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FOTOGALERIE

Ocenění Margity Tyroltové na vsetínském zámku | 12. prosinec 2017

III. bojkovský jarmark | 16. prosinec 2017

Novoroční koncert v Klubu Maják | 9. leden 2018

Foto: Jiří Balát (předávání pamětních medailí), Eva Hamrlíková (jarmark), Josef Uhlík (večerní jarmark), Petra Skočovská (novoroční koncert)
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ÚVODNÍK

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
zima se nezadržitelně blíží ke svému konci a pro mnoho
z nás začne nejkrásnější období roku. Začínají jarní měsíce se
svým kouzlem probouzející se přírody, ale také období velkých
jarních úklidů.
Městský úřad prošel od ledna 2018 organizační změnou,
v rámci které bylo zrušeno bez náhrady jedno místo pracovníka
odboru rozvoje města a životního prostředí a také došlo k přesunu agendy kultury, reprezentované ve struktuře Městského
úřadu polovičním úvazkem, na Muzeum Bojkovska. Tato změna
přinese mimo jiné odstranění duplicit například v oblasti fotodokumentace či propagace a soustředí také další činnosti, které
jsou tematicky příbuzné s těmi, které muzeum už vykonává. Na
zmíněný poloviční úvazek byla přijata nová pracovnice, Mgr. Veronika Janovská, která bude mít na starosti pořádání kulturních
akcí, kde je pořadatelem nebo spolupořadatelem město Bojkovice, včetně akcí v kulturním domě. Vzhledem k tomu, že ostatní
činnosti budou rozděleny mezi zbývající zaměstnance muzea,
bude se paní Janovská moci věnovat také své profesní odbornosti – konzervování a restaurování sbírkových předmětů. Právě
tato činnost je vzhledem ke značnému nárůstu muzejních sbírek
v posledních letech velmi potřebná.
Další důležitou agendu představuje příprava zpravodaje
Naše Bojkovsko, kterou bude pověřena knihovnice muzejní
knihovny paní Zdenka Maňasová, u níž se budou soustřeďovat
všechny příspěvky do zpravodaje, počínaje tímto číslem.
Muzeum Bojkovska se také stane místem metodické pomoci
a podpory pro kronikáře města a městských částí.
Poslední změnou je převedení Městské knihovny pod Muzeum Bojkovska. Zde se pro čtenáře nic nemění, knihovnicí bude
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i nadále paní Kristýna Šopíková a také její sídlo zůstává ve stávajících prostorách. Obě knihovny, městská i muzejní, však budou
zcela jistě úžeji spolupracovat a znásobí svůj potenciál.
Přestože na každou přebíranou činnost je stanoven kontaktní
zaměstnanec, který za ni odpovídá, je logické, že Muzeum Bojkovska bude pracovat v týmu a při náročnějších úkolech musí
každý zaměstnanec pomoci k tomu, aby byly úspěšně zvládnuty.
Letos proběhly v Bojkovicích dva plesy – městský a myslivecký.
Jsem přesvědčen, že návštěvníci obou akcí odcházeli ze zrekonstruovaného kulturního domu velmi potěšeni. Za město musím
ještě jednou poděkovat všem sponzorům, kteří svými dary přispěli do bohaté tomboly městského plesu.
Po již tradičním dětském karnevalu se 10. února naplnilo město maškarami s masopustním průvodem. Poděkování
za dodržování tradic patří jak souboru Světlovan, tak i cimbálové
muzice J. Pavlíka.
Třetího března se uskuteční v kulturním domě již XVI. ročník
koštu slivovice. Prvních šest ročníků bylo organizováno místními
páleničáři na Městském úřadě. Před deseti lety převzali otěže fotbalisté SKSV. Letošní košt byl bohužel poznamenán dosud nejmenším počtem soutěžních vzorků. Příroda zkrátka v roce 2017 nepřála
a minimálně polovina ovoce na našich zahrádkách bohužel při jarních mrazících pomrzla. Ale ani toto nezhatilo zážitek z již tradiční
a jedné z největších akcí spolupořádaných městem Bojkovice.
Vraťme se však k jaru, které s příchodem jarního slunce probouzí u většiny lidí optimistické nálady a tvořivé síly. Něco nás
napadne, dostaneme na starost nějaký úkol nebo projekt. Přeji
tedy všem co nejvíce tvůrčího elánu, slunečné jarní měsíce a co
nejméně starostí.
Petr Viceník, starosta města
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Významná bojkovská výročí roku 2018
Rok

Historická událost										Výročí

1048
1568
1598
1598
		
1598
1638
1688
1828
1838
1848
1878
1888
1888
1898
1898
1908
1908
1918
1928
1938
		
		
1948
		
1968
		

v gotickém kostele byl knězem Mikuláš								610 let
založen obuvnický cech									450 let
Zdeněk Žampach z Potštejna nechal sepsat registr, kde jsou uvedeny povinnosti poddaných 		
420 let
Zemský sněm řešil spor mezi Jetřichem z Kunovic s poddanými z Pozlovic, Pitína, Petrůvky, Přečkovic, Kladné,
Řetechova, Záhorovic a Komně, že je nutí vězením a jinými tresty k větším robotám. Poddaní soud vyhráli.
420 let
první zmínka o Panském šenku, nyní restaurace Hvězda						
420 let
založen cech kovářský, kožešnický a tkalcovský							
380 let
v bojkovských cihelnách postavena panská cihelna						
330 let
první geometrická zakreslená mapa bojkovského katastru						
190 let
Bojkovice měly v tu dobu 2 046 obyvatel							
180 let
byla zrušena robota										170 let
byla založena školní kronika									140 let
občané přivítali první osobní vlak								130 let
založeno Společenstvo všech živnostníků							130 let
vzniklo Rolnické mlékařské družstvo								120 let
vznikl chudinský fond									120 let
Zemská školní rada povolila Bojkovicím měšťanskou školu						
110 let
v Přečkovicích postavena škola								110 let
slavnostní manifestace obyvatelstva k vyhlášení samostatné republiky				
100 let
ke konci roku počátky celosvětové ekonomické krize, která měla značný dopad i na náš kraj		
90 let
80 let od Mnichovské smlouvy, ve které bylo stanoveno předání našeho pohraničí Němcům.
V důsledku toho značná část Čechů utíkala před Němci do vnitrozemí.
V Bojkovicích bylo několik tehdejších uprchlíků ubytováno v sále a ostatních prostorách někdejší Orlovny.
80 let
Po únorových událostech se moci ve státě ujímá KSČ. Dochází ke změnám nejen ve vládě,
ale i městech a obcích, což se dotklo i našeho města a okolních obcí.					
70 let
Vojska Varšavské smlouvy obsadila náš stát, což zachránilo tehdejší režim
před velkými změnami a demokratizací.								
50 let
Zpracoval Oldřich Juračka

Bojkovice ve zkratce
velké problémy způsobil v Bojkovicích a okolí silný vítr, který zapříčinil výpadek elektrické energie v části města od 10. do
12. prosince 2017
na vsetínském zámku byla 12. prosince 2017 oceněna ředitelka DDM Margita Tyroltová, která získala Pamětní medaili za činnost
v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže
vánoční atmosféru mohli občané nasát při vystoupeních žáků ZUŠ z oborů hudebních, tanečních i dramatických při setkání
nazvaném Vánoční pohlazení
nábřeží u řeky Olšavy se stalo 22. prosince 2017 místem setkání milovníků dobré hudby. Smíšený pěvecký sbor Notabene
zorganizoval další z Vánočních zpívání u Katky
o vánočních svátcích, na svátek sv. Štěpána, se uskutečnil v budově kulturního domu December Beer Fest, hudební večer
s rockovými kapelami spojený s ochutnávkou 12 druhů piv českých minipivovarů
již 20. ročník Štěpánského turnaje v sálové kopané zorganizovala TJ Sokol Bojkovice ve sportovní hale základní školy
devatenáctý ročník turistického výšlapu K Rumunovi pořádal Klub českých skeptiků. Sedmikilometrový okruh jste si mohli
projít téměř v samotném závěru roku, 30. prosince 2017
Silvestrovskou vycházku naplánovala i TJ Sokol s obdobnou délkou trasy. Bohužel velmi nepříznivé počasí v podobě silného
deště i větru odradilo řadu případných zájemců o tuto akci
Velký okruh Brazílií – takový byl název lednové přednášky Pavla Křižky, která se uskutečnila v Klubu Maják 5. ledna 2018
do Soudobé hudby v tradičním stylu v podání Ladislava Šmigury jste se mohli zaposlouchat při koncertě, který se uskutečnil
v kostele sv. Vavřince v neděli 7. ledna 2018
v úterý 9. ledna 2018 se pod záštitou starosty města konal v Klubu Maják Novoroční koncert vokálně instrumentálního
souboru Linha Singers z Prahy
rekonstrukce veřejného osvětlení se dočkali občané části Přečkovic. Město Bojkovice zajistilo výstavbu nového vedení
včetně osazení nových svítidel.
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Revitalizace lokality Podhájí

V rámci dotačního titulu MMR vznikly
dva návrhy na revitalizaci lokality Podhájí.
Stávající stav je velmi neutěšený a vyžaduje komplexnější úpravu. I dopravně bezpečnostní řešení není ideální. Architekt
Brožek navrhl dva způsoby revitalizace.
Obě navržené varianty zahrnují opravu chodníku od fary po křižovatku s ulicí
Jiráskovou, výsadbu nových stromů do
stávající zeleně a vytvoření „schodů“ na
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okraj zeleně a nového povrchu, které vyrovnávají terénní rozdíl. Povrch plochy
by měla tvořit kamenná dlažba, případně zatravnění „západního“ cípu. Taktéž
je plánována nová výsadba tří stromů na
hranici s ulicí Černíkovou, které nahradí
přerostlé smrky, a výsadba dvou nových
stromů u ordinace MUDr. Navrátila.
Rozšíření počtu parkovacích míst je
plánováno při ulici Černíkova. Ulice smě-

rem k Jiráskově by měla být rozšířena,
aby byl zajištěn bezpečný obousměrný
provoz. Stávající parkování kolmo na ulici
Černíkova bude zrušeno.
Varianta č. 1 počítá s menším počtem
parkovacích míst (5) oproti variantě č. 2 (8).
Obě varianty počítají také s možností přesunu sochy sv. Vendelína do vzniklé plochy, případně také vysázení čtyř stromů.
Petr Viceník, starosta města
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Mobilní aplikace „Město Bojkovice“
Město Bojkovice zpřístupnilo uživatelům mobilních telefonů s operačním systémem Android či iPhone stejnojmennou
aplikaci, jejímž autorem je společnost Pepiapp.
Prostřednictvím této bezplatné služby
lze velmi snadno sledovat aktuální dění
ve městě, informace z městského úřadu,
seznam kulturních a sportovních akcí
a mnoho dalších rubrik, které zájemcům
nabízejí užitečné informace.
Výhodou aplikace „Město Bojkovice“
je pak především služba s názvem Hlásič
závad, která má napomáhat k řešení problémových situací vzniklých na území
města. Případnou závadu či problém (vyvrácený strom, poškozené zábradlí apod.)
lze mobilním telefonem nafotit a se struč-

ným popiskem prostřednictvím aplikace
odeslat přímo pověřené osobě. Další ze
sekcí obsažených v hlavní nabídce aplikace je mimo jiné také Hlášení a aktuality,
a to s možností zobrazení hlášení místní-

ho rozhlasu i několik dní zpětně.
Aplikaci lze stáhnout pomocí distribuční služby Google Play a obchodu
s aplikacemi App Store pod názvem Město Bojkovice.
Veronika Janovská

Volba prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky proběhla v lednu 2018.
V historii České republiky se jednalo o druhou přímou volbu
prezidenta, v níž kandidovalo devět kandidátů, kterými byli
Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek, Mirek Topolánek a Miloš
Zeman.
Po 1. kole, které proběhlo 12. a 13. ledna 2018, se největší přízni u bojkovických voličů těšil Miloš Zeman, který získal
1 194 hlasů, a Jiří Drahoš, který obdržel 465 hlasů; v kole druhém, které připadlo na 25. a 26. ledna 2018, opět u voličů zvítězil Miloš Zeman.
Voleb se v 1. kole zúčastnilo 63,37 % bojkovických voličů,
ve 2. kole volební účast vzrostla na 68,03 %.

Výsledky prezidentských voleb na území samosprávného celku Bojkovice
		
Umístění

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

Kandidát		
Jméno, příjmení		

1. kolo		
hlasy
%		

2. kolo
hlasy %

Miloš Zeman		
Jiří Drahoš		
Marek Hilšer		
Pavel Fischer		
Michal Horáček		
Mirek Topolánek
Jiří Hynek		
Vratislav Kulhánek
Petr Hannig		

1 194
465
215
164
102
72
36
8
5

1 645
805
x
x
x
x
x
x
x

52,80		
20,56		
9,50		
7,25		
4,51		
3,18		
1,59		
0,35		
0,22		

67,14
32,85
x
x
x
x
x
x
x

Sociální služby

Dne 9. ledna 2018 nás v dopoledních hodinách navštívily děti ze Základní praktické školy Bojkovice. Zahrály nám Pohádku o veliké
řepě. Po představení následovalo pěvecké vystoupení jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Nechybělo drobné sladké pohoštění,
které děti upekly. 								
Sociální služby Města Bojkovice, p. o.
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KLUB SVĚTLOV

Aktivity Klubu Světlov v roce 2017
V loňském roce vykazoval náš Klub
opět bohatou činnost. Setkávali jsme se
každých 14 dní tak, jak je naším pravidlem, v zasedací síni městského úřadu, v
přednáškovém sále Muzea Bojkovska, na
zájezdech i pobytových zájezdech i na divadelních představeních.
Bilance naší činnosti za rok 2017:
10. 1. „Stres – nebezpečí dnešní doby.“
Přednáška Ing. Vlastimila Hely.
24. 1. „Naše Bojkovice.“ Beseda se starostou Mgr. Petrem Viceníkem.
7. 2. „Příběh P. Františka Půčka.“ Přednáška PhDr. Aleše Naňáka.
23. 2. Zájezd do termálních lázní v Dunajské Stredě.
24. 2. Předpremiéra divadelního představení „Blbec k večeři“ v Městském divadle Zlín.
7. 3. „Jak si zharmonizovat život, alternativní pomoc.“ Přednáška Dany Pilkové.
21. 3. Výroční členská schůze Klubu
Světlov.
4. 4. „Jízda králů.“ Beseda s Janem Pijáčkem, radním Krajského úřadu Zlínského kraje.
18. 4. Markéta Klimentová „Poutní
místa na Moravě.“
18. 4. – 23. 4. Relaxační pobyt části členů v Piešťanech.
2. 5. „Revoluce v prádelníku.“ Přednáška PhDr. Blanky Petrákové o historii
prádla.
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16. 5. „Vznik Čtenářského a vzdělávacího spolku Světlov (19. století) v Bojkovicích.“ - Přednáška Mgr. Tomáše Hamrlíka.
30. 5. Celodenní zájezd do Mikulčic,
do firmy Sonnentor v Čejkovicích (čaje,
koření a přírodní léčiva) se zastávkou v zahradnictví Strážnice.
13. 6. „Jihoafrická republika.“ Přednáška Ing. Pavla Křižky s prezentací fotografií.
27. 6. Odpoledne v Luhačovicích. Projížďka minivláčkem k přehradě a zpět.
2. 7. Osmidenní pobytový zájezd do
Chorvatska – Istria.
12. 9. „Na tom našem dvoře.“ Mgr.
Tomáš Hamrlík a Mgr. Eva Hamrlíková –
prezentace o tom, jak se žije jejich rodině
s domácími zvířaty a ochutnávka produktů z mléka jejich zvířat.
26. 9. „Já na prvním místě.“ Psychologická přednáška Bc. Jitky Víchové.

2. – 4. 10. Rekreační pobyt ve Velkých
Karlovicích.
13. 10. Návštěva předpremiéry divadelního představení „Smrt v hotelu Alexandria.“ Městské divadlo Zlín.
24. 10. „Po stopách brouků a motýlů
v krajině Bílých Karpat.“
Přednáška Mgr. Filipovové, pracovnice
společnosti Veronica Hostětín.
7. 11. „Příběh štábního kapitána Buzka“. Přednáška PhDr. Aleše Naňáka.
21. 11. Lukáš Lhoťan: „Islám“. Přednáška a beseda s bývalým muslimem.
1. 12. Návštěva adventních trhů ve
Vídni.
12. 12. Exkurze ve výrobně svíček
v Drslavicích a slavnostní posezení s oslavou ukončení roku ve sklípku v Blatničce.
Eva Mikešová
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130 let Vlárské dráhy
V roce 2018 uplyne 130 let od zahájení provozu na Vlárské dráze. Tak se říkalo
železniční trati Brno – Trenčianská Teplá.
Vlárská dráha byla budována v letech
1883 až 1888. Úsek Uherský Brod – Trenčianská Teplá byl poslední. Zprovozněn
byl 28. října 1888. Nikdo netušil, jak významný den to bude za 30 let.
Zkusme se zamyslet, co napojení na
železniční síť znamenalo pro Bojkovice
a okolí. Světlovské panství patřilo tenkrát
hraběti Augustu Bellegardemu a jeho
ženě Jindřišce. Pan hrabě měl vysoké postavení u císařského dvora. Byl císařským
komořím a hejtmanem generálního štábu
c. k. armády. Možná, že právě toto sehrálo
důležitou roli při určování, kudy trať spojující Moravu se západním Slovenskem
(tehdy s Horními Uhry) povede. Přírodní
překážkou pro budování železniční tratě
byly Bílé Karpaty. Ty musela železnice překonat. Od počátku bylo jasné, že to bude
některým z průsmyků. Zvolen byl Vlárský, protože je relativně dobře přístupný.
Ale i k němu musí trať překonávat velká
stoupání. Nejhorší je úsek před bývalým
pitínským nádražím. Zde má trať sklon až
15 promile. To bylo nutné řešit serpentinami. Ostrou levotočivou zatáčkou se
dostává za pitínským kostelem až do
protisměru a směřuje na západ, ale pak
se pravotočivou zatáčkou znovu stáčí
na východ. Stoupání končí až kousek
před Hrádkem, kde je rozvodí řek Moravy
a Váhu. Dál už pomalu klesá povodím
řeky Vláry až k Trenčianské Teplé.
Vybudování železniční dráhy přes Bojkovice znamenalo pro celé okolí obrovský
přínos. Umožnilo to vznik průmyslových
podniků. Když vzpomeneme zániku železné huti v Bojkovicích, uvědomíme si,
že jedním z důvodů jejího krachu byla
obtížná doprava surovin do huti i obtížný
transport hotových výrobků z huti. Kdyby
neměly Bojkovice železniční spojení, nevznikl tady žádný průmysl. Ten dal práci
tisícům lidí. Dnes se všechen materiál
i zboží vozí kamiony (bohužel), ale po celých 100 roků byla pro Bojkovice hlavní
dopravní tepnou železnice. Přenesme se
ale zpět do časů budování Vlárské dráhy.
Co tomu předcházelo? Napřed projekt,
který řešil překonávání přírodních překážek. Přemostění řek a potoků. Křížení
trati s místními komunikacemi. To si vy8

Stavitel dráhy Ing. Šimša
nutilo zatáčení trati tak, aby trať křížila
tyto překážky kolmo. Vyrovnání místních
nerovností terénu náspy a zářezy. Umístnění nádraží a železničních zastávek. Následoval výkup pozemků. To jistě nebylo
jednoduché. Železniční trať protíná Bojkovice po celé délce. Lidem se nelíbilo, že
přijdou o kus humna, pole, nebo dokonce
o dům, který trati překážel. Stavba trati
měla proto i řadu odpůrců. Nejenom obyvatel, kteří museli prodat své nemovitosti,
ale i formanů a hospodských. Vždyť do té
doby všechno zboží vozili formani s koňskými povozy. Ti přijdou vinou železnice
o práci. Zájezdní hostince, kde formani
nocovali, zkrachují. Na straně druhé stavbu trati přivítali zedníci a miškáři (zvěroklestiči). Ti do té doby museli za prací do
Uher chodit pěšky. Nakonec se všechno
vyřešilo a stavba začala. Pracovali na ní
party zkušených dělníků, mezi nimi hodně Italů, ale také místní občané. Pracovní
podmínky, za kterých se tenkrát pracovalo, jsou dnes nepředstavitelné. Místní lidé
měli aspoň na noc střechu nad hlavou
a spali doma. Ale ti stálí pracovníci, kteří
s tratí postupovali už několik let, ti spávali
v dírách, které si vykopali v blízkosti trati.
Dělníci pracovali tzv. v akordu. Dnes by se
řeklo v úkolu. Mzda byla vyplácena denně
podle vykopaných kubíků zeminy. Průměrně si dělníci vydělávali 70 až 80 krejcarů denně. Pracovní doba byla od 6 h ráno
do 6 h večer.
Zajímavá byla i technologie stavby.

Na jen trochu srovnaném povrchu terénu se postavila nejdříve jen úzkokolejná
drážka pro ručně tlačené dřevěné vozíky. Na ně se nakládala zemina vykopaná
v zářezech a převážela se na místa, kde
se budovaly náspy. Tak se vytvářelo stejnoměrné stoupání trati. Když se někde
vykopaného materiálu nedostávalo, vykopali kopáči někde poblíž jámu, ze které
se potřebný materiál těžil. Na srovnané
a zhutněné podloží se naváželo vozíky
kamení, které tvořilo železniční svršek. Do
něj se pokládaly dubové pražce a na ně se
přišroubovaly kolejnice. Ty se musely podbíjet kamením do přesného podélného
i příčného sklonu. Zatáčky na trati jsou klopené. Jejich klopení je vypočítáno na maximální povolenou rychlost pro daný úsek
tratě. Boční sklony náspů i zářezů tratí byly
stanoveny předpisy. I když byla dodržena
všechna pravidla, stávalo se někdy, že došlo k sesuvu půdy. V případě stoupání trati
k pitínskému nádraží, kde je trať vedena
serpentinou v hlubokém zářezu ve svahu,
došlo k sesuvu již téměř hotové trati. Celý
úsek se musel zpevnit a vybudovat znovu.
Mosty se stavěly při malém rozponu kamenné, při větším ocelové, nýtované. Svařování ocelových konstrukcí ještě nebylo
povoleno. Bojkovické nádraží bylo důležité. Doplňovala se zde voda a uhlí do tendrů lokomotiv před prudkým stoupáním.
Nad kanálem mezi kolejemi se z topeniště
pod kotlem vyhrabávala škvára a popel ze
spáleného uhlí. Někdy, když byl nákladní
vlak příliš těžký, připojila se na konec vlaku
další lokomotiva. Bojkovice byly rychlíkovou stanicí. U nádraží byl postaven hotel
MUSIL. Kolejiště bylo rozvětveno na pět
kolejí. Na horním i dolním konci kolejového pole byla hradla, ve kterých bylo
zařízení na přehazování výhybek. Zároveň
u hradel bylo zařízení na spouštění a zvedání silničních závor. Všechna tato zařízení
byla mechanická, řízená soustavou pák,
kladek, řetězových a lanových převodů.
Silou, která toto všechno ovládala, byla síla
lidských paží. Využití elektrického proudu
bylo ještě hudbou vzdálené budoucnosti.
Ke komunikaci mezi stanicemi sloužil jenom telegraf. Každý výpravčí a přednosta
stanice musel ovládat morseovku, jak to
známe z Burianova filmu Přednosta stanice.
Významnou součástí každé železniční
stanice bylo technické vybavení pro zaNaše Bojkovsko
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jištění bezpečné jízdy vlaků. V Bojkovicích
bylo na počátku jen zabezpečení mechanické. Každá výhybka měla své číslo, klíč
a zámek. Před příjezdem nebo odjezdem
vlaku dal výpravčí výhybkáři pokyn, na
kterou kolej má postavit vlakovou cestu.
Výhybkář ručně přestavil výhybky na tuto
kolej, uzamkl je a klíče dal výpravčímu. Ten
se podle odevzdaných klíčů zavěšených
na panelu se schématem kolejového pole
přesvědčil, že výhybky jsou postaveny
a uzamčeny na určenou kolej. Výpravčí
pak postavil návěstidlo do polohy volno,
a tím otevřel pro vlak vjezd do stanice.
Tento způsob zabezpečení byl jednoduchý, ale plně závislý na lidském činiteli.
Až mnohem později, po elektrifikaci Bojkovic, bylo zabezpečení elektromechanické. Bezpečnost provozu byla jištěna
elektrickým propojením řídicího přístroje u výpravčího s hradlovým přístrojem
u signalisty, který mechanicky přestavěl
výhybky pro požadovanou vlakovou cestu, a výpravčímu se zpátky na jeho přístroji ukázalo nastavení cesty. Ten pak prozvoněním potvrdil, že je vše v pořádku.
Důležitým zařízením nádraží byla
dnes posmívaná lampárna. Musíme si
uvědomit, že před zavedením elektrické-

Parní vlak ve stanici
ho proudu bylo veškeré osvětlení na dráze zajištěno petrolejovými lampami. Těch
lamp potřebných pro provoz bylo opravdu mnoho. Nešlo jen o osvětlení budov
a nástupišť na nádraží, ale hlavně o návěstidla a samotné vlakové soupravy. Lokomotivy měly vpředu světla osvětlující trať
před nimi a na konci vlaku, na posledním
vagoně byla koncová světla, která svědčila
o tom, že vlak je celý, že se nikde neroztrhl. Zdá se vám to zbytečné? Určitě nebylo.
Na konci nákladních vlaků byl připojován
vůz s budkou pro brzdaře. Ten měl za úkol

hlídat celistvost vlaku a v případě potřeby
utržené vagony zabrzdit. Stejně tak měl
brzdit konec vlaku při sjíždění prudkého
klesání trati. Další budovou na nádraží
bylo skladiště. Zde se mimo jiného ukládaly tzv. spěšniny. Spěšné zásilky, které bylo
možné posílat vlakem. Většinou to byly
objemné předměty, které pošta odmítala
přepravovat, nebo zboží pro obchodníky.
Na všech takových budovách byly nápisy:
„Vstup zakázán osobám nekonajícím zde
služby ani dozoru.“
Pokračování příště.

První parní vlak jedoucí přes Bojkovice
Naše Bojkovsko
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Naši předškoláci se těší do školy
Za námi je pololetí a zápisy do školy
jsou za dveřmi. Ve školkách jsme velice rádi
přivítali změnu z ministerstva, že se zápis
do školy posunul skoro o dva měsíce. Děti
mají větší šanci ukázat svůj posun v umění
komunikovat s dospělým i se spolužáky,
a to i bez logopedických problémů, respektovat autoritu učitele, před dveřmi
třídy se v pohodě rozloučit s maminkou
a díky tomu se rychle adaptovat na školní prostředí. Z tohoto skromného výčtu
je srozumitelné, že nejde ani tak o vzdělávací složku, ale o přiměřené sociální
dovednosti. Všichni se můžeme podepsat pod názor, že na jaře dítě udělá největší „skok“. A to je před zápisem velmi

podstatná změna.
V naší školce se můžeme pochlubit,
že bezproblémová spolupráce s místní ZŠ
TGM je již dlouhodobá záležitost. Návštěvy předškoláků v 1. třídě praktikujeme už
několik let. Prvňáčci se před svými mladšími kamarády pochlubí čtením, počítáním,
zpěvem i prací na interaktivní tabuli. Tu
ve školce máme taky, a tak doufám, že už
i naši předškoláci ukážou svůj um.
Návštěvy ve škole jsou pro nás velkou
motivací, abychom svěřené děti ve školkách mohli kvalitně a zodpovědně připravovat na probíhající zápisy.
I letos jsme si nachystali zajímavou
formu přípravy – Zápis „nanečisto“.

V čem spočívá a co se skrývá za nadpisem? Ve třídě si paní učitelky připraví
„školní prostředí“ – pomůcky ke kreslení
a psaní, počítání, obrázky k pohádkám
a učitelka z jiné třídy s nimi pracuje „jako
ve škole“ – přivítají se, řeknou své jméno,
popřípadě bydliště, zarecitují báseň, zazpívají, povypráví kousek známé pohádky, pracují s připravenými pomůckami.
Na závěr nakreslí lidskou postavu a vykreslí ji podle svých představ a možností…
přeci jako ve škole…
Přejme dětem, aby jejich těšení se do
školy dlouho vydrželo.
Radomíra Poláchová,
ředitelka mateřské školy

Lipáček a 100. výročí naší republiky
„Ahoj děti, jmenuji se Lipáček a
jsem váš nový kamarád. Narodil jsem
se v České republice a jsem dřevěný
chlapeček s listem lípy – našeho národního stromu a odznakem vlajky České
republiky na tričku. Chci vás, děti, naučit vše o naší vlasti, abyste ji měly rády
jako já. Tak pojďte se mnou poznávat
vše nové! Těším se na vás!“
S tímto mottem a motivační výukovou postavičkou dřevěného panáčka
Lipáčka se ve školkách děti seznámí se
100. výročím naší republiky. Zakoupili
10

jsme interaktivní program a soubor pracovních listů a labyrintů S Lipáčkem na
výlet po místech obrázkové mapy České
republiky, po které děti mohou jezdit podle libosti.
Závěrečným výstupem školního
projektu bude zasazení národního stromu lípy v obou zahradách mateřské
školy. Na slavnostní zasazení dvou stromů pozveme všechny rodiče a občany
našeho města.
Kolektiv pracovníků
Naše Bojkovsko
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Chceme být zdraví, sauna nás baví
Po vánočním období, pro které je
typické trávit čas při dobrém jídle bez
většího pohybu, se stává pro naši mateřskou školu již samozřejmostí, že s dětmi
zahájíme saunování. Období mrazu nebo
plískanic provázejí časté respirační infekce – rýma a kašel, které dokážou pořádně
znepříjemnit život.
Protože suché teplo sauny a následné
ochlazení má podle propagátorů saunování přispět k tomu, že tělo zaktivizuje své
obranné síly a bude lépe čelit nemocem,
je jednou z možností, jak bojovat s těmito nepříjemnostmi, právě saunování. To
má svá pravidla, která dětem pomohou
zvládnout nezvyklé prostředí. Do sauny
chodíme každý týden a děti se velmi těší,
protože „se v ní vypotíme a z těla dostaneme všechny bacily“. Prvním krokem je
teplá sprcha a mýdlo. Poté se přesuneme
do potírny, kde upravujeme teplotu přiměřeně k věku dětí. Následuje ochlazení
ve sprchách odstředěnou vodou, někdo
studenou – podle odvahy dětí. To aby
nám na těle nezůstal žádný bacil. Hlavně
rychle zpět do vyhřáté potírny. Tento cyklus se střídá třikrát po 10 minutách a děti
mají možnost dát najevo, že už „mají dost“.
Na závěr si odpočineme zabalení do župánků, sníme jablko, namastíme zrůžovělé tvářičky, vysušíme mokré vlasy fénem,
poslechneme pohádku, zahrajeme klidové hry. Jednou z nich je oblíbená smyslová
hra „Poznej hmatem“ – ležíme na lehátku
a ve tmě hmatem kontrolujeme nejen své
vlastní části těla, ale nahmatáváme i ob-

rysy svého vedle ležícího kamaráda, má
stejně veliký nos jako já…?
A co se při saunování v těle skutečně
děje? Díky tomu, že se teplem rozpustí
hleny v dýchacím ústrojí, začne dítě zhluboka dýchat. Saunování má také pozitivní
vliv na náladu a tělesnou pohodu, děti po
ní mívají větší chuť k jídlu, lépe spí a jsou
klidnější. Některé prameny se zmiňují o
zvýšení hladiny imunoglobulinu, který je
„odpovědný“ za boj s infekcí.
Pokud se rozhodnete posílat děti do
sauny v rámci programu naší mateřské
školy, měli bychom se všichni zaintereso-

vaní zajímat o to, jak zařídit, aby se sauna
nestala noční můrou a byla dítěti opravdu
příjemná a těšilo se do ní. V sauně je velmi
důležitá pohoda celé skupinky 10–12 dětí
a jejich učitelky.
Všichni hledáme možnosti, jak podpořit svou imunitu a imunitu našich dětí, aby
nás nemoci tolik netrápily. Neexistuje sice
žádný hmatatelný důkaz, že sauna skutečně vylepší zdraví, ale zkušenosti saunujících lidí dokládají, že saunování má
v každém případě „něco do sebe“.
Radomíra Poláchová,
ředitelka mateřské školy

Otázky...
Kterým dětem prospěje odklad školní docházky?
Těm, které se rychle unaví, nebo naopak takovým, které těkají od jedné činnosti k druhé. Dětem, jejichž kresba je
nevyzrálá a bez detailů, nedokážou napodobit předkreslený obrazec a napsané
slovo. Jsou sociálně nevyzrálé a mají problémy se sebeobsluhou, nebo u dětí se
závažnou vadou výslovnosti.
Kdy zvažovat „pro a proti“?
U dětí, jež se narodily v letních měsících,
které jsou chronicky nemocné nebo jsou
velmi malého vzrůstu.
Kdy je odklad školní docházky na
škodu?
U dětí, které se na školu těší a jsou dostatečně zralé, může odklad způsobit ztrátu potřebného elánu a entuziasmu.
Naše Bojkovsko
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Kam na školu
O tom, čím budou, až vyrostou, mluví děti od útlého věku, ve kterém začaly
vnímat svět kolem sebe a setkávat se
s různými lidskými činnostmi a profesemi. Mnozí z nás si určitě sami vzpomenou,
čím vším se chtěli stát, až budou dospělí.
Na utváření představy o budoucím povolání má velký vliv rodinné prostředí
a v neposlední řadě vrstevníci a kamarádi. Kdy ale přichází rozhodující doba pro
volbu budoucího povolání? Je to období posledních dvou let školní docházky.
V osmém ročníku se žáci v předmětu Pracovní činnosti začínají blíže seznamovat s tím, co je při rozhodování
o budoucím povolání důležité, např.
s nabídkou a poptávkou po jednotlivých
profesích na trhu práce a s uplatněním
v budoucím zaměstnání. Mají možnost
navštívit některé výrobní podniky v našem městě, každoročně pak vyjedou
se svými třídními učiteli na Informační
a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Uherském Hradišti, kde
se seznámí s požadavky různých profesí.
V devátém ročníku se žáci soustředí na výběr studia vhodného oboru a střední školy, která by je měla pro zvolené povolání
připravit. Organizujeme pro ně exkurze,
během nichž mohou navštívit SPŠ a OA
Uherský Brod, COPt Uherský Brod s areálem České Zbrojovky, GJP a SOŠ Slavičín
s možností prohlídky provozu TVD – Technická výroba, a. s. v Rokytnici, SOŠ Luhačovice. Důležitou říjnovou akcí je námi pořá-
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daná každoroční Miniburza středních škol.
Ti, kteří projeví zájem, mohou prezentovat
své studijní a učební obory našim deváťákům v rámci výuky ve vybraných hodinách. Letos jsme se seznámili například
s nabídkou Střední školy Strážnice, Soukromého gymnázia Kunovice, Obchodní
akademie Uherské Hradiště, Střední školy nábytkářské v Bystřici pod Hostýnem,
Střední policejní školy Holešov, SOŠ Luhačovice. Další informace mohou žáci získat na Dnech otevřených dveří, popř. na
přehlídce BRODexpo v Uherském Brodě
či Burze SŠ ve Zlíně a Uherském Hradišti.
V dnešní internetové době jsou rychlým a důležitým zdrojem informací

webové stránky institucí, které se tématu volby vzdělávání a povolání věnují.
Kromě stránek konkrétních škol patří
mezi nejvyužívanější Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje zkola.cz
a Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce ISA+ infoabsolvent.cz.
Vlastní přijímací řízení prošlo v posledních
letech mnoha změnami. Jednou z nich je
posunutí termínu odevzdání přihlášek až na
1. března. O pravidlech řízení se žáci a jejich
rodiče mohou více dozvědět jak ve škole
během informační schůzky v měsíci únoru,
tak např. z internetových stránek Centra pro
zjišťování výsledků vzdělávání cermat.cz.
Mgr. Jiří Šmíd

Naše Bojkovsko
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Sportovní poločas na základní škole
Základní škola T. G. Masaryka vstupuje do druhé poloviny školního roku a dle
sportovní terminologie bychom mohli
napsat, že vbíhá do druhého poločasu.
Je tedy nasnadě zrekapitulovat prvních
pět měsíců v oblasti sportu. Jako každý
rok jsme se zúčastnili mnoha sportovních
soutěží, ať už se jednalo o zápolení v rámci královny sportu atletiky, florbalu, stolního tenisu, volejbalu či tradičního lyžařského kurzu na Sachově studánce v Horní
Bečvě. Ve všech soutěžích naši sportovci
nezklamali a jako vždy se umístili na předních příčkách. Suverénními výsledky jsme
ovládli výškařské soutěže, v nichž jsme si
opakovaně doskočili pro mety nejvyšší.
V kolektivních sportech fotbalisté, florbalisté i volejbalisté prokázali společného sportovního ducha a v okresních kolech zaostali
pouze za těmi nejlepšími. Na podzim jsme
se nenechali zahanbit ani v oblasti atletiky
a v jediné atletické soutěži O pohár starosty města Uherské Hradiště mladší i starší
chlapci a dívky „stáli na bedně“.
Největšího úspěchu jsme však dosáhli
v krajském finále přespolního běhu v Bystřici pod Hostýnem, do něhož jsme se jako
každý rok probojovali. Tentokrát postoupila starší děvčata, která se velmi dobře
vyrovnala s chladným a deštivým počasím
a v konkurenci osmi nejlepších škol Zlínského kraje obsadila celkově čtvrté místo,
přičemž od bronzového umístění je dělily pouhé dva body. Heroického výkonu
a velkého úspěchu dosáhla v této katego-

Naše Bojkovsko

rii Štěpánka Michalčíková, která se stala
suverénní vítězkou a přebornicí Zlínského
kraje. Gratulujeme!
Druhý poločas se rozbíhá, v hodinách tělesné výchovy nezahálíme a vše
dolaďujeme v odpoledním čase. Snad se

dril a odříkání odrazí v jarních výsledcích
sportovního zápolení. Vždyť za každým
sportovním úspěchem nestojí jen talent,
ale především odhodlání obětovat čas,
překonat bolest a věřit v úspěch.
Mgr. Petra Brůzlová
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ŠKOLSTVÍ

Církevní střední škola
Dny otevřených dveří
a Projektový den
CSŠ pedagogická a sociální Bojkovice
zorganizovala v období prosinec až únor
několik Dnů otevřených dveří (DOD). Zájemci o studium si mohli prohlédnout
prostory školy a domova mládeže. Součástí Dnů otevřených dveří byla příležitost
vyzkoušet si také školní přijímací zkoušky
ke studiu oboru Předškolní a mimoškolní
pedagogika „nanečisto“, a to z hudebních, řečových a výtvarných předpokladů.
Jeden z DOD byl spojen s Projektovým
dnem. Žáci školy si připravili program na
téma Z pohádky do pohádky, který se pro
svou hravost a veselost líbil jak malým, tak
velkým návštěvníkům.
Festival Domidom
V pátek 22. června 2018 se uskuteční již tradiční Festival Domidom, který se
bude konat od 15 do 21.30 h v areálu školy. Těšit na můžete na divadelní, taneční
a hudební vystoupení, soutěže pro děti
a mnoho dalších překvapení. Podrobný
program bude zveřejněn na konci května.
Srdečně zveme širokou veřejnost.
Jindřiška Beránková, ředitelka školy

Dům dětí a mládeže Bojkovice
V neděli 4. února 2018 uspořádal
Dům dětí a mládeže v Kulturním domě
v Bojkovicích tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL. Po druhé hodině odpoledne se
sešlo téměř 200 dětí a 300 dospělých.
Skvělé odpoledne si užily hlavně děti.
O program se postaral výborný kouzelník Max. Vystoupily také děti z mateřské školy a z kroužků DDM Tanečňáček,
Mažoretky a Roztleskávačky. Velkou radost nám udělal letošní rekordní počet
masek! Těšíme se, že příště jich bude
ještě více. Poděkování patří také všem
subjektům, které přispěly do tomboly –
KATKA, TES PLUS Bojkovice, Bojkovjanka, Bytový textil Škodák, Květinářství
U Horáků, Trafika Renno Bojkovice, Papír, hračky, sport p. Urbánková. Karneval jsme uspořádali za podpory Města
Bojkovice a Lesů ČR.
A co jinak? Vedle každodenního
organizačního zabezpečení pravidelné činnosti všech cca 50 kroužků, které
navštěvuje téměř 500 dětí, připravujeme letní tábory, prázdninový program
v průběhu školního roku, soustředění
14

zájmových kroužků i akce, z nichž nejbližší je Rej čarodějnic 30. dubna a 17. června
Pohádkové putování.

Těšíme se na setkání.
M. Tyroltová,
ředitelka DDM Bojkovice
Naše Bojkovsko

KULTURA

Městská knihovna
S příchodem nového roku došlo v naší
knihovně k menším organizačním změnám, o kterých jste byli již zčásti informováni v posledním čísle tohoto zpravodaje.
Ještě jednou bych vám je chtěla přiblížit.
Městská knihovna v Bojkovicích byla v minulých letech organizační složkou Města
Bojkovice, kdy bylo město jak zřizovatelem, tak i provozovatelem knihovny.
Od letošního roku, tedy od 1. ledna
2018 se provozovatelem knihovny stává
Muzeum Bojkovska, p. o. a Město Bojkovice zůstává i nadále jejím zřizovatelem.
V rámci propojení s muzeem jsme rozšířili
některé služby pro čtenáře a návštěvníky
knihovny a sjednotili ceník nabízených
služeb, který naleznete v tomto čísle zpravodaje. Ceny za nabízené služby v Městské knihovně v Bojkovicích, v Knihovně
Muzea Bojkovska a Infocentru Bojkovice
byly stanoveny jednotně. Na to navazují
také otvírací doby obou knihoven a informačního centra s muzeem.
A co to pro čtenáře a návštěvníky znamená? V zavírací době městské knihovny můžete využít právě služeb muzejní
knihovny nebo infocentra a naopak.
Od začátku roku probíhá v naší
knihovně spousta akcí. Jednou z nich byla
cestopisná beseda s panem Robertem
Bazikou, který nás zavedl svým poutavým
vyprávěním na Madagaskar. Přednáška
byla doplněna krásnými fotografiemi
a také videozáznamy.
V lednu knihovnu navštívili na informativní lekci např. žáci ZŠ T. G. Masaryka
v Bojkovicích. Připomněli si, jak se
v knihovně orientovat, co vše potřebují
k tomu, aby se do knihovny mohli přihlásit, a také jsme se naučili pracovat s katalogem a čtenářským kontem na webo-

vém rozhraní. Téměř hodinové vyprávění
jsme zakončili prohlídkou knihovny.
UPOZORNĚNÍ: V minulém čísle Našeho Bojkovska byla chybně uvedena
fotografie k autorskému čtení „Mayové
a Sirény“ ze dne 2. prosince 2017 s Janou
Císařovou a Marií Machálkovou. Tímto
chci mylnou informaci uvést na pravou
míru.
Pozvánka na akce:
7. 3. 2018 Posezení se seniory
22. 3. 2018 Španělsko a Portugalsko –

cestopisná beseda s Jiřím Márou
23. 3. 2018 Noc s Andersenem
5. 4. 2018 Švýcarsko – cestopisná
beseda s Marií Lollok Klementovou
17. 4. 2018 Pasování prvňáčků
na čtenáře knihovny
29. 5. 2018 Puzzleiáda
1.–7. 10. 2018 Týden knihoven
11. 10. 2018 Kyrgyzstán na kole
24. 11. 2018 Den pro dětskou knihu
– Pexesiáda
Kristýna Šopíková, knihovnice

Cestopisná beseda o Madagaskaru s Robertem Bazikou.

Autorské čtení s ilustrátorkou Marií Machálkovou a autorkou Janou Císařovou.

Čtenářský kroužek Knihomílek vystoupil 12. prosince 2017 pro seniory v DPS s vánočně laděným pásmem.
Naše Bojkovsko
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Novinky v Muzeu Bojkovska
S příchodem nového roku se sluší
udělat malou rekapitulaci toho, co přinesl
rok předchozí. Dovolte nám tedy předložit
několik statistických údajů za rok 2017.
Návštěvnost
Za rok 2017 do muzea zavítalo celkem
1 483 návštěvníků, 468 lidí z tohoto počtu
zaplatilo plné vstupné, 419 bylo seniorů,
dětí a studentů, dále jsme prodali 69 rodinných vstupenek, 185 zájemců si přišlo
prohlédnout některou z výstav. Vstupné
zdarma mají děti mladší 6 let, držitelé
průkazek ZTP a ZTP/P a pracovníci muzeí
a galerií, jichž bylo dohromady 342.
Díky výborné spolupráci se Základní
školou T. G. M. k nám pravidelně chodí žáci
se svými učiteli prohlédnout si expozice,
výstavy či na výukové programy. V uplynulém roce nás školní mládež navštívila
celkem osmkrát.
Kromě návštěvníků muzea evidujeme také turisty či místní obyvatele, kteří
k nám přicházejí pouze pro nějakou informaci, pro upomínkový předmět či si koupit regionální literaturu. Těch bylo v roce
2017 celkem 1 520.
Přednášky a vernisáže výstav
V uplynulém roce se v muzeu uskutečnily tři přednášky, které si nenechalo ujít
132 posluchačů.
Bylo nainstalováno šest výstav, jejichž
vernisáže navštívilo 366 převážně místních občanů.
Badatelé a výpůjčky
Sbírky muzea jsou také hojně využívány ke vzdělávání studenty, vědeckými
pracovníky či soukromými osobami zabývajícími se historií. Exponáty jsou jim
předkládány v badatelně muzea.
Badatelských návštěv se v loňském
roce u nás uskutečnilo celkem 13.
V roce 2017 jsme vyhotovili 12 smluv
o výpůjčce na sbírkové předměty, které
si vypůjčily instituce pro své výstavy či
prezentace. Muzeum J. A. Komenského
v Uherském Brodě si do své nové stálé expozice zapůjčilo několik zkamenělin, na
výstavě Řemeslo jako vyšité můžete vidět
krejčovské nářadí z Bojkovic. Exponáty
z období první světové války byly obdivovány v muzeu ve Slavkově. Centrum Veronica Hostětín mělo na přednášku k dispozici geologickou sbírku z našeho muzea.
A co rok 2018?
Na počátku nového roku jsme se zúčastnili veletrhu cestovního ruchu GO
Regiontour v Brně, kde jsme prezentovali
krásy našeho kraje.
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Od 16. února můžete navštívit výstavu
věnovanou 130. výročí Vlárské dráhy, která
mohla být realizována díky darům uniforem p. Šašinkové z Pitína, manželů Hubinákových z Bojkovic a také zápůjčkám soukromých sběratelů – p. Gottfrieda, p. Kostky
p. Mahdala, p. Urbánkové. Součástí výstavy
je také model železnice, za jejíž nainstalování patří velké poděkování p. Křížovi,

p. Hovězákovi a p. Mikuláškovi.
Dále se můžete těšit na již tradiční výstavu prací žáků ze Základní školy, Štefánikova 957. Nenechte si ujít ani výstavu
věnovanou lékaři Josefu Tillichovi či výstavu ke 100. výročí konce 1. světové války
a vzniku Československa.
Eva Hamrlíková

PROVOZNÍ DOBA V JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍCH MUZEA BOJKOVSKA
Muzeum Bojkovska
a
Infocentrum

Knihovna Muzea
Bojkovska

Městská knihovna

PO

---

9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00

9.00 – 11.30 a 12.30 – 18.00

ÚT

9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00

---

ST

---

9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00

---

ČT

9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

---

8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30

PÁ

---

---

9.00 – 11.30 a 12.30 – 18.00

SO

---

---

---

NE

13.00 – 17.00

---

---

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB MUZEA BOJKOVSKA PRO ČTENÁŘE,
NÁVŠTĚVNÍKY A BADATELE

Vystavení nového
čtenářského průkazu

Městská
knihovna

Muzejní
knihovna

Informační
centrum

ano

ne

ne

Jednostranně A4

3,-

ano

ano

ano

Oboustranně A4

5,-

ano

ano

ano

Jednostranně A3

5,-

ano

ano

ano

Oboustranně A3

7,-

ano

ano

ano

Jednostranně A4

5,-

ne

ano

ano

Oboustranně A4

8,-

ne

ano

ano

Jednostranně A3

8,-

ne

ano

ne

Oboustranně A3

13,-

ne

ano

ne

5,-

ano

ano

ne

Kroužková vazba
A4 do 50 listů

20,-

ano

ano

ne

Kroužková vazba
A4 nad 50 listů

30,-

ano

ano

ne

Nasouvací lišty A4
do 50 listů

15,-

ano

ano

ne

Nasouvací lišty A4
nad 50 listů

20,-

ano

ano

ne

Formát A3

15,-

ano

ano

ne

Formát A4

10,-

ano

ano

ne

Formát A5

8,-

ano

ano

ne

Formát A6

6,-

ano

ano

ne

Černobílé kopírování a Bsk

Barevné kopírování a Bsk

Skenování

Vazba dokumentů

Laminování

Naše Bojkovsko
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Světlovánek na plese v Hostětíně
Ani v zimě Světlovánek nezahálí a tancuje. V sobotu
3. února 2018 část naší dospělé složky vystupovala na 2. hostětínském plese. Společně s CM Bojkovjan, která hrála k tanci
i poslechu po celý ples, jsme předvedli krátké pásmo z Korytné zakončené kopanickým čardášem, a poté následovala
oblíbená zavádka návštěvníků této akce. Součástí kulturního
programu byla také skupinka žen z Horné Súče, které předvedly netradiční folklor na trampolínách. Ples jsme si moc užili
a děkujeme pořadatelům za skvělou atmosféru a organizaci.
A těšíme se napřesrok!
Iva Hlaučová

Skautské táboření v muzeu
22. prosinec 2017

Na veletrhu GO Regiontour v Brně
Naše Bojkovsko
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Muzejní spolek Aloise Jaška Bojkovice
Dne 2. února 2018 se sešli členové
muzejního spolku a milovníci historie na
valné hromadě v Muzeu Bojkovska. Na
začátku schůze předseda spolku Vlastimil
Hela připomněl osobnost a zásluhy bývalé
dlouholeté a čestné předsedkyně Markéty
Klimentové, která náhle zemřela 10. října
2017. Přítomní uctili její památku minutou
ticha. Do výboru spolku byl místo zemřelé
Markéty Klimentové zvolen Marek Ogrodník ml. Ve zprávě o činnosti za rok 2017
zhodnotil Vlastimil Hela celoroční práci
spolku.
Muzejní spolek se postaral o provedení odborného ošetření památného dubu
na Cellerově štěpnici, organizoval vzpomínkové akce k výročí bombardování Bojkovic z dubna 1945, ke 100. výročí bitvy
u Zborova a výročí letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
Spolek rovněž provedl opravu hrobu rodiny Tillichovy za finanční podpory
Města Bojkovic, muzejního spolku, rodiny
Tillichovy, lékařů v Bojkovicích a dobrovolných dárců.
Eva Mikešová zpracovala do elektronické podoby texty Josefa a Oldřicha
Juračkových a připravuje je ke knižnímu
vydání.

Byl vydán turistický průvodce Markéty Klimentové Kudy a kam na Bojkovsku
a kniha Vlastimila Hely Tajemství bohyní na Žítkové. Její křest s autogramiádou
proběhl v Muzeu Bojkovska 8. února 2018.
Také do roku 2018 připravujeme řadu
akcí, které budou zaměřeny především ke
100. výročí vzniku samostatného Československa.

Členové spolku aktivně pomáhají Muzeu Bojkovska při instalaci nových expozic, výstav a besed, svými texty přispívají
do tisku, mapují historii Bojkovic a okolí,
hovoří s pamětníky, organizují veřejné
akce a seznamují občany a mládež s historií našeho města a poetikou celého našeho regionu.
Jindřiška Cimbálková

Křest knihy Tajemství bohyní na Žítkové
Kopce poseté hustými lesy, tajemná
údolí i nepřístupné samoty na úbočích
vysokých kopců Moravských Kopanic jsou
doslova stvořené pro všelijaké pověsti, záhady a tajemství. Jedním z nich je i mysterium žítkovských bohyní coby představitelek tzv. lidové magie. O jejich příběhy se
zajímali badatelé už od konce 19. století.
Takřka boom však toto téma zažívá v posledních letech.
Ve čtvrtek 8. února se v Muzeu Bojkovska uskutečnil křest nové knihy Vlastimila
Hely, Tajemství bohyní na Žítkové, která
vyšla na konci roku 2017 a nabízí pohled
na žítkovský fenomén očima faráře Josefa
Hofera. Křest moderoval Zdeněk Ogrodník st. a kmotry byli Zdenka Maňasová
a Vlastimil Slabiňák.
Co o knize říká sám autor knihy Vlastimil Hela:
Prvotním úmyslem bylo vydat pouze
texty věnované fenoménu žítkovských
bohyní z Moravských Kopanic, jak jej popsali autoři z přelomu 19. a 20. století,
18

a především farář a učitel Josef Hofer. Nějakou dobu jsem o něm s pomocí přátel sbíral různé záznamy, články, citace i prchavé
vzpomínky. Čím víc jsem pronikal do jeho
životního příběhu, docházelo mi, jak symbolický i podnětný je pro mne i dnešní lidi.
Současné dramatické proměny si v ničem
nezadají s tím, co prožívali naši předci na
počátku 20. století. Proto jsem se pokusil
spojit téma Bohyně na Žítkové s příběhem
Josefa Hofera, který dokázal jít životem
vlastní, většinou nelehkou cestou.
Setkal se s žítkovskými bohyněmi i jiným
modelem prožívání světa, prvky magie
jako způsobu spojení se silami přírody.
Ve vaší knize se zaměřujete na kněze
Josefa Hofera, proč?
Jeho složitý životní příběh, stejně jako
kontakt s kopaničářskou lidovou magií,
kterou zachytil ve svých povídkách, je metaforou, která je použitelná i pro pochopení dnešní doby. Navíc v poslední době
vznikl ne úplně pravdivý Hoferův obraz.
Můj text je drobným příspěvkem k jeho

rehabilitaci.
O čem se mohou čtenáři v knize
dočíst?
První část nabízí pohled na Josefa Hofera a začátek 20. století v širším kontextu
doby, zachycuje počátky jeho působení
na Moravských Kopanicích i to, jak vnímal
život v odlehlém regionu, kam se dostal
takřka za trest.
Kniha obsahuje původní Hoferovy povídky o žítkovských bohyních. Vyšly v útlé
knížečce jeho vlastním nákladem kolem
roku 1913. V další části knihy jsou úvahy
o původu bohyní na Kopanicích, a to jak
očima samotného Hofera, tak s využitím
pozdějších poznatků.
Ale není to dokument v pravém smyslu slova. Ani vyčerpávající Hoferův životopis, ani dokonalá historie samotných
bohyní. Kniha nabízí různé informace tak,
aby si z nich čtenář mohl udělat svůj vlastní úsudek, případně aby nad tím přemýšlel i ve vztahu ke svému životu.
Pokračování na str. 19
Naše Bojkovsko
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Říkal jste, že významnou částí jsou
Hoferovy povídky, jaké jsou?
Byl katolickým farářem, a tak se nemůžeme divit jeho kritickému pohledu
na kopaničářské pověry i bohyně, jejichž
působení považoval za blud a balamutění
lidí. Kde však je logika v koncích, jsou výsledky, které bohyně měly – i on sám přiznává, že tam denně chodily desítky lidí.
Patrně věděli proč. A patrně jejich „kúzla“
fungovala. Ony kopanické ženy pomáhaly
druhým v situacích, kdy jim už nikdo jiný
pomoct neuměl. Také si byly vědomé,
aspoň se tak domnívám, že cesta k uzdravení, vyřešení složité životní situace apod.
začíná u člověka samotného. Celá procedura, včetně věštění a zaříkávání, k tomu
pomáhala.
Hoferovy práce jsou podle mě mistrným zachycením těžkého života na
Kopanicích na počátku 20. století. Sbíral
pověry, ale i příběhy ze života Kopaničářů.
Ne nadarmo se o tomto kraji říkalo, že je
tam chlebíček doslova z kameňa. Doktor
byl drahý a farář daleko. Kopanice byly
izolovaný prostor, lidé tam žili svým způsobem života. Hofer si uvědomoval, že se
svět vyvíjí a že civilizační rozměr musí dřív
nebo později proniknout i k nim. Snažil se
věci pojmenovat takové, jaké jsou, často
i za cenu vlastního nepohodlí.
A co osoba samotného Hofera?
Do písmene splňuje charakteristiky
mužů narozených ve znamení Štíra. Pronikavé vhledy do situací, s velkou měrou
vnímavosti i empatie, upřímnosti a touhy
po spravedlnosti. Sám se tak cítil a používal proto pseudonym Rectus, spravedlivý.
Nebál se složitostí, v nichž se ostatně celý
život pohyboval.
Tyto osobní rysy se poprvé výrazně
projevily v kauze arcibiskupa Theodora
Kohna, který se snažil řídit olomouckou
arcidiecézi jako „firmu“. V sérii článků Hofer upozornil na důsledky jeho neomezené moci, zpronevěření se svému úřadu
a duchovnímu poslání. Přispěl tak k odvolání Kohna z arcibiskupského stolce.
I v tom je možné najít jistou paralelu se
současností…
Spolu s dalšími duchovními se zejména po roce 1918 snažil o reformu katolické
církve a zrušení celibátu. V roce 1920 se
s hrozenským kaplanem navzájem tajně
oddali. Proto byl z církve exkomunikován.
Na druhou stranu Kopaničářům pomáhal, zamiloval se do tohoto kraje. Přál si,
Naše Bojkovsko

aby tam mohl být pochovaný, třeba i za
zdí hřbitova, kde se pohřbívali vyděděnci.
I díky jeho iniciativě se na Kopanicích postavily školy. Byl ochoten říkat věci nahlas,
pojmenovávat věci pravými jmény, často
jít hlavou proti zdi, a tak se svým způsobem obětovat. Tehdy i dnes takových
mnoho není. Nechci z něj ale dělat idylickou postavu.
Jak kniha vznikala?
Příběhy Kopaničářů i bohyní mne zajímaly od mládí. Teď jsem se k nim vrátil. Při
tvorbě mi velmi pomohli přátelé z Muzea
Bojkovska. Za mnohé materiály vděčím
tamní knihovnici Zdence Maňasové. Zároveň vloni uplynulo sedmdesát let od Hoferovy smrti, a tak bylo možné jeho texty
publikovat. Na začátku loňských prázdnin
jsem to začal dávat do písemné podoby
a před Vánocemi byla kniha na světě.
Proč podle vás žítkovské bohyně
a podobné věci přitahují pozornost nejenom čtenářů?
Uvědomuji si čím dál víc potřebu lidí
vrátit se k prastarým magickým praktikám, k mystice. A není to jenom otázka
zvědavosti a módnosti. Odhalují v sobě
cosi skrytého, co dosud nedokázali pojmenovat. Snaží se v sobě oživit dávno
zapomenuté dimenze a integrovat je do
života, vždyť život je vlastně jistá forma
magie.
Připomeňme si, že Vlastimil Hela je autorem publikací:
Živým láska mrtvým vzpomínka
(o tragickém bombardování Bojkovic

z 12. dubna 1945)
130 let bližnímu ku pomoci (historie
Sboru dobrovolných hasičů v Bojkovicích)
Umírali i za naši svobodu, nezapomínáme (o letecké bitvě nad Bílými Karpaty 29. srpna 1944)
Ty jsi moje vstupenka do Nirvány
(reflektující téma umírání)
Hey Joe! (zachycující příběh sestřeleného amerického letce)
Publikuje v časopise Regenerace a je
zakladatelem a hlavním koordinátorem
Keltského telegrafu.
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Ples města
Bojkovice
V sobotu 20. ledna proběhl v Kulturním domě v Bojkovicích XVIII. ples města.
Prvorepublikovou atmosférou na nás
dýchla dvě pásma taneční skupiny The
Crazy Flappers. O půlnoci diváky překvapilo vystoupení z plovárny.
O zábavu v hlavním sále se starala
Kasanova s kapelníkem Zdeňkem Vavrušou a dechová hudba Vlčnovjané pod
vedením Jana Podškubky, ve vinárně pak
Cimbálová muzika Jaroslava Pavlíka s primášem Jiřím Špiritem. Večerem provázela
Magdalena Švandová.
Petra Stojaspalová
Město Bojkovice děkuje všem sponzorům, kteří přispěli svým dárkem
do tomboly. Jsou to:
ALBO SCHLENK s.r.o.
ASTONA Lubomír Mlček
BLOK spol. s.r.o.
Bojkovjanka, H. a A. Kuřímští
Bohdan Vrba
Bytový textil Škodák
Dagmar Librová
Dagmarka, textil , Bojkovice
Dana Ondrušková, kadeřnictví
DATO – FOREST s.r.o.
dbPro, ing. Lumír Navrátil
Drogerie TETA
EKOSTAVBY Brno a.s.
Elektroservis Miroslav Haramija
Eliška Urbánková, Papír – hračky – sport
EMKA interiéry s.r.o.
Frema a.s. Zlín
HRUŠKA, spol. s r.o.
Chovatelské potřeby Milan Hradský
Ing. Daniel Volařík, GEA Uherský Brod

Ing. Jaroslav Gruna
Ing. Karel Žáček
Ing. Patrik Kunčar, senátor
Janotova vinotéka
Jiří Varous, obchodní činnost
Josef Uhlík, autoservis
K&K Primka
Kadeřnictví Hušková
Kavárna Katka
Klub Maják
Kosmetický salon Soňa Valíčková
KKS reality Zlín
Krokov Bojkovice
KRONS – stavby, rekonstrukce
KR TOOLS spol. s r.o.
Květinářství Horákovi
Květiny Věra Dočkalová
KZK Bojkovice
LASK – Vlastimil Zimmermann
Lékárna DIANA
Lenka Valíčková, Jaromír Šitavanc
Lesy Města Bojkovice, spol. s r.o.
Luděk Jarolím

Magda Švandová
Manželé Švandovi
Marcela Valterová
Marie Horalíková, ČP a.s.
Mechanizační služby s.r.o.
MEPRO Bojkovice
Mgr. Marek Ogrodník
Milan Slavíček, Hospůdka Na hřišti
Miluše Polanská, pekárna
Moravský rybářský svaz Bojkovice
MS Lokov Krhov-Bzová
MS Niva
Můj obchod - Fajn Market Bojkovice
Muzeum Bojkovska
NATRIX – Kamenolom Bzová
Obec Komňa
Obec Trenčianska Turná
Obuv Cora zlín
OSH ČMS Uherské Hradiště
Pálenice Bojkovice spol. s.r.o.
Polystyren, s.r.o. Bojkovice
Restaurace Hvězda
Restaurace Konečný a Kovařík

Rumpold UHB, s.r.o.
SDH Bojkovice
SDH Bzová
SKD Bojkovice
Slovácké vodárny a kanalizace
Sofi-Energic, spol. s r. o.
Stolařství Vašina
Studio Toning, B. Jurigová
SÚS Slovácka Uherské Hradiště
TES Bojkovice, spol. s r.o.
TJ Sokol Bojkovice
Trafika Renno Žaneta Foltýnová
VARS-TRANS s.r.o.
Vinotéka& Antik – starožitnosti Bojkovice
Vodohospodářské stavby Javorník s.r.o.
Vodo –topo Roman Michalčík
VOMA – maso, uzeniny
Zahrada – Květina Bojkovice
Zámečnictví Jiří Bušo
Zdeněk Husták, Optimal energy
ZD Krhov-Bzová
Zetes s.r.o. Bojkovice
ZŠ T.G.M. Bojkovice

Světlovánci na plese v Boršicích
Plesová sezóna neunikla ani nám. S Malými
Světlovánky jsme s nadšením přijali pozvání na IV.
dětský krojový ples do Boršic u Buchlovic. Boršičané
pojali dětský bál jako předstupeň toho večerního,
dospěláckého. Takže žádné troškaření. Nachystaná
byla tombola přes celou šířku pódia a také dechová
kapela. Vzali jsme s sebou několik rodičů – respektive jsme se jim naskládali do aut, a jeli plesat. Rádi
jsme splnili úkol od souboru Pentlička: naučit děti
některý z našich tanců. My přidali i bonus. Kromě
tancování jsme si s ostatními zahráli i folklorní hry.
To bylo na parketu přecpáno! Ale musím říct, že mně
jako vedoucí našich odrůstajících malochů dělala
největší radost jiná věc. Na to, že to je skvadra „skoropuberťáků“, tak všechna čest, jak si ten ples užili
naplno. Polka, valčík – ničeho se nebáli a pořádně to
tam na dechovku rozjeli!
Karolína Peřestá
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Klub Maják Bojkovice

vás na přelomu zimy a jara zve
ke kulturním zážitkům:
čtvrtek 8. března
divadelní komedie POLIB TETIČKU
		ANEB NIKDO NENÍ BEZ CHYBY
		
hrají herci pražských divadel, v hlavní roli Jan Čenský
		
vstupné 350 Kč, začátek v 19 hodin
sobota 10. března
AC/DC REVIVAL – k poslechu i tanci příznivcům
		
slavné australské hard rockové skupiny
		
vstupné 150 Kč, začátek v 19.30 hodin
pátek 16. března
Jazz café 2 – jazz s vlivy rocku a elektronické hudby
		
v podání souboru JIŘÍ ŠIMEK TRIO
		
vstupné 80 Kč, začátek v 19.30 hodin
neděle 18. března
Divadlo (nejen) pro děti – ŠAŠEK FRANTA A KLAUN PEPE
		
neboli oblíbené představení
		
v podání herců Slováckého divadla
		
vstupné 50 Kč děti, 80 Kč dospělí,
		
200 Kč rodinné vstupné (nejméně 2 + 2)
Program za podpory Města Bojkovice připravuje tým dobrovolníků zapsaného spolku
Maják Bojkovice, který se také těší na vaši účast. V případě zájmu o více informací navštivte www.klub-majak.cz

130. výročí Vlárské dráhy

Přehled kulturních a společenských akcí březen - duben
Datum

Název akce

16. 2. – 6. 5. 2018 130 let Vlárské dráhy

Druh akce

Pořadatel

Místo konání

výstava

Muzeum Bojkovska

Muzeum Bojkovska

1. 3. 2018

Termální lázně

zájezd

Klub Světlov

Velký Meder - Čalovo

3. 3. 2018

Košt slivovice

ochutnávky

SK Slovácká Viktoria, Město Bojkovice

kulturní dům

7. 3. 2018

Posezení se seniory

akce pro dospělé

Městská knihovna

Městská knihovna

8. 3. 2018

Polib tetičku aneb Nikdo není bez chyby

divadelní představení

Maják Bojkovice, z. s.

Klub Maják

10. 3. 2018

AC/DC revival

koncert

Maják Bojkovice, z. s.

Klub Maják

16. 3. 2018

JAZZ CAFÉ – Jiří Šimek trio

koncert

Maják Bojkovice, z. s.

Klub Maják

18. 3. 2018

Šašek Franta a klaun Pepe

divadlo pro děti

Maják Bojkovice, z. s.

Klub Maják

21. 3. 2018

Velikonoční předvádění řemesel

lidové tradice

Muzeum Bojkovska

Muzeum Bojkovska

22. 3. 2018

Španělsko a Portugalsko

přednáška

Městská knihovna

Městská knihovna

23. 3. 2018

Noc s Andersenem

akce pro děti

Městská knihovna

Městská knihovna, Muzeum Bojkovska

výstava koček

SO chovatelů koček Zlín

Zámek Světlov

24. – 25. 3. 2018 International Cat show
28. 3. 2018

Tajemství bohyní na Žítkové

beseda

Muzejní spolek Aloise Jaška

Klub Maják

3. 4. 2018

Osudové osmičky v historii našeho státu

přednáška

Klub Světlov

MěÚ – zasedací místnost

8. 4. 2018

Hýbání se Zdeňkem a Týnou

hudba, tanec pro děti

Maják Bojkovice, z. s.

Klub Maják

13. 4. 2018

Šestidenní zájezd pro členy klubu

Relaxační zájezd

Klub Světlov

Lázně Piešťany

14. 4. 2018

Notabene jarní bál

hudba, tanec

SPS Notabene Bojkovice

Klub Maják

17. 4. 2018

Pasování prvňáčků na čtenáře

akce pro děti

Městská knihovna

Městská knihovna

17. 4. 2018

Zdravá výživa

přednáška

Klub Světlov

MěÚ – zasedací místnost

22. 4. 2018

JAZZ CAFÉ – Pit a Ratatouille/Duo z Francie

koncert

Maják Bojkovice, z. s.

Klub Maják

28. 4. 2018

Co by na to řekl Šejkspír

divadelní představení

Krhovské ochotnické divadlo

Klub Maják

30. 4. 2018

Rej čarodějnic

akce pro děti

Dům dětí a mládeže

Tillichovo náměstí

30. 4. 2018

Stavění máje

lidové tradice

SDH Bojkovice

Tillichovo náměstí

Naše Bojkovsko

Vernisáž výstavy se uskuteční
v pátek 16. února 2018 v 17 hod. v prostorách Muzea Bojkovska
Výstava potrvá do 6. května 2018

Inzerujte
v Našem Bojkovsku.
Cena 12 Kč/cm2.
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Postní měsíce – postní doba
„SVĚŘME svoji zem modlitbou a postem Pánu. On je s námi až do skonání
věků a nikdy nás neopustí!“
Postní doba jako pouť naděje nás provází již od Popeleční středy a celý měsíc
březen je dobou přípravy na Velikonoce,
která trvá 40 dní. Tato doba vrcholí Svatým týdnem, kdy si připomínáme ukřižování Ježíše Krista, a vrcholí radostnou oslavou Velikonoc – svátky, které jsou oslavou
Kristova vzkříšení z mrtvých.
V této době má člověk pracovat na
obnově svého života. Celá tato postní
příprava má být soustředěním věřících
na jejich duchovní růst. Období postu má
být soustředěním věřících na Boží milost,
naslouchání Božímu slovu, na modlitbu,
půst. Prosíme Boha, aby nás vedl a dal
nám sílu. Modlitba a půst jsou projevem
víry a naděje v Pána a jeho prozřetelnost.
25. BŘEZEN – Květná neděle nebo
též Pašijová neděle je šestou a zároveň
poslední nedělí postní. Připomíná slavný
vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Tuto neděli
se předčítají pašije o utrpení Krista Pána.
Velikonoční triduum – umučení, pohřbení
a vzkříšení Ježíše Krista. Období tří dnů –
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota
jsou dny, které předcházejí Neděli Zmrtvýchvstání, jež je připomínkou umučení,
pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista.
ZELENÝ ČTVRTEK – uvádí nás do tajemství Ježíšovy přítomnosti zde na zemi
po jeho smrti. Je to den posvátné přítom-

nosti, kdy skrze Svátost oltářní bude svým
Tělem a Krví živit naše duše.
VELKÝ PÁTEK – tento den je připomínkou ukřižování Ježíše Krista, jeho utrpení
a smrti. Je to den přísného postu, platí zákaz pořádání tanečních a jiných slavností,
nemá se hýbat zemí – rýt, kopat… Ježíš
nás vykoupil svou smrtí na kříži a dal každému naději. Úzce se spojme s Ježíšem na
kříži a s vírou jej přijímejme jako zvláštní
Boží milost.
BÍLÁ SOBOTA – na Bílou sobotu končí
postní doba, je to den před Velikonoční
nedělí a končí západem slunce. Během
dne se nekonají žádné obřady ani mše svatá. Na Bílou sobotu rozjímáme u BOŽÍHO
HROBU. Rozjímáme o své cestě od hříchu
ke spáse, od zla k radostné naději na věčnou slávu v nebi. Ježíšovo zmrtvýchvstání
každému člověku nabízí jistotu spásy.
1. DUBEN – ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
Největší slavnost křesťanského církevního roku – Kristovo vzkříšení a vítězství
nad smrtí. Veliká noc – bohoslužba noci,
v níž byl Ježíš vzkříšen – je noc blažená,
posvěcená, milostiplná, která spojila zemi
s nebem a člověka s Bohem. Noc, která se
nám stala světlem a radostí. Oslava Velikonoc trvá po celý velikonoční oktáv, ale celá
velikonoční doba končí až 50. den, slavností Seslání Ducha svatého (Letnic). Zkusme
se v tomto postním období podívat každý
do svého křesťanského života, jak vypadá

můj každý den? „Ukaž mi své cesty Hospodine, veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť
ty jsi můj Bůh, můj Spasitel!“ (žalm 24).
8. DUBEN – neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – Neděle, kterou Pán Ježíš obdařil
velkými přísliby – největší z nich je spojen
se svatým přijímáním přijatým v tento
den – je to příslib úplného odpuštění vin
a trestů. Dále novéna, která spočívá v denní
modlitbě korunky k Božímu milosrdenství.
9. DUBEN – ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – „Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně, staň
se mi podle Tvého slova.“ Třikrát za den
zní slavnostně zvony z kostelních věží do
měst, vesnic, do širého okolí, ráno v poledne i večer. Oznamují všem lidem, aby
nezapomínali na svého Stvořitele a Vykupitele. Kéž zvuk zvonů vzbudí u všech lidí
zbožnost a víru doprovázenou modlitbou
„Anděl Páně“.
22. DUBEN – 4. neděle velikonoční –
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE – Naším dobrým pastýřem je Kristus a kněží jsou jeho
nástroji ve světě. Kněží slouží nám lidem,
kterým chtějí pomáhat, povzbuzovat
a vést nás na cestě k věčnému štěstí. Kněží
mají velké úkoly – sloužit Bohu, dodržovat
a hájit zákon Boží a zároveň pomáhat lidem na cestě k věčnému štěstí. Kněžství
je povolání nesmírně krásné, ale zároveň
velmi náročné a zodpovědné.
Děkujme kněžím za jejich službu pro
nás, modleme se za ně a pomáhejme jim!
Emílie Salátová

Bojkovská farnost v roce 2017
Tříkráloví koledníci v prvních lednových dnech přinášeli do všech domovů
radostnou zvěst o příchodu Boží lásky
na svět. Za své koledování byli odměněni vašimi dary pro potřebné bližní, kteří
si sami pomoci nemohou. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
Také v roce 2017 bylo v naší farnosti několik společenských farních akcí,
na kterých se podíleli naši farníci. Rádi
bychom přivítali více našich farníků
k účasti i s novými nápady a náměty.
V postní době od 1. března se konaly pobožnosti křížové cesty v pátek
a v neděli, duchovní obnova, kterou
vedl P. Vítězslav Řehulka, farář v Ostravě,
Postní almužna do papírových krabiček
– prostředky byly použity pro pomoc
potřebným. Na výzvu farnosti Pitín se
přihlásili i naši farníci k akci „40 dní bez
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alkoholu!“ V předvelikonoční době využili
naši farníci příležitost ke sv. zpovědi. Nezapomněli ani na žehnání pokrmů a bdění
u Božího hrobu na Bílou sobotu. Květnových májových pobožností se účastnilo
velmi málo lidí, a již vůbec ne dětí. Je to
škoda, protože „májová“ bývala vždy radostnou pobožností dětí. Mládež a starší
ministranti se zúčastnili mládežnických
setkání, která se jim velmi líbila. Velký zájem byl o poutě na sv. Hostýn, Velehrad,
Provodov, mše sv. ve Bzové nebo na Žítkové a krásnou pouť do Koclířova k Panně
Marii Fatimské v rámci stého výročí.
Slavnost Těla a Krve Páně i První svaté přijímání proběhlo za hojné účasti
a krásného počasí a všem se moc líbilo.
Farní den v areálu kláštera byl radostným
setkáním farníků všeho věku. Mnoho lidí
zaujala tradiční Noc kostelů. Pro naše děti

byl na faře zorganizován zábavný a zájmový kroužek Misijní klubko. CSŠPS
uspořádala pro děti v budově kláštera
a jeho okolí Radostný prázdninový týden. Spokojenost a radost byla na obou
stranách. Předvánoční doba byla naplněna prací, úklidem, výzdobou a pomocí v přípravách na krásné svátky, které
byly plné koncertů a vánočních písní.
Velké poděkování a Pán Bůh zaplať
za celoroční práci a pomoc při veškeré
činnosti v kostele i v celé farnosti patří
všem, kteří se podíleli na péči o kostel, zabezpečili výzdobu a úklid, praní
a údržbu. Mužům děkujeme za zhotovení nového plotu kolem zahrady,
štědrým lidem za peněžní dary – Bůh je
všechny opatruj a žehnej jejich práci.
Emílie Salátová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
		 Naši noví občánci

		 Martina Smíšková,
		 Vojtěch Salvet,
		 Adrian Hlaváč,
		 Vojtěch Kopřiva,

Šarlota Wagnerová,
Liliana Mrmusová,
Monika Ďurišová,
Lea Viceníková,

		 Odešli z našich řad

		 Petr Kuchař		 72 let
Ludmila Císařová		 83 let
		 Marie Platková		 69 let

Vzpomínáme

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách
zůstáváš. Dne 26. ledna 2018 uplynul rok,
co nás navždy opustila naše drahá maminka
a babička paní Anna PEŠÁTOVÁ a zároveň
9. února 2018 jsme vzpomněli 20. výročí
úmrtí našeho tatínka a dědečka pana
Josefa PEŠÁTA. Vzpomíná syn Radim s rodinou
Dne 13. února 2018 by se dožil 50 let
Ing. Milan MĚSKA. Při této příležitosti
rovněž vzpomínáme i 5. výročí jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkují rodiče
Kdo byl milován, není zapomenut
Dne 17. února 2018 jsme vzpomenuli
páté výročí, co nás navždy opustila
paní Zdenka KUNDRATOVÁ.
S láskou a vděčností vzpomínají syn
Jozef, Radim a dcera Zuzana s rodinami
Dne 17. února 2018 uplynulo 5 let,
co nás navždy opustil náš, syn, manžel
a tatínek pan František BREZNICKÝ
S láskou vzpomíná celá rodina
Dne 22. února 2018 by oslavila 85. narozeniny
naše maminka paní Dana ALBRECHTOVÁ,
a zároveň 1. února 2018 tomu byly 3 roky,
co nás opustila.
S láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou
a syn Zdeněk
Dne 27. února 2018 jsme vzpomněli nedožitých
90 let naší maminky, babičky a prababičky
paní Boženy RYZOVÉ z Bojkovic a zároveň
dne 4. března 2018 uplynulo již 13 let
od jejího úmrtí.
S láskou vzpomínají dcera Božena s rodinou
a dcera Ludmila
Dny, týdny, měsíce i léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 6. března 2018 vzpomeneme
9. výročí úmrtí paní Jitky ŠOPÍKOVÉ z Bojkovic.
S láskou a úctou vzpomínají maminka,
manžel, děti a sestry s rodinami

Naše Bojkovsko

Štěpán Uchytil,
Mia Gabrhelová,
Bára Táborská,
Adam Zimáček

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 24. února 2018 jsme vzpomenuli
11. smutné výročí, kdy nás opustil náš drahý
a milovaný syn, tatínek, bratr, strýc
a velmi dobrý kamarád pan Bohumil Polách.
Dne 22. března 2018 by se dožil 48 let.
S láskou v srdci vzpomínají a nikdy nezapomenou
rodiče, syn Michal a sourozenci s rodinami
Čas plyne jako voda, zapomenout se však nedá…
Dne 7. března 2018 tomu budou 4 roky,
co nás navždy beze slůvka rozloučení
opustil pan Stanislav MIKULKA.
S láskou v srdci vzpomíná manželka
a děti s rodinami
Tvé ruce už nepohladí, ústa neporadí,
tvou lásku, maminko, nikdo nenahradí.
Dne 15. března 2018 uplyne 5 let, co nás
navždy opustila paní Anežka MIKŠOVÁ z Krhova.
Současně jsme si posledního února připomenuli
její nedožité 88. narozeniny.
Stále vzpomínají dcery Alena, Jindřiška
a vnučky s rodinami
Dne 20. března 2018 uplyne již 25 let
od úmrtí pana Ing. Oldřicha CIMBÁLKA.
Stále vzpomíná manželka Inka,
synové Radim a Oldřich s rodinami
Dopsán byl příběh jednoho života. Příběh,
který však nekončí. Příběh, jenž pokračuje v nás.
Dne 21. března 2018 vzpomeneme 20. výročí
úmrtí pana Miloslava HOFSCHNEIDERA.
S láskou v srdcích vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Jarmila, dcera Jana s manželem,
dcera Eva s manželem, vnoučata Petra,
Tereza a Jakub
Dne 9. dubna 2018 uplyne neuvěřitelných
5 let od úmrtí pana Otto HÖDLA.
S láskou v srdci stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka
a syn s rodinou i celá rodina
Dne 20. dubna 2018 tomu bude 20 let,
co zemřel pan Karel MICHALČÍK z Bojkovic.
Vzpomínají manželka, děti s rodinami
a sourozenci s rodinami
Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, kontaktujte
osobně Zdenku Maňasovou v Knihovně Muzea Bojkovska
nebo písemně e-mailem.
Kontakt: zdenka.manasova@muzeumbojkovska.cz.
Bližší informace na tel. 736 210 710.
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem
na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2004 je
potřebný Váš souhlas
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Šipkařský turnaj
Dne 29. prosince 2017 se konal šipkařský turnaj v hospůdce Na Hřišti, kat. open.
Zúčastnilo se celkem 13 šipkařů a dvě
šipkařky z Bojkovic a blízkého okolí. Hrálo se 501 D. O. dvojité K. O. To znamená,
že hráč musí prohrát 2krát, aby ukončil
svoje působení v turnaji. Turnaj probíhal
v příjemném prostředí a ve velmi přívětivé
atmosféře. Všichni účastníci si vylosovali
čísla, podle kterých byli nasazeni do turnajového pavouka. Zúčastnili se:
1. Jakub Hamšík, 2. Petr Mendl, 3. Jan
Michalčík, 4. Milan Slavíček, 5. Jana Joklová, 6. David Hanke, 7. Eliška Smékalová, 8. Petr Polanský, 9. Zdenek Vyhnálek,
10. Adam Mikulášek, 11. Jiří Varous,
12. Dominik Slavíček, 13. Marek Kuchař,
14. Martin Urban, 15. Michal Miča
V turnaji se kromě pohárů a cen soutěžilo i o nejvyšší nához bodů, kde nejlepších
výsledků dosáhli Petr Polanský (180), Milan
Slavíček (160), Adam Mikulášek (133), Petr
Mendl (133) a Marek Kuchař (123).
Celkové pořadí:
1. Petr Polanský, 2. Jana Joklová,
3. Michal Miča, 4. Milan Slavíček, Dělené
5. místo: Zdenek Vyhnálek, Jakub Hamšík,
Dělené 7. místo: Marek Kuchař, Martin
Urban, Dělené 9. místo: Jan Michalčík, Jiří
Varous, David Hanke, Petr Mendl, Dělené
13. místo: Eliška Smékalová, Adam Mikulášek, Dominik Slavíček.
Jana Joklová

Sálová kopaná

HORMONÁLNÍ
JOGA
Hormonální jóga patří do oblasti jógových terapií, které pomáhají
udržovat hormonální rovnováhu.
Jedná se o přesně danou sestavu jógových cviků doprovázených
dynamickým břišním dýcháním.
Cviky masírují žlázy s vnitřní sekrecí a tak optimalizují jejich funkce.
Tím je podporována přirozená tvorba hormonů v těle.
Cvičení je určeno převážně ženám a není fyzicky náročné.

ZAČÍNÁME 14. 2. 2018
STŘEDA:

18.00 – 19.00 – sál DDM
(pro začátečníky nebo i pokročilé – dle zájmu)

POLOLETNÍ PLATBA (18 LEKCÍ) 800,- Kč

Tělovýchovná jednota Sokol Bojkovice uspořádala dne 28. prosince 2017 ve sportovní hale v Bojkovicích turnaj v sálové kopané. Již 7. ročníku turnaje s názvem SILVESTR Cup se zúčastnilo šest družstev. Vítězem
turnaje se stalo družstvo z Horního Srní, nejlepším brankářem byl vyhlášen Petr Mendl, nejlepším hráčem Dominik Slavíček a nejlepším střelcem Adam Kalina.
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LEKTORKY:

DAGMAR ŠPALKOVÁ, IVA DUBOVSKÁ
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Oddíl kuželek
Již 66 let je oddíl kuželek nedílnou
součástí TJ Bojkovice. Jeho členové úspěšně reprezentují bojkovický oddíl ve zlínských krajských soutěžích a v neposlední
řadě je nutno zmínit, že se již stalo pravidlem mít svého zástupce i na mistrovství
republiky.
Naše družstvo A ve složení Lumír Navrátil, Jiří Kafka, Petr Bařinka, Ludmila Mifková, Jiří Zimek, Jana Jiříčková a Martin
Hradský se umisťuje stabilně na předních
pozicích Zlínského krajského přeboru
a patří k aspirantům na postup do Jihomoravské divize. Hned v 5. kole soutěže
dokázalo zahrát nový rekord kuželny na
6 x 100 HS s celkovým počtem 2 718 kolků. Martin Hradský zahrál výborných 497
kolků na 100 HS a ustanovil rekord domácích hráčů.
Ve Zlínské krajské soutěži máme mužstvo B (Miloslav Kalina, Jaroslav Kramár,
Jaroslav Sojka, Michal Ondrušek, Michal
Machala a Jozef Kundrata) a C (Radomír
Kozáček, Vlastimil Lahuta, Zdeněk Kafka,
Adam Kalina, Jan Lahuta, Lumír Navrátil

ml., Jan Křižka). „Béčko“ má v našem „Céčku“ velkou konkurenci. V podzimním derby mělo „Céčko“ poprvé navrch a v tabulce soutěže je také na vyšší pozici.
V žácích nás reprezentují bratři Jakub
a Jan Lahutovi, kteří úspěšně hrají v soutěžích turnajového typu. Jan se stal mistrem
Zlínského kraje s právem postupu na mistrovství ČR a Jakub obsadil druhé místo.
V seniorech postoupili na republikové
mistrovství Jiří Kafka a Ludmila Mifková.
Po skončení sezóny se u nás na mistrovství světa v Německu pilně připravovala česká reprezentantka Alena Kantnerová. S družstvem žen obsadila krásné třetí
místo.
V lednu začal další ročník soutěže neregistrovaných Respekt Cup, který je spolupořádán s hostincem Na Hřišti a panem
Milanem Slavíčkem. Srdečně vás zveme
na tato utkání, která se hrají v úterý a čtvrtek.
Na zařízení kuželny se stále pracuje.
Díky firmě Albo Schlenk a panu Ondrůškovi jsme pořídili originální plastové des-

ky dopadliště, které mají velký podíl na
zvýšení padavosti kolků. Pro hosty i domácí bylo postaveno nové sociální zařízení za
sponzorského přispění firem KR Tools Radima Kuchaře a Krons Bojkovice. Nyní už
zbývá jen obstarat finance na nové stavěče kolků, kterým je už přes čtyřicet let.
Ve volných dnech je možné si kuželnu
pronajmout ať už za účelem sportovního
vyžití, či pořádání oslav.
Martin Hradský

Chci být připraven
na cokoliv.

JIŽ OD

PRESTO Půjčka
Splňte si své sny s PRESTO Půjčkou.

5,4
%
p. a.

UniCredit Bank Expres v Uherském Brodě
Masarykovo náměstí 101
tel.: 955 964 666, mob.: 777 754 949
www.unicreditbank.cz
Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 200 000 Kč. Celková výše úvěru 235 352 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč a poplatek za pojištění ve výši 33 852 Kč. Doba trvání
úvěru 84 měsíců. Úroková sazba 5,40 % p. a. Výše měsíční splátky 3 371 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 10,95 % p. a. Celková splatná částka 283 687 Kč. Úroková sazba je platná
v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu).
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.
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Inzerujte
v Našem Bojkovsku.
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Kam za kulturou
Luhačovice
Až do 1. dubna 2018 probíhá v Galerii
Elektra výstava kostýmů, rekvizit
a exponátů, které byly použity
v jednotlivých dílech televizního seriálu
České televize s názvem Četníci
z Luhačovic. Seriál byl mimo jiné natáčen
i v Luhačovicích a líčí život
prvorepublikových četníků na Moravě.

Slavičín

Kam za kulturou
8. 3. 2018
23. 3. 2018
31. 3. 2018
4. 4. 2018
17. 4. 2018
22. 4. 2018
26. 4. 2018

Jožka Černý s cimbálovou muzikou Gracia
Valašský kumšt pro radosť aj užitek		
Velikonoční jarmark s folklorem		
Halina Pawlowská – Chuť do života		
Čechomor				
Svatovojtěšský jarmark			
Opera Divas – Divy lásky a hudby		

Uherský Brod
Slavičín
Luhačovice
Uherský Brod
Luhačovice
Slavičín
Uherský Brod

Již 16. ročník přehlídky amatérských
divadelních souborů Valašské křoví
se uskuteční ve dnech 8.-11. března 2018
ve Slavičíně. Během čtyř dnů amatérská
divadla z celé České republiky odehrají
v sále Sokolovny na dvanáct divadelních
představení., která budou doplněna
o sobotní večerní bubenickou show
v podání Tokhi & the Groove Army
a koncert folkrockové rakovnické
kapely Hradní duo.
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FOTOGALERIE

Ples města | 20. leden 2018

Křest knihy Vlastimila Hely | 8. únor 2018

Myslivecký ples | 9. únor 2018

Foto: Petra Stojaspalová, Eva Hamrlíková, Jitka Měsková
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FOTOGALERIE

Fašank | 10. únor 2018

Foto: Eva Hamrlíková a Marie Špiritová
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