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Vážení spoluobčané,

listí již opadlo ze stromů, napadl první sníh a tak to evokuje myšlenku, že se již blíží opět konec roku a s tím i doba bilanco-
vání a nových předsevzetí. Doufám, že uplynulý rok 2010 byl pro většinu z Vás rokem úspěšným. 

Na podzim proběhly v České republice komunální volby, při kterých jste si zvolili nové vedení radnice. Pevně doufám, že 
nové vedení bude pracovat tak, aby důvěru Vámi svěřenou nezklamalo. Z volebních programů všech stran se pokusíme se-
stavit Dlouhodobou koncepci rozvoje Bojkovic, kterou bychom Vám chtěli představit na prvním jarním zasedání zastupitelstva 
města. Tato koncepce by měla vytyčit směr rozvoje města na dalších 10 až 15 let, což by mělo do budoucna přinést rozum-
né investování finančních prostředků. Určitě bude obsahovat komplexní řešení centra města, přípravu parcel pro výstavbu ro-
dinných domů, údržbu domů pro seniory, rozvoj kulturní a sportovní spolupráce mezi jednotlivými spolky působícími na území 
města, spolupráci s okolními obcemi v rámci Mikroregionu Bojkovsko a mnoho dalšího.

V roce 2011 nás čeká oprava budovy bývalé Obecné školy, kde proběhne výměna oken a komplexní zateplení. Do této bu-
dovy bude instalováno nové Muzeum Bojkovska a snad i Infocentrum mikroregionu. Velkým problémem Bojkovic je zastara-
lé a místy nefunkční veřejné osvětlení. Jen pro představu, spotřeba energie na osvětlení představuje řádově 60-70 % spotřeby 
městského úřadu, včetně všech příspěvkových organizací (školy, školky). Toto je jasný impulz, kde se musí zaměřit naše sna-
ha o získání dotací v roce 2011. 

Za celé nově zvolené zastupitelstvo chci v tuto chvíli poděkovat předchozímu vedení a zastupitelům za jejich práci pro měs-
to v minulém volebním období.

V pátek 3. prosince proběhlo u základní školy TGM dnes již tradiční adventní setkání, kde vystoupili žáci všech vzdělávacích 
institucí Bojkovic. Úroveň vystoupení byla velmi vysoká, za což patří poděkování nejen dětem, ale i učitelům.

Závěrem mi dovolte popřát Vám příjemné prožití adventu, vánočních svátků a šťastný a veselý nový rok 2011.
Mgr.Petr Viceník, starosta

Zastupitelstvo města Bojkovice
Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někte-

rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neu-
pravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na sekretariátu Městského úřadu Bojkovice, Sušilo-
va 952, 687 71 Bojkovice 

Zastupitelstvo města Bojkovice na svém ustavujícím zasedání dne 15. 11. 2010 
mimo jiné projednalo a
• schválilo program jednání 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města
• zvolilo předsedou volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města Mgr. Jiřího Šmída
• zvolilo členy volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města Jaroslava Kříže a Jitku Měsko-

vou
• zvolilo předsedou návrhové komise Mgr. Jana Staníka, členy návrhové komise Ing. Josefa Mlčka a Ing. Pavla Rivolu
• určilo ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Ing. Vladislava Pavlackého a Františka Michalce
• zvolilo do funkce starosty města Mgr. Petra Viceníkat
• stanovilo 7 členů rady města 
• stanovilo 2 členy rady uvolněné pro výkon funkce, a to starosta a místostarosta
• stanovilo 1 neuvolněného člena rady pro výkon funkce, a to místostarosta
• zvolilo do funkce místostarosty města Ing. Zdeňku Ondruškovou
• zvolilo do funkce neuvolněného místostarosty města Bc. Jaroslava Staníka
• zvolilo další členy rady města: Ing. Annu Mikuláškovou, Mgr. Zdeňka Ogrodníka, Štěpánku Viceníkovou a Vlastimila Zim-

mermanna.

Veškerá usnesení z jednání Rady města Bojkovice najdete aktuálně na webových stránkách města www.bojkovice.cz

REDAKCE
Dostáváte do rukou první číslo 36. ročníku zpra-

vodaje města Bojkovice Naše Bojkovsko. Rozhod-
nutím rady města byl vrácen zpravodaji statut dvou-
měsíčníku. Budete se tedy s ním setkávat v lednu, 
březnu, květnu, červenci, září a listopadu. 

S nedostatkem financí se budeme potýkat 
i v tomto roce, proto své příspěvky, prosím, přizpů-
sobte těmto okolnostem. 

Redakce Našeho Bojkovska nabízí možnost 
předplatného a zasílání poštou. 

Zájemci se mohou přihlásit na tel. 572 610 428 
nebo na e-mailu m.spiritova@bojkovice.cz.

M. Špiritová
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Kandidátní listina
Hlasy Počet 

man-
dátůabs. v %

1. Matěj Pavlacký, NK 159 0,38 0

2. ČSSD 7497 17,77 4

3. SNK - Chceme zde žít lépe 7004 16,61 4

4. Věci veřejné 1289 3,06 0

5. KDU-ČSL 6634 15,73 4

6. KSČM 6455 15,30 3

7. ZHN-SNK 1722 4,08 0

8. ODS 8097 19,20 4

9. TOP 09 3322 7,88 2

Volby do Zastupitelstva města Bojkovice, 
konané ve dnech 15. - 16. 10. 2010

Volební účast 58,12%, tj. 2 199 voličů 

Zvolení zastupitelé
Poř. 
číslo Kandidátní listina Kandidát Politická 

příslušnost Hlasy

1. ODS Mgr. Petr Viceník ODS 810

2. SNK - Chceme zde žít lépe MUDr. Jindřich Navrátil bez polit. přísl. 707

3. SNK - Chceme zde žít lépe Vlastimil Zimmermann bez polit. přísl. 568

4. KSČM Ing. Vladislav Pavlacký KSČM 545

5. ČSSD Marie Zemánková bez polit. přísl. 500

6. SNK - Chceme zde žít lépe Ing. Zdeňka Ondrušková bez polit. přísl. 482

7. ODS František Michalec ODS 479

8. KDU-ČSL Mgr. Lubomír Bienert bez polit. přísl. 477

9. ČSSD Ing. Anna Mikulášková bez polit. přísl. 471

10. KDU-ČSL František Kapsa bez polit. přísl. 467

11. ODS Milan Mizera ODS 458

12. ODS Štěpánka Viceníková ODS 443

13. ČSSD Ing. Milan Doruška bez polit. přísl. 436

14. ČSSD Bc. Jaroslav Staník ČSSD 435

15. KDU-ČSL František Slavíček KDU-ČSL 425

16. SNK - Chceme zde žít lépe Mgr. Jan Staník bez polit. přísl. 403

17. KSČM Ing. Pavel Rivola bez polit. přísl. 393

18. KSČM Karel Blahušek KSČM 392

19. KDU-ČSL Jaroslav Kříž bez polit. přísl. 388

20. TOP 09 Mgr. Zdeněk Ogrodník bez polit. přísl. 269

21. TOP 09 Mgr. Jiří Šmíd bez polit. přísl. 247

TOP 09 
děkuje svým voličům
Vážení přátelé, 

dovolte nám poděkovat za vaši pří-
zeň ve volbách do městského zastupi-
telstva. Velmi si toho vážíme.

Prostřednictvím našich zastupite-
lů Mgr. Zdeňka Ogrodníka a Mgr. Jiří-
ho Šmída budeme prosazovat náš vo-
lební program a především jeho hlavní 
myšlenku, že zvýšení prestiže a známos-
ti Bojkovska přinese finanční prostředky, 
přiláká návštěvníky i investory, kteří zde 
vytvoří nová pracovní místa.

Naše činnost volbami nekončí. Tým 
TOP 09 bude ve své činnosti pokra-
čovat. Jsme otevření dalším podně-
tům a vítáme lidí, kteří mají chuť podí-
let se na utváření budoucnosti Bojkov-
ska. Zároveň chceme s Vámi, spoluob-
čany, dále komunikovat. K tomuto účelu 
jsme například připravili webové strán-
ky – www.topbojkovice.cz, kde najdete 
naše pohledy na věc, stanoviska i pro-
stor pro Vaše názory.

S hlubokou úctou 
TOP 09 Bojkovice

Je pro mne velkou ctí, že Vám jménem sdružení ne-
závislých kandidátů „Chceme zde žít lépe“ mohu po-
děkovat za účast ve volbách a za Vaše hlasy pro nově 
zvolené členy zastupitelstva.

Budu ráda, když všichni zastupitelé odloží stranic-
ké dresy a na prvním místě bude slušnost, poctivost 
a ochota naslouchat druhému názoru při společné prá-
ci pro město.

Jen takové město, které neustále harmonizuje zá-
jmy všech svých občanů, váží si jejich práce, podpo-
ruje společenské aktivity, může dlouhodobě prospero-
vat. A mým přáním a úkolem pro nadcházející 4 roky je, 
aby Bojkovice takovým městem byly.

Ing. Zdeňka Ondrušková, Vaše místostarostka

Poděkování
Kandidáti za KDU-ČSL a ZHN do komunálních voleb pro období 2010 – 2014 v Bojkovicích upřímně děkují všem obča-

nům, kteří je svým hlasem podpořili a dali tak důvěru nabízenému programu pro toto nadcházející období. Děkujeme !
František Slavíček, MUDr. Dagmar Dolinská

„Chceme zde žít lépe“

ODS
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaše hlasy, které jste odevzdali kandidátům za ODS v letošních komunálních volbách, 
díky kterým ODS získala více jak 19 % hlasů a volby vyhrála. Vámi vyjádřená podpora je pro nás velkým závazkem a ještě vět-
ší výzvou pro naše radní a zastupitele úspěšně naplňovat náš volební program pro Bojkovice. 
Závěrem mi dovolte popřát Vám klidné prožití svátků vánočních a šťastný a veselý nový rok 2011.

Mgr. Petr Viceník
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Víte, že město je pověřeno výkonem 
silničního správního úřadu…?

A o co se vlastně jedná?
Město Bojkovice je pověřeno výkonem státní správy. 

O stavebním úřadu snad ví každý, ale víte, že existuje silnič-
ní správní úřad? 

Město ho vykonává na základě ustanovení § 40 zákona 
číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který mimo 
jiné říká, že obce:

a) rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie 
místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této 
kategorie,

b) projednávají správní delikty podle § 42a a § 42b ve vě-
cech místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projedná-
vání je příslušný celní úřad nebo krajský úřad,

c) vykonávají působnost silničního správního úřadu ve vě-
cech místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací.

A co má takový silniční správní úřad za úkol?
• Rozhoduje o připojení sousední nemovitosti na místní ko-

munikaci (povolení sjezdu). K žádosti o povolení musí do-
ložit souhlas příslušného orgánu Policie České republiky.

• Může omezit obecné užívání uzavírkami a objížďkami na 
základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavír-
ce. Příslušný silniční správní úřad žádost projedná s vlast-
níkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, 
a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vede-
na objížďka, a s obcí, na jejímž zastavěném území má být 
povolena uzavírka nebo nařízena objížďka.

• Vydává povolení k užívání místních komunikací jiným než 
obvyklým způsobem nebo k jiným účelům (zvláštní užívá-
ní), než pro které jsou určeny (umísťování a provozování 
reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, svě-
telných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných za-
řízení, umísťování, skládání a nakládání věcí nebo mate-
riálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komu-
nikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení stave-
niště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.), pro-
vádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parková-
ní, zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných 
prodejních a jiných podobných zařízení, umístění inženýr-
ských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení 
všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na most-
ních objektech, pořádání sportovních, kulturních, nábo-
ženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi 
mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silniční-
ho provozu). V případě, že bude ohrožena bezpečnost 
silničního provozu, je zapotřebí i stanovisko Policie ČR, 
dopravního inspektorátu. 

• Je dotčeným orgánem chránícím veřejné zájmy podle 
zvláštních právních předpisů v tomto případě podle záko-
na číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Podrobnější informace na odboru rozvoje města a život-
ního prostředí.

Lubomír Šišpera

Krátce z radnice

Nebojsa
V Bojkovicích vzniklo Mateřské centrum, jmenuje se 

Nebojsa a najdete jej v budově bývalé obecné školy, 
vchod z Nábřeží Svobody.

S nápadem na setkávání maminek na mateřské do-
volené, ale nejen jich, přišla Lada Kroupová, která je ko-
ordinátorkou krajských mateřských center.

Centrum má podobu otevřené herny, kde si děti hra-
jí a maminky popovídají. Prostory poskytlo město Boj-
kovice a zbývá jen popřát, aby se dětem i maminkám 
v centru líbilo.

Je otevřeno v úterý a ve čtvrtek dopoledne od 8.30  
do 11.30. MŠ

Adventní setkání
Adventní setkání u Základní školy TGM v Bojkovicích 

v pátek 3. 12. 2010 se snažilo navodit předvánoční at-
mosféru a myslím, že se tento úmysl nadmíru povedl.

Poděkování patří vedení ZŠ TGM, celému pedago-
gickému sboru, kuchařkám a provozním zaměstnan-
cům, také všem ředitelům a učitelům dalších škol – ma-
teřské škole, Základní umělecké škole, Církevní střední 
odborné škole, Domu dětí a mládeže, Dětskému domo-
vu, vedoucím souboru Světlovánek a cimbálové muzice 
Bojkovjan. Dík patří také Pavlu Sommerovi (SOFI-ENER-
GIC s.r.o.) za zapůjčení a realizaci vánočního osvětlení, 
Jaroslavu Sommerovi (DATO-FOREST s.r.o.) za zajiště-
ní vánočního stromu a všem, kteří pomohli ke zrodu této 
dnes již tradiční předvánoční akce.

MŠ
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Sbor dobrovolných hasičů Bojkovice
V letošním roce byla Zlínským krajem poskytnuta Sboru dobrovolných hasičů Bojkovice 

účelová neinvestiční dotace ve výši 9 000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na po-
řízení věcného vybavení pro hasiče, na úhradu drobných oprav, revizí nebo technických prohlídek požární techniky. 

Poskytování dotace SDH prostřednictvím Zlínského kraje má již dlouholetou tradici a jakýkoliv finanční příspěvek napomá-
há ke zvýšení profesionality jednotky při zásazích, které SDH Bojkovice provádí i mimo aglomeraci města. HV

Čas plyne jako voda a ani jsme se nenadáli a blíží se konec letošního roku – roku 2010. Při této příležitosti bychom rádi 
uvedli akce realizované městem za pomoci dotací, jak v letošním, tak i loňském roce 2009.

Operační program životní prostředí – Státní fond životního prostředí
- Projekt rekonstrukce budov základních škol v majetku města Bojkovice do nízkoenergetického standar-

du
 Realizace zateplení obvodových konstrukcí včetně stropů a výměna oken a dveří na budovách ZŠ TGM, 

Štefánikova 460 a Základní školy praktické, Štefánikova 957 v Bojkovicích, na tuto akci byla poskytnuta 
dotace ve výši 10 315 000 Kč

- Projekt rekonstrukce budovy MŠ Bojkovice do nízkoenergetického standardu
 Realizace zateplení obvodových konstrukcí včetně střechy a výměna oken a dveří na budovách areálu 

mateřské školy, Štefánikova 830 v Bojkovicích, dotace poskytnuta ve výši 3 836 000 Kč

Regionální operační program soudržnosti Střední Morava
- Komunikace ulic Svatopluka Čecha a Jiráskova v Bojkovicích – I.etapa
 Celková rekonstrukce komunikace v ulici Jiráskova včetně parkovacích prostor a chodníku v prostoru hřbitova. Součás-

tí byla přeložka vedení elektrické energie, rekonstrukce plynovodních přípojek a kanalizace s následnými terénními úpra-
vami za pomoci dotací ve výši 10 088 499,26 Kč

- Autobusové zastávky Bojkovice
 Rekonstrukce autobusových zastávek v ulici Pod Světlovem, Komenského a Fučíkova čtvrť a to včetně nájezdů, nástupiš-

tě a nových přístřešků pro cestující, společně s vybudováním autobusového stání v ulici Štefánikova, dotace ve výši 2 811 
997,50 Kč

- Hasičská zbrojnice Bojkovice
 Celková rekonstrukce stávající budovy hasičské zbrojnice s vybudováním přístavby garáží na hasičskou techniku a zpev-

něných ploch pro výjezd této techniky, dotace ve výši 8 036 031,60 Kč
- Bezpečnostní systém města Bojkovice
 Rozšíření varovacího systému města o další ozvučovací body v Bojkovicích a v částech Krhov, Bzová a Přečkovice a mo-

dernizace stávajícího vybavení a instalace kamerového systému v Bojkovicích, dotace ve výši 1 987 535,09 Kč
- Sportovní areál ZŠ Bojkovice
 Vybudování víceúčelového hřiště v areálu ZŠ TGM Bojkovice, umožňující sportovní vyžití v různých disciplínách, dotace 

ve výši 4 208 147,70 Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj
Oprava komunikace Sv.Čecha, Bojkovice – dotace 1 151 tis. Kč
Oprava komunikace Kamenec, Přečkovice – dotace 1 720 tis. Kč
Oprava komunikace Potok, Bojkovice – dotace 2 456 tis. Kč
Oprava komunikace Trebín, Bzová – dotace 1 905 tis. Kč
Oprava komunikace Krhov - 1.část – Zvonice – dotace 1 903 tis. Kč
Oprava komunikace Krhov - 2.část – Ventrčák – dotace 2 870 tis. Kč
Oprava komunikace Krhov - 3.část – Jih – dotace 1 240 tis. Kč

Ministerstvo financí a Zlínský kraj
- Likvidace lagun Bojkovice 
 Odstranění staré zátěže, vzniklé ukládáním odpadů z průmyslové výroby, se záměrem –zkvalitnění životního prostředí ve 

městě – dotace ve výši 19 000 tis. Kč od Ministerstva financí.
 Realizace této akce proběhla i za pomoci finančních prostředků, které poskytl Zlínský kraj a to ve výši 1 mil Kč a dále díky 

spolupráci s firmou Zeveta Bojkovice a.s.

Kapacita sanačních prací

Plocha – m2 Mocnost – m Objem – m3

2000 4,0 – 5,0 8000

Dotace

Bc Bohumila Petrášová
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Dům dětí a mládeže v Bojkovicích, Černíkova 130,
tel/fax:572 64 11 32 * tel:572 64 35 98

www.ddmbojkovice.cz
• • •

Dům dětí a mládeže v Bojkovicích

Vás zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 6. února 2011

KULTURNÍ DŮM BOJKOVICE od 15.00 hodin

PROGRAM:

- diskotéka – Vašek Řepa z rádia VALAŠSKO
- Klaun Bublín – bublinková show
- vystoupení dětí z kroužků DDM a dětí z MŠ
- tombola, losování masek

Občerstvení zajištěno

Šťastné a radostné Vánoce, 
hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2011 

Vám přejí 
děti a zaměstnanci Mateřské školy v Bojkovicích

Sociální služby dosud používaly automobil, který měl vyčerpanou životnost, byl poruchový, jeho opravy byly nákladné. Fi-
nanční možnosti Sociálních služeb Města Bojkovice ani Zlínského kraje však neumožňovaly v současné době nutných úspor 
zakoupení nového automobilu. Východisko našlo vedení Sociálních služeb v získání finančních prostředků sponzorským 
způsobem, oslovením desítek místních i okolních podniků a organizací. Dobrá myšlenka spojená s mravenčí snahou se po-
dařila. K úspěchu přispěla organizačně i Českomoravská reklamní agentura Kompakt.

A tak 27. 10. 2010 ve 13:30 hodin převzala slavnostně ředitelka Sociálních služeb klíče od nového, tak potřebného au-
tomobilu. Slavnosti byli přítomni zástupci dárcovských firem a organizací, starosta města, senioři, zaměstnanci DPS a další 
vzácní hosté. K příjemné atmosféře přispělo i hudební vystoupení dětí ze Základní umělecké školy pod vedením Bc. Evy Re-
gináčové. Automobil používají pracovníci Sociálních služeb k zajišťování různých pečovatelských úkonů. Mezi ně patří do-
voz jídel zdravotně omezeným seniorům – a to až do míst vzdálených 15 km. Dále je používán na obstarávání malých a vel-
kých nákupů pro ně, na převozy klientů do zdravotnických zařízení, na dopravu pečovatelek za zdravotně postiženými seni-
ory v Bojkovicích a v okolních obcích.

Díky těmto službám mohou senioři zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí co nejdéle. 
Vedení Sociálních služeb se stále snaží nad rámec omezených finančních možností stále vylepšovat vybavení organiza-

ce a zpříjemňovat stáří svým klientům.
Štěpánka Viceníková, ředitelka organizace

Sociální služby Města Bojkovice slavnostně převzaly sponzorský automobil

Den dětí

Den dětíDraci předškoláci Kroužek šachů

Havajský den na táboře Mikuláš na DDM Roztleskávačky
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Dva domy s pečovatelskou službou (dále DPS) jsou vý-
znamnou organizací Sociálních služeb v Bojkovicích. Za 16 
roků působení zde využily možnosti ubytování postupně 
stovky starších a handicapovaných občanů. A to hlavně těch, 
kteří neměli možnost prožívat stáří v domácím rodinném pro-
středí. O činnost DPS se zajímají nejen starší občané, ale i je-
jich mladší rodinní příslušníci a veřejnost. Proto je potřeb-
né, aby byli informováni o činnostech obou DPS v uplynulém 
roce 2010 i na stránkách Našeho Bojkovska. 

K 1. 12. 2010 bylo v obou DPS ubytováno 164 seniorů, 
z toho 116 žen a 48 mužů (z toho je 15 manželských párů.) 
Tento stav se pochopitelně mění. Chod DPS zajišťuje 12 za-
městnanců. A to ředitelka, ekonomka, účetní (úvazek 6 ho-
din), sociální pracovnice (úvazek 6 hodin), 5 pečovatelek, 
údržbář, 2 uklízečky. 

V letošním roce prošlo naše zařízení několika důležitý-
mi kontrolami. Mimo jiné to byla Inspekce poskytování so-
ciálních služeb (typ inspekce A). Předmětem inspekce bylo 
plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanove-

ných v § 88 a § 89 zákona 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách a kvalita sociálních služeb podle § 97 a §99 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. Kontrolním orgánem 
byl Krajský úřad Zlínského kraje. Inspektorky hodnotily před-
ložené materiály týkající se pečovatelské služby a personál-
ního zajištění, prováděly rozhovory s náhodně vybranými uži-
vateli služeb a rozhovory s pracovníky.

Z celkového počtu možných bodů (144), získala naše or-
ganizace101 bodů. 

Počet udělených bodů je poměrně velký, přesto naše or-
ganizace standardy kvality sociálních služeb nesplnila. Ne-
dostatky, které byly zjištěny, jsou odvozeny od registrace 
služby, která proběhla v červenci 2007 na Krajském úřadě 
Zlínského kraje.

Tehdy byly okruhem osob, kterým se pečovatelská služba 
poskytuje, označeny:
- Osoby s chronickým onemocněním
- Osoby s jiným zdravotním postižením
- Senioři.

Pod tuto vymezenou skupinu lze však zařadit téměř 
všechny klienty. (Tedy i osoby s mentálním a smyslovým po-
stižením – např. zrakově i sluchově postižení). I když tako-
vé klienty naše organizace nemá a nikdy neměla, musí mít 
v souladu s registrací pro tyto osoby vytvořeny všechny ma-
teriály (smlouva o poskytování pečovatelské služby, pravidla 
pro podávání stížností na kvalitu nebo způsob poskytování 
pečovatelské služby, nouzové a havarijní situace, informač-
ní materiály atd). To znamená vypracovat všechny materiá-
ly v piktogramech pro mentálně postižené, v Braillově písmu 
pro nevidomé, apod. Dále musí mít organizace pro tyto klien-
ty speciálně vyškolený personál. Odstranění těchto nedostat-

ků by bylo pro organizaci velmi finančně nákladné.
Kapacita služby byla v roce 2007 zaregistrována na 225 

klientů za rok. Inspekce namítla, že zabezpečení kapacity 
služby je při počtu pěti pečovatelek nerealizovatelné (nedo-
statek pracovníků).

Po konzultacích s pracovnicemi krajského úřadu jsme 
změnili kapacitu služby, která je stanovena na den. Nová ka-
pacita je 115 klientů na den (90 klientů na rozvoz obědů a 25 
klientů na ostatní služby). Změněna byla také cílová skupina. 
Je vymezena pouze na seniory a osoby s chronickým one-
mocněním. 

Provoz organizace je zajištěn dotacemi z MPSV, Města 
Bojkovice, Zlínským krajem a příspěvky od uživatelů za po-
skytování pečovatelských služeb.

Vedení se soustavně snaží udržovat podle finančních 
možností dobrý stav budov a vytvářet co nejlepší podmínky 
pro pobyt seniorů. V roce 2010 se podařilo dokončit posled-
ní etapu opravy dezolátního stavu balkónů a generální opra-
vy odpadů, zkulturnění okolí DPS, Černíkova. 

Mimo omezený finanční rozpočet DPS se ředitelce po-
dařilo sponzorsky zajistit nové velmi potřebné sociální auto. 
Slavnostní předání se uskutečnilo 27. 10. 2010. Tento vůz je 
určen pro dopravu klientů do zdravotnických zařízení a na 
různé instituce a pro potřeby pečovatelské služby (zajišťová-
ní nákupů pro klienty, přeprava pečovatelek do domácnos-
tí klientů, dovoz stravy apod.). Ze sponzorských darů byly 
zakoupeny např. i kompenzační pomůcky (sedátka do vany 
a sprchy).

Z dotací Nadace Děti-kultura-sport v Uherském Hradišti 
se podařilo uskutečnit více užitečných akcí na:

DPS, Tovární:
- vybavení modlitebny pro věřící seniory se slavnostním 

otevřením 14.5.2010 
- dovybavení posilovacího centra 

Sociální služby Města Bojkovice, p.o. v roce 2010

Sponzorský automobil
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Dne 1. 12. 2010 proběhlo slavnostní vyhlášení 8. roční-
ku celostátního ocenění Pečovatel/ka roku 2010, kterou po-
řádá Diakonie České církve evangelické – Středisko křesťan-
ské pomoci v Praze spolu s Asociací poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR.

Tato akce, která je pod záštitou manželky prezidenta paní 
Livie Klausové, ministra práce a sociálních věcí pana Jaromí-
ra Drábka a starosty Městské části Prahy 2 pana Jiřího Palus-
ky, se uskutečnila v nádherných gotických prostorách Novo-

městské radnice v Praze 2.
Za Sociální služby Města Bojkovice jsme nominovali naši 

kolegyni - paní Marii Kubíkovou, která v organizaci pracuje 
už od roku 2005. Nominace nám vyšla, a tak tento slavnostní 
den mohla Maruška (jak jí všichni říkáme) převzít ocenění pří-
mo z rukou paní Livie Klausové.

Maruška je člověk s velkým srdcem, plný optimismu a ži-
votního elánu. Ke klientům je vždy vstřícná a usměvavá. Do-
káže povzbudit, poradit a pomoci všem, kdo to potřebují. 

Mnoho klientů ji považuje za člena rodiny, jelikož 
si absolutně přirozeně dokáže získat jejich důvěru 
a náklonnost. 

Vždy se snaží maximálně vyhovět, anebo najít 
nějaké řešení a to je při práci se seniory a zdravot-
ně postiženými velmi důležité. Klienti se na její ná-
vštěvu vždy těší, ať už jim jde jen nakoupit, nebo 
udělat pedikúru. 

Maruška je velmi skromná a nenáročná a jak 
sama říká: „Toto ocenění patří celému kolektivu pra-
covníků DPS.”

Do dalších let bychom chtěli Marušce popřát 
hlavně hodně zdraví, pohody a usměvavých lidí ko-
lem sebe. Touto cenou se tak zúročuje její obětavá 
práce a vrací se jí to, co rozdává lidem okolo sebe. 

Vedení organizace Sociálních služeb 
Města Bojkovice, p.o.

DPS, Černíkova:
- zřízení venkovních posilovacích prvků pro seniory

Nejvíce energie a úsilí jsme věnovali přípravě a uskuteč-
nění akcí, které měly za cíl účelné, zábavné, ale i poučné vy-
užívání volného času seniorů. 

Pro krátkost článku je možno uvést jen některé:
- Valentýnská zábava 11. 2. 2010
- 2 šestidenní zájezdy po západním Slovensku
- návštěva z DS Vychodilova Brno
- čtyřdenní zájezd do Uherského Hradiště a okolí, do Tren-

čína a okolí
- vycházka ke studánce Ohloběnce
- turnaj v pétangue o pohár starosty Holešova
- procvičování paměti seniorů – lektorkou Andreou Schmid-

tovou
- den otevřených dveří pro rodinné příslušníky a veřejnost
- uspořádání sportovního odpoledne pro seniory
- beseda s veřejně činnými osobami Ing. Michaelou Šojd-

rovou, RNDr. Petrem Nečasem, Mgr. Petrem Viceníkem
- Kateřinská zábava pro seniory 
- zpívání u stromečku s dětským domovem 
- setkání s klienty z denního stacionáře Sv. Ludmily z Uher-

ského Hradiště

 návštěvy divadelních představení:
- vystoupení divadelního souboru DD Nezdenice: Jak se 

čerti v pekle nudili
- Slovácké divadlo: Adéla ještě nevečeřela, Obchodník 

s deštěm, Bůh masakru, Cikáni jdou do nebe
Vedení DPS vytváří pro seniory řadu možností, jak účel-

ně využívat volný čas. Na nich samotných ale už záleží, zda-li 
více využívají té které možnosti z kulturní, společenské, zá-
jezdové, sportovní či duchovní nabídky. 

Pro neustálé zkvalitňování profesionální činnosti zaměst-
nanců DPS je důležité jejich pravidelné, soustavné a odbor-
né vzdělávání. K tomu účelu se podařilo ředitelce získat fi-
nanční dotace z Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost na projekt ,,Vzděláváním ke zvyšování kvality so-
ciálních služeb“. Projekt je realizován od 1. 7. 2010 do 30. 6. 
2012. Semináře probíhají v nově zřízené školící místnosti na 
budově DPS Černíkova

Závěrem je třeba konstatovat, že prožití ,,podzimu živo-
ta“ ve dvou Domech s pečovatelskou službou má pro seni-
ory mnohé výhody, které každý z nich i jejich rodinní přísluš-
níci vysoce oceňují. Počet žádostí na umístění svědčí o sku-
tečnosti, že vedení DPS a jeho zaměstnanci se dobře stara-
jí o spokojený pobyt svých klientů. A tak tomu bude nadále.

 Štěpánka Viceníková, ředitelka organizace

Vyhlášení ankety Pečovatel/ka roku 2010
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1241 770 let našim krajem ustupovali poražení Tataři od 
Olomouce

1421 590 let  prošel od Brumova přes Bojkovice se svým 
vojskem král Zikmund Lucemburský

1511 500 let  založen cech soukenický

1551 460 let  Kateřina z Vlčnova přebírá panství od Bilíků 
z Kornic

1561 450 let  Kateřina z Vlčnova prodává panství Fridrichu 
Tetaurovi

1571 440 let  založen cech řeznický

1621 390 let  v Bojkovicích dleli mušketýři Bethlena Gábora

1651 360 let  položen a vysvěcen základní kámen pro stav-
bu kostela, započato se stavbou

1691 320 let  do kostela byly pořízeny varhany, které jsou 
stále funkční

1701 310 let  Bojkovice postihla velká povodeň, strhla mos-
ty i několik domů

1831 180 let  velmi kritický rok, nejprve velké mrazy. Z Uher 
se dostala do Bojkovic cholera. Bylo vysláno 
25 osob ke střežení hranice do St. Hrozenko-
va k zamezení vzájemných styků. Pak přišel ke 
střežení 1. batalion vojáků. Štáb byl na zám-
ku. Zemřelo 105 osob, takže byl rozšířen míst-
ní hřbitov. Mrtví byli pochováváni pomocí že-
lezných kleští.

1861 150 let  velká vichřice strhla střechu kostela a poničila 
mnoho domů.

1901 110 let  nástropní fresky v kostele namaloval Jiří 
Schmit

1901 110 let  ministerstvo spravedlnosti povolilo zřízení 
okresního soudu v Bojkovicích

1911 100 let  velká povodeň poničila trať, mosty a domy. 
V tomto roce pobýval u Dr. Tillicha T.G.Masa-
ryk, který kandidoval do říšské rady a rád cho-
dil ke starému dubu na Hradské Nivě.

1931 80 let  byla předána nová měšťanská škola, pozdě-
ji Masarykova. V uvedeném roce bylo Karlem 
Dolinou a Aloisem Jaškem založeno muzeum 
našeho kraje, které zde také bylo v přízemí 
umístěno až do padesátých let minulého sto-
letí.

1941 70 let  v místní zbrojovce došlo k výbuchu dílny č. 39, 
tragicky zemřelo 9 osob.

1991 20 let  od Bojkovic se oddělily obce Komňa a Záho-
rovice, aby mohly hospodařit samostatně

Z různých zdrojů zpracoval Oldřich Juračka

Historická výročí v roce 2011

výročí  výročí  výročí  výročí  výročí  výročí
1931 80 let  Muzea Bojkovska

1936  75 let  Zevety Bojkovice

1951 60 let  Knihovny v Bojkovicích

1976  35 let  Dětského folklórního souboru 

  Světlovánek

1986 25 let  Smuteční síně /1. 11. 1986/

1991 20 let  Církevní střední odborné školy 

  v Bojkovicích

14. ročník festivalu HHHH
Festival Hudební hostina hraběnky Hau-

gvicové se konal v pátek 8. října 2010 ve vel-
kém sále Kulturního domu v Bojkovicích. 

Poděkování za finanční pomoc při organi-
zování patří Nadaci Děti-kultura-sport z Uher-
ského Hradiště. Jejím heslem je - normální 
je pomáhat a my jsme za tuto pomoc velmi 
vděčni. Letošní program byl věnován zpěvu, 
proto pozvání přijal Pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu 
a Český filharmonický sbor Brno.

Ženská část sboru Dvořák spolu se sólisty Monikou Kou-
bovou, Marií Rosenfeldovou, Jiřím Hrubým přednesli Otvírá-
ní studánek od Bohuslava Martinů. Na housle doprovázely 
Anna Přikrylová a Veronika Přikrylová, na violu Hana Červen-
ková, na klavír Hana Grimová, recitoval Roman Švehlík. Sbor 
dirigoval Antonín Veselka.

V druhé části koncertu po technické přestávce jsme moh-
li obdivovat vokálně instrumentální soubor profesionálních 
zpěváků z Českého filharmonického sboru Brno, vedeného 
uměleckým vedoucím souboru a dirigentem Janem Ocet-
kem. Na koncertně obsáhli širokou škálu hudby od lidových 
písní, popu, rocku, muzikálu, filmových melodií, spirituálů až 
k jazzu a svingu. Bylo radostí je poslouchat a také na reakci 
publika bylo vidět, že je velice zaujali. Rádi je zase v Bojkovi-
cích uvidíme. MŠ 

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín

Den otevřených dveří 
na gymnáziu

16. 2. 2011 od 08.00 – 17.30 hodin,
po telefonické domluvě návštěva možná kdykoliv

www.gjpslavicin.cz, tel.: 604 453 954

nabízené studijní obory:

OSMILETÝ STUDIJNÍ OBOR 
pro žáky 5. tříd - 7941K81

ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR 
pro žáky 9. tříd - 7941K41

- profilace na přírodovědné předměty a informatiku
- profilace v cizích jazycích s možností přípravy na stát-

ní jazykové zkoušky (JA, JN, JF, JI, JŠ, JR, L)
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Květa Fialová v Bojkovicích
Legendární česká herečka, kterou známe například z fil-

mu Limonádový Joe, byla v neděli 17. října 2010 v Kulturním 
domě v Bojkovicích. Spolu s hercem a mluvčím Slováckého 
divadla v Uherském Hradišti Josefem Kubánkem účinkovala 
v pořadu nazvaném Štěstí Květy Fialové. Původní termín 18. 
4. 2010 se z důvodu její nemoci přesunul na říjen a všichni, 
kteří ji viděli nejen ve Štěstí, ale také v divadelní hře na prk-
nech Slováckého divadla Herold a Maude, byli nadšeni. Tato 
populární a vitální herečka ukázala všem, že miluje diváky 
a ti jí to vrchovatě oplácejí. Také v Bojkovicích, kde si kromě 
kytky odnesla i svůj milovaný bojkovický hermelínový salát 
z Lasku, tomu nebylo jinak. Děkujeme za krásný večer.

MŠ

Klub Maják v budově ZUŠ Bojkovice 
nachází své návštěvníky nejen mezi dětmi…

Nový koncertní a multifunkční sál, který vznikl přístavbou při rekonstrukci 
budovy základní umělecké školy jako investiční akce Zlínského kraje, se od 
svého otevření 1. září letošního roku těší z rostoucí návštěvnosti dětí, mláde-
že i dospělých. Jeho název, Klub Maják, je inspirován umístěním stavby “na 
Máji“, symbolikou majáku jako z dálky viditelného bodu přitahujícího pozor-
nost a zároveň rozptylujícího své „světlo“ do okolí… To všechno je možné vy-
číst i z malby na čelní zdi budovy, odkud blížící se účastníky dění láká logo 
klubu, jehož autorkou je výtvarnice Mgr. Petra Skočovská.

Klub Maják je tedy prostor, v němž pořádá své školní (kulturní nebo vzdě-
lávací) akce bojkovická ZUŠka a v rámci pronájmu také občanské sdružení 
Maják - aktivní skupina lidí, přátel školy, umění a kultury, kteří chtějí novému 
prostoru vdechnout pravidelný rytmus společenského dění. Obě organizační 
složky postupně koncipují programovou nabídku pro veškeré věkové skupiny 
s různorodou žánrovou náplní. Dosud se na podiu odehrála tři divadelní před-
stavení: v nepsaném cyklu „3x s Divadlem Brod“ zhlédlo publikum pohádku 
a dvě komedie, sobotní klubovky naplnily tři večery s kapelami Starlets, Mla-
dé plíce a Non Revolver. Úspěšný se ukázal Večer u cimbálu s kurzem folklor-
ních tanců, které se účastníci hravě naučili s pomocí vynikajícího vedení a čle-
nů mládežnického souboru Světlovánek za doprovodu cimbálové muziky Boj-
kovjan. Koncerty a vzdělávací aktivity, jako např. 1. komorní koncert, tradič-
ní Hudební podzim v Bojkovicích 2010, Kurz irských tanců nebo Výtvarná díl-
na s malovaným hedvábím, si ponechala pod svým křídlem škola a vyvážila 
tak akce zábavního typu. V měsíci prosinci pak vyvrcholila první polovina se-
zony Vánočním koncertem skupiny Fleret s valašskou královnou Jarmilou Šu-
lákovou. Takové hosty mohl Klub svým návštěvníkům dopřát díky podpoře 
SYNOT TIP, a.s., a jistě tak připravil mnohým z nich malý předvánoční dárek. 
Škola nezůstala pozadu a pro rodiče svých žáků i širší veřejnost připravila na 
16. prosinec své Vánoční pohlazení. V něm sehrály hlavní roli obory taneční a literárně dramatický, ale radostné prožitky při-
nesli všem posluchačům také nejmenší koledníci z hudebního oboru, rozmanité instrumentální soubory a nová školní kapela. 

Do konce prosince bude představeno ještě nové téma – Filmový klub, v rámci něhož se uskuteční workshopy, videopro-
jekce, výstavy, besedy s filmovými tvůrci a herci. V pondělí 27. prosince probíhají dvouhodinové animátorské workshopy 
s režisérem a výtvarníkem Ivo Hejcmanem od 10 a od 14 hodin pro mládež, videoprojekce animovaných krátkých filmů 
zejména pro mladší děti pak od 16 hodin. Za zábavou a hlavně vzpomínkami na 80. léta si může přijít zase naopak dospě-
lé publikum, a to před Silvestrem – ve středu 29. prosince na Silvestr nanečisto s Ing. Jaroslavem Grunou. Pozvání pro 
všechny bez rozdílu věku platí také na neděli 2. ledna - Novoroční koncert klasické hudby, kde bude možno si první sváteč-
ní dny vychutnat také díky krásným melodiím našich i zahraničních mistrů v podání mladých hudebníků – absolventů střed-
ních a vysokých škol. 

Zkrátka, vybrat si může snad opravdu každý, jen se o životě v Klubu dozvědět … nejjednodušší a nejrychlejší cesta vede 
přes internet. Na www.klub-majak.cz se nejen dozvíte o programu na měsíc dopředu, ale především se můžete zaregistrovat 
k pravidelnému zasílání pozvánek na blížící se události v klubu. Pak Vám může být v následujících měsících doručena připo-
mínka – pozvánka např. na koncert Hradišťanu nebo F dur bandu, který znáte ze semifinále Česko slovensko má talent, na 
pohádku Zlínského divadla, představení Michala Nesvadby nebo pražského Divadla Rokoko, Besedu s výstavou a promítá-
ním k výročí filmového kouzelníka Karla Zemana, Besedu s herci o zákulisí nového českého seriálu a řadu dalších akcí. Jak 
sami zjistíte, do budoucna program neztratí nic ze své pestrosti a navíc získá na zajímavosti. Klub Maják, tj. ZUŠ Bojkovice 
a občanské sdružení Maják Bojkovice, přeje všem čtenářům Našeho bojkovska a svým návštěvníkům krásné radostné Váno-
ce a nový rok plný pohody, spokojenosti a zdraví! 

Těšíme se také na další setkávání se všemi, kterým k životu nestačí jen prožitky zprostředkované, ale naopak touží po 
osobních, živých zážitcích s uměním, kulturou a zábavou.  Eva Regináčová
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Alena Bartošíková, Martin Bartošík

Lopenický dráček
Ilustrace Ivan Křemeček
Vydal Spolek Uherský Brod-Naar-

den.
Alena Bartošíková je známá regio-

nální spisovatelka, která o naší oblasti 
vydala již více knih. Městská knihovna 
Bojkovice s ní dlouhodobě spolupracu-
je. Je také kmotrou studánky Ohloběn-
ky, Naše Bojkovsko s ní zveřejnilo roz-
hovor v září 2009.

Spoluautorem je její syn Martin, kte-
rý v Našem Bojkovsku na pokračování 
psal o svých cestovatelských zážitcích.

KNIHOVNA • KNIHOVNA • KNIHOVNA • KNIHOVNA
Městská knihovna pro své čtenáře a příznivce připravila na 

podzim právě pomalu končícího roku řadu akcí. Připomeňme 
si alespoň některé z nich.

V rámci cestovatelských besed jsme navštívili v říjnu s Kar-
lem Budínem AFRICKÉ KMENY, Himbové a Křováci, s Jiřím 
Sladkým jsme se podívali do ÁZERBAJDŽÁNU. Jan Vlasák 
nás v listopadu pozval do MEXIKA a v prosinci nás navštívil 
opět pan Karel Budín, tentokrát s besedou na téma ŘECKO. 

V sobotu 27. listopadu pak proběhla i v naší knihovně ce-
lonárodní akce DEN PRO DĚTSKOU KNIHU. Návštěvníci této 
akce měli možnost vybrat si hezkou knihu pod stromeček, 
děti malovaly, hrály se koledy. Martina Junaštíková nám se 
svým pejskem předvedla ukázku pomocných léčebných me-
tod a také ukázku poslušnosti psa. Milým hostem byl také Mi-
chal ČAGÁNEK, regionální spisovatel, básník, písničkář po-
cházející z nedalekých Nezdenic, který nám představil své 
knihy, jež si mohli zájemci i zakoupit, a zahrál na kytaru písně 
ze své vlastní tvorby.

Myslím si, že se tato předadventní sobota velmi vydařila 
a všechny přítomné potěšila a navodila příjemnou předvá-
noční atmosféru.

A co připravuje knihovna na příští období? Tady je výčet 
besed pro veřejnost, na které jste všichni srdečně zváni. Be-
sedy začínají v 18 hodin.
19. 1. 2011 Jan Galla – Do Zanskaru na lehokolech
16. 2. 2011 Robert Bazika – Kambodža – ztracený klenot 

Asie
Přeji všem, kteří i v přemíře všedních starostí nezapomína-

jí na dobrou knihu, krásné svátky vánoční a do nového roku 
2011 hodně pracovních i osobních úspěchů.

Božena Gajdová

Regionální literatura
V poslední době vyšly v našem regionu zajímavé knížky.

O kopanickej reči – knížka a CD
Vydalo Informační centrum pro roz-

voj Moravských Kopanic Starý Hrozen-
kov.

Publikace obsahuje povídky, pří-
běhy, vzpomínky a fotografie z Kopa-
nic. Najdete v ní i popis typických zna-
ků nářečí, stručný přehled historie, lido-
vá rčení, pranostiky, přezdívky z jednot-
livých kopaničářských obcí i malý slov-
níček. Autory jsou sami zdejší obyvate-
lé a rodáci.

Antonín Václavík

Výroční obyčeje a lidové umění
Vydal Atelier IM Luhačovice
Objednávky na adrese Atelier IM, nakladatelství,

Podhradí 77, 763 26 Luhačovice, e-mailem josefbernatik@
centrum.cz

Je to další dílo univerzitního profesora Antonína Václaví-
ka, které Atelier IM vydal. Po Luhačovickém Zálesí a Texti-
lu v lidové tvorbě se do rukou čtenářů dostává jeho vrcholná 
teoretická práce, která se stala zásadním vědeckým odka-
zem našemu národopisu.

Městská knihovna je otevřena: 
Úterý, pátek  9.00 - 11.30  12.30 - 18.00 hod. 
Čtvrtek  9.00 - 11.30 12.30 - 16.30 hod.
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Besedy v Městské knihovně 
ve spolupráci s Cestovní kanceláří Kudrna z Brna

19. 1. 2011

JAN GALLA 
Do Zanskaru na kolech

16. 2. 2011

ROBERT BAZIKA

 Kambodža – ztracený klenot Asie

23. 3. 2011

LUCIE KOVAŘÍKOVÁ A MICHAL JON 
Národní parky USA

Připravujeme
Výstava pohlednic Bojkovic a okolí

Z kultury •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Štěpánská zábava 
Sobota 26. 12. 2010 20 hodin

Kulturní dům Bojkovice
Hrají: 

Bohuš Band • Markýz John • Kasanova

Mikulášské 
předvádění řemesel 

v Bojkovicích

Ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Bojko-
vicích jste mohli ve středu 1. prosince 2010 navštívit tradič-
ní „Mikulášské předvádění řemesel“. Krásně zdobený per-
ník dovezla ze Šumic Leona Mošťková, vy jste mohli napo-
dobit její malířské umění. František Zuska ze Zlína ukazoval 
zájemcům, jak si vyrobit ozdoby na vánoční stromek ze slá-
my. Předvádějící doplnily děti z Dětského domova v Bojkovi-
cích a děvčata ze CSOŠ přinesla spoustu krásných věcí. Mi-
loslava Svobodová z Nezdenic ukazovala techniku paličko-
vání, vysvětlovala techniku modrotisku. Již téměř zapomenu-
té korálkové vánoční ozdoby nám donesla Eva Strommerová 
z Bojkovic. Jak a čím si udělat vánoční výzdobu ukázala Jitka 
Měsková. Jejich výrobky jste si mohli zakoupit.  MŠ

Beseda
Úterý 11. 1. 2011 ve 14 hodin 

velká zasedací místnost 
Městského úřadu Bojkovice

Beseda spojená s autogramiádou s autorem 
regionálních knih Dr. Jiřím Jilíkem

O ŽÍTKOVSKÝCH BOHYŇÁCH
Pořádá Klub Světlov 

a Městská knihovna Bojkovice

Myslivecké sdružení Niva Bojkovice
Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ PLES
který se bude konat 

v pátek 18. února 2011
v Kulturním domě v Bojkovicích

Hraje dechová hudba Hradčovjanka, disko Rádio Zlín,
Cimbálová muzika Bojkovjan 
Zahájení plesu ve 20 hodin

Bohatá tombola, zvěřinové speciality

Dětské domovy Zlínského kraje měly setkání v Bojkovicích
Úsměv na tváři, tak se jmenovala ojedinělá akce, která byla určena dětem z dětských domovů Zlínského kraje, a uskuteč-

nila se v pátek 10. prosince 2010 v prostorách Kulturního domu Bojkovice. Pořad připravil a moderoval režisér Petr Horáček, 
který spolupracuje s nadací manželů Klausových. Tento pořad byl poprvé uveden mimo Prahu právě v Bojkovicích. 

V Bojkovicích vystoupili Maxim Turbulenc, Světlovánek a Five Angels. Záštitu nad akcí převzal statutární náměstek hejtma-
na Zlínského kraje Libor Lukáš, který byl i v porotě spolu s ředitelem Dětského domova Bojkovice Pavlem Šoltysem. Ta hod-
notila výkony soutěžících z dětských domovů. V publiku byly děti z dvanácti dětských domovů Zlínského kraje a jednoho dět-
ského domova Jihomoravského kraje, tedy zhruba 150 dětí 

Již v uplynulých letech spolupracoval Dětský domov Bojkovice s režisérem Petrem Horáčkem. Ten v minulosti uspořádal 
koncerty v Praze, kdy se děti z dětského domova mohly zúčastnit akcí na Žofíně nebo na Pražském hradě a potkaly desítky 
zajímavých lidí. Za zmínku stojí především setkání s první dámou Livií Klausovou.
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Světlovan vydal nové CD 
Kompaktní disk POD SVĚTLOVSKÝM ZÁM-

KEM spatřuje světlo světa po deseti letech, kte-
ré uplynuly od vydání CD s názvem „Světlovan 
Bojkovice a CM Jaroslava Pavlíka“. V pětapa-
desátileté historii souboru Světlovan z Bojko-
vic, s nímž je Cimbálová muzika Jaroslava Pavlí-
ka, protagonista obsahové podoby obou disků, 
spojena tvůrčí i existenční „pupeční šňůrou“, 
představuje tento disk pozoruhodnou tvůrčí bi-
lanci. Bilanci dlouhodobé, intenzivní a rozsáh-
lé sběratelské, interpretační, prezentační a or-
ganizační činnosti několika generací muzikan-
tů, zpěváků a tanečníků, jejichž cílem se stalo 
objevování, uchovávání a rozvíjení tradiční lido-
vé kultury na Bojkovsku, na Kopanicích a na lu-
hačovickém Zálesí. Vytrvalé a uvědomělé úsilí, 
které vyvrcholilo v tvůrčí schopnost postihnout 
specifikum tradiční lidové kultury těchto regio-
nů, přineslo kapele i souboru osobitou a neza-
měnitelnou uměleckou tvář.

Cimbálová muzika má ve svém názvu jméno svého zakladatele Jaroslava Pavlíka, výborného muzikanta a především sbě-
ratele, který na své první učitelské „štaci“ v centru moravských Kopanic zapsal množství lidových písní a dalšího folklorního 
a etnografického materiálu, čímž vytvořil pro kapelu i soubor bohatý a stylově hodnověrný repertoárový základ. Jak je zřej-
mé z výčtu zdrojů, z nichž Jiří Špirit - nástupce a úspěšný pokračovatel v díle Jaroslava Pavlíka - vybral do zpěvníku vyda-
ného Světlovanem v roce 1983 víc než sto šedesát písní, byl Pavlíkův repertoárový základ obohacen a osobitá repertoáro-
vá profilace zvýrazněna. Pozoruhodné je, že značnou částí těchto zdrojů jsou vedle tištěných sbírek Sušilových a Černíko-
vých i málo známé rukopisné sbírky dalších regionálních sběratelů. Bohatá a úspěšná kulturně společenská činnost součas-
ného Světlovanu, jejíž součástí je i záslužná edice tohoto zvukového nosiče, svědčí o tom, že s duchovním odkazem zakla-
datelské i budovatelské generace je současnými pokračovateli nakládáno způsobem odpovídajícím jeho kulturnímu význa-
mu, který zasluhuje ocenění a uznání. 

Až se rozezní písně z disku POD SVĚTLOVSKÝM ZÁMKEM, které už víc jak půl století zpívají a tančí s Muzikou Jaroslava 
Pavlíka členové souboru SVĚTLOVAN z Bojkovic, přidejte se k nim. Nejsou většinou prezentovány jako koncertní čísla, ale 
jako písničky k tancům, obřadům a ke zpěvu pro potěchu srdce těch, kdo je potřebují k životu. Karel Pavlištík

Světlovan
Čarovné květy paprádky aneb Pocta Zdence Jelínkové 

k nedožitým devadesátinám. Tak se jmenoval program na 
Lukově 23. října 2010, ve kterém kromě Horňácké muziky 
Petra Mičky z Velké na Veličkou se sólisty, Valašského sou-
boru Rusava, Pěveckého sboru Mužáci, Valašského soubo-
ru Kašava účinkoval i Světlovan s cimbálovou muzikou Jaro-
slava Pavlíka.

Autor pořadu Karel Pavlištík vybral ze světlovanského re-
pertoáru figurální tance ze Zálesí a tance z Kopanic. Sólo zpí-
val Jiří Špirit.

Světlovan se představil po dlouhé době v kopaničářských 
krojích, na jejichž doplnění se finančně podílela i Nadace Dě-
ti-kultura-sport. Děkujeme za pomoc.

Uvedení do života nového CD
V sobotu 11. 12. 2010 se v Kulturním domě v Bojkovicích 

uskutečnil křest, nebo také uvedení do života nového CD 
Světlovanu, nazvaného Pod světlovským zámkem. Soubor 
Světlovan spolu s hostujícím souborem Kopaničář ze Sta-
rého Hrozenkova si také připomněl 30 let od smrti manže-
lů Pavlíkových, kteří působili kromě Bojkovic i ve Starém Hro-
zenkově.

Album uvedly do života, kromě statutárního náměstka 
hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, bývalá i součas-
ná místostarostka města Bojkovice Květoslava Ogrodníko-
vá a Zdeňka Ondrušková a za Karla Pavlištíka dcera Veroni-
ka Jedličková.

Na večeru se sešli krojovaní i nekrojovaní a určitě se dob-
ře pobavili. Marie Špiritová
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V letošním roce jsme si připomněli dvojí jubileum významné 
osobnosti spjaté s dějinami Bojkovska, učitele a muzejníka Aloise 
Jaška. V květnu uplynulo 60 let od jeho smrti, v červnu pak 110 
let od narození.

Alois Jašek pocházel z Křenovic na Hané. 
Po studiích na arcibiskupském gymnásiu 
v Kroměříži se chtěl věnovat studiu historie na 
Karlově universitě v Praze, z finančních důvo-
dů musel od svého záměru upustit. Na pod-
zim roku 1920 se stal studentem teologie 
v Olomouci. Studijní povinnosti zvládal s leh-
kostí, jeho hlavním zájmem a láskou zůstávala 
však nadále historie.

Jašek začátkem roku 1923 publikuje ve 
Slováckých novinách Zkazky hradu Buchlo-
va, které později vyšly také knižně. Záhy byl 
vlastníky hradu, Berchtoldy, pozván na Buch-
lov, aby v době prázdnin vypomohl tamějšímu archiváři Leopoldu 
Nopovi. Hrad Buchlov mu doslova učaroval a z lásky k němu za-
čal vehementně kritizovat nepořádky, které měly údajně na hradě 
panovat. Znepřátelil si tak celou řadu lidí a spory nakonec skon-
čily v listopadu 1923 soudem, v němž Jašek prohrál. V zájmu za-
chování dobré pověsti kněžského semináře se rozhodl svá stu-
dia přerušit, přestože jeho vyučující, ani vedení semináře takový-
to krok nepokládali za nutný. Učiněné rozhodnutí radikálně změ-
nilo jeho život. Od této chvíle zakotvil v povolání učitele, které pak 
vykonával po celý svůj život.

Nejprve vyučoval v Lačnově a Vlčnově, od školního roku 
1925/26 přešel na obecnou školu v Bojkovicích. Zanedlouho na-
stoupil na zdejší měšťanskou školu, kde působil až do své smrti 
v roce 1950. Jaškovi četní žáci na něj dodnes vzpomínají jako na 
výborného učitele, který poutavým způsobem výkladu dokázal 
své posluchače zaujmout a předat jim mnoho ze svých rozsáh-
lých znalostí. Oceňován byl také svými nadřízenými, kteří vyzdvi-
hovali především jeho velkou píli, nadprůměrné vzdělání a pou-
tavý styl výuky.

Životní láskou mladého učitele však nadále zůstávala histo-
rie. Proto nemohl zůstat stranou, když se v Bojkovicích objevi-
la myšlenka směřující k založení muzea. V roce 1932 se stává 
členem Musejního zařizovacího výboru. Roku 1934 vzniká Mu-
sejní spolek, který převzal péči o sbírky nově vzniklého muzea 
a Alois Jašek se stává kustodem a správcem této instituce, umís-
těné v suterénu nově postavené Měšťanské školy v Bojkovicích. 
Právě toto umístění muzea umožnilo maximální využití muzejních 
sbírek k didaktickým účelům. Jaškovi žáci dodnes vzpomínají, jak 
poutavě dokázal jejich učitel hovořit o každém historickém před-
mětu, který mu do muzea přinesli, a přiblížit tak dobu i okolnosti, 
v níž vznikl. Zároveň také přiznávají, že to byl často i dobrý způ-
sob, jak zkrátit vyučovací hodinu.

Jašek věnoval muzeu prakticky všechen svůj volný čas, neli-
toval ani vynaložených finančních prostředků. Velkou pomocnici 
našel ve své manželce Marii, se kterou se oženil v roce 1930. Do 
roku 1935 věnovali na vybavení a chod muzea z rodinného roz-
počtu 6000 Kč, což byl téměř celý tehdejší ministerský plat.

Ve spolupráci s ostatními členy Musejního spolku, za před-
sednictví Karla Doliny, velmi rychle rostl počet sbírkových před-
mětů, který roku 1940 dosáhl neuvěřitelných 50 000 kusů. Velmi 
aktivním v získávání předmětů pro muzeum byl například i Msgre. 
Alois Viceník, jehož čtyřicáté výročí úmrtí jsme si připomněli letos 
v březnu. Jaškovi a jeho spolupracovníkům, bez kterých by roz-
voj muzea nebyl myslitelný, se podařilo to, co je snem každého 
muzejníka. Vytvořili velmi úzký vztah mezi bojkovskou veřejností 
a muzeem. Veřejnost měla pocit, že muzeum je skutečně „jejich“ 
a sami ho aktivně vytvářejí. Právě v tomto přístupu zůstává Jašek 
stále aktuální a inspirující i dnes.

Vzhledem ke svým historickým a jazykovým znalostem byl 
v roce 1942 pověřen funkcí zámeckého archiváře a již v závěru 
příštího roku konstatoval, že uspořádání světlovského archivu je 
ukončeno. V této době rovněž zpracoval deset rozsáhlých mono-

grafií Bojkovic a okolních obcí, publikoval v tisku, angažoval se 
v kulturním životě. Neubráníme se údivu, kolik aktivit vedle svého 
učitelského povolání dokázal zvládnout. Neustálé pracovní vypě-
tí si však vybralo svou daň. Začínaly se hlásit zdravotní komplika-

ce, kterým však nevěnoval pozornost. 
S blížícím se koncem války se začínal 
v souvislosti s osvobozením obávat 
především o osud muzejních sbírek 
a tak bylo třicet beden, obsahujících 
nejcennější muzejní předměty, zazdě-
no na zámku Novém Světlově.

Po skončení války byly muzej-
ní sbírky opět instalovány a Musejní 
spolek začal znovu rozvíjet svou čin-
nost. Přestože se Jašek v době oku-
pace snažil chránit nezměrné kulturní 
hodnoty a pomohl mnoha svým kole-

gům, když měli skládat povinnou zkoušku z němčiny, byl krátce 
po osvobození paradoxně obviněn právě ze spolupráce s Němci. 
Našlo se naštěstí dostatek poctivých lidí, kteří pomohli tato nař-
čení vyvrátit.

Opravdové potíže nastaly Jaškovi i bojkovskému muzeu po 
únoru 1948. Okresní úřad v Uherském Brodě zřejmě toužil při-
členit zdejší sbírky k uherskobrodskému muzeu a kladl Musej-
nímu spolku všemožné překážky. Vedení školy v Bojkovicích za-
čalo, zřejmě pod tlakem okresu Uherský Brod, usilovat o uvolně-
ní prostor, ve kterých se dosud muzeum nacházelo. Byla na mís-
tě obava o osud bojkovských sbírek, nepodaří-li se najít náhrad-
ní řešení.

V této smutné situaci se Jašek přihlašuje na počátku roku 
1950 do konkursu na místo ředitele Střední školy v Bojkovicích. 
Pod záminkou, že „ideově nesprávně vykládá husitství“, byl Ja-
šek místo pozvání ke konkursu suspendován z místa učitele 
a bylo mu přiděleno místo ve výrobě. Od února 1950 se Jaškův 
zdravotní stav prudce zhoršil a musel být upoután na lůžko. Umí-
rá krátce před převozem do nemocnice 8. května 1950. 

Alois Jašek zanechal v dějinách Bojkovska výraznou stopu. 
O jeho pedagogických i lidských kvalitách dodnes hovoří ti, které 
učil, sbírky Muzea Bojkovska zase podávají svědectví o jeho nej-
větší lásce - historii a muzejnictví. Odborného zhodnocení se jeho 
osobnosti dostalo v roce 2001 vydáním pulikace „Alois Jašek“ od 
PhDr. Zdeňka Fišera.

Příští rok oslaví naše muzeum 80 let od svého vzniku. Je po-
těšitelné, že bojkovské veřejnosti není osud muzea lhostejný. Od 
roku 2007 funguje muzejní spolek, který nese Jaškovo jméno, 
v letošním roce vzniklo muzeum jako příspěvková organizace 
města se sídlem na ulici Palackého. Byla provedena celková in-
ventarizace a revize sbírkového fondu, jehož valná část čeká na 
odborné zpracování. V příštím roce se muzeum soustředí přede-
vším na přípravu stálých expozic i krátkodobých výstav a dokon-
čení iventarizace muzejní knihovny. Již nyní mohou zájemci vyu-
žívat badatelnu muzea.

Úzká spolupráce Muzea Bojkovska a Musejního spolku Aloi-
se Jaška je pro rozvoj bojkovského muzejnictví velmi důležitá, po-
dobně jako tomu bylo při zakládání muzea v roce 1931, přesto-
že dnes už spolek má pouze podpůrnou úlohu a není zřizovate-
lem muzea. Pro nadcházející jubilejní rok bude společně připra-
ven cyklus besed, přednášek a dalších akcí, jejich konkrétní ob-
sah bude diskutován se členy spolku na valné hromadě, které 
se jako hosté mohou zúčastnit i další zájemci. Přivítáme každou 
iniciativu a inspiraci, i každého, kdo by chtěl aktivně pracovat ve 
prospěch muzea a muzejnictví na Bojkovsku, členství ve spolku 
není podmínkou.

Kéž mají obyvatelé Bojkovska opět oprávněný pocit, že muze-
um je „jejich“ a mohou je aktivně spoluvytvářet. 

Rozvíjejme společným úsilím dál Jaškův odkaz a to nikoli jen 
z úcty k této významné osobnosti, ale také především proto, že 
pro Bojkovsko a Bojkovice je muzeum Jaškem založené životní 
potřebou. Mgr. Tomáš Hamrlík, Muzea Bojkovska, p.o.

Letošní jubilea učitele historika a muzejníka Aloise Jaška (1900-1950)



16                                                                                                                                                                                  Naše Bojkovsko 

„Čím jsou mosty přes řeku? Aby měl člověk blíž k člověku“. 
 Jiří Žáček
Mosty obvykle spojují dvě jinak obtížně přístupná místa, 

často jsou to dva břehy vodního toku. Prvními mosty byly nej-
spíše primitivní lávky z kmenů, z nichž se vyvinuly dřevěné 
mosty. V římské říši znali klenbu, díky níž bylo možné stavět 
mosty z kamene. Románské mosty přímo vycházely z řím-
ských vzorů. Nástup gotiky a rozvoj mocných království kon-
strukci mostu zdokonalil. Mosty se stavěly s většími oblouky. 
Velké změny ve stavbě mostů přinesla industrializace. Rozvoj 
železnice zvýšil poptávku po těchto stavbách, které musely 
být levnější a odolnější. Nejprve se stavěly ještě mosty dřevě-
né a viadukty z kamene a cihel. Postupně byla stále více vy-
užívána litina a ocel. Ve 20. století byl pro konstrukci mostů 
a viaduktů rozhodující beton, železobeton a předpjatý beton. 

A jak tomu bylo v Bojkovicích, kterými protékají dvě řeky 
- Olšava a Komenka?

Obě řeky mají soutok v dolní části tzv. městečka a tak bylo 
postupem času přes obě řeky postaveno deset mostů a čty-
ři lávky pro pěší, které nahradily dosud užívané říční brody. 
Městem odedávna prochází významná cesta spojující Slo-
vácko s Valašskem. A na ní je nejdůležitějším mostem ten, 
kterému se říká u Strommerového (obvykle se to vyslovuje 
u „Štromlového“). To proto, že nejbližší domy na obou bře-
zích v poslední době patřily právě rodinám Strommerů.

Pátrání po historii této stavby bylo poměrně složité, ar-
chívy i historické dokumenty jsou skoupé a městské kroni-
ky téměř mlčí. Dokonce i pamětníci se neshodují v tom, kdy 
byl například postaven betonový most, zničený ustupující ně-
meckou armádou v roce 1945, či kdy byl postaven most, po 
němž se jezdilo až do roku 2010.

A tak je velmi obtížné určit, kdy na tomto místě vznikl první 
dřevěný most. Na mapě tzv. 1. Vojenského mapování České-
ho království z roku 1764 -1768 je zakreslen pouze brod přes 
řeku Olšavu. První most se objevuje až v mapách tzv. 2. Vo-
jenského mapování z roku 1870. V roce 1837 byla postave-
ny okresní silnice z Uherského Hradiště do Valašských Klo-
bouků. Je tedy pravděpodobné, že v tuto dobu byl postaven 
i první most přes Olšavu při jejím soutoku s Komenkou. 

V knize Kronika Bojkovic se můžeme dočíst, že velká po-
vodeň v roce 1859 tento most zbořila. A jeho další osud je 
dramatický, při povodních byl stržen vícekrát a zničila jej 
i ustupující německá armáda v roce 1945.

Uveďme si pár dosud zjištěných historických dat o mos-
tu u Strommerového:

1837  Postavena okresní silnice procházející Bojkovicemi, 
asi i včetně zmíněného mostu.

1859 Most byl stržen při povodni.

1909  Další důkladnou, ale stále dřevěnou konstrukci vy-
budovali rakouští vojáci v roce 1909 poté, co byl 
předcházejí most stržen při ničivé povodni v témže 
roce.  

1911 Při další ničivé povodni v květnu 1911 byl most zce-
la zničen.

1913  Byl postaven první železobetonový most. Stavěla jej 
firma: Českomoravské podnikatelství pro betonové 
a železobetonové stavby a továrna na umělé výrob-
ky z cementu Lud. Uhlíř v Praze-Velimi-Přerově, spol. 
s r.o. 

 Podle technického popisu zmíněné firmy byl tehdy 
most proveden s těmito parametry:

• kolmá světlá šířka 12,0 m
• šikmá šířka 12,7 
• světlá výška 2,5 m
• pilíře zřízeny jsou ze zdiva betonového a mostov-

ka pozůstává z 5 trámů z armovaného betonu profi-
lu 25/115 uprostřed a 25/95 na krajích a z armované 
betonové plotny o síle 15 cm

• šířka mostu mezi zábradlími obnáší 6 m
• vozovka mostu jest na hladko vydlážděna tzv. polo-

kostkami asi 16 -18 cm vysokými, uloženými do vrst-
vy pískové

• odvodnění mostu je zajištěno vyvýšením na opěry ve 
středu mostu o 19 cm

• zahájení stavby 7. 10. 1913 a ukončení 20. listopadu 
1913

• cena stavby mostu – 5.993,6 K.
 Ve zprávě z kolaudace se praví, že most byl prove-

den velmi důkladně a pečlivě. Jak se však ukázalo 
v roce 1919, byla síla živlu silnější.

1914 V červenci byl most definitivně zkolaudován.
1919  Železobetonový most z roku 1913 byl opět zničený 

při povodni. 
1922  Most stržený při povodni v r. 1919 byl v roce 1922 

nahrazen mostem dřevěným s těmito parametry:
• krajní pilíře z betonu a lomového kamene, nos-

ná konstrukce z dubového dřeva se střední bárkou 
(dřevěným mostním pilířem) 

• nosiče dubové 30/35 cm jsou uloženy nad pobřežní-
mi pilíři a nad střední bárkou na sedlech

• stavba byla zahájena 22. 11. 1922 a ukončena 18. 
12. 1922

Významné události z historie Bojkovic
Most u Strommerového

Rakousko-uherští vojáci při stavbě mostu v roce 1909

Práce na stavbě mostu a zpevňování břehů na soutoku Olša-
vy a Komenky v roce 1909
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• cena stavby – 34134,13 K

1930  V tomto roce je podán návrh na vydláždění měs-
ta dlažebními kostkami od záhorovského železnič-
ního přejezdu – km 11.720 po přejezd pitínský – km 
13.580.

Rovněž bylo navrženo nahradit stávající dřevěný most 
z roku 1922 mostem železobetonovým. V zápisu se říká, že:

..... je třeba zesílit most novou železobetonovou mostov-
kou trámovou o světlosti 14 m a šířce 7,5 m mezi zábradlími, 
rozevřít křídlo na pravém břehu po vodě, aby se zlepšil výjezd 
od nádraží. Staré krajní pilíře je možno použít a rozšíření jich 
o 2 m provésti proti proudu.....

Konec třicátých let a léta čtyřicátá
Most z roku 1922 vydržel až do konce třicátých let, kdy 

byl přestavěn z dřevěného na železobetonový, neboť jeho 
nosnost již nevyhovovala zejména těžkým nákladním autům, 
která zajišťovala dopravu vojenské produkce z Chemických 
a zbrojních závodů v Bojkovicích na místní nádraží. 

Tento most byl vyhozen do vzduchu ustupující německou 
armádou v noci z 30. dubna na 1. května 1945 sotva pár ho-

Významné události z historie Bojkovic

Most zachycený na snímku z dvacátých let minulého století

din před příchodem osvobozující Ru-
munské armády do města. Ještě na 
jeho troskách vzniklo provizorní pře-
mostění.

Po odklizení trosek mostu zniče-
ného v květnu 1945 byl pak výše pro-
ti proudu postaven náhradní dřevě-
ný most. 

Byl tak uvolněn prostor pro stav-
bu mostu, který zde stál až do roku 
2010. Jeho stavba proběhla v roce 
1947 (zde se údaje pamětníků liší – 
podle některých byl most postaven 
až v roce 1958).

Dá se říct, že po mostě u Strom-
merového, ať už v jakékoliv podobě, 
procházely dějiny i celé generace 
Bojkovjanů a patří tak k významným 
místům bojkovské historie. 

O proměnách mostu v posled-
ních sto letech vypovídají fotografie, které jsou umístěny na 
informační tabuli, jenž byla z iniciativy Musejního spolku Aloi-
se Jaška zřízena poblíž soutoku obou zmíněných řek při pří-
ležitosti otevření nového mostu 14. října 2010.

Na závěr si dovoluji požádat laskavé čtenáře, kteří by 
k mostu u Strommerového i k dalším mostům ve městě měli 
nějaké informace nebo dobové fotografie a byli ochotní je 
sdělit, aby se obrátili na autora tohoto článku nebo na Muze-
um Bojkovska. 

Vlastimil Hela, Musejní spolek Aloise Jaška 

1. května 1945 vyhodila most do vzduchu ustupující němec-
ká armáda

Provizorní most přes Olšavu po skončení II. světové války

Most u Strommerového na jaře 2010
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Dne 5. 12. 2010 by se dožil 70 let pan 
Miroslav Koudelík.

26. 12. 2010 uplynulo 9 let od jeho 
úmrtí.

Za vzpomínku děkuje manželka s ro-
dinou

Tak, jak Ti z očí zářila láska a dobrota, budeš nám scházet do 
konce života.

Dne 17. 1. 2011 uplyne 20 let, kdy nás 
opustil náš drahý a milovaný manžel, tatí-
nek, dědeček, švagr, strýc a dobrý kama-
rád pan Antonín Jaroš.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi.

S láskou vzpomíná manželka Otilie, syn 
Antonín s rodinou, dcera Hana s rodinou a rodina Novotná.

Dne 26. 10. 2010 jsme vzpomněli 
11. výročí úmrtí naší drahé maminky a ba-
bičky paní Anděly Pekařové.

Stále zůstává v našich srdcích, kdo 
jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi

Dcery Hana, Alena a vnuk Martin 
s rodinou

To, že čas rány hojí, 
je jen pouhé zdání, 
ten, kdo ztratil, co drahé mu bylo, 
pochopí, kolik bolestí a slz zbylo.

Dne 27. 12. by se dožil 60 let a 12. 1. 
vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí na-
šeho milovaného manžela, tatínka, dě-
dečka pana Karla Slabiňáka.

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Anička, dcera Ester, syn Karel s rodinou.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Jen kytičku na hrob Ti můžu dát a s láskou 
vzpomínat.

Dne 2. 2. 2011 vzpomeneme 7 let od 
úmrtí paní Josefy Viceníkové.

Vzpomíná dcera Alena

Jen kytičku na hrob můžeme dát a s láskou 
na Vás vzpomínat.

Dne 30. 12. 2010 tomu bude již 20 let, 
co nás navždy opustil pan Ladislav Ba-
chůrek ze Bzové.

22. 10. 2010 uplynulo 10 let od úmrtí 
jeho manželky Růženy Bachůrkové.

S láskou stále vzpomínají dcera Helena 
s manželem, vnučky Helena a Romana 

s rodinami.

Společenská kronika

Odešli z našich řad
Milada Raclavská 75 let Bojkovice
Marie Viceníková 79 let č. Přečkovice
Roman Machala 44 let Bojkovice
Otilie Vaculíková 99 let č. Bzová
Anna Salvetová 89 let Bojkovice
Emil Zetík 86 let Bojkovice
Miroslava Horalíková 81 let Bojkovice
Ing. Rudolf Raclavský 81 let Bojkovice
Bohumil Vašát 79 let Bojkovice
Zdeněk Fürst 79 let Bojkovice

Naši noví občánci 
Andrea Gazdíková
Vanesa Králíková
Jakub Hanke
Sára Helová
Eliška Gorčíková
Maxmilián Ond-
rušek
Jan Staník
Jakub Jančářík
Agáta Repová

Lucie Husáková
Lucie Špačková
Agáta Lysoňková
Nikol Prachařová
Libor Salvet
Elena Mikulková
Antonín Šitavanc
Tadeáš Valenta
Matěj Ondrušek

Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, informujte M. 
Špiritovou na Městském úřadě v Bojkovicích písemně nebo e-mai-
lem m.spiritova@bojkovice.cz. Informace na tel. 572 610 428. 
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem 
na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2004 je po-
třebný Váš souhlas.

Vzpomínka
Život smrtí nekončí, neboť láska neu-

mírá, je věčná. Kdo milován byl, není za-
pomenut, ale žije dál v srdci a myslích 
těch, co ho měli rádi, pro které žil a pra-
coval jako moje drahá maminka a naše 
babička paní Marie Abrahámová z Kr-
hova.

Dne 10. 12. 2010 uplynulo 24 let, co 
nás po těžké nemoci opustila. S láskou, 
úctou a vděčností vzpomíná dcera Marie, syn Otto s rodinou 
a vnuk Vlastimil s rodinou. Děkujeme všem, kteří modlitbou 
uctí její památku.

Vřelý dík za to, čím jsi pro nás v životě byl, za každý den, kte-
rý jsi pro nás žil. Byl jsi naší velkou oporou a my si Tě za to vá-
žili a ctili.

Dne 2. 2. 2011 uplyne 15 smutných let, 
kdy nás nečekaně opustil můj drahý tatí-
nek a starostlivý dědeček pan Josef Ab-
rahám z Krhova.

Za dobrotu, lásku a obětavost zůstane 
navždy v našich vzpomínkách.

 S úctou a vděčností vzpomínají 
dcera Marie, syn Otto s rodinou 

a vnuk Vlastimil s rodinou. Děkujeme za tichou vzpomínku.
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Pokud patříte mezi vyznavače turisti-
ky a rádi objevujete nová místa, přijmě-
te tato místa jako tip na výlet.

Klášťov 
Tuto horu najdete ve Vizovických vr-

ších u obce Vysoké Pole. Jako výchozí 
místo můžete využít osadu Ploština, od-
kud vede turistická značka, která navá-
že na naučnou stezku věnovanou PhDr. 
Jiřímu Kohoutkovi.

Bývá nazývána také horou čarodějů, 
tak se jmenovala i výstava, která byla in-
stalována na podzim ve zlínském mu-
zeu a mohli jste na ní vidět unikátní ar-
cheologické objevy z doby starých Slo-
vanů. Poprvé zde byly široké veřejnos-

ti prezentovány nálezy 
objevené při nedávných 
archeologických výzku-
mech na nejvyšší hoře Vi-
zovických vrchů - Klášťo-
vě u Vysokého Pole. Po-
zoruhodné nálezy pak 
zařadily tuto valašskou 
horu mezi nejvýznamněj-
ší, ale zároveň i nejvíce 
záhadné lokality z obdo-
bí Velké Moravy na úze-
mí střední Evropy.

Zuvačov
Na Hrádek nad Kom-

ňou zv. Zuvačov se do-
stanete po značce, která vede z Bojko-
vic přes Modrou vodu na Rasovou. Zna-
čený chodník Vás dovede až na tuto zří-
ceninu. Je u ní vybudováno posezení 
i tabule, na které se dočtete zajímavos-
ti o hradu.

Vartovna
Hezký výlet můžete podniknout do 

oblasti Hornolidečska. Na kopci Vartov-
na byla v listopadu 2009 otevřena nová 
rozhledna se sítí naučných stezek v cel-
kové délce 34 km.

Výchozí místo si můžete vybrat z ně-
kolika variant, z Jasenné, Liptálu, Senin-
ky, Prlova nebo Valašské Polanky. Jed-
na z možností je z parkoviště u motores-
tu na Sirákově (mezi Jasennou a Liptá-
lem). Odměnou Vám budou krásné vý-
hledy ze zajímavé rozhledny.
Foto Zuvačov   MŠ

Odešla jsi nám všem, 
kdo jsme Tě rádi měli,
aniž by Tvé rty sbohem zašeptaly

Dne 8. prosince uplynulo 6 dlouhých 
let, kdy nás navždy opustila paní Zdenka 
Matoušková.

Vzpomínají děti, manžel a rodiče

Dala jsi se na cestu, 
kterou jde každý sám, 
jen dvířka vzpomínek 
jsi nechala dokořán…

Dne 6. března 2011 vzpomeneme 
druhé výročí úmrtí paní Jitky Šopíkové 
z Bojkovic.

Na její lásku, dobrotu a skromnost 
vzpomínají manžel, děti, maminka a sest-
ry s rodinami

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát a s lás-
kou vzpomínat.

Dne 15. 1. 2011 uplynou dva roky od 
úmrtí naší Amálky Matulové z Bojkovic.

Vzpomínají rodiče a sestra Barbora

Poděkování
Srdečně děkujeme všem, kteří svou účastí na po-

sledním rozloučení, projevy soustrasti i květinovými 
dary zmírnili náš zármutek nad odchodem naší dra-
hé maminky paní Otilie Vaculíkové ze Bzové. V ne-
poslední řadě děkujeme paní Květoslavě Ogrodníko-
vé za procítěný smuteční proslov. Poděkování rov-
něž patří manželům Dočkalovým a pohřební službě 
Charón. Také děkujeme MUDr. Bobčíkovi za ocho-
tu a vstřícnost.

Za zarmoucenou rodinu dcery Otilie Jarošová 
a Marie Novotná

- - -
Děkujeme všem, kteří jste se účastí na posled-

ním rozloučení, projevy soustrasti, květinovými dary 
snažili zmírnit naši bolest nad odchodem pana Bo-
humila Vašáta.

pozůstalá rodina

Pozvánka na výlety
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Křesťanské okénko Křesťanské okénko Křesťanské okénko 

NOVÝ ROK 2011
„Bože věčný, ty jsi bez začátku a bez konce, ty jsi původ-

ce a svrchovaný Pán všeho tvorstva. Do tvých rukou vkládá-
me nový rok a prosíme tě: posiluj nás abychom plnili tvou 
vůli, a dej nám, co potřebujeme, aby náš život přinášel uži-
tek. /vstupní modlitba/

1. LEDEN – NOVÝ ROK
Začíná nový rok, je to vhodný okamžik k zamyšlení, jak 

pokračovat dále. Je to rok plný očekávání, naděje, překvape-
ní, šťastných a někdy i smutných chvil. Každý rok nám přináší 
něco nového, něco nečekaného, je to počátek, ve kterém ne-
zůstaneš stát, ale musíš vykročit do nových dnů.

Nový rok byl svátkem obřezání Páně. Nyní patří tento den 
dárkyni Kristova života, královně nebes a země. Je to svá-
tek Matky Boží, Panny Marie. Proto na začátku tohoto nové-
ho roku otevřete svá srdce naději, svěřme se pod ochranu 
MATKY, která nás povede cestou k Bohu. Nastupme na ces-
tu víry, lásky, proste Pannu Marii, aby svou mateřskou ochra-
nu rozšířila na všechny, na naše blízké, na celý svět. Každý 
člověk má své schopnosti, duši, rozum, vůli, odvahu a lásku, 
bez těchto schopností bychom nic neznamenali. A právě Bůh 
nás obdařil těmito schopnostmi, kterými nás uvádí do plod-
ného a smysluplného života.

Spojme se proto všichni s božským Veleknězem a vy-
prošujme si pro nadcházející rok abys: „svou obětí přiváděl 
mnohé ke spravedlnosti, aby ti pak dal v poslední zářit jako 
hvězda na věčné časy. Jen Pána měj na zřeteli a nezakolí-
sáš, vždyť je ti po pravici. Můj Pane, ochraň mne, k tobě se 
utíkám... ukaž mi cestu k životu. Jen u tebe je hojná radost 
a věčná slast.“ /r. Žalm 16/

3. ledna oslavíme památku Nejsvětějšího jména Ježíš. 
Jméno Ježíš má stát na začátku i na konci. V jeho jménu za-
čínej, cokoliv děláš, a v jeho jménu to také ukonči, říká sv. A. 
Paduánský.

6. leden – Slavnost Zjevení Páně - Tři králové. Oslavuje-
me v tento den Krista - Světlo světa. Kdo je ten, který právem 
zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem našeho ži-
vota, jemuž všechno náleží, který nás chrání a vede ke spá-
se, kterému právem patří naše klanění. V Matoušově evange-
liu čteme: „V době, kdy se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku 
za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od výcho-
du a ptali se: „Kde je novorozený židovský král? Uviděli jsme 
jeho hvězdu na východě a přišli jsme se mu poklonit.“

A tak tito tři mudrcové – tři králové - Kašpar, Melichar a Bal-
tazar, podnikli dlouhou cestu při následování hvězdy, dokáza-
li pokleknout před dítětem a dát mu drahocenné dary. Tento 
den se stává již po několik let tradicí, kdy tři králové přicháze-
jí do našich domovů, aby nám připomněli tento krásný svá-
tek. I v letošním roce vás opět navštíví naši malí koledníci, při-
nesou vám písničku s požehnáním a přáním všeho dobrého 
a krásného do nového roku a na domovních dveřích vyznačí 
svá jména K + M + B. Tříkrálová sbírka, která je součástí této 
návštěvy, bude opět ve prospěch Charity jako zdroj podpory 
a solidarity na potřeby lidí v nouzi. Neodmítejte je, ale otevře-
te jim svou štědrou dlaň!!

2. února – Uvedení Páně do chrámu - Hromnice - za 40 
dní po narození nesou Pána Ježíše do chrámu Josef s Marií, 
kde je představen Bohu a zároveň podroben židovské obě-
ti.V tento den si připomínáme Simeonova slova, že Pán je 
světlo národů, ale také, že i náš úkol je být světlem světa 
a osvěcovat ho svým životem, skutky i slovy.

11. únor – Světový den nemocných - tento den ustano-
vil Papež Jan Pavel II. jako památku prvního zjevení Matky 
Boží Lurdské. Tento den je výzvou, aby byl věnován modlitbě 

a rozjímání za trpící a nemocné, že je potřeba dbát na laska-
vé jednání s nimi, že služba nemocnému je službou samot-
nému trpícímu Kristu

Všem našim farníkům a spoluobčanům do nového roku 
přejeme všechno dobré, krásné. Kéž vaše srdce a vaše ro-
diny jsou naplněny láskou a pohodou. Ať Boží milost, dary 
Ducha svatého a ochrana Panny Marie Vám přinesou lás-
ku, štěstí a všechno dobré pro krásné a radostné dny po 
celý rok.

ŽIVOT VE FARNOSTI 2010
S přáním lásky, milosti a radostně prožitého roku opět 

k nám přicházeli naši koledníci. Letošní Tříkrálová sbírka ve 
farnosti činila celkem 71 320,- Kč. Vybráno bylo následov-
ně – Bojkovice - 62 443,- Kč, Bzová - 3 759,- Kč, Krhov – 5 
113,- Kč. Všem dárcům srdečné poděkování.

V lednu byla rovněž sbírka na Haiti postižené silným ze-
mětřesením v částce 42 800,- Kč.

V únoru v Den nemocných bylo udělování pomazání ne-
mocných při mši svaté. Ve středu 17. února byla zahájena 
postní doba udílením POPELCE. Pobožnosti křížové cesty 
v postní době opět vedla jednotlivá společenství. V této době 
byla vykonána předvelikonoční zpověď pro celou farnost, za 
spolupomoci kněží ze sousedních farností.

Adorační den v naší farnosti se svátostným požehnáním 
byl 4. 5. a 22. 5. se uskutečnila pouť na Svatý Hostýn za účas-
ti asi 45 poutníků.

Na svátek Nejsvětější trojice přistoupilo k prvnímu svaté-
mu přijímání 12 dětí. Za krásného letního počasí se konala 
slavnost Božího Těla s adorací u všech čtyř oltářů. Otec Jiří 
s mládeží se vydali na pěší pouť na Žítkovou ke kapličce. Po-
slední neděle v srpnu se v našem kostele konaly řeholní sliby 
sester dominikánek Alberty a Jordány.

Tradiční pouť na Provodov v neděli 5. 9. za krásného po-
časí a hojné účasti poutníků, kteří autobusem, pěšky nebo 
na kolech, si přišli vyprosit ochranu Panny Marie a poděko-
vat za milosti.

V září se opět konal již 4. Farní den, letos na farní zahra-
dě. Hry dětí,vystoupení malé schóly a pobesedování s přá-
teli s chutným občerstvením, které připravili členové Pasto-
rační rady.

17.10. - koncert schola Adorale ze Študlova. V neděli 24. 
října – Misijní neděle zpestřena sladkostmi, dary a dárečky od 
štědrých farníků určené k prodeji. Výtěžek i se sbírkou činil
31 000,- Kč jako dar na činnost misií. Ve Svátek Všech sva-
tých Dušiček se konala dušičková pobožnost u hraběcí hrob-
ky.

13.11. - Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská 
a řeholní povolání na Velehradě. Pro všechny školáky – klu-
ky, holky, jejich rodiče, na ukončení prázdnin táborák s opé-
káním na farní zahradě. V neděli po mši svaté – svěcení ak-
tovek dětem – školákům. Ministranti a schola v době prázd-
nin na skautské chatě v Pitíně prožívali pěkné chvíle v krás-
né přírodě.

Otec Josef Juriga v době své dovolené u rodičů zastupo-
val a sloužil mše svaté v našem kostele, na klášteře i v Pitíně. 
Za tuto službu moc děkujeme.

Poděkování patří i všem obětavým farníkům, ministran-
tům, schole a všem lidem dobré vůle, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem podílejí na různých aktivitách, ve společenstvích, úkli-
du a údržbě kostela. Náš Pán na tuto vaši službu nezapome-
ne a dá vám sílu do dalších dnů.  

ELA
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I. ročník setkání bývalých dětí z Fučíkovky, Domků a ul. Luhačovské
Každý z nás starších jsme si prožili vývojovou etapu od narození po dospělost, které se jednoduše říká dětství. Mnozí mi 

určitě dáte za pravdu, že často si při různých příležitostech vzpomínáme právě na období dětských let. Mnohdy si klademe 
i otázky, např.: Jaké jsme měli dětství my starší a jak ho prožívají děti dnes? Bylo naše dětství šťastné? Vzpomínáme na své 
dětství rádi? Při návštěvě rodiny nebo našich přátel, při prohlížení rodinných fotografií, ale i při sportu či u piva se myšlenka-
mi do dětství vracíme stále častěji. Vzpomínají se různé příběhy a zážitky v dobrém i ve zlém. Ale proč si jenom vykládat jen 
tak, proč nezavzpomínat přímo s těmi, s kterými jsme v dětství vyrůstali?

Na základě toho se zrodila myšlenka a vytvořila se skupinka obětavých organizátorů a v sobotu 16. října 2010 se na zákla-
dě iniciativy Jaromíra Ševčíka, Aničky Nevrlové, Helenky Kovačíkové a Františka Jančaříka uskutečnil I. ročník setkání býva-
lých dětí Fučíkovy čtvrti, Domků a ul. Luhačovské.

Jde svým způsobem o unikátní setkání jistého okruhu lidí, kteří společně trávili řadu dětských let, aby se pak rozutekli do 
světa za vzděláním, za prací či následovali své vyvolené životní partnery. Mnozí z nás však zůstali Bojkovicím a blízkému oko-
lí věrni nebo se po nějaké době do Bojkovic zase rádi vrátili. 

Místem setkání v dopoledních hodinách byla studna mezi 2. a 3. činžákem na Fučíkově čtvrti, která byla za našich časů 
určitým symbolem či hlavním centrem sportovní i zábavné činnosti.

Ke studni jsme se v sobotní dopoledne scházeli postupně a počasí nám docela přálo. Než jsme se všichni sešli, tak jsme 
mezitím okoštovali různé domácí produkty jak na chuť, tak na zahřátí.

Milým překvapením pro nás bylo, že mezi nás přišli i někteří z rodičů našich vrstevníků - pan Pavlacký, pan Bílý, paní Puš-
ková, paní Kolísková, paní Voráčková a paní Vlková. K poledni jsme provedli skupinové snímky přítomných účastníků a poté 
jsme odešli na TIS, kde byl zajištěn oběd.

Krátké úvodní slovo před obědem přednesl Mira Ševčík, ve kterém přivítal všechny účastníky našeho prvního setkání. Poté 
jsme provedli slavnostní přípitek a při něm vzešla vůle většiny, že se budeme scházet každý rok. 

Po obědě následovala rozprava po dvojicích, trojicích či ve skupinkách. Bylo o čem vyprávět, protože mnozí jsme se ne-
viděli víc jak 40 let. Rovněž jsme si vzpomenuli i na ty, kteří již odešli na věčný odpočinek.

Nejvíce se vzpomínalo na to, jak jsme jako děti trávili svůj volný čas. Především jsme si vzpomenuli na dvě sportovní osob-
nosti a to pana učitele Jaroslava Pavlíka a Mirka Jančaříka. Pod jejich vedením se pořádaly atletické mítinky, fotbalové derby 
Flamengo/Fučíkovka/ vs. Botafogo/Domky/. Naše sportovní činnost neprobíhala jen tak. Na břehu u hřiště a z oken činžáků 
povzbuzovaly desítky dětí i někteří z rodičů. Vedle sportu jsme se dokázali zabavit i jinak. Tehdy nás neomezovaly žádné po-
čítače, mobily, videa, přehrávače či desítky satelitních programů v televizi .

Celkový počet účastníků ani v tom shonu myslím nikdo nespočítal, ale moc nás do šedesáti nechybělo, což je na úvodní 
setkání víc než pěkné. Posezení a povídání se protáhlo déle než jsme čekali, ale věřím, že jsme se všichni rozcházeli s dob-
rým pocitem.

Na závěr bych chtěl poděkovat jménem organizátorů všem ostatním, kteří se na zabezpečování této pěkné akce podíleli, 
a rovněž paní Koželuhové a jejímu personálu na TISU za přípravu příjemného prostředí.

Kdo máte zájem se o našem dětství dovědět víc, navštivte naše webové stránky www.fucikovkadomkyluh.estranky.cz. Ze-
jména jsou k vidění zajímavé fotografie pana Arpáda Pušky, jemuž jsme vděčni nejen za dětské snímky, ale i za dnes už his-
torická fota Bojkovic. Rovněž se můžete podívat na aktuální fotografie z našeho prvního setkání.

Za organizátory setkání František Jančařík
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Žáci a dorost
Na tom, že požární sport v Bojkovicích má opravdu jméno, se velkým dílem přičinili také starší žáci, kteří se jako každý rok 

účastnili „Velké ceny OSH Uherské Hradiště“, která 
se skládá z 11 pohárových soutěží. Každá pohárová 
soutěž se skládá z dvou disciplín a to „štafeta dvo-
jic a požární útok“. Z těchto soutěží se jim podařilo 
získat 8 x 1.místo, 1 x 2.místo a 1 x 6.místo, čímž si 
zajistili jasné vítězství a postup do soutěže „ O po-
hár ředitelky HZS Zlínského kraje“. Na této pres-
tižní soutěži, které se účastní dvanáct nejlepších 
družstev Zlínského kraje, si svými výkony zajistili
3. místo. V letošním roce také proběhlo Okresní 
kolo hry „Plamen“, které se skládá ze sedmi dis-
ciplín. Prvenství v celkové klasifikaci této soutě-
že uniklo našim pouze o 0,02 setiny sekundy, ale 
stříbrná příčka zajistila účast na krajském kole hry 
Plamen. Tato soutěž je zastoupena osmi nejlepší-
mi družstvy Zlínského kraje. Naši starší žáci se zde 
umístili na krásném třetím místě, kde je překonaly 
pouze týmy Hovězí ze Vsetínska a Vlčnova. Mimo 
tyto soutěže žáci dále plní celoroční činnost , např. 
PO očima dětí, odznaky odbornosti – preventista, 
strojník, cvičitel, atd. , sběr starého železa, aj. Uply-
nulá sezona požárního sportu byla pro naše žáky velmi úspěšná a doufejme, že nadšení, obětavost a odhodlání nám vydr-
ží do další sezony roku 2011.

V loňském roce nám také přibylo družstvo dorostu, které vzniklo z odchovanců našich žáků. Vzhledem ke změně trati ze 
40 m žákovské na 80 m dorosteneckou tento tým pomalu sbírá zkušenosti a úspěchy se dostavují. Toto družstvo se letos zú-
častnilo 15 pohárových soutěží ve zlínském a hradišťském okrese, kde nasbíralo 10 pohárů. V příštím roce se chystáme na 
účast v dorostenecké soutěži „hry Plamen“, kde se někteří členové zúčastní i jako jednotlivci.

Úspěch naší mládeže však nezávisí pouze na členech soutěžních družstev, ale také na obětavosti jejich vedoucích, proto 
je na místě poděkovat za tuto podporu panu Pavlu Brhlíkovi a Oldřichu Krčovi. Jaroslav Hanke ml.,vedoucí mládeže

Požární sport v Bojkovicích - špička na Moravě
Muži nad 35 let

I když je požární sport v našem regionu stále ve stínu spor-
tů populárnějších, fanoušci tohoto sportovního odvětví ví, že 
se v areálu krhovského hřiště už 14. sezonu téměř beze změn 
v sestavě připravuje a trénuje jeden z nejúspěšnějších sportov-
ních kolektivů našeho regionu v posledních letech, družstvo 
mužů hasičské výcvikové základny z Bojkovic. Kolektiv známý 
ve svých tradičních fialových dresech dokázal v naší republice 
i na Slovensku vyhrát spoustu prestižních soutěží, získat téměř 
dvě stovky pohárů a v minulých letech postoupit až do extraligy 
České republiky v požárním útoku.V loňské sezoně začal tento 
již legendární kolektiv startovat v kategorii muži nad 35 let a po 
dokonalé jarní přípravě s využitím bohatých závodnických zku-
šeností doslova prolétl loňskou sezonou ve znamení naprosto 
skvělých výkonů podávaných na soutěžích na Zlínsku, Vyškov-
sku, Kroměřížsku a Vsetínsku. Ze 17. soutěží, kterých se vloni 
zúčastnili, dokázali 13 x vyhrát. Nad jejich síly byla pouze „35“ 
z Ostravy, která naše „závoďáky“ v pomyslném boji o nejlepší 
kolektiv Moravy v této kategorii porazila a odsunula na stříbrnou 
příčku. Letošní sezonu směřoval tento kolektiv veškerou pozor-
nost seriálu závodů vsetínské ligy, kde se v této kategorii sjíždí 
pravidelně velmi dobrá konkurence z okolí Beskyd a Ostravska. 
Po celou sezonu dávali svými výkony v jednotlivých kolech tušit, že pomýšlí hodně vysoko. Nádherný pocit pak zažili naši zá-
vodníci na noční soutěži v krásném prostředí vodní nádrže Bystřička, kde si vítězstvím v této soutěži zajistili i celkové vítězství 
v letošním 15dílném seriálu soutěží vsetínské ligy v požárním útoku mužů nad 35 let.V posledním závodě v Lešné u Valaš-
ského Meziříčí ještě předvedli časem 15.71 s. na 80metrové trati nový rekord této ligy a dokázali, že jim vítězný pohár z Pod-
beskyd v této kategorii právem patří.

Velkým příslibem je i vloni vzniklé družstvo dorostu, složené z našich odchovanců, kteří souběžně startovali v letošním 
roce ve Zlínské i Hradišťské lize a odkud pravidelně přiváželi poháry za čelní umístění. Zejména Zlínská liga má špičkovou 
úroveň a jen dokazuje to, že požární sport ve zlínském kraji patří k absolutní špici v naší republice, a nás může jen těšit, že 
všechna naše soutěžní družstva mají na těchto soutěžích co předvést a že požární sport z Bojkovic patří skutečně ke špičce 
na Moravě.  František Brhlík, velitel SDH
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Sportovní klub Slovácká Viktoria Bojkovice bilancuje úspěšný podzim 2010! 

I. mužstvo mužů - I.B třída, sk. C
Po mizerné jarní části jsme start do nové sezony zahájili 

se staronovým trenérem Josefem Hořákem.
Bohužel avizované posily ze Slavičína v létě svůj příchod 

odřekly. Přípravu jsme tedy začali pouze s nově příchozím 
zkušeným brankářem Dušanem Konečným, řadou mladíků 
a stávajícím kádrem z předešlého ročníku. Těsně před za-
čátkem podzimu se nakonec tým podařilo posílit třemi hrá-
či z Nové Dubnice ze Slovenska - Petrem Ondrejíkem, Miro-
slavem Čačkem a Markem Balonem. Chuť poprat se o mís-
to v týmu projevil taktéž odchovanec Ladislav Salvet, kte-
rý přišel z Pitína. V přípravě jsme odehráli 4 zápasy (2 vý-
hry a 2 prohry). Projev mužstva v nich byl hodně nevyrovna-
ný. Ve stejném duchu začaly i úvodní mistrovské zápasy. Po 
bezkrevných výkonech jsme měli po 5 kolech pouze 6 bodů 
a předsezonní ambice hrát o špici tabulky byli v oblasti uto-
pie. Kritika trenéra Hořáka se pomalu stupňovala. Ten ještě 
vedl mužstvo ve 2 vítězných zápasech, ale poté, paradoxně 
když už se zdálo, že se mužstvo může zvednout, tak sám ze 
své pozice odstoupil. Naštěstí jsme dlouho bez kouče nezů-
stali. Oslovený zkušený trenérský harcovník Miroslav Polá-
šek naši nabídku neodmítl a tak jsme se mohli těšit na muže, 
který okusil i prvoligový fotbalový chlebíček. Pod jeho vede-
ním jsme i nadále pokračovali na vítězné vlně a ve zbývajících
7 zápasech jsme získali neuvěřitelných 19 bodů z 21 mož-
ných! Konečný podzimní bodový výsledek se tedy zastavil 
až na 31 bodech za 10 výher, 1 remízu a 3 porážky při aktiv-
ním skóre 33:14! Před jarním pokračováním jsme skončili na 
stupni nejvyšším, s náskokem 4 bodů na Zlámanec a 5 bodů 
na Strání, Otrokovice a Osvětimany. Všechny zápasy odehrá-
li Konečný, Spáčil, Varga a Čačko. Celkově do mistrovských 
zápasů zasáhlo 21 hráčů. Nejlepším střelcem byl Varga s
8 brankami, v závěsu je Čačko se 7 zásahy, dále Balon
5, Spáčil 4, Salvet 2, Valter 2, Ondrejík 1. Soupeře jsme do-
nutili ke vstřelení 4 vlastních branek. V podzimní části jsme 
neobdrželi žádnou červenou kartu, žlutých napomenutí bylo 
celkem 28. Velmi potěšitelná byla také tréninková docházka, 
v průměru byla účast na jednotku 12 hráčů. Závěrem musí-
me tedy přiznat, že do jarní části nemůžeme mít jiné ambice 
než jednoznačný boj o postup do 1.A třídy! Kádr I. mužstva 
v podzimní části 2010: Dušan Konečný, kapitán Zdeněk Spá-
čil, Ladislav Salvet, Marek Kúdela, Pavel Krč, Jaroslav Pav-
lík, Lubomír Valter, Bronislav Valíček, Vlastimil Kovář, Mari-
an Varga, Drahomír Prachař, Tomáš Mlček, David Hanke, Mi-
chal Lebánek, Jan Zýka, Lukáš Floreš, Peter Ondrejík, Marek 
Balon, Miroslav Čačko, Martin Varaďa, Roman Martinec. Re-
alizační tým: trenér Josef Hořák (1.-7.zápas), Miroslav Polá-
šek (8.-14.zápas), asistent trenéra + vedoucí mužstva Mar-
tin Liška, masérka Věra Hořáková (1.-7.zápas), sponzor týmu 
- SKD Bojkovice - Ing. Petr Kuchař ml.

Dorost - krajská soutěž, sk. B (ročník narození 1992-95)
Patnáctičlenný kádr absolvoval krátkou, ale kvalitní přípra-

vu proloženou zápasy 2 turnajů v Přečkovicích. Již předem 
bylo zřejmé, že dobrých výsledků lze dosahovat jen v opti-
mální sestavě základního kádru. Každý chybějící hráč již zna-
menal oslabení některé z řad. Jen záložní řada nabízela alter-
nativy a byla ve všech zápasech podzimu (vyjma utkání v Ot-
rokovicích) hnacím motorem kolektivu. Zde hráli prim D. Křiž-
ka, M. Miča, L. Holík a J. Kříž. Chybující krajní obránce zabez-
pečoval až do svého přeřazení do I. mužstva Marek Kúdela, 
který skvělou organizací středu obrany nedovoloval častá za-
končení útoku soupeře. Co znamenal Kúdela pro výkon ko-
lektivu lze odvodit od jeho absence a následujících tří porá-
žek v závěru podzimu, kdy jsme přepustili pozici lídra Male-
novicím. Přezimujeme tedy na 2. příčce se ziskem 31 bodů 

za 10 vítězství, 1 remízu a 3 porážky při aktivním skóre 58:21. 
V útočné fázi jsme střídali slabší výkony s excelentními - prů-
měr přes 4 vstřelené branky na utkání je více než slušný. 
Nejvíce gólů vstřelil kapitán mužstva J. Kříž (12), dále pak 
R. Martinec (10), L. Holík (7), A. Kalina (6), D. Křižka (6), J. 
Švach (5), M. Miča (5), M. Kúdela (4), R. Řezníček (2), M. Ku-
chař (1). Škoda zranění Švacha, jehož branky chyběly přede-
vším v prohraných zápasech. Zvláštní kapitolou jsou výkony 
rozhodčích, kteří výrazně ovlivnili výsledky v Újezdci a s O. 
N. Vsí a přispěli i ke zranění klíčových hráčů (Švach, Miča). 
K rekapitulaci patří i slábnoucí tréninková morálka v závěru 
sezóny, ukončení aktivní fotbalové kariéry talentovaného J. 
Maštalíře, dlouhodobá zranění M. Homoly a O. Fojtíka. Pod-
mínky a hráčský kádr přesto řadí kolektiv dorostu do vrch-
ních pater soutěže. Musí se však zapracovat na postu bran-
káře (J. Urbánek), na kvalitní zimní přípravě a na přehodno-
cení svého vztahu k fotbalu u některých hráčů. Ideální sesta-
va podzimu: Jan Urbánek - Roman Martinec, Marek Kúdela, 
Marek Kuchař, Radek Řezníček - Lubomír Holík, David Křiž-
ka, Michal Miča, Jaroslav Kříž - Adam Kalina, Jan Švach. Do 
kádru dále patřili Michal Lebánek, Jakub Uchytil, Luděk Pav-
lík a Marian Zigo. Trenér Lubomír Valter st., vedoucí mužstva 
Jaroslav Kříž st. 

Starší žáci - krajská soutěž, sk. B (r. 1996-97)
Do fotbalového ročníku 2010-2011 jsme vstupovali s vě-

domím, že po loňské nevydařené sezoně musíme začít bu-
dovat téměř zcela nové mužstvo. Z důvodu menšího počtu 
chlapců ročníků narození 1996 a 1997 a i přesto, že byli do 
družstva navíc přeřazeni čtyři chlapci ročníku narození 1998 
(Jančařík Martin, Slavíček Dominik, Gazdík Josef a Lekeš 
Michal) bylo jasné, že nám budou muset v zápasech vypo-
máhat i další talentovaní chlapci z mladších žáků. Před za-
čátkem soutěže mužstvo sehrálo přípravné zápasy ve Štít-
né (3:2), se Šumicemi (1:1), se Slavičínem (8:2) a tak jsme 
sice s napětím, ale optimisticky vstupovali s tímto mladým 
mužstvem do mistrovských zápasů. Bohužel hned na za-
čátku soutěže jsme velmi rychle spadli na zem. Nastala si-
tuace, které jsme se obávali. Zranění, ale hlavně neochota 
některých starších chlapců trénovat a dokonce jejich špat-
ná docházka na zápasy. Po polovině soutěže jsme se na-
cházeli téměř u dna tabulky (2x vítězství, 1x remíza a 4x pro-
hra). Naštěstí po rozhovorech a domluvách, ať ze strany tre-
nérů nebo rodičů, nastal dlouho očekávaný zvrat. Mužstvo 
v druhé polovině podzimní části již neprohrálo, když 4x vy-
hrálo a 3x remizovalo. Podzimní část sezony jsme zakonči-
li na pátém místě tabulky se ziskem 22 bodů a aktivním skó-
rem 60:30. Potěšující je, že máme druhý nejlépe střílející útok 
v soutěži. Čtvrtá nejlepší obrana je také příjemným zjištěním. 
Samotnou kapitolou je herní projev mužstva, kdy jsme střída-
li hezké kolektivní projevy hry s individuálním až sobeckým 
přístupem některých jednotlivců, kteří si někdy neuvědomo-
vali, že fotbal je kolektivní sport a ne hra jednoho či dvou hrá-
čů. Po polovině soutěže ale můžeme být vcelku spokojeni. 
Chlapci zjistili, že se můžou v soutěži rovnat s každým muž-
stvem. Nechceme nikoho z hráčů vyzvedávat, poněvadž kaž-
dý je součástí mužstva a má na hřišti své úkoly. Pokud dá své 
schopnosti ve prospěch mužstva, pak je z toho dobře fungu-
jící kolektiv, který přináší radost ze hry. My trenéři razíme hes-
lo: „trénink dělá mistry“, proto se chceme tímto obrátit na ro-
diče, kteří by měli být hlavním hnacím motorem pro sportov-
ní růst chlapců, aby se zajímali o to, jestli chodí na tréninky, 
případně nám v tomto pomohli a dohlíželi na své ratolesti. 
Kádr mužstva (v závorce počet vstřelených branek): kapitán 
Bartošík Marek (9), Varga Patrik, Schäffer Pavel, Prachař Da-
vid (15), Varous Jiří, Kolínek Marek, Gago Petr (24), Dubov-
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ský Robert (2), Mikeska Michal, Michalčík Tomáš, Hodulík Lu-
káš, Jančařík Martin, Slavíček Dominik (5), Gazdík Josef (3), 
Lekeš Michal, Polášek Viktor, Gabrhel Jan, Martinec Patrik 
(1), Krpálek Martin (1), Kolínek Martin, Pavlis Michael. Trené-
ři: Gazdík Josef, Slavíček Milan.

Mladší žáci - krajská soutěž, sk. B (r. 1998-99)
Na letním soustředění se do kolektivu velmi dobře adap-

tovali tři noví chlapci z Nezdenic (M. Pavlis, M. Kolínek a J. 
Gabrhel), dříve hrající v záhorovické přípravce, stejně jako P. 
Jančář, který se do týmu zapojil v průběhu sezony. V týmu 
tak přirozeně vznikla větší konkurence a protože docház-
ka téměř všech kluků na tréninky i zápasy je příkladná (chy-
bí jen výjimečně kvůli nemoci nebo zranění), výkonnost jed-
notlivých hráčů jde obecně nahoru. Po výborné první polovi-
ně podzimu jsme vedli celou tabulku bez ztráty kytičky, když 
jsme v úvodním utkání soutěže dokázali zvítězit i na půdě 
současného lídra tabulky - Spartaku Hluk. Ke konci podzim-
ních bojů jsme se trochu potýkali s postem gólmana, kde 
jsme si museli po onemocnění J. Varouse a zranění V. Poláš-
ka několikrát vypůjčit talentovaného gólmana starší příprav-
ky Michala Vaculína. Do starších žáků byli již od letní přípra-
vy přeřazeni a mistrovská utkání za starší kluky také pravidel-
ně hrávali D. Slavíček, J. Gazdík, M. Jančařík a M. Lekeš. Kro-
mě těchto chlapců za starší žáky rovněž dle potřeby nastu-
povali další mladší žáci. Pokud by byl dostatek starších žáků 
a řada chlapců by tak nemusela hrát před utkáním mladších 
žáků i za starší, výsledná tabulka mladších žáků mohla vypa-
dat ještě lépe. To se ale nedá nic dělat. Celkově druhé mís-
to s dvoubodovým odstupem na vedoucí Hluk při zisku 31 
bodů za 10 výher, 1 remízu a 3 porážky při aktivním skóre 
63:24 určitě také není k zahození a motivuje chlapce k po-
ctivé zimní halové přípravě, která bude opět zpestřena po-
pulárními satelitními halovými turnaji. Za celkový přístup ke 
svým sportovním povinnostem a předváděné hře zasluhují 
kluci velkou pochvalu. Kádr mužstva (v závorce počet vstře-
lených branek): Varous Jakub (1), Polášek Viktor (5), kapi-
tán Martinec Patrik (10), Kolínek Martin (6), Vápeník Filip (9), 
Jančařík Martin (7), Gazdík Josef (6), Krpálek Martin (7), Pav-
lis Michael (1), Valášek Patrik (1), Slavíček Dominik (4), Po-
lák Tomáš (2), Gabrhel Jan z Bojkovic (2), Gabrhel Jan z Nez-
denic (1), Lekeš Michal, Stašek Tomáš, Klimeš Matěj, Jančář 
Petr, Paška Jakub, Vaculín Michal. Trenér Miča Pavel, vedou-
cí mužstva Varous Jiří.

Starší přípravka - krajská soutěž, sk. D (r. 2000-01)
Do nové sezony vstoupila starší přípravka pod vedením 

nové dvojice trenérů Romana Stružky a Lukáše Floreše. R. 
Stružka přešel od týmu mladší přípravky a L. Floreš převzal 
post po svém otci. Je určitě chvályhodné, že mladý aktivní 
fotbalista je ochoten věnovat svůj volný čas trénování mláde-
že a být tak sportovním vzorem pro malé začínající fotbalis-
ty. Dává také příklad dalším mladým, kteří by chtěli věnovat 
svůj volný čas trénování mládeže, neboť dobrovolných trené-
rů je stále nedostatek. Starší přípravku tvoří kádr 18 chlapců, 
z nichž jeden přestal v polovině sezóny chodit kvůli špatným 
výsledkům ve škole. Doufejme, že dočasně! Tři z nich jsou 
úplní začátečníci (tzn. že neprošli mladší přípravkou). Trénin-
ky máme vždy ve středu a pátek a pokud nehrajeme zápas, 
tak i v pondělí. Průměrná tréninková účast je 90 %, za což 
musíme kluky pochválit. Případná neúčast bývá převážně 
kvůli nemoci. Do mistrovských zápasů se zapojilo 15 chlap-
ců. Zbylí tři nováčci se učili základům při trénincích, ale urči-
tě se s nimi počítá do zimních satelitních turnajů a jarní sezó-
ny. V zápasech jsme střídali maximální počet hráčů tak, aby 
si zahráli všichni. Pro kluky této věkové kategorie je to velmi 
důležité! Sehráli jsme 7 utkání, jedno utkání bylo odloženo 
z důvodu nepřízně počasí. 3x jsme vyhráli, 4x prohráli, vstře-
lili jsme 19 branek a obdrželi 38. Odehráli jsme krásné vyrov-

nané zápasy, ve kterých jsme se snažili vštípit klukům fotba-
lovou myšlenku a nepožadovat od nich zakopávání míčů do 
autu za účelem udržení příznivého výsledku. To je to nejjed-
nodušší, co se v pozdějším věku naučí. V současnosti by si 
měli hrát a ne jít na hřiště se strachem. Pouze s výběrem Slo-
vácka A jsme jednoznačně prohráli a obdrželi 21 branek. Nej-
lepším střelcem je Koželuha (7), následují ho Kavka (3), Buri-
ánek (3), Stružka (3) Krahula (2), Šašinka (1). Nejlepšími hrá-
či jsou brankář Michal Vaculín, obránce Lukáš Stružka, zálož-
ník Jindřich Koželuha a útočník Jan Kavka. Velkými oporami 
jsou Marko Pešek, Tomáš Vavrečka, Jiří Šašinka a Radek Bu-
riánek. Pochvalu si zaslouží Ricardo Stojka, Michal Vyhná-
lek, Václav Kroupa, Ondřej Krahula, Zbyněk Zábojník, Ma-
rek Barabáš a Jakub Lukáš. Při pravidelném a pilném trénin-
ku budou dobří fotbalisté i z Davida Šašinky, Erika Jozefčáka 
a Kristiana Pindura. Trenéři Roman Stružka a Lukáš Floreš.

Mladší přípravka - krajská soutěž, sk. D (r. 2002-03)
Příprava na podzim 2010 proběhla standardním a osvěd-

čeným způsobem, tedy soustředěním ve Starém Hrozenko-
vě. Kromě dvoufázového tréninku, jak jinak než převážně her-
ní formou, si chlapci změřili síly ve florbalovém turnaji, v pla-
veckém sprintu, v turnajích v pexesu a v „Člověče, nezlob 
se“, ve výtvarné soutěži (samozřejmě na fotbalové téma), své 
znalosti mohli předvést ve sportovním kvízu. Nejlepší zpěváci 
si od táboráku kromě zamaštěné pusy od špekáčku odnes-
li diplomy fotbalových Superstar. V rytmu kytarových akordů 
všichni zvládli přípravkářskou hymnu a všechny bojové pokři-
ky, tolik potřebné k utužení dobré party. Vyvrcholením týden-
ního snažení byla soutěž „8x z abecedy fotbalu“, která je mo-
difikována vzhledem k věku a k dovednostem chlapců. Kádr 
chlapců ročníků 2002-03 se v průběhu září rozrostl o benja-
mínky ročníků 2004-05 a momentálně se trenérský tandem 
Mgr. Jan Baier – Miroslav Valášek stará o 19 chlapců. V mi-
strovských utkáních nastupuje 11 chlapců. Hraje se systé-
mem 5+1 a pravidelně se střídají dvě pětky. Klukům prospě-
lo, že se hraje na menším hřišti - jsou častěji u míče a musí ře-
šit daleko více herních situací než dřív. I rozehrání autu nohou 
má velký vliv na jejich rozvoj - balon je pořád ve hře a hlav-
ně na zemi. Ze sedmi utkání jsme na podzim 3 vyhráli, 4 pro-
hráli, jedno je odloženo na jaro. Máme 9 bodů, skóre 40:48 
a v tabulce nám po podzimu patří 5. místo. Tyto statistické 
údaje jsou ovšem naprosto nepodstatné a už v příští sezóně 
se výsledky zpracovávat nebudou. Někteří trenéři totiž hra-
jí na vítězství za každou cenu a přehlíží to podstatné. Totiž 
aby radost ze hry prožíval co možná největší počet chlap-
ců. Nejlepším střelcem podzimu je rychlonohý a důrazný Mi-
chal Králík s 15 góly. Dále se střelecky prosadili Tomáš Andr-
lík (14x), Adam Kundrata (7x), Tomáš Mojžíšek (2x) a po jed-
nom gólu vsítili Dominik Kapsa a Erik Bulejko. Kádr mladší 
přípravky: Michael Šebesta, Dominik Kapsa, Roman Trnka, 
Tomáš Andrlík (K), Michal Králík, Adam Kundrata, Michael Zá-
bojník, Erik Bulejko, Tomáš Mojžíšek, Lukáš Valášek. Benja-
mínci: Radovan Kočica, Matyáš Liška, Filip Kalík, Jan Josefík, 
David Urbánek, Bohumír Strommer, Dan Petřík, Jakub Som-
mer, Michal Mojžíšek. Trenéři Mgr. Jan Baier a Miroslav Valá-
šek děkují rodičům chlapců za trvalou podporu jejich snaže-
ní. Poděkování patří samozřejmě všem rodičům, kteří svoje 
děti pravidelně podporují a povzbuzují i ve vyšších věkových 
kategoriích! Pavel Miča

VÝZVA PRO RODIČE MALÝCH ŠIKULŮ!
Tréninky mladší přípravky (roč. 2002 a mlad-

ší) probíhají v pondělí, ve středu a v pátek od 
15 do 16.30 h v prostorách naší ZŠ. Rádi mezi 
námi přivítáme i vašeho chlapce. Kontakt: Mgr. 
Jan Baier (tel. 605580959).
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Tým děvčat
Dne 20. září 2010 se prvně sešlo pod hlavičkou Sportovního 

klubu Slovácká Viktoria na vlastní popud několik slečen z Boj-
kovic a přilehlého okolí, aby se začaly učit hrát tu kouzelnou hru 
zvanou fotbal. Z počátku nesměle, ale s přibývajícími tréninky 
s čím dál větším nadšením a odhodláním se scházela děvčata 
pravidelně 2x týdně, aby se naučila co nejvíce z fotbalové abe-
cedy. Zatím je v kádru 17 slečen a doufáme, že to není konečný 
počet. Dosud holky nejsou zařazeny do oficiálních soutěží. Po-
kud jim vydrží chuť a zápal při trénincích i na jaře, je reálné přihlá-
sit dívčí tým do základních žákovských soutěží od následujícího 
soutěžního ročníku 2011-12. Jako sparingpartnery pro své prv-
ní tréninkové utkání využila děvčata kluky z mladších žáků a star-
ší přípravky. První krůčky jsou vždy těžké, ale postupem času se 
mohou děvčata jen a jen zlepšovat. I když je jasné, že je čeká 
spousta práce. Kádr ženstva nyní tvoří: Mičová Kateřina, Pavlacká Olga, Janků Veronika, Stružková Kristýna, Gazdíková Ve-
ronika, Vyhnálková Jolana, Vyhnálková Valerie, Rosíková Adéla, Rosíková Tereza, Lukášová Nikola, Mlčůchová Nikola, Ra-
pantová Lucie, Urbánková Dominika, Prachařová Linda, Hřibová Veronika, Bachůrková Kamila a Masaryková Blanka. Trenér 
Pöschl Martin, vedoucí týmu Varous Jiří. Chtěli bychom děvčatům popřát do dalšího fotbalového života hodně úspěchů, pev-
né zdraví a samá vítězství!

Spoustu informací a fotografií můžete najít také na našich pravidelně aktualizovaných oficiálních webových stránkách - 
www.sksvbojkovice.cz.

Sportovní klub Slovácká Viktoria Bojkovice přeje všem občanům Bojkovic a přilehlého oko-
lí veselé prožití svátků vánočních a především hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2011!

Mladší přípravka - krajská soutěž sk. D

Pořadí Družstvo Záp. V R P    Body 
1. 1. FC Slovácko A  8 8 0 0 95 : 13 24 
2. Veselí n/Moravou 8 7 0 1 71 : 29 21 
3. Uherský Brod  8 6 0 2 55 : 41 18 
4. Boršice  8 5 0 3 33 : 30 15 
5. Bojkovice  7 3 0 4 40 : 48 9 
6. Kunovice  8 3 0 5 41 : 63 9 
7. Zlechov  8 2 0 6 33 : 44 6 
8. 1. FC Slovácko B 7 1 0 6 19 : 54 3 
9. Staré Město  8 0 0 8 12 : 67 0 

Muži - I.B třída, sk. C

Pořadí Družstvo Záp. V R P    Body 
1. Bojkovice  14 10 1 3 33 : 14 31 
2. Zlámanec  14 8 3 3 31 : 20 27 
3. Strání  14 7 5 2 34 : 16 26 
4. J. Otrokovice  14 8 2 4 28 : 13 26 
5. Osvětimany  14 8 2 4 31 : 20 26 
6. Slavkov  14 7 2 5 24 : 20 23 
7. Havřice  14 6 2 6 28 : 25 20 
8. FC Koryna  14 6 0 8 25 : 33 18 
9. Šumice  14 5 1 8 20 : 29 16 
10. Zlechov  14 5 0 9 17 : 25 15 
11. Kudlovice  14 4 2 8 15 : 30 14 
12. Sušice  14 4 2 8 18 : 36 14 
13. Hluk B  14 4 1 9 26 : 37 13 
14. Jalubí  14 4 1 9 13 : 25 13 

Dorost - krajská soutěž, sk. B

Pořadí Družstvo Záp. V R P    Body 
1. Malenovice  14 10 3 1 84 : 18 33 
2. Bojkovice  14 10 1 3 58 : 21 31 
3. J. Otrokovice  14 10 1 3 55 : 21 31 
4. Ostr. N. Ves  14 8 4 2 42 : 20 28 
5. Strání  14 8 0 6 36 : 26 24 
6. Luhačovice  14 7 2 5 53 : 44 23 
7. Nedachlebice  14 7 1 6 36 : 34 22 
8. Nedakonice  14 5 5 4 39 : 29 20 
9. Újezdec  14 4 5 5 32 : 44 17 

10. Zdounky  14 4 4 6 27 : 36 16 
11. Havřice  14 3 2 9 23 : 36 11 
12. Louky  14 2 3 9 18 : 59 9 
13. Uherský Ostroh  14 2 3 9 19 : 72 9 
14. Prakšice  14 0 2 12 15 : 77 2 

Starší žáci - krajská soutěž sk. B

Pořadí Družstvo Záp. V R P    Body 
1. Hluk  14 14 0 0 90 : 13 42 
2. Louky  14 12 1 1 54 : 16 37 
3. Morkovice  14 9 0 5 58 : 45 27 
4. Kvasice  14 8 2 4 46 : 19 26 
5. Bojkovice  14 6 4 4 60 : 30 22 
6. Strání  14 6 2 6 34 : 30 20 
7. Slovácko C - dívky  14 6 1 7 57 : 35 19 
8. Nedakonice  14 5 2 7 36 : 43 17 
9. Staré Město  14 5 2 7 24 : 35 17 
10. Dolní Němčí  14 5 1 8 28 : 54 16 
11. FC Koryna  14 4 1 9 35 : 49 13 
12. Uherský Ostroh  14 3 3 8 19 : 44 12 
13. Napajedla  14 4 0 10 28 : 97 12 
14. Boršice  14 1 1 12 20 : 79 4 

Mladší žáci - krajská soutěž sk. B

Pořadí Družstvo Záp. V R P    Body 
1. Hluk  14 11 0 3 64 : 12 33 
2. Bojkovice  14 10 1 3 63 : 24 31 
3. Slovácko C - dívky  14 10 1 3 50 : 20 31 
4. Staré Město  14 9 2 3 41 : 22 29 
5. Louky  14 9 1 4 67 : 20 28 
6. Strání  14 8 2 4 45 : 27 26 
7. Napajedla  14 8 0 6 49 : 44 24 
8. FC Koryna  14 6 2 6 45 : 41 20 
9. Dolní Němčí  14 5 3 6 33 : 39 18 

10. Nedakonice  14 5 1 8 37 : 47 16 
11. Morkovice  14 4 1 9 50 : 55 13 
12. Kvasice  14 4 0 10 37 : 57 12 
13. Uherský Ostroh  14 1 0 13 19 : 70 3 
14. Boršice  14 1 0 13 17 : 139 3 

Starší přípravka - krajská soutěž sk. D

Pořadí Družstvo Záp. V R P    Body 
1. 1. FC Slovácko A  8 8 0 0 109 : 9 24 
2. Uherský Brod  8 5 1 2 28 : 24 16 
3. Kunovice  8 5 1 2 36 : 34 16 
4. Veselí n/Moravou 8 4 2 2 35 : 33 14 
5. 1. FC Slovácko B  7 4 1 2 25 : 17 13 
6. Bojkovice  7 3 0 4 19 : 38 9 
7. Boršice  8 2 1 5 23 : 40 7 
8. Zlechov  8 1 0 7 19 : 49 3 
9. Staré Město  8 0 0 8 11 : 61 0 
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SBD SVĚTLOV BOJKOVICE INFORMUJE ….
Ministerstvo financí rozhodlo o zrušení vyhlášky č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové vý-

stavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů, a to k 31.12. 2010. Tato vyhláška je rušena bez náhrady. Z této 
skutečnosti vyplynula nutnost, aby si družstvo upravilo způsob stanovení nájemného Směrnicí. Pro jednotlivé nájemníky či 
vlastníky bytů spadajících pod SBD Světlov se však v podstatě nic nemění, protože nová směrnice „navazuje“ na již zmiňo-
vanou zrušenou vyhlášku a nájemníkům tak i po 1.1.2011 nadále budou účtovány pouze náklady, které sami skutečně spo-
třebují a správní poplatek na administrativu a vedení účetnictví. Celá Směrnice je uložena na našich internetových stránkách 
www.sbdsvetlov.estranky.cz v rubrice „Ke stažení“. 

V této rubrice lze taky najít porovnání současné pojistné smlouvy a Rámcové pojistné smlouvy Svazu českých a morav-
ských bytových družstev, pod kterou budou pojištěny všechny domy ve správě našeho družstva od 1. 1. 2011.

Ing. Křižka Pavel, ředitel SBD Světlov Bojkovice

NAŠE BOJKOVSKO - Vydává Město Bojkovice, řídí redakční rada, odpovědná redaktorka Marie Špiritová. Registrační číslo MK ČR E 13132. 
Náklad 1100 ks. Sazba, osvit a tisk Joker s.r.o., Masarykovo nám. 35, Uherské Hradiště, tel.č. 572551155. Vychází jako dvouměsíčník. 

Uzávěrka příštího čísla je 8. února 2011.
Redakce si vyhrazuje krátit a upravovat příspěvky. Děkujeme za pochopení. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Dě-
kujeme za pochopení. V rámci rychlejšího a operativnějšího zpracování zpravodaje Naše Bojkovsko můžete své příspěvky zasílat e-mailovou poštou 

na adresu m.spiritova@bojkovice.cz, případně doručit datový nosič.
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V Hostětíně topí dřevem nově a úsporněji
Po deseti letech provozu prošla obecní výtopna v Hostětíně významnou mo-

dernizací. Provozovatel výtopny, obec Hostětín, přistoupil k zásadní rekonstruk-
ci technologie v kotelně, která spaluje dřevní štěpku a dodává teplo do více než
80 % domácností v obci. Třičtvrtěmilionová investice byla ze 60 % podpořena 
z rozpočtu Zlínského kraje v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova.

Rekonstrukce výtopny se dotkla jak nainstalované technologie, tak řídícího systému. 
Celou původní technologii dodal do nově budované výtopny v letech 1999-2000 nizozem-
ský výrobce, společnost KARA Energy Systems. Nyní je tomu jinak: významná část kompo-
nent je od domácích výrobců a hlavním dodavatelem této rekonstrukce je frýdecko-místec-
ká společnost BIOPAL Technologie. 

Nově instalované frekvenční měniče a přesné nastavení procesu spalování dřeva a do-
dávky tepla umožní snížit spotřebu elektřiny a zlepšit využití vyrobené tepelné energie. Bě-
hem svého desetiletého provozu nahradilo obecní teplo z biomasy téměř 2 700 tun uhlí 
a 5,9 GWh elektřiny, které před spuštěním výtopny spotřebovali v hostětínských domác-
nostech. „V úhrnu je to zhruba 15.000 tun uspořených emisí oxidu uhličitého. Navíc, obec-
ní výtopna významně zlepšila čistotu ovzduší v obci,“ hodnotí globální i místní přínosy sta-
rosta Robert Janota.

Jeden z obecních kotelníků, 
pan Antonín Zajíček, kontrolu-
je spalování štěpky v topeništi.

Sportovní areál NIVA Pitín 
nabízí 

možnost využití 
nafukovací haly

V příjemném prostředí si můžete zahrát tenis, volejbal, no-
hejbal a malou kopanou.

Objednávky na telefonu 608 409 438 

více na www.pitin.cz

Služby v oblasti

VODO-TOPO-PLYN
Pavel ŠČUČINSKÝ

Záhorovice 155 l Tel. 736 706 608

NABÍZÍME 

PRONÁJEM UNIVERZÁLNĚ VYU-
ŽITELNÉ HALY CCA 400 m2 

NA PŘEHLEDNÉM MÍSTĚ 
U BENZINOVÉ ČERPACÍ STANICE 

V BOJKOVICÍCH. 
VHODNÉ PRO VÝROBU, SKLADOVÁNÍ, 

SERVIS, PRODEJNU, ATD. SAMOST. PLYN. 
KOTELNA, KANCELÁŘ, ZÁZEMÍ 

PRO PERSONÁL, ODSTAVNÉ PLOCHY
 A PARKOVÁNÍ K DISPOZICI. 

TEL. KONTAKT: 602 778 200.

OMLUVA
Omlouvám se Pohřební službě Charón za připomínku 

vznesenou z neznalosti zdejších zvyklostí.
 Josef Vašát, Šumperk



 Hudební

hostina 

hraběnky 

Haugvicové 

8. 10. 2010

Štěstí Květy Fialové 17. 10. 2010

Křest CD Světlovanu



Mikulášské předvádění řemesel 1. 12. 2010


