Od školního roku 2018/2019 má naše 
škola v  Rejstříku škol a  školských zaříze-
ní zapsáno Středisko volného času. Díky 
tomu můžeme žákům školy zprostřed-
kovat velmi pestrou skladbu zájmových 
a  vzdělávacích kroužků. Od  září 2018 
mimo jiné nabízíme následující volnoča-
sové aktivity: dramatický kroužek-před-
nes, dramatický kroužek-soubor, pěvecký 
sbor, hra na  kytaru, anglický jazyk+, ma-
tematika +, kurz šití, keramika, cvičení pro 
zdraví, moderní tanec, volejbal, filmový 

 Turistický kurz
 10.–14. září 2018 se uskutečnil turistic-
ký kurz, kterého se pravidelně účastní žáci 
3.  ročníku. Letos se konal ve Starých Hu-
tích v  oblasti Chřibů. Náplní turistického 
výcviku bylo mimo jiné: práce s  buzolou 
a  mapou, orientace v  terénu, poznávání 
bylinek, bezpečné rozdělání ohně a vaření 
teplého jídla na otevřeném ohni, orientač-
ní závod, střelba ze vzduchovky a mnoho 
jiných turistických aktivit.

 Den pro Světlušku
 12. září 2018 se žáci 2.  ročníku zapo-
jili do  organizace dobročinné sbírky Den 
pro Světlušku, který tradičně v  Bojkovi-
cích pořádá Dům dětí a mládeže. Během 
programu na Tilichově náměstí pomáhali 
naši žáci dětem z mateřské školy a základ-
ní školy, aby si při různých aktivitách vy-
zkoušely, jaký je každodenní život nevido-
mých a slabozrakých. Během celého dne 
jste mohli potkat naše Světlušky v ulicích 
Bojkovic. Děkujeme všem, kteří přispěli 
do  sbírkových kasiček Nadačního fondu 
Světluška.

 Den církevního školství
 Na 16. září připadá Den církevního 
školství jako připomínka této oblasti služ-
by široké společnosti ve  více než stovce 
škol a  školských zařízeních zřizovaných 
římskokatolickou církví v různých místech 
ČR. Ve dnech blízko památky svaté Ludmi-
ly, babičky sv. Václava, chtějí školy před-
stavit svoji činnost, připomenout význam 
pro život místní obce či města a také slavit 
se svými žáky a  studenty při mimoškol-
ních aktivitách. Nejinak tomu bylo i letos. 
 Ve čtvrtek 13. září 2018 se žáci a uči-
telé školy vydali na pěší pouť ze Starého 
Města u Uherského Hradiště zakončenou 
na Velehradě a nedaleké Modré. U koste-
la sv. Jana Křtitele nad archeoskanzenem 
Modrá jsme slavili mši svatou.

 Učební (průběžná praxe) 
 a Malá dětská olympiáda
 Žáci oboru předškolní a  mimoškolní 
pedagogika získávají kromě teoretických 
vědomostí mnoho praktických zkušenos-
tí. V průběhu studia mají 10 týdnů souvis-
lých praxí a ve 3. a 4. ročníku absolvují 1x za 
14 dní celodenní tzv. učební (průběžnou) 
praxi. Pedagogickou praxi získávají naši 
žáci na  smluvních pracovištích, kterými 
jsou: Mateřská škola Bojkovice, Mateřská 

klub, filmová tvorba pro Noe, tvůrčí psaní, 
misijní kroužek aj. Od měsíce února 2019 
připravujeme rovněž kurz znakového ja-
zyka.

 Dny otevřených dveří
 Srdečně zveme nejen zájemce o  stu-
dium oboru Předškolní a mimoškolní pe-
dagogika, ale i  širokou veřejnost na  Dny 
otevřených dveří. 

 Součástí Dnů otevřených dveří jsou 
vždy „Přijímačky nanečisto“ z  předpokla-
dů ke  studiu oboru Předškolní a  mimo-
školní pedagogika. Zájemci o  studium si 
mohou vyzkoušet školní část přijímacích 
zkoušek z hudebních, výtvarných a řečo-
vých předpokladů ke studiu:
 - pátek 30. listopadu 2018   
 od 13 do 17 hod  
 - sobota 1. prosince 2018  
 od  9 do 14 hod  
 - čtvrtek 20. prosince 2018   
 od 9 do 14 hod  
 - čtvrtek 10. ledna 2019  
 od 9 do 14 hod 
 - čtvrtek 24. ledna 2019
 od 9 do 14 hod
 - čtvrtek 7. února 2019
 od 14 do 17 hod  
 - čtvrtek 14. února 2019
  od 14 do 17 hod  
 - čtvrtek 21. února 2019  
 od 14 do 17 hod  

 Jindřiška Beránková, ředitelka školy
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Dům dětí a mládeže
 Závěr prázdnin byl na  Domě dětí 
a mládeže plný úžasných zážitků na dvou 
příměstských táborech, ale i  příprav no-
vého školního roku. Ani září nezůstalo, 
co se týká pracovního tempa, pozadu. 
Nejenom, že jsme od 3. září 2018 přijímali 
přihlášky do  jednotlivých kroužků, ladili 
termíny schůzek, rozvrhy, zpracovávali zá-
věrečné vyúčtování a  hodnocení letních 
táborů, připravovali výroční zprávy, plány 
na nový školní rok… 
 Současně nás čekalo několik akcí. 
V  pátek 30.  srpna jsme přispěli pracovní 
dílničkou na  náměstí při  akci Majákfest, 
v pátek 7. září jsme ve spolupráci s SK SV 
Bojkovice připravili sportovní dopoled-
ne pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, v sobotu 
8. září jsme tradičně v Pitíně podpořili dět-
ským koutkem akci Všechno, co má kola. 
A pak, ve středu 14. září nás čekala Světlu-
ška – sbírka na pomoc nevidomým a zra-
kově postiženým, která probíhá současně 
cca ve 300 městech celé České republiky. 
Během dopoledne Dům dětí a  mládeže 
ve  spolupráci se  studentkami bojkovické 
Církevní střední školy pedagogické a  so-
ciální připravil na  Tillichově náměstí do-
provodný program pro děti z mateřských 
škol a  I.  stupně  ZŠ. Více než 300 dětí si 
při různých aktivitách vyzkoušelo běžné, 
každodenní aktivity, ale s  tím, že nevidě-
ly. Přes osobní prožitek měly možnost 
nahlédnout do  světa nevidomých a  zra-
kově postižených. Všem, kdo se rozhodli 
přispět, DĚKUJEME! Výtěžek letošní sbírky 
v Bojkovicích činil 13.035 korun.
 A  vedle těchto aktivit se začaly schá-

Církevní střední škola pedagogická 
a sociální Bojkovice

zet od poloviny září jednotlivé kroužky, 
připravovali jsme podzimní prázdniny, za-
jišťovali základnu pro letní tábory, zpraco-
váváme projekty... Školní rok už běží zase 
naplno. Nahlédněte do naší nabídky, pro-

tože do kroužků na Domě dětí a mládeže 
se mohou děti přihlašovat, až na malé vý-
jimky, kdykoliv během školního roku. Těší-
me se na vás a vaše děti.
Margita Tyroltová, ředitelka DDM Bojkovice
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ROZVRH KROUŽKŮ BUDE PRŮBĚŽNĚ UPRAVOVÁN A AKTUALIZOVÁN, MŮŽE TEDY DOJÍT KE ZMĚNÁM/ÚPRAVÁM. 
PROTO, PROSÍM, SLEDUJTE WWW.DDMBOJKOVICE NEBO FACEBOOK DDM, KDE VÁS O VŠECH ZMĚNÁCH BUDEME AKTUÁLNĚ 
INFORMOVAT. PŘÍPADNĚ SE INFORMUJTE V KANCELÁŘI DDM. 

ROZVRH KROUŽKŮ – ŠKOLNÍ ROK  2018/19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN KROUŽEK MÍSTO INFO CENA  
(za školní rok školní 
rok) 

První schůzka 

PONDĚLÍ HRÁTKY S ROBÁTKY DDM Pro maminky s 
dětmi 

760,- nebo 60,-
/lekce 

9.00  

 ANGLIČTINA ZA ŠKOLOU DDM  1.100,- 15:00, 15:30 
 ANGLIČTINA ZA ŠKOLOU DDM  1.100,- 15:00, 16:00 
 KERAMIKA  DDM 6. – 9. třída 1.100,-        14.00 
 TVOŘENÍČKO DDM Od 1. třídy 760,- 14.00 
 VOLEJBAL ML. ZŠ TGM 6. + 7. třída 760,- 13.45 
 KERAMIKA DDM Předškoláci + 1. Tř. 1100,-  15.30 
 DRACI PŘEDŠKOLÁCI DDM 4. – 6. let 760,-  15.30 

 KARATE I. Tělocvična pošta začátečníci 900,- 16.15 
 KARATE II. Tělocvična pošta pokročilí 900,-  17.15 
 BODYFORMING  SÁL DDM Pro dospělé PER.nebo70,-  18.00 
 POWERJOGA SÁL DDM Pro dospělé PER.nebo70,-  19.00 
ÚTERÝ      
 MAŽORETKY  ZŠ TGM 4. + 5. třída 560,- 12.30 
 KUCHTÍCI  DDM Od 2. třídy 760,- 14.00 
 MODERNÍ TANEC st. DDM  4. – 6. třída 760,-  14.00 
 FLORBAL HALA  760,- 14.00 
 VOLEJBAL DÍVKY ST. ZŠ TGM 8. – 9. třída 760,-  13:30 
 RYBÁŘ DDM Od 8. let 660,- 14.00 
 KYTARA ZAČ. DDM OD 2. TŘÍDY 760,- 15:00 
 KYTARA POKR. DDM OD 2. TŘÍDY 760,- 16:00 
 STOLNÍ TENIS HERNA TJ  Od 7 let 760,-  15.00 
 TANEČŇÁČEK DDM sál předškoláci 760,-  15.30 
 TABATA Malá tělocvična ZŠ Pro ženy PERM. Nebo 70,-  17.30 
STŘEDA      
 ATLETIKA HROU  ZŠ TGM  4. třída 760,-  12.30 
 ATLETIKA II. HALA Od 6. třídy 760,- 13.45 
 KYTARA ZAČ.     15:00 
 LOGOPEDIE DDM   15.00 
 KYTARA POKR.    16.00 
 MALÁ KOPANÁ Hřiště /hala Benjamínci 760,- 15.30 
 MALÁ KOPANÁ Hřiště/hala ml. přípravka 760,-  15.30 
 MALÁ KOPANÁ HŘIŠTĚ/ hala St. přípravka 760,- 15.30 
 HORMONÁLNÍ JOGA DDM sál Pro ženy 800,- /15 lekcí   18.00 
 POWERJOGA DDM sál Pro ženy PER nebo70,-  19.00 
ČTVRTEK      
 MODERNÍ TANEC ml. DDM sál 1. - 3. TŘÍDA 760,- 14.00 
 HISTORICKÝ muzeum Od 1. třídy 660,-  14.00 
 DUHA DDM   15.00 
 ORIENTÁLNÍ TANEC DDM Od 2. třídy 760,-  15.30 
 MYSLIVECKÝ  DDM Od 7. let  760,-  15.00 
 KARATE POŠTA pokročilí 760,- 17.15 
PÁTEK      
 MAŽORETKY ZŠ TGM mladší 560,- 12.30 
 ATLETIKA HROU ZŠ TGM 5. třída 760,- 12.30 
 VOLEJBAL ML.   HALA ZŠ TGM 6. – 7. třída 760,- 13:45 
 VOLEJBAL ST. HALA ZŠ TGM 8. – 9. třída 760,- 13:30 
 STOLNÍ TENIS Herna TJ  Od 7 let  760,-  15.00 
 MALÁ KOPANÁ Hřiště/hala benjamínci 760,- 15.30 
 MALÁ KOPANÁ Hřiště /hala ml. přípravka 760,- 15.30 
 MALÁ KOPANÁ Hřiště/hala St. přípravka 760,-  15.30 
 ORIENTÁLNÍ TANEC DDM Pro ženy   
 TABATA Malá tělocvična ZŠ 

TGM 
Pro  dospělé PERM/ NEBO 70,-  17.30 
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Základní umělecká škola 
Bojkovice slaví čtyřicet let
 Počátky hudebního školství v Bojko-
vicích sahají do roku 1946, kdy zde byla 
zřízena pobočka Městské hudební školy 
v Uherském Brodě a byla spojena přede-
vším se jménem všestranného hudební-
ka pana Antonína Settariho. V roce 1978 
se pobočka osamostatnila, přešla jako 
Lidová škola umění pod Městský národ-
ní výbor v  Bojkovicích a  za  ředitele Ol-
dřicha Páleníčka se v budově bývalého 
Okresního soudu (dnes Muzeum Boj-
kovska) vyučovaly hudební a  výtvarný 
obor. K  tomuto roku se tedy datuje sa-
mostatná Lidová škola umění v Bojkovi-
cích. V devadesátých letech podle nové 
legislativy získává právní subjektivitu 
a  název Základní umělecká škola Boj-
kovice. Funkci ředitelky vykonává paní 
Věra Daňková, pod jejímž vedením se 
výuka rozšiřuje o taneční obor, škola je 
přesunuta do  zrekonstruované budovy 
jeslí na Čtvrti 1. máje a zřizuje pobočku 
ve Starém Hrozenkově. Od roku 2004 je 
ředitelkou školy Eva Regináčová, zane-
dlouho je škola již čtyřoborová (přibyl 
poslední – literárně dramatický obor) 
a  pro její plnohodnotné působení re-
konstruuje zřizovatel školy a majitel bu-
dovy Zlínský kraj dvoupatrovou budovu 
školy s přístavbou multifunkčního sálu. 
Současná kapacita školy je 355 žáků, 
v  posledních letech naplňovaná, navíc 
s  převisem dalších zájemců. Škola kro-
mě vzdělávací nabídky pro děti ve věku 
5–19 let prezentuje pro širokou veřej-
nost práci jednotlivých žáků a  skupin, 
čímž nemalou měrou přispívá k  pestré 
kulturní nabídce na  Bojkovicku. Další 
aktuální informace o škole jsou dostup-
né na www.zus-bojkovice.cz. 

 ZUŠ Bojkovice v tomto roce oslavu-
je 40 let svého samostatného působe-
ní vedle jiných i těmito mimořádnými 
událostmi: 

 HUDeBNÍ PODZIM s  první repub-
likou – vystoupení žáků a  učitelů ZUŠ 
v  koncertní části programu 7.  10.  2018 
na Nábřeží Svobody

 VÁNOČNÍ KONCeRT s  provedením 

České mše vánoční J.  J.  Ryby v  koste-
le sv.  Vavřince 26.  10.  2018 (spolu se 
SPS Notabene Bojkovice) 

 SLaVNOSTNÍ SeTKÁNÍ u  příleži-
tosti 40  let ZUŠ Bojkovice – prezentace 
všech oborů ZUŠ, společenský večer, 
termín bude upřesněn 
 K účasti na akcích ZUŠ Bojkovice vás 
srdečně zve kolektiv učitelů a žáků!   
             Eva Regináčová, ředitelka školy
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 Říká se, že nejlépe se čte za „dlou-
hých zimních večerů“. Proto se také 
největší „nápor čtenářů“ v  knihovnách 
očekává v  zimních měsících. Většina 
knihovníků si tedy své dovolené vybírá 
v  létě. Pracovníci knihovny se mohou 
klidně vystřídat a  dokáží svým čtená-
řům v  jejich přáních vyhovět. Problém 
však nastává v těch knihovnách, kde je 
pouze jeden zaměstnanec. Knihovna se 
jednoduše na měsíc zavře a  nic se ne-
děje. Jenže, není tomu tak, ono se děje. 
Spousta lidí si bere své oblíbené knihy 
právě třeba na dovolenou, děti a  mlá-
dež (studenti) mají prázdniny a  daleko 
víc volného času a mohou se četbě vě-
novat. A uzavření knihovny v době let-
ních prázdnin se pak projevuje i v celo-
ročních výsledcích činnosti knihovny. 
V  době mého nastoupení do Bojkovic 
v  roce 2002 byla knihovna o  prázdni-
nách otevřená, i  když s omezenou půj-
čovní dobou (půjčovalo se pouze dva 
dny v  týdnu po celé prázdniny). Na zá-
skok v  těchto letních dnech nastoupila 
nynější knihovnice. Tato praxe se vel-
mi osvědčila a  čtenáři byli spokojeni. 
Po mém odchodu do důchodu byl tento 
záskok zrušen. Až v  letošním roce, kdy 
převzalo knihovnu Muzeum Bojkovska, 
bylo rozhodnuto, že bude knihovna 
otevřena opět po  celou dobu letních 
prázdnin. 
 Jen tak se dá totiž zjistit, zda mají 
čtenáři o  služby knihovny zájem, či ni-
koliv. A  výsledek? Knihovnu každý půj-
čovní den v  tomto období navštívilo 
průměrně 62 čtenářů a půjčilo se (opět v 
průměru) 149 knih. Když si uvědomíme, 
že se vlastně jedná o  osm  půjčovních 
dnů, kdy by byla knihovna zavřena, do-
staneme se docela k zajímavým číslům, 
která pak ovlivňují i celoroční statistiku 
(knihovnou za  osm  dní prošlo 496 čte-
nářů a půjčilo se celkem 1192 knih). 
 A co z toho vyplývá? Jsou lidé, kteří 
knihu ke svému životu prostě potřebují, 
ať už z důvodu odpočinku, sebevzdělá-
ní či jiného. A povinností těch, kteří mají 
možnost jim tuto službu poskytnout, 
je jim dostupnost této služby umožnit, 
a  to třeba právě i „v okurkové sezóně“. 
Doufám proto, že i v dalších letech ne-
budou naši obyvatelé a  zájemci o  lite-
raturu a jiné aktivity knihovny v letních 
měsících o tyto služby ochuzeni. 
 Božena Gajdová

Knihovna v době dovolené 

KULTURA

Týden knihoven
 Letošní již 22.  ročník tradiční akce 
vyhlašované SKIPem (Svazem knihovní-
ků a  informačních pracovníků) připadl 
na  první říjnový týden. Naše knihov-
na se do  něho zapojuje už několik let. 
V  tomto týdnu probíhá řada aktivit 
od  přihlašování nově registrovaných 
čtenářů zdarma (toho využilo celkem 
sedm nových čtenářů), promíjení sankcí 
za  prodlení a  nevrácení knih včas, ote-
vření knihovny po celý pracovní týden, 
až po  besedy, autorská čtení, výstavy 
a jim podobné akce.
 Týden knihoven jsme zahájili Ba-
zárkem vyřazených knih, na  kterém se 
podílela nejen knihovna, ale také děti 
ze  čtenářského kroužku Knihomílek, 
které pomáhaly při prodeji. Počasí bylo 
sice chladnější, ale přesto zájemců bylo 
celkem hodně. Prodávala se převážně 
literatura pro děti a  mládež. Výtěžek 
z této akce bude věnován čtenářskému 
kroužku na jeho činnost a propagaci.
V  průběhu posledních pár let se v  naší 

knihovně stalo již tradicí Posezení se 
seniory. Uskutečnilo se ve středu 3.  říj-
na  2018 v  dopoledních hodinách za 
účasti fyzioterapeutky Kateřiny Kadle-
cové, která nás seznámila s využitím po-
hybu v rehabilitaci, jak správně pečovat 
o pohybový aparát, co vše dělat pro to, 
abychom byli spokojenější a zpříjemnili 
si tak život.  Po skončení přednášky se 
ještě besedovalo a  chvíli povídalo při 
kávě, čaji a drobném pohoštění.
 Ve čtvrtek 4.  října 2018 ve večerních 
hodinách jsme se setkali s regionální au-
torkou románů pro ženy a  dívky Janou 
Císařovou z Bojkovic na jejím autorském 
čtení. Autorka nám představila nejen 
svou prvotinu Královna rozbouřených 
moří, ale i knihu, kterou vydala nedávno 
– Vila Adriana – sladkobolný příběh nena-
plněné lásky. Obě knihy si budete moci 
v naší knihovně zapůjčit. 
 Jak už jsme avizovali v minulém čísle 
zpravodaje, byla v knihovně nainstalová-
na výstava Historie a současnost městské 
knihovny, kterou si můžete prohlédnout 
do konce února příštího roku. 
 Kristýna Šopíková, knihovnice
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Novinky v Muzeu Bojkovska
 Léto nás pomalu opustilo a s nadchá-
zejícím podzimem se změnila také oteví-
rací doba, ve  které nás můžete navštívit. 
Od října do dubna máme otevřeno každé 
úterý a čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 17 
hodin. V  neděli odpoledne pak můžete 
přijít na prohlídku mezi třináctou a sedm-
náctou hodinou. Nově je u nás k dostání 
za  400 korun kniha vydaná Informačním 
střediskem pro rozvoj Moravských Ko-
panic s  názvem Hrozenské šaty. Nalez-
nete v  ní řadu dobových fotografií i  fota 
krojů a krojových výšivek z našich sbírek.
 Možná jsme se s  některými z  vás 
setkali na  vernisážích či přednáškách, 
kterých bylo v  uplynulém období doce-
la hodně. V  neděli 9.  září k  nám zavítal 
ze  Zlína Milan Mikeš, který se ve  vol-
ném čase věnuje modelům železnice. 
Jeho povídání o  vláčcích nadchlo nejen 
mužskou část publika, ale zaujalo také 
přítomné ženy. Tato beseda byla sou-
částí vzpomínkových akcí ke  130.  výročí 
Vlárské dráhy, jenž si letos připomínáme.
 V úterý 18. záři se uskutečnila zdravot-
ní přednáška Karla Štenbaura, lázeňského 
lektora a  bylinkáře. Jeho rady o  využití 
bylin a  mastiček při nejrůznějších zdra-
votních obtížích si nenechalo ujít přes 30 
posluchačů, místních ale i  přespolních.
 Dne 25.  září navázal P.  Pavel Hödl 
na cyklus přednášek z  minulých let 
o  dějinách udílení svátostí. Tentokrá-
te povídal o  svátosti kněžství, kterou 
doplnil svými osobními vzpomínkami.
 Jsme rádi, že spolupráce s  místní zá-
kladní školou funguje na  jedničku, ještě 
před koncem výstavy o  rodině Josefa 
Tillicha si ji přišli prohlédnout žáci 9. tříd. 
 V  pátek 5.  října byla slavnostně za-
hájena výstava věnovaná 100.  výročí 
konce 1.  světové války a  vzniku Česko-
slovenska. Vernisáž, kterou navštívily 
tři desítky převážně místních občanů, 
zpříjemnili hrou na  akordeon žáci Zá-
kladní umělecké školy Bojkovice, za což 
děkujeme nejen jim, ale také paní ředi-
telce Evě Regináčové. Výstavu si bude-
te moci prohlédnout až do  15.  ledna.
 S popularizační činností nejsme ome-
zeni pouze na  Bojkovice, ale vyjíždíme 
i  za  hranice městečka. Tomáš Hamrlík 
přednášel o  osudových osmičkách v  dě-
jinách českého státu ve  Slavičíně pro se-
niory i pro širokou veřejnost, stejné téma 
nadchlo také posluchače v Rudimově. 

 Knihovnice muzejní knihovny Zdenka 
Maňasová se zúčastnila celostátního se-
tkání knihovníků muzejí a galerií v Písku, 
kde byl prezentován Tritius – multifunkční 
počítačový systém pro knihovny a  nově 
také pro muzejní sbírkové fondy. Muzeum 
Bojkovska je v tomto směru průkopníkem, 
neboť v  oblasti zpracovávání muzejních 
sbírkových fondů bude uveden v  život 
jako první v České republice právě u nás. 
Systém má online katalog, který umož-
ňuje vyhledávat nejen v titulech muzejní 
knihovny, ale také ve sbírkách muzea. 
Již brzy se o  tom budete moci přesvěd-
čit na našich internetových stránkách.
 Eva Hamrlíková
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 Stalo se již tradicí, že se v  polovině 
září na  bojkovickém Tillichově náměstí 
setkávají všichni, kteří chtějí vidět folklorní 
soubory z okolí. V letošním 5. ročníku bylo 
několik novinek. Programem jsme chtěli 
oslavit sté výročí vzniku Československa 
a také navázat spolupráci s festivalem Pís-
ní a tancem, který se koná v Luhačovicích. 
Z druhé strany hranice k nám toto výročí 
přijeli oslavit tři soubory – FS Kýčer z Turé 
Lúky, soubor Trnafčan a z východního Slo-
venska FS Viničiar.
 V dětském pořadu Děti pod Světlovem 
se představil DFS Světlovánek, Malá Ru-
sava, DFS Dřinky, Dětský Bartošův soubor 
a DFS Pitíňánek. Mezi dětským a hlavním 
pořadem zazpíval mužský pěvecký sbor 
Vavřineček. V hlavním pořadu festivalu za-
tančil domácí FS Světlovan, UFS Trnafčan, 
FS Lipta – Senioři, FS Viničiar, FS Vlčnovjan 
a FS Kýčer. Světlovan měl premiéru v no-
vých krojích ze  Zálesí, ve  kterých zatančil 
pásmo Veselice na Zálesí. 
 Poděkování patří všem – účinkujícím 
i těm, kteří se postarali o příjemnou atmo-
sféru, o  technické zabezpečení festivalu 
nebo o  občerstvení (jídlo pro účastníky 
uvařily kuchařky ze ZŠ TGM). Tak zase 
za rok na Setkání pod Světlovem.
 Marie Špiritová

Setkání pod Světlovem 

KULTURA

Světlovan na Trnavské bráně
 Folklorní festival Trnavská brána opět už 
po osmnácté roztancoval celé město Trnavu.
 Jeho součástí se v  letošním ročníku stal 
i  Světlovan z  Bojkovic, který přijal pozvání 
místního souboru Trnafčan, se kterým se 
setkal na Folkloriádě v  Mexiku. Slovo dalo 
slovo, a  tak se dva sousedé dohodli na dal-
ším setkávání, následovalo pozvání do Trna-
vy a  následně i  na  Setkání pod Světlovem 
do Bojkovic. 
 Pořadatelé festivalu v Trnavě pozvali za-
hraniční hosty ze  zemí „Visegrádské čtyřky“, 
kromě Světlovanu to byl soubor z Maďarska 
a Polska. S domácími soubory, dětskými i do-
spěláckými, a s pěveckými sbory mohli diváci 
vidět a slyšet pestrou paletu lidového umění. 
Programově byl festival zaměřen na  lidové 
obyčeje. Účinkujících bylo asi 800, souborů 
celkem dvacet jedna. Festivalové progra-
my probíhaly ve dnech 17. – 19. srpna 2018 
na  pěší zóně v  centru města a  v  městském 
amfiteátru.                   Marie Špiritová
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Světlovánci v průvodu
 Tak jako každý rok i  letos se folklorní 
soubor Světlovánek zúčastnil v  průvodu 
pořádaném na  Slavnostech vína v  Uher-
ském Hradišti. V  devět ráno už čekali ti 
nejmenší z  našich tanečníků našňoření 
v  krojích na  výchozím místě, před hoke-
jovým stadionem, a to spolu s dospělými 
tanečníky jako dozorem, s  mládežníky, 
a  s  cimbálovou muzikou Koménka jako 
doprovodem. Nutno říct, že náročné tří-
hodinové čekání a  následovné hodinové 
šourání se městem zvládly naše nejmladší 
děti na jedničku, dokonce i s hvězdičkou! 
A  také je třeba poděkovat maminkám, 
které jely spolu s  námi a  pomáhaly se 
o děti starat a zabavovat je.
 Co však letos bylo novinkou? Poprvé 
jsme reprezentovali Mikroregion Bojkov-
sko! V minulých letech jsme se totiž prů-
vodu účastnili vždy jen jako hosté. Pyšně 
jsme tedy mohli konečně ukázat, odkud 
pocházíme. Tak příští září zase v průvodu!
 Veronika Peřestá

KULTURA

Jablečné slavnosti
v Hostětíně

 Dne 22. září 2018 se mladší složka 
Světlovánku s  cimbálovou muzikou 
Koménka zúčastnila Jablečných slav-
ností v Hostětíně. Ačkoliv nám počasí 
moc nepřálo, zatančili jsme i tak naše 
pásma. Byli jsme rádi, že i v nepřízni-
vém počasí nás přišli podpořit oby-
vatelé Hostětína. Na posilněnou jsme 
pak dostali občerstvení a samozřejmě 
nesměla chybět ani ochutnávka jab-
lečného moštu. Příští rok se uvidíme 
zas a doufejme za lepšího počasí.
  Eliška Kapsová

Jak jsme se blýskli v Těšanech
 Ve čtvrtek ráno jsme se sešli před 
kulturním domem v Bojkovicích. Pláno-
vaný odjezd byl v 9:00, ale (ostatně jako 
vždycky) odjeli jsme s  menším zpoždě-
ním. To je pro nás typické. Cesta byla 
dlouhá, ale my si ji umíme zkrátit různý-
mi hrami. Dorazili jsme na místo a zjistili, 
že před námi bude vystupovat ještě je-
den soubor, a tak nám dala naše vedoucí 
Kája Peřestá rozchod. Někteří šli na posi-
lovací hřiště, někteří zas do nafukovacích 
koulí, a jiní si to nakráčeli do obchodu. 
 Předvedli jsme se například pásmem 
O  Skřítcích, ve  kterém s  námi tancoval 

i náš nejmladší vedoucí Ondra Maštalíř. 
Jako druhé jsme tancovali pásmo s  ná-
zvem „Žně sú hračka“, a i když si ho určitě 
někde ještě zatancujeme, užili jsme si ho 
víc než Skřítky.
 A po vystoupení jsme se šli konečně 
najíst. Oběd byl výborný a mohli jsme si 
vybrat guláš, halušky, nebo třeba jen ob-
ložené chlebíčky. Těšili jsme se domů, ale 
všichni jsme si to náramně užili. A chtěli 
bychom moc poděkovat našim vedou-
cím, cimbálové muzice a řidiči autobusu 
že nás v pořádku dovezl domů!
 Hana Jančová

Na levé straně je krásný výhled 
 O co méně uměl náš kyperský průvod-
ce Dimitris česky, o to víc nás chtěl s jeho 
zemí seznámit. Pamatujete si soubor Ktima 
z  kyperského města Pafos? V  červnu nás 
tanečníci a muzikanti navštívili na Světlov-
ském bále v Bojkovicích a předvedli něco 
z jejich kultury – a my je na oplátku sezná-
mili s naším krajem, tradicemi a folklorem. 
Na konci srpna jsme za stejným cílem vy-
razili my, nejstarší Světlovánci a Bojkovjan, 
na Kypr. A nakonec z toho týdenního festi-
valu byla vlastně taková hezká souborová 
dovolená. Přes den je tam totiž takové hor-
ko, že bychom diváky pro naše vystoupení 
hledali jen stěží. Horko bylo i tanečníkům 
ze  souboru z  Jordánska. A  to je co říct, 
když žijí v podstatě v poušti, že! Proto jsme 
mohli v podstatě až do pozdního odpoled-
ne blbnout a válet se na pláži u moře nebo 
u bazénu. Večer jsme se pak opálení pře-
vlékli do krojů a bavili polovinu Kypru. Sko-
ro doslova. Kromě festivalového víkendu 

byla totiž vystoupení na různých místech 
jihozápadní části ostrova. Nejvíc se nám 
ale líbilo u  Dimitrise „doma“. Žije v  malé 
vesničce nedaleko Pafosu, kde rostou 
sladké a šťavnaté kaktusy a kde se vyrábí 
výborné víno. Místní byli z cizích folkloristů 
nadšení. Podobně jako Dimitris, který nám 
chtěl ukázat a okomentovat úplně všech-
no. Starobylou kyperskou chalupu, tisíc let 
starý kostelík ... popisoval všechno, všude 
a  vůbec nejraději při cestě autobusem. 
A tak jsme díky němu viděli i první/největ-
ší/jediné golfové hřiště na Kypru.

Karolína Peřestá



Novinky v Muzeu Bojkovska
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 Svatováclavské hody v  Přečkovicích 
byly již tradičně veselé.  Místní spolek 
ve  spolupráci s  občany i  chalupáři pořá-
dal hodovou zábavu s  country kapelou 
Los  Nashvillos. Hodům předcházelo tra-
diční gruntování. I v našem kulturním zaří-
zení, čekajícím na novou fasádu, proběhlo 
několik úklidových brigád. Díky tomu jsme 
se mohli v sobotu u dobrého burčáku se-
tkat s oblíbenou kapelou v útulném a vy-
zdobeném prostředí. Hody v Přečkovicích 
byly za  přítomnosti starosty města Petra 
Viceníka a  kandidáta na  senátora Libora 
Lukáše zahájeny výstřelem z  děla. Tato 
nová „přečkovská atrakce“ nebude jistě 
chybět ani u  dalších akcí v  Přečkovicích. 
Významnou a  příjemnou součástí zábavy 
bylo tradiční losování tomboly. Poděko-
vání patří všem sponzorům, kteří tombolu 
poskytli. Hody zakončila nedělní mše sva-
tá, konaná opět v místním kulturním zaří-
zení. Velké poděkování patří všem, kteří se 
na přípravě hodů i jejich realizaci podíleli.
  Jitka Grunová

Přečkovské hody byly zahájeny výstřelem z děla

           Předplatné do 
           Slováckého divadla 2019

Zájemci o  předplatné do  Slováckého 
divadla v  Uherském Hradišti na  příští 
sezónu, můžete se přihlásit u Marie Špi-

ritové, tel. 572 642 319, e-mail
 m.spiritova@seznam.cz co nejdříve.
Cena vstupenek na šest představení 
je 1 290 korun a 1 170 korun podle 

pořadí. Doprava autobusem z Bojkovic
je za 456 korun.

Tituly předplatného pro rok 2019

Sébastien Thiéry
Dva úplně nazí muži

Režie: Lukáš Kopecký

Ladislav Smoček
Kosmické jaro

Režie: Michal Zetel

Alexandr Nikolajevič Ostrovský 
Les

Režie: Roman Groszmann

Šimon Caban
Kocourkov-Brod

Režie: Šimon Caban

Fred Ebb, John Kander, Bob Fosse
Chicago

Režie: Linda Keprtová

Dale Wasserman
Přelet nad kukaččím hnízdem

Režie: Igor Stránský
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Přečkovské hody byly zahájeny výstřelem z děla Přehled kulturních a společenských akcí
 

Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání 

 25. 5.–31. 12. 2018 Vojenské památníky a hřbitovy Dušana Jurkoviče výstava Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska 

1. 10. 2018–28. 2. 2019 Historie a současnost městské knihovny výstava Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna 

5. 10. 2018–15. 1. 2019 100. výročí vzniku Československé republiky výstava Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska 

8. 11. Chirurgem v Kazachzstánu cestopisná beseda Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna 

8. 11. Jazz café – Beata Hlavenková koncert Maják Bojkovice z. s.  Klub Maják 

8. 11. Lucerničková slavnost akce pro rodiny s dětmi Mateřská škola Tillichovo náměstí 

10. 11. Zpívání s koštem vína folklór Vavřineček kulturní dům 

11. 11. Trosečník Robinson pantomima Maják Bojkovice z. s. Klub Maják 

17. 11. Poslední leč speciální akce MS Niva kulturní dům 

17. 11. Zrní klubový koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják 

19. 11. Rukojmí bez rizika divadelní představení Maják Bojkovice z. s. Klub Maják 

24. 11. Den pro dětskou knihu akce pro rodiny s dětmi Městská knihovna v Bojkovicícíh Městská knihovna 

24. 11. Jarmark v Přečkovicích speciální akce Živé Přečkovice společenské zařízení 

24. 11. Kateřinská zábava hudba, tanec Sbor dobrovolných hasičů kulturní dům 

28. 11. Mikulášské předvádění řemesel tradiční akce Muzeum Bojkovska p. o. Muzeum Bojkovska 

29. 11. Rozsvícení vánočního stromu tradiční akce Muzeum Bojkovska p. o. Tillichovo náměstí 

30. 11. Adventní setkání tradiční akce Základní škola T.G. M. areál základní školy 

3. 12. Koledování nejmladších hudebníků koncert Základní umělecká škola Bojkovice ZUŠ Bojkovice 

11.12. Vánoční pohlazení multioborové představení Základní umělecká škola Bojkovice ZUŠ Bojkovice 

14. – 16. 12. Vánoční jarmark s obecní zabijačkou tradiční akce Muzeum Bojkovska, Alte laterne Tillichovo náměstí 

15. 12. Poslední leč s myslivci speciální akce Živé Přečkovice společenské zařízení 

21. 12. Vánoční zpívání u Katky tradiční akce Smíšený pěvecký sbor Notabene Bojkovice Nábřeží T. G. Masaryka 

26. 12. Vánoční koncert – Rybova Česká mše vánoční koncert Základní umělecká škola a SPS Notabene kostel sv. Vavřince 

29. 12. XX. ročník pochodu k Rumunovi turistika Klub bojkovských skeptiků, s. o. s. Bojkovice a okolí 

31. 12. Pochod k Masarykovu dubu a mohyle S. Čecha turistika TJ. Sokol Bojkovice Bojkovice a okolí 
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KŘESŤANSKÉ OKÉNKO

Z liturgického kalendáře
 Dušičkové rozjímání: „Usilujte o  sva-
tost, bez které nikdo neuvidí Pána. Dávejte 
pozor, aby se nikdo nepřipravil o milost!“/
Žid.12,14/

1. listopad   
 SVÁTeK VšeCH SVaTÝCH

 Buďte nadále našim vzácným příkla-
dem, bděte nad námi jak nad svým po-
kladem! Zůstávejte věrně při nás na stráži, 
když sok svoje léčky na nás nastraží!
 Svátek je zasvěcen památce Všech 
svatých. Svatí jsou svým zvláštním způso-
bem vynikající. Jsou to lidé, kteří byli lidmi 
jako jsme my a stali se svatými, protože šli 
jinou cestou, měli svoji hlavu a své srdce 
v nebi, a proto mohli být také na zemi tak 
dobří, jak je k tomu povolával Kristus. Oni 
jsou teď našimi průvodci a přímluvci, po-
máhají nám obracet svůj pohled do  bu-
doucnosti.

2. listopad
 PaMÁTKa ZeSNULÝCH – DUšIČKY

 „Něžně zveme vás, drazí mrtví, dušič-
ky. Nejste od nás odloučeni navždycky. 
Naše srdce vždy vás rádo vzpomíná. Vzpo-
mínání dobré je a potěší.“
 V  tomto čase každoročně vzpomí-
náme na své blízké, kteří již nejsou mezi 
námi. Vzpomínka na  všechny věrné ze-
mřelé „dušičky!“ Naši zemřelí jsou hlavním 
předmětem našeho vzpomínání. Proto 
na  své drahé nezapomínejme. Je dobré, 
že dnes o Památce všech věrných zemře-
lých vedou naše kroky na  hřbitov, místo 
posledního odpočinku našich drahých 
zemřelých, ať se naše hřbitovy stanou nej-
větší květinovou zahradou v našich měs-
tech, v nichž svítí nejvíce svíček za všech-
ny drahé zemřelé – dušičky.
 Písmo praví: „Blažení, kteří v  Pánu 
umírají, neboť jejich dobré skutky jdou 
s nimi!“

13. listopad
 SVaTÁ aNeŽKa ČeSKÁ

 „Veliká dcero českého národa, zahrnu-
ješ náš národ nesmírnými dary a milostmi, 
které nám vyprošuješ před trůnem naše-
ho Pána a Boha, Ježíše Krista. Celým srd-
cem ti za ně děkujeme!“ 
 Je šiřitelkou milosrdné lásky, ze které 
vychází i činnosti české charity a sociální 
práce. Byla první ženou královské krve 
a první osobou královské rodiny, která žila 
v chudobě v duchu řehole a odříkání.

25. listopad
 JeŽÍš KRISTUS KRÁL

 „Minuly časy královské, Ježíš je přesto 
Král – je věčný, patří mu vesmír nekoneč-
ný, prostory nebe obrovské...“
 Tato slavnost patří do  církevního ka-
lendáře mezi svátky Páně. Právě v lidském 
srdci chce Bůh kralovat, proměnit lidské 
srdce s  jeho slabostmi a nedokonalostmi 
podle vzoru svého Božského Srdce. Kris-
tus má vládnout nad lidským rozumem, 
lidskou vůlí, lidským srdcem, které musí 
ovládat, má vládnout jeho lásce a  slouží 
k vnitřnímu posvěcení duše.

2. prosinec
 1. NeDĚLe aDVeNTNÍ

 Čas příchodu vytouženého Vykupitele, 
počátek nového církevního roku, příprava 
na příchod Páně. Adventní doba, čas oče-
kávání – očekáváme druhý příchod naše-
ho Spasitele Ježíše Krista. V tomto prvním 
adventním týdnu oslavujeme Pannu Marii 
počatou bez poskvrny prvotního hříchu 
– svátek Neposkvrněné, která byla před 
mocí ďáblovou uchráněna. Kéž je Maria 
účastnicí na našem životě. Kéž nám Matka 
Boží stále ukazuje cestu do Synova králov-
ství jako zářící Jitřenka spásy! V tajemství 
Svaté noci se zjevuje hloubka Boží pokory, 
která lidem přináší lesk milosti, aby je při-
vedla ke svatosti.

 VÁNOCe 
 Svátky lásky, míru, radosti, dobroty, 
svátky rodinné pohody a také svátky dětí. 
Modleme se o svatost Vánoc, aby Spasitel 
přišel k nám, aby nám otevřel oči a srdce, 
dovedl nás až k jeslím, kde živý Kristus, 
Bůh, se pro nás stal člověkem. Aby láska 
Boží nás hřála a svítila nám na cestu. Pře-
jeme všem požehnaný advent i  Vánoce: 
„Pojďte všichni k  jesličkám, do  Betléma 
spějte, Spasitel dnes přišel k  nám, díky 
jemu vzdejte!“

24.prosinec 
 šTĚDRÝ DeN 

 „Bylo světlo pravé, které osvěcuje 
každého člověka, to přicházelo na  svět.“/
Jan 1,9/  
 V těchto dnech klečíme před jeslička-
mi. V jeslích betlémských se klaníme Věč-
nému Slovu, které se stalo tělem, Bohu, 
který se pro naši spásu stal člověkem.

25. prosinec
 1. SVÁTeK VÁNOČNÍ 

 – HOD BOŽÍ, NaROZeNÍ PÁNĚ
 „Neboť se nám narodí dítě, bude nám 
dán syn, na jehož rameni spočine vláda 
a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, 
Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce po-
koje.“ /Iz9,5/
 Noc narození Ježíše Krista, Syna Boží-
ho, Otce naší víry. Syn Boží jedné podstaty 
s  Otcem, přichází na  tento svět jako člo-
věk. 

26. prosinec
 2. SVÁTeK VÁNOČNÍ – SVÁTeK 

SVaTÉHO šTĚPÁNa PRVOMUČeDNÍKa
 „On však, plný Ducha svatého, po-
hleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, 
jak stojí po  Boží pravici. A  zvolal: „Vidím 
nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí 
po pravici.“ /Sk 7,54-58/
 Tento den nám připomíná vstup pr-
vomučedníka Štěpána do věčného života, 
tohoto mladého jáhna, který byl na úsvitu 
církevních dějin ukamenován, protože vě-
řil v Krista, a nebe, které ho mělo přijmout, 
viděl již otevřené.

31.prosinec
 SVÁTeK SVaTÉHO SILVeSTRa

 Na sklonku starého roku vzpomínej-
me, poděkujme Bohu za  milosti a  dary, 
které nám denně dával za  naše blízké, 
naše rodiny i  za  sebe navzájem. Vypros-
me si, aby Láska Boží nás hřála, svítila nám 
na  cestu a  provázela nás v  novém roce, 
do kterého vstupujeme. Požehnané svát-
ky Božího narození, lásku, radost a pokoj 
v srdcích i domovech, hojnost Božích mi-
lostí a požehnaný celý další rok celé naší 
farnosti.
 Poděkování všem farníkům za ochotu 
při vykonávání práce pro farnost. Pán Bůh 
všem zaplať a požehnej jejich práci do dal-
ších let.
 Emílie Salátová



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
Naši noví občánci
Adam Maňas Anna Regináčová
Eduard Soja Eliška Ondrušková
Ema Mahdalíková Hermína Halušková
Hynek Brhlík Janek Mlčůch
Patricie Vargová Štěpánka Mikulková
Václav Valter

Odešli z našich řad
Hana Juračková, Bojkovice, 77 let
Jana Hubináková, Bojkovice, 75 let
Jana Slabiňáková, Bojkovice, 74 let
Jiřina Snopková, Bojkovice, 97 let
Josef Juriga, Bojkovice, 65 let
Marie Štolfová, Bojkovice, 83 let
Vlasta Soukupová, Bojkovice, 82 let
Vojtěch Chytrý, Bojkovice, 68 let

Vzpomínky
V měsíci říjnu uplynulo 5 let 
od úmrtí naší maminky Marie 
LaHUTOVÉ a dlouhých 34 let 
od úmrtí našeho tatínka 
Jaroslava LaHUTY.
S láskou vzpomínají děti s rodinami

Dne 8. října 2018 by se dožila 95 let 
paní Marie BŘeZINOVÁ.
Vzpomínají dcera Hana s rodinou, vnučka 
Andrea s rodinou a vnuk Jaroslav s rodinou

Dne 13. listopadu 2018 uplyne 40 let 
od úmrtí naší sestry Ladislavy JaSOŇOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají sestry Marie a Pavla s rodinami

Dne 14. listopadu 2018 uplyne 5 let 
od úmrtí pana Karla MILIČKY.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Miličkova

Život je poznání, loučení a vzpomínání
Dne 4. prosince 2018 to bude již pět let, kdy nás 
opustil náš bratr 
a strýc pan Pavel RYZa. 
Stále vzpomínají sestry Lidka a Božka s rodinou
 
Není smrti, zůstává věčně živý, 
kdo spravedlivý byl a dobrotivý.
Dne 10. prosince 2018 by se dožil 90 let náš tatínek, 
dědeček a pradědeček pan Bohumil RYZa. Zároveň 
8. srpna 2018 uplynulo již 15 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcery Ludmila a Božena s rodinou

Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, kontaktujte Zdenku Maňa-
sovou osobně v Knihovně Muzea Bojkovska nebo elektronicky na adrese zden-
ka.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.

Už máte dost zbytečných poplatků za vedení 
běžného účtu? S U kontem od UniCredit Bank 
za  vedení účtu a  výběry kdekoliv po světě 
neplatíte nic. Kromě toho U konto nabízí 
pohodlnou obsluhu z  mobilu nebo počítače, 
spoustu služeb i výhod a možnost sdílet svůj 
účet s  vaším partnerem. Teď navíc získáte 
každý měsíc odměnu 100 korun. 

Výběry zdarma kdekoliv na světě
Díky U kontu máte nejen vedení svého účtu zcela 
zdarma, ale ať jste doma, nebo v zahraničí, za vý-
běry z bankomatu také nic neplatíte. „Obávat se 
nemusíte ani výběrů z bankomatu jiné banky. Na-
místo zdlouhavého hledání bankomatu vybíráte 
s UniCredit Bank kdekoliv bez zbytečných poplat-
ků,“ říká k tomu Ing. Martina Vystrčilová, ředitelka 
UniCredit Bank  Expres v Uherském Brodě. 

K  vedení účtu bez poplatků s  mnoha službami 
a výhodami stačí mít na účtu měsíční obrat ale-
spoň 12  tisíc korun, což hravě splníte, pokud si 
každý měsíc pošlete na účet třeba svou výplatu. 
Nemusíte se obávat, že o bezplatné vedení účtu 

s mnoha výhodami časem přijdete, tyto výhodné 
podmínky vám banka garantuje po dobu deseti 
let od zřízení účtu. 

Za vedení účtu neplatíte nic, UniCredit Bank 
platí vám 
Každý měsíc od UniCredit Bank obdržíte zprávu, 
která vám jistě zpříjemní den. S  U kontem totiž 
kromě všech výhod získáte každý měsíc odměnu 
ve výši 100 korun, kterou vám připíšeme na účet. 
„O připsání odměny vás informujeme pomocí SMS 
zprávy. Běžnou praxí je, že vy platíte za vedení účtu, 
u  nás však neplatíte nic, navíc od nás dostanete 
každý měsíc 100 Kč,“ doplňuje paní ředitelka a vy-
světluje mechanismus odměny: „Dosáhnout na 
stovku měsíčně od UniCredit Bank je snadné – stačí 
během měsíce alespoň jednou zaplatit kartou u ob-
chodníka a provést elektronickou odchozí transakci, 
a odměna je vaše.“ 

Přejít k  UniCredit Bank nebylo nikdy výhodnější 
a jednodušší. Pokud se rozhodnete přejít k UniCredit 
Bank, stačí o převod zažádat na pobočce nebo on-
line. Po založení U konta a splnění podmínek vám 

navíc připíšeme jednorázový bonus 500 korun do 
startu vaší nové etapy s UniCredit Bank. 

Výhodné nákupy bez slevových kuponů
Bezplatné vedení účtu a měsíční odměna nejsou 
však jedinými výhodami. Pokud si zřídíte U kon-
to, obdržíte část peněz za nákup zpět přímo na 
váš účet. Díky slevovému programu U-šetřete už 
nebudete potřebovat spoustu slevových kartiček. 
Vše je přitom velice jednoduché. Aktuální nabídky 
ve vašem okolí najdete přímo v  mobilní aplika-
ci nebo na webových stránkách. O  slevu přitom 
nemusíte žádat obchodníka. Jednoduše zaplatíte 
kartou UniCredit Bank a  daná částka vám bude 
automaticky připsána zpět na účet.

Správa fi nancí v páru nikdy nebyla jednodušší!
Ideálním pomocníkem pro správu rodinných fi nan-
cí je U konto Tandem. S ním získáte dva samostat-
né účty zcela zdarma. Pro bezplatné vedení účtu 
a  výběry z  bankomatů či další výhody stačí na 
U konto měsíčně posílat alespoň 12  tisíc za oba 
účty dohromady. Navíc není nutné posílat část-
ku ve stejném poměru. Nečekané snížení příjmu 
s U kontem Tandem tak ve dvojici překonáte hravě. 

Pokud vás výhody U konta zaujaly, navštiv-
te naši pobočku UniCredit Bank Expres 
v  Uherském Brodě na adrese Masarykovo 
nám. 101 nebo nás kontaktujte na telefonu 
955 964 666.

DOBRÁ ZPRÁVA MI VŽDY ZLEPŠÍ DEN
U KONTO OD UNICREDIT BANK BEZ POPLATKŮ.

Kampaň probíhá v období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Banka si vyhrazuje právo kampaň změnit, prodloužit nebo ji předčasně ukončit. 
Do Kampaně bude zapojen klient, který po založení Konta potvrdil svůj zájem zúčastnit se Kampaně přes Formulář ve svém internetovém bankovnictví. 
Formulář pro potvrzení zájmu bude v internetovém bankovnictví dostupný od třetího dne po založení Konta do posledního dne měsíce následujícího 
po založení Konta. 
Podmínky získání odměn pro produkty U konto, U konto pro mladé, U konto TANDEM, U konto PREMIUM: Klient získává měsíční odměnu 100 Kč 
v případě alespoň jedné úhrady kartou zapojenou do založeného U konta a jedné odchozí elektronické úhrady ze založeného U konta v kalendářním 
měsíci. Podmínkou pro vyplacení odměny 500 Kč je podepsání formuláře Žádost o změnu banky a kladné dokončení procesu Mobility. 
Podmínky získání odměn pro produkt U  konto BUSINESS: Klient získává měsíční odměnu 100 Kč v  případě dvou odchozích úhrad zadaných 
prostřednictvím přímého bankovnictví v  kalendářním měsíci. Podmínkou pro vyplacení odměny 500 Kč je realizace prvního trvalého příkazu 
sloužícího k úhradě záloh sociálního a zdravotního pojištění. 
Detailní podmínky Kampaně nebo informace o jakékoliv změně jsou zveřejněny na stránkách www.unicreditbank.cz/ukonto_kampan. 
Informace k výběrům z bankomatů – banka transakce nezpoplatňuje, avšak provozovatelé bankomatů mohou účtovat své vlastní poplatky. Klient je 
o účtování poplatku informován na obrazovce bankomatu a má možnost transakci odmítnout.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

01738_UCB_E_Uhersky_Brod_PR_U_KONTO_174x135_V01.indd   1 09.10.18   9:49
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Bojkovský volejbal oslavil 
devadesáté výročí svého vzniku
 Nejstarší kolektivní sport v  našem 
městě oslavil devadesátiny. Důstojně, 
skromně, ale přesto okázale a  radostně. 
Na  kulatá výročí volejbalisté totiž nikdy 
nezapomněli, protože se to sluší a  patří, 
a  v  uplynulé historii se má hledat nejen 
poučení, ale rovněž sounáležitost mezi 
lidmi, často ve sportu přecházející v trvalá 
celoživotní přátelství. V bojkovském volej-
bale tomu nikdy nebylo jinak.
 A  tak v  sobotní podvečer 8. září ote-
vřela sportovní hala svou náruč bývalým 
i  současným hráčům, hostům, funkcio-
nářům, příznivcům, přátelům, mládeži 
a všem, kteří se chtěli setkat se svými ka-
marády z  pod vysoké sítě, či zhlédnout 
skromný program oslav nebo se potěšit 
mužským vrcholovým volejbalem. Ti 
všichni si v  úvodu vyslechli fundovaný 
projev Marka Ogrodníka, který vzpomněl 
skromné začátky konce 20. let minulého 
století Na  Trhovisku, přes budování prv-
ních volejbalových kurtů Pod Světlovem, 
svépomocnou výstavbu šaten a  technic-
kého zázemí, které sloužilo volejbalistům 
více než 70 let. Velkým zadostiučením 
bylo vybudování nového azylu na Továr-
ní ulici. Byly vzpomenuty úspěchy i  ztrá-
ty, naděje i  zmary, byl vzdán holt silným 
osobnostem, které neváhaly velkou část 
volného času věnovat svému milované-
mu sportu. Zapojit do pravidelné sportov-
ní činnosti mládež je čím dál obtížnější, 
přesto bojkovským chlapcům i děvčatům 
se daří i na vrcholové úrovni, o čemž svěd-
čí několik titulů Mistrů České republiky.
 Říká se, že vrcholem každého spor-
tovce je start v  reprezentačním dresu se 
lvíčkem na prsou. Tento husarský kousek 
se podařil Josefu Stolaříkovi, Vilému Šašin-
kovi, Josefu Mackovi, Radimu Cimbálkovi 
a teprve 19letému Jakubu Varousovi.
 V  exhibičním utkání se představily 
extraligové týmy mužů Volejbal Brno ver-
sus VSC Fatra Zlín a svými výkony potěšily 
nejedno srdce diváků. Více než 50 zaslou-
žilým volejbalistům byla vzdána čest za je-
jich úspěšnou sportovní kariéru a předán 
Pamětní list. Nejstarší a stále čilí byli více 
než osmdesátiletí Jarda Lahuta, Laďka Po-
korný, Jožin Pavlacký a nestárnoucí bratři 
Slávek a Pavka Slavíčkovi. No a mezi žena-
mi Marie Snopková, a vůbec nejstarší žijící 
volejbalistka Bojkovic Miluška Urbánková, 

která nám řekla: „V  15 letech jsem zača-
la s  volejbalem na  hřišti Pod Světlovem. 
Jako aktivní hráčka jsem vydržela celých 
25 let. Často vzpomínám na  dobu strá-
venou ve  výborné partě, která byla a  je 
stále základem pohody, vzájemné důvě-
ry a  sportovního vítězství. Vzpomínám 
na přátelství a skvělé kamarádky, vzájem-
nou pomoc, a hlavně na legraci. Té jsme si 
užili opravdu dost. Bojkovskému volejbalu 
přeju jen to nejlepší. Je třeba stále pevně 
držet prapor vítězství a přátelství.“

 Vzpomínky jsou největším rájem, ze 
kterého nás nikdo nemůže vyhnat. A ty se 
také staly, společně s prohlížením výstavy, 
sportovních kronik a  alb, či sledováním 
videí z  činnosti volejbalového klubu při 
pohárku dobrého moku dalším krůčkem 
ke  zdárnému konci. Venku byla již tma, 
když poslední pamětníci opouštěli spor-
tovní halu.
 Tak zase za 10  let při dalších kulati-
nách.
    Zdeněk Ogrodník st., emeritní ředitel školy
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Bojkovský volejbal oslavil 
devadesáté výročí svého vzniku
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Sportu zdar a skateboardingu zvlášť
 To v  sobotu 25. srpna 2018 platilo 
v Bojkovicích dvojnásobně, protože se na 
místním skateparku v  areálu tělovýchov-
né jednoty i přes mírnou nepřízeň počasí 
uskutečnil druhý ročník oblíbené Skate 
session.
 „Skejťáci“ se ukázali i jako vynikající 
uklízečky, když i po vydatnějším deštíku 
neměli problém celý plac do půl hodi-
ny vysušit, takže akce mohla zvesela za 
hudebního doprovodu DJ OPACHY pro-
bíhat až do nočních hodin, kdy při umě-
lém osvětlení mohli být pořízeny unikátní 
fotografie. Akce se zúčastnili jezdci jak 
z  Bojkovic a okolí, tak i z  různých koutů 
Moravy a vzhledem k  tomu, že někteří 
z nich se účastní závodů českého poháru, 
byla úroveň předváděných triků velmi vy-
soká. Celkem se podařilo odjet osm různě 
těžkých disciplín, mezi které patřila mimo 
jiné soutěž o nejlepší jízdu na mini rampě, 
kde exceloval Tom Žeravčík z  Valašských 
Klobouk a zaslouženě vyhrál nové prkno. 
Divácky oblíbený Ollie kontest, kde jezdci 
přeskakují na sebe poskládané skaty, ovlá-
dl s chladnou hlavou bojkovský rodák Ja-
kub Paška, který si poradil s výškou 80 cm 
a zaslouženě vyhrál jednu z hlavních cen.
Ve zcela pohodové a přátelské atmosféře, 
což je podstatou celé této akce, proběhlo 
celé odpoledne. Byly rozdány ceny v hod-
notě deset tisíc, za což patří velký dík Tě-
lovýchovné jednotě Bojkovice, kde máme 
svůj oddíl „SKA-WORK“, který funguje už 
dva roky a spolčuje jak skate, tak cvičen-
ce na venkovních překážkách tzn. WOR-
KOUT, který je v  areálu přístupný všem, 
kdo mají zájem a chuť, a jeho využívání je 
zdarma. Pokud byste se chtěli stát členy 
Skate oddílu nebo přivést děti k  tomuto 
dnes již olympijskému sportu, stačí přijít 
každou středu a domluvit se s Martinem 
Rapantem, který je předsedou oddílu 
nebo jeho zástupcem Petrem „OPACHOU“ 
Švehlíkem.
 V  případě vašeho zájmu o  více foto-
grafií z celé Skate session nás kontaktujte 
na facebooku SKA-WORK Bojkovice. Závě-
rem velké díky celému realizačnímu týmu 
a TJ Bojkovice a za rok se uvidíme opět na 
další SKATE SESSION.
 Petr Švehlík, zástupce předsedy Ska-
-worku

 Již 74. ročník volejbalového turnaje O pohár Bílých Karpat byl odehrán 18. srp-
na 2018 na čtyřech antukových kurtech stadionu TJ Bojkovice.

 Tenisový turnaj ve dvouhře mužů připravil T.J. Sokol Bojkovice na sobotu 8. září 
2018. O pohár starosty města se tentokrát hrálo už po osmnácté.

 Klub bojkovských skeptiků společně s Muzeem Bojkovska připravil pro přátele 
turistiky a folkloru svatováclavské Setkání u rozhledny Na Skalce. Nedělní odpoledne 
28. září 2018 bylo přívětivé celé akci, kterou lidovými písněmi doprovázel mužský 
pěvecký sbor Vavřineček. 

Krátce ze sportu

Inzerujte 
v Našem Bojkovsku. 

Cena 12 Kč/cm2.

Sprinterský víceboj
 V úterý 18. září se naše základní škola zú-
častnila tradičního sprinterského víceboje 
v Uherském Brodě. Našim sprinterům se daři-
lo především v soutěži družstev. V pěti ze šes-
ti kategorií jsme skončili na  stupních vítězů. 
V nejmladší kategorii děvčat (4. a 5.třídy) jsme 
zvítězili, druhá místa jsme brali v  kategoriích 
mladší dívky (6. a 7.třída) a nejmladší chlapci (4. 
a 5.třída). Třetí místo jsme obsadili v kategori-
ích mladších (6. a 7.třída) a starších (8. a 9.třída) 
chlapců. Za  zmínku stojí také soutěž jednot-
livců. Celkovou vítězkou v  kategorii mladších 
dívek se stala Míša Belková a spolu s ní se ra-
dovala z  druhého místa Iveta Radová. Stříbr-
nou medaili obdržel také Adam Sekér. Celkem 
se sprinterského víceboje zúčastnilo devět škol 
a více než 150 závodníků.                            Jan Staník
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NTS Prometal Machining, s.r.o. 
se sídlem ve Slavičíně  www.nts-prometal.cz

Do jednosměnného a dvousměnného provozu

nabízíme perspektivní uplatnění na těchto pozicích:

 OBSLUHA CNS FRÉZKY
 OBSLUHA CNC SOUSTRUHU
 OBSLUHA LASERU
 MECHANIK – BRUSIČ
 SVÁŘEČ, SVÁREČSKÝ OPERÁTOR
 MONTÉR

Nabízíme:
– Za poctivou práci poctivou odměnu
– Benefity: 25 dní dovolené, finanční příspěvky ke spoření, příspěvek na dopravu, 
    zvýhodněné tarify na volání, slevové programy při nákupech spotřebního zboží, stravenky, 
    sociální program, jazykové kurzy v rámci pracovní doby, odměny a firemní akce.

Rádi mezi námi uvítáme i absolventy škol.
Informace: Ing. Gabriela Králíková, tel: 774 177 023, e-mail: gabriela.kralikova@nts-group.nle
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Uzávěrka příštího čísla 
je 3. 12. 2018.
V  rámci rychlejšího a operativnějšího zpraco-
vání zpravodaje Naše Bojkovsko můžete své 
příspěvky zasílat e-mailovou poštou na adresu 
zdenka.manasova@muzeumbojkovska.cz, pří-
padně doručit datový nosič do Muzea Bojkov-
ska. Bližší informace na tel. 736 210 710.

Distribuční místa 
zpravodaje Naše Bojkovsko
Zpravodaj města je možné zakoupit 
na těchto prodejních místech:
Alte Laterne s. r. o. – kavárna Nová lucerna
Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice
Infocentrum Muzea Bojkovska, p.o.
K&K Primka Pitín
Knihovna Muzea Bojkovska
Krhovská hospoda
Městská knihovna v Bojkovicích
Obecní knihovna Bzová
Obecní knihovna Přečkovice
Obchod U Staníků, Komňa Buďte součástí naší cesty vpřed

BONUSY
• placené přesčasy a další benefity
• příspěvek na stravu, 

zajištěné závodní stravování
• služební automobil

Strukturovaný životopis zašlete na:
personal@skd-bojkovice.cz
nebo volejte: 607 098 948.

Více informací o nás najdete na 
www.skd-bojkovice.cz

NABÍZÍME:
Náborový příspěvek 15 000 Kč (výrobní pozice)
25 dní dovolené
Motivující finanční ohodnocení
Dotované stravování, profesní růst, firemní akce a další...
Nástup možný IHNED

HLEDÁTE PRÁCI?
POJĎTE PRACOVAT PRO PRESTIŽNÍ 

SPOLEČNOST

• SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISU
• OBSLUHA VSTŘIK. STROJŮ
• NÁSTROJAŘ
• OBSLUHA DRÁTOVKY
• KONTROLOR/KA KVALITY
• SKLADNÍK 

• INŽENÝR/KA KVALITY
• KALKULANT/KA TECHN. 

ZAKÁZEK
• PROJEKTOVÝ/Á MANAŽER/KA
• PROJEKTOVÝ/Á NÁKUPČÍ
• SMĚNOVÝ/Á MISTR/OVÁ

              Slovácké divadlo

Informace pro předplatitele 
do Slováckého divadla 
v Uherském Hradišti. 

Další představení 

Kdy bude po válce 
bude ve čtvrtek 1. listopadu 2018. 

Odjezd autobusu v 17.30 hodin 
z Pitína, 17.45 hodin z Bojkovic 
od OD TIS, 17.40 hodin z Rudic.
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(profilace na přírodovědné předměty, informatiku, v cizích jazycích s 
možností přípravy na státní jazykové zkoušky JA, JN, JF, JŠ, JR, CLIL) 04 4

        Studujte v naší slavičínské škole   

GYMNÁZIUM   

•  osmiletý studijní obor   
•   čtyřletý studijní obor 

maturitní obory  mechanik seřizovač  

učební obory - obráběč kovů   

- instalatér, zdarma svářečské kurzy 

od 1. září s půdní vestavbou  -  4. a 5. patro na gymnáziu, 

nové odborné učebny přírodních a technických věd,  

      robotizace, jazykové učebny,  aula, 

        studijní a relaxační  centrum  

 

 informační technologie   

- automechanik, zdarma B, C   

- elektrikář  

 podnikání v nástavbě   

    Den otevřených dveří 9. a 10. listopadu 

                              od 8.00 hodin 

 

 

Městská knihovna v Bojkovicích
Muzeum Bojkovska, p.o. 

 
 

vás zve na XII. ročník celostátní akce 

sobota 24. listopadu 2018                                 
v Městské knihovně v Bojkovicích  

 
 

 
 
 

 
 

Program: 

 PEXESIÁDA   soutěž ve skládání pexesa 
 registrace soutěžících začíná ve 14 hodin

výtvarná dílna

kvízy, doplňovačky, hry aj.

přihlašování nových dětských čtenářů zdarma

Kdy: od 13 do 17 hodin
 

 
 

 
 

DEN PRO DĚTSKOU  
KNIHU 

 

 

 

Městská knihovna v Bojkovicích 
Muzeum Bojkovska, p.o. 

 
 

vás zve na cestopisnou besedu  

 

  

CHIRURGEM  
V KAZACHSTÁNU  

čtvrtek  8. listopadu 2018 v 18.00 hod. 
v Městské knihovně v Bojkovicích 

Přednáší:   Martin ONDRÁŠEK 

 
KA3AKCTAH leží na rozhraní Evropy a Asie. Je druhým 
největším postsovětským státem, o kterém se kdysi tvrdilo, že 
je to země, kde zítra již znamená včera… 

 

Možnost zakoupení knihy Chirurgem v Kazachstánu -  cena 200 Kč. 



FOTOGALERIE
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Foto: Margita Tyroltová, Jindřiška Beránková, Eva Hamrlíková a Tomáš Dolina

Den pro Světlušku | 12. 9. 2018

Představení nového zásahového vozidla | 4. 10. 2018

Setkání pod Světlovem | 15. 9. 2018

Svatováclavské setkání u rozhledny Na Skalce  | 28. 9. 2018
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Naše Bojkovsko28

Foto: Petra Skočovská, Jaroslav Moučka, Eva Hamrlíková

Hudební podzim s první republikou  |  7. 10. 2018

Slavnost 100. výročí vzniku ČSR | 28. 10. 2018


