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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
 ani jsme se nenadáli a pomalu, ale snad jistě se letošní tuhá 
zima vzdává svých práv. Symbolem odcházející zimy je fašan-
ková obchůzka městem, tradiční obyčej, který se v Bojkovicích 
zachovává, probíhá v období těsně před popeleční středou, jež 
letos vychází na 6. března, tedy čtyřicet dnů před Velikonocemi. 
 Ve fašankovém průvodu tanec Podšable zatančí skakúni z FS 
Světlovánek za  doprovodu muzikantů Bojkovjanu a  Koménky, 
předvedou se tradiční masky v  podání dalších členů souboru 
a bojkovských hasičů. Do průvodu se přidají i děti Světlovánku, 
které tak navážou na starodávné zvyky, kdy po „babkování“ cho-
dili i mladší chlapci, kterým otcové udělali ze dřeva „šablu“ a na-
učili je zpívat písničky.
 Již v osm hodin ráno proběhne předání „práva“ před Měst-
ským úřadem v Bojkovicích, následovat bude obchůzka městem 
a ve 13:00 hodin si na náměstí všichni zatančí a zazpívají „Fašan-
ku, fašanku, velká noc bude.“ Podrobnosti o masopustní akci se 
dozvíte i z plakátů a pozvánek. Těšíme se, že si tuto tradici s námi 
připomenete.
 Jakmile to klimatické podmínky dovolí, tak budeme pokra-
čovat v již rozjetých investičních akcích na autobusovém nádraží, 
Luhačovické ulici či Podsedkách. I letos se budeme snažit získat 
dotační tituly na  veřejné osvětlení v  místních částech, rekon-
strukci kotelen v základních školách, sportovní hale nebo Domě 
s pečovatelskou službou, revitalizaci prostranství Podhájí, spor-
tovních hnízd na Valše, dokončení domu čp. 302 v ulici Potok, 
opravu místní komunikace Štefánikova, nadstřešení smuteční 
síně a výstavbu kolumbária. Z vlastních prostředků bude spuště-
na 1. etapa rekonstrukce městského koupaliště, které bude tento 
rok uzavřeno. Pokračovat budeme také v rekonstrukci chodníků 
ve Bzové a v Bojkovicích, opravíme malé schody do kostela nebo 
vytvoříme zastavovací studii lokality motokros či studii na odka-
nalizování všech místních částí. Zdaleka jsem neuvedl všechny 
plánované akce v celkové ceně téměř 80 milionů korun, které by 
mohly být v ideálním případě podpořeny téměř 30 miliony ko-
run získaných z dotačních titulů.

 Letos se v Bojkovicích uskutečnily dva plesy – městský a my-
slivecký. Jsem přesvědčen, že návštěvníci obou akcí odcházeli 
ze zrekonstruovaného kulturního domu velmi potěšeni. Za měs-
to musím ještě jednou poděkovat všem sponzorům, kteří svými 
dary přispěli do bohaté tomboly městského plesu. 
 Loňský rok byl k ovoci mnohem štědřejší než rok 2017, kdy 
mnoho ovoce pomrzlo. Letošní košt slivovice organizovaný SK 
Slovácká Viktoria s  podporou města se bude konat 9.  března 
v  kulturním domě, kde budete moci za  hudebního doprovodu 
skupin Kasanova a Bojkovjan ochutnat více než 300 vzorků ovoc-
ných pálenek.
 Přeji Vám všem příjemné prožití svátků jara, hodně sluníčka 
a stálý úsměv na tváři.
 Váš starosta

ÚVODNÍK
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Informace o počtu obyvatel v Bojkovicích
      Přehled počtu obyvatel k 1. 1. 20191991 4,872 63 54 98 99 4,880 9 -1

1992 4,880 51 37 75 106 4,863 14 -31
1993 4,863 52 57 88 106 4,840 -5 -18
1994 4,840 68 54 89 86 4,857 14 3
1995 4,857 63 48 101 54 4,919 15 47
1996 4,919 45 43 80 72 4,929 2 8
1997 4,929 50 48 39 78 4,892 2 -39
1998 4,892 35 38 84 89 4,884 -3 -5
1999 4,884 44 54 41 98 4,817 -10 -57
2000 4,817 35 44 58 52 4,814 -9 6
2001 4,782 43 43 57 77 4,762 0 -20
2002 4,762 30 44 103 100 4,751 -14 3
2003 4,751 35 43 111 112 4,742 -8 -1
2004 4,742 41 53 85 94 4,721 -12 -9
2005 4,721 28 48 62 93 4,670 -20 -31
2006 4,670 47 65 88 68 4,672 -18 20
2007 4,672 41 45 83 89 4,662 -4 -6
2008 4,662 49 44 72 81 4,658 5 -9
2009 4,658 40 45 70 87 4,636 -5 -17
2010 4,636 54 51 78 92 4,625 3 -14
2011 4,568 38 51 70 108 4,517 -13 -38
2012 4,517 37 44 77 85 4,502 -7 -8
2013 4,502 43 57 56 80 4,464 -14 -24
2014 4,464 43 43 82 111 4,435 0 -29
2015 4,435 37 46 67 100 4,393 -9 -33
2016 4,393 47 45 71 97 4,369 2 -26
2017 4,369 60 36 82 101 4,374 24 -19
2018 4,449

Vývoj počtu obyvatel ve městě Bojkovice
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Občané ČR – podle částí obce 
Bojkovice              3 646
Bzová   323
Krhov   260
Přečkovice   136

Cizinci s platným 
povolením k pobytu
Trvalý pobyt     39
Přechodný pobyt     45

Celkem             4 449

Videozáznamy z jednání 
zastupitelstva města
Vážení spoluobčané,
 jedním z  bodů sdružení nezávislých 
kandidátů Spolu pro Bojkovsko bylo po-
řizování záznamů z jednání zastupitelstva 
města. Po vzoru mnoha obcí a měst vám 
tuto službu zatím zprostředkováváme na 
stránkách našeho sdružení www.spolu-
probojkovsko.cz/zaznamy, kde můžete 
najít záznamy z  dosud uskutečněných 
jednání, včetně možnosti dohledání kon-
krétního obsahu.
 Jde o naše poděkování za podporu, 
kterou jste nám dali v  podzimních vol-
bách a příslib toho, že náš program myslí-
me vážně a chceme jej i z opozičních lavic 
v maximální možné míře prosadit.
Pokud byste měli na naše zastupitele ja-
kékoli dotazy, neváhejte se na ně obrátit.
 S přáním úspěšného roku 2019
 Radomír Staš, 
 člen zastupitelstva města

Inzerujte v Našem Bojkovsku. Cena 12 Kč/cm2.
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Pohádka určená 
dospělým divákům
 Dne 23.  ledna 2019 dopoledne jsme 
v  DPS Černíkova měli milou návštěvu. 
Děti ze  Základní školy Štefánikova  957 
v Bojkovicích přišly našim klientům zahrát 
Mravenčí pohádku. Děti měly krásné kos-
týmy a  pohádka se jim opravu povedla, 
jak se dalo vyčíst z úsměvů na tvářích zú-
častněných diváků. Po skončení pohádky 
nám děti za hudebního doprovodu kytary 
a  housliček, čehož se ujaly paní učitelky, 
ještě zazpívaly několik veselých písniček. 
Toto milé setkání nám všem hezky zpří-
jemnilo lednový mrazivý den.
 Petra Kolářová

 Uvedené údaje ukázali, že po téměř 26 letech se zastavil dlouhodobý úbytek oby-
vatel v Bojkovicích. Od roku 1990, kdy došlo k územní změně, tj. osamostatnění obcí 
Záhorovice a  Komňa, se počet obyvatel Bojkovic každoročně stále snižoval. V  tomto 
období, tj. od roku 1991–2017, klesl postupně počet obyvatel přibližně o 500. Poprvé 
v roce 2018 se pokles obyvatel zastavil a údaje k 1. 1. letošního roku ukazují, že se i na-
dále zvyšuje.
 Jitka Měsková, evidence obyvatel



AKTUÁLNĚ

Naše Bojkovsko 5

Informace o počtu obyvatel v Bojkovicích Významná výročí roku 2019 - I. část
Rok Historická událost Výročí

1409 první písemná zmínka o Krhově 610 let 
1449 od loupeživého rytíře Pankráce 
  moravští stavové odkoupili 
  hrad Sehrad a Starý Světlov  570 let
1449 poprvé se Bojkovice uvádějí 
  jako městečko 570 let
1539 zemřela Johanka z Kornic, manželka 
  Buriana Světlovského 480 let
1549 Burian Světlovský koupil ves Šanov 470 let
1549 zápis ve farní kronice uvádí, že knězem 
  byl Jan Jurka Kvika 470 let
1549 zemřel Burian Světlovský 470 let
1589 vlastníkem bojkovického svobodného 
  dvora byl Jan Vincze ze Seredy  430 let
1629 Gabriel Szerenyi se oženil s Alžbětou 
  ze Zahrádek 390 let

Med od Táborských
má opět zlatou medaili

 Manželé Kudějovi alias skupina 
Bumerang přijeli potěšit obyvatele 
penzionu na Tovární ulici v den svátku 
svatého Mikuláše. V krásném komor-
ním koncertu zazněly vánoční písně 
a  koledy, kterými naladili všechny 
účastníky koncertu na vánoční atmo-
sféru. A na úplný závěr posezení jsme 
si všichni zazpívali.
 Další naše setkání bylo v naší kul-
turní místnosti na Silvestra. Každý při-
nesl pohoštění „co dům dal“ a o další 
pohoštění se postarala Alena Huspe-
ninová s přítelem Františkem. Nálada 
byla úžasná. Ani jsme si do  půlnoci 
nestihli zazpívat, protože jsme začali 
vzpomínat na mládí. Každý přidal ve-
selou historku z mládí a hned z toho 
byl zábavný kabaret. Nasmáli jsme 
se, až nám slzy tekly. Ti z  nás, kteří 
nespali, se sešli o půlnoci na balkoně 
penzionu a sledovali velkolepý ohňo-
stroj. Všichni jsme si vzájemně popřáli 
do nového roku, připili si a po rozlou-
čení odcházeli spát s dobrou náladou. 
Je fajn mít kolem sebe bezvadné sou-
sedy.
 Tak jim všem i vám ostatním přeji 
jen to nejlepší v  tomto roce, přede-
vším hodně zdraví, a  doufám, že se 
zase i letos sejdeme v hojném počtu.
 Alena Huspeninová

V penzionu na 
Tovární to žije

 Láska ke včelaření přechází z generace na generaci v rodině Táborských z Bojkovic. 
Nejmladším a zatím posledním pokračovatelem rodinné tradice je Miroslav Táborský, 
který má v péči s ostatními členy rodiny 30 včelstev situovaných na dvou stanovištích 
v blízkosti lesních porostů. Lesní neboli medovicový med získávaný v biosadech umís-
těných na území Chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat je velmi kvalitní, o čemž svěd-
čí udělení certifikátu a zlaté medaile v celostátní soutěži Český med 2018. Do soutěže 
včelaři poslali 352 vzorků medů. Rozbory, hodnocení i udělování zlatých a stříbrných 
medailí prováděl Výzkumný ústav včelařský z Libčic nad Vltavou a převážná většina za-
slaných vzorků medu byla hodnocena velmi kladně. Miroslav Táborský tak plynule navá-
zal na tradičně výborný med svého otce oceňovaný opakovaně zlatou medailí soutěže 
Český med.
 Miroslav Táborský je rovněž nositelem, a  to první v  řadě, ochranné značky Tradi-
ce Bílých Karpat® za med produkovaný právě v  této oblasti. Tradice Bílých Karpat®  je 
marketingový projekt, který podporuje zviditelňování regionálních produktů. Jedná se 
o regionální ochrannou značku pro výrobky a služby z oblasti Bílých Karpat a zároveň 
o první přeshraniční ochrannou značku ve střední Evropě – jsou jí označovány produkty 
jak na moravské, tak na slovenské straně Chráněné krajinné oblasti Bílé-Biele Karpaty. 
V současné době se držitelem jmenované ochranné značky stalo více než čtyřicet pro-
ducentů z obou stran hranice.                      Zdenka Maňasová

Rok Historická událost Výročí

1639 Gabriel Szerenyi potvrdil artikule cechu 
  obuvnického 380 let
1649 ve farnosti bojkovské se začala psát první 
  matrika narozených  340 let
1649 Gabriel Szerenyi byl jmenován 
  svobodným pánem 340 let
1829 Městečko Bojkovice získalo výsadu trhu 
  na koně a možnost organizovat v každém 
  kalendářním roce čtvrtý jarmark 190 let
1869 bojkovická škola rozšířena na trojtřídní 150 let
1869 byla zavedena povinná osmiletá školní 
  výuka a zrušen církevní dohled 150 let
1879 ve Bzové se narodil spisovatel 
  Bohumil Haluzický 140 let
1879 zemřel zakladatel železáren hrabě 
  Eugen Larisch Mönnich 140 let
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 V  pátek 7.  prosince 2018 zemřel 
ve  Zlíně významný etnograf, spisovatel, 
a  především dobrý člověk PhDr.  Karel 
Pavlištík, CSc.
 My všichni, kdo jsme měli to štěs-
tí se s  ním potkávat a  přátelit, vzpo-
mínáme. Bude všem hodně chy-
bět. Byl vždy vstřícný a  nápomocný 
nejen radou, ale byl pro nás všechny 
příkladem, autoritou, kamarádem.
 Do  bojkovického souboru Světlovan 
přišel v roce 1977, kdy v tehdejším okrese 
Gottwaldov po  podpisu „2000  slov“ měl 
zákaz pracovat v oblasti kultury a nesměl 
mít  kontakt s  mládeží. V  Bojkovicích tu 
možnost měl díky Antonínu Slavíčkovi, 
předsedovi MěNV, a tak se pustil do práce. 
O  souboru bylo záhy víc slyšet. Nejen že 
vytvořil skvělé choreografie, které se sou-
borem nacvičil. Soubor zviditelnil mezi 
okolními moravskými folklorními soubory. 
Skvěle navázal spolu s Janem Miroslavem 
Kristem na  předchozí autorku a  choreo-
grafku Jarmilu Uherkovou-Zelenou. Tak 
vznikla kultovní světlovanská čísla Honění 
Kuruců a Galiáš. Přidal se Komenský faša-
nek, Veselice na  Zálesí, Špásy bojkovské 
chasy, Tance z Kopanic, Provodovská Stra-
ňanská sedlcká, Sedlcká z  Kaňovic a  Ru-
dic atd. V poslední době ještě Obuškový.
O  tom, že uměl svoji práci, svědčí i  to, 
že pásmu Honění Kuruců byl udělen 
dvakrát /v  roce 1983 a 2006/ titul Laure-
át Mezinárodního folklorního festivalu 
ve  Strážnici. Soubor je zván na prestižní 
festivaly v  rámci republiky i  zahraničí.
To, že má Světlovan CD  Pod  Světlov-
ským zámkem, že popichoval, jak sám 
řekl, bývalé členy souboru, a  i  tak se po-
dílel na  vzniku mužského pěveckého 
sboru Vavřineček, je také jeho zásluha.
Město Bojkovice udělilo doktoru Karlu 
Pavlištíkovi Pamětní list a  poděkování 
za  dlouholetý výrazný přínos na  rozvo-
ji lidové kultury v  Bojkovicích a  okolí.
 Marie Špiritová

Zemřel Karel Pavlištík

Dvacet let Klubu H+Z
 Klub H+Z Zlín vydal u  příležitosti 100.  výročí narození Miroslava Zikmunda 
knížku autora Karla Pavlištíka Dvacet let Klubu H+Z.

 Klub H+Z je spolek pro využití odkazu cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava 
Zikmunda. Knížku si můžete zakoupit v  Muzeu jihovýchodní Moravy ve  Zlíně. 
V tomto muzeu si také můžete prohlédnou expozici Princip Baťa – Dnes fantazie, 
zítra skutečnost.
                           Marie Špiritová
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Naše Bojkovsko

 Není radosti bez zápalu a nadšení
 Na  počátku šedesátých let startuje 
v  pravidelných mistrovských soutěžích 
pět až osm bojkovských družstev. Obvyk-
le dvě družstva mužů, dvě družstva doros-
tenců, dvě až tři družstva žáků a  po  jed-
nom týmu žákyň a žen.
 Všechny hráčské kolektivy startují 
v krajských přeborech, jenom dorostenci 
předvádí skvělé výkony v  dorostenecké 
lize. Mistrovské soutěže se hrají na  antu-
ce, a to oddílu vyhovuje, neboť čtyři kurty 
pokryjí nejen požadavky všech družstev 
v soutěžích, ale i dalších zájemců o rekre-
ační volejbal. 
 Nejsledovanější družstvo mužů hraje 
kvalitní divizní soutěž, později přejmeno-
vanou na krajský přebor 1.  třídy Jihomo-
ravského kraje. Hráčské hvězdy z elitního 
družstva pomalu končí svou veleúspěš-
nou závodní činnost a nastupuje nová 
generace hráčů, z  nichž si někteří chvíli 
zahrají vedle svých vzorů – Mirka Ševčíka, 
Ladě Hrbase, Mirka Urbánka a dalších. 
 Našimi soupeři jsou především silné 
brněnské kolektivy – Zbrojovka Brno  B, 
VAAZ  Brno, Královopolské strojírny Brno, 
TJ  Brno Juliánov, Sokol Komárov Brno, 
Technika Brno, Tesla Brno, Zetor Brno, So-
kol Šlapanice a další. Soupeři z okolí kraj-
ského města: TJ Slavkov u Brna, TJ Bučovi-
ce, TJ Křenovice, TJ Blansko, Sokol Střelice, 
TJ Tišnov, Desta Bzenec, ale také družstva 
z Českomoravské vysočiny – Spartak Jihla-
va, Sokol Telč, TJ Žďár nad Sázavou, Spar-
tak Polná a  další. Mezi blízké a  obávané 
soupeře patřil zejména Tatran Poštorná, 
který střídavě hrál krajský přebor nebo 
druhou ligu. V našem okrese jsme se stře-
távali se šikovnými hráči z  Jiskry Staré 
Město, dnes hrající 1.  ligu, s  Družstevní-
kem Nivnice a Slávií Uherským Hradištěm. 
Ostatní družstva hrála nižší soutěže. 
 Hrací systém byl podzim–jaro a  do-
spělí hrávali své zápasy v  sobotu od  16 
hodin a v neděli v 10 hodin. A i když v še-
desátých létech byla sobota pracovním 
dnem, vždy se našel způsob, aby hráči 
odehráli většinu utkání doma i  venku, 
kde se obvykle spalo. A  to již řada hráčů 
měla rodiny s malými dětmi a rozestavěné 
baráky. Na těchto zájezdech se utužovala 
parta, kamarádství, sílila hrdost k  mateř-
skému klubu a  odhodlanost k  co nejlep-
ším výkonům. V noclehárnách či hotelích 
bylo dost času nejen na zábavu, zpěv 
a nějaký ten pohárek dobrého moku, ale 

i na probrání klubových problémů, nápl-
ně tréninku, taktiky ve hře či vytvoření ví-
tězné sestavy. Možná už tehdy se jednalo 
o jakési výjezdní klubové zasedání, kde se 
rozhodovalo o  klíčových věcech a  o  per-
spektivách našeho sportu. 
 Cestovalo se obtížně. Většinou vlakem 
nebo nákladními auty s plachtou, později 
menšími dodávkami státních statků a  až 
na konci sedmdesátých let osobními vozy. 
Ale s tím byl vždycky velký problém. Aut 
bylo v Bojkovicích poskrovnu a jenom má-
lokterý řidič chtěl strávit víkend mimo ro-
dinu. Cestování bylo namáhavé a dlouhé. 
Za svými soupeři do Polné, Jihlavy, Třebíče 
i jinde. jsme najeli cca 200 km a po čtyřech 
hodinách jízdy na korbě nákladního auta 
jsme zaprášení a  unavení vzápětí nastu-
povali k  mistrovskému utkání. Sobotní 
i nedělní zápasy měly náboj i šťávu a bý-
valy solidně navštíveny diváky, neboť čas 
utkání byl pro ně zvolen velmi chytře. Hor-
ší to bylo pro hráče. 
 Hrálo se podle tehdejších pravidel 

na ztráty do 15 bodů a s podstatně přís-
nějšími pravidly, než je známe dnes. Od-
bití muselo být naprosto čisté, bez taháků 
a nečistých úderů, samozřejmě bez hraní 
nohou, bez dotyku sítě apod. Zpočátku 
pravidla zakazovala i přesah bloku přes síť, 
to vedlo k mnoha sporům, zda blok byl za 
sítí či ne. 
 Dnes by si někteří hráči se svou techni-
kou asi moc nečutli. Za čistotu hry odpoví-
dal rozhodčí a ten musel být „jó pozorný,“ 
aby nesklidil od diváků posměch či zlobu. 
O  hráčích ani nemluvě. A  tak ke  sporům 
v zápasech vedených některými rozhodčí-
mi docházelo permanentně a emocemi to 
jen jiskřilo. Většina utkání měla báječnou 
atmosféru i  úroveň, poněvadž volejbal 
v této době byl opravdu oblíbeným ven-
kovním sportem a hráli jej pouze šikovní 
hráči s vybroušenou technikou a precizní 
prací v  poli. Kdo si s  některými herními 
činnostmi neporadil, šel hrát raději fotbal.
 Zdeněk Ogrodník st., 
 emeritní ředitel školy

7

Historie volejbalu v Bojkovicích – 4. část

Nejúspěšnější volejbalový tým v historii.
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HISTORIE

 V  letošním roce si Základní škola 
T. G. Masaryka Bojkovice společně se svým 
zřizovatelem a občany našeho města při-
pomene 100.  výročí založení Měšťanské 
školy v Bojkovicích.
 Je naší povinností, abychom při této 
významné příležitosti vzdali náš hluboký 
dík všem, kteří stáli u  zrodu zřízení měš-
ťanské školy, abychom s úctou vzpomněli 
na své učitele, kteří všem žákům ukazovali 
tu správnou cestu životem, byli nositeli 
vzdělání a  všeobecné kultury, vzpomeň-
me také na  ředitele a  správce škol, kteří 
nesli největší odpovědnost ve  výchově 
a  vzdělávání žáků a  s  velkou obětavos-
tí spravovali a  udržovali školní budovy 
a  prostřednictvím učitelského sboru 
a svých žáků šířili dobré jméno bojkovské 
školy. 
 a jak to vůbec bylo?
 Začněme od  začátku. Počátky školy 
bojkovské spadají do  dávné minulosti. 
První doklady o stávající škole se táhnou 
k  roku 1596. Úřad prvních učitelů zastá-
vali nejspíše kostelníci, jejichž povinností 
bylo nejen vykonávat službu církevní, ale 
také učit mládež číst, psát, počítat a kos-
telní písně zpívat. Ve vesnicích, kde neměli 
kostel, zůstával lid bez nutného vzdělání. 
Až počátkem 17.  století byly školy téměř 
ve všech obcích.
 Škola bojkovská, podle dochovaných 

100. výročí založení Měšťanské školy – 1. část

kronik, patřila k  těm, jejíž správou byli 
pověřeni studovaní učitelé, a  proto se 
těšila všeobecné vážnosti. Největší péči 
školám věnovali v  těchto dobách rovněž 
čeští bratři, kteří hojně působili v Bojkovi-
cích i jeho blízkém okolí. Kde stávala první 
školní budova, se nezjistilo. V  dochova-
ných písemných listinách z  roku  1635 
jsou však již zaznamenány jména prvních 
učitelů. Například Pavel Šáhor Jičínský, 
Tomáš Hulínský, Daniel Vrzalík, Jakub Ka-
rabín a další. Sociální poměry učitelů byly 
závislé na  dobročinnosti panstva a  míst-
ních obyvatel a  také na  výnosu z  úrody. 
Na  penězích dostával učitel od  panstva 
a  farníků kolem sv. Václava ročně 16  zla-
tek, v  naturáliích od  občanů kus slaniny 
a  10  liber sýra, od  bojkovských řezníků 
dostával týdně 1,5 libry masa a z panské-
ho pivovaru z  každé várky korbel piva. 
Po sklizni měl učitel nárok na dvě měřice 
žita, čtyři měřice rži, šest mázů másla a pět 
mírek soli. Důležitým zdrojem příjmů byly 
také koledy o  třech hlavních svátcích, 
pak o sv. Kateřině, o hodech a prodávání 
oplatků před  Štědrým večerem. Ne vždy 
dostali to, co jim patřilo, a tak učitelé třeli 
bídu a patřili mezi chudinu.
 O dalších rechtorech a nových učitel-
ských nástupcích není dlouho žádných 
zmínek. Teprve roku 1760 se dočteme 
o  novém správci školy Františku Svítilo-

vi, o  pár let později o  Jiřím Novotném. 
Roku  1817 ustanovila hraběnka Žofie 
Haugwitzová, jíž podle tehdejších zákonů 
toto právo příslušelo, novým učitelem Da-
niela Zedníka, rodáka z  Brandýsa nad  La-
bem. Za  jeho působení byla v  roce 1820 
postavena nová školní budova o  dvou 
třídách s bytem pro rechtora (na současné 
Husově ulici). V  nové školní budově byly 
vyučovány děti z Bojkovic, Krhova a Bzové.
 Na chudé a oddané učitelstvo svému 
nelehkému poslání tíživě působil církevní 
dozor, jemuž školy zvláštním „Politickým 
školním zřízením“ z roku 1806 byly podří-
zeny. Vzpomeňme, že od  roku 1869 byla 
zavedena osmiletá povinná školní do-
cházka, zrušen církevní dozor a  konečně 
byly upraveny hmotné poměry učitelů. 
Po dlouhých přípravných pracích a s vel-
kými problémy se zdejší vrchností byla za-
počata na Nábřeží Svobody výstavba mo-
derní obecné školy, která byla slavnostně 
otevřena 16. září roku 1894. Největší záslu-
hu na nové škole měl nadučitel Josef Čer-
ník, rodák krhovský, který zde blahodárně 
působil až do roku 1908.
 Ale to už se v zastupitelstvu objevova-
ly první názory k založení měšťanské ško-
ly, školy vyššího stupně. 
 Podle Kroniky Bojkovic autora Karla Do-
liny zpracoval Zdeněk Ogrodník st., emeritní 
ředitel školy
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 V  měsíci listopadu se naše Mateřská 
škola zapojila do  zajímavého projektu. 
Projekt, který nese název “Babička a  dě-
deček do  školky” spojuje tři generace 
– děti, rodiče, seniory a  umožňuje tak 
setkávání nejmladší a  nejstarší genera-
ce, posiluje mezigenerační sdílení času, 
prostoru a  předávání hodnot. Jeden 
týden v  měsíci senior dochází do  třídy 
předškolních dětí, oblékne si pohádkový 
plášť, na hlavu nasadí královskou korunu 
nebo klobouk a  přečte dětem pohádku, 
o  které si po  přečtení krátce povypráví. 
Kromě dětí a seniorů se do předčítání za-
pojují i rodiče, kterým děti nosí domů po-
hádky od  babiček a  dědečků, nalepené 
v  pohádkových blocích a  rodiče mají za 
úkol přečíst je svým ratolestem. Další den 
ve školce se ptá senior dětí o čem “domá-
cí “pohádka byla. Na  konci projektu pak 

Mateřská škola s novým projektem

DŮM DĚTÍ a MLÁDeŽe BOJKOVICe 
PRO VÁS a Vaše DĚTI PŘIPRaVUJe:

dětem zůstává pohádková knížka, ke kte-
ré se pak mohou kdykoliv vracet, ať už ve 
školce nebo doma s rodiči při společném 
čtení. 
 Pravidelným předčítáním v  rámci 
projektu zavádíme nebo podporujeme 
tradiční a  důležitý rituál předčítání v  ro-
dinách a přispíváme ke zvyšování čtenář-
ské a jazykové gramotnosti dětí. 
 Mnohé dnešní děti vyrůstají v  jazy-
kově nepodnětném prostředí, kdy kon-
takt s  živým slovem vytlačila obrazovka 
počítače, tabletu, mobilního telefonu či 
televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale 
obraz. 
 A kdo jsou senioři, kteří se do našeho 
projektu zapojili? Za kouzelnou babičku 
se převléká paní Božena Vráblíková, naše 
bývalé učitelky Hana Šmigurová a  Libu-
še Ondrůšková a  kouzelného dědečka 

zastupuje pan Jozef Koudela. Tímto by-
chom jim chtěli poděkovat za vstřícnost 
a ochotu ukrojit si chvilku ze svého vlast-
ního času a trávit chvíle s našimi nejmen-
šími. 
 Máte i Vy chuť se s  námi do  projek-
tu zapojit? Kontaktujte nás, budeme se 
s dětmi na Vás moc těšit.

Martina Kuchařová, ředitelka MŠ

17. 3. – DĚTSKÝ KaRNeVaL S JIRKOU HaDašeM
12. 4. – VeLIKONOCe Na NÁMĚSTÍ
27. 4. – ReJ ČaRODĚJNIC
15. 6. – POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ



ŠKOLSTVÍ

Naše Bojkovsko10

Vánoční akademie
 Doba adventní by pro nás všechny 
měla být časem odpočinku, rozjímání, kli-
du a pokoje. V dnešním uspěchaném čase 
se ale ne vždy dokážeme zastavit a  vy-
chutnat si tu nezapomenutelnou atmosfé-
ru největších svátků v roce. Základní škola 
na  sklonku kalendářního roku otevřela 
v podobě Vánoční akademie dveře všem, 
kteří neztratili víru v  kouzlo Vánoc a  roz-
hodli se alespoň na malou chvíli pozasta-
vit, rozjímat a radovat se z chvílí, které se 
dotýkají těch nejniternějších koutků duše. 
Protože co více může pohladit a zanechat 
otisk v našich srdcích než úsilí dítěte pře-
konat stud, strach a  trému a  předstoupit 
před stovky zvědavých tváří jen proto, aby 
ukázalo, co umí a nebojí se předvést. Přes 
700  párů očí tak mohlo v  předvánočním 
čase zhlédnout vystoupení žáků Základ-
ní školy a Domu dětí a mládeže v  taneč-
ních, sportovních, nostalgických, úsměv-
ných i dojemných číslech. Jejich přípravě 
společně se svými učiteli obětovaly děti 
spoustu času, úsilí i  píle. Každé odříkání 
však přináší své ovoce, a tak 20. prosince 
v  podvečerním čase odcházelo ze  spor-
tovní haly nemálo lidí, kteří si s  sebou 
odnášeli nejen krásný kulturní zážitek, 
ale především víru v to, že síla Vánoc není 

Hlášení ze Sachovy studánky aneb Sedmáci na horách
 Haló, haló, tady – opět po  roce – 
aktuální zpravodajství ze Sachovy stu-
dánky!
 Je druhý lednový týden a  již tra-
dičně sem zavítala ZŠ  TGM Bojkovice 
se svými čtyřiceti sedmáky a  týmem 
lyžařských instruktorů. Všichni v  plné 
lyžařské výbavě, natěšení, působící 
jako skvělá parta! Je zima, jak má být, 
sněhové podmínky excelentní. Jednou 
mrzne, až praští a  sluneční paprsky se 
odrážejí do  lyžařských brýlí, jindy vše 
zahalí mlha a okolní krajinu i pohybují-
cí se postavy zasypávají velké sněhové 
vločky. Avšak úsměvy a  dobrá nálada 
přetrvávají.
 Žáci dle svých možností a  schop-
ností statečně zdolávají upravenou 
sjezdovku. Šestnáct úplných začáteční-
ků časem snižuje počet pádů na mini-
mum, zvyšuje svou rychlost a získává 
jistotu i  ladnost při vytváření oblou-
ků. Zdatní lyžaři zdokonalují svou 
techniku a  vychutnávají si plnými 

doušky každou další jízdu.
 Po setmění se z  horského penzionu 
ozývá hlasité povídání, smích, výskání 
a radostné výkřiky při herních aktivitách 
či soutěžích, zpěv doprovázený hrou 
na  kytaru i  taneční hudba. Postupem 
hodin budova utichá, jen skupina uči-

v mamonu věcí materiálních, ale ve chvílích zastavení se, rozjímání a pochopení, že to 
pravé štěstí najdeme mnohdy blíž, než si myslíme. Třeba v srdcích našich dětí…
 Petra Brůzlová

telů s  radostí konstatuje nejen nulový 
počet úrazů a úplnou absenci nemocí, 
ale i  férové a  kamarádské vztahy mezi 
dětmi navzájem.
 Sachova studánka ukončuje letošní 
hlášení a těší se opět za rok na viděnou!

Leona Turčinková
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 Světové dny mládeže  (SDM, an-
glicky  World Youth Days) je označe-
ní pro  celosvětová setkání  mládeže 
(16–30 let) pořádaná  katolickou církví 
a  hostitelskou zemí v  různých částech 
světa každé tři roky. V roce 2019 se se-
tkání mládeže s  papežem Františkem 
konalo ve Střední americe v  Panamě. 
Mezi 180 účastníky z  České republiky 
byla P e t r a P l e t á n k o v á, žákyně 
4.  ročníku oboru Předškolní a  mimo-
školní pedagogika.  Zeptali jsme se ji, 
jak prožila tři týdny ve Střední americe. 

 Proč ses pro cestu 
 do Panamy rozhodla?
 Jak se stalo, že jsem se rozhodla letět 
ve 4. ročníku střední školy na druhou stra-
nu světa, abych tam zažila nevídané zážit-
ky? V roce 2016 jsem se seznámila s příte-
lem Vojtou na Světovém setkání mládeže 
v Polsku, a tak jsme se už společně přesně 
rok před odletem do Panamy rozhodli, že 
společně poletíme do Panamy. Ze začátku 
jsem se bála, jak dám tolik peněz dohro-
mady. V  roce 2018 sestry dominikánky 
vyhlásili losování o  letenku do  Panamy 
pro  žáky a  absolventy Církevní střední 
školy pedagogické a  sociální. Přihlásila 
jsem se a vyšlo to.

 Jaká byla cesta do Panamy?
 Do  Panamy jsme letěli ve  skupině 
30 Čechů s leteckou společnost KLM. Ces-
ta trvala 15  hodin s  jedním přestupem 
v  Amsterdamu. Už v  letadle začalo naše 
setkávání se s  mladými lidmi z  Afriky a 
Indie, kteří měli stejný cíl jako my.   Když 

Vánoční akademie
jsem odjížděla z  Bojkovic, byl zde sníh 
a  mráz. V  Panama City jsme vystoupili 
do 35°C.

 Jak jste prožili tři týdny 
 ve Střední Americe?
 První týden jsme byli v městečku Bue-
na Vista, abychom poznali místní kulturu, 
farnost a běžný život Panamců. Ubytova-
ní jsme byli v rodinách farníků. Měli jsme 
možnost ochutnat běžné jídlo – kukuřičné 
placky, smažené banány, krevety a vůbec 
různé druhy ryb. Hodně mi chutnal ana-
nas, kokos, maracuja, které chutnají úplně 
jinak než  ovoce prodávané u  nás. Místní 
lidé mluví španělsky. Anglicky téměř ni-
kdo. Takže jsme se domlouvali hlavně díky 
Google překladači.
 Moc se mi líbil misijní den. Ve farnosti 
je zvykem, že 1x za měsíc navštěvují chu-
dé lidi v městečku, modlí se s nimi, poví-
dají a  potom je zvou na  společný oběd. 
Od jedné rodiny jsem při návštěvě dostala 
milý dárek – vyřezávanou misku z kokosové 
skořápky. Rodina nás vzala na výlet na ost-
rov Isla Grande, kde jsme se koupali v Karib-
ském moři a navštívili jsme také Panamský 
kanál. Rodina mi pro tuto příležitost půjčila 
typické šaty pro panamské dívky. 
 Poté jsme se přesunuli do Panama City, 
kde jsme opět byli ubytováni v  rodinách. 
Účastnili jsme se programu s  papežem 
Františkem od jeho příletu, přes modlitbu 
křížové cesty až po vigilii a nedělní mši sva-
tou. Sobotní vigilie se účastnilo na 600.000 
mladých lidí. Mezi nimi bylo hodně poutní-
ků z Latinské Ameriky. Právě setkání s nimi 
byli pro mě velmi inspirativní. 

Petra v Panamě

 Jaké byly poslední dny v Panamě?
Po  skončení hlavního programu Svě-
tového dne mládeže jsme měli ještě tři 
dny na objevování Panamy. Koupali jsme 
se v  Pacifickém oceánu a  sbírali mušle. 
Na Panama City jsme se podívali z 66. pa-
tra nejvyššího panamského mrakodrapu, 
nakoupili dárky a  připravili se na  návrat 
do sněhem zasypaných Čech.

 Co ti cesta do Panamy přinesla?
 Utvrdila jsem se v tom, že chci pomá-
hat lidem a  organizovat pomoc potřeb-
ným. Po  maturitě bych ráda na  nějakou 
dobu věnovala svůj čas službě druhým, 
například jako dobrovolník v  Diecézním 
centru života mládeže. 
 Jindřiška Beránková,
 ředitelka CSŠPS
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SPOLKY

     Náš seniorský klub Světlov oslaví letos 
počátkem března již 14. rok své existence. 
Scházíme se každé druhé úterý v  měsí-
ci a  v  posledních letech se počet našich 
členů pohybuje kolem osmdesáti. Účast 
na  našich setkáních bývá pravidelně 
40 až 50 osob. 

 Zde je bilance naší činnosti v  minu-
lém roce:

 9. 1.   Bylinky od  Pavlínky. Přednáška 
a beseda s P. Pelikánovou.

 23. 1.   Co se děje v našem městě. Se-
tkání a beseda se starostou města Petrem 
Viceníkem.

 6. 2.   Cestování po Brazílii. Promítání 
a beseda s Pavlem Křižkou.

 20. 2.   Výšivky a  kroje na  Uherskob-
rodsku. Beseda s ukázkami prací a promí-
tání s Veronikou Provodovskou.

 1. 3.   Zájezd do Čalova.
 6. 3.   Valná hromada členů Klubu Svět-

lov s volbami výboru.
 20. 3.   Osudové osmičky v historii na-

šeho státu. Přednáška a  beseda s  ředite-
lem muzea Tomášem Hamrlíkem.

 28. 3.  Tajemství bohyní na  Žítkové. 
Komponovaný pořad publicisty Vlastimila 
Hely nejenom k tématu žítkovských bohy-
ní v Klubu Maják.

 3. 4.   Jest, jak sa patří. Beseda s výživo-
vým poradcem Markem Smetanou.

 13.-18. 4.  Rekreační pobyt v  Piešťa-
nech.

 24. 4.   Ve zdravém těle zdravý duch. 
Přednáška a  beseda s  lékařkou Barbo-
rou Navrátilovou.

 15. 5.   Skutečná tvář války. Beseda 
s  válečným veteránem plukovníkem ge-
nerálního štábu Radkem Hennerem, ve-
litelem českých vojáků na  misi v  bývalé 
Jugoslávii.

 21. 5.-23. 5. Rekreační pobyt ve Vel-
kých Karlovicích.

 7. 6.   Velké ženy v malých lázních. Zá-
jezd do Muzea luhačovického Zálesí v Lu-
hačovicích na besedu a výstavu o význam-
ných pacientkách.

 1.- 9. 7. Pobytový zájezd do Chorvat-
ska.

 11. 9.   Naše město.  Beseda se staros-
tou města Petrem Viceníkem.

 25. 9.   Carstenz Pyramid – nejvyšší 
vrchol Austrálie a Oceánie. Beseda s horo-
lezcem Josefem Polaštíkem.

 27. 9.    Zájezd do Čalova.

 9. 10.  Zájezd do  Čech pod  Kosířem. 
Návštěva významného barokního zámku 
s parkem a největšího muzea kočárů u nás. 

 23. 10.  Povídání o  katastrofické po-
vodni v červenci roku 1919.  Beseda s pro-
mítáním fotografií s  historikem Alešem-
Naňákem.  

 6. 11.  Jak Charita pomáhá. Přednáš-
ka ředitele uherskobrodské Charity Petra 
Houště a zástupce ředitele Františka Bílka
o činnosti oblastní charity v našem regionu.

 15. -20.11. Pobytový zájezd do  Pieš-
ťan.

 5. 12.  Senior bez nehod.  Účast na akci 
Besipu Praha v klubu Maják. 

 Kromě těchto pravidelných aktivit se 
naši členové podíleli také na některých ak-
cích města, a  to následujícím způsobem: 
jedna členka našeho klubu moderovala 

aktivity Klubu Světlov v roce 2018

během už tradičních adventních trhů 14.-
16.  prosince všechna vystoupení jednot-
livých skupin a  souborů, čtyři členky se 
po celou tuto dobu staraly o občerstvení 
vystupujících a  tři členky klubu zabezpe-
čovaly pořadatelskou službu při Koštu vín 
10. listopadu v Domě kultury.
 Členové Klubu Světlov vybrali mezi se-
bou částku 1 400 korun na vánoční balíček 
pro  jedenáctiletou holčičku z  ukrajinské-
ho Dětského domova Lopatyn. Dárkový 
balíček jí byl předán prostřednictvím Arci-
diecézní Charity Olomouc, která už tímto 
způsobem obdarovala na 400 dětí ze čtyř 
ukrajinských dětských domovů.
 Myslím, že se opět můžeme s  uspo-
kojením ohlédnout po  naší činnosti 
v uplynulém roce. Snad nám zůstane elán 
a bude přát zdraví také do dalších let.

Zpracovala Eva Mikešová
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Městská knihovna bilancuje 
 Rok se s rokem sešel a já si až nyní uvě-
domuji, jak rychle uběhl. Většinou vás zde 
seznamuji s  akcemi, které připravujeme. 
Ale není to jen o nich. V knihovně se bě-
hem roku děje velmi mnoho. Pokud byste 
chtěli nahlédnout do celé její činnosti, mů-
žete se podívat na  našich nových webo-
vých stránkách nebo přímo v  knihovně 
do výroční zprávy za minulý rok, kde je vše 
podrobně uvedeno. Velmi důležitou změ-
nu v minulém roce bych vám však chtěla 
znovu připomenout. Knihovna změnila 
svého provozovatele. Město Bojkovice 
nahradil nový provozovatel – Muzeum 
Bojkovska,  p.  o. Změn v  tomto roce bylo 
více, možná na první pohled nejsou nebo 
nebyly vidět. V  knihovně byla zrušena 
pevná linka a uvedeno do provozu nové 
telefonní číslo, s novým webem se změni-
la i mailová adresa. Obměnil se i Knihovní 
řád a Řád internetových stanic. Rozšířily se 
služby pro čtenáře a návštěvníky knihov-
ny – např. kopírování a tisk černobíle i ba-
revně, skenování, laminování, pro zájemce 
obalování a vázání knih (kroužková vazba, 
nasunovací lišty). Kromě využití interne-
tu pro  veřejnost se čtenáři a  návštěvníci 
mohou připojit v prostorách knihovny na 
Wi-Fi síť. Významným počinem na  konci 
minulého roku bylo také podání žádosti 
do  projektu VISK3 (Veřejné informační 
služby knihoven) na nový knihovní systém 
TRITIUS, který by měl přinést zkvalitnění 
a urychlení služeb. Na pobočkách by měly, 
pokud bude projekt realizován, vzniknout 
webové katalogy knih pro  snadnější vy-
hledávání a  snad i  zjednodušení práce 
knihovnic i  uživatelů. Držte nám palce, 
aby nám dané cíle vyšly. 
 Změnami začaly také procházet po-
bočky naší knihovny ve  Bzové a  v  Pře-
čkovicích. Na  každé knihovně by měl 
být v  tomto roce připojen počítač nejen 
pro  potřeby knihovníka, ale i  uživatele. 
Bude zde veřejný internet a knihovny na-
bídnou kopírování, jak svým čtenářům, 
tak i  ostatním návštěvníkům či turistům. 
Naším cílem je tímto způsobem zkvalitnit 
služby i na pobočkách a přilákat další zá-
jemce také do těchto menších knihoven. 
Od  počátku roku má pobočka ve  Bzo-
vé novou knihovnici. Marie Vápeníková 
ukončila činnost knihovnice a na její místo 
nastoupila Martina Vavrušová. 

 Co se událo?
 První dva měsíce v tomto novém roce 
máme již za sebou a  s  nimi několik ces-
topisných přednášek – například jsme se 
prostřednictvím prezentací a  krásných 
fotek mohli podívat do Turecka, Slovinska 
nebo na  Bajkal. Proběhlo několik besed 
pro žáky Základní školy T.G. Masaryka 
v Bojkovicích. Ani ve čtenářském kroužku 
Knihomílek s  dětmi nezahálíme. Začíná-
me se připravovat na  Pasování prvňáčků 
a  další akce, které nás ještě čekají – Noc 
s Andersenem, vystoupení na Domě s pe-
čovatelskou službou a mnohé jiné.

 Co nás ještě dále čeká?
 Březen – měsíc čtenářů 

   14. 3. cestopisná přednáška 
 Nepál s Robertem Bazikou

   20. 3. Posezení se seniory
   29. 3. a 30. 3. - Noc s Andersenem
   vyhlášení nejlepšího čtenáře

 /čtenářky za uplynulý rok
   vyhlášení literární soutěže pro děti 
   po  celý měsíc přihlašování nových 

čtenářů zdarma, odpouštění sankcí 
za prodlení výpůjček a další…

   11. 4. 2019 cestopisná přednáška 
 Barma – s Maruškou Klementovou

   23. 4. 2019 Pasování prvňáčků 
 na čtenáře

   28. 5. 2019 ke Dni dětí proběhne 
 soutěž ve skládání puzzle – Puzzleiáda

POZOR ZMĚNa – nové kontakty:
Telefonní číslo:          739 271 001
Mail:          info@knihovnabojkovice.cz
Web:         www.knihovnabojkovice.cz

Poděkování
 V prosinci minulého roku ukončila své 
dlouhodobé působení v Obecní knihovně 
ve  Bzové dobrovolná knihovnice Marie 
Vápeníková. Touto cestou bych jí chtěla 
poděkovat za její záslužnou práci a řádné 
vedení obecní knihovny, ochotu čtená-
řům vždy pomoci a za velmi dobrou spo-
lupráci. Děkuji. 

Kristýna Šopíková, knihovnice
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 Rok 2018 utekl rychle jako voda, do-
volte mi tedy jeho krátké shrnutí. 

 Návštěvnost
 Expozice muzea si prohlédlo 
476  dospělých osob. Dětí, studentů 
a důchodců navštívilo muzeum celkem 
490. Děti mladší 6 let, držitelé průkazek 
ZTP, ZTP/P i zaměstnanci muzeí a galerií 
v  ČR mají vstup zdarma – celkem jich 
k nám zavítalo 331. Za  zvýhodněné 
vstupné 130 Kč si mohou jednotlivé ex-
pozice prohlédnout rodiny s dětmi, vět-
šinou se jedná o rodiče se dvěma dětmi, 
ale občas se vyskytnou i rodiny se čtyřmi 
či více potomky. Za rok 2018 jsme vydali 
83  rodinných vstupenek. Návštěvnost 
muzea se každoročně o  něco zvyšuje, 
oproti roku 2017 je nárůst o 283 lidí.

 Výstavní činnost
 Osmičkový rok 2018 s  sebou nesl 
řadu historických výročí, která jsme si 
připomenuli výstavami – založení Vlár-
ské dráhy, konec 1. světové války.
 V  loňském roce byly nainstalovány 
čtyři výstavy, jejichž vernisáže si nene-
chalo ujít celkem 200 převážně místních 
obyvatel. Během trvání výstav si je při-
šlo prohlédnout dalších 344  zájemců 
o daná historická či umělecká témata.

 Besedy a přednášky
 V uplynulém roce se v muzeu usku-
tečnilo pět přednášek nejen na historic-
ká témata, kterých se zúčastnilo 174 po-
zorných posluchačů.

 Na co se můžete těšit v roce 2019?
 Dne 22.  února bude zahájena vý-
stava fotografií Lukáše Regináče a  Ja-
roslava Moučky a obrazů Jany Javorové 
s poetickým názvem Krajina všední i ne-
všední… Prohlédnout si ji budete moci 
do konce března.
 Přelom měsíců května a  června 
bude opět patřit žákům ze Základní ško-
ly Štefáníkova 957, kteří muzeum rozzá-
ří svými barevnými veselými výtvory.
 Na podzim bude v muzeu ve spolu-
práci se ZŠ TGM nainstalována výstava 
ke 100. výročí založení měšťanské školy 
v Bojkovicích. 
 Eva Hamrlíková

Novinky v Muzeu Bojkovska
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Inzerujte v Našem Bojkovsku. 
Cena 12 Kč/cm2.
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Ples Města Bojkovice očima všetečné mouchy
 Narodila jsem se 24.  prosince 2018 
ve  sklepě budovy, které lidé podivně ří-
kají kulturní dům. K  mému neštěstí se 
má životní pouť odehrávala v  bouřlivých 
dnech, jež byly předzvěstí mého konce. 
Dne 26.  ledna na  židli sedím a  z  balkó-
nu hledím do  největšího sálu. Dle mého 
času, přesně v  19.30 hodin začalo něko-
lik pestrobarevných lidí foukat do  na-
blýskaných nepřehledně pokroucených 
trubek. Zvedlo mě to ze  židle, odlétám, 
po  chvilce z  toho hluku zjišťuji, že ani 
nevím kam, a bloudím. Proto budu v ná-
sledujícím vyprávění mluvit o  Bludo-
věnce, která započala celé mé trápení, 
jež mne bezesporu dovedlo do  hrobu.
 Říkám si jen nevletět do toho mumra-
je lidí v sále a držet se od nich dál – držet 
se našeho mušího rodinného hesla. V tom 
se octnu na chodbě mezi dvěmi prudký-
mi světly. Celá poblázněná z  další lidské 
estrády usednu na  klobouk pána, jenž 
jako zkoprnělý bezčasově hledí jen jed-
ním směrem, jakoby mu včely uletěly. Od-
dechuji, když tu chvatně sundá klobouk 
a  při typickém lidském hyhňání s  ním 
mávne o  koleno. Ještě, že jsem si stačila 
oddechnout se vším všudy. Jak se ukáza-
lo, tento oddech vyvolal brzkou pomstu.
 Nechtěně vlétnu opět do  velkého 
sálu. K  překvapení všichni sedí po  stra-
nách na židlích a já nechápu, jak se mohli 
tak rychle o  mně dovědět. Pronásledují 
mne však jen dva z  davu. Zřejmě zdatní, 
svižně se vrtící, i když nevelkého vzrůstu. 
Chci se jim vyhnout, leč vtom jeden ne-
čekaně otočí hlavu a já ani on nemůžeme 
popadnout dech. Jsem ve vlhké tmě. Jako 
zázrakem vylétnu znovu na vzduch a krát-
ce nato slyším opakující se: „Bravo, bravo, 
ten kluk s  holkou jsou ale úžasní Jak se 
jmenují?“ Volá kdosi: „Terezie Křenová 
a Michal Hruboš.“ Byť se mi prodloužil ži-
vot, měla bych raději vše za sebou, neboť 
to nejstrašnější mě čekalo teprve až nyní.
 Do sálu vstupuje, jak se zdá, ze všech 
nejzkušenější. Nad sebou, pod  sebou, 
za sebou točí s lahvemi a myslí si, že mne 
zasáhne. Jímá mne hrůza, když zpozoruji, 
jak v jedné z lahví se v saltech obrací moje 
babička. Pokouším se jí zachránit, ale 
v tom na mne šlehnou plameny a s oho-
řelými křídly na zemi si říkám, že vysněný 
Orel už ze mne nebude. Chudák babička.
 Vzpamatovávám se z  rodinné tragé-
die – vtom na mne v sále nasadí plechový 

hukot Bludověnky. Z  posledních sil jsem 
schopna uletět i  znovu nastraženému 
páru. Nakonec na mě přicházejí s  jiným, 
tentokrát dunivým hukotem, jakoby se 
nebesa roztrhla. Takové dopuštění nemo-
hl seslat žádný Beránek. To už davy na par-
ketě z  mé nepolapitelnosti šílí, tleskají 
rukama, házejí sebou a já se jim, i když tře-
souce se hrůzou, v místnosti plné nedoje-
dených talířů, škodolibě vysmívám. Kdo 
by to byl řekl, že mé jedno oddechnutí 

způsobí takový kolotoč. O co vlastně šlo? 
O (cenzura)? Dalšího plesu se již nedožiji.
 Řádky tohoto nepodepsané-
ho testamentu, vzniklého evidentně 
pro  příští pokolení, zachránil pracov-
ník muzea na  jednom z  neumytých 
talířů v  kavárně kulturního domu. Pro 
budoucnost nemohl jinak, než této pa-
mětihodnosti nadepsat inventární číslo 
a zanést ji do muzejní evidence I. stupně.

Michal Polák
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 V sobotu 27. října 2018 oslavil folklorní 
soubor Světlovan své 65. narozeniny. Sou-
bor za tuto dobu urazil velký kus cesty, a to 
hlavně v posledních pěti letech, kdy se roz-
rostl o čtyři nová tělesa. Slavnostní pořad 
byl proto pojat jako společné vystoupení 
všech složek.
 V  průběhu večera se představila do-
spělá taneční složka s cimbálovou muzikou 
Jaroslava Pavlíka s  čísly z  regionu Strání, 
Kopanice a  luhačovické Zálesí, nově zalo-
žené dětské soubory Pitíňánek a  Dřinky, 
dětský folklorní soubor Světlovánek, který 
opět obnovil svou činnost pod  hlavičkou 
Světlovanu, mužský pěvecký sbor Vavři-

Světlovan tančí již 65 let

KULTURA

neček a nově založený Verbířský kroužek. 
Jako host se představila cimbálová muzika 
Čardáš, která doprovodila vystoupení ver-
bířů Smutné časy nastávajů, bude vojna 
a cimbálová muzika Rajvel, která doprovo-
dila DFS Dřínky a která příležitostně dopro-
vází dětské folklorní soubory Světlovanu.
 Před jednotlivými vstupy vystupují-
cích měli diváci možnost zhlédnout krát-
ké video složené z  fotografií s  komentá-
řem zaměřujícím se na  jejich vystoupení 
a  úspěchy v  posledních pěti letech. Ne-
dílnou součástí večera bylo i připomenutí 
zahraničního festivalu v Alžírsku, prestižní 
celosvětové Folklorní olympiády v Mexiku, 

kde byla dospělá taneční složka vybrána 
Českou národní sekcí CIOFF a festivalu Se-
tkání pod Světlovem, který se konal již pá-
tým rokem v organizaci Světlovanu a který 
se v posledním roce spojil s dětským me-
zinárodním luhačovickým festivalem Písní 
a tancem.
 Večerní program byl zakončen bese-
dou u cimbálu, kdy se zvuky lidových pís-
niček nesly kulturním domem až do  ran-
ních hodin.V současné době se Světlovan 
chystá na  dobrodružnou cestu do  Jižní 
Ameriky, kam tamním diváků pojede uká-
zat krásy bojkovského regionu.
 Kateřina Kahounová

FS Světlovan odlétá reprezentovat do ekvádoru
 Dne 28. února 2019 odlétá Folklorní 
soubor Světlovan na 50.  ročník Meziná-
rodního folklorního festivalu Ambato 
v Ekvádoru, který je součástí již 69. roční-
ku Festivalu ovoce a květin.
 Pan Daniel Gavilanes Garcés, koor-
dinátor Internationl Folklor Festival 
F.F.F., představuje festival následovně: 
„V  letošním roce budeme slavit již 50. 
výročí Mezinárodního folklorního fes-
tivalu v  Ambato, a tímto se stává náš 
festival i nejstarším v Ekvádoru a možná
i nejstarším v celé jihoamerické oblasti. 
Náš folklorní festival je jednou z mnoha 
událostí, která je nabízena divákům bě-
hem velmi známého festivalu „Fiesta de 
la Fruta Y de las Flores“ (Festivalu ovoce 
a květin), která se koná ve městě Ambato 
a je zapsána jako nehmotné kulturní dě-
dictví Ekvádoru. Vzhledem k  důležitosti 
Festivalu pracujeme velmi úzce s organi-
zací CIOFF v Ekvádoru.“

 V roce 2016 byl Světlovan vybrán Ná-
rodním ústavem lidové kultury ve Strážnici 
a doporučen Českou národní sekcí CIOFF k 
reprezentaci České republiky na Celosvě-
tové folkloriádě v  Mexiku. Pro soubor to 
byla velká čest a současně ocenění jeho 
dlouholeté práce. Nynější pozvání Folklor-
ního souboru Světlovan na Mezinárodní 
folklorní festival do Ekvádoru je opět pres-
tižní záležitostí. Zástupcům Výkonného vý-
boru ekvádorského festivalu se prezentace 
souboru líbila právě na World Folkloriádě 
v  Mexiku. Světlovan obdržel pozvání již 
v roce 2017, ale bohužel ho musel odmít-
nout. V  loňském roce poslali pořadatelé 
pozvání znovu, které Světlovan přijal. Pří-
pravy do odletu vrcholí. O svém pobytu 
v  Ekvádoru Vás budeme průběžně infor-
movat na FB Světlovanu. Určitě budeme 
Bojkovice reprezentovat na profesionální 
úrovni. 

 Děkujeme všem, kteří reprezentaci 
Světlovanu v Ekvádoru finančně podpo-
rují, a to obci Pitín, Šumice, Záhorovice a 
Biskupice, Nadaci Agrofert, Ministerstvu 
kultury ČR a soukromým společnostem 
Moel, Kummer, Montplast, Zálesí, Do-
mácí potřeby K+K, Tufír a paní MUDr. 
Žárovské a panu Horeckému.

Jana Kahounová
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Základní umělecká škola Bojkovice 
– pár slov k 40. výročí
 Začátek hudebního školství v  Boj-
kovicích nás vede do  Městské hudeb-
ní školy v  Uherském Brodě. U  ní byla 
v  roce  1946 založena pobočka v  Boj-
kovicích a  vyučoval v  ní učitel Antonín 
Settari. V roce 1961 byla hudebním ško-
lám změněna organizace a  škola nesla 
název Lidová škola umění v  Uherském 
Brodě, pobočka v Bojkovicích.
 K  1.  září  1978 byla zřízena Městským 
národním výborem v  Bojkovicích samo-
statná Lidová škola umění s  oborem hu-
debním a  výtvarným, jejím ředitelem se 
stal Oldřich Páleníček, a působila v bývalé 
budově soudu v ulici Palackého, číslo 172. 
 Další změny přinesl listopad 1989. 
Název Lidová škola umění byl změněn 
na Základní umělecká škola. V roce 1992 
byla do  funkce ředitelky školy jmenová-
na Věra Daňková. Obory byly rozšířeny 
o  obor taneční. O  rok později se škola 
stala příspěvkovou organizací s  právní 
subjektivitou a zřizovatelem školy se stal 
Školský úřad v Uherském Hradišti.
V  roce 1996 bylo upraveno pro  potře-
by školy 1.  patro budovy bývalých jeslí 
na  Čtvrti 1.  máje čp.  715, které využíva-
la až do  roku 2010, kdy budova prošla 
celkovou rekonstrukcí. Od  1. září  1999 
se škola rozšířila o pobočku s hudebním 
oborem ve  Starém Hrozenkově a  1.  čer-
vence  2001 přechází škola pod  nového 
zřizovatele – Zlínský kraj. K  1.  červenci 
2004 je do funkce ředitelky školy jmeno-

vána Eva Regináčová.
 V roce 2008 přibývá obor literárně dra-
matický, celková kapacita školy je 355 žáků 
a škola ji téměř každoročně naplňuje. Počet 
pedagogů působících na škole se pohybu-
je kolem čísla dvacet, o  provoz pečují tři 
zaměstnanci. V  letech 2009–2010 budova 
školy na Čtvrti 1. máje prochází velkou re-
konstrukcí, zřizovatel školy a majitel budo-
vy Zlínský kraj investoval do  přebudování 
obou pater na  školní učebny a  přistavěl 
koncertní – multifunkční sál, který škola 
využívá pro  prezentaci práce svých žáků, 
a také pronajímá k dalším kulturním akcím 
pro veřejnost. Podobně je využíváno nově 
zbudované nahrávací studio ve škole. 
 V  hudebním oboru je v  současné 
době vyučována hra na bezmála všechny 
obvyklé nástroje – klavír, housle, viola, 
violoncello, kontrabas, zobcové flétny, 
klarinet, saxofon, příčná flétna, dechové 
žesťové nástroje, kytara, elektrická kytara 
a baskytara, akordeon, cimbál, dále se vy-
učuje sólový zpěv a hra na bicí nástroje. 
Díky této široké nabídce může na  škole 
působit řada zajímavých hudebních sou-
borů jako cimbálové muziky, Dětský pě-
vecký sbor Tulipán a přípravné oddělení 
Tulipánek, školní rockové nebo popové 
kapely, dechová kapela, akordeonový 
soubor a další smíšená tělesa. 
 Taneční obor na  způsob scénické-
ho i  klasického tance je vyučován v  no-
vém zrcadlovém sále, výtvarný obor má 

pro  své různorodé činnosti dvě učebny, 
literárně dramatický obor využívá ko-
morní studovny i prostorné scény v sále. 
Všechny obory dosahují úspěchů nejen 
při pravidelných koncertech, předsta-
veních a  výstavách pořádaných školou 
pro veřejnost, ale také v Národní soutěži 
ZUŠ vyhlašované každoročně MŠMT  ČR, 
a soutěžích dalších organizátorů. 
 Škola spolupracuje úzce s  Klubem 
Maják, kde jsou pořádány kulturní akce 
pro nejmladší publikum a  další věkové 
kategorie, díky němu se může věnovat 
v kurzech úplně nejmenším nebo naopak 
dávno dospělým zájemcům o  tvořivost. 
Rozvíjí spolupráci s  dalšími školskými 
organizacemi, spolky, zařazuje projek-
tovou výuku k  hledání nových způsobů 
poznávání a prožívání umění. Je členem 
spolku „ZUŠKA? ZUŠKA!“, který sdružuje 
veřejné ZUŠ zřizované Zlínským krajem 
a účastní se tak řady krajských projektů, 
spolupracuje s  Nadací Magdaleny Kože-
né na každoročním celostátním festivale 
OPEN ZUŠ.
 Své směřování škola opírá o své mo-
tto: „K umění společně a  po  krůčcích“ 
a spolupráci s rodiči a péči o rozvoj vztahu 
dětí k umění podporuje i prostřednictvím 
aktivit svého spolku SRPŠ při ZUŠ Bojko-
vice  z.  s. Všem rodičům i  dalším partne-
rům patří na tomto místě velký dík! 
 Eva Regináčová, 

ředitelka školy
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Přehled kulturních a společenských akcí
Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání

22. 2. – 31. 3. Krajina všední i nevšední… výstava fotografií a obrazů Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska

22. 2. Krajina všední i nevšední… vernisáž výstavy Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska

28. 2. Jak jsme hráli čáru kino Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

2. 3. Fašank v Bojkovicích lidové tradice Světlovánek Město Bojkovice

8. 3. JAZZ CAFÉ – Jazzycats klubový koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

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

10. 3. Rodinné notování koncert děY ZUŠ s rodiči Základní umělecká škola Bojkovice ZUŠ Bojkovice/Klub Maják

14. 3. Nepál cestopisná beseda Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

14. 3. Andělé všedního dne kino Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

17. 3. Dětský karneval s Jirkou Hadašem akce pro děb Dům děY a mládeže Kulturní dům

20. 3. Posezení se seniory speciální akce Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

23. 3. Keltský telegraf speciální akce Klub Bojkovských Skepbků Rozhledna Na skalce

23. 3. – 24. 3. Mezinárodní výstava koček výstavy SO chovatelů a milovníků koček Zlín Zámek Nový Světlov

24. 3. Písničkování s Majdou a Petrem představení pro děb Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

28. 3. Fotograf kino Maják Bojkovice z. s. klub Maják

29. 3. Noc s Andersenem akce pro děb Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna/Muzeum Bojkovska

30. 3. Revival Led Zeppelin klubový koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

5. 4. Slavnostní večer ke 40. výročí ZUŠ společenská akce Základní umělecká škola Bojkovice ZUŠ Bojkovice/Klub Maják

7. 4. Vynášení Moreny lidové tradice Světlovánek Tillichovo náměsY

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

11. 4. Barma cestopisná přednáška Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

12. 4. Velikonoce na náměsY lidové tradice Dům děY a mládeže Tillichovo náměsY

Březen, duben

Město Bojkovice děkuje všem sponzorům, kteří přispěli svým dárkem do tomboly. Jsou to:
Adam Běhunčík – kamenické práce
Agrofiniš, spol. s. r. o.
ALBO SCHLENK s.r.o.
Ali Karaman, Kebab Bojkovice
ASTONA Lubomír Mlček
AVONET, s. r. o.
Bc. Marcela Valterová
BLOK spol. s.r.o.
Bojkovjanka, H. a A. Kuřímští
Bytový textil Škodák
Česká pojišťovna – Marie Horalíková
Dagmar Librová
Dagmarka, textil, Bojkovice
DATO – FOREST s.r.o.
dbPro, Ing. Lumír Navrátil
Dočkalová Věra-Charón
Drogerie TETA
Elektroservis Miroslav Haramija
Eliška Urbánková, 
Papír – hračky – sport
EMKA interiéry s.r.o.
Hodinářství Zdeněk Strnka
HRADSKÝ-SUNK s. r. o.
HRUŠKA, spol. s r.o.
Ing. Daniel Volařík, GEA Uherský Brod
Ing. Jaroslav Gruna
Ing. Karel Žáček
Janotova vinotéka
Jiří Varous, obchodní činnost
Kadeřnictví Dana Ondrušková

Kadeřnictví Magda
Kadeřnictví Hušková
Kavárna Katka
Kosmetický salon Soňa Sojková
KKS reality Zlín
Krokov Bojkovice
KRONS – stavby, rekonstrukce
KR TOOLS spol. s r.o.
Květinářství Horákovi
KZK Bojkovice
LASK – Vlastimil Zimmermann
Lékárna DIANA
Lesy Města Bojkovice, spol. s r.o.
Mechanizační služby s.r.o.
MEPRO Bojkovice
Město Bojkovice
Městská knihovna v Bojkovicích
Mgr. Marek Ogrodník
Milan Slavíček, Hospůdka Na hřišti
Miluše Polanská, pekárna
Michalčík Roman – Penzion ROTOP
MORAVIA CANS, a. s.
Moravský rybářský svaz Bojkovice
MS Lokov Krhov-Bzová
MS Niva
Můj obchod - Fajn Market Bojkovice
Muzeum Bojkovska
NATRIX – Kamenolom Bzová
Nirtex s. r. o.
Obec Komňa

Obec Pitín
Obec Trenčianska Turná
Pálenice Bojkovice spol. s.r.o.
Podlahy Kundrata-Slámečka
POOR a. s., od. závod Morava
Restaurace Hvězda
Restaurace Chalupa
Restaurace Konečný a Kovařík
Restaurace U Bohdana
Rumpold UHB, s.r.o.
SDH Bzová
Sekáč kreativ
SKARPE-A-D s.r.o. Přečkovice
SKD Bojkovice
Sofi-Energic, spol. s r. o.
Stolařství Vašina
Studio Toning, B. Jurigová
TES Bojkovice, spol. s r.o.
TJ Sokol Bojkovice
TJ Bojkovice z.s.
VARS-TRANS s.r.o.
Vinotéka& Antik 
– starožitnosti Bojkovice
Vladislav Brumovský
Vodo – topo Roman Michalčík
VOMA – maso, uzeniny
ZD Krhov-Bzová
Zelenina OVONIRA
Zita Gagová
ZŠ T.G.M. Bojkovice

12. 4. JAAZ CAFÉ – Marbn Kratochvíl a JAZZ Q koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

14. 4. LA COMEDIA – Televarieté 2019 divadelní scénky se zpěvem Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

18. 4. – 20. 4. Velikonoční klepání lidové tradice Světlovánek Tillichovo náměsY, Město Bojkovice

23. 4. Pasování prvňáčků na čtenáře akce pro mladší školní děb Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

27. 4. Rej čarodějnic a stavění máje speciální akce DDM, Muzeum Bojkovska Tillichovo náměsY

27. 4. Otevírání naučné stezky Aloise Jaška speciální akce Město Bojkovice, Muzeum Bojkovska Podsedky

28. 4. Maxipes Fík divadelní představení Maják Bojkovice z. s. Klub Maják
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Informace pro předplatitele
do Slováckého divadla 

v Uherském Hradišti 

Další divadelní představení
 

Dva úplně nazí muži
 

bude ve čtvrtek 7. března 2019. 

Odjezd autobusu v 17.30 hodin 
z Pitína, 17.45 hodin z Bojkovic 

od obchodního domu TIS, 
17.40 hodin z Rudic.

     

 V letošním roce si připomínáme vý-
ročí narození Marie Jaškové, archivářky 
a významné regionální vlastivědné pra-
covnice. Muzeum Bojkovska při této 
příležitosti chystá výstavu a besedu 
s  bývalým ředitelem archivu v  Uher-
ském Hradišti Jiřím Čoupkem. Pracov-
níci muzea žádají obyvatele Bojkovic, 
rodáky a další lidi, kteří byli v kontaktu 
s Marií Jaškovou, o zapůjčení fotografií, 
písemných i jiných materiálů do pláno-
vané výstavy. Zároveň budeme vděčni 
za jakékoliv osobní vzpomínky na Marii 
Jaškovou. Děkujeme.
 Pracovníci Muzea Bojkovska

Marie Jašková
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Sobota 2. 3. 2019 13:00 „Fašanku, Fašanku, Veliká noc bude“
  setkání na náměstí

Trasa a program:

8:00

8:30

9:00

9:45

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

13:45

14:30

14:45
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 POSTNÍ DOBa je čtyřicetidenní obdo-
bí, je to doba, která je přípravou na oslavu 
Velikonoc. Postní doba začíná Popeleční 
středou a trvá 40 dní /kromě nedělí/. Celá 
doba vrcholí Svatým týdnem, při  němž 
si křesťané připomínají ukřižování Ježíše 
Krista. Celá postní příprava směřuje k  ra-
dostné oslavě Velikonoc – svátků Kristova 
vzkříšení a zmrtvýchvstání. Půst se v křes-
ťanském smyslu netýká pouze zdržení se 
jídla a abstinence, ale může do této doby 
zahrnout například almužnu, dobré skut-
ky, soustředění věřícího na jeho duchovní 
růst, má pracovat na  proměně a  obnově 
svého života, zkvalitnění vztahu k  Bohu, 
k druhým lidem i sobě samému, k zlepše-
ní života v celé společnosti. Tato doba nás 
zve především k  tomu, abychom prožili 
s  Ježíšem čtyřicet dní v  modlitbě, postu, 
rozjímání, přibližuje nás k Bohu a zamyš-
lením se nad svým vlastním životem. Je to 
doba naděje, kterou potřebujeme v dneš-
ní době, je to výzva k obrácení a pokání. 
Ježíš nás vybízí: „Obraťte se a věřte evan-
geliu...“/Mat,15/.

 6. březen – POPeLeČNÍ STŘeDa
 Je prvním dnem postní doby, po kte-
rém následuje čtyřicetidenní půst. Z  ča-
sového hlediska připadá Popeleční středa 
na  46  den před Velikonoční nedělí. Je to 
první den postní doby, pak následuje čty-
řicetidenní půst. Popeleční středa a Veliký 
pátek jsou dny přísného postu. Pro každý 
rok platí jiné datum Velikonoc. Popeleční 
středa je dnem přísného postu a  připo-
mínkou pomíjivosti pozemského života. 
Popelec znamení popelem a slovy: „Čiňte 
pokání a věřte evangeliu“ nebo „Pamatuj, 
že prach jsi a  v  prach se navrátíš.“ Přijetí 
popelce je znamením pomíjivosti člověka 
a  odhodlání zříci se hříchu, je počátkem 
celé postní doby, času Božího milosrden-
ství, pokání, odpuštění hříchů, obnovení 
víry, naděje i  lásky, času obnovy a  pro-
měny každého člověka. V  této době na-
slouchají věřící horlivěji než jindy Božímu 
slovu, věnují se modlitbě, přípravě na sla-
vení velikonočního tajemství. Je to doba 
zaměřená k přípravě na slavení Velikonoc 
– velikonočního tajemství.

   SVaTÝ TÝDeN neboli Pašijový tý-
den otevírá Květná neděle. Jedná se o je-
den velký celek významného liturgického 
období roku. Je to připomínka posled-
ního týdne Ježíšova pozemského života, 

jeho smrti na kříži a vzkříšení. Svatý týden 
je období, kdy si připomínáme poslední 
týden Ježíšova pozemského života, jeho 
smrt na  kříži a  vzkříšení. Svatý týden za-
číná Květnou nedělí a končí Velikonocemi 
Velikonoční tridium – ZELENÝ ČTVRTEK, 
VELIKÝ PÁTEK, BÍLÁ SOBOTA vrcholí veli-
konoční nedělí vzkříšení. 
 Zelený čtvrtek je dnem Kristovy po-
slední večeře, při níž Ježíš myje apoštolům 
nohy.
 Veliký pátek je dnem ukřižování Krista. 
Na znamení smutku a rozjímání se jedná 
o nejpřísnější postní den.
 Bílá sobota je dnem oslav Kristova 
vzkříšení. Vigilie neboli velká noc začíná 
po západu slunce.

 BOŽÍ HOD VeLIKONOČNÍ 
 Zmrtvýchvstání Páně je největší slav-
ností křesťanského církevního roku, jedná 
se o Kristovo vzkříšení a vítězství nad smr-
tí. Tuto neděli předchází Velikonoční vigilie 
– bohoslužba noci, v níž byl Ježíš vzkříšen. 
Oslava Velikonoc trvá po celý velikonoční 
oktáv a končí až 50. den slavností Seslání 
Ducha Svatého /Letnice/.

 28. duben – NeDĚLe 
 BOŽÍHO MILOSRDeNSTVÍ
 Neděle, kterou Pán Ježíš obdařil pří-
sliby – největší z nich je spojen se svatým 
přijímáním přijatým v tento den – příslib 
úplného odpuštění vin a trestů. Ve svátos-
ti smíření vše špatné odevzdejme s důvě-
rou Božímu Milosrdenství. Přípravou na 
tento svátek je modlitba novény, která 
začíná na Velký pátek. 
 MILOSTIPLNÉ A POŽEHNANÉ VELIKO-
NOČNÍ SVÁTKY, DNY RADOSTI, ZDRAVÍ, 
ŠTĚSTÍ, DOBROU NÁLADU A SVÁTEČNÍ 
POHODU VŠEM FARNÍKUM. 

 Rok 2018 
 v bojkovské farnosti
 První lednové dny s  přáním štěstí, 
zdraví, Božího požehnání do nového roku, 
přicházeli tři králové, kteří o  malou al-
mužnu pro potřebné prosili. Vykoledovali 
celkem 84 250 korun. Všem dárcům patří 
velké poděkování.
 Během kalendářního roku plnila far-
nost akce, které byly plánovány na začát-
ku roku –zájezdy na poutní místa, adorační 
den farnosti, Boží Tělo, první svaté přijímá-
ní, farní den, příměstský tábor pořádaný 
zdejší Církevní školou /CSŠPS/, mše svatá 
u  kapličky ve  Bzové, pouť na  Provodov, 
misijní koláč, Svatovavřinecké hody, před-
velikonoční a předvánoční zpověď a další 
akce.
 Kéž se do farního společenství zapojí 
více našich farníků, zamyslete se a přijďte 
mezi spoluobčany, čekáme na všechny. 
 Statistika za  rok 2018: křty 
-25  /11  chlapců,14  děvčat/, svatby –4 /
není to málo? /, pohřby -28  /16  mužů, 
12  žen/, náboženství 59  dětí – z toho 
8 z okolních farností. K prvnímu svatému 
přijímání přistoupilo jen 13 dětí.                        
                                                                           
                   
 PODĚKOVÁNÍ
 Všem farníkům, kteří se aktivně zapo-
jili do  pomocných prací ve  farnosti patří 
velké poděkování za celoroční práci a po-
moc při všech akcích v kostele i ve farnosti 
(úklid, praní, výzdoba, údržba). Poděková-
ní patří rovněž všem za peněžní příspěvky 
při  sbírkách i  za  peněžní dary věnované 
na opravy kostela. Poděkování a Pán Bůh 
zaplať všem ochotným farníkům.

Emílie Salátová



Blahopřání
Krásných 90 let se v prosinci 
dožila naše spoluobčanka 
paní Božena aNTOšOVÁ. 
Do dalších let jí přejeme 
hodně zdraví a pohody 
v kruhu rodiny a přátel.

Odešli z našich řad
Marie Buchtelová, 89 let, Krhov
Ivo Jurásek, 26 let, Bojkovice
Antonie Mošovská, 80 let, Bojkovice
Martina Ševčíková, 53 let, Bojkovice
Marie Žáková, 89 let, Bojkovice
Božena Martinková, 62 let, Bzová
Věra Ungermannová, 73 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Dne 8. ledna 2019 jsme si připomněli nedožité 
75. narozeniny naší maminky, babičky 
a prababičky paní Jany SLaBIŇÁKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají synové s rodinami

Dne 29. ledna 2019 uplynulo dlouhých 
třicet let od úmrtí pana Josefa LaHUTY.
Vzpomíná pozůstalá rodina

Dne 2. února před patnácti lety nás navždy 
opustila naše maminka a babička paní 
Věra TOMašTÍKOVÁ a zároveň v tomto 
roce vzpomeneme 100 let od narození 
našeho tatínka a dědečka pana 
Vladimíra TOMašTÍKa.
S láskou vzpomínáme.
Za celou rodinu dcera Zdena

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 9. února 2019 uplynul smutný rok, 
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek 
a dědeček pan antonín KŘeTINSKÝ.
S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Helena, dcery Helena a Romana 
s rodinami a ostatní příbuzní

Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch, 
kteří ho milovali. Dne 25. února 2019 uplynulo 
10 let od úmrtí pana Františka MaHDaLÍKa.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
Miroslava a děti s rodinami

Dne 6. března 2019 tomu bude 10 let, 
kdy nás navždy opustil pan Břetislav šOPÍK.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, 
děti s rodinami a ostatní příbuzenstvo

Společenská kronika
Dny, týdny, léta plynou, 
ale nikdy nezacelily tu ránu bolestivou.
Dne 6. března 2019 tomu bude již 10 let, 
kdy nás navždy opustila paní Jitka šOPÍKOVÁ.
S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají 
manžel, děti, maminka a sestry s rodinami

Kdo lásku a dobro dával, žije v našich srdcích dál.
Dne 14. března 2019 uplynulo 5 let od chvíle, 
kdy nás opustil můj manžel, náš tatínek 
a dědeček pan František MIKULKa. 
Zároveň 28. března 2019 by se dožil 70 let.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka 
Anežka, dcera Ilona a syn Petr s rodinami

Utichlo srdce Tvoje, odešel jsi od všeho, co jsi měl rád.
Dne 31. března 2019 uplyne 6 let, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan Zdeněk JURaČKa.
Stále vzpomínají manželka Dáša, 
dcera Andrea s rodinou a syn Zdeněk s rodinou

Kdo miloval, nikdy nezapomene.
Dne 9. dubna 2019 tomu bude 6 let, 
co zemřel pan Otto HÖDL.
S láskou v srdci vzpomíná rodina

Dne 27. dubna 2019 vzpomeneme smutné 
10. výročí úmrtí manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka pana Jana MaCHÁLKY.
Za vzpomínku děkují manželka Anna, 
syn Jiří s rodinou, dcera Jana s manželem 
a pravnoučátka Elinka, Lojzík a Igošek

Dovolte nám vzpomenout na dva naše předky. 
Dne 16. ledna 2019 uplynulo 35 let od úmrtí 
Rudolfa HeLY nejst. (nar. 1897). Po návratu 
z italské fronty v roce 1918 se jako dobrovolník 
přihlásil do tzv. Slovácké (dobrovolecké) brigády, 
ve které až do roku 1920 hájil před Maďary naše 
hranice na Slovensku. Zapojil se do protifašistického 
odboje v Obraně národa. Také byl hasičem. 
Možná se ještě najdou pamětníci, kteří si vzpomenou 
na to,  jak rozvážel nejenom po Bojkovicích Bajerovy 
sodovky s autem značky Praga AN.  
 Dne 3. února 2019 tomu bylo deset let, co nás 
po dlouhé nemoci opustil jeho syn, Rudolf HeLa st. 
(nar. 1929). Stejně jako jeho otec byl šoférem a za-
sloužilým hasičem. 
S úctou na ně vzpomínáme.
Rodina Helova a přátelé

Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, kontaktujte Zdenku Maňa-
sovou osobně v Knihovně Muzea Bojkovska nebo elektronicky na adrese zden-
ka.manasova@muzeumbojkovska.cz. Bližší informace na tel. 736 210 710.
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu pro 
ochranu osobních údajů č. 2/2004 je potřebný váš souhlas.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Inzerujte 
v Našem Bojkovsku. 

Cena 12 Kč/cm2.

SPORT

 Dne 28. prosince 2018 uspořádala Tě-
locvičná jednota Sokol Bojkovice ve spor-
tovní hale v Bojkovicích již 9. ročník halo-
vého turnaje v sálové kopané. Turnaje se 
zúčastnilo celkem pět týmů, a  to Sokol 
Bojkovice, Hvězda team, SKD team, Pivní 
armáda a  Naháči sedící na  staráči. Hrálo 
se systémem každý s každým dvakrát 10 
minut. Turnaj, který probíhal velmi sluš-
ně,  odpískali rozhodčí Marek Kúdela, Lu-
káš Hladík a Tomáš Krejzlík.
 Z  celkového vítězství se nakonec 
poprvé v  historii turnaje radovali hráči 
Sokola Bojkovice, druhé místo obsadil 
Hvězda  team a třetí tým Naháči sedící 
na staráči. Kromě nejlepších týmů byli vy-
hlášeni a  věcné ceny, za  své individuální 
výkony, si odnesli:
 
 Nejlepší gólman turnaje: 
 Ladislav Salvet (Pivní armáda).
 Nejlepší hráč turnaje: 
 Lukáš Hladík (Hvězda team).
 Nejlepší střelec turnaje: 
 Libor Holík (Sokol Bojkovice – 7 gólů).

 Turnaj měl vysokou hráčskou úroveň, 
o čemž svědčí mimo jiné fakt, že za muž-
stvo Sokolu Bojkovice nastoupil  hráč pr-
voligového Fastavu Zlín Libor Holík.
 Již nyní se těšíme na další – jubilejní 
10. ročník tohoto turnaje.
       T.J. Sokol Bojkovice, oddíl sálové kopané

9. ročník Silvestr Cupu 
poprvé vyhrál Sokol Bojkovice 

Sestava vítězného týmu Sokola Bojkovice:  Horní řada zleva: Lukáš Holík (2), Josef Gazdík (1), 
Michal Matoušek, Filip Urbánek (G). Dolní řada zleva: Martin Ridoško (2), Libor Holík (7), Ivo 
Vaverka, Robin Holík (5), 

Mistr republiky z Přečkovic
 Velkou chuť, zálibu, a  především 
silnou vůli našel mladý osmnáctiletý 
muž z  Přečkovic Roman Šenkeřík v  si-
lovém trojboji, přičemž tento druh 
sportu není v našem regionu tak častý 
a tradiční. Roman Šenkeřík je absolven-
tem Základní školy Tomáše Garriguea 
Masaryka v  Bojkovicích, nyní studen-
tem elektrotechniky v Uherském Brodě. 
Posilovat začal nejdříve doma, později 
našel zázemí v posilovně sportovní haly 
bojkovské základní školy a v Uherském 
Brodě.
 Hodiny tvrdé dřiny přinesly zane-
dlouho úspěch, kdy již na svém prvním 
závodě ve Zbyšově u Brna získal první 
místo ve své kategorii juniorů. Poté po-
kračoval na  Mistrovství České republi-
ky v  Sedlčanech, kde taktéž vybojoval 
zlatou medaili a  velmi překvapivě, ale 
zaslouženě získal titul Mistra České re-
publiky v  silovém trojboji v  kategorii 
junioři. V  tomto sportu se zvedá zátěž 
ve  třech disciplínách, a  to je benčpres 
(vleže), dřep a mrtvý tah (ve stoje). 
 Roman se blýskl i  národním re-
kordem v  dřepu o  váze úctyhodných 

235 kg! Tímto ojedinělým úspěchem se 
historicky zařadil mezi nejlepší sportov-
ce našeho regionu a  zřejmě bude mít 
místo na Stěně slávy bojkovských spor-
tovců ve sportovní hale.
 Přejeme mu, aby ho chuť, záliba 
a výdrž v tomto nelehkém sportu neo-
pouštěla a držíme mu palce na meziná-
rodních soutěžích za hranicemi země. 

Renáta Juráková

T.J. Sokol Bojkovice 
v roce 2019 připravuje mimo 
jiné následující sportovní akce:

 11. května 2019 
 Vesele kolem Bojkovic 
 39. ročník turisticko-cyklistické akce

 14. září 2019
 O pohár starosty města
 19. ročník tenisového turnaje

 26. prosince 2019 
 22. ročník štěpánského
 turnaje v sálové kopané
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SPORT

Pochod k Rumunovi

 Klub Bojkovských Skeptiků si tímto dovoluje poděkovat všem účastníkům jubilej-
ního pochodu k Rumunovi, který se konal 29. prosince 2018 a byl již dvacátým v pořa-
dí. Akce se zúčastnilo 37 skalních příznivců, kteří absolvovali jak pochod samotný, tak 
i pravidelné společné posazení v Pitínské hospodě. Podrobnosti z akce a více je možno 
dohledat na webových stránkách našeho spolku. (http://kbs-sos.wz.cz)
 Mnoho štěstí, zdraví a celkovou pohodu v roce 2019 Vám všem přeje KBS-SOS, kdy 
se těšíme na další ročník s datem 28. prosince 2019.
 Leo Foltýn, předseda spolku KBS-SOS

Turnaj v Bojkovském 
trojkovém mariáši
 V  sobotu dne 9.  února  2019 se 
uskutečnil v  restauraci Hvězda v Boj-
kovicích, 2.  ročník turnaje v  Bojkov-
ském trojkovém mariáši. Pořadatelem 
akce bylo Město Bojkovice a restaura-
ce Hvězda. Přihlášeno bylo 16 soutěží-
cích. Hrálo se na tři kola po 45 minu-
tách, každé kolo bylo zvlášť losováno, 
takže soutěžící hráli pokaždé s jinými 
hráči. Pro bojkovské hráče byla situ-
ace o to těžší, že se turnaje zúčastnili 
profesionální mariášníci ze  Slavičína 
v  počtu pěti hráčů, kteří hrají pravi-
delně Moravskou ligu. Nicméně jsme 
se s tímto hendikepem vypořádali víc 
než skvěle a ve velmi těžké konkuren-
ci zvítězil náš Bojkovský hráč a  šam-
pionem 2.  ročníku turnaje v  Bojkov-
ském trojkovém mariáši se stal hlavní 
pořadatel turnaje, a to starosta města 
Petr Viceník. 
 Všichni účastníci turnaje poděko-
vali starostovi města za  výborně zor-
ganizovaný turnaj, pogratulovali mu 
za celkové vítězství a ze všech zúčast-
něných nebyl jediný hráč, který by mu 
šampiona nepřál, už také proto, že při 
1. ročníku turnaje se Petr Viceník dob-
rovolně vzdal účasti, aby byla zajiště-
na větší regulérnost soutěže. 

Pořadí medailistů:
1. místo šampion Petr Viceník, 
Bojkovice
2. místo Karel Gergela 
(hráč Moravské ligy), Kladná Žilín
3. místo Zdeněk Plášek, Bojkovice

 Vítěz a  šampión turnaje obdržel 
pohár pro vítěze a dále Putovní pohár, 
kde bude vyraženo v  pořadí druhé 
jméno vítěze 2.  ročníku turnaje, další 
medailisté obdrželi diplomy. Na závěr 
si všichni účastníci pochutnali na  vý-
borném guláši a pivu, což bylo v ceně 
startovného, které činilo 200 korun.
 Závěrem je potřeba poděkovat 
starostovi města Petru Viceníkovi 
za  zorganizování turnaje, bez něhož 
by turnaj nebyl, a také vedení restau-
race Hvězda, které jako hostitel se 
úkolu ujalo velmi dobře. Všichni zú-
častnění se rozloučili s přáním na po-
kračování turnaje i v  dalších letech 
a těší se na 3. ročník.
Jiří Sojka, účastník mariášového turnaje
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Uzávěrka příštího čísla je 5. 4. 2019
V  rámci rychlejšího a  operativnějšího zpraco-
vání zpravodaje Naše Bojkovsko můžete své 
příspěvky zasílat e-mailovou poštou na adresu 
zdenka.manasova@muzeumbojkovska.cz, pří-
padně doručit datový nosič do Muzea Bojkov-
ska. Bližší informace na tel. 736 210 710.

Distribuční místa 
Zpravodaj města je možné zakoupit 
na těchto prodejních místech:
Alte Laterne s. r. o. – kavárna Nová lucerna
Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice
Infocentrum Muzea Bojkovska, p.o.
K&K Primka Pitín
Knihovna Muzea Bojkovska
Krhovská hospoda
Městská knihovna v Bojkovicích
Místní knihovna Nezdenice
Obecní knihovna Bzová
Obecní knihovna Přečkovice

Maminka s dětmi poptává pronájem domku v klidné lokalitě. 
Telefon: 724 119 639.

  PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY 

Dne: 4. března 2019 

Kde: OD TIS, I.patro 

 

 

 

Otevřeno: 8:30 – 17:00    Těsím se na setkání s Vámi. 

 

 

   SLANÉ DOBROTY PETRA 
   Petra Gabrhelová, Pitín 266, 68771, ičo: 07 466 528    

SLANÉ DORTY, CATERING , RAUTY 

          Email: peta.gabr@seznam.cz 

      Facebook: Slané dobroty Petra 

      Web: www.slanedobrotypetra.cz 

      Tel: 739 153 139                   

Objednávky dle tel. domluvy 
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Pomůžeme vám 
s financováním vašich 
potřeb a přání.

Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Úvěry
Pokud vás nabídka zaujala, navštivte nebo kontaktujte naši pobočku 
UniCredit Bank Expres v Uherském Brodě.
• Hypotéka • PRESTO Půjčka • Kreditní karty • Kontokorentní úvěr 
• Refinancování hypotéky • Refinancování půjček
UniCredit Bank Expres, Masarykovo nám. 101, Uherský Brod
tel.: 955 964 666  |  www.unicreditbank.cz
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FOTOGALERIE
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Foto: Petra Skočovská, Petra Kolářová

Pinocchio | 6. 1. 2019

Pinocchio | 6. 1. 2019

Novoroční koncert s Hradišťanem  | 9. 1. 2019

DeJa VU - originální černé divadlo  | 12. 1. 2019

Novoroční koncert s Hradišťanem  | 9. 1. 2019

DeJa VU - originální černé divadlo  | 12. 1. 2019

Divadlo Mravenčí pohádka | 23. 1. 2019



FOTOGALERIE

Foto: Robert Číhal

Ples Města Bojkovice  | 26. 1. 2019


