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ÚVODNÍK

Úvodní slovo
Léto budiž pochváleno. Před pár dny začalo astronomické

zhotovitele vybereme a po ukončení sezóny bude možné zahájit

léto, které plynně navázalo na horký konec jara doprovázený

práce na celkové rekonstrukci koupaliště. Dle provedených prací

mnoha bouřkami. Školáci si převzali vysvědčení, jako výsledek

uvidíme, zda je ve finančních možnostech města dokončit celou

své celoroční práce. Zde je na místě poděkovat všem pedagogic-

rekonstrukci v roce 2019.

kým i nepedagogickým pracovníkům našich školských zařízení
za provedenou práci.

Další větší akcí, která by měla být během léta spuštěna a jejíž
hlavním investorem je Zlínský kraj, je rekonstrukce mostu v Krho-

Začátek mého úvodníku bych rád věnoval již XIV. ročníku

vě. Během této akce bude doprava převedena na provizorní most

mezinárodního folklórního festivalu Světlovský bál, který pro-

u myslivny a kromě mostu vzniknou i nově opravené úseky jak

běhl 8. - 10. června 2018. Festivalu se zúčastnilo více jak 300

místních komunikací, tak i hlavní komunikace od začátku obce po

účinkujících z mnoha koutů České republiky, ale i soubory Ktima

náves.

z Kypru a La Kompaňia De Danza Folklórica De Mexico z Mexika.

Akce fasáda klubového zařízení v Přečkovicích a rekonstrukce

Na hlavní sobotní festivalový program, doprovázený jarmarkem

historického domku čp. 302 v Potoku i oprava kapličky a zvoničky

se přišlo podívat až 800 spokojených návštěvníků. Zde je nutno

v Krhově již probíhají. Vybudování nového přednádražního pro-

poděkovat organizátorům celé akce v čele s Jitkou Maštalířovou,

storu a chodník průtahem Přečkovic stále čekají na rozhodnutí o

Dášou Peřestou a Bobem Gottfriedem, hasičům za perfektní ca-

poskytnutí dotace. Pěší zóna Podsedky či kanalizace a chodník na

thering, našim zaměstnancům „Rychlé roty“ za podpůrné práce

ulici Luhačovické budou zahájeny během prázdnin.

a také všem sponzorům, bez kterých by se celá akce zcela jistě
neuskutečnila.

Závěrem mi dovolte popřát dětem příjemné prožití prázdnin
a Vám mnoho příjemných zážitků dovolených a načerpání sil do

V polovině června se opět otevřelo péčí Sportovního klubu

další práce. Věřím, že se v měsíci srpnu potkáme na některé z akcí

Slovácké Viktorie Bojkovice městské koupaliště. Projekční čin-

spojených se Svatovavřineckými hody, ať už na Tillichově náměstí

nost je hotová, stavební povolení vydané a v současné době

či v jiných částech města.

probíhá výběrové řízení na zhotovitele celé akce. Doufejme, že
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Petr Viceník, starosta města
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Odloženým textilem pomáháte řešit krizi
BOJKOVICE (JV) – Neziskovka AIDED z.s.
obsluhující v našem městě kontejnery
na odložený textil, boty a hračky realizuje
separovaný textil i v krizovém řízení. Děkuje našim občanům za pravidelné odkládání ještě využitelného textilu do nádob
jménem všech příjemců těchto darů, za
balení tohoto cenného materiálu do igelitových obalů a také trpělivost při svozech.
„Za uplynulý rok se obyvatelé Bojkovic
při odkládání a darování již použitého textilu, obuvi a hraček ve všech částech města
velmi zlepšili. Materiál je pečlivě balen do
igelitových obalů, takže se stává jen zřídka, kdy je vhazován do sběrných nádob
volně“, zhodnotil chování obyvatel města
předseda spolku AIDED z.s. Petr Chlumecký.
„Jsme tomu velmi rádi, protože jako člen
PANELu neziskových organizací Jihomoravského kraje, jenž je součástí integrovaného
záchranného systému z tohoto materiálu snáze vytřídíme oblečení pro potřebné
např. při zásazích Hasičského záchranného
sboru nebo do příležitostných kontingentů
humanitární pomoci. Zejména děkujeme
za snahu občanů balit dary do igelitu. Jen
tak nenavlhnou a v případě zvlhlého nebo
ne zcela čistého materiálu se vzájemně
nekontaminují“, dodal Petr Chlumecký.
AIDED se snaží o zcela pravidelné
vyprazdňování nádob a respektuje zpravidla čtrnáctidenní interval. Přesto se stává, že po vyprázdnění je nádoba vmžiku
zase zcela plná. Zejména v době jarního
nebo podzimního úklidového termínu

jsou na svozový systém kladeny zvýšené nároky. „Prosíme dárce o trpělivost a
shovívavost. Když už nejde do nádoby nic
dalšího odložit, prosíme o vyčkání do jejího
vyprázdnění. Obsah balíčků odkládaných
vedle kontejnerů může i v igelitu při dešti
nebo silné ranní rose navlhnout a stane se
tak hůře použitelným,“ komentovala problematiku fungování svozového systému
autorka projektu Mgr. Jana Vlková. „Děkujeme také příslušníkům Městské policie,
pracovníkům Městského úřadu i občanům
za upozornění na případy přeplněných,
poškozených anebo balíčky obložených
nádob. V těchto případech tak můžeme
operativně zasáhnout,“ připomněla Vlková.

Bojkovice i tímto přístupem začínají velmi významně zkvalitňovat integrovaný
záchranný systém. Její obyvatelé tak
snižují objem případného netříděného
odpadu a zajišťují dostatečnou materiální zálohu pro případ krizí, havarijních
a dalších mimořádných situací. Sběrné
nádoby v Bojkovicích jsou: Na sídlišti - Čtvrť 1. Máje, v Bezručově čtvrti – nyní nově o ulici níže, na sběrném
dvoře ve Štefánikově ulici, v částech
Bzová, Krhov a Přečkovice. Děkujeme
za odložený materiál a dodržování
pravidel sběrného systému! Podrobnější informace na www.aided.cz

Bojkovice ve zkratce
dne 4. května jste měli příležitost potkat se v Klubu Maják s první dámou naší jazz-bluesové scény paní Janou Koubkovou
v neformálním programu pro děti i dospělé nazvaném JAZZKLUB PRO MALÉ I VELKÉ
obdivovatelé železnic a Vlárské dráhy obzvlášť se sešli v páteční podvečer 4. května 2018 v Muzeu Bojkovska na besedě
s názvem Provoz na železnici, zejména v Bojkovicích
Ladíme velikonočně – takový byl název varhanního koncertu Tomáše Ulricha. V nedělním odpoledni 6. května 2018 zazněly
v kostele sv. Vavřince skladby Johanna Sebastiana Bacha, Friedricha Christiana Mohrheima, Johanna Pachelbela, Johna
Stanleyho, Guillaume Lasceux a Nicolause Bruhnse.
Klub Maják byl 11. května 2018 místem koncertu Leony Machálkové, vynikající české populární zpěvačky
celkem 140 turistů a cykloturistů se postavilo na start 38. ročníku akce Vesele kolem Bojkovic. Příznivci sportu a turistiky vyrazili
po předem určených trasách 12. května 2018 směrem na Slavičín a Rudimov
výtvarné práce dětí ZŠ Štefánikova jsou od 17. května 2018 k vidění v přednáškovém sále Muzea Bojkovska. Výstava potrvá
až do 17. června 2018
Zahradní slavnost na školní zahradě ZUŠ alias Rodinná neděle na Majáku proběhla 27. května 2018; na programu byla živá
hudba, divadelní představení Princ Bajaja a také vystoupení školních kapel, souborů a sborů
koncert fenomenální písničkářky, šansoniérky, harmonikářky a hudební skladatelky Radůzy se uskutečnil 31. května 2018
na zahradě ZUŠ
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Nová cyklostezka na Bojkovicku
V sobotu 28. dubna 2018 krátce po
poledni byla otevřena v Bojkovicích nová
cyklostezka. Není první a jistě ani poslední, ale i tak si zasloužila svým otevíráním
patřičnou pozornost. Dosavadní trasy
tohoto druhu protínají město v západovýchodním směru. Ta nově zrozená míří
k jihu, ke Krhovu, nevelké, ale malebné to
přidružené obci na úpatí Bílých Karpat. Ke
čtrnácté hodině ve sluncem prostoupeném dni se na jejím počátku začali shromažďovat občané města, mladí i dříve narození, přicházející pěšky či přijíždějící na
kolech. I dětí bylo mezi nimi požehnaně.
Všichni jsme netrpělivě a zároveň
zvědavě vyčkávali započetí slavnostního,
stezku otevírajícího ceremoniálu.
Úvodního slova se ujal Ing. Vlastimil
Hela, známý bojkovický patriot. Přítomné
seznámil se svým vztahem ke své obci,
aby vzápětí uznalými slovy vyzvedl osobnost, paní Markétu Klimentovou, která
svými literárními aktivitami byla iniciátorkou poznávání půvabů našeho kraje.
V stejném duchu hovořil i ředitel muzea
Mgr. Tomáš Hamrlík. Zdůraznil její mimořádnou schopnost vnímat hodnoty okolní
přírody, ale i její obdivuhodnou znalost
historických míst, kterých je na Bojkovicku
více jak dost. Markéta Klimentová byla autorkou četných a velmi čtivých literárních
textů, jmenovitě například publikace Zaniklé hrady a tvrze, ale i četných brožurek
o historii regionu. Pravidelně publikovala
články v Našem Bojkovsku. Připravovala k
vydání i turisticky zaměřenou knihu Kudy
a kam na Bojkovsku, které vydání se však,
žel, již nedočkala. Starosta města Mgr. Petr
Viceník nás následně ve svém krátkém projevu seznámil s historií budování cyklostezky a pak už se schylovalo k přestřižení pásky
dvěma protagonisty ceremoniálu, panem
starostou a synem paní Klimentové.
Spouště fotoaparátů v těch chvílích
přirozeně nemohly zahálet. Pomyslná
„brána“ této krásné, usilovnou prací vytvořené komunikační „stuhy“ byla uvedeným aktem otevřena, aby se po jejím
kvalitním povrchu vzápětí vydali na cestu
všichni ti, kteří na ní chtěli okusit chůzi či
jízdu na kolech mezi prvními. A už chvíli
nato se i jejich oči měly v okolí stezky na
co dívat, co obdivovat. Cestu každého
poutníka, ať už pěšího nebo cyklisty, totiž
provázely po obou jejich stranách kvetoucí statné javory, jasany, jilmy, ale i křoviny
bezů a ptačího zobu.
Naše Bojkovsko

Zrak vnímavého člověka byl zase obdařen na okolních stráních nespočtem
žlutě zbarvených úborů smetánek lékařských. S ubíhajícími metry se nám stále
více otevíral i pohled k obzoru na zalesněné kopce nad Bzovou s ostrůvky svěží zeleně listnáčů prostoupené tmavěji
zbarvenými okrsky jehličnanů. Kdo chtěl,
mohl se zastavit i u informačních tabulí na
odpočivadlech a doplnit si své vědomosti
dalšími, nesporně velmi zajímavými údaji.
Pro ty nejmenší pak v půli cesty připravily
učitelky DDM pod vedením Margity Tyroltové radovánky v podobě promyšlených
herních aktivit. Souputníkem cyklostuhy,
vinoucí se ladně krajem, byl nám po celou
trasu Bzovský potok s několika romanticky šumícími splávky. Zprovozněním této
cyklostezky byl nepochybně učiněn další
krůček k poznávání nezměrných krás na-

šeho kraje. Kráčet nebo projíždět touto
cyklostezkou bude i do budoucna možností nejenom relaxovat tělo a duši, ale
také příležitostí obdivovat krajinu s její
pestrou bylinnou i stromovou vegetací či
pozoruhodným živočišstvem. A tato skutečnost bude jistě přitažlivým lákadlem pro
každého uživatele nově otevřené cyklostezky. Třeba s radostí konstatovat, že tuto
sobotu byl popisovaný zážitek pro všechny
z nás pozemskou idylkou s klenbou azurově modré oblohy nad námi a na ní pomalu
plynoucími vlákny „nebeských“ řas.
A z nich, obrazně řečeno, jistě s úsměvem a uznáním všem zúčastněným rukou
zvolna kynula i žena, která zasvětila svoji
tvůrčí činnost svému milovanému městu
a jeho okolí,… paní Markéta Klimentová.
Jaromír Slavíček
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Stoupání ke zvonům
Při pohledu na jednu z dominant
Bojkovic, kostel sv. Vavřince, tušíme pod
dvěma šindelem pokrytými stříškami věží
zvony, které nás budívají po ránu. Spolu s hodinami oznamují čas, zvou nás až
k nebi, do kostela, k hrobům našich blízkých, nad střechy a milovanou krajinu.
Jaké asi jsou?
Ta otázka mne nenapadla náhodou.
V březnu jsem byla v České u Brna na koncertě s přednáškou zvonaře Petra Rudolfa
Manouška. Jeho loňský koncert Pražské
mobilní zvonohry o sedmapadesáti zvonech, z něhož, ač se konal pod širým nebem a za deště, nikdo neodešel, na mne
silně zapůsobil. Letos přivezl zvonohru
z Prahy, z podzemí kaple Betlémské.
V České u Brna sídlila do roku 1948 zvonařská firma jeho otce. Pracoval tu i jeho
děd, Rudolf Manoušek starší. Navázal na
významnou tradici českého zvonařství
násilně zpřetrhanou už v pobělohorské
době, pak oběma světovými válkami a následným znárodněním.
O bojkovické zvony s věžními hodinami
pečuje pan Oldřicha Juračka. Po svém bratru Josefovi se věnuje také jejich historii. Ze
vzpomínky zapsané paní Evou Mikešovou
do sborníku 80 let muzea v Bojkovicích plyne, že zvony v Bojkovicích jsou opakovaně
spjaty se zvonařským rodem Manoušků.
Proto jsme s autorkou knížky Zvony z České, paní Danielou Hruškovou, pana Oldřicha
Juračku poprosily, aby nás k nim zavedl.
Opatrně jsme stoupaly po schodech
ošlapaných generacemi zvoníků a obdivovaly pětaosmdesátiletého pana Juračku, jak vypráví o historii kostela, o velkém
požáru roku 1792, který všechny zvony
roztavil a po kterém byly obě věže při
opravě sníženy, jak z roztavené zvonoviny
pak přelil zvonař Wolfgang Straub zvony
nové. Ty byly, až na umíráček, roku 1916
zrekvírovány pro válečné účely. Po válce si
farníci pořídili aspoň železný zvon z Vítkovických železáren, řečený „křapák“, a teprve
roku 1927, s farářem Matoušem Kročou, tři
zvony s lahodným zvukem od Rudolfa Manouška, který, jak dnes víme, měl zvonárnu v brněnských Husovicích a byl otcem
Rudolfa Manouška mladšího, který v roce
1937 založil zvonárnu v České u Brna. Roku
1942 zmizely také tyto zvony ve válce, tentokrát i s umíráčkem. Jen ten se vrátil. Teprve roku 1972, za působení faráře Františka
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Boráně, se v Bojkovicích rozezněly opět
tři zvony, také od Rudolfa Manouška, ale
mladšího, a jeho choti Květy. Odlity byly ve
Zbraslavi. Jeden je zasvěcen Cyrilu a Metoději, druhý svatému Vavřinci, třetí Marii a ty
znějí naším krajem dodnes.
Obdiv si zasluhují i věžní hodiny. Sám
pan Juračka dbá na jejich správný chod,
seřizuje je a natahuje jim závaží.
Okenicemi lomcoval toho dne silný
vítr a šindelovou stříškou nad zvony probleskovala jasná modř oblohy. Stříšky
už potřebují opravit, schody také, citlivě,
s úctou k patině, k historii kostela a ke zvonům samotným.
Sestupujeme a vracíme se dolů k běžným starostem, nepatrným ve srovnání se
starostmi o zvony, o odkaz předků. Jejich
hlas chráníval Bojkovice od nájezdů nepřátel, varoval před povodní. Jako dokonalé řemeslné dílo bývaly bohatstvím a
pýchou obce, faráře i farníků. Starost o ně

je těžký, ale vznešený závazek, který se započítává do historie.
Dnes je duší Manouškových bojkovických zvonů pan Oldřich Juračka. Najde
pomocníky a prostředky na jejich dobré
zastřešení? Přejeme mu k tomu hodně sil.
S poděkováním panu Oldřichu Juračkovi, paní Evě Mikešové a paní Daniele
Hruškové, od níž je i foto, Helena Pavlacká
O chod hodinového stroje se po dlouhá léta svědomitě staral pan Oldřich Juračka. K 30. 6. 2018 se rozhodl přenechat
každodenní starost o věžní hodiny další
generaci. Věříme, že bude svými radami
pomáhat i nadále, protože funkci hodin
zná nejlépe ze všech. Město Bojkovice mu
za jeho dlouholetou práci udělilo čestné
uznání a při příležitosti jeho životního jubilea 85 let mu přeje všechno nejlepší do
dalších let.
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Příběh rodiny Bunžovy
V letošním roce si připomínáme 110.
výročínarozenípřednostyokresního soudu
v Bojkovicích, JUDr. Bohumíra Bunži.
Bohumír Bunža se narodil v roce 1908
v Bzenci. V roce 1932 dokončil studia na
právnické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně. Nejprve působil u krajského soudu
v Uherském Hradišti, později jako soudce
okresního soudu v Kroměříži. Výměrem
vrchního soudu v Brně z 29. srpna 1938
byl jmenován přednostou okresního soudu v Bojkovicích. V lednu 1940 se oženil
a s manželkou Růženou měli dvě děti, Petra a Helenu. Rodina žila v nově vystavěné
vile pod zámkem Novým Světlovem.
V roce 1945 se začal politicky angažovat ve straně lidové, nejprve na místní
úrovni v Bojkovicích, zakrátko se stal poslancem Prozatímního národního shromáždění a po volbách v roce 1946 byl
opět zvolen poslancem Ústavodárného
národního shromáždění. Zde působil jako
člen právního a ústavně-právního výboru, byl zapisovatelelem bezpečnostního
výboru a náhradníkem stálého výboru,
v roce 1948 členem stálého výboru a zapisovatelem právního výboru. Vyšetřoval
mimo jiné poválečné násilnosti v pohraničí v roce 1945, ze kterých je znám
především tzv. Postoloprtský masakr, při
kterém bylo československou armádou
zavražděno téměř 900 Němců ze Žatce a
okolí. Kromě vyšetřování těchto nezákonností se zabýval také osvětou a kontrolní
činností ozbrojených bezpečnostních
sborů a byl znepokojen jejich politiza-
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cí ze strany KSČ. Po únorovém převratu
se množily informace o připravovaném
stíhání nepohodlných poslanců, a proto
v dubnu 1948 opustil republiku a do května pobýval v uprchlickém táboře v Řezně.
Do tohoto období měla spadat jeho údajná trestná činnost, spočívající v tom, že
chtěl spolu s ostatními spoluobviněnými
z tzv. „českého komitétu“ změnit ústavu republiky, násilím znemožnit ústavní
činnost prezidenta republiky, zákonodárného sboru a vlády. V Řezně měl cizím
mocnostem vyzradit záležitosti týkající se
obrany republiky a měl dát příkaz Miloslavu Chocovi, aby v ČSR zavraždil majora
Augustina Schramma a později údajně
přikázal Miroslavu Barákovi vraždu dalších
osob, včetně armádního generála Ludvíka

Svobody. Není třeba dodávat, že obvinění
byla naprosto vykonstruovaná, bez jakékoli opory ve faktech. Bohumír Bunža byl
v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti,
ztrátě čestných práv občanských a k propadnutí 4/5 majetku.
Rodině nastaly těžké časy. Manželka
Růžena Bunžová žila i s dětmi v Bojkovicích, v roce 1956 se pak přestěhovali do
Brna. V době politického uvolnění roku
1967 odjeli na Západ a rodina se po devatenácti letech konečně setkala.
V exilu se stal členem Rady svobodného Československa ihned od jejího založení v roce 1949. Dlouhá léta působil v Římě
v Mezinárodním dokumentačním středisku křesťanských demokratů, zastupoval
exilovou lidovou stranu v mezinárodní
křesťansko-demokratické unii. Rodina
se posléze usadila v New Yorku, kde paní
Růžena Bunžová žije dosud. Bojkovice navštívili v květnu 1990, zakrátko, v listopadu 1990, však Bohumír Bunža zemřel, aniž
se dočkal soudní rehabilitace. Ta proběhla až v roce 1992. V prosinci 2000 se stal
JUDr. Bohumír Bunža čestným občanem
města Bojkovic.
V březnu letošního roku zemřel jeho
syn Petr Bunža, který žil s rodinou v osmitisícovém městě Port Jervis ve státě New
York v USA. Narodil se v Bojkovicích a zde
také prožil své dětství. Po přestěhování do
Brna vystudoval jedenáctiletku, později
dálkově dokončil průmyslovku. Po emigraci pracoval ve strojírenské firmě až do
svého odchodu do penze v roce 2008.
Tomáš Hamrlík
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Malé zamyšlení nad kapličkou
na Hradské Nivě
Člověk by se měl někdy zastavit a
zamyslet se nad tím, jak žije. Také máte
pořád málo času? Nic nestíháte, pořád
spěcháte, pořád se někam ženete? Co je
důvodem a cílem takového spěchu? Je
to potřeba někomu pomoci? To by bylo
ještě to nejkrásnější. Nebo se chcete před
někým blýsknout, jací jste borci? Nebo
jsou to peníze, za které si koupíte něco,
co soused nemá? To by bylo dost škaredé.
Nevím, ale asi je to u každého z nás jiné,
každý má jiné důvody, proč se někam řítí.
Každý má jiná měřítka hodnot.
Myslíte, že i naši předkové, třeba před
takovými 200 lety žili takovým uštvaným
životem? Já myslím, že ne. Smyslem jejich života bylo uživit rodinu. A měli to
daleko těžší než my dnes. Náš kraj není
moc úrodný, žijeme v podhůří Bílých Karpat. Když bylo v rodině třeba osm dětí a
k uživení jen pár měřic pole, musel tatínek
vykonávat ještě nějaké řemeslo. Některý
byl soukeník, jiný švec a další krejčí. Nejvíc ale vynášelo být miškářem. Kdo to byli
miškáři? Byli to zvěroklestiči. Jejich prací
bylo zbavovat mladá hospodářská zvířata
pohlavních žláz. Tak dělali z bujných hřebců pokojné valachy, z divokých býků poslušné voly, z tvrdohlavých a umíněných
beranů a capů klidné skopce. U jatečných
zvířat se tak také zvyšovala kvalita masa i
jejich váhové přírůstky. Ale stát se miškářem nebylo snadné. Předcházelo tomu
učení a složení náročných zkoušek. Pak
teprve mohl mladý adept, pod dozorem
staršího a zkušenějšího kolegy, vykonávat
svoje řemeslo. Přesto byl o toto povolání
mezi mladými muži velký zájem. Blízké
okolí Bojkovic nemohlo uživit tolik miškářů, kolik se jich vyučilo tomuto řemeslu.
Museli do světa. Dalo by říci, že do širého
světa. Svět byl tenkrát opravdu širý. Žádná
železnice, žádná auta ani letadla – všude
se chodilo pěšky. Jenom páni si mohli dovolit koně, nebo dokonce kočár. Dovedete
si představit, co to bylo za štrapáci dojít
pěšky třeba až za Ural? A co všechno je po
cestě mohlo potkat? Odcházeli v únoru
a vraceli se v listopadu. Těžké bylo loučení svobodných s galánkami a ještě těžší
ženatých s manželkami a dětmi. Místem
loučení byla Hradská Niva. Tam, kde dnes
stojí kaplička, stával kříž, u kterého se pomodlili za šťastné shledání a prosili Ježíše
Krista o ochranu. Boží ochranu potřebovali nejen muži na své pouti, ale i ženy a
děti, které zůstaly doma. Ochranu před
válkami, před nemocemi, před neúrodou
a před všemi pohromami, které mohou
lidi postihnout. Muži se vydali dál po staré
vyšlapané cestě, které se říkalo Cyrilome8

todějská. Podle legendy po ní na Moravu
přišli Konstantin a Metoděj. Některé ženy
s nimi šly ještě kousek cesty. Až k usmrkaným dubům. To byly prastaré duby, které
kdysi byly součástí posvátného háje z období Velkomoravské říše. Pod ně ukládali
naši předkové své zemřelé. Tam nastalo to
nejsmutnější loučení odcházejících mužů
se svými družkami. Tam plakali všichni.
Plakali a smrkali. Proto se těm dubům říkalo usmrkané.
Kam vlastně miškáři chodili? Dá se říct,
že do celé východní Evropy, ale i do Německa. Nejblíže to měli do Uher. Kousek
za Vasilskem překonali rozvodí Moravy
a Váhu. Od Slavičína už scházeli k Váhu.
Tam se rozdělili. Ti, co šli do Haliče, dnešního jižního Polska a západní Ukrajiny, zamířili proti toku Váhu na sever. Ti, co šli do
dnešního Maďarska, tehdy Dolných Uher,
šli po toku Váhu k Dunaji. Ti nejstarší, ti se
rozešli po Horných Uhrách, dnešním Slovensku. Procházeli vesnicemi a volali: „Dajte si miškovát, nebudete banováť, hejá,
hejá! Přes rameno nesli miškářskou brašnu se svými nástroji. V ruce těžkou okovanou hůl. Oblečeni byli svérázně, typicky,
aby se odlišovali od usedlých lidí. Hospodáři je podle potřeby zvali do dvorů, kde
miškáři vykonávali na mladém dobytku
svoje řemeslo. Za práci si nechávali zaplatit předem smluvenou částku. Pro peníze
měli v oblečení ušité různé skrýše. Nejčastěji ve zdvojeném opasku, nebo právě v té
okované holi. To byla jejich zbraň, když
je někdo přepadl. Za těch osm nebo devět měsíců, co byli na své pouti za prací,
vydělali dost peněz, a ty byly lákadlem
pro různé darebáky. Proto miškáři chodili většinou po dvou nebo po třech. Aby
jim nikdo nerozuměl, o čem spolu mluví,
měli svoji hantýrku – šviháčtinu, kterou se
spolu dorozumívali. Na svých cestách to
neměli lehké. Kromě zlodějů na ně číhali
příslušníci finanční stráže – financi. Tak jak
dnes musel i tehdy každý, kdo vydělával
peníze, odvádět státu daň. Na to právě
dohlížela finanční stráž. Miškáři se placení daní vyhýbali, jak mohli. S financi se
dostávali často do konfliktů, které někdy
končily až tragicky. K velice kruté události
došlo na východě Haliče. Jednoho miškáře, který před financi utíkal, kterýsi financ
zastřelil. Jeho kamarádi se za něj pomstili.
Na domnělého pachatele si počíhali a vykonali na něm své řemeslo – vykastrovali
ho. Od té doby v této oblasti financi po
miškářích bez vyzvání stříleli. Kromě nebezpečí od zlodějů a financů byli miškáři
také ohroženi nemocemi. Byla to doba,
kdy o nějaké hygieně nikdo ani neslyšel.

Často byla studna vedle hnojiště, močůvka vytékala na ulici, nákaza tyfem, úplavicí
nebo vypuknutí epidemie cholery nebyly
ničím mimořádným. Když byli muži tak
dlouho pryč od svých manželek, našli si
občas potěchu u některé tamní ženy. Někdy se stalo, že muž domů z cest donesl
mimo peněz také pohlavní nemoc. Prostě
miškářské řemeslo bylo povolání sice výnosné, ale na druhé straně velice riskantní.
Miškáři cítili, že potřebují ochranu někoho mocného, kdo by jim pomohl, aby
se vždycky šťastně vrátili domů. Za svou
ochránkyni a patronku si zvolili Pannu
Marii Čenstochovskou. K její poctě nechali
v roce 1820 zbudovat na místě, na kterém
se svými rodinami loučili, na Hradské
Nivě, kapličku. Donesli do ní obraz své patronky z Čenstochové. Dnes tam visí jeho
kopie. V dubnu letošního roku byl vedle
kapličky postaven a vysvěcen kříž.
Kaplička na Hradské Nivě byla místem
loučení také pro zedníky, kteří po roce
1867 odcházeli do Uher. Tehdy došlo k tzv.
rakousko-uherskému vyrovnání. Z jednotného Rakouska se stalo Rakousko – Uhersko. Maďaři začali horečně budovat svoje
hlavní město Budapešť. Tam našlo práci
a dobrý výdělek hodně zedníků z našeho
regionu. Ti také, až do roku 1888, chodili
do Uher pěšky. Dovedete si představit, co
musel nést na svých zádech zedník, aby
mohl vykonávat svoje řemeslo? Všechno
zednické nářadí. K tomu zimní a letní oblečení a obutí. Odcházeli na Josefka (19. 3.) a
vraceli se na Martina (11. 11.). Kdo z dnešních lidí by to dokázal unést na pouti dlouhé 350 km? Kdo z dnešních lidí by dokázal
pracovat bez jakékoliv mechanizace 12
hodin denně po dobu sedmi měsíců?
Měli bychom mít úctu k životu a práci
svých předků. Kaplička na Hradské Nivě
není jen sakrální památka, místo kam se
věřící chodí modlit a rozjímat, ale je to také
památník těžkého života našich předků.
Bez jejich práce bychom tady nebyli ani
my. Takový památník si zaslouží naši úctu,
zaslouží si, abychom o něj pečovali a udržovali jej.
Abych se vrátil k začátku tohoto zamyšlení. Spěchejme, jen když chceme
někomu pomoci. Ne proto, abychom byli
bohatí.
		
Petr Vašina st.
Dovětek:
Kříž posvětil P. Jiří Změlík v neděli 29. dubna
2018
Naše Bojkovsko
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Finiš na závěr školního roku
Od svátku všech maminek jsme toho
stihli opravdu až dost… hledání pokladu
s následným ledňákovým mlsáním, hudební vystoupení „Dětským srdíčkům“ ke
Dni dětí, výlet dětí na Haldu – farmu v Boršicích, další pohádku (protože pohádek
není nikdy dost) z Církevní střední školy
v Bojkovicích „Hrnečku, dost!“, účast na
Světlovském bále na Tillichově náměstí,
návštěvu ptačích dravců na školní zahradě, tajné výlety předškoláků, návštěvu
Zámku Nový Světlov a Muzea v Bojkovicích, závěrečné opékání špekáčků na našich školních zahradách.
V předcházejícím výčtu mi ale chybí
naše nejprestižnější akce, a to je „Pasování na školáky“ na Zámku Nový Světlov
s účastí paní královny – učitelky ZŠ TGM.
Už jenom tím, že se loučení konalo v krásném historickém prostředí naší bojkovické dominanty, předurčovalo mimořádný
zážitek pro všechny účastníky. Mladší děti
zatancovaly na jevišti nejen pro pozvané
hosty, ale hlavně pro své odcházející starší
kamarády, kterým pak předaly malé dárky
na památku. Závěrečné vystoupení patřilo
našim hvězdám – těm, kvůli kterým jsme
se na zámku sešli. Pohádkové vystoupení
Lištiček a taneční styl Letkis Soviček neměly chybu. Po dětském programu a rozloučení ředitelky mateřské školy s dětmi i
všemi rodiči začala úřadovat paní učitelka
ze ZŠ TGM jako královna – pasovala odcházející děti na školáky. Budoucí školáčci
dostali pěkné dárky a barevné šerpy, které
jim v budoucnu připomenou tuto slavnostní chvíli. Budoucím prvákům přejeme
hodně úspěchů do nové školní etapy.

Poděkování

Vážené a milé paní učitelky (nevyjímaje pana učitele) - nejen vy, které učíte
v současné době, ale i vy, pro mě velmi
důležité, které jste mi pomáhaly v mých
začátcích – je mi potěšením Vám poděkovat za projevenou přízeň a pomoc, za
udržení vysokého standardu vzdělávání
ve školkách i za Vaši profesionalitu ve
všech oblastech, které mateřská škola
nabízí. Do další pedagogické práce Vám
přeji vnímavé děti, neutuchající elán, motivující inspiraci a hodně pochopení z řad
rodičů i celé veřejnosti.
Bylo mi ctí s Vámi pracovat.
Mé poděkování dále patří i všem
sponzorům, přátelům a podporovatelům
Naše Bojkovsko

školky, kteří vědí, anebo jen tuší, že bez nich
by byl život v mateřské škole daleko složitější. I Vám patří mé poděkování a přesvědčení, že i nadále budete ve své charitativní
činnosti pokračovat. Za vstřícnost a pomoc
chci poděkovat taky všem školám, školským zařízením, spolkům a podnikům, které
s mateřskou školou spolupracovaly.
Děkuji…				
Radomíra Poláchová,
ředitelka mateřské školy
Město Bojkovice děkuje paní ředitelce Radomíře Poláchové při příležitosti ukončení její pracovní kariéry za dlouholetou práci ve školství a především
ve funkci ředitelky mateřské školy.
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Poznávací zájezd do Vídně
V pátek 18. května se žáci 8. ročníku se
svými vyučujícími zúčastnili dějepisného
poznávacího zájezdu do hlavního města
Rakouska s názvem Habsburská Vídeň.
Exkurze byla rozdělena do tří částí.
Nejdříve jsme navštívili věhlasný zámek
a zahrady v Schönbrunnu, kolonádu Gloriette a obdivovali Neptunovu fontánu.
Průvodce PhDr. Pavel Kočí nám vyprávěl
zajímavosti o celém parku a pověsti o některých sochách. Kouzelnou atmosféru
zahrady si žáci mohli vychutnat i ve skupinkách během individuálního rozchodu.
Po přejezdu do centra Vídně nás čekal
další díl exkurze. Prošli jsme se starobylým
centrem po stopách habsburských panovníků Marie Terezie a Františka Josefa
II. Kolem přírodovědného a historického muzea jsme se dostali do Hofburgu,
míjeli jsme muzeum císařovny Sisi, sídlo
rakouského prezidenta, jezdeckou školu,
zastavili jsme se u římských vykopávek.
Ulicí Uhelný trh s luxusními obchody jsme

se dostali až na Stephanplatz s gotickou
katedrálou Stephansdom, kde jsme měli
čas na nákupy suvenýrů či malého občerstvení. V zahradě se sochou Alžběty Bavorské jsme se vyfotili, vyslechli zajímavosti
z jejího života a pak už jsme vyrazili užít si
nejočekávanější část zájezdu v Pratru.

Celý den se nám vydařil, počasí bylo
jako na objednávku, dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí a užili si hodně zábavy. Velké poděkování patří panu průvodci
PhDr. Kočímu a také paní učitelce Petře
Brůzlové, která zájezd zorganizovala.
Pavlína Berčíková

Exkurze do Osvětimi

I v letošním školním roce zorganizovala pro žáky 9. ročníku paní učitelka
Mgr. Petra Brůzlová exkurzi do Státního
muzea koncentračního tábora v polském městě Osvětimi. Deváťáci se svými třídními učitelkami Mgr. Olgou Rybnikářovou a Mgr. Ivanou Novákovou se
vydali na cestu ve středu 2. května 2018
ve 4 hodiny ráno. Jejich průvodcem byl
již tradičně PhDr. Pavel Kočí ze Vzdělá10

vací cestovní agentury v Kroměříži.
Žáci si během tříhodinové exkurze
nejprve prohlédli starší část tábora Osvětim – Auschwitz, zřízenou v bývalých
kasárnách polské armády. Potom 3 km
vzdálený tábor Březinka – Birkenau, jenž
byl největším vyhlazovacím táborem za 2.
světové války. Česky hovořící průvodci seznámili deváťáky s otřesnými podmínkami, v nichž žili, pracovali a umírali nevinní

lidé, kteří nesplňovali německé rasové
požadavky. Na výstavě věnované České
republice si připomněli oběti holocaustu z naší země.
Po návratu z exkurze jsme si všichni
uvědomili, že i když od konce 2. světové
války již uplynulo 73 let, téma holocaustu nesmí být nikdy zapomenuto!
Olga Rybnikářová
Naše Bojkovsko
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Osobnosti Bojkovic čtou dětem
Dříve byl za gramotného považován
ten, kdo uměl číst a psát. Spolu s rozvojem
a šířením vzdělanosti se tato dovednost
začala považovat ve vyspělých zemích za
samozřejmou. Úkolem současného školství je zkvalitňovat čtenářskou gramotnost žáků tak, aby byli schopni porozumět
obsahu textů v různých situacích, chápat
text v souvislostech, vyvozovat z přečteného závěry a vše využít v praktickém
životě. Dá se říci, že v dnešní přetechnizované době je to úkol nadlidský, neboť
většina dětí nečte a číst ani nehodlá.
Jedna z akcí naší školy, jež je zaměřena na podporu čtenářství, nese název
Osobnosti Bojkovic čtou dětem. Letos
naše pozvání besedovat se žáky 7. ročníku
ochotně přijali Mgr. Jindřiška Cimbálková,
kronikářka města, Mgr. Zdeněk Ogrodník

st., bývalý ředitel naší školy, a Ing. Vlastimil
Hela, bojkovský historik a spisovatel.
Každý ze vzácných hostů nás nechal
nahlédnout do svých čtenářských vzpomínek z dětství i ze studií, seznámil nás

Po stopách minulosti

„Budoucnost není místem, ke kterému
kráčíme, ale které tvoříme. Cesty k ní nehledáme, ale vytváříme; a jejich vytvářením se proměňuje jak tvůrce, tak cíl cesty.“
Abychom však dokázali tvořit budoucnost, je nezbytné znát stopy minulosti.
Seznámit se s událostmi, které během let
minulých zanechaly nesmazatelné stopy a
měly vliv na dějiny našeho národa. Pro základní školu je nezbytným přínosem místní muzeum, s nímž spolupracujeme už
několik let. Díky ochotě a vstřícnosti pana
ředitele Mgr. Tomáše Hamrlíka navštěvují
žáci 9. ročníku každoročně bojkovské muzeum, aby se dozvěděli, že 2. světová válka či 50. léta 20. století nebyla jen záležitostí anonymních lidí, ale niterně se dotkla
i obyvatel na Bojkovsku. Ať už se jednalo o
občany židovského či romského původu,
kteří se do Bojkovic už nikdy nevrátili, partyzány či místní občany, kteří riskovali své
životy. Jejich odkaz žije dodnes a je třeba
na ně nezapomenout.
Naše Bojkovsko

V letošním školním roce jsme spolupráci s místním muzeem rozšířili o návštěvy v rámci nově vzniklého čtenářského
kroužku. Z původně plánovaného jednoho odpoledne se staly tři dlouhé, velmi
poutavé schůzky, kdy si naši vybraní čtenáři mohli prohlédnout inventář nejstarších sbírek knih, prolistovat si časopisy či
noviny z dob dávno minulých a dozvědět
se vše, co souvisí s tématem, na něž v současné elektronické době nezbývá čas.
Buďme tedy rádi, že i dnes se mezi mladými lidmi najdou takoví, kteří o literaturu
mají zájem a chápou, že ten, kdo čte, žije
s další knihou život navíc.
A my děkujeme místnímu muzeu a všem
jeho zaměstnancům, že se můžeme díky
nim dotknout minulosti, prožít přítomnost a poučit se… Protože budoucnost
bude taková, jakou si ji uděláme. Stačí se
jen podívat zpět a poučit se z chyb minulosti.
Petra Brůzlová

s rozsahem i obsahem domácích knihoven (a že ve všech případech praskají ve
švech!), vyzvedl své nejoblíbenější autory
a profesionálním přednesem nás vtáhl do
děje své nejmilejší knihy. Velmi příjemné
posezení bylo završeno dotazy žáků souvisejících i s profesním životem hostů. Těm
bychom ještě jednou rádi poděkovali za
přijetí našeho pozvání, velmi pečlivou přípravu na besedu, moudrá slova i zajímavosti jak ze světa četby, tak ze soukromí.
Oscar Wilde řekl: „Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte,
má jen ten svůj.“ Přejme tedy zejména
současné mladé generaci, aby i ona mohla prožít životy bohaté, pestré a inspirující.
Leona Turčinková

Letošní oslavu svátku maminek
jsme pojali netradičně a prostory místního kulturního domu jsme vyměnili
za krásné přírodní scenérie našeho
městečka. Na trase od starého dubu po
mysliveckou chatu skupinky dětí a maminek plnily zábavné úkoly širokého
spektra. V cíli si všichni opekli špekáček
a nakonec děti překvapily maminky
pěveckým vystoupením a drobným
dárkem.
Jan Baier
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Muzejní noc již popáté
Mezinárodní den muzeí se slaví po celém světě od roku 1977 a jeho svátek připadá na období kolem 18. května. V České
republice je oslava Mezinárodního dne
muzeí spjatá s pořádáním Festivalu muzejních nocí a vyhlašováním ceny Gloria
musaealis. První muzejní noc proběhla
v Praze a Brně v roce 2004, v dalších letech
se k ní postupně přidávala další muzea.
Letošní již 14. ročník Festivalu muzejních
nocí vyhlásila Asociace muzeí a galerií ve
spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem v termínu od 18. května
do 9. června. Muzeum Bojkovska se k tomuto festivalu poprvé přidalo v roce 2014
a v roce letošním pořádalo muzejní noc již
popáté.
Rozsáhlý a pestrý program připravili
zaměstnanci Muzea Bojkovska na páteční večerní a podvečerní čas 18. května
2018. Program určený dětem i dospělým probíhal souběžně v exteriérech
i interiérech muzea. V interiérech muzea
Hana Táborská předváděla výrobu svíček
z včelařských mezistěn, Světlana Jálová,
zabývající se zpracováním ovčí vlny, přišla
s ukázkami filcovaných figurek ale i dalších
výrobků a k dispozici byla i konzervátorka
Otílie Šimoníková s poradentstvím ohledně drobných oprav v domácnosti. Pro děti
byla připravena samoobslužná interaktivní hra a pro ty ostatní volný vstup do
všech expozic muzea až do dvacáté druhé
hodiny. Další program, který zahrnoval
ukázky řemesel v podání národopisného

souboru Závršan z Nedašova, country písničky skupiny Mudrlanti, ohňovou show
Dva v kruhu či poučné vystoupení dětí
muzejního historického kroužku, probíhal
před budovou muzea. Nechybělo občerstvení ani prodej upomínkových předmětů
v podobě šperků, šitých textilních výrob-

ků či farmářských specialit.
Poděkování patří nejen těm, kteří se
jakýmkoliv způsobem na muzejní noci
podíleli, ale také Vám všem, kteří jste mezi
nás přišli a slavili s námi. Bez Vás by to nebylo ono!
Zdenka Maňasová

Brána do pohádky
Brána do pohádky se otevřela v sobotu 16. června 2018 v Bojkovicích. Na
putování pohádkovým světem se vydalo
téměř pět stovek malých i velkých účastníků. Navštívili Ledové království, Rumcajse s Mankou, Flinstounovi, Pata a Mata
a další pohádky. Až nakonec dorazili před
pana krále a královnu, kteří je odměnili ze
své kouzelné truhlice. Kromě pohádek se
děti mohly vyřádit na skákacím hradu, kolotoči, dětské diskotéce. Po páté hodině se
pohádky za potlesku dospělých a mávání
dětí vrátili zpět do Říše pohádek. A my se
budeme těšit, že se příští rok zase vrátí.
Akci podpořili Lesy ČR, Město Bojkovice.
Za spolupráci děkujeme Eurocampingu
Bojkovice.
V neděli 17. června 2018 proběhl pod
záštitou DDM a hlavně díky trenéru Marti12

nu Šimkovi první turnaj Karate Kata v Bojkovicích. Čtyřicet dětí z Bojkovic, Uherského Hradiště a Chropyně mezi sebou celé
dopoledne soutěžilo za dohledu bezmála
dvou set diváků, ale především rozhodčích České Unie Dento Karate-Do .Úžasní

byli všichni, ale na stupně vítězů dosáhli:
1. Bártová Nela – Chropyně
2. Pinďák Bronislav – Chropyně
3. Matina Strapinová
a Aneta Raždíková – Bojkovice
Margita Tyroltová, ředitelka DDM
Naše Bojkovsko
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Dušan Jurkovič v našem muzeu
V pátek 25. května 2018 v 17 hodin
proběhla v Muzeu Bojkovska vernisáž
výstavky Vojenské památníky a hřbitovy
Dušana Jurkoviče. Na úvod zazněly tóny
Larga z Dvořákovy Novosvětské symfonie,
poté ředitel muzea Tomáš Hamrlík přivítal
všechny přítomné a slova se ujala PhDr.
Blanka Petráková, ředitelka Muzea luhačovického Zálesí, která je autorkou expozice.
PhDr. Petráková promluvila o životě a díle
tohoto našeho vynikajícího, světoznámého architekta, který svou tvorbou, vyznačující se nezaměnitelným stylem, využívajícím dřeva a prvků lidové architektury,
přispěl nejen ke vzniku charakteristického
prostředí lázní Luhačovic, ale je také autorem několika významných staveb na Pustevnách v Beskydech, mnoha domů a vil
po celé naší zemi a v neposlední řadě nádherné křížové cesty na Svatém Hostýně.
Málo známou částí jeho díla jsou vojenské
památníky a hřbitovy, vybudované za první světové války na území Haliče (dnešní
Polsko) a východního Slovenska. Bylo jich
32 a mnohé z nich se zachovaly do dnešní
doby. Po jejich částečné devastaci a chátrání v totalitních dobách je zde v současnosti opět snaha o navrácení alespoň některých z nich do jejich původní podoby.
Proč však vlastně tyto hřbitovy byly vybudovány? První světová válka byla válkou
zcela se lišící od všech válek předchozích.
Nebojovali v ní vyškolení profesionální
vojáci, ale všichni muži zúčastněných národů, kteří měli brannou povinnost. Díky
železnici nebyl problém přepravovat na
tehdejší bojiště obrovská množství lidí.
Ztráty proto byly mimořádně vysoké. Vyvstala otázka co s takovým množstvím
padlých. Vlády bojujících států se rozhodly, že každý padlý, pokud je to možné, má
být identifikován a pohřben. Byly založeny
úřady zodpovědné za tuto činnost. V Rakousko-Uhersku bylo navržením těchto
pohřebišť také pověřeno několik architektů. Každý z nich měl přidělen svůj úsek.
Jurkovič dostal Halič a východní Slovensko.
Na těchto místech stávaly malebné dřevěné kostelíky, které byly většinou v bitvách vypáleny. Jurkovič měl velký cit pro
splynutí svých staveb s krajinou a jejich zasazení do přírodního prostředí, stavěl proto své hřbitovy a památníky poblíž těchto
posvátných míst tak, aby organicky splynuly s okolními horami a lesy. Není snad
u nás rodiny, která by za krvavé I. světové
války neztratila někoho ze svých blízkých,
mnohdy to bylo i několik mužů z jedné
rodiny, o čemž svědčí i nesčetné památníky rozeseté po celé naší vlasti. Smutná
Naše Bojkovsko

krása Jurkovičových hřbitovů nás dojímá
do dneška a také nás nutí k zamyšlení nad
nesmyslností a krutostí všech válek.
Tuto malou, ale zajímavou výstavku si
mohou zájemci prohlédnout do konce letošního roku. Její otevření je první z mnoha společných akcí Muzea Bojkovska a

Muzejního spolku Aloise Jaška, plánovaných v průběhu letošního roku ke 100.
výročí vzniku Československé republiky a
ukončení I. světové války. Zároveň je také
připomenutím letošního 150. výročí narození Dušana Jurkoviče.
Eva Mikešová

Máj
Měsíc květen je každoročně pomyslně ohraničen dvěma kulturními událostmi
– Stavěním a Kácením máje. To první z nich bylo v letošním roce poprvé spojené
s Rejem čarodějnic a uskutečnilo se v samotném závěru měsíce dubna. Májka byla
potom symbolicky skácena 25. května 2018. Doprovodný program u obou akcí zajišťovaly bojkovické folklorní soubory a hudební skupiny místní i z blízkého okolí.
Poděkování patří Všem účinkujícím a také Všem, kteří se na přípravě a organizaci
obou akcí jakýmkoliv způsobem podíleli.
Redakce
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Střípky z knihovny
Pasování prvňáčků
Slavnostní uvedení dětí do řad čtenářů naší knihovny proběhlo v úterý 17.
dubna 2018 v dopoledních hodinách.
Akce se zúčastnilo celkem 52 žáků prvních ročníků. Pozvání na tento slavnostní
den přijali – ředitel Muzea Bojkovska Mgr.
Tomáš Hamrlík, místostarostka našeho
města Ing. Zdeňka Ondrušková a regionální autorka a sběratelka z Uherského
Brodu Alena Bartošíková. Nechyběly ani
děti ze čtenářského kroužku Knihomílek,
které si jako každý rok pro prvňáčky připravily kratičké pásmo doplněné povídáním, básničkami, písničkami a letos poprvé zahrály prvňáčkům také pohádku Vlk
a kůzlátka s hudebním podkladem. Všem
prvňáčkům, přijatým do řad čtenářů naší
knihovny, byly předány jako upomínka
na tento den pasovací listiny, čtenářské
průkazy zdarma, záložky a malé sladkosti. Záložky a pasovací listiny pro děti připravila paní učitelka ZUŠ Bojkovice Mgr.
Petra Skočovská, která s naší knihovnou
spolupracuje již několik let a za to jí patří
velký dík. Na této akci nechyběli ani rodinní příslušníci, kteří přišli své ratolesti podpořit. Prvňáčci pak ještě zavítali 2. května
do knihovny na informativní lekce, kde se
seznámili s chodem knihovny - půjčováním, orientací v knihovně… A to nebylo
vše. Ve spolupráci se ZŠ T. G. Masaryka
Bojkovice knihovna každoročně zapojuje
žáky prvních ročníků do projektu „Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Prvňáčci na základě toho, že několikrát během
školního roku navštívili s paní učitelkou
knihovnu (pasování, informativní lekce,
čteníčka), obdrželi na památku knížku,
kterou nelze v knihkupectvích běžně koupit. Je vydávána výhradně pro tento projekt. V červnu jsem naše nejmenší čtenáře
navštívila ve škole a každému z nich knihu předala. Ta letošní má název Bráchova
bota a napsala ji Evelína Koubová.
Máto, táto, přijďte k nám,
Knihomílci přejí Vám
Tak jsme nazvali vystoupení dětí ze
čtenářského kroužku Knihomílek pro klienty DPS Bojkovice ke Dni matek a Dni
otců. V úterý 22. 5. 2018 v odpoledních
hodinách se přišli na nás podívat nejen
maminky a tatínkové z penzionu, kterým
Knihomílci zazpívali, zarecitovali, zahráli
pohádku a rozdali přáníčka s přáním všeho nejlepší k jejich svátku. Po té jsme byli
paní ředitelkou Mgr. Marií Miškóciovou
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pozváni na společné opékání. Velké díky
patří nejen jí, ale také pečovatelkám a klientům DPS, kteří nás mezi sebe vřele přijali a mohli jsme tak s nimi strávit krásné
chvilky, rozdat zase trochu radosti, lásky
a potěšení.
Puzzleiáda
Soutěž pro děti ve skládání puzzle
proběhla v úterý 29. 5. 2018 od 15 do 17
hodin a mohly se jí zúčastnit všechny děti,
které si rády hrají a rády skládají puzzle.
V naší knihovně se tato akce také stala
již tradicí a je u nás spojena s červnovým
svátkem - Mezinárodním dnem dětí. Tentokráte se 11 účastníků s velkou vervou
pustilo do soutěžení. Po dvouhodinovém
klání byli vítězové všichni, protože se velmi snažili a vydrželi až do konce. Za svou
píli byli odměněni drobnými předměty,
sladkostmi a dortem.

A na co se můžete těšit?
1. - 7. 10.2018 Týden knihoven – bazar
knih, autorské čtení, posezení se seniory
11. 10. 2018 Kyrgyzstán na kole - beseda
s Rudolfem Růžičkou
25. 10. 2018 Život s vášní a čokoládou beseda s Ing. Marcelou Krčálovou
8. 11. 2018 Chirurgem v Kazachstánu beseda s Martinem Ondráškem
24. 11. 2018 Den pro dětskou knihu
Upozornění na půjčovní dobu
v červenci a srpnu:
Pondělí
Pátek
Přestávka

9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
11.30 - 12.30
Kristýna Šopíková

Naše Bojkovsko
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Každý chce hrát divadlo, zejméno to Krhovské
Krhovské ochotnické divadlo – takový je název nově vzniklého divadelního
uskupení. Prvním počinem divadelního
souboru bylo nastudování divadelní hry
Co by na to řekl Šejkspír, jejíž premiéra se
odehrála na scéně Klubu Maják, v prostorách poskytnutých ZUŠ Bojkovice, na
konci měsíce dubna letošního roku.
V souvislosti s velmi úspěšnou premiérou na několik otázek odpověděla vedoucí souboru Kateřina Dubská:
Kde a kdy se zrodila myšlenka na založení souboru?
Podle mého se to občas stane v každé
vesnici nebo městečku. Sejdou se známí a
přátelé, dobře se baví a najednou někdo
řekne: „A co kdybychom založili divadlo?”
Všem se ten nápad líbí, ale většinou si na
něj ráno nikdo už ani nevzpomene. U nás
to tak nebylo a rozvíjeli jsme myšlenku na
divadlo tak dlouho, až jsme sehnali herce,
já napsala hru a propracovali se až k premiéře. Ale pokud si dobře vzpomínám, s
tímto nápadem jako první přišla Hanka
Němcová z Krhova (která hraje moderátorku) a je takovým hybatelem nových
nápadů vlastně pořád.
Kolik má v současné době soubor členů a odkud pocházejí?
Někdy si říkám, že naše divadlo je takový
malý velký zázrak. Což se projevuje například tak, že vypadne z různých důvodů
nějaký herec a do další zkoušky za něj už
máme náhradu ve vyšší kvalitě. Typickým
rysem našich herců je totiž to, že mají
hrozně moc známých a kamarádů a vždy
si vzpomenou, že jim někdo vykládal, jak
by chtěl hrát také divadlo, a tak ho pak postaví před hotovou věc. Takže tímto způsobem se ke Krhovjanům přidali i herci z
Bojkovic a Pitína.
Přibíráte nové členy?
On asi každý někdy chtěl hrát divadlo, a
já se nedivím, protože je to opravdu velká
zábava. Ale hraní divadla s sebou nese i
jistou odpovědnost k ostatním, protože se
musí chodit pravidelně na zkoušky, před
premiérou většina z nás asi poněkud zanedbávala vlastní rodiny a tímto jejich rodinám děkuji za pochopení. Protože jsme
zkoušeli dost intenzivně a stejně jsme
měli strach, že nestihneme představení
dotáhnout ke známce nejvyšší kvality. A
také se z nás vyvinula hodně soudržná
partička s velkým tvůrčím nasazením, což
Naše Bojkovsko

je asi ten důvod, proč všechny divadlo tak
baví. Takže je nás dnes kolem sedmnácti
stálých členů a řekli jsme si, že pokud budeme potřebovat členy další, objeví se
zřejmě stejným způsobem jako v minulosti a v případě nouze…
Jak často a kde zkoušíte a jak dlouho
zkouška trvá?
Zkoušeli jsme jednou týdně v neděli asi tři
hodiny. A moc nám pomohlo, že byla zrenovována krhovská hasičárna, takže jsme
měli kde zkoušet. Po novém roce nám
zase moc pomohla Základní umělecká
škola Bojkovice a paní ředitelka Regináčová, protože nám Hasičárna přestala stačit
a museli jsme se už přesunout na jeviště,
pro většinu z nás to bylo skutečně poprvé.
Takže od nového roku začalo být zkoušení intenzivnější a absolvovali jsme několik
odpoledních soustředění.
Jak se rodila hra „Co by na to řekl Šejkspír, co bylo nejtěžší zvládnout ?
Rodila se docela těžce, původně totiž Jitka Ponczová přišla s nápadem, že by to
měla být hra o slušném chování, ale jak
mohli diváci vidět, poněkud se tento nápad zvrhnul stejně jako hra samotná. Asi v
půlce hry pro změnu přišla Bára Kubenová s tím, že se kolem Macbetha už od jeho
vůbec první premiéry v roce 1606 děje
něco divného, neboť mnozí čelní představitelé přijdou k úrazu a jestli bychom
neměli přehodnotit jeho zařazení do programu. Z čehož vznikla hlavní zápletka,
na kterou jsem původně nemohla přijít a
dlouho jsem nevěděla, jaký bude mít hra

vůbec závěr. Takže jsme měli nazkoušeny
už dvě třetiny hry a pořád nikdo nevěděl
(ani autorka), jak hra vůbec dopadne. Až
jsem jednu sobotu plela zahrádku, najednou mi závěr nějak sám vplul do hlavy, na
zahrádce sice zbyl plevel, ale v neděli jsem
přinesla dokončenou hru na zkoušku a
všem se opravdu ulevilo, že nezkoušíme
celou dobu zbytečně. Nicméně musím
přiznat, že za řadu vylepšení a dobrých
vtípků mohou samotní herci, takže je to
tak trochu hra kolektivní.
Ujala jste se režie. Je to Váš první režisérský počin a jste zároveň i vedoucím
ochotníků?
Skutečně jsem nikdy předtím žádné divadlo nehrála a režii jsem nezkoušela už
vůbec. A byla to pro mne značná výzva,
protože na to sice nevypadám, ale dělá mi
problém být na lidi přísná a někdy být za
toho hlídacího psa. Já jsem totiž vždy byla
spíše liberálním šéfem, což šlo, protože
jsem vedla kreativní lidi, které práce baví
a řídí se většinou sami. Takže tak to bylo i
v divadle, jenže herci jsou a byli vždy nezvedení bohémové a občas mi nezbylo,
než zvednout hlas. Nicméně my máme v
divadle demokracii a na všem se dohodneme většinově, takže pak nemusím poslouchat, že jsem něco rozhodla špatně.
A pravdou je, že když se naštvu jen občas,
tak to má větší dopad. Ona ta vedoucí role
u nás jaksi osciluje od jednoho k druhému
podle situace a hlavně když už nemůžu
mluvit.
Pokračování na str. 16
15
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Každý chce hrát divadlo, zejméno to Krhovské
Pokračování ze str. 15
Jak dlouho trvalo nastudování hry a
kdo šil kostýmy a zajišťoval rekvizity?
Zkoušeli jsme rok, za kostýmy vděčíme
Magdě Rosenbergové a Jitce Ponczové
především pro představitele shakespearovských rolí, herci z debaty si většinou
vytvořili nejen vlastní pojetí postavy, ale i
její vizuální stránku, což bylo asi přínosné,
protože se pak každý cítil ve své roli jako
doma. Kulisy vymyslel Pepa Šlegl a občas
mu do toho mluvil celý kolektiv. A rekvizity jsou většinou typu - co kdo našel doma
nebo na půdě. Významnou součástí představení je i stránka zvukově-ruchově-hudební, za kterou vděčíme Petrovi Kevinovi
Čalkovskému.
Překvapil Vás úspěch hry?
My jsme si říkali, že se bude asi obecenstvo bavit, protože nás to bavilo celou
dobu. Někdy se mi při zkoušce stalo, že mi
slzy tekly smíchem, zejména když Jirka Šedivec opět přišel se zcela novým pojetím
své postavy, která se mění za pochodu.
Takže mne napadlo, že když se směje autor, režisér a herci samotní, tak to asi bude
fungovat. Ale ulevilo se nám až po generálce, jak se totiž v hledišti začali lidé smát
a smáli se až do konce, tak nás pochybnosti konečně přešly. I když zjišťujeme, že pokaždé je publikum jiné a reaguje na úplně
jiné vtípky nebo narážky, což je vlastně

úžasné. A s tím úspěchem. Jsme opravdu
rádi, že se hra líbí, ale opravdová zkouška
ohněm přijde, až budeme hrát mimo Bojkovice mezi lidmi, kteří nás neznají a pokud se budou zase smát, tak teprve můžeme říci, že jsme asi fakt dobří. Mne asi
nejvíce překvapilo, jak se úplně ze všech
herců stali herci výborní, a jak na sobě za
ten rok všichni neuvěřitelně zapracovali.
Protože střihnout si hned napoprvé a bez
zkušeností Shakespeara je podle některých profíků až tak trochu divadelní drzost
a zahrát dobrou komedii, která lidí skutečně baví, je podle mého také velká divadelní výzva. Ale největším úspěchem asi je, že
nás pořád baví být spolu.

Už plánujete další divadelní kus?
Plánujeme a asi to bude ještě větší bláznivina než naše první hra. Jenom tu novou
hru musím sepsat, takže nás v nejbližší
době čeká něco jako workshop, kde budeme vymýšlet kolektivně, jak se ta nová
hra bude vyvíjet. Už nějaké nápady jsou
a nestíhám je zapisovat, protože s nimi
většinou přijde někdo ve chvíli, kdy u sebe
nemám tužku ani papír ani diktafon a než
přijdu domů, tak polovinu zapomenu. Každopádně nemáme malé ambice a doufáme, že příští premiéra bude zase na jaře
příštího roku. Tak nám držte palce!
Otázky kladli
Tomáš Hamrlík a Zdenka Maňasová

Maják Bojkovice z.s. a Město Bojkovice Vás zvou k zahájení 9. kulturní sezóny Klubu Maják
na Tillichově náměstí v pátek 31. srpna v koncertním cyklu s názvem

MAJÁKFEST 2018
Účinkovat budou legendární písničkářka DAGMAR VOŇKOVÁ, nezaměnitelné uskupení JABLKOŇ a světově úspěšný Beatles revival
- slovenští THE BACKWARDS. Začátek je v 19 hodin, připraveno posezení, občerstvení. Vstupné dobrovolné. Více informací na dobrovolné. více informací na www.klub-majak.cz
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Poděkování členům Světlovanu
Folklorní soubor Světlovan uspořádal 21. dubna 2018 Jiříkovský bál, který se konal v Pitíně.
Na této akci se setkávají bývalí i současní členové souboru a
také se představují dětské soubory, které v obci vznikly. Minulý
rok jsem navštívila tento bál v Šumicích. Tentokrát jsem přijala
pozvání také proto, abych se Světlovanem oslavila moje osmičkové životní jubileum. V programu vystoupil mužský sbor Vavřineček, dětský folklorní soubor Pitíňánek, Bartošův valašský soubor ze Zlína a Světlovan s cimbálovou muzikou Jaroslava Pavlíka.
Na závěr programu mi přečetl tanečník Světlovanu obsáhlou a
dojemnou gratulaci, kterou mi poslal PhDr. Karel Pavlištík. Pak
zahráli a zazpívali muzikanti a tanečníci ze souborů mě provedli
v tanci a všichni mi postupně popřáli. Moc mě to potěšilo a všem
upřímně děkuji za krásný večer.
Jarmila Uherková - Zelená

Vážení příznivci divadla,
Městské divadlo Zlín od 4. 5. 2018 zahajuje předplatitelskou sezónu 2018/2019. V této sezóně pro Vás chystáme kromě činoherních představení i jeden muzikál. Katalog předplatného 2018/2019 najdete v Infocentru
Muzea Bojkovska , městské i muzejní knihovně, umístěn je také na našich webových stránkách www.divadlozlin.cz. Rezervace je možné učinit přes web, e-mailem
na adrese prodej@divadlozlin.cz a rovněž na telefonním čísle 577 636 207, 577 636 419, 577 636 220.
Naše Bojkovsko
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Světlovský bál a roztančené město
Letos v Bojkovicích proběhl již čtrnáctý ročník Mezinárodního folklorního
festivalu Světlovský bál. V rámci tohoto
ročníku se představil domácí folklorní
soubor Světlovánek s jeho všemi složkami - od nejmladších až po ty nejstarší tanečníky. Mimo Světlovánek mohli diváci
na čtyřdenním festivalu zhlédnout také
jiné české soubory – DFS Voničku z Havířova, DFS Dolinečku ze Starého Města a
Valašský soubor písní a tanců Sedmikvítek
z Frenštátu pod Radhoštěm. Není pochyb,
že obrovským lákadlem pro diváky jsou
soubory zahraniční, a tak se v Bojkovicích
ukázali také energičtí Compañia Mexicana
de Danza Folklorica z Mexika, exotičtí Řekové ze souboru Ktima z Kypru a nechyběli ani naši sousedé - slovenský folklorní
soubor Lipovec.
Festival byl zahájen ve čtvrtek vystoupením zahraničních souborů z Mexika a
Slovenska na Tillichově náměstí a ukázala
se i mladší složka domácího Světlovánku
s cimbálovou muzikou Koménka. Po odpoledním programu se všechny soubory
sešly v areálu Eurocampingu v Bojkovicích, kde pro ně byl připravený program a
mohly se spolu seznámit a načerpat vzájemně energie jiných kultur.
Páteční den pak odstartovaly výchovné koncerty pro první a druhý stupeň
bojkovické základní školy, které se konaly
také na Tillichově náměstí. Jelikož je pátek
nejnáročnějším dnem, tak dopoledními
koncerty program nekončí. Zástupce souborů přijal na Městském Úřadě v Bojkovicích starosta města Petr Viceník a odpoledne se všechny soubory přesunuly do
sousední obce Komně, kde v programu
s názvem „S písničkú do Komně“ potěšily
místní občany svým vystoupením a na
oplátku od vděčných Komňanů dostali
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krásné dary – např. panenky v komenském kroji. Po všech vystoupeních následovala zábava u cimbálu.
Nejdůležitějším dnem z celého bálu je
sobota. V tento den je totiž hlavní festivalový program, čili vyvrcholení celé roční
snahy a píle organizátorů. Na Tillichově
náměstí mohli návštěvníci obejít jarmark,
kde byly kromě jídla a pití i řemeslné výrobky – např. folklórní náušnice a bižuterie, folklórní kabelky, dřevěné vařečky a
jiné výrobky, květiny, sladkosti, apod. Před
zahájením programu se v ulicích města
roztančili hosté bálu. Hlavní festivalový
program pak otevřela sólistka Vendula
Plášková s písní Světlove, Světlove. Ve
čtyřhodinovém programu se představily
veškeré výše zmíněné soubory, všechny
složky Světlovánku a cimbálové muziky
Bojkovjan a Koménka. Po hlavním programu měli návštěvníci možnost vidět znovu

zahraniční soubory s jinými pásmy a pak
následovala volná zábava u cimbálu se
všemi cimbálovými muzikami.
Neděle je pro domácí Světlovánky
klidnější. Většina souborů odjíždí zpět ke
svým domovům a zůstaly pouze soubory
z Mexika a Kypru. Oba tyto soubory v neděli vystupovaly v nedalekých Luhačovicích v rámci Ozvěn Světlovského bálu
a v Uherském Brodě na Bílokarpatských
slavnostech.
My Světlovánci bychom moc chtěli
poděkovat všem, kteří se na této události jakýmkoliv způsobem podíleli. Všem
sponzorům, městu Bojkovice, pilotkám
souborů, fotografům, překladatelům, hasičům, fotbalistům, naší skvělé Elišce Regináčové za vizuál, rodičům „našich“ ratolestí, … Jednoduše opravdu všem. Velmi si
toho ceníme a věřte, že bez Vás by nešlo.
Děkujeme!
Eliška Valášková

Naše Bojkovsko
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Světlovánek za čistější Bojkovice
V rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko jsme se zúčastnili se Světlovánkem 7. dubna 2018 již podruhé této
dobrovolnické úklidové akce. Za cíl jsme si
dali uklidit v Bojkovicích stezku pod Světlovem, zvanou Obora, což jsme splnili.
Vzhledem k velké účasti jsme stihli vyčistit
i část cyklostezky Bojkovice – Krhov, Podsedky a úsek kolem železniční tratě na Štefánikově ulici. Po úklidu jsme se přesunuli
na Sokolovnu, kde na všechny „sběrače“
čekalo občerstvení v podobě špekáčků
a nějaké té sladkosti. A nejlepší na tom
bylo to, že jsme si to všichni užili. Tak na
dalším ročníku Ukliďme svět, ukliďme
Česko zdar!
Olga Krejzlíková

Světlovánci roztančili kolonádu
Poslední květnovou neděli přijeli
Světlovánci do Luhačovic, kam si nás
pozvali tamější pracovníci lázní, abychom vystoupili uprostřed kolonády
a potěšili tak mnoho hostů, kteří si užívali krásného jarního dne mezi minerálními vodami. Dospělí členové souboru zatancovali pásma „Ej, Velehrad,
Velehrad“ z Kopanic a děvčata starší i
mladší pak lidem povyprávěla písní i
tancem příběh „O víle Maleně“. Mladší tanečníci se ukázali v pásmu „Jano
z hory jede“ z Korytné. Společně pak
obě složky předvedly pásmo „Skládala
som pieseň“ z Kopanic.

Den byl nádherný a my si to naplno
užili! Navíc jsme si mohli otestovat, jak jsme
na tom před Světlovským bálem – taková

menší generálka. A neznáme lepší odměny po náročném vystoupení, než luhačovické kyselky.
Veronika Peřestá

Stavění máje se Světlovánkem
„Ti bojkovští šohajíčci postavili máj…“
Poslední dubnový den se FS Světlovánek
společně s dětmi ze svých mladších složek
zúčastnil oslav stavění máje v Bojkovicích
na Tillichově náměstí. Hodinový program
uvedla složka pod vedením Karolíny Peřesté a Jana Rapanta s pásmy Trpasličí říše
a Na bojkovských lukách. Dospělá složka
zahájila svůj blok vystoupení pásmem
O víle Maleně, které vychází z bojkovských
pověstí o víle, se kterou děvčata vítala jaro.
Následovaly tance ze Strání a Kopanic.
Soubor doprovázely cimbálové muziky
Bojkovjan, Koménka a dětská cimbálová
muzika ZUŠ Bojkovice. A naše májka zdobila náměstí celý měsíc!
Iva Hlaučová
Naše Bojkovsko
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Přehled kulturních a společenských akcí
Datum

Název akce

Druh akce

Pořadatel

Místo konání

25. 5.- 31. 12. 2018

Hřbitovy Dušana Jurkoviče

výstavy

Muzeum Bojkovska, p. o.

Muzeum Bojkovska

29. 6. 2018

MUDr. Josef Tillich (1868 – 1934)

vernisáž výstavy

Muzeum Bojkovska, p. o.

Muzeum Bojkovska

29. 6. – 9. 9. 2018

MUDr. Josef Tillich (1868 – 1934)

výstavy

Muzeum Bojkovska, p. o.

Muzeum Bojkovska

6. 7. 2018

Biomatka

divadelní komedie

Divadelní spolek Pod lampú Bánov, z.s.

Eurocamping Bojkovice

6. 7. 2018

Pivní slavnosti

společenská akce

Slovácká Viktoria

Koupaliště Mlýn

20. 7. 2018

Gulášfest

společenská akce

Slovácká Viktoria

Koupaliště Mlýn

10. 8. 2018

Svatovavřinecké hody

taneční zábava

Slovácká Viktoria

Koupaliště Mlýn

11. 8. 2018

Svatovavřinecké hody

taneční zábava

SDH Bojkovice

prostranství před hasičárnou

12. 8. 2018

Svatovavřinecké hody

hodové odpoledne

Muzeum Bojkovska

Tillichovo náměstí

18. – 19. 8. 2018

Pohár Bílých Karpat ve volejbale

sport

TJ Bojkovice

volejbalové hřiště

31. 8. 2018

Majákfest 2018

společenská akce

Maják Bojkovice z.s.

Tillichovo náměstí

15. 9. 2018

Setkání pod Světlovem

folklorní setkání

Světlovan

Tillichovo náměstí

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Poděkování
Děkuji cimbálové muzice Čardáš za hraní na stavění máje 2018 na Bezručově čtvrti,
Petru Kuchařovi jako sponzorovi cimbálovky, panu Koníčkovi za půjčení stolů a lavic
a všem, kteří pomáhali. 					
Libor Šopík
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KŘESŤANSKÉ OKÉNKO

Z liturgického kalendáře
Prázdniny. Dovolená. Období, po kterém každý touží; děti mají klid od učení,
dospělí touží po odpočinku. Dovolená
nebo rekreace znamená „ znovu tvořit“,
obnovovat vztahy v rodinách, vytvářet
nová přátelství, poznávat nepoznané, nedělat to, co se dělá celý rok, ale odpočívat.
Pán Ježíš hovoří v evangeliu: „ Pojďte někam stranou na opuštěné místo a trochu
si odpočiňte…!“ „Odpočívat, zvednout
hlavu a zrak od země a zahledět se k nebi,
odpočívat od všední práce, vytvořit si čas
a prostor k Boží chvále. Chvíle odpočinku
nám dávají příležitost k obnově života,
vytváří čas a prostor přemýšlet o sobě samém. Abychom krásně prožili tento čas,
nesmíme zapomínat na naše přátelství
s Bohem. Prožijte si dobu prázdnin a dovolených v klidu, pohodě s Božím požehnáním a ochranou Panny Marie.
5. červenec
SVATÍ CYRIL A METODĚJ
„Bože, tys poslal našim předkům svaté
Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím
ve svém životě a na jejich přímluvu, ať jsme
všichni spojeni v jednotě víry a lásky!“
Bratři pocházející ze Soluně ovládali
jihoslovanský dialekt, jímž se mluvilo v
okolí Soluně a bylo možno se jím domluvit
v celé oblasti. Bratři tak vytvořili abecedu
pro překlad bible do staroslověnštiny. Přinesli překlady bohoslužebných knih, pro
něž Konstantin vymyslel písmo – hlaholici, konali bohoslužby ve srozumitelném
jazyce, podíleli se na výchově a vzdělání
nových kněží. Cyril a Metoděj jsou velkou
inspirací pro náš duchovní život, prosme
o jejich přímluvu, dobré rady a pomoc v
našem životě. Tyto dva světce nazýváme
apoštoly Slovanů, kteří položili duchovní
základy slovanskému lidu. Vzpomeňme
na krásnou píseň: „Zvoňte zvony na vše
strany, probouzejte Moravany. Zvoňte
zvony na Slovany, na Balkánce, na Tatary.
Svolávejte odevšad, na posvátný Velehrad…“
26.červenec
SVATÁ ANNA A JÁCHYM
„Rodiče Boží Matičky, slyšte Boží služebníky,
po celý život kratičký chraňte nás před protivníky, zprosťte každého od všeho zlého“.
Svatý Jáchym a svatá Anna byli rodiče
Panny Marie. Žili v Galileji ve městě Nazaretu. Svaté manžele trápila jedna věc –
neměli děti. Manželé zachovávali všechna
Boží přikázání, nepřestávali se modlit, aby
Bůh jejich manželství požehnal. Tyto modlitby byly vyslyšeny. Bůh jim dal dcerušku,
kterou pojmenovali Marie. Šťastní rodiče Bohu děkovali, že jim ve stáří daroval
dceru Marii, matku spasitele světa.Svatý
Naše Bojkovsko

Jáchym je patronem manželských párů,
truhlářů a obchodníků. Anna je patronkou
Florencie a Neapole. Také se k ní obrací ti,
kteří prosí za šťastný sňatek a manželství,
za požehnání dětí.
6. srpen PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
„Byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce…“/Mt 17,2/
Jako všechny zázraky, tak je také proměnění znamením, které má posílit víru,
zahnat i nejmenší stín pochybnosti. Proměněním Ježíš Kristus na hoře Tábor v Palestině před zraky apoštolů sv. Petra, Jakuba Většího a Jana Evangelisty zjevil svou
božskou podstatu. Těmto třem apoštolům
chtěl Bůh Otec dát pokyn, aby poslouchali jeho syna Ježíše. Vždyť je to právě On,
oslavený na hoře Tábor, kdo položil pro
spásu lidských duší život. „A naděje nás
nezklame, protože do našich srdcí byla vlita Boží láska prostřednictvím Ducha Svatého, který nám byl dán.“/Řím.5,5/
15. srpen
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
„Pak se objevilo na nebi veliké znamení- žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem
hlavy.“/Zj 12,1/.
Den Nanebevzetí Panny Marie je i
dnem jejího úmrtí. Papež Pius XII. prohlásil, že po skončení života byla neposkvrněná Matka Boží vzata s tělem i duší do slávy
nebeské. Tento svátek se slaví již několik
století. Maria je nám velkou pomocnicí,
zná naše potřeby, vede nás, ukazuje nám
cestu života, ukazuje nám, jak budeme
blaženi a jak můžeme najít cestu ke štěstí.
Maria dala lidský život, svaté člověčenství
Ježíši Kristu, tím dala základ nejvyššímu
Božímu zjevení na zemi. Maria je naší životní Vůdkyní, Ochránkyní, Pomocnicí a
Přímluvkyní. Svěřme se s důvěrou do je-

jich mateřských rukou.
22. srpen
PANNA MARIA KRÁLOVNA
„Maria byla vzata do nebeské slávy a
povýšena od Pána za Královnu celého tvorstva.“/LG51/
Panna Maria titulem Královna je odedávna označována v lidové zbožnosti.
Jako Kristus je Králem a Vykupitelem, tak
i Maria má podíl na tomto kralování především pro velikost své duše a pro dary,
kterých se jí od Boha dostalo. Je Královnou především proto, že je Boží Matkou.
Jako Královna prosí za své děti, které čekají na její milosrdenství, je naší prostřednicí
a přímluvkyní. Také v růžencových tajemstvích i Loretánských litaniích se obracíme
na Pannu Marii jako na Královnu, i mariánské písně začínají slovy „Zdrávas Královno
– Salve Regina“.
„Kraluj nám, ó přesladká drahá Matko
a Paní! Kraluj Církvi, která vyznává a oslavuje Tvou královskou moc, která se k Tobě
utíká.“
Poděkování
První svaté přijímání v naší farnosti
proběhlo 27. května 2018. Rodičům dětí,
které přistoupily k prvnímu svatému přijímání děkujeme za jejich pomoc a přípravu. Kéž v příštím roce je dětí více.
Boží tělo. Slavnost Těla a Krve Páně
se uskutečnila v neděli 3. června 2018 za
krásného letního počasí a opravdu hojné
účasti našich farníků. Slavnostní průvod za
doprovodu dechové hudby Horalky vyšel
po skončení hrubé mše svaté ke čtyřem
oltářům, které byly zhotoveny u barokních soch ve městě. Pán Bůh zaplať všem,
kdo připravili a vyzdobili oltáře, také všem
dárcům, kteří finanční částkou tak podpořili a přispěli na krásnou výzdobu.
Emílie Salátová
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Společenská kronika
		 Naši noví občánci
		 Alan Kováč
		 Ema Janků
		 Matěj Horehleď
		 Pavel Staroba
		 Vojtěch Brhlík

Alžběta Tomášková Anežka Plášková
Beáta Kovačíková
Julie Trčková
Milan Kozáček
Oliver Čížek
Šimon Stehlík
Tamara Kudelová
Vojtěch Surý		

Vzpomínáme

Kdo byl milován, není zapomenut
Dne 2. června 2018 jsme si připomněli 11. výročí
od chvíle, kdy nás navždy beze slůvka rozloučení
opustil náš drahý a milovaný tatínek a dědeček
pan Milan ČASTULÍK.
Děkujeme všem, kdo na něj nezapomněli
a vzpomínají s námi.S láskou a úctou vzpomínají dcery Olga a Libuše s
rodinami

Odešli z našich řad
Aloisie Böhmová, 91 let, Bojkovice
Anna Konvičková, 95 let, Bojkovice
Antonie Navrátilová, 89 let, Bzová
Bohumila Pešátová, 84 let, Přečkovice
Bohuslav Huňka, 58 let, Bojkovice
František Patík, 89 let, Bojkovice
Helena Škrdlíková, 83 let, Bojkovice
Marek Koudelík, 48 let, Krhov
Marie Sommerová, 74 let, Bojkovice
Vladimír Holáň, 66 let, Bojkovice
Zdeněk Michalčík, 66 let, Bojkovice

Blahopřejeme
Dne 10. června 2018 oslavila 95. narozeniny
paní Jarmila POLANSKÁ z Bojkovic.
K významnému životnímu jubileu srdečně
blahopřejeme a přejeme do dalších let pevné zdraví,
životní pohodu a spokojenost.
Dcery Růžena a Jarmila s rodinami a ostatní příbuzní

Školní sraz
Dne 19. května 2018 se v Bojkovicích uskutečnil sraz pětašedesátníků ročníku narození 1952-1953. Poděkování patří všem, kteří
přišli zavzpomínat na školní léta
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Dne 7. června 2008 tomu bylo již 10 let,
kdy nás navždy opustila paní
Božena PROCHÁZKOVÁ.
S láskou vzpomíná rodina.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
Kdo v srdci zůstal, ten nikdy neumírá
V měsíci červnu uplynulo dlouhých
18 let od úmrtí našeho tatínka
pana Jaromíra ŠEVČÍKA a 5 let
od úmrtí naší maminky
paní Soni ŠEVČÍKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají Soňa,
Mirek a Vlastik s rodinami. Děkujeme všem, kdo jste je znali, za tichou
vzpomínku

Blahopřání
Boží povolání, přijetí do kněžského společenství je darem
Boží milosti. Tuto milost přijal před dvaceti lety 27. června 1998 i
náš duchovní otec Jiří Změlík.
Za naši farnost vyprošujeme dar Boží milosti, ochranu, pomoc, zdraví do dalších let Vašeho kněžského života.
Kéž Bůh dovrší dobré dílo, které ve vás započal. Panno Maria,
vznešená Královno kněží, přimlouvej se za našeho kněze a vyprošuj mu ducha služby, aby horlivě a svědomitě pracoval ještě
dlouhá léta na vinici Páně.

Naše Bojkovsko

SPORT

ISAR CUP 2018 Moosburg
Pátek:
Je pátek ráno a přípravka Slovácké Viktorie vyráží vstříc největšímu mládežnickému turnaji v historii klubu. Na 120 týmů
v několika kategoriích přivítá malebné
městečko Moosburg na břehu řeky ISAR
poblíž bavorské metropole. Chlapci nasedají do krásného repre busu zn. MAN,
který nám sponzorsky poskytnul pan
Libor Chovanec zastupující firmu Zliner.
V odpoledních hodinách přijíždíme přímo
do Mnichova a samozřejmě nemůžeme
minout hned na pokraji svatostánek největších fotbalových hvězd. Chlapci s úžasem sledují posvátný chrám měnící barvy
a po kterém se prohánějí jejich idolové
z televizních bojů Ligy mistrů či Německé národní reprezentace. O to víc jsou
nadšeni , když trenér a vedoucí zájezdu
Lubomír Valter ml. oznamuje, že budeme
brzy vystupovat, a to přímo u Alianz arény.
V útrobách stadionu, kde proběhla zároveň
prezentace našeho turnaje jsme doslova
šokováni. Velké prostorné restaurace, tisková centra, fanshopy, posilovny, rehabilitační
linky, zkrátka vše v německé dokonalosti a
čistotě. I proto jsme museli včas a přesně
nastoupit k řízené prohlídce v 17.45, která
svítila i s naším klubovým znakem na velkoplošné tabuli. Dostat se na hřiště či do
kabin 1. mužstva Bayernu, nebo vidět čím
jezdí slavní hráči, je pro kluky velkým zážitkem. Z Alianz Arény již rychle spěcháme
do vysokoškolského centra k ubytování a
na pozdní večeři. Na malých šikulech i po
náročné cestě nejsou vidět žádné známky
únavy, a proto musíme krotit jejich emoce
a zahnat je do postele. Ráno brzy vyjíždíme.
Sobota:
Na slavnostním nástupu jsme s národní
vlajkou pověřeni zastupovat české týmy,
kterých do Bavorska přijelo hned několik.
Po slavnostním zahájení se rozjíždí velké
fotbalové bitvy. Starší U11 bohužel narazili na velké favority, malé fotbalisty s Landshutu, kteří je na nezvyklé umělce vyprášili
12:0, studená sprcha na začátek. V druhém zápase již bojovníci Chovanec, Kalík,
Bětík a spol. nenechali nic v náhodě a na
soupeře z třicetitisícového Freisingu vlítli

hned od začátku a uštědřili ,,rukavici ,, 5:0.
Což znamenalo postup do čtvrtfinále, ve
kterém nestačíme na další klub z velkého
města, švýcarský FC URDORF ; i přes hodně šancí, nastřelených břeven a tyček prohráváme 0:4 a v neděli jdeme do souboje
o 5. – 8. místo. Mladší U10 rozjelo svou
skupinu o poznání lépe, proti známému
klubu z předměstí Mnichova ESV odvedli
kluci bojovný a poctivý výkon. Hatrickem
se blýsknul Míša Kolínek 4:2. Bohužel ve
2. utkání smolně prohráváme s pražským
Sokolem Radonice 2:1. Nicméně opět postup do čtvrtfinále. Tam narážíme na Spartu Kutná Hora, která přijela na turnaj ze
spoustou fanoušků a velmi sebevědomě.
V utkání dne nechali naši malí hrdinové
na hřišti doslova všechny své síly a díky
i velkému štěstí a po parádním výkonu
Viktorky ale i soupeře postupujeme do semifinále ISAR CUPU!!! Tentokrát přijíždíme
do studentského centra Salesianum řádně unaveni, ale šťastni. V neděli nás čeká
bitva o čest a medaile.
Neděle:
Hned po snídani se loučíme s Mnichovem
a spěcháme do Moosburg. U11 naráží na
domácí tým značně povzbuzovaný svými
fanoušky. Našim borcům se kolena nerozklepala a výhra 1:0 znamenala souboj o 5.
místo. Rakouský SV Kumhausen byl pro
rozjeté borce trenéra Valtra st. a Kaplana
snadné sousto a za zpěvu a skandovaní
mladších chlapců jsme soupeře doslova
převálcovali 6:1. Tzn. 5. místo a první super výsledek je na světě. U10 nastoupila

proti stejně starým chlapcům z SP Vgg
Landshut, pro srovnání podobná akademie jako FC Slovácko. I přes velkou snahu
a spoustu šancí na naší straně jsme se po
zásluze sklonili před lepším soupeřem
a prohráváme 0:3. V souboji o 3. místo vyhráváme těsně po boji 3:2 s rakouským SV
Hirstetten , jehož hráči nám ze vzteku ani
nepodali ruce a při závěrečném ceremoniálu na počest vítěze CLF Beroun, při české
hymně, nesportovně odkráčeli. Nám, ale
radost nezkazili a chvilku slávy na bedně si
náramně užili. Je potřeba dodat, že všechny české týmy spolu náramně po celou
dobu turnaje spolupracovali a navzájem
si fandili! S veselou náladou, se spoustou
krásných sportovních i společenských
zážitků a s pohárem nad hlavou míříme
zpět v nočních hodinách do naší milované vlasti. Celý tým přípravky Slovácké Viktorky zaslouží velkou pochvalu za dobrou
reprezentaci klubu i města v zahraničí!
Velké poděkování sponzorům:
Zliner Zlín /p. Chovanec/ , KR Tools s.r.o. /p.
Radim Kuchař/ , Zeveta a.s., Moravia cans
a.s., Astona /L. Mlček/ , RM Forest s.r.o., KZK
, Radim Chmela a taky rodičům.
Reportáž z cesty 18. - 20. 5. 2018 zachytil Lubomír Valter ml.

Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, kontaktujte Zdenku Maňasovou osobně
v Knihovně Muzea Bojkovska nebo písemně e-mailem.
Kontakt: zdenka.manasova@muzeumbojkovska.cz.
Bližší informace na tel. 736 210 710.
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2004 je
potřebný Váš souhlas.
Naše Bojkovsko
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Šachový oddíl TJ Bojkovice
Po delším čase vás seznámím s činností
šachového oddílu TJ Bojkovice. V současnosti oddíl disponuje pouze jedním
družstvem, hrajícím Zlínskou krajskou
soutěž skupina západ. Družstvo je tvořeno osmi hráči, kteří odehrají 11 kol,
účastníků je tradičně již několik let 12.
V sezóně 2017/2018 se družstvo umístilo
na 9. místě s devíti body za tři vítězství a
s přehledem se v soutěži zachránilo. Nejlépe si vedli Radim Plášek, Jaromír Prchla
a Jiří Kolouch. Se současným kádrem je
bohužel boj o udržení naším každoročním cílem. Naopak jsme rádi, že za nás
hrají hlavně vlastní hráči, kteří sice již někteří v Bojkovicích nebydlí, ale na zápasy
dojíždějí z Uherského Brodu a JUDr. Jiří Navrátil dokonce z Brna. Do budoucna máme
v plánu sestavit i druhé mužstvo, které by
ale hrálo nižší soutěž ve Zlínském okresu,
neboť zde se hraje pouze s pěti šachisty,
a tak bychom mohli zapojit i hráče, kteří
si Krajskou soutěž moc nezahrají. Členové
oddílu jezdí i na různé šachové turnaje pořádané v našem kraji, kde se ve výsledkových listinách většinou pohybují ve středních patrech tabulky. Výjimkou je JUDr. Jiří
Navrátil, který absolvoval i několik významných turnajů s mezinárodní účastí (Prague
open, Pardubice Open, Šachový vlak atd.),
kde se setkal s mnoha výbornými šachisty
současnosti i minulosti. Bohužel se oddílu
nedaří v práci s mládeží, kdy o tuto krá-

lovskou hru v době počítačů přestává být
zájem. Není to problém jen našeho oddílu, ale pokud si nedokážeme vychovat své
nástupce, spěje oddíl postupně k zániku.
Každý rok oddíl pořádá na konci roku turnaj O přeborníka Bojkovic, který se koná
pod záštitou starosty města. Za loňský rok
získal tento titul Miroslav Jandl, naše nová
významná posila ze Šumic, který se turnaje zúčastnil poprvé a ihned zvítězil, a to ve
svých 88 letech! Jak je vidět, šachy je možné hrát od dětství až do pozdního věku a to
ještě na vysoké úrovni. Přestože jsou šachy
sportem jedním ze skromnějších, finance
jsou nutné i zde. Musíme tedy poděkovat
Městu Bojkovice, že nám na činnost oddílu
přispívá a pak naší dlouholeté sponzorce

Haně Slezákové, která také finančně pomáhá chodu oddílu. Nezbývá než věřit, že
se náš šachový oddíl ještě dlouho udrží na
šachové mapě a snad se i mládež vrátí od
mobilů a počítačů k jiným aktivitám bez
těchto „vymožeností“ dnešní doby.
Přemysl Prachař
NAŠE BOJKOVSKO
periodický tisk územního
samosprávného celku.
Vydává Město Bojkovice, Sušilova 952, 687 71
Bojkovice, řídí redakční rada ve složení Tomáš
Hamrlík, Zdenka Maňasová, Eva Regináčová,
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Uzávěrka příštího čísla
je 8. srpna 2018.
V rámci rychlejšího a operativnějšího zpracování zpravodaje Naše Bojkovsko můžete své
příspěvky zasílat e-mailovou poštou na adresu
zdenka.manasova@muzeumbojkovska.cz, případně doručit datový nosič do Muzea Bojkovska. Bližší informace na tel. 736 210 710.

Distribuční místa
zpravodaje Naše Bojkovsko

Inzerujte v Našem Bojkovsku. Cena 12 Kč/cm2.
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Zpravodaj města je možné si zakoupit
na těchto prodejních místech:
– Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice
– Infocentrum Muzea Bojkovska, p.o.
– K&K Primka Pitín
– Knihovna Muzea Bojkovska
– Městská knihovna v Bojkovicích
– Obecní knihovna Bzová
– Obecní knihovna Přečkovice
– Obchod U Staníků, Komňa
– Trafika RENNO Bojkovice
Naše Bojkovsko
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Bojkovští hokejisté v sezóně 2017-2018
Tradičním bojkovským zimním sportem je hokej. Jako jediný však může
nabídnout svým příznivcům zápasy na
místním hřišti s přírodním ledem spíše
výjimečně, jak se to třeba povedlo v lednu
2017. Zimy jsou čím dál mírnější a plocha
s umělým ledem v nedohlednu. V sezóně
2017 – 2018 se hráčská základna významně rozšířila. Díky tomu mohla vzniknout
dvě mužstva startující ve Valašské hokejové lize pod hlavičkou AHC Bojkovice A
a AHC Bojkovice B. Navíc další část hráčů
vytvořila podobně jako v minulé sezóně společný tým Bojkovice – Rokytnice.
Všechny zápasy Valašské hokejové ligy se
hrají na zimním stadionu v Brumově – Bylnici.
AHC Bojkovice – A
V loňském roce ukončil ze zdravotních důvodů dlouholetou úspěšnou kariéru brankář Roman Stružka. Byl nahrazen Tomášem Jüngerem. Zbytek týmu zůstal beze
změn. Ambicí týmu bylo vyhrát základní
skupinu D a postoupit do skupiny C. Stabilizovaný kádr získal herní zkušenosti a poučil se z neúspěchů v předcházejících vyřazovacích bojích. V devítičlenné skupině
odehrál tým celkem 24 utkání – s každým
soupeřem se tak utkal třikrát. Začátek soutěže se vyvíjel slibně a řada soupeřů byla
poražena takřka rozdílem třídy. Uprostřed
sezóny však přišlo několik zbytečných zaváhání a do čela se dostal NOaCO Team.
Díky zlepšení v jarní části se tým AHC A
opět dostal do vedení a v dramatickém
závěru jej úspěšně uhájil před druhým HK
Lavina Zárečie B. To znamená i automatický postupu do vyšší skupiny.
AHC Bojkovice B
V průběhu léta roku 2017 bylo vytvořeno
nové mužstvo z méně ostřílených mladých hráčů, či úplných začátečníků. Bylo
zařazeno rovněž do skupiny D s cílem
získat zápasové zkušenosti. Herní projev
se postupně zlepšoval a přes úvodní poměrně vysoké porážky postupně srovnával hru s ostatními soupeři, aby docílil pěti
vítězství. Což se dá považovat za solidní
úspěch a základ pro další výkonnostní
růst v příštích sezónách. V té příští bude
tým bojovat ve skupině C.
HC Rokytnice - Bojkovice
Na rozdíl od obou předcházejících týmů
AHC A a B se kombinovaný tým Bojkovice – Rokytnice potýkal s permanentním
nedostatkem hráčů. Byl vedením soutěže
zařazen do druhé nejvyšší výkonnostní
skupiny B a soutěž dohrál díky pomoci
Naše Bojkovsko

hráčů z AHC A a B. Skončil na předposledním místě a do dalšího ročníku již nebude
kvůli malému počtu hráčů zařazen. Hráči
z Bojkovic přejdou do týmů A a B.
Valašská hokejová liga - D
V následujícím ročníku Valašské hokejové
ligy 2018 - 2019 dochází k reorganizaci
celé soutěže. Namísto čtyř výkonnostních
skupin budou vytvořeny pouze tři. Tým
AHC A bude hrát díky vybojovanému postupu ve skupině B, tedy v druhé nejvyšší

soutěži. Dá se předpokládat, že tým bude i
nadále nastupovat ve stejné sestavě.
Závěrem
Bojkovští hokejisté tímto děkují za podporu svým vytrvalým příznivcům i rodinným
příslušníkům. Vždyť v celé Valašské hokejové lize jsou týmy AHC A a B na prvním
místě v hodnocení návštěvnosti. Je to
výzva i pro další fanoušky, do Brumova to
zase není tak daleko.
Leoš Marek a Vlastimil Hela
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NTS Prometal Machining, s.r.o. je dceřinou společností významné holandské průmyslové skupiny NTS-Group.
Zabýváme se zakázkovou výrobou částí strojů a technologických zařízení v procesu CNC obrábění, tváření plechů, práškového lakování
a montáží. Firma od svého založení (1997) sídlí ve městě Slavičín ve svých vlastních moderních prostorách. V současné době máme
190 zaměstnanců. Nezaměstnáváme agenturní zaměstnance vzhledem k tomu, že atmosféra u nás je spíše rodinného rázu a dbáme
na dodržování firemní kultury.
Z důvodů dynamického rozvoje naší firmy
hledáme do našeho kolektivu vhodné kandidáty
na pozici:

– praxe ve svařování tenkých materiálů
(min. 2 roky)
– ochota pracovat ve dvousměnném provozu

Svářeč
Požadavky:
– SOU vzdělání s výučním listem
– platný svářečský průkaz
(státní zkoušky výhodou)
– metody svařování 131/ 135 (MIG/MAG),
141 (TIG)
– svařované materiály:
ocel, nerezová cel, popř. slitiny Al
– znalost čtení výkresové dokumentace
– samostatnost při skládání svařenců

Nabízíme:
– zajímavé mzdové ohodnocení
– po zapracování možnost výdělku
nad 30.000,- Kč
– kariérový růst a zvyšování Vaší kvalifikace
– výborné technické zázemí a moderní,
čisté pracovní prostředí
– firemní benefity: pět týdnů dovolené, finanční příspěvky ke spoření, příspěvek na dopravu, stravenky,
sociální program, jazykové kurzy v rámci pracovní
doby, odměny a firemní akce.

Další volné pracovní
pozice ve výrobě:
–
–
–
–
–
–

obsluha CNC soustruhu
obsluha CNC frézky
mechanik - brusič
svářečský operátor
interní logistik
lakýrník se znalostí lakování komaxitem

Zájemci kontaktujte ing. Gabrielu Králíkovou,
tel. : 774 177 023,
e-mail: gabriela.kralikova@nts-group.nl

Pronájem
zavedené restaurace ChaluPa
v centru Bojkovic

Výhodná cena!

Tel: 602 778 200
E-mail: realityslovacko@seznam.cz

26

Naše Bojkovsko

FOTOGALERIE

Kácení máje | 25. 5. 2018

Vernisáž prací žáků ZŠ Štefánikova | 17. 5. 2018

Turnaj Karate Kata | 17. 6. 2018

Radůza | 31. 5. 2018

Pomník s andělem z dílny Martina Stehlíčka.
Foto: Kristýna Šopíková, Eva Hamrlíková, Petra Skočovská
Naše Bojkovsko
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FOTOGALERIE

Světlovský bál | 23. březen 2018

Foto: Vladimír Regináč, Nikola Maňasová
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