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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

čas neúprosně běží a  za chvíli jarní rovnodennost zahájí 

snad klidnější etapu tohoto roku, kdy už konečně začne vi-

rus ustupovat a my začneme zase normálně žít.

 Po jednoleté pauze opět našimi ulicemi prošel v  režii 

Světlovánku, Světlovanu a  SDH fašankový průvod masek. 

Dne 2. dubna uspořádá SKSV ve spolupráci s městem tradič-

ní a na Bojkovsku oblíbený košt slivovice.

 Na co se můžete těšit z hlediska investic v letošním roce? 

Největším projektem je vybudování centrálního parkoviš-

tě s  kapacitou téměř 60 míst a  s  dobíjecími stanicemi pro 

elektromobily. Toto parkoviště propojí vlakovou zastávku 

se Sušilovou ulicí a odkloní chodce z nebezpečného chod-

níku v ulici Komenského. Věřím, že problém s parkováním 

v centru města a částečně také na sídlišti Mánesova II bude 

touto investicí vyřešen. Budovy mateřských škol a ZŠ spe-

ciální získají nové sociální zařízení a  moderní a  úsporné 

kotelny. DDM bude taktéž letos zmodernizován o  odbor-

né učebny, sociální zařízení, ale i  venkovní zahradu s  per-

golou. Nové střechy se dočká budova kulturního zařízení 

v Přečkovicích, hasičárna v Krhově a také budova pálenice 

se skautskou klubovnou, která byla na konci roku postiže-

na požárem. Moderní LED osvětlení bude instalováno v uli-

cích Nádražní, Pod Světlovem, Husova, Černíkova a Sušilo-
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va. Na koupališti přibyde dětské hřiště a  na deseti místech 

ve městě vyroste nová zeleň. Pro lepší informovanost občanů 

naleznete před městským úřadem elektronickou úřední des-

ku a informace budete získávat z nových webových stránek 

a mobilní aplikace. V případě, že budeme úspěšní se žádost-

mi o  dotaci, budeme realizovat i  cyklostezku do Záhorovic 

či výletiště u cyklostezky ve Bzové. Hasiči se dočkají opravy své 

vysokozdvižné plošiny, která není využívána pouze městem, 

ale i širokým okolím celého Bojkovska. V únoru jsme podali 

žádost o  dotaci na komplexní obměnu povrchů chodníků 

a komunikací v Bezručově čtvrti v hodnotě 90 mil. Kč s dotač-

ním podílem 80 %. Pokud budeme úspěšní, předpokládáme 

realizaci v  letech 2023-2024. Projekčně dokončíme cyklo-

stezku do Komně, revitalizaci sídliště Mánesova II, zasíťování 

lokality Žleby a také zastavovací studii motokrosu.

 Pevně věřím, že po mnohaletém úsilí doběhnou do cíle 

i pozemkové úpravy v katastru Bojkovic a změna č.2 územní-

ho plánu.

 Začátek roku přinesl bohužel i události smutné, kdy nás 

navždy opustily dvě významné osobnosti našeho města 

a  to Ing. arch. Vlastimil Slabiňák a  emeritní ředitel naší 

Základní školy T.G. Masaryka Mgr. Zdeněk Ogrodník. Děkuji 

za vše, co pro město během svého bohatého života vykonali. 

Čest jejich památce.                           Petr Viceník, starosta města

Naše Bojkovsko 3

Plán centrálního parkoviště u Městského úřadu
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Procházka přírodou 
po nové cyklostezce z Krhova do Bzové
Jedno krásné odpoledne lednového dne 
se třpytivou sněhovou pokrývkou mě 
vytáhlo z  papučové kultury na novou 
cyklostezku vedoucí z  Krhova do Bzo-
vé. Byl to pro mne krásný zážitek, který 
mě nadchnul. Úvodem patří velký dík 
tvůrčí myšlence tohoto chvályhodného 
díla nad její realizací všem, kteří ji vytvo-
řili a kteří se na ní podíleli. Je to dar pro 
všechny, jak pro ty dříve narozené, tak pro 
mladší, ale zvláště nejmenší drobotinu. 
Nejenže absolvujete zdravou procházku 
pěšky, výjezdem na kole, se sáňkami, či 
trojkolkou pro děti, ale můžete se také 
pokochat pohledem, kde naproti přes 
silnici se za ohradou prohání stádo koní, 
o které se pečlivě stará pan Aleš. Zaujme 
vás také pohled na krásně se rozprostí-
rající okolí přírody a  zasněžené vrcholky 
hor. V létě pak čisté zelené pláně, na nichž 
se pase dobytek z místního zemědělství. 
Naše hřiště rovněž nebylo v  minulosti 
vybudováno našimi občany zbytečně. 

Pravidelně jej využívají hasiči z  Bojkovic 
při svých soutěžích, také zde trénují mladí 
fotbalisté a odehrávají se zde zápasy.
 Co k tomu dodat? Přijďte a přesvědč-

te se sami. Ve zdravém těle, zdravý duch. 
Ten zdravý vzduch tu opravdu máme, 
včetně zdravé vody a toho si važme.

Libuše Koudelíková, seniorka

Vánoční atmosféra v Domech s pečovatelskou službou
V pátek 17. prosince 2021 nás navštívil pan Josef 
Miškařík se svými kolegy z firmy Montplast Uher-
ský Brod. Přivezli klientům a zaměstnancům obou 
budov Domech s pečovatelskou službou vánoční 
dárek. Tímto chceme poděkovat za nádherné vá-
noční hvězdy, které budou našim klientům zdobit 
jejich stoly.

Radka Ondrušková, 
Sociální služby Města Bojkovice

 

 

 Jste senior nebo člověk se zdravotním postižením a potřebujete 
pomoc s osobní hygienou, nákupem, úklidem nebo potřebujete 
doprovodit k lékaři? 
 

 Jste pečující osoba, která se stará o své blízké a při tom chodí do 
práce? Uvítali byste pomoc? 
 

 Máte doma seniora, který už není plně soběstačný, ale ještě 
nepotřebuje pobytové zařízení, jakým je např. domov pro seniory? 
 

 
Můžeme vám pomoci. 

 
Naše pečovatelská služba poskytuje služby v domácnostech klientů 
v Bojkovicích (městských částech Krhov, Bzová, Přečkovice), 
v Záhorovicích, Nezdenicích, Rudicích, v Komni, Pitíně, Hostětíně                      
a v Žítkové. 

Pracujeme PO – NE, od 6:00 hod. do 22:00 hod. 
 
Pro bližší informace nás kontaktujte na tel.: 721 107 649 nebo osobně na 
adrese: Sociální služby Města Bojkovice, p.o., Černíkova 965, Bojkovice. 
 

Rádi zodpovíme vaše dotazy! 
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OSOBNOSTI

„Nejméně se smrti bojí Ti, 
jejichž život má největší cenu.“

V sobotu 18. prosince 2021 se široká veřej-
nost, přátelé a především nejbližší rodina 
naposledy rozloučila s významným Bojko-
vjanem, Ing. arch. Vlastimilem Slabiňákem.
 Když jsem se dozvěděl smutnou zprá-
vu o jeho odchodu na věčnost, vzpomněl 
jsem si na naše poslední setkání.
„Stav sa, ale dojdi pěšky!“ vybídl mne v te-
lefonu. 
Přinesl jsem mu novou knihu textů bratrů 
Juračkových o  historii Bojkovska, na jejíž 
obálce je použit jeho obraz. Vypili jsme 
spolu sedmičku moravského muškátu, 
kterou měl na stole připravenou. A  na 
konci příjemného podvečerního povídání 
jsme se domluvili, že příště podobnou při-
nesu já... To už se bohužel nestane.
 Dovolte mi alespoň krátce připome-
nout jeho osobnost. Vlastimil Slabiňák 
se narodil 16.  března 1932 v  Bojkovicích. 
Po ukončení základního vzdělání vystudo-
val gymnázium v Uherském Brodě a jeho 
touhou bylo pokračovat ve studiu na Aka-
demii výtvarných umění v Praze. To mu ale 
nebylo umožněno z důvodu nedělnického 
původu i přesto, že přijímacím řízením pro-
šel jako velmi talentovaný student. Začína-
la totiž padesátá léta minulého století. Aby 
vyhověl tehdejším zvláštním požadavkům, 
vyučil se v  Třineckých železárnách nýta-
řem. K tomu si musel odpracovat povinný 
rok praxe v těžkém průmyslu a teprve poté 
se mohl znovu ucházet o studium na vy-
soké škole. Akademie mu zůstala zapově-
zená, a tak se rozhodl pro architekturu na 
stavební fakultě v Brně.
 Jako uznávaný projektant pracoval 
v  několika firmách mimo Bojkovice, na-
příklad v  Hutním projektu ve Veselí nad 
Moravou. Sem domů se pracovně vrátil 
těsně před důchodem. Působil v  Bojko-
vicích jako městský architekt. Krátce pra-
coval i  na Městském úřadě v  Uh.  Brodu. 
Po otci zdědil vztah k historii i  řemeslnou 
zručnost. Své plány dokázal uvádět do ži-
vota vlastníma rukama tu jako stolař, jindy 
jako zručný zedník. Paleta jeho zájmů byla 
vskutku bohatá. Miloval hudbu, literaturu 
a velmi se zajímal o dějiny. V roce 1955 se 
oženil s Evou Blahůškovou, mnohým zná-
mou bývalou matrikářkou a velmi aktivní 
ženou, která už rovněž není mezi námi. 
V  manželství na svět přišly dcery Barbo-

Vzpomínka na Ing. arch. Vlastimila Slabiňáka

ra a Kateřina. Jak běžel čas, přišla na svět 
i  vnoučata Dorotka a  Cyril, jemuž zvláště 
věnoval velkou část svého života. Zasvětil 
ho do tajů rybařiny a  nejen u  vody strá-
vili hodně společných chvil. Před čtyřmi 
lety proběhla v  Bojkovicích mimořádná 
výstava jeho obrazů. Namaloval je pocti-
vě, upřímně a přesvědčivě, protože už od 
svých jinošských let usedal k  bílým plát-
nům, bral do ruky letité štětce, vymačkával 
barvy na paletu, aby v opojné vůni terpen-
týnu tvořil pohledy na svět kolem nás. Za-
chycoval na nich atmosféru Bojkovic, jak si 
jí – my ostatní – v každodenním shonu pří-
liš nevšímáme. Coby velký patriot věnoval 
právě pohledům na rodné město většinu 
výtvarné tvorby, jda tak ve šlépějích své-

ho otce Oldřicha. Jeho universální talent 
i  schopnost vnímání světa mu pomáhaly 
malovat a  dělat i  jiné praktické činnosti 
s nebývalou erudovaností. A ať už to bylo 
cokoliv, dělal to vždy, jak nejlépe uměl. 
 Vlastimil Slabiňák ale byl především 
vyhledávaným architektem. Na mnoha 
místech v okolní krajině se můžeme setkat 
s  jeho projekty rodinných domů a  také 
s díly, která navrhl a veřejnost o tom mož-
ná ani neví. Například památníky Letecké 
bitvy nad Bílými Karpaty v Krhově a na Vy-
škovci i pomník na hrobu amerických letců 
v Rudicích a nebo kaple Panny Marie Kopa-
nické na žítkovských Pitinských Pasekách. 

Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 5
Zpracoval působivé výtvarné provedení 
muzejních expozic na zámku Nový Svět-
lov, které se těšily mimořádné pozornosti 
a obdivu návštěvníků po několik desetiletí. 
Snažil se porozumět historii a světu vůbec, 
a tak hodně četl a také toho dost věděl. 
 Vlastu Slabiňáka jsme potkávali v oblí-
beném klobouku, s  koženými rukavicemi 
koňakové barvy na rukou. Ti, co mu byli 
blíž, v něm poznali moudrého člověka, kte-
rý si přes mnohé životní peripetie zachová-
val svoji důstojnost a noblesu. Prožil plný, 
bohatý život a  zanechal po sobě hotové 
dílo. Odešel ve věku takřka devadesáti let 
smířen se sebou i ostatními lidmi.
 Stopy, které řada lidí na tomto světě 
zanechává, se někdy podobají těm na 
pláži, které dříve nebo později smažou 
příbojové vlny. Stopy takových, jaký byl 
ON, přetrvávají po generace. Bez nich by 
život byl nezajímavý, šedivý, nudný! Mu-
síme si jich vážit pro jejich jinakost v tom, 

co dělají, jak myslí a  naznačují cestu. 
Vzdávám tímto s  hlubokou úctou hold 
panu Vlastimilu Slabiňákovi, jako mimo-
řádné takřka renesanční bojkovské osob-
nosti a děkuji mu za všechno, co i pro naše 
město udělal.
 Jeho inspirující vhledy a  pohledy na 

svět nám budou chybět. 
Nechť ho na cestě TAM provází mystérium 
světla, které tak působivě vystupuje z jeho 
obrazů.
 Na jeho počest a památku zvedám po-
myslný pohár moravského muškátu!         

Vlastimil Hela

OSOBNOSTI

Vzpomínka na Ing. arch. Vlastimila Slabiňáka

Loučení s Mgr. Zdeňkem Ogrodníkem, 
emeritním ředitelem základní školy v Bojkovicích
„Kdo chce zvítězit sám nad sebou, 
nesmí sejít ze své cesty!“

Nejbližší členové rodiny, přátelé a  zná-
mí i bývalí žáci se v pátek 4. února 2022 
ve smuteční síni na bojkovském hřbi-
tově naposledy rozloučili s  emeritním 
ředitelem základní školy v  Bojkovicích 
Mgr. Zdeňkem Ogrodníkem. Zemřel 
po těžké nemoci dne 27.  ledna 2022. 
Do posledních okamžiků mu byla oporou 
jeho manželka Eva, která s ním prožívala 
těžké tři měsíce zákeřné nemoci. Jeho 
odchod byl provázen jejím stiskem ruky 
a posledním pohlazením. 
 Zdeněk se manželům Ogrodníkovým 
narodil krátce po válce 22.  května 1946 
jako druhý syn. Vyrůstal spolu se svým 
bratrem Vlastimilem a  při společných 
hrách se setkávali s  dalšími kamarády 
v Pitínské ulici. Fotbal, oblíbený klukovský 
sport, Zdeňkovi příliš nesvědčil. Provázeli 
jej časté zlomeniny, a  tak později přešel 
k volejbalu. Když ukončil základní školu, 
začal studovat na gymnaziu v  Uherském 
Brodě. Po úspěšné maturitě navázal na 

své předky i bratra učitelským studiem na 
Pedagogické fakultě v Olomouci. Protože 
jeho velkou láskou byl sport a měl rád li-
teraturu, rozhodl se pro tělesnou výchovu 
a český jazyk. V pozdějších letech si rozšířil 
své vzdělání i na třetí stupeň. V roce 1968 
nastoupil na školu v Bojkovicích, kde setr-
val jako učitel a později i ředitel školy až do 
svého odchodu do penze. Po absolvování 
základní vojenské služby se seznámil s bu-
doucí ženou Evou a  v  roce 1973 se vzali. 
Společně vychovali syna Zdeňka a  dceru 
Petru, jak jinak rovněž učitele. Manželka 
mu po celý život byla velkou oporou.
 Vraťme se k  jeho učitelské kariéře. 
Své žáky vedl k  úctě k  mateřskému ja-
zyku i  četbě literatury jako zdrojům ži-
votní moudrosti. V  tělocviku své žáky 
nabádal k pravidelnému sportování jako 
prostředku k  uchování si dobré kondice 
a pevného zdraví. 
Byl skvělý organizátor. Pro žáky školy 
připravil celou řadu sportovních soutěží 
a turnajů, s úspěchem řídil několik spar-
takiádních nácviků. Jeho volejbaloví 
svěřenci opakovaně dosahovali nejvyš-

ších mistrovských titulů, a  to i  v  rámci 
republiky. Trénování volejbalových žáků 
ho nepřestalo bavit ani v pozdějším dů-
chodovém věku. 
 V roce 1990 usedl na více než dva-
cet let do ředitelského křesla a s vervou 
se pustil do doslova budovatelského 
díla. Věnoval mu spoustu času a energie. 
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Loučení s Mgr. Zdeňkem Ogrodníkem, 
emeritním ředitelem základní školy v Bojkovicích
Výsledkem je velkorysé rozšiřování, mo-
dernizace a  zkrášlování školního areálu 
i výstavba sportovní haly. 
Se svým týmem zástupců i  ostatních za-
městnanců se staral o  to, aby se všichni 
v práci cítili dobře a škola dobře fungovala.
Za svou celoživotní pedagogickou, vycho-
vatelskou a trenérskou práci obdržel celou 
řadu významných ocenění. Vzpomeňme 
alespoň titul Nejlepší pedagogický pra-
covník Zlínského kraje i  vyznamenání od 
Českého volejbalového svazu – Stříbrnou 
medaili ke 100. výročí volejbalu a Čestné 
uznání za neocenitelnou životní práci s vo-
lejbalovou mládeží.
 Před šesti lety proběhla v místní spor-
tovní hale za účasti široké veřejnosti zají-
mavá událost. Připomínaly se na ní výraz-
né postavy bojkovské sportovní historie za 
osobní účastí těch současných, aby se tak 
naznačilo, že do vrcholového sportu mo-
hou proniknout i mladí lidé z malého mo-
ravského městečka.  Zároveň o nich vznikla 
nenápadná, o to záslužnější, publikace. 
Mezi profily dvaceti šesti sportovců v  ní 
ale jeden významný chyběl. Právem by 
tam patřil i profil samotného autora textů 
a také iniciátora celé akce Zdeňka Ogrod-
níka.
Do úvodu publikace tehdy napsal: 
„Každý z nás, aniž si toho je vědom, píše svý-
mi činy a postoji malé osobní dějiny a stává se 
tak součástí historie. Také je pravdou, že mno-
ho lidí doprovází v  určitém životním úseku 
nějaká záliba, koníček, který obohacuje jejich 
život, či naplňuje osobní ambice. Sport patří 
mezi ty nejčastější a nejoblíbenější.“
 Pátrám-li dál tam, kam až dosáhne má 
paměť, jen těžko na Bojkovsku hledám 
jiného člověka sportu tak věrného a  za-
páleného. Není divu, jeho dědeček Josef 
Ogrodník byl v  roce 1904 zvolen prvním 
náčelníkem Tělocvičné jednoty Sokol. Stal 
se jím později i Zdeňkův otec, rovněž učitel. 
I proto byl pohyb doslova jeho celoživotní 
vášní a také oporou v těžkých chvílích. Vo-
lejbal, lyže, plavání, kolo, dlouhé vycházky.
 Nenosil na prsou znak se lvem – jako 
někteří z  těch, o  nichž v  publikaci psal – 
zato jeho zásluhy o  rozvoj sportu v  Boj-
kovicích i sportování a zdravý pohyb lidí, 
dětmi počínaje a  dospělými konče, jsou 
srovnatelné s výkony reprezentantů, kteří 

se jimi stali právě díky inspirujícím uči-
telům podobným Zdeňkovi, vášnivým 
cvičitelům, motivujícím trenérům. Jeho 
rukama prošly stovky žákovských spor-
tovců v průběhu více jak padesáti let jeho 
úspěšné trenérské práce. Poslední genera-
ci se věnoval ještě v roce 2021. Jeho věhlas 
přesáhl hranice okresu, ba i kraje.
 Dovolím si odpovědně prohlásit, že 
úsilí, které vložil do rozvoje životních hod-
not mladých lidí i užitečných vlastností – 
jako vytrvalost, píle, nezdolnost, čestnost 
– tolik potřebných pro život, se zcela jistě 
promítlo i  do osobních úspěchů mnoha 
jeho svěřenců.  Měl jsem příležitost dlou-
há léta s ním hrát v jednom volejbalovém 
týmu, jehož byl hráčskou oporou, tahou-
nem, vášnivým „hecířem“ i tmelem. Správ-
ným parťákem na hřišti i mimo něj. A také 
živou kronikou bojkovského volejbalu, je-
hož dlouhou historii i s profily nejvýznam-
nějších hráčů sepisoval. Protože i ke psaní 
měl doslova dar shůry.

Až si vy, co jste ho znali, setkávali jste se 
s  ním, řešili s  ním všelicos nejenom kvůli 
škole a sportu, na něj vzpomenete, zkuste 
si vybavit jeho slova, činy, výsledky práce 
a zvažujte, v čem vám mohou být příkla-
dem, podnětem, výzvou. Jeho životní pří-
nos budeme v  našem městě nahrazovat 
velmi obtížně, půjde-li to vůbec!
 Zdeňkův životní příběh se stal vý-
znamnou součástí bojkovské historie, do 
které vytrvale vstupoval jako učitel, ředi-
tel školy, trenér, sportovec, patriot. A pře-
devším jako skvělý kamarád! Byl vskutku 
výjimečnou osobností. Jeho svižně kráče-
jící postava bude v  ulicích města chybět. 
Uměl se s  lidmi zastavit, zeptat se s  po-
chopením, jak se jim daří, a něco vtipného 
k tomu přidat.
Nechť ho na jeho nebeské „olympiádě“ 
provází hrdost na vše, co v životě vykonal.
 Čest jeho památce.

Vlastimil Hela
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Nečekejte ale žádné lechtivé historky 
z dávno zašlých časů. Bude to spíš horor.
Titulek této kapitoly je: Žaloba na Marge-
tu, dceru Pavla Blahového z  dědiny Pod-
hradí z  panství luhačovského, smilnici 
a mordéřku plodu svého v roku 1675 dne 
1. Septembris.
 Co se tehdy vlastně stalo?  Děvečka 
Margeta sloužila u sedláka Tomáše Hlavo-
vého v Žilíně (dnes v Kladné Žilině). Bylo 
jí kolem dvaceti let. U  téhož sedláka žil 
jako pastorek Jan, pozůstalý po nebožtíku 
Janu Slovákovi. Margeta celou událost po-
pisovala při prvním výslechu v  bojkovic-
kém obecním vězení takto:
 Byl čas kopání řepy. Jan přijel s koňmi 
z pole. Já jsem uklízela v maštali. On tam 
za mnou přišel. Začali jsme se rvát. Když 
rvačka ustala, učinil se mnou poprvé 
skutek smilný. A  potom, v  následujících 
dnech, ještě několikrát. Kolikrát, to si ne-
pamatuji. Na konci roku 1674 jsem ze služ-
by odešla ke svému otci do Podhradí. Po 
nějakém čase jsem poznala, že se ve mně 
hýbe dítě. Chodila jsem do pole plakat. 
O tom, že jsem přestoupila boží přikázání, 
nikdo nevěděl. Ani můj otec ani macecha. 
Ale lidi mne viděli plakat a macecha se mě 
ptala, co mi je. Já jsem říkala, že je mně zle. 
Ona zašla za Annou Sklenářkou a ta řekla, 
že snad mám snědek. A  že v  Želechovi-
cích je jedna žena, Anna Lukášová, která 
od snědku pomáhá. (Co to ten „snědek“ 
je, nebo byl, to se mně nepodařilo zjistit. 
Snad, že něco špatného snědla…? Kdo 
ví?). Macecha mě poslala do Želechovic, 
k té Lukášové. Tak jsem k ní i s mojí sest-
rou přes hory šla. Lukášová mě ohmatala 
a řekla, že nejsem těžká. (těhotná). Ale já 
jsem věděla, že jsem. Dala mě vypít něja-
kou medicínu a poslala do humna chodit. 
Sestra mne prosila, abych jí řekla, jsem-li 
těžká. Já dál tvrdila, že nejsem. Dvě hodi-
ny jsme chodily v humně. Pak nás Lukášo-
vá zavolala a ptala se, jestli je mně líp. Po 
pravdě, jsem jí řekla, že ne. Zas mě dala 
vypít nějaký lektvar a posla nás do stodoly 
spát. Ráno se mne znovu ptala, jestli je mě 
lépe. Já zase řekla, že ne. Dala mně něja-
kou bílou medecínu a řekla, že si to mám 
dávat do mléka a  vypít. Řekla si o  čtyři 
české a poslala nás domů. To se stalo v so-
botu 10. srpna, na svatého Vavřince. V noci 
z pondělka na úterý z 12. na 13. srpna při-

šly na mne bolesti a  ty trvaly celou noc. 
Otec můj, plakaje se mne ptal, jestli má jít 
pro kněze, abych se mohla vyzpovídat. Ale 
pak vida, že moje bolesti ustávají, někam 
odešel. A  já sama sedě mezi dveřmi od 
síně do dvora v domě sestříném jsem po-
rodila mrtvé dítě. Právě svítalo. Mrtvé dítě 
jsem vzala a do maštale za dveře je polo-
žila.  Ani jsem je neumyla, ani hadříky naň 
nepoložila a  omdlela jsem. Když jsem se 
probrala, slyšela jsem, že pes, který před 
tím běhal po dvoře v  maštali něco trhá. 
A  on tam žral moje mrtvé dítě. Už z  něj 
zbyl jen korábek. Psa jsem zahnala. Přišla 
k  nám Anna, Jury ševce žena, pro oheň. 

Ptala se mne, jestli je mi už lépe. Řek-
la jsem, že ne, ale ona viděla, co se stalo 
a řekla to svému muži. Ten to pak ohlásil 
fojtovi a já byla vzata do vězení. 
 Zapsáno v  domě radním v  městečku 
Bojkovicích dne 2.  Septembris L.P. 1675 
P.S. I to ještě vyznala, že té „lékařce“ žele-
chovské za její práci čtyři české dáti mu-
sela a ta medicína, že bylo staré sádlo roz-
puštěné s medem.
 Výslechy svědků: Jako první vypovídal 
Jiřík Hubáčků z  dědiny Podhradí. Ten vy-
pověděl, že se delší čas po dědině vyklá-
dalo, že Mařa Blahová má snědek. Často 
ji bylo slyšet naříkat. Toho 13. Augusti její 

ZaSe NĚCO Z BOJKOVSKÉ KReVNÍ KNIHY
a opět z kapitoly „O trestání cizoložníků a smilníků“
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naříkání už slyšet nebylo. Potkal jsem na-
šeho fojtu a ten mě vyzval, abych šel s ním, 
podívat se, co se stalo, že Mařa je už poti-
chu. Vzali jsme s sebou ještě ženy. Ty ji po 
ženském způsobu ohmataly a poznaly, že 
rodila. Její sestra křičela, že to není pravda, 
že Mařa se jen zbavila snědku, který z  ní 
vyšel. Jejich otec tvrdil totéž. Ženy však 
našly zbytky nečistoty její (asi lůžka). Pak 
jí ještě ohledaly prsa, ze kterých teklo mlé-
ko. Otec její ještě křičel, že i panny mohou 
mléko míti. Jako další svědek byl vyslech-
nut fojt z dědiny Podhradí Mikuláš Zvařík. 
Jeho výpověď se shodovala s  výpovědí 
svědka předešlého. Poslední vyslechnutý 
svědek byl purkmistr dědiny Podhradí Mi-
kuláš Masařů. Tomu se už uvězněná Mařa 
Blahová přiznala, že porodila a že dítě se 
narodilo živé, ale jen málo. Schovala je do 
maštale. Když pro ně potom přišla, už bylo 
od psa roztrhané a zbyl z něho jen korá-
bek (hrudní koš). Ten pak v maštali strčila 
pod podlahu. Tam to, co zbylo z  dítěte, 
potom sousedi našli.
 Tak jak v  ostatních případech i ten-
tokrát se purkmistr a  konšelé městečka 
Bojkovic obrátili na své „právní otce“ purk-
mistra a  pány radní z  Brodu Uherského. 
Ti odepsali, že bojkovický purkmistr a kon-
šelé mají Margetu vyslechnout napřed 
suchým právem útrpným. Mají se ptát, 
jestli o  jejím těhotenství věděla její ma-
cecha a ta „lékařka“ ze Želechovic. K tomu 
jim půjčili zkušeného kata. Ten Margetu 
vytáhl na žebřík za ruce svázané vzadu. 
A ona, když cítila hroznou bolest vyklou-
bovaných ramen řekla, že věděly. V dalším 
dopise kázali brodští právní otcové vy-
slechnout macechu a tu „lékařku“ Lukášku 
ze Želechovic. Macechu se nepodařilo vy-
slechnout, protože i s Margetiným otcem 
utekla neznámo kam. Lukášku se podařilo 
vyslechnout, ale ta popírala, že by o těho-
tenství obviněné věděla. Navíc měla od 
své vrchnosti glejt, že je zkušená „lékařka“, 
která pomohla už mnoha urozeným lidem 
a nikdy se vyháněním plodu neprohřešila. 
Ale pro jistotu ji ještě zavřeli do zámecké-
ho vězení.  V následujícím dopise poradili 
právní otcové z  Brodu, že je třeba proto, 
aby se zvěděla celá pravda o  zločinech 
Margety, vyslechnout ji útrpným právem 
světlým. Zase jí vzadu svázali ruce a kat ji 
začal za ně vytahovat na žebřík. Když vidě-
la rozžaté svíce, kterými měla být pálena 
po bocích a v podpaží, v hrůze z bolesti se 
přiznala ke všemu, co si na ni vyslýchající 
vymysleli. Že sama dítěti krčkem zakrou-
tila, pak nožem vykuchala a srdce jeho 

snědla. Vnitřnosti, že chtěla dát koňům 
do hrantu, aby dobře táhli. Odvolala, že 
o jejím těhotenství věděla „lékařka“ Lukáš-
těna. Ta byla na to z  vězení propuštěna.  
Zprávu o  výslechu světlým právem útrp-
ným poslal bojkovický purkmistr vyššímu 
právu do Uherského Brodu. Vyšší právo 
vyneslo ortel: Margereta Blahová má být 
k pranýři přivedena, tam jí má býti pravá 
ruka, kterou zardousila své dítě, odťata. 
Pak má býti zaživa do hrobu položena, 
k srdci kolem probita a zahrabána. Mace-
cha její, pokud bude dopadena, má být 
stejně ztrestána, protože jistě o všech zlo-
činech věděla a k nim napomáhala.  
 Exekuce právní, jak se vznešeně říka-
lo tak krutému mučení a  popravě, byla 
ukončena v Bojkovicích dne 13. září 1675. 
Co k tomu dodat? Snad jen to, že tehdejší 

zákony byly strašlivě kruté. A to zejména 
k  ženám. V  celém vyšetřování případu 
není jediná zmínka o  tom, že by byl vy-
slýchán ten, který nešťastnou Margeretu 
do jiného stavu přivedl. Jen při prvním 
výslechu Margereta uvedla, že se s  ním 
rvala. Z  toho se dá usuzovat, že ji znásil-
nil. Jistě byl silnější než ona. Ostatním 
„smilným skutkům“ se asi už nebránila, 
protože věděla, že by ji zbil. Stejně tak se 
dá pochybovat o tom, že všechno, k čemu 
se přiznala, bylo pravda. Většina přiznání 
byla vynucena krutým mučením, nebo 
hrozbou mučením. 
 Výslechy s  použitím tortury (mučení) 
byly zakázány v celém Rakouském mocnář-
ství až za vlády císaře Josefa II. v roce 1787 
Obecným soudním řádem kriminálním.     

Petr Vašina st.
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Letos proběhl devátý ročník literární 
soutěže Spěchej pomalu! kterou vyhla-
šuje Střední odborná škola v  Luhačo-
vicích pro žáky osmých a  devátých tříd 
základních škol. 
 Porota vedená básníkem Jiřím Žáč-
kem vybírala nejlepší práce celkem ze 103 
zaslaných prací z 23 základních škol. 
 Krásné třetí místo získala žákyně 
Emma Charvátová z IX. C naší školy. Oce-
nění jí předala paní ředitelka SOŠ v Luha-
čovicích. Blahopřejeme!

Olga Rybnikářová, 
učitelka ZŠ TGM
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Druhý lednový týden se žáci sedmého 
ročníku vydali zdokonalit své lyžařské 
schopnosti. Místo již bylo tradiční – Sa-
chova studánka v  Horní Bečvě. A  na ly-
žáku se žáci zlepšujínejen v  lyžařských 
schopnostech, ale sbírají spoustu krás-
ných zážitků i v třídním kolektivu.

A jak se jim na lyžáku líbilo? 
V neděli 9. ledna začalo naše dobrodruž-
ství na horách v Beskydech. Mám z lyžáku 
dost zážitků, na které budu ještě dlouho 
vzpomínat. (Liliana)
Každý den jsme dopoledne i odpoledne 
lyžovali na svahu, který byl blízko chaty. 
Jídlo bylo taktéž výborné a  společným 
hrám jsme se taky nevyhnuli. Měli jsme 
krásný pokoj a těch pět dnů jsme si ná-
ramně užili, jak na svahu, tak na chatě. 
Určitě bych zase jela. DĚKUJEME. (Ště-
pánka)
Sjezdovka byla krásně upravená a  per-
fektně se na ní lyžovalo. Lyžák jsme si urči-
tě moc užili. Byla tam spousta zábavy 
a radosti, ať už na pokojích nebo při hraní 
her. Byla to dobrá zkušenost prožít týden 
s naší třídou. (Michaela)
Sešli jsme se v  neděli před školou, kde 
jsme čekali na autobus a plní zvědavos-
ti jsme se těšili, až dojedeme na chatu 
Sachova studánka. Výcvik mě moc ba-
vil, všichni jsme s radostí odpověděli na 
otázku, jestli jsme se zlepšili. ANO! Jsem 
ráda, že jsem tam byla a těším se na další 
lyžák. (Pavla)
Celý lyžák se nám dost líbil. Jídlo bylo su-
per a sjezdovka byla krásná a dobře se po 
ní jezdilo. (Tadeáš)

žáci sedmých ročníků, 
ZŠ TGM Bojkovice

Literární soutěž Spěchej pomalu!

Lyžařský kurz 7. ročníku
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Okresní finále ve florbalu 
žáků prvního stupně Čeps Cup
Halová sezona je vhodným obdobím pro 
rozvoj florbalových dovedností a i na na-
šem prvním stupni se mu věnujeme.
 Florbal je mezi dětmi oblíbený – rozvíjí 
rychlost, vytrvalost, sílu i obratnost a vede 
děti k týmovému pojetí hry. Nejlepší pak 
reprezentují školu na okresních turnajích. 
Ten letošní se uskutečnil v Uherském Bro-
dě a  zúčastnilo se ho celkem šest druž-
stev. Naši páťáci třikrát zvítězili, jednou 
remizovali a  jednou prohráli (s  exmistry 
ČR ze ZŠ Pod Vinohrady). 
 Od druhého místa v turnaji a zároveň 
od postupu do krajského finále kluky dě-
lil jediný gól, ale i tak se bronzová pozice 
v  okrese cení. Velká pochvala směřuje 
k  panu učiteli Staníkovi, který se chlap-
cům věnuje na florbalových trénincích.
  Jan Baier, 

učitel ZŠ TGM
Sestava: David Valíček, Matyáš Brhlík, Viktor Michalčík, Daniel Paška, Martin Hodulík, Pro-
kop Maštalíř, Kryštof Vacula.

Lyžařský kurz páťáků
Kyčerka je super príma, i když není žád-
ná zima, ani jarní počasí náladu nám 
nezkazí... se neslo Velkými Karlovicemi 
během lyžáku páťáků na Kyčerce.

Moderní skiareál v  srdci Velkých Karlovic 
přivítal naši výpravu deštivým počasím, 
zároveň však dobrými sněhovými pod-
mínkami na sjezdovkách – nejprve sníh 
mokrý, pak zmrzlý a v pátek, na sluníčku, 
čerstvý technický. 33 dětí tedy mohlo 
naplno prožít standardní prvostupňový 
lyžák, který není jen o lyžování, ale také 
o správné partě, dobré zábavě při hrách, 
o tanečních a hudebních večerech, před-
náškách, soutěžích a třeba karnevalu.
 Slušné ubytování se sociálním zaříze-
ním na pokojích, domácí kuchyně horské-
ho hotelu Kyčerka i návštěva moderního 
aquaparku Vodní svět podtrhla letošní 
úspěšný kurz – po třech dnech i úplní za-
čátečníci jezdili na vleku, žádná nemoc 
ani zranění, slušné chování a vystupování.
Za zdárný průběh kurzu patří poděko-
vání realizačnímu týmu, který se o děti 
po celý týden staral. Byli to instruktoři 
Monika Marková, Jana Ševčíková, Tereza 
Zvoníčková, Zdeněk Ogrodník a Jan Baier, 
vychovatelka a zdravotník v jedné osobě 
Jitka Hanková.

 Jan Baier, 
učitel ZŠ TGM
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Církevní střední odborná škola
pedagogická a sociální
NÁš LYŽÁČeK 
aneb prváci a druháci na horách

Konečně jsme se dočkali – nastal čas ly-
žařského výcviku. V pondělí 3. ledna jsme 
se sešli před školou, překvapivě dorazili 
všichni včas, kde jsme společně naložili 
do autobusu lyže, běžky, snowboardy, ba-
tohy a další nezbytné věci. Poté jsme vše 
zkontrolovali, raději se ještě jednou pře-
počítali, a následně vyrazili do naší cílové 
stanice – Loučné nad Desnou, penzionu 
Oaza, který se nachází na úpatí pohoří Je-
seníků a stal se na týden našim domovem.
 Přivítal nás jiskřivý sníh, nádherně 
modrá obloha a  hřejivé sluníčko. Co víc 
si přát. Už první den jsme natěšeni vyra-
zili na svah, kde si nás lyžařští instruktoři 
rozdělili do družstev podle výkonnosti. 
Zpočátku to pro některé nebyla žádná zá-
bava, protože nás čekalo, poprvé v životě, 
obouvání lyžařských bot a první manipu-
lace s lyžemi. Ale díky trpělivému a laska-
vému vedení instruktorů se naši začáteč-
níci brzy s  lyžemi sžili. Během druhého 
dne už všichni zvládli jízdu na lyžích i na 
vleku, který jsme, jen tak mimochodem, 
měli sami pro sebe. Všichni tak zažívali 
skvělé pocity z  lyžování. Energie, kterou 
každý z nás vyzařoval, byla na svahu znát. 
Oblouky jsme řezali paralelně i  pluhem 
a naše lyžařské umění bylo den ode dne 
dokonalejší. Někteří využili též možnost 
večerního lyžování. Nad sjezdovkou svítil 
měsíc a hvězdy, sníh se třpytil a šustil pod 
lyžemi, no prostě nádhera…
 Po celodenním poctivém výcviku na 
sjezdovce se nezahálelo ani na chatě. Mě-
řili jsme svoji zdatnost a kreativitu v nej-
různějších soutěžích týmů i  jednotlivců. 
Velmi zdařilá byla mumifikace kamaráda, 
tanec s  pomerančem, či kojení novoro-
zence z  kojenecké láhve. Další nápadi-
tou aktivitu si připravili druháci. Všechny, 
včetně pedagogického doprovodu, roz-
dělili do čtyř skupin, které si měly během 
půl hodinky připravit taneční vystoupe-
ní. Vítězové obdrželi diplomy a  šek na 
1  000  000 dolarů. Po společné aktivitě 
jsme měli osobní volno a ve 22:00 hodin 
alou do postele, zaujmout pozici ležícího 
střelce a  spát. Poslední večer patřil roz-
lučkové diskotéce, kde nás během volné 

zábavy zastihla SMS od našich vychovate-
lek z domova mládeže: „Už se nám vraťte, 
stýská se nám a bez vás je tu děsné ticho!“ 
A tak jsme šli balit.
 Na sjezdovce jsme si užili spoustu leg-
race, ale taky pár nepříjemných pádů. Byli 
jsme ubytováni v  penzionu, kde pro nás 

připravili krásné pokojíčky a výborná jídla. 
Každý večer jsme měli vyplněný zábavný-
mi aktivitami a opravdu se nenudili.  
 V Desné jsme strávili zkrátka báječný 
týden plný zábavy. Jen škoda, že to bylo 
tak krátké.

Jindřiška Beránková, ředitelka CSŠPS

Dům dětí a mládeže

Zima na DDM je ve znamení stezek, 
které si získaly přízeň dětí i rodičů. Bě-
hem prosince a listopadu jste se s námi 
vydali na Mikulášskou, Vánoční nebo 
Zimní stezku. Společně jste luštili, řešili 
úkoly a  ti z  vás, kteří výsledky přinesli 
k nám na DDM, získali i malou odmě-
nu. Pro nás je největší odměnou, když 
nám pošlete fotky a  napíšete, jestli se 
vám stezka líbila. Moc se vždy těšíme 
na vaše “zprávy z cest“. Určitě se spolu 
vydáme na spoustu dalších.
 Vedle přípravy stezek připravu-
jeme program na léto a tábory. Neje-
nom jarní a  velikonoční prázdniny, ale 
hlavně ty letní. Přesto, že venku mrzne, 

u nás příprava léta finišuje. Od 20. února 
bude zveřejněna nabídka a od 25. února 
2022 bude možné děti na tábory přihla-
šovat. Stejně jako do kroužků můžete 
děti přihlašovat  online v klientském 
centru na www.ddmbojkovice.cz. Záro-
veň můžete bezhotovostně i  zaplatit.
 Připomínáme, že začalo druhé po-
loletí a  proto si, prosím, zkontrolujte 
v klientském centru, zda máte zaplace-
no. Zjistíte tam také, kolik máte platit. 
V případě, že vaše dítě v druhém polo-
letí chodit nebude, pošlete nám prosím 
zprávu na ddmbojkovice@uhedu.cz.
 Margita Tyroltová, 

ředitelka DDM Bojkovice
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ŠKOLSTVÍ

Základní umělecká škola Bojkovice 
se pyšní dvěma novými nástroji firmy PeTROF 
Podařilo se něco, co jsme si ani v  nejdi-
vočejších snech nepředstavovali. Víme 
už více než deset let, tedy od té doby, co 
byla rekonstruovaná budova ZUŠ a  při-
stavěn nový koncertní sál, že potřebuje-
me do sálu adekvátní koncertní klavír, ale 
že jeho pořízení je tak nákladné, že na něj 
jako škola budeme „spořit“ v  investičním 
fondu dobrých 15–20 let. Až se najednou 
před dvěma lety objevila mimořádná pří-
ležitost, kterou i širší veřejnost zazname-
nala v  médiích. Nadace mecenáše pana 
Karla Komárka – Karel Komárek Family 
Foundation – vyhlásila v  roce 2020 pro-
jekt „PIANA DO ŠKOL“, kde nabídla školám 
11 pianin, která zakoupila pro tento účel 
od společnosti PETROF spol. s  r.o. I  naše 
škola vypracovala dle daných podmínek 
žádost s  nadějí, že bychom si tak mohli 
našlápnout na kýžené klavírní křídlo. Na-
dační komise v listopadu toho roku vyhlá-
sila výsledky: ze 152 žadatelů obdarovala 
11 „vítězných“ škol, mezi nimiž ZUŠ Bojko-
vice bohužel nebyla. Zároveň se však obě 
společnosti dohodly, že pomohou získat 
nová pianina dalším 45 vybraným ško-
lám, jejichž žádosti je rovněž zaujaly. Do 
tohoto výběru se naše škola již dostala. 
Nadace KKFF v  rámci projektu vyhlásila 
a medializovala veřejné sbírky pro každou 
školu a  její pianino. Než byla naše sbírka 
na částku 219 000 Kč spuštěna, ještě jsme 
se pokusili vedení nadace požádat o mož-
nost využití tohoto příspěvku na pořízení 
koncertního křídla do sálu, které potřebu-
jeme více než pianino pro výuku. To bo-
hužel nebylo možné. Smluvní podmínky 
na celý projekt „PIANA DO ŠKOL“ již byly 
sjednány a nabyly právní účinnosti. A tak 
se začala pomalu, ale jistě, plnit sbírka na 
pianino pro naši školu z příspěvků rodičů, 
učitelů školy, darů příznivců a přátel, až se 
ji za pomoci nadace FFKK podařilo v polo-
vině roku 2021 završit. 
 Ohledně našeho požadavku na klavír-
ní křídlo nám však bylo zároveň řečeno, 
že možnost podpory škol v tomto směru 
není do budoucna zcela zatracena. A taky 
že jo! Takže mezi tím vším nás kontaktoval 
ředitel nadace, že se objevili další zájem-
ci o  podporu vybavení uměleckých škol, 
a  nadace KKFF si z  celé České republiky 
vybere pět uměleckých škol, které, po-
kud splní kritéria výběrové komise, zís-

kají z poloviny zadotované klavírní křídlo 
Breeze značky PETROF. Mezi kritéria pat-
řilo např. disponování vlastním koncert-
ním sálem ve škole, přesah činnosti nad 
rámec školy pro širší veřejnost – tedy roz-
voj komunitní kultury, úspěchy žáků na 
soutěžích apod. ZUŠ Bojkovice je naplnila 
a  ocitla se mezi pěti vybranými školami, 
které se začaly těšit na nové koncertní 
křídlo! Tehdy ovšem začalo další kolečko. 
Nadace KKFF i  společnost Petrof podaly 
pomocnou ruku do půli cesty, tu druhou 
půlku – k další podpoře a dofinancování 
celkové částky – jsme si museli ujít sami. 
Ale taková šance se prostě neodmítá 
a nesmí zůstat nevyužita! Velmi si vážíme 
velkorysosti partnerů, kteří se nemalými 
částkami podíleli na dokrytí zbývající části 
hodnoty koncertního nástroje, která čini-
la bezmála 400 tis. Kč. Jsou jimi pan Tomáš 
Slabiňák – Čemores Českomoravská recy-
klační společnost, s.r.o., pan Ing. Robert 
Žak – DK Mont  a.s., paní MUDr. Barbora 
Navrátilová – dětské zdravotní středis-
ko Bojkovice, pánové Augustin a  Ing. Jiří 
Machů, paní MUDr. Marta Božková a v ne-
poslední řadě dofinancování řešil také 
Zlínský kraj, do jehož majetku, co by zřizo-
vatele školy, oba nástroje spadají. 
 VšeM, KDO PŘISPĚLI MeNšÍ ČI VĚT-
šÍ ČÁSTKOU Na POŘÍZeNÍ PIaNINa 
a  KLaVÍRNÍHO KŘÍDLa DO ZUš BOJ-
KOVICe TOUTO CeSTOU JešTĚ JeDNOU 
DĚKUJeMe! JSMe PŘeSVĚDČeNI, Že 
PODPOŘILI DOBROU VĚC! 
A tak po vyřízení všeho potřebného k fi-
nancování a administraci celého procesu 

se zřizovatelem podařilo na přelomu roků 
2021/2022 převzít dva krásné a  zvukově 
velmi hodnotné nástroje. Přivezl je pře-
pravce z Hradce Králové. Byl to manželský 
pár, který stěhoval po škole klavíry, kam 
jsme který potřebovali a  díky nadstan-
dardní technice to zvládl neuvěřitelně 
ladně! Na fotografiích vidíte proces stě-
hování i  umístění nástrojů v  prostorách 
naší školy. Žáci, učitelé i hostující profesi-
onální hudebníci již oceňují jejich kvalitu, 
požitek ze studia či klavírní hry. Nám po-
sluchačům se zážitky zněkolikanásobily. 
Doufáme, že takový vklad do prostor ZUŠ 
bude dlouhá léta obohacovat její dění 
a  udržovat vysokou kvalitu jak vzděláva-
cích aktivit, tak šíření hudby pro bojkovic-
kou a okolní veřejnost. 
 Jste srdečně zváni na první z takových 
událostí – SLAVNOSTNÍ KONCERT – KŘEST 
NOVÉHO KLAVÍRNÍHO KŘÍDLA PRO ZUŠ 
BOJKOVICE – v neděli 13. března v 17 ho-
din v  sále ZUŠ. Nástroj rozezní vynikající 
český klavírista Jiří Levíček, který se kro-
mě sólové hry zapojí také do dua se svou 
paní – americkou pěvkyní Chaazi Levicek. 
Nástroj tak společně pokřtí kvalitním a zá-
roveň posluchačsky atraktivním progra-
mem. To bychom si nikdo, kdo má vztah 
k  hudbě, neměli nechat ujít! Vstupenky 
jsou v  předprodeji od 21.  února 2022. 
Koncert spolupořádá spolek Maják Boj-
kovice z.s., více informací tedy najdete na 
www.klub-majak.cz nebo
www.zus-bojkovice.cz.
 Eva Regináčová, 

ředitelka školy
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Kavárna Nová lucerna, to je komorní prostor 
určený nejen pro příjemné chvíle strávené u vý-
běrové kávy ať už o samotě, nebo v dobré spo-
lečnosti. Pravidelně se snažíme servírovat vám 
kromě lahodných nápojů a  domácích dezertů 
také kulturní akce spíše intimnějšího charakte-
ru. Přestože nás v poslední době poměrně dost 
silně a neblaze ovlivňuje covidová situace, roz-
hodně se jí nenecháme zdrtit. V posledním půl-
roce jste si k nám mohli přijít poslechnout třeba 
výjimečnou písničkářku Alen Pohlovou, uspo-
řádali jsme první Večer autorské tvorby (Open 
mic), na kterém se publiku představilo pět mla-
dých umělců, o  vzrušující expedici na pátou 
nejvyšší horu světa Makalunám přijel předná-
šet a promítat zlínský horolezec Lukáš Jásenský 
a první akci v  letošním roce odstartoval jazzo-
vý koncert mladého klavíristy Andreje Hrubča 
a britského saxofonisty Juliana Oweralla. 
 Chtěli bychom vám mnohokrát poděko-
vat za podporu, kterou nám vyjadřujete nejen 
účastí na našich kulturních akcích, a těšíme se 
na další milá setkání s vámi.

 Tým Nové lucerny 

Kavárna Nová lucerna – prostor nejen pro setkávání

Střípky z Muzea Bojkovska
Ani jsme se nenadáli a starý rok se vy-
střídal s novým, který bude jistě lepší! 
Dovolte nám tedy malé shrnutí toho, 
co muzeu rok 2021 přinesl. Kvůli koro-
naviru jsme měli muzeum zavřeno až 
do 9.  května, takže naše návštěvnost 
tím byla oproti běžným předpande-
mickým letům poznamenána. Ačkoliv 
se turistická sezóna hezky rozjela bě-
hem letních prázdnin, tak na podzim 
s  přibývajícími případy nákazy vzrůs-
tající trend nepokračoval. Expozice si 
během roku 2021 prohlédlo celkem 
1563 návštěvníků, informační centrum 
navštívilo dalších 1100 osob. 
 Vzhledem k  nepříznivé situaci se 
v  muzeu neuskutečnila žádná před-
náška ani beseda. A protože bylo val-
nou část roku pro veřejnost zavřeno, 
proběhly pouze dvě výstavy. Během 
léta byly k vidění obrázky žáků ZŠ TGM, 
které vznikaly během dálkové výuky 
při uzavření škol. Druhou výstavou 
jsme si připomněli 90.  výročí vzniku 
Muzea Bojkovska. 
 Za loňský rok se u nás vystřídali tři 
badatelé, převážně studenti, kteří hle-
dali informace při psaní ročníkových 
prací. Dalších několik dotazů a  poža-
davků na historickou problematiku 
z regionu jsme zodpověděli telefonic-
ky a mailovou korespondencí. 

Za vstřícný přístup děkujeme P. Jiřímu 
Doleželovi.
 Muzeum Bojkovska se podílelo na 
vydání knihy Stopy dávné i  nedávné 
minulosti Bojkovska, která vyšla před 
Vánoci. Ke konci roku byla vydána ve 
spolupráci s  Asociací muzeí a galerií 
publikace Názvosloví etnografických 
sbírek III Zvěrokleštičství, jejímž auto-
rem je Tomáš Hamrlík. Brožura však 
není určena k prodeji, má sloužit mu-
zejním pracovníkům jako příručka pro 
jejich odbornou práci.
 V  prosinci odešla do předčasné-
ho důchodu Zdenka Maňasová, která 
odborně pečovala o muzejní knihov-
nu a měla rovněž na starosti redakční 
práce spojené s vydáváním zpravodaje 
Naše Bojkovsko. Paní Maňasová u nás 
působila od roku 2013, od roku 2017 
jako stálá zaměstnankyně. Za odvede-
nou práci, která mnohdy nebyla lehká, 
jí velmi děkujeme. Od ledna letošního 
roku převzala její povinnosti Kamila 
Turčeková. 
 Věříme, že letošní rok bude lepší 
než ty předchozí dva a  že se s  vámi 
budeme moci opět setkat na nějaké 
muzejní či jiné společenské akci.

 Eva Hamrlíková, 
dokumentátorka Muzea Bojkovska

Předměty z  našeho muzea si půjčilo pět 
institucí a  jednotlivců – převážně na vý-
stavy (např. Muzeum Jana Ámose Ko-
menského církevní textil, město Slavičín 
výrobky bojkovských hutí).
 Do přírůstkových knih bylo celkem 
zapsáno 174 nových předmětů. Vedle pa-
pírových knih byly nové záznamy zapsá-
ny také do elektronického evidenčního 
systému Tritiu. Postupně se nám do něj 
podařily přepsat také evidenční záznamy 
ze starých přírůstkových knih. Za rok 2021 
byl tedy Tritius obohacen o 1911 nových 
čísel. A  protože systém má také elektro-
nický katalog, můžete z pohodlí domova 
sledovat, jak se sbírky muzea rozšiřují.
 Během loňského roku došlo v několi-
ka expozicích k výměně starého zářivko-
vého osvětlení za nové, chodba v přízemí 
muzea dostala novou dlažbu a  byla vy-
malována.
 V  lednu letošního roku byly probou-
rány dveře z  velké výstavní místnosti do 
menší, takže pro pořádání výstav bude-
me moci využít buď celistvý komplexní 
větší prostor, nebo menší a větší místnost 
zvlášť. Jako novinku pro turistickou sezó-
nu 2022 bychom rádi vylepšili expozici 
starého bydlení. K domku, který je tvořen 
stěnou, chceme doplnit šindelovou stře-
chu. Staré šindele se nám podařilo získat 
při výměně střešní krytiny na věži kostela. 
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Jaro v klubu Maják a ZUš Bojkovice
 neděle 27. února – POHÁDKY Z LeDNIČKY v podání u nás již dobře osvědčeného 

Divadla Plyšového Medvídka z Prostějova. Začátek v 16 hodin
 sobota 5. března – KVÍZOVÁNÍ JUNIOR – podzimní kvízování pro děti a mládež 

mělo u zúčastněných velký úspěch i vysokou úroveň znalostí. Tak pokračujeme, začátek 
v 17 hodin

 sobota 12. března – NIRVaNa CZeCH TRIBUTe BaND (In the name of Cobain) 
v cyklu Revival večer. Začátek v 19.30 hodin, stolová i taneční úprava, točené pivo a dal-
ší občerstvení z klubového baru 

 neděle 13. března – KŘeST KLaVÍRNÍHO KŘÍDLa – SLAVNOSTNÍ KONCERT u pří-
ležitosti získaní nového koncertního nástroje PETROF pro sál ZUŠ Bojkovice. V progra-
mu různých žánrů účinkují vynikající český klavírista Jiří Levíček a americká pěvkyně 
Chaazi Levicek. Začátek v 17 hodin. Předprodej vstupenek již od 22. února 

 sobota 26. března – OCHUTNÁVKa FRaNCOUZSKÝCH VÍN – návrat do francouz-
ské oblasti Languedoc – Roussillon k vynikajícím vínům a jejich profesionální someliér-
kou Olgou. Začátek v 19 hodin

 neděle 27.  března – DOBRODRUŽSTVÍ PaVOUKa ČeNDY – scénické čtení – po-
hádka Pavla Čecha v podání Davida Vackeho a jeho kolegů. Začátek v 16 hodin

 pátek 22. dubna – ROBeRT BaLZaR TRIO v cyklu Jazz café – jeden z nejvýznam-
nějších a také nejzajímavějších souborů svého žánru u nás. Začátek v 19.30 hodin 

 neděle 24. dubna – BUBBLe SHOW MaTĚJe KODeše – představení pro děti a je-
jich dospěláky v atmosféře kouzelného světa bublin. Začátek v 16 hodin 

V dubnu se ještě můžeme těšit na RODINNÉ NOTOVÁNÍ V ZUš – společné hudební 
vystoupení žáků a jejich nejbližších, v různých sestavách, obsazení i repertoáru se se-
tkají všechny generace, ANNU POLÍVKOVOU v jejím nejnovějším divadelním představe-
ní PROSLOV (Divadlo Bolka Polívky ve spolupráci s divadlem La Fabrika) nebo výstavu 
sochařských děl MgA. JOSEFA ŠLEGLA. 
Řada akcí je teprve ve fázi sjednávání, proto, prosím, sledujte aktuální nabídku 
na www.klub-majak.cz. Do prostor Klubu Maják jste srdečně zváni dobrovolníky 
spolku Maják Bojkovice a kolektivem ZUš Bojkovice! akce Klubu Maják podporu-
je město Bojkovice, mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.

Novoroční koncert – FRaGILe
Zážitek z  Novoročního kon-
certu si poneseme v  sobě 
dlouho. Živá vokální hudba 
nadchla všechny návštěvníky 
jak dramaturgií, tak podáním 
a  celkovým provedením. Dě-
kujeme slovenské skupině 
FRAGILE. Dík patří i panu sta-
rostovi Mgr. Petru Viceníkovi za zdravici a povzbuzující slova a Eliš-
ce Tomanové za výstavu „Městečko jako malované“ připravenou 
ve vestibulu ZUŠ/Klubu Maják. Přijďte potěšit oko. Výstava je ke 
zhlédnutí do konce března.

O Honzovi
Naše staré známé divadlo 
SemTamFór opět nezklama-
lo! Klasická pohádka o  líném 
Honzovi má v sobě stále mno-
ho moudrosti i  vtipu, natož 
pak poučení. Představení bylo 
protknuto interaktivní komu-
nikací s  dětským publikem, 
které pomáhá pohádku vypravovat. Jak je v pohádkách SemTam-
Fóru zvykem, pracuje se se znakovou scénou a vyprávění dotváří-
me dětskou fantazií.
 Děkujeme hercům i všem jejich nezbytným kolegům a těšíme 
se na další spolupráci! 
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Stopy dávné 
i nedávné 
minulosti
Při příležitosti 90. výročí vzniku Muzea 
Bojkovska zásluhou pracovního kolekti-
vu zaměstnanců Muzea Bojkovska a řady 
členů Muzejního spolku Aloise Jaška vy-
šla nákladem města Bojkovic kniha Sto-
py dávné i nedávné minulosti Bojkovska 
v textech Josefa a Oldřicha Juračkových. 
Cena knihy je 290 korun a je k  dostání 
v Muzeu Bojkovska.

Začátek roku v knihovně
Již delší dobu naše knihovna nepořádala 
žádné akce, o kterých bych vás mohla in-
formovat, a to z důvodu zpřísnění opatře-
ní kvůli nemoci Covid 19. Věřím ale, že se 
situace zlepší a již brzy budeme v tradič-
ních akcích pokračovat tak, jak jste zvyklí. 
 Chtěla bych vám však představit do-
tazníkové šetření PRŮZKUM SPOKOJe-
NOSTI UŽIVaTeLŮ MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
V BOJKOVICÍCH, které v roce 2021 v naší 
knihovně probíhalo. Bylo sice vyhlášeno 
již na podzim v roce 2020, ale přeneslo se 
i do minulého roku z důvodu častého uza-
vírání knihovny. Na konci roku 2021 pak 
proběhlo jeho vyhodnocení. Touto cestou 
se nyní s vámi podělím o jeho výsledky.
 Dotazník mohli čtenáři naší knihovny 
vyplňovat přímo v knihovně nebo on-line 
na webových stránkách www.knihovna-
bojkovice.cz. 

Vyplnilo ho celkem 67 koresponden-
tů, z  toho z  webu jsme zaznamenali 
29 odpovědí. Zúčastnilo se ho 49 žen, 
12 mužů a šest dětí.  Není to velké číslo, 
ale vzhledem k situaci, díky za to.
 Otázky byly pokládány tak, aby si čte-
náři měli možnost vybrat z  více odpově-
dí. Ty se pak procentuálně sčítaly a  nyní 
doplním odpovědi, které získaly nejvíce 
procent:

 60% čtenářů navštěvuje knihovnu 
jednou měsíčně 

 88% čtenářů vyhovuje půjčovní doba 
knihovny 

 85% čtenářů je spokojeno s výběrem 
knih v knihovně

 44% navštěvuje web knihovny 
 71% čtenářům se líbí webové stránky 

knihovny 
 34% čtenářů umí pracovat s  katalo-

gem knih na webu 
 50% čtenářů neumí pracovat se čte-

nářským účtem 
 s  prostory a  prostředím knihovny je 

spokojeno 80 % čtenářů. 
 80% hodnotí celkovou úroveň posky-

tovaných služeb jako výbornou.

Na odpovědi „Co v naší knihovně postrá-
dáte, co se vám zde líbí či nelíbí?“ čtená-
ři většinou chválili práci knihovnice, její 
milý a ochotný přístup. Co se týče služeb, 
pozitivem je velký výběr knih, některým 
z dotazovaných chybí více hororové lite-

ratury nebo doučování na počítači. Z do-
tazníku také vyplynulo, že čtenáři postrá-
dají čtecí koutek (s polštáři, stabilnějšími 
židličkami), čítárnu nebo „zašívárnu“, od-
počívadlo, ale i  větší prostory knihovny. 
Podrobnější výsledky tohoto průzkumu si 
můžete prohlédnout v přímo v knihovně.

Novinka
Nově si můžete v knihovně, třeba pro ně-
koho jako dárek, zakoupit bavlněnou taš-
ku nebo pero s názvem a logem knihov-
ny.  Cena tašky je 55 Kč a cena pera 15  Kč. 

Připravované akce:
 Středa 9. března 2022 v 18 hodin 

– LIBaNON – cestopisná přednáška 
s Michalem Štěpánkem

 Čtvrtek 31. března 2022 v 18 hodin 
– MaDeIRa – cestopisná přednáška 
s Robertem Bazikou 
 Kristýna Šopíková, knihovnice



Stopy dávné 
i nedávné 
minulosti

KULTURA

Přehled kulturních akcí

Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo 
konání

5. 3. Kvízování Junior vědomostní soutěž Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

9. 3. Libanon cestopisná přednáška Městská knihovna v 
Bojkovicích městská knihovna

12. 3. Nirvana czech tribute band hudební Revival večer Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

13. 3. Křest klavírního křídla slavnostní koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

26. 3. Ochutnávka francouzských vín společenská akce Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

27. 3. Dobrodružství pavouka Čendy pohádka pro děti Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

30. 3. Velikonoční předvádění 
řemesel tradiční akce Muzeum Bojkovska p. o. Muzeum Bojkovska

31. 3. Madeira cestopisná přednáška Městská knihovna v 
Bojkovicích městská knihovna

2. 4. Košt slivovice tradiční akce Město Bojkovice kulturní dům

3. 4. Vynášení Moreny lidová tradice Světlovánek Tillichovo náměstí

22. 4. Robert Balzar Trio hudební večer Maják Bojkovice Klub Maják

24. 4. Bubble show Matěje Kodeše představení pro děti Maják Bojkovice Klub Maják
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Z liturgického kalendáře
   3. února – SV. BLaŽeJ

Žil ve 4. století v Turecku, stal se také bis-
kupem. Během pronásledování zahynul 
mučednickou smrtí. Často léčil lidi 
i zvířata. Na jeho svátek se udílí svatobla-
žejské požehnání.

   10. února – SV. SCHOLaSTIKa
Narodila se v Itálii v 5. století a byla dvoj-
četem sv. Benedikta. Na úpatí hory Mon-
tecassino založila klášter benediktinek. 

   14. února – SV. VaLeNTÝN
Narodil se kolem roku 226 v dnešní Itálii. 
Kvůli svému léčitelskému nadání byl ob-
viněn z nekalých praktik, uvězněn a sťat.

   7. března – SV. PeRPeTUa a FeLICITa
Felicita byla otrokyně a Perpetua pochá-
zela ze vznešeného rodu. Obě se připra-
vovaly na křest. Císař Septimus Severus 
však pod trestem smrti křest zakázal, i přes-
to ani jedna z  žen se od víry neodvrátila.

   17. březen – SV. PaTRIK
Jako mladý byl Patrik zajat piráty a zavle-
čen do Irska. Když se mu podařilo uprch-
nout, stal se knězem, později byl vysvěcen 
na biskupa. Jeho misijním působištěm se 
stalo Irsko.

   2. duben – SV. FRaNTIšeK Z PaULY
V 15. století založil v Itálii řád nejmenších 
bratří – paulátů, kteří se řídili velmi přísný-
mi pravidly a žili asketickým životem.

Život ve farnosti
Dne 5.  prosince po nedělní mši svaté 
k  nám do kostela zavítal svatý Mikuláš 
s  andělskou družinou a  nadělil dětem 
sladké dárečky.
Třetí neděli adventní se uskutečnila 
pravidelná sbírka na potřeby farnosti. 
Vybraná částka 50  300  Kč bude použita
 na opravu severní věže kostela. Všem dár-
cům Pán Bůh zaplať!
Štědrý den jsme ve farnosti prožili tradiční 
mší pro děti v 15 hodin a půlnoční ve 22 
hodin. Pro všechny byl kostel během vá-
noční doby otevřen také 26. prosince, prv-
ního, druhého a 9.  ledna v  odpoledních 
hodinách, kdy mohly rodiny s příbuznými 
navštívit betlém s tichou modlitbou a po-
klonit se malému Ježíškovi.
Začátek ledna je již každoročně spojován 
s  Tříkrálovou sbírkou, která se však kvůli 
koronavirové epidemii ani letos nemoh-
la uskutečnit tradiční obchůzkou dětí od 
domu k  domu. Pokladničky byly v  sobo-
tu 8. ledna pro dárce k dispozici na obou 
penzionech, v obchodním domě TIS, v ob-
chodě BILLA a na kulturním domě. I přes 
všechna omezení se podařilo vybrat část-
ku 44  397 Kč.  Děkujeme všem, kdo jste 
přispěli.
Lednová sbírka na opravu věže kostela vy-
nesla 27 000 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať! 
V neděli 22. ledna jsme při mši svaté vzpo-
mněli 1. výročí úmrtí P. Jiřího Změlíka.
 Od konce ledna budou vždy první 
pondělí v měsíci probíhat biblické hodiny 
pro dospělé. Popeleční středou, kdy bude 
v Bojkovicích mše v 18 hodin, začne doba 
postní. Během ní můžete přijít do kostela 
vždy v pátek v 17.15 hodin a v neděli ve 
14.30 hodin na pobožnost křížové cesty. 
12.  března se můžete těšit na postní du-
chovní obnovu, kterou prostřednictvím 
dopolední a odpolední přednášky povede 
náš duchovní správce P. Jiří Doležel.

Eva Hamrlíková



Skvělou kolegyni je těžké najít, 
náročné opustit a nemožné na ni zapomenout!
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Při příležitosti odchodu do důchodu – 
v  prosinci 2021 – patří naše velké podě-
kování dlouholeté kolegyni paní Zdence 
Maňasové, bývalé zaměstnankyni Muzea 
Bojkovska. Pracovala zde jako knihovnice 
muzejní knihovny a  redaktorka regionál-
ního zpravodaje Naše Bojkovsko.
 Vedení a  kolektiv muzea i  městské 
knihovny tímto paní Maňasové děkuje 
za skvěle a  svědomitě vykonanou práci, 
velké pracovní nasazení, tvůrčí činnost, 
kolegiální přístup a zejména lidský osobní 

přínos. Byla pro nás nejen velkou oporou 
a  člověkem, na kterého jsme se mohli 
vždy spolehnout, ale také především vý-
bornou kolegyní a kamarádkou.
 Každý konec je začátkem něčeho no-
vého, nepoznaného, a proto věříme, že si 
následující léta bude paní Zdenka Maňa-
sová užívat plnými doušky v dobré náladě, 
s  úsměvem na tvářích a  plná optimismu. 
Přejeme jí hlavně pevné zdraví, radost 
a spokojenost do dalších let. Děkujeme!

Pracovníci Muzea Bojkovska

Jubilantka Božena Gajdová 
V březnu 2022 oslaví dlouholetá knihov-
nice Městské knihovny v  Bojkovicích vý-
znamné životní jubileum 70. let. Nahléd-
něme proto při této příležitosti do jejích 
životních osudů.
Již od mládí ji přitahovaly knihy a  lite-
ratura. Chodila ráda do knihovny, kde 
tehdy pracovala paní Anna Otřísalová. 
Po jejím odchodu do důchodu nastou-
pila od července 1973 coby absolventka 
knihovnické školy na místo knihovnice 
tehdejší střediskové knihovny v  Bojkovi-
cích. S  nadšením se pustila do reorgani-
zace knižního fondu, rozvinula činnost 
knihovny směrem k veřejnosti. Knihovna 
tak nebyla pouhou „půjčovnou knih“, ale 
i  místem, kde byly pořádány nejrůzněj-
ší aktivity pro mládež i  dospělé čtenáře. 
V  roce 1976 byla za svou práci oceněna 
v  celostátní soutěži knihoven „Buduje-
me vzornou lidovou knihovnu“. Komise 
soutěže, ustanovená ministerstvem kul-
tury, vyznamenala knihovnu nejvyšším 
oceněním „Vzorná lidová knihovna“. Po-
čet výpůjček tehdy přesahoval 20 000 za 
rok, služeb využívalo 850 čtenářů. Vysoce 
hodnocena byla široká práce s  veřejnos-
tí, pořádané soutěže, přednášky, výstavy 
i  fungující čtenářský kroužek. Byl to sku-
tečně nebývalý úspěch. 
 Právě v  této době odchází na mateř-
skou dovolenou a  posléze se již do Boj-
kovic nevrací a  nastupuje do knihovny 
ve Starém Hrozenkově. Ta rovněž pod 
jejím vedením prochází velkými změnami 

a rozvíjí se z malé knihovničky v moderní 
knihovnu s  kvalitním fondem i  širokým 
spektrem aktivit pro veřejnost. Je zde spo-
kojená a zdálo se, že zde zůstane na trva-
lo. Život však dokáže připravit nečekané 
zvraty.
V roce 2002 se prakticky ze dne na den po 
náhlém úmrtí bojkovské knihovnice paní 
Marty Zábojníkové opět vrátila do Bojko-
vic. Knihovna byla v  té době nevhodně 
umístěná v  nejvyšším patře kulturního 
domu, což přispívalo ke stále snižující 
návštěvnosti. Přesto už zde začala realizo-
vat besedy a přednášky, jejichž pořádání 
zavedla i  ve svém bývalém působišti ve 
Starém Hrozenkově a snila o vhodnějších 
a důstojnějších prostorách pro knihovnu.
 Právě v této době se naskytla možnost 
zásadní koncepční změny. V roce 2002 byl 
slavnostně otevřen penzion na Tovární 
ulici a  díky úsilí Boženy Gajdové a  teh-
dejšího starosty Josefa Langra se podařilo 
zajistit přesun knihovny z kulturního domu 
do centra města již v roce 2003. Tento krok 
měl obrovský význam pro rozvoj knihovny, 
jak ji známe dnes. Nové prostory byly svět-
lé, příjemné, pro čtenáře dobře dostupné. 
Zvýšil se počet čtenářů a naplno mohly být 
rozvinuty další služby i  besedy na různá 
témata pro širokou veřejnost. Knihovna 
se stala důležitým společenským centrem 
města i nejbližšího okolí. To, co nám dnes 
připadá v  knihovně jako běžné a  samo-
zřejmé, má své kořeny právě v  obětavé 
a neúnavné práci Boženy Gajdové. V roce 

2011 odešla do důchodu a  na její místo 
nastoupila její dcera Kristýna Šopíková, 
která důstojně navázala. Ani nyní však paní 
Gajdová nezahálí. Dle časových možností 
vypomáhá v Městské knihovně (pracovala 
mimo jiné také na vkládání záznamů do 
elektronického katalogu na pobočkách), 
o víkendech pak pracuje jako průvodkyně 
Muzea Bojkovska.
 Velmi jí jménem města Bojkovice 
i Muzea Bojkovska děkujeme za množství 
obětavé práce, které v knihovně i v oblas-
ti kultury vykonala. Do dalších let přeje-
me především pevné zdraví, životní elán 
a hodně radosti v kruhu svých blízkých.

Tomáš Hamrlík, 
ředitel Muzea Bojkovska
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Naši noví občánci
Teodor Viceník Amálie Vargová Rozárie Gazdíková
Štěpán Hudeček Vanda Křižková Albert Soja
Antonín Kozáček Stella Lisoňková

Odešli z našich řad
Anna Breznická, 80 let, Bojkovice
Růžena Gábová, 73 let, Bojkovice
Karel Gabrhel, 71 let, Bojkovice
Antonín Horálek, 70 let, Bojkovice
Alena Horalíková, 84 let, Bojkovice
Štěpánka Kapsová, 79 let, Bojkovice
Jaroslav Lukáš, 69 let, Bojkovice
Gizella Michalková, 94 let, Bojkovice
Marie Neckářová, 94 let, Bojkovice
Zdeněk Ogrodník, 75 let, Bojkovice
Ester Pavelková, 94 let, Bojkovice
František Petřivalský, 64 let, Bojkovice
Jana Prachařová, 78 let, Bojkovice
Vlastislav Rapant, 61 let, Bojkovice
Vlastimil Slabiňák, 89 let, Bojkovice
Petr Slavíček, 75 let, Bojkovice
Zdeněk Šála, 73 let, Bojkovice
Josef Václavík, 76 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Dne 26. dubna 2022 by se dožil 80 let Jaroslav KŘÍŽ. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.
Děkujeme všem, kteří s námi tichou vzpomínkou a 
modlitbou uctí jeho památku.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, 
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. 
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, 
ale ten, kdo Tě miloval, nepřestane na Tebe vzpomínat. 
Nikdy neztratíš někoho, koho nosíš ve svém srdci. 
Možná ztratíš jeho přítomnost, jeho hlas, 
jeho vůni, ale to, co po sobě zanechal, neztratíš nikdy….
Dne 24. února 2022 vzpomeneme 15. smutné výročí, 
kdy nás opustil náš drahý a milovaný syn, tatínek, bratr, strýc a dobrý 
kamarád pan Bohumil POLÁCH. Dne 22. března 2022 by se dožil 52 let. 
S láskou v srdci vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče, syn Michal 
s přítelkyní a sourozenci s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 1. dubna 2022 vzpomeneme první výročí, 
co nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka, 
babička a švagrová paní Marie HRNČÁŘOVÁ. 
Dne 11. února 2022 jsme vzpomenuli 4. výročí 
úmrtí naší drahé maminky, babičky a prababičky 
paní Marie HRNČÁROVÉ z Krhova. 
Dne 8. ledna 2022 by se dožil 
100 let náš drahý tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Josef HRNČÁR 
z Krhova.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina 
Hrnčářová.

Dne 2. prosince 2021 ve věku 84 let nás po dlouhé 
a těžké nemoci opustila paní Alena HORALÍKOVÁ.
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. 
Děkuje zarmoucená rodina.

Čas neúprosně běží a bolest v srdci zůstává, slzy v očích 
tě neprobudí a domov prázdný zůstává.
Dne 8. dubna 2022 uplyne smutné 2. výročí odchodu 
našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka pana Josefa HODULÍKA z Bojkovic.
Děkujeme za tichou vzpomínku a modlitbu. 
Vzpomínají manželka Jarmila, dcera Jarmila 
s rodinou, dcera Eva Sára-Marie a celá rodina.

Společenská kronika

Informace pro uveřejňování příspěvků do společenské kroniky
Máte-li zájem o  zveřejnění ve  společenské kronice, kontaktujte Kamilu Turčeko-
vou osobně v  Knihovně Muzea Bojkovska nebo elektronicky na  adrese kamila.
turcekova@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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Z činnosti sboru dobrovolných hasičů
První prosincový večer krátce před půl-
nocí byla naše jednotka povolána s tech-
nickým automobilem mercedes (s AED 
přístrojem) do obce Komňa. Jednotka při-
jela k záchraně osoby s  náhlou zástavou 
oběhu. Na místě jednotka spolupracova-
la se zdravotnickou záchrannou službou 
z Uherského Brodu a Slavičína.
 V sobotu 4. prosince naše jednotka ab-
solvovala pravidelný výcvik v dýchací tech-
nice a další školení ve zdokonalování se ze 
zdravovědy. Tato školení jsou povinná pro 
všechny členy zásahové jednotky. Veškerá 
školení se provádí v pravidelných interva-
lech a jsou důležitá pro naši další činnost 
a udržení akceschopnosti jednotky.
 Velmi náročný zásah měla naše jed-
notka v sobotu ze čtvrtého na pátého 
prosince. V pozdních nočních hodinách 
zasahovala všemi čtyřmi vozy, včetně au-
tomobilové plošiny, u rozsáhlého požáru 
střechy místní pěstitelské pálenice. Veli-
telem zásahu byl vyhlášen druhý stupeň 
poplachu. Po celou dobu zásahu museli 
všichni používat dýchací techniku při ha-
sebních a rozebíracích pracích za pomoci 
automobilové plošiny. Pro nedostatek ha-
siva byla zabezpečena kyvadlová doprava 
vody. Požár byl zlikvidován v nedělních 
ranních hodinách. Na místě zasahovali 
HZS Slavičín, Uh.Brod, Zlín, JSDH Bojkovi-
ce, Bánov, Pitín, Vlčnov a místní oddělení 
PČR Bojkovice.
 Dne 20. prosince v odpoledních ho-
dinách byl ohlášen naší jednotce požár-
ní poplach nízké budovy v obci Šanov. 
Na místě požáru dřevěné sauny jednotka 
zasahovala dvěma cisternovými vozy. Při 
tomto zásahu spolupracovala s HZS Sla-
vičín, JSDH Slavičín, Šanov a PČR Slavičín.
 První lednové pondělí na žádost sta-
rosty obce Pitín vyjela naše jednotka 
s automobilovou plošinou k technické po-
moci na odstraňování spadaných stromů 
v obci. Ve spolupráci s místní jednotkou 
byly stromy s pomocí plošiny a motoro-
vých pil řádně odstraněny z komunikace.
 V zasedací místnosti MěÚ Bojkovice 
se dne 15. ledna uskutečnila valná výroč-
ní hromada SDH Bojkovice. Místostarosta 
sboru Radek Soja seznámil všechny pří-
tomné s činností a hospodařením sboru. 
Velitel zásahové jednotky Tomáš Gabr-
hel zhodnotil akceschopnost a nasazení 
při požárech v minulém roce. Na závěr 
poděkoval pan starosta města Mgr. Petr 
Viceník všem za obětavou práci ve sboru
 a popřál mnoho úspěchů v roce 2022.

Za SDH kronikář Leoš Marek
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Klub seniorů Světlov Bojkovice
V  březnu 2020 oslavil klub již 15.  výročí 
svého vzniku. A za svou činností se může 
s uspokojením ohlédnout. O rozmanitos-
ti a bohaté činnosti svědčí 2 díly kroniky 
a 9 alb fotografií. O členství je stále zájem, 
klub má stále kolem 80 členů, je dokla-
dem, že i podzim života lze prožít aktivně, 
s přáteli a stále lze získávat nové poznatky.       
 V  loňském roce byla činnost několi-
krát přerušena a  nakonec úplně zrušena 
kvůli světové pandemii COVID-19. Na 
první letošní schůzce byl starostou města 
předán Diplom za nominaci Ceny seniorů 
za rok 2019 nadace Sen-Sen a Charty 77. 
Stejný diplom obdržela i  předsedkyně 
Květa Ogrodníková. V  dalších schůzkách 
členové vyslechli přednášku Ing. Vlasti-
mila Hely – Síla krajiny, navštívili výstavu 
Zlatý poklad Inků na výstavišti v  Brně, 
poslouchali autorské čtení spisovatelky 
Jany Císařové, zajímavou přednášku Mgr. 
Jaromíra Slavíčka Skály a skaličky v pohoří 
Bílých Karpat, dojímali se nad tragickým 
osudem bojkovských židovských rodin za 
II. světové války.
 Od 20. března byla činnost kvůli pan-
demii zastavena. Znovu jsme se sešli za 
přísných hygienických opatření až 15. září, 
kdy pan starosta Petr Viceník seznámil pří-
tomné se situací v Bojkovicích a investič-
ními akcemi, které se podařilo uskutečnit. 
V  září se členové sešli se spisovatelkou 
Janou Císařovou nad knihou Zahradni-
ce z  předměstí. To bylo poslední setkání 
členů, žádná další akce se nekonala. Epi-
demie se stále zhoršovala a veškerá veřej-
ná činnost byla vládou zastavena. V  této 
těžké atmosféře zákazu shromažďování 
i  vycházení proběhly Vánoce i  Nový rok. 
Členové klubu se rozloučili s devíti členy, 
kteří podlehli této zákeřné chorobě.
 Rok 2021 nepřinesl žádnou nadě-
ji, stále trval nouzový stav a  pandemie. 
V tuto dobu oslavili naše členky význam-
ná životní jubilea. V  lednu Jindřiška Cim-
bálková 80 let a  v  únoru Jiřina Dolinová 
90  let, bohužel jsme se také s některými 
členy museli rozloučit. Dne 16. září zemřel 
náš dlouholetý člen, podporovatel mu-
zea, autor mnoha studií a článků z historie 
Bojkovic pan Oldřich Juračka.
 Téměř po roční pauze jsme se sešli 
14. září na prezentaci knihy Vlastimila Hely 
Návrat žítkovských bohyní. 29.  září jsme 

ve zlínském divadle viděli představení 
Pýcha a předsudek. 12. října pan Miroslav 
Kužela nás seznámil s činností organizace 
Pitěnská beseda a 26. října jsme vyslechli 
Mgr. Tomáše Hamrlíka, který nám předná-
šel o počátcích českého státu a životě 
svaté Ludmily. Ještě 2. listopadu jsme od-

jeli již na osmý pobyt do hotelu Harmonia 
rezort v Piešťanech.
 Další činnost klubu byla opět, kvůli pan-
demii covid-19 a stále se zhoršující situaci, 
zastavena a tak akce naplánované na listo-
pad a prosinec musely být odvolány.
Jindřiška Cimbálková, členka Klubu Světlov
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Halové turnaje přípravky Slovácké Viktorie  
Nový rok začal i  pro nejmenší členy Slo-
vácké Viktorie fotbalově. Potěšil nás ob-
rovský zájem a vítáme v týmu pět nových 
členů. V  kategorii benjamínků máme už 
přes 30 dětí a trenéři Lubomír Valter ml., 
Zdeněk Ambroz a  Milan Smolka mají 
mnohdy plné ruce práce.
 Na turnaj do Uherského Brodu přivá-
žíme dokonce dva týmy. Děti si turnaj pa-
rádně užily, pro mnohé šlo o první zkouš-
ku v dresu Viktorky. Všichni malí šikulové 
odjíždějí po zásluze se zlatou medailí na 
krku! Mladší a starší přípravka rozjela zim-
ní satelitní ligu prvním turnajem v Luha-
čovicích.
Našemu týmu se dařilo a za vítězným Sla-
vičínem obsadil pěkné druhé místo. 
Slováckou Viktorku reprezentovali – Josef 
Zapletal, Filip Kavka, Matěj Lupták, Jan Ju-
rásek, Milan Smolka, Christian Hladík, Ja-
kub Borák, Albert Neveselý, Šimon Pouza 
a Štěpán Jančařík.
Výsledky našeho týmu:
Bojkovice – Brumov 2:1, Bojkovice – Vizo-
vice 6:1, Bojkovice – Slavičín 1:2, Bojkovi-
ce – Valašské Klobouky & Újezd 2:0.
Tabulka turnaje – viz tab. 1
Střelci branek jednotlivých týmů:
Bojkovice – Jan Jurásek 6, Štěpán Jančařík 
2, Josef Zapletal 1, Matěj Lupták 1, Chris-
tian Hladík 1.
Náš tým obsadil bronzovou příčku. 
Slováckou Viktorku reprezentovali – Do-
minik Koubek, Šimon Vavrečka, Adéla Ber-
číková, Josef Jančařík, Jakub Teplý, Michal 
Pospíšil, Viktor Michalčík, Luděk Jurásek, 
Jan Jurásek a Jan Jančařík.
Výsledky našeho týmu:
Bojkovice – Brumov 1:2, Bojkovice – Vizo-
vice 2:2, Bojkovice – Slavičín 2:2, Bojkovi-
ce – Valašské Klobouky & Újezd 6:0.
Tabulka turnaje – viz tab. 2
Střelci branek jednotlivých týmů:
Bojkovice – Adéla Berčíková 4, Šimon Va-
vrečka 3, Viktor Michalčík 2, Josef Jančařík 
1, Luděk Jurásek 1. 
 Seriál turnajů bude pokračovat ve Sla-
vičíně, Brumově, Valašských Kloboukách 
a  finále se odehraje v  sobotu 19. 3. ve 
sportovní hale ZŠ TGM v Bojkovicích.

Lubomír Valter ml.,
 trenér mládeže SK Slovácká Viktoria

Halové turnaje přípravky Slovácké Viktorie   
 
Nový rok začal i pro nejmenší členy Slovácké Viktorie fotbalově. Potěšil nás obrovský zájem a vítáme v týmu pět nových 
členů. V kategorii benjamínků máme už přes 30 děJ a trenéři Lubomír Valter ml., Zdeněk Ambroz a Milan Smolka mají 
mnohdy plné ruce práce. 
Na turnaj do Uherského Brodu přivážíme dokonce dva týmy. DěS si turnaj parádně užily, pro mnohé šlo o první zkoušku  
v dresu Viktorky. Všichni malí šikulové odjíždějí po zásluze se zlatou medailí na krku! Mladší a starší přípravka rozjela zimní 
satelitní ligu prvním turnajem v Luhačovicích. 

Našemu týmu se dařilo a za vítězným Slavičínem obsadil pěkné druhé místo.  
Slováckou Viktorku reprezentovali – Josef Zapletal, Filip Kavka, Matěj Lupták, Jan Jurásek, Milan Smolka, ChrisSan Hladík, 
Jakub Borák, Albert Neveselý, Šimon Pouza a Štěpán Jančařík. 
Výsledky našeho týmu: 
Bojkovice – Brumov 2:1, Bojkovice – Vizovice 6:1, Bojkovice – Slavičín 1:2, Bojkovice – Valašské Klobouky & Újezd 2:0. 
Tabulka turnaje 

Střelci branek jednotlivých týmů: 
Bojkovice – Jan Jurásek 6, Štěpán Jančařík 2, Josef Zapletal 1, Matěj Lupták 1, ChrisSan Hladík 1. 

Náš tým obsadil bronzovou příčku.  
Slováckou Viktorku reprezentovali – Dominik Koubek, Šimon Vavrečka, Adéla Berčíková, Josef Jančařík, Jakub Teplý, Michal 
Pospíšil, Viktor Michalčík, Luděk Jurásek, Jan Jurásek a Jan Jančařík. 
Výsledky našeho týmu: 
Bojkovice – Brumov 1:2, Bojkovice – Vizovice 2:2, Bojkovice – Slavičín 2:2, Bojkovice – Valašské Klobouky & Újezd 6:0. 
Tabulka turnaje 

Střelci branek jednotlivých týmů: 
Bojkovice – Adéla Berčíková 4, Šimon Vavrečka 3, Viktor Michalčík 2, Josef Jančařík 1, Luděk Jurásek 1  
 
Seriál turnajů bude pokračovat ve Slavičíně, Brumově, Valašských Kloboukách a finále se odehraje v sobotu 19.3. ve 
sportovní hale ZŠ TGM v Bojkovicích. 

Lubomír Valter ml., trenér mládeže SK Slovácká Viktoria

1. Slavičín 4 4 0 0 19:2 12

2. Bojkovice 4 3 0 1 11:4 9

3. Valašské Klobouky & Újezd 4 2 0 2 10:10 6

4. Brumov 4 1 0 3 7:8 3

5. Vizovice 4 0 0 4 2:25 0

1. Slavičín 4 3 1 0 11:5 10

2. Brumov 4 2 1 1 9:6 7

3. Bojkovice 4 1 2 1 11:6 5

4. Vizovice 4 1 2 1 11:7 5

5. Valašské Klobouky & Újezd 4 0 0 4 3:21 0

Halové turnaje přípravky Slovácké Viktorie   
 
Nový rok začal i pro nejmenší členy Slovácké Viktorie fotbalově. Potěšil nás obrovský zájem a vítáme v týmu pět nových 
členů. V kategorii benjamínků máme už přes 30 děJ a trenéři Lubomír Valter ml., Zdeněk Ambroz a Milan Smolka mají 
mnohdy plné ruce práce. 
Na turnaj do Uherského Brodu přivážíme dokonce dva týmy. DěS si turnaj parádně užily, pro mnohé šlo o první zkoušku  
v dresu Viktorky. Všichni malí šikulové odjíždějí po zásluze se zlatou medailí na krku! Mladší a starší přípravka rozjela zimní 
satelitní ligu prvním turnajem v Luhačovicích. 

Našemu týmu se dařilo a za vítězným Slavičínem obsadil pěkné druhé místo.  
Slováckou Viktorku reprezentovali – Josef Zapletal, Filip Kavka, Matěj Lupták, Jan Jurásek, Milan Smolka, ChrisSan Hladík, 
Jakub Borák, Albert Neveselý, Šimon Pouza a Štěpán Jančařík. 
Výsledky našeho týmu: 
Bojkovice – Brumov 2:1, Bojkovice – Vizovice 6:1, Bojkovice – Slavičín 1:2, Bojkovice – Valašské Klobouky & Újezd 2:0. 
Tabulka turnaje 

Střelci branek jednotlivých týmů: 
Bojkovice – Jan Jurásek 6, Štěpán Jančařík 2, Josef Zapletal 1, Matěj Lupták 1, ChrisSan Hladík 1. 

Náš tým obsadil bronzovou příčku.  
Slováckou Viktorku reprezentovali – Dominik Koubek, Šimon Vavrečka, Adéla Berčíková, Josef Jančařík, Jakub Teplý, Michal 
Pospíšil, Viktor Michalčík, Luděk Jurásek, Jan Jurásek a Jan Jančařík. 
Výsledky našeho týmu: 
Bojkovice – Brumov 1:2, Bojkovice – Vizovice 2:2, Bojkovice – Slavičín 2:2, Bojkovice – Valašské Klobouky & Újezd 6:0. 
Tabulka turnaje 

Střelci branek jednotlivých týmů: 
Bojkovice – Adéla Berčíková 4, Šimon Vavrečka 3, Viktor Michalčík 2, Josef Jančařík 1, Luděk Jurásek 1  
 
Seriál turnajů bude pokračovat ve Slavičíně, Brumově, Valašských Kloboukách a finále se odehraje v sobotu 19.3. ve 
sportovní hale ZŠ TGM v Bojkovicích. 

Lubomír Valter ml., trenér mládeže SK Slovácká Viktoria

1. Slavičín 4 4 0 0 19:2 12

2. Bojkovice 4 3 0 1 11:4 9

3. Valašské Klobouky & Újezd 4 2 0 2 10:10 6

4. Brumov 4 1 0 3 7:8 3

5. Vizovice 4 0 0 4 2:25 0

1. Slavičín 4 3 1 0 11:5 10

2. Brumov 4 2 1 1 9:6 7

3. Bojkovice 4 1 2 1 11:6 5

4. Vizovice 4 1 2 1 11:7 5

5. Valašské Klobouky & Újezd 4 0 0 4 3:21 0

Inzerujte v Našem Bojkovsku. Cena 12 Kč/cm2.

tab. 1

tab. 2
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Slovácká Viktoria  
MUŽI A DOROST MUŽI B - OS, sk. C ŽÁCI A (st. a ml.) ŽÁCI B - OS (7+1), sk.C PŘÍPRAVKA (st+ml) PŘÍPRAVKA B - OS

I.A tř., sk. B krajský přebor (hřiště Pitín) krajský přebor (hřiště Pitín) KS, sk. B (hřiště Pitín)
NE 27.3.   Těšnovice SO 26.3.  Strání
V 15.00 V 12.00
NE   3.4.   Dolní Němčí NE   3.4.  Slavičín
D 15.30 D 13.00
NE 10.4.   Šumice SO  9.4.   Brumov & VK NE 10.4. Drslavice SO  9.4.   Slavičín NE 10.4. Prakšice
V 15.30 V 10.00   (UT Brumov) D 15.30 D 9.30 st., 11.15 ml. V 13.00
PÁ 15.4.   Újezdec NE 17.4. Suchá Loz SO 16.4.  Brumov NE 17.4. Popovice PO 18.4. Uh. Brod NE 17.4. Záhorovice
D 16.00 V 15.00 V 9.30 st., 11.15 ml. (UT) D 13.00 D 17.00 V 13.00
NE 24.4.   Kunovice SO 23.4.  Kunovice NE  24.4. Přečkovice  SO 23.4.  Uh. Brod NE 24.4. Újezdec PO 25.4.  Zlechov NE  24.4.  Březová
V 10.15 V 10.00 D 16.00 D 9.30 st., 11.15 ml. V 10.00 D 17.00 D 13.30
SO 30.4.    Hluk SO 30.4.  Holešov NE   1.5.  Bystřice p/L NE   1.5. Slovácko B NE  1.5.  Vlčnov PO 2.5.   Slovácko SO 30.4. Havřice
D 16.30 D 14.00   V 16.30 V 9.30+11.15 (Nedakonice) D 13.00 V 16.00 (Mařatice) V 14.00
NE  8.5.    Koryčany SO  7.5.   Luhačovice NE   8.5.  Bánov  SO   7.5.  Kunovice PO 9.5.   Slavičín NE 8.5.  Bystřice pL
V 16.30 V 10.00 D 16.30 D 9.30 st., 11.15 ml. D 17.00 D 14.00
NE 15.5.   Nivnice NE 15.5.  Rožnov p/R SO 14.5.  Korytná SO 14.5.  Kroměříž B NE 15.5.  Rudice
D 16.30 D 14.00   D 16.30 V 9.30 st., 11.15 ml. (UT) D 13.00
SO 21.5.   Fryšták SO 21.5. Zlín&Lužkovice NE 22.5.  Žítková SO 21.5.  Baťov NE 22.5.  Nivnice PO  23.5. Uh. Brod SO 21.5. Šumice
D 16.30 D 14.00  V 14.00 V 9.30 st., 11.15 ml. V 14.00 V 16.30 (Orel) V 14.00
SO 28.5.   Osvětimany SO 28.5. Baťov SO 28.5.   FC Zlín NE 29.5. Suchá Loz PO 30.5.  Zlechov NE 29.5. Újezdec
V 17.00 V 10.00 D 9.30 st., 11.15 ml. D 13.00 V 16.30 D 15.15
SO   4.6.   Nedachlebice SO   4.6. V. Otrokovice NE   5.6. St. Hrozenkov SO  4.6.    Holešov NE   5.6. Záhorovice PO   6.6. Slovácko SO  4.6.  Prakšice
D 17.00 D 14.30 V 15.00 V 9.30+11.15 (Všetuly) D 13.00 D 17.00 V 14.00
NE 12.6.   Buchlovice NE 12.6. Uherský Brod NE 12.6.  Rudice SO 11.6.  Staré Město NE 12.6. Havřice PO 13.6. Slavičín NE 12.6. Suchá Loz
V 17.00 V 10.00  (hř. Havřice) D 17.00 D 9.30 st., 11.15 ml. V 14.30 V 16.30 D 14.30
SO 18.6. Zlechov SO 18.6. Staré Město NE 19.6.  Komňa SO 18.6.  Rožnov p/R NE 19.6. Hradčovice
D 17.00 D 14.30 V 17.00 V 9.30 st., 11.15 ml. (UT) D 13.00

www.sksvbojkovice.cz Platné k 4.2.2022

                                      

SK SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE  -  JARO  2022  -  (ZLÍNSKÝ KFS + OFS UH)
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Volejbalový oddíl ukončil rok
tradičním Silvestrovským turnajem
Naposledy v  loňském roce se náš od-
díl sešel na Silvestra ráno. Asi čtyřicet 
členů a členek oddílu a několik našich 
skalních fanoušků přišlo zakončit rok 
na našem tradičním Silvestrovském 
turnaji. Krátce po deváté hodině vy-
pukly první souboje mezi všemi šesti 
družstvy, která se do turnaje poskláda-
la. K  vidění byla spousta pěkných vo-
lejbalových okamžiků a příjemně bylo 
i  v  hala baru, kde bylo pro všechny 
účastníky turnaje připraveno pohoště-
ní. O půl druhé bylo dohráno. 
Vítězi turnaje se stalo družstvo Pytlíci – 
ve složení Jiří Pytela, Dominika Urbán-
ková, Filip Kupec, Tomáš Škarpa a Kuba 
Sommer. Druhé místo vybojovali Vaň-
kovci – Kuba Vaněk, Patrik Staš, Nikola 
Turková, Franta Matula, Vašek Gabrhel 

ského přeboru mužů. V dohrávce dva-
náctého kola naši muži po nádherném 
výkonu na domácí půdě porazili v jed-
nom zápase bývalý druholigový tým 
SKP Holešov a upevnili si v průběžném 
pořadí krásné třetí místo.
 Velké poděkování si zaslouží věrní 
fanoušci, kteří vytváří báječnou atmo-
sféru na našich volejbalových zápasech.

Výkonný výbor VO TJ Bojkovice

a  Tomáš Zimmermann.Třetí místo obsa-
dilo družstvo Mirovy Mláďátka ve složení 
Mira Koudelík, Robin Szitai, Terka Sečka-
řová, Michal Šebesta, Matyáš Michalčík 
a Laďa Ulek.
Hned následující sobotu se celý oddíl 
sešel, aby si zvolil nové vedení na další 
tříleté období. Sedmnáct delegátů voli-
lo následovně: Předseda oddílu – Tomáš 
Zimmermann. Místopředseda oddílu Jiří 
Pytela.
Do výkonného výboru oddílu byli zvoleni: 
Radek Lahuta st., Vlastimil Zimmermann, 
Štěpánka Mlčková, Marek Ogrodník, Ra-
dek Lahuta ml., Miroslav Koudelík a Jakub 
Vaněk. Tomáš Zimmermann navíc pracuje 
v předsednictvu Krajského volejbalového 
svazu Zlínského kraje.
 Rozeběhly se také druhé části kraj-
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Novoroční vycházka s T.J. Sokol Bojkovice
V sobotu 15. ledna 2022 se konal I. ročník 
Novoroční vycházky do okolí Bojkovic. 
Průvodci připravili lehčí trať do 7 km, kte-
rá vedla od TISU přes část města Potok, 
bývalou trať motokrosu, na cestu do Ru-
dimova, vlevo k Červenému kříži, na Úst-
sko, dál směrem na Záhorovice, na louce 
vlevo k  lesu Štibračky a  přes Fučíkovu 
čtvrť do areálu Sokola. Celkem se sešlo 
19  zájemců včetně dětí a  těch, kteří při-
pravili posezení. Nejmladším účastníkem 
byla čtyřletá Natálka. Na Sokole nás čekal 
v uzavřené pergole zapálený krb, opékání 
špekáčků a příjemné prostředí. Ne všichni 
se posezení zúčastnili. Protože to byl prv-
ní ročník, tak nechybělo ani šampaňské. 
Tímto chci poděkovat všem účastníkům, 
ale i organizátorům a zejména přítelkyni 
Pavla Polanského, Irence, která s předsti-
hem zapálila krb a  starala se průběžně 
o  pohoštění všech zúčastněných. Shodli 
jsme všichni na tom, že dnešní akce byla 
pěkná a vydařená. Přispělo k tomu i hezké 
počasí. Ať žije druhý ročník!!!

František Jančařík, T.J. Sokol Bojkovice

Inzerujte 
v Našem Bojkovsku. 

Cena 12 Kč/cm2.

T.J. Sokol Bojkovice informuje
Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice má zájem zvýšit popularitu pěší turistiky pro občany Bojkovic a přilehlých obcí.  V sou-
časné době organizujeme tři akce, které mají v ročním plánu našeho Sokola pevné zastoupení, a to je Silvestrovská vycházka, 
Novoroční vycházka, která se konala druhou sobotu v lednu nového roku, a pochod Vesele okolo Bojkovic, která se koná zpra-
vidla v měsíci květnu. K těmto třem pravidelným vycházkám chceme přidat ještě další, které budou mít pevné zastoupení v 
ročním plánu T. J. Sokol Bojkovice.
Jak získají občané podrobnější informace o těchto turistických akcích?
1) na stránkách T.J. Sokol Bojkovice – https://sokolbojkovice.estranky.cz/
   Menu-Plán akcí na rok 2022 – Turistika / všestrannost / Kontakty:
   předsedkyně turistického oddílu Božena Křižková mobil 733 209 890
2) Přes průvodce sokolské turistiky a vytyčovatele tras: Pavel Polanský, tel.: 736 463 772 
     a František Jančařík, tel.: 734 496 708
3) Vyhlášením akce místním rozhlasem
4) Na Facebookové stránce Františka Jančaříka a dalším sdílením jeho přátel a příznivců pro ostatní zájemce
5)  Cestou mailů a SMS zpráv přes uvedené průvodce, kteří si pravidelné zájemce ukládají do svých kontaktů

František Jančařík, T.J. Sokol Bojkovice



Sazba jasná jako
hvězda na obloze.

UniCredit Bank Expres, Masarykovo nám. 101, Uherský Brod
tel.: 955 964 666  |  www.unicreditbank.cz

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

PRESTO Půjčka
U nás se totiž nemusíte bát žádného překvapení.
Výhodnou úrokovou sazbu, kterou slíbíme, také dodržíme.

Zjistěte si svůj úrok na www.unicreditbank.cz/pujcka a sjednejte si jí rychle 
a jednoduše v naší pobočce v Uherském Brodě.

SVŮJ ÚROK 
ZNÁTE 

DOPŘEDU

01738_UCB_E_Uhersky_Brod_PRESTO_HVEZDY_inz_174x135_V04.indd   1 04.02.2022   12:34

  
       Naše BOJKOVSKO 
periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vydává Město Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČO 00290807, redakce 
Muzeum Bojkovska, řídí redakční rada ve složení Tomáš Hamrlík, Dagmar Peřes-
tá, Eva Regináčová, Kamila Turčeková, Petr Viceník, odpovědná redaktorka Kamila 
Turčeková. Reg. číslo MK-ČR E 13132. ISSN 2571-2438. Náklad 800 ks. Sazba, osvit 
a tisk dot. Za Otýlií 2872/18, 370 01 České Budějovice. Vychází jako dvouměsíčník. 
Vydáno k 24. 2. 2022.
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky. Uvedené příspěvky nemusejí 
nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Děkujeme za pochopení.

Uzávěrka příštího čísla je 4. 4. 2022. 

V  rámci rychlejšího a  operativnějšího zpracování zpravodaje Naše Bojkovsko 
můžete své příspěvky zasílat e-mailovou poštou na adresu  kamila.turcekova@
muzeumbojkovska.cz , případně doručit datový nosič do Muzea Bojkovska. Bližší 
informace na tel. 736 210 710.

Distribuční místa Naše Bojkovsko
         Zpravodaj města je možné zakoupit na těchto prodejních místech:
   Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice
   Muzeum Bojkovska, p.o., informační centrum
   K&K Primka Pitín    Knihovna Muzea Bojkovska
   Městská knihovna v Bojkovicích    Trafika Bojkovice
   Místní knihovna Nezdenice    Obecní knihovna Bzová
    Obecní knihovna Přečkovice    Oto Butik & Shop  
      

INZERCE

 Hotel Kopanice Žítková 
přijme do znovuotevřeného hotelu pracovníky na pozici: 

 kuchař, číšník, recepční.
 Práce na HPP, OSVČ i brigádně. Bližší informace na tel.: 603 889 255
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Foto: Eva Hamrlíková, Petra Skočovská, František Jančařík, Věra Zemčíková

Tříkrálová sbírka, 8. 1. 2022 

Novoroční koncert Fragile, 11. 1. 2022 

Novoroční vycházka do okolí Bojkovic s T.J. Sokol Bojkovice, 15. 1. 2022 

Zimní stezka, 21. 1. 2022 
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Foto: Valerie Vébrová, Martin Rabovský, Tomáš Hamrlík, Kristýna Šopíková

andrej Hrubčo a Julian Owerall, 22. 1. 2022 

Základní škola štefánikova Bojkovice, karneval, 3. 2. 2022 

Zimní Bojkovice


