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Naše Bojkovsko

ÚVODNÍK

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
Před několika dny donesli naše ratolesti domů vysvědčení
a my jsme otočili stolní kalendář na druhou polovinu, což znamená, že nastal čas dovolených a prázdnin. Toto období bylo
v Bojkovicích nadprůměrně naplněno kulturními akcemi. Z těch
větších je třeba zmínit Muzejní noc, Stavění a Kácení máje, Rej
čarodějnic, Noc kostelů, která zpřístupnila i běžně nedostupné
části kostela, včetně věže s historickými hodinami. CSOŠ uspořádala v areálu kláštera již tradiční festiválek Domidom a na
Hradské Nivě se uskutečnily střelecké závody MS Niva. Největší
kulturní akcí tohoto roku byl bezesporu XV. ročník Mezinárodního folklórního festivalu Světlovský bál, který se tradičně koná na
Tillichově náměstí. Festivalu se zúčastnilo více než 330 účinkujících z mnoha koutů České republiky, ale i ze Slovenska, Ukrajiny
a exotické Indie. Na hlavní sobotní festivalový program, zahájený
průvodem městem a doprovázený jarmarkem se přišlo podívat
více než 1 000 spokojených návštěvníků. Zde je nutno poděkovat organizátorům celé akce v čele s Jitkou Maštalířovou, Dášou
Peřestou a Bobem Gottfriedem, hasičům za perfektní cathering,
našim zaměstnancům „Rychlé roty“ za podpůrné práce a také
všem sponzorům, bez kterých by se celá akce zcela jistě neuskutečnila. Myslím si, že atraktivním zpestřením byla velkoplošná
projekce zápasů české reprezentace na mistrovství světa v hokeji
na Tillichově náměstí.
Teď bych pár řádků rád věnoval nejdůležitější investiční činnosti.
V květnu byly slavnostně předány do užívání zrekonstruované Podsedky a také nový chodník s kanalizací a s veřejným
osvětlením v ulici Luhačovická. Taktéž byla zahájena dlouho
očekávaná rekonstrukce městského koupaliště. První etapa spočívající ve výstavbě hlavního a dětského bazénu a technologické
části v hodnotě 27 mil. Kč bez DPH. Nutno zdůraznit, že vše je
financováno z ušetřených prostředků rozpočtu města. Hlavní
budova s bufetem, sociálkami a relaxační částí bude předmětem
druhé etapy v roce 2020. Stavebně je taktéž dokončen i nový dopravní terminál, který výrazně změnil vstup do města Bojkovic.

Ještě chybí dokončit ozelenění a instalaci zbylého mobiliáře a historických stavědel. Vysoutěženo máme u projektu Wifi4EU, díky
kterému bude vytvořena veřejná vysokorychlostní internetová sít
v centru města zahrnující Tillichovo náměstí, městský úřad, vlakovou zastávku a autobusový terminál. V letošním roce proběhne
rekonstrukce chodníků na Čtvrti 1. máje, na Mánesově II (spodní část a spojka s ulicí Mánesovou) a zbylá část ve Bzové. Nové
veřejné osvětlení dostanou všechny místní části díky 50% dotaci
OPŽP. Potvrzenou dotaci 50 % máme i u celkové rekonstrukce
hlavní kotelny ZŠ TGM a nově vybudované kotelny ve sportovní
hale. Stará budova školy bude bezbariérová díky novému výtahu
ve vnitřním traktu základní školy. Nových pět odborných učeben
ZŠ TGM, kde je taktéž dotace již přidělena, provedeme příští rok.
Práce související s novým nadstřešením smuteční síně jdou taktéž ke svému úspěšnému závěru. Během léta bude zahájena i
generální oprava „malých“ schodů do kostela. Tato rekonstrukce
bude v rámci ušetření finančních prostředků prováděna vlastními
silami. Prosím o pochopení omezení během výstavby. Na vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace čekáme u projektů – Sportovní
zázemí na Valše (tři stanoviště s posilovacími stroji) a III. etapa obnovy domku lidové architektury čp.302 v Potoku či oprava komunikace Štefánikova.
Projekčně pokračujeme na cyklostezce Krhov-Bzová, rekonstrukci Městského úřadu, vybudování nového parkoviště MěÚ-vlaková zastávka, odkanalizování místních částí, revitalizace
sídliště Mánesova II, chodníky Bezručova čtvrť a Luhačovická (Fučíkova čtvrť – železniční přejezd).
Město Bojkovice si váží veškeré spolkové činnosti. Zastupitelstvo města rozdělilo na přímou podporu spolků částku vyšší než
jeden milion korun. Rád bych na tomto místě poděkoval všem za
organizaci kulturních akcí a také za vzornou reprezentaci města
jak v ČR, tak i v zahraničí.
Závěrem mi dovolte popřát dětem příjemné prožití prázdnin
a Vám mnoho příjemných zážitků z dovolených a načerpání sil do
další práce.
Petr Viceník, starosta města

AKTUÁLNĚ
Volby do Evropského parlamentu 2019
Ve dnech 24. – 25. 5. 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu. V Bojkovicích byla celková volební účast 25,75 %. Z 3 615 voličů,
zapsaných ve volebních seznamech, odevzdalo svůj hlas 930 voličů, z nich bylo 923 hlasů platných. Nejvyšší volební účast byla ve volebním
okrsku č. 6 Přečkovice – 35,65 %, nejmenší v okrsku č. 4 Bzová – 18,39 %.

Volby do Evropského parlamentu 2019
Výsledky hlasování v Bojkovicích a městských částech Krhov, Přečkovice a Bzová

Ve dnech 24. – 25. 5. 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu.
V Bojkovicích byla celková volební účast
25,75 %. Z 3 615 voličů, zapsaných ve volebních seznamech, odevzdalo svůj hlas
930 voličů, z nich bylo 923 hlasů platných.
Nejvyšší volební účast byla ve volebním
okrsku č. 6 Přečkovice – 35,65 %, nejmenší
v okrsku č. 4 Bzová – 18,39 %.
Výsledky hlasování v Bojkovicích
a městských částech Krhov, Přečkovice
a Bzová v tabulce.
Podrobné výsledky hlasování za jednotlivé okrsky najdete na webových stránkách - volby.cz
Jitka Měsková, odbor
organizační a občanských záležitostí

Inzerujte v Našem Bojkovsku.
Cena 12 Kč/cm2.
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1

Klub angažovaných nestraníků

1

0,1

22

Česká Suverenita

0

2

Strana nezávislos\ ČR

0

0

23

TVŮJ KANDIDÁT

0

0

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

6

0,65

24

HLAS

8

0,86

4

Národní socialisté

0

0

25

Koalice Svobodní, RČ

8

0,86

5

Občanská demokra\cká strana

99

10,72

26

Koalice STAN, TOP 09

43

4,65

6

ANO, vytrollíme europarlament

20

2,16

27

Česká pirátská strana

87

9,42

7

Česká str. sociálně demokrat.

61

6,6

28

Svoboda a př.dem.-T.Okamura (SPD)

114

12,35

8

Romská demokra\cká strana

9

Komunis\cká str. Čech a Moravy

10
11

0

0

0

29

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

84

9,1

30

ANO 2011

Koalice DSSS a NF

1

0,1

31

Agrární demokra\cká strana

SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka

1

0,1

32

Moravané

12

Koalice Rozumní, ND

3

0,32

33

PRVNÍ REPUBLIKA

0

0

13

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

2

0,21

34

Demokra\cká strana zelených

5

0,54

14

NE-VOLIM.CZ

1

0,1

35

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOL.

0

0

15

Pro Česko

0

0

36

Koalice Soukromníci, NEZ

3

0,32

16

Vědci pro Českou republiku

6

0,65

37

Evropa společně

1

0,1

17

Koalice ČSNS, Patrio\ ČR

1

0,1

38

KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA

0

0

18

JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.

0

0

39

Křesť. demokr. unie-Čs. strana lidová

131

14,19

19

PRO Zdraví a Sport

1

0,1

40

Alterna\va pro Čs. republiku 2017

2

0,21

21

Moravské zemské hnus

1

0,1

Otevřena nová naučná stezka

1

0,1

219

23,72

0

0

13

1,4

Podrobné výsledky hlasování za jednotlivé okrsky najdete na webových stránkách - volby.cz

Za účasti delegace družební obce
Fačkov ze Slovenska byla téměř v samotném středu města Bojkovic otevřena 27. dubna 2019 Naučná stezka
Aloise Jaška, vytvořená v rámci projektu Z Malej Fatry do Bielych Karpát.
Měří 550 metrů a vznikla na ní čtyři
odpočinková mola nad řekou Olšavou
s lavičkami a stoly pro relaxaci místních

i turistů. U každého mola je umístěn panel,
věnující se jedné ze čtyř městských částí
Bojkovic. Celá stezka je lemována dalšími
osmi informačními panely zachycujícími
významné události z historie města dávno minulé i novodobé. Stezka je součástí
klidové odpočinkové pěší zóny Podsedky,
která navazuje na již vytvořený centrální
prostor Tillichova náměstí a dětského hřiš-

Jitka Měsková, odbor organizační a občanských záležitos<

tě spojeného s klidovou zónou u Mariánského sloupu, která byla dokončena
na přelomu let 2015 a 2016.
Vybudování celé stezky bylo spolufincováno z prostředků Evropského
regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu ČR/SR v rámci programu Společně bez hranic.
Zdenka Maňasová

V pokladně města
lze platit kartou
V
průběhu
měsíce května byl
v pokladně města
Bojkovice zprovozněn platební
terminál. Nově
tedy občané mohou platit, ať už místní
a správní poplatky, tak i jiné platby městu
prostřednictvím svých platebních karet
(VISA, VISA Elektron, Mastercard, MasterCard Elektronic, Maestro apod.)
Pokladní hodiny:
Pondělí, středa: 08:00 - 10:45, 11:45 - 16:45
Pátek:
08:00 - 10:45, 11:45 - 13:00
Zdenka Kostková, finanční odbor
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AKTUÁLNĚ

Košt slivovice v Přečkovicích
Pod vedením členů spolku Živé Přečkovice proběhl v sobotu 20. dubna 2019
v Přečkovicích již 11. ročník tradičního velikonočního Koštu slivovice.
Přípravy na košt probíhaly intenzivně
a s předstihem. Degustátorská komise
ve složení Jan Gruna /předseda/, Pavel
Zemčík, Antonín Lanc, Radim Sviták, František Opravil a Václav Vítek vyhodnotili
jako nejlepší tyto vzorky:
V kategorii „trnka“ zvítězila slivovice
Zdeňka Kolíska /Bojkovice/ s 10 body,
2. místo obsadil vzorek Pavla Homoly /Bojkovice/ s 9,95 body a na 3. místě skončila
slivovice Kristýny Kalinové /Přečkovice/
s 9,90 body.
V kategorii „jablko“ se umístili: 1. místo Pavel Homola /Bojkovice/ 9,90 bodů,
2. místo František Opravil /Bojkovice/
9,85 bodů, 3. místo Kristýna Kalinová /
Přečkovice/ 9,75 bodů. V kategorii „meruňka“ byl nejúspěšnější vzorek Františka
Opravila /Bojkovice/ s 9,90 body. Raritou
i pochoutkou se stala dřínovice Aleny
Huspeninové /Bojkovice/.
Vzorky do koštu připravili jako každoročně František Mlček a Vladimír Mlček.
Skrutátorem byl Jaroslav Gruna.
Velikonoční košt v Přečkovicích pro-

běhl za hojné účasti místních obyvatel,
jejich rodin i známých. Přivítali jsme taktéž
účastníky z okolních obcí.
Součástí příjemného a veselého odpoledne byla i ochutnávka velikonočních
pomazánek a přečkovského zelí.
Nejchutnější pomazánkou byla hlasováním vyhodnocena pomazánka Jany
Říhové, diplom za nejlepší zelí si letos odnesla Jiřina Svitáková. V rámci občerstvení
se na koštu podával guláš připravený An-

Základní umělecká škola seniorům

Od paní ředitelky Základní umělecké školy jsme dostali milou nabídku
a slib, že žáci této školy nám přijdou
do Domu s pečovatelskou službou
předvést, co umí. Dnem koncertu pro
naše klienty, a jak se ukázalo i pro rodinné příslušníky účinkujících dětí, bylo
zvoleno pondělí 29. dubna 2019. Vestibul Domu s pečovatelskou službou
Černíkova praskal ve švech, pro některé návštěvníky se už nedostávalo židlí,
a všichni přítomní se velmi těšili na příNaše Bojkovsko

jemný odpolední kulturní zážitek. Účinkujícími byly děti a mládež různého
věku a s různými hudebními nástroji.
Všem muzikantům se vystoupení moc
podařilo. Posluchači koncertu byli nadšení a odcházeli domů s vědomím krásně strávené části odpoledne. Paní ředitelce Základní umělecké školy a všem
účinkujícím moc děkujeme a doufáme,
že nás nenavštívili naposled!
Petra Kolářová,
Sociální služby Bojkovice

tonínem Lancem.
Tradiční součástí programu bylo i losování tomboly. Děkujeme všem, kteří
na tuto akci přispěli. K tanci i poslechu nás
celým večerem provázela hudební skupina JardaBand z Jihlavy.
Poděkování patří všem, kteří na tuto
akci věnovali vzorky, i všem, kteří pomohli
pořadatelům s organizací této, již tradiční
přečkovické akce.
Jitka Grunová, kronikářka Přečkovic

Rozhledna
s novým nátěrem

V roce 2011 byla Na Skalce zpřístupněna rozhledna, která tak již po několik
let slouží široké veřejnosti a je velmi dobrou a výraznou reklamou města Bojkovic.
Vzhledem k tomu, že se zub času nevyhnul
ani tomuto společenskému zařízení, bylo
nutné provést udržovací nátěr konstrukce
rozhledny, který před Velikonocemi brigádně realizovali členové KBS-SOS Bojkovice. Všem turistům a návštěvníkům
rozhledny Na Skalce, kteří si váží poctivé
a nezištné práce, přejeme příjemné a pohodové zážitky.
Leo Foltýn, KBS-SOS Bojkovice
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HISTORIE

Vladimír Pitka a jeho odbojová činnost

Vladimír Pitka
Na budově starého židovského hřbitova v Polském Těšíně je umístěna pamětní
deska se jmény popravených členů Odboje slezských junáků. Mezi osmnácti jmény
popravených je vytesáno i jméno bojkovského rodáka Vladimíra Pitky, nejmladšího
z deseti dětí zámečnického mistra Josefa
Pitky, od jehož narození si v letošním roce
připomínáme sto let.
Vladimír Pitka se narodil 21. července 1919. Rodina bydlela v Sušilově ulici,
a je nutné podotknout, že jeho dědeček
František patřil k významným bojkovským
osobnostem, neboť v letech 1895–1907
zastával v Bojkovicích funkci starosty.
Vladimír po absolvování školní docházky
pěti tříd obecné a tří tříd měšťanské školy
nastoupil v roce 1934 do učebního oboru
ve firmě Baťa ve Zlíně. Po ukončení školy
byl zaměstnán u téže firmy jako pletař.
Ještě před nástupem na vojenskou službu
se zapojil do leteckého výcviku na firemním letišti v Otrokovicích v rámci akce
1000 pilotů republice. Tyto získané letecké dovednosti si dále rozšířil a prohloubil
po nastoupení na vojenskou službu v roce
1937, kdy byl přidělen k Leteckému pluku 2, dr. Edvarda Beneše v Olomouci. Tady
nastoupil do poddůstojnické školy, kterou
ukončil v roce následujícím po absolvování předepsaných pilotních zkoušek a byl
1. března 1939 jmenován pilotem letcem
v hodnosti vojína. Bohužel však nastalo
období, kdy letiště v Olomouci již bylo
obsazeno Němci a v důsledku toho v jeho
vojenském osobním listu nejsou zapsány
žádné doplňující údaje. Po ukončení vojenské služby se vrací do rodných Bojkovic
6

a k práci do firmy Baťa jako mistr.
Období druhé světové války se
pro jeho život stalo důležitým milníkem,
neboť byl získán ke spolupráci s partyzánskou skupinou vedenou Karlem Hřibem, která působila na Bojkovsku, později
od května 1944 na moravskoslovenském
pomezí. Vladimír byl vyslán na pomoc Slovenskému národnímu povstání a 1. srpna 1944 se stal příslušníkem 1. čsl. partyzánské brigády Jana Žižky na Slovensku,
kde se mu dařilo získat řadu lidí do partyzánské jednotky. Povstání však bylo potlačeno a Vladimír přechází na Moravu, kde
se zúčastnil bojů na moravskoslovenském
pohraničí a poté i v oblasti moravskoostravské. Po příchodu na Ostravsko kontaktoval bratra Ferdinanda, který bydlel
v Ostravě-Přívoze, a rovněž navazuje spojení s Odbojem slezských junáků. Skupina
získávala zpravodajské informace o válečné výrobě v ostravských podnicích, o pohybu, rozmístění a síle německých jednotek,
zakreslovala do map německá obranná
postavení na Ostravsku a předávala informace východním i západním spojencům.
Udržovala spojení se západním výsadkem Clay-Eva. Shromažďovala potraviny,
šatstvo, léky, obvazové materiály, průkazy
a další potřeby pro partyzány, které byly
dodávány do beskydských hor. Tyto aktivity neunikly pozornosti konfidentů gestapa
a uchránit se bylo stále obtížnější. Nedaleký konec války nabádal ke spěchu, snižoval
ostražitost a na důkladné prověřování spolupracovníků partyzánů nebyl čas a došlo
k rozbití skupiny, na níž se nemalou měrou
podílel Josef Kohutek.
Do ukončení okupace zbývaly necelé
čtyři týdny, kdy ostravské gestapo zahájilo
poslední velkou zatýkací akci. Během několika dnů byly zatčeny a uvězněny přes
tři desítky mladých mužů z Ostravy a okolí. Patřili k nim především funkcionáři zakázané skautské organizace Junák. Zatčeni byli i rodiče některých junáků, později
však bylo několik z nich pro nedostatek
důkazů propuštěno. Proslýchalo se, že zatčené skauty na gestapu krutě mučí, aby
z nich vynutili přiznání. První vlna zatýkání
proběhla počátkem dubna, ve druhé vlně
12. dubna 1945 bylo zatčeno posledních
osm osob, mezi kterými byl i Vladimír.
Uvězněni byli v ostravské věznici gestapa. Na příkaz úřadovny gestapa v Brně
a podle pokynů vedoucího ostravské služebny Lehmana i jeho zástupce Cordese
se rozhodlo, že zatčení junáci budou po-

Československý válečný kříž 1939
praveni bez soudu a jakéhokoliv obvinění.
Lehman nařídil Cordesovi, aby exekuce
připravil v Těšíně. Přesné datum exekucí
však není známo, předpokládá se, že byly
provedeny 20. a 27. dubna 1945. Vězni
byli převezeni v ranních hodinách z Ostravy do Těšína do starého opuštěného židovského hřbitova na Hažlaské ulici. Ruce
měli svázané vzadu elektrickým drátem,
poklekli na okraj hrobu a zezadu ránou
z pistole byli usmrceni. Pokud některý
z nich jevil známky života, dostal na dně
hrobu ještě další ránu. Hroby byly poté zasypány slabou vrstvou hlíny. Neboť přesné datum poprav se nezjistilo, bylo určeno jednotné datum na 24. dubna 1945,
na svátek sv. Jiří, patrona junáků.
Po ukončení války byla provedena
exhumace popravených a vzpomínková
tryzna za oběti byla uspořádána 17. června 1945 na těšínském hřbitově. Následující den byly rakve převezeny do Ostravy,
kde byl Vladimír identifikován bratrem
Ferdinandem. Národní pohřeb všech popravených se uskutečnil 24. června 1945.
Vedení Junáka udělilo zavražděným
zlatý stupeň Junáckého kříže „Za vlast
1939–1945“ in memoriam. Vladimír získal posmrtně ještě další dvě ocenění.
Prezident republiky mu udělil 15. prosince 1945 jako uznání bojových zásluh v boji
za osvobození Československé republiky „Československý válečný kříž 1939“.
Za činnost v 1. čsl. partyzánské brigádě
Jana Žižky mu byl od 27. června 1949 přiznán státus čs. partyzána a udělen odznak
Československý partyzán.
Ivanka (neteř) a Svatopluk Kučerovi
Naše Bojkovsko
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Vzdělávání v tísnivé
válečné atmosféře
Školní rok 1938–39 byl zahájen již
s novým ředitelem Martinem Sumcem,
dosavadním ředitelem Měšťanské školy chlapecké ve Valašských Kloboukách.
A hned se musely řešit vážné problémy.
K 1. únoru roku 1939 byly ze školní služby
propuštěny všechny učitelky, jejichž manželé měli dostačující příjem pro obživu
rodiny, a i podmínky k výuce se rapidně
zhoršily.
Dnem 15. března 1939 nastalo nejchmurnější období naší novodobé historie. Okupace naší republiky německými
vojsky a vznik Protektorátu Čechy a Morava. Na věži zámku Nového Světlova se
rozvinul nenáviděný symbol naší poroby
– německá říšská vlajka. Dne 16. března
dorazilo do Bojkovic 350 německých vojáků, 2. července 1940 musel být z budovy
měšťanské školy odstraněn čestný název
„Masarykova“ a všechno, co T. G. Masaryka připomínalo. Rovněž musely být
vyřazeny učebnice dějepisu, zeměpisu
a českého jazyka. Dochází ke změně názvu „Měšťanská škola“ na „Hlavní škola“
a žáci po ukončení 4. třídy obecné školy
mohli osmiletou školní docházku dokončit buď na škole obecné nebo na škole
„Hlavní“, kam měli přecházet především
žáci nadaní. V dubnu roku 1941 odchází
do penze Martin Sumec a zastupujícím
ředitelem byl dočasně pověřen Josef
Gajdušek, který školu „dovedl“ do konce školního roku. Dne 1. srpna 1941 byl
novým ředitelem jmenován dosavadní
ředitel měšťanské školy v Šumicích František Pastrňák. V říjnu roku 1942 se všichni
učitelé museli podrobit zkoušce z jazyka
německého před zkušební komisí. Válečné roky ve všech školách probíhaly v tíživé
atmosféře strachu, nedostatku učebnic
a školních potřeb, přesto s nadějí a vírou,
že zase nastane mír, který nám přinese
svobodu, demokracii, klid na práci a spokojený život. Všichni si museli ještě počkat.
V květnu 1944 došlo v místní zbrojovce k silnému výbuchu. Kromě velkých
škod v samotném závodě, městečku
i okolních obcích byly značně poškozeny
i budovy obou škol. V některých třídách
se nedalo vůbec učit. A další rána. Dne 12.
září 1944 byla budova měšťanské školy
zabrána pro potřeby německého vojska
a žáci z 20 tříd byli polodenně vyučováni
v šesti učebnách obecné školy. Vzdor tíživé válečné situaci stateční učitelé plnili
Naše Bojkovsko

své pracovní povinnosti vůči žákům velmi
odpovědně, v duchu vlasteneckém a národnostním. Nebylo upuštěno ani od mimoškolní činnosti. Škola získala 1. místo
v okresní pěvecké soutěži, pravidelně se
sportovalo ve školních kroužcích, důraz
se kladl na sportovní gymnastiku a lehkou
atletiku. Kulturní akce byly tendenčně zaměřeny, všechno bylo podrobeno tvrdé
cenzuře. Žáci museli pravidelně sbírat druhotné suroviny, včetně starého šatstva,
vše pro potřeby bojující německé armády.
V posledním roce války sloužila školní budova jako ubytovna pro německé
a později rumunské vojáky. Veškeré zařízení i samotná škola byly značně poškozeny, k čemuž dopomohlo i nečekané
bombardování Bojkovic. Konec války se
nezadržitelně blížil a 1. května 1945 v dopoledních hodinách vítali bojkovští občané s nadšením rumunské vojsko. Válka
pro všechny občany skončila a 28. května
bylo opět zahájeno pravidelné vyučování
již ve svobodné republice. Tentokrát školní rok skončil mimořádně až 19. července.
Žáci se rozcházeli na prázdniny s radostným očekáváním příštího roku v míru
a bezpečí.
Poválečné období
První mírový školní rok byl citelně poznamenán poválečnou situací znásobenou
katastrofálním suchem. Dříve, než se začalo učit, bylo třeba vykonat řadu věcí.
Začíná se opravou fasády školní budovy,
zasklíváním rozbitých oken způsobených
bombardováním, do tříd se stěhoval
skromný školní nábytek, doplňoval se počet učebnic, pomůcek, prováděl se úklid,
malování a další věci nezbytné k zahájení
výuky. Do učeben byl zaveden školní roz-

hlas. V suterénních místnostech bylo obnoveno Krajinské muzeum, jehož zakladatelem i donátorem byl učitel Alois Jašek.
	Atmosféra politického strachu,
nátlaku a nejistoty
Školní rok 1947/48 byl ve znamení
velkých změn, a to hlavně politických.
25. únor 1948 pronikavě změnil chod
celé společnosti a samozřejmě i školy. Je
přijat zákon o jednotném školství, který
přinesl do školských zařízení silnou politizaci a strach. Od 1. 9. 1948 se mění učební
osnovy, mění se i název školy na „Střední
školu v Bojkovicích“. Je vypuštěn čestný
název „Masarykova“, jako nepřípustný, ale
co je nejhorší, začínají politické „čistky“
v řadách učitelů.
V roce 1950 byl ustanoven novým
ředitelem Jindřich Götz, rodák ze Strání.
Byl ostrým a nekompromisním nositelem
komunistických idejí a zásad, což se negativně projevovalo nejen na atmosféře
ve škole, ale i v samotném městečku. Centrálním rozhodnutím byly staženy téměř
všechny učebnice, řada „nevhodných“
knih ze školní i učitelské knihovny byla
vyřazena a zničena, škola dostává novou
výzdobu v podobě hesel propagujících
KSČM, ČSM, SČSP, JZD, PO a socializaci
vesnice. Výjevy ze života pionýrů a svazáků provázely žáky na všech chodbách. Jejich autorem byl výtvarník školy pan učitel
Miroslav Hron, který „věnoval“ této práci
celé hlavní prázdniny. Začínají se preferovat žáci, jejichž rodiče byli členové strany,
a kteří nepřihlásili své děti do náboženství,
a rovněž děti rodičů, kteří vstoupili do JZD.
Přednost ke studiu dostávají děti z dělnických rodin, často před žáky s předpoklady
budoucích úspěšných studentů. Mění se
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mimoškolní činnost dětí. Je zrušen Orel,
Junák, Sokol, Skaut, dětská náboženská
sdružení, jsou zakládány nové organizace s hlubokým a cíleným politickým nábojem. Především pionýrská organizace
a svaz mládeže. Ve školních kronikách se
píše o politických událostech, školních
oslavách, které se vztahují k VŘSR, MČSP,
Leninovi, Stalinovi, Gottwaldovi a dalších.
Do čela škol jsou jmenováni pouze věrní členové strany, často nekompetentní
a neschopní, mnohdy nesplňující podle
zákona požadované vzdělání. Ostatní nemají sebemenší šanci.
Školní rok 1954 probíhal ve velmi
stísněné atmosféře, kterou svým přístupem k členům učitelského sboru navodil
tehdejší ředitel. Několik odvážných pedagogických pracovníků i část bojkovské veřejnosti požadovala odstoupení J. Götze.
Zatím marně. „Kdo nejde s námi, jde proti
nám“, plnil důstojně v praxi známé heslo
komunistů tehdejší ředitel. A tak uprostřed školního roku – v únoru 1955 byli
bez vážných důvodů přeloženi do Nivnice
Jaroslav a Vlasta Valáškovi, kteří se mu-

seli do tří dnů vystěhovat ze svého bytu
a opustit Bojkovice. František Salvet přeložen na Starý Hrozenkov, Miroslav Guryča
do Bánova a školu opustil také sympatický
a oblíbený učitel Milan Koželuha. Celému
učitelskému sboru bylo ústřední školní
inspekcí uloženo ve zvýšené míře studovat politickou literaturu a plně se zapojit
do veřejného a polického života, což bylo
důsledně sledováno a dokumentováno až
do listopadu 1989.
V roce 1958 na základě politických
prověrek obdrželi propouštěcí dekrety
Alois Kolařík (zbytek života pracoval jako
skladník v JZD Tupesy) a také Eva Langro-

vá, oba z důvodu náboženského. Do školy
se již nikdy nevrátili. Dalším propuštěným
byl vlídný a oblíbený učitel 1. stupně František Kučera (nastoupil jako dělník do Vlárských závodů Bojkovice), poté vážně
onemocněl. Po několika letech mu bylo
umožněno, aby se navrátil mezi své milované žáky na 1. stupni.
Atmosféra politického nátlaku, strachu a nejistoty trvala na bojkovské škole
až do roku 1960, kdy pod silným tlakem
veřejnosti nakonec Jindřich Götz „na vlastní žádost“ odchází jako řadový učitel
do Prakšic.
Zdeněk Ogrodník st., emeritní ředitel školy

Historie volejbalu v Bojkovicích – 6. část
Realizace nových
volejbalových kurtů
Umění začít a pozvednout do reálných
kontinuit lidský záměr vyžaduje nejen
odvahu a rozhodnost, ale také urputnost
a cílevědomost, že se „to“ musí zvládnout.
Po různých návrzích, diskusích a polemikách bylo rozhodnuto o místu nového
volejbalového hřiště. Je odsouhlaseno
využít pozemek mateřské tělovýchovné jednoty v těsném sousedství kuželny
a ubytovny a z druhé strany vlnící se frekventované silnice. Čtyři kurty zde se nevejdou jako na hřišti Pod Světlovem, ale jiná
možnost není.
Ve zrychleném termínu je zrealizován projekt, vydáno stavební povolení
a na jaře roku 2012 začínají výkopové práce. Pracuje se téměř denně, o sobotách
i nedělích bez pomoci jakékoliv stavební
firmy. Bez dotací! Brigádně, bez nároku
na mzdu jako za reálného socialismu. Ale
ne v akci zet, nýbrž v akci „Mám rád bojkovský volejbal.“
Za cca čtyři měsíce rozzářila nedávné
staveniště červená antuka a z ní se vylouply dva nové volejbalové kurty, okolo
kterých byly osazeny lavičky, rozvedena
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voda na kropení kurtů a kolem celého
areálu byl postavený nový plot. Troufáme
si tvrdit, že tak operativně a rychle by to
zřejmě nezvládla ani profesionální firma.
Na konci srpna se zde poprvé konal další ročník Poháru Bílých Karpat, a tak byl
sled tradičního turnaje nepřerušen. Ani se
s tím zpočátku nepočítalo, o to víc je třeba
se poklonit všem, kteří se o to zasloužili.
Při této příležitosti byly kurty slavnostně
otevřeny věcnými krátkými projevy hostů
a tradičně přestřižením pásky za přítomnosti starosty města Petra Viceníka a předsedy TJ Bojkovice Josefa Doležela, kteří
morálně i ekonomicky podpořili toto dílo.
V dalších létech bylo z volných přízemních
prostorů dobudováno skromné technické zázemí, které již dnes tvoří dvě šatny,
sklad, sprchy, sociální zařízení a slunná
moderní klubovna.
Co to stálo? Proslýchá se, že
cca 1 700 000 korun českých a hodně úsilí
a dobrovolné práce.
Kdo přispěl? Mateřská TJ Bojkovice,
Město Bojkovice, sponzoři, finanční dary
od současných i bývalých hráčů, funkcionářů a příznivců.
Kdo se nejvíce snažil? Každý podle

svých sil, času a schopností. Vzpomeňme
agilního Radka Lahutu st., Vlastika Zimmermanna, předsedu oddílu, který celý
projekt úspěšně řídil, Libora Helu, Petra
Davida a další.
A tak volejbalisté mají zase svůj azyl,
do kterého jich okolnosti nedobrovolně
vyhnaly. Přesto si nelze nezastýskat, že
tak jako nelze nahradit v Praze milovanou
Štvanici, tak stejně nejde v Bojkovicích
ničím nahradit milované hřiště Pod Světlovem a turnaj O Pohár Bílých Karpat již
nikdy nebude tak oblíbeným a žádaným
turnajem jako předchozích několik desítek let.
Družstvo nové generace
Po revoluci ukončili téměř všichni současní hráči závodní činnost. Jednak kvůli
věku či pracovním a rodinným důvodům,
a tak do krajského přeboru plynule přešel
kompletní tým juniorů. Postupně byl doplněn Romanem Braunerem z Hluku a třemi hostujícími hráči Fatry Zlín Dušanem
Lečbychem, Pavlem Polou a Jirkou Pytelou, který si v Bojkovicích našel manželku
a trvale se zde usadil.
Na nahrávce se zpočátku střídali ToNaše Bojkovsko
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máš Zimmermann a Ivo Valter, na bloku
hráli Luboš Michalčík, Jirka Pytela, Roman
Brauner a Luděk Lahuta. Na smeči úřadovali Libor Hela, Pavel Pola, Dušan Lečbych,
Patrik Staš, Rosťa Maca a také starý pardál
Tonda Slabiňák. Od začátku se družstvo
jevilo jako velmi perspektivní a výsledky
to potvrzovaly. Každou sezónu se útočilo
na špičku krajského přeboru a usilovalo
o titul krajského přeborníka Zlínského kraje. Už se nehrávalo v centru zrajících vinic
a útulných sklípků, ale sportovní diplomacie nás z krásného Jihomoravského kraje
šupla na Zlínsko. Našimi soupeři se staly
Napajedla, Kroměříž, Hulín, Holešov, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm,
Hošťálková, Nivnice, Vsetín, béčko Starého Města, Technika Zlín, Uherské Hradiště, později také Březolupy, Uherský Brod,
Květná aj.
Období 2000–2010
Volejbalový oddíl v této době manažeroval osmičlenný výbor ve složení:
Vlastimil Zimmermann – předseda, Radek
Lahuta – organizační pracovník, Radislav
Staš, Tonda Slabiňák, Pavel Slavíček ml.,
Josef Slavíček, Dana Rumánková a Zdeněk
Ogrodník. Protože veškeré organizované
soutěže se hrály v halách, velkou měrou
se finanční situace klubu negativně promítala do našeho rozpočtu. Za nájem
sportovní haly jsme za sezónu zaplatili
cca 40 000 Kč, a to letní a podzimní příprava probíhala na antuce. Do mistrovské sezóny bylo zařazeno pět družstev – všechna startující v krajském přeboru.
Kádr mužů byl následující: Tonda Slabiňák, Dušan Lečbych, Jiří Pytela, Pavel
Pola, Libor Hela, Ivo Valter, Luboš Michalčík, Luděk Lahuta, Patrik Staš, Jiří Špirit,
Rosťa Maca, Stanislav Kopunec, Petr Slavíček a Radislav Staš. Několik let jsme měli
v soutěži nejmladší družstvo s postupným
cílem zaútočit na postup do II. ligy. Sešla
se dobrá parta s poctivým a odpovědným přístupem v tréninku a pohledným
moderním volejbalem. Výsledky týmu se
každoročně blížily k tomu nejlepšímu, co
bylo možné v Krajském přeboru Zlínského
kraje vidět.
	A naše umístění?
Třikrát jsme měli šanci v kvalifikaci
o postup II. ligy, ale příliš velká odpovědnost hráčů, zřejmě i menší zkušenost nám
zavřely dveře do vysněné ligové soutěže. A tak mladíkům zůstal bolestivý šrám
na duši a naděje, že někdy v budoucnosti
se to musí podařit. Říká se, že jenom ten,
kdo nemá naději, je ztracen. Věříme, že čas
Naše Bojkovsko

naše naděje určitě naplní.
Kvalifikace o II. ligu – Bojkovice 2006
Historicky první kvalifikace o postup do
ligy. Naše družstvo po dohodě připravoval Roman Macek, hlavní manažer a trenér
extraligového týmu VSC Fatra Zlín. Příprava probíhala systematicky a nerušeně více
než dva měsíce před kvalifikací. Družstvo
bylo posíleno o mladého nadějného smečaře ligové Fatry Zlín Jana Krbu (hostování), jinak tým zůstal ve stejné sestavě
z mistrovské soutěže. Třídenní kvalifikace
probíhala ve sportovní hale ZŠ TGM Bojkovice 5. - 7. května před početným publikem, s výbornou organizací a pro všechny
týmy s komfortním zázemím.
Našimi soupeři byli: SK KOJETÍN, TJ Sokol PALKOVICE, TJ Jiskra HAVLÍČKUV BROD
a TJ HOLUBICE. Kvalifikaci zahájilo naše
družstvo v pátek proti Kojetínu. Začali
jsme výborně a soupeře jsme vyprovodili z palubovky výsledkem 3:1. Bohužel to
bylo naše jediné vítězství. V sobotu jsme
lehce prohráli se zkušeným týmem Palkovic a s Havlíčkovým Brodem stejným
výsledkem 0:3. A bylo po nadějích. Nedělní zápas byl pro naše hochy pouze labutí písní. Výborným Holubicím jsme sice
sebrali jeden set, ale to bylo málo. Odešli
jsme s porážkou 1:3 a skončili na 4. místě
před Kojetínem. Postup do II. ligy si zajistily Palkovice, které se zkušeným hráčským
kádrem všechny zápasy vyhrály a ztratily
pouze jeden set. Druhým postupujícím
byl Havlíčkův Brod a na třetím nepostupovém místě skončily Holubice.
Reprezentovali: Jan Krba, Tomáš Zimmermann, Ivo Valter, Lubomír Michalčík,
Pavel Pola, Dušan Lečbych, Libor Hela, Jiří
Pytela, Patrik Staš, Luděk a Radek Lahutovi, Rostislav Maca. Družstvo vedl Roman
Macek.
Kvalifikace o II. ligu – Hlučín 2007
Po roční přestávce jsme dostali další
šanci. Náš tým obsadil v mistrovské soutěži 1. místo a stal se poprvé Přeborníkem
Zlínského kraje. V severomoravském Hlučíně, který byl pověřen pořadatelstvím
kvalifikace, nás očekávali tito soupeři: TJ
HLUČÍN, TJ ŠUMPERK, SK ROSTEX VYŠKOV
a TJ SOKOL HROTOVICE. Družstvo se připravovalo v domácí sportovní hale pod
trenéry Radkem Lahutou, Vlastimilem Zimmermannem a Antonínem Slabiňákem.
Do Hlučína se cestovalo s odhodláním
podat co nejlepší výkon a vybojovat pro
naše město vrcholovou soutěž.
O našich soupeřích, kteří byli jiní než
na loňské kvalifikaci, jsme neměli žádné
informace. V prvním utkání proti nebez-

pečnému Sokolu Hrotovice se hrál vynikající volejbal, který byl později označen
jako nejlepší zápas celé kvalifikace. Zasloužené vítězství našeho týmu poměrem
3:2 zvýšilo sebevědomí našim hráčům.
Po prvním hracím dnu jsme byli považováni za jednoho z favoritů, ale jak
už to tak bývá, v rozhodujících zápasech
o 2. místo zajišťující postup jsme prohráli.
Druhý den jsme zůstali na štítě zkušenému
a výkonnostně lepšímu domácímu družstvu (0:3), který nakonec celou kvalifikaci
vyhrál. V nejdůležitějším utkání s o něco
slabším Šumperkem jsme svedli lítý boj
o 2. místo a v pětisetovém, velmi vypjatém boji, jsme smolně v tiebreaku prohráli
o 4 body, celkově 2:3. Hráči padli na podlahu vyčerpaní, zklamaní a nešťastní. Později
se ukázalo, že tento zápas nás stál postup.
V posledním utkání jsme porazili Vyškov 3:2
a celkově jsme obsadili 3. místo. Postoupil
domácí Hlučín a druhé Hrotovice. Zpackaná kvalifikace, která mrzí, protože v dalších
letech po rekonstrukci a omlazení týmu
jsme neočekávali, že brzy přijde možnost
třetího pokusu. Ale mýlili jsme se.
Reprezentovali: nahrávači Tomáš Zimmermann a Ivo Valter, blokaři Luboš
Michalčík, Luděk Lahuta, Roman Brauner,
Jiří Pytela a Zdeněk Juračka, smečaři Libor
Hela, Rosťa Maca, Radek Lahuta ml., Pavel
Pola a univerzál Dušan Lečbych. Trenéři:
Radek Lahuta, Vlastimil Zimmermann, Antonín Slabiňák
Zdeněk Ogrodník st., emeritní ředitel školy
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Čarodějnické procesy v Bojkovicích
Každý, kdo se zajímá o historii Bojkovic, jistě ví, že existuje Krevní kniha městečka Bojkovic. Kdo ji však viděl, jistě mi dá
za pravdu, že si v ní moc nepočte. Originál
je psán starým ozdobným písmem-gotickou kurzivou – a pro neodborníka je těžko čitelný. Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti vydalo v roce 1971 přepis této
knihy v dnes běžně užívaném písmu. Ale
ani to neučinilo knihu příliš čtivou. Je to
proto, že je to převážně úřední dopisování mezi bojkovickými radními (právem
nižším) a uherskobrodskými radními
(právem vyšším). Text je plný archaizmů
a pro dnešního čtenáře jen málo srozumitelný. Osudy lidí, kterých se zápisy týkají, se v textu dají jen obtížně vysledovat.
Přesto bych se chtěl pokusit několik příběhů těchto lidí převyprávět. Kniha popisuje
soudní případy v období let 1630 až 1721.
Kauzy nejsou řazeny chronologicky podle
času, ale podle druhu provinění. První část
se týká procesů čarodějnických. Musíme
si uvědomit, že se jedná o případy z roku
1630 a 1635. Čarodějnické procesy byly
obvyklé po celé Evropě.
První obžalovanou z čarodějnictví
byla Kateřina Shánělka z Luhačovic. Luhačovice tehdy patřily do Světlovského panství. Kdo ji udal a z čarodějnictví obvinil,
není v knize uvedeno. Dobrovolně se k čarování nepřiznala, a tak byla na radu „vyššího práva“ z Uherského Brodu, podrobena právu útrpnému – mučení. Právo
útrpné mělo několik stupňů. Při prvním
stupni kat předvedl vyslýchanému mučicí nástroje. Druhý stupeň bylo tzv. suché
trápení. To spočívalo nejčastěji k pověšení
vyslýchaného na žebřík za ruce svázané
vzadu. Za spoutané nohy byl lanem tažen
dolů. Lano se navíjelo na válec s klikou.
Byla mu vykloubena ramena, zpřetrhány vazy a svaly. Když to nestačilo, bylo
přistoupeno ke třetímu stupni, světlému
trápení. Při něm byl delikvent zavěšený
na žebříku pálen na bocích a v podpaždí
svazkem svící. Je skoro jisté, že se nešťastník přiznal ke všemu, co mu bylo kladeno
za vinu, i když to třeba nespáchal. Z dnešního pohledu to byla nelidská krutost,
ale z pohledu tehdejších lidí bránil obviněnému člověku v přiznání ďábel. Toho
bylo nutno tímto trápením z těla vyhnat,
a ulehčit tak duši vyslýchaného, která je
nesmrtelná a je důležitější než tělo.
Jakému mučení byla Kateřina Shánělka podrobena není v Krevní knize uvedeno. V zápise o výslechu je však její doznání:
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(kvůli srozumitelnosti neuvádím přesné
znění zápisu, pouze jeho význam a smysl).
Lejny lidskými své krávy okuřovala, protože jim překáženo bylo (byly uřknuté,
a proto špatně dojily). Střechu kovářovu
trhala a tím doškem krávy okuřovala, protože jim překáženo bylo. Srst kravskou kázala děvečce trhat, ale ta ji nepřinesla.
Zelinu (čarovné byliny) kázala nahé
děvečce trhat mezi svatými Jany. A tou
zelinou potom dům kropila, aby v domě
štěstí bylo. Pak za krokev zelinu dala, aby
do domu hrom neuhodil. Moč kravskou
že sbírala a ve džbánu na ohni smažila tři
dny, aby se dověděla, kdo jejím kravám
škodí, když se potom roznemohla kráva
Jakubcové, dověděla se to. Adamcové lejno, když šla do ústraní na velkou potřebu,
kázala děvečce přinést (což ta učinila) proto, aby tím lejnem boty svého muže natírala a tím jej pro Adamcovou zošklivěla, že
jest tomu tak, že těm děvčatům všechny
ty věci vykonávat poroučela, což oznamovaly, a na tom že umřít chce.
Ortel vynesl purkmistr a rada města
Brodu Uherského:
Pro příklad a výstrahu jiným má být
Kateřina Shánělka mistrem popravním
mečem ztrestána. A taky byla.
Zkusme se nad tímto případem zamyslet. Zřejmě svou paní udaly a z čarování
obvinily děvečky, které u ní sloužily. Možná byla na ně krutá. Kdo ví? Nebo Adamcová, za kterou chodil její manžel? To se už
nedovíme.
Další případ se odehrál v roce 1635.
Kateřina Kukušková, hospodyně na faře
v Bojkovicích, žalovala tehdy u bojkovického práva na Zuzanu Ouředníčkovu, že
chce ji, a její dceru „umořiti a zkaziti“. Zuzana Ouředníčková se u výslechu bránila
a žádala, ať to Kukušková dokáže. Ta se
dovolávala svědectví Kateřiny Mrázkové
z Pitína, ke které se žalovaná chodila radit, jak jí uškodit. Zuzana Ouředníčková
přiznala, že v Pitíně byla. Uvedla však, že
tam šla vymáhat dluh od Valocha. Cestou
se k ní přidala její sousedka Žáčena, která
šla k Mrázce pro smetanu. Žáčena ji řekla,
ať se pro ni u Mrázky staví až půjde domů.
Tak se i stalo. Když Zuzana vešla do domu,
viděla, jak Žáčena s Mrázkovou vycházejí
z komory. Mrázková vyprávěla Žáčeně, že
Kukuškové velice pomohla, když byla její
dcera nemocná. Umývala ji vodou z křtitelnice a přikládala na bolest boží tělo
(hostie), které si Kukušková sama přinesla.
Kateřina Mrázková byla předvedena k vý-

slechu, při kterém vypověděla, že u ní
Ouředníčková byla dokonce čtyřikrát
a žádala ji, aby Kukuškovou „zostudila“.
Význam toho slova byl tenkrát jiný než
dnes. Znamenal asi ublížit čarováním. Ona
to však pokaždé odmítla. Popřela, že by
Ouředníčkové radila, jak Kukuškové a její
dceři škodit. Rovněž popřela, že by léčila
dceru Kukuškové vodou z křtitelnice a přikládáním hostií. Zuzana Ouředníčková jí
dokonce prozradila, že jí jde o místo farské hospodyně, kterou je dosud Kateřina
Kukušková. Proto chce, aby ji Mrázka „zostudila“.
Bojkovští páni radní poslali dotaz
do Brodu, co s tím mají dělat. Odpověď
přišla okamžitě. Všechny čtyři ženy zavřít,
a to každou zvlášť. Podrobně popsali,
na co se které mají ptát. První mají vyslechnout Zuzanu Ouředníčkovou, jestli si
to o tom mytí svěcenou vodou a přikládání hostií nevymyslela. A pohrozit právem
útrpným, jestli nebude mluvit pravdu. Ta
však trvala na svém a věčným zatracením
své duše se zaklínala, jestli nemluví pravdu. Druhou vyslechli Kateřinu Kukuškovou. Ta popřela, že by v kostele brala vodu
z křtitelnice, i to, že by kradla hostie. Přiznala, že nemocnou dceru omývaly zelinovým odvarem, a to z bezu chebzí a ještě
jinými bylinami, až se uzdravila.
Třetí přišla na řadu Žáková. Ta vypověděla, že byla u Mrázkové pro smetanu
a čekala na Ouředníčkovou, až se pro ni
zastaví. Žádné řeči o omývání nemocné
svěcenou vodou a přikládání hostií nikdy
před tím neslyšela, až tady u výslechu.
Poslední byla vyslechnuta Kateřina
Mrázková. Ta opakovala to, co při prvním
výslechu. Přes vyhrůžky od vyslýchajícího,
že bude podrobena právu útrpnému, trvala na svém. Žádné rady Ouředníčkové,
jak škodit Kukuškové, nikdy nedávala a nikdy nikoho svěcenou vodou neomývala.
Bojkovští radní se znovu obrátili
na své „právní otce“ do Brodu. Ti doporučili vyslechnout Zuzanu Ouředníčkovou
a Kateřinu Mrázkovou právem útrpným.
Zároveň si stanovili podmínky zapůjčení
kata z Brodu. Pro kata má být vypraven
„konvoj“- ozbrojený doprovod – poněvadž cesty nejsou bezpečné. Stejně tak
i na zpáteční cestu. První má být právem
útrpným tázána Zuzana Ouředníčková,
a to za přítomnosti Mrázkové, aby ta viděla, co ji čeká. Když kat a jeho pacholci
pověsili Zuzanu na žebřík za ruce svázané
vzadu, ta se přiznala, že si to celé vymysNaše Bojkovsko
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lela, aby dostala místo farské hospodyně.
Dalšího mučení nebylo třeba. Celá kauza
byla rázem jasná. Výslech Kateřiny Mrázkové se už obešel bez práva útrpného.
Ona přiznala, že lidi i dobytek léčí dobrými zelinkami (léčivými bylinkami) i zaříkáváním. Pobožná slova že při tom říká
a modlitbami si pomáhá, říkaje: „Ouroky,
ouročiska, jaké jsou mužské, ženské, panenské, všecky troje, devatery, šachovské,
božou mocou, Pána Krista s pomocou,
Pána Krista vodičkou, rozejděte se pryč!“
To slovo „ouroky“ má zřejmě význam

„uřknutí“ tj. ublížení kletbou nebo zlým
pohledem. Páni radní opět vyrozuměli své
„právní otce“ v Brodě o výsledku vyšetřování. Ti vynesli rozsudek: Zuzana Ouředníčková má být popravena utopením.
Kateřina Mrázková má být propuštěna,
ale pod hrozbou ztráty hrdla musí zanechat čarování. Kateřina Kukušková má
být propuštěna, ale nesmí být nadále
farskou hospodyní, protože se při léčení
své dcery zapletla do čarování. Žáková
má být propuštěna, s tím že soud na ni
neshledal žádnou vinu. Rozsudek svojí

krutostí vyvolal mezi lidmi pobouření.
Za zmírnění trestu pro Zuzanu Ouředníčkovu se přimlouval i majitel panství
hrabě Pavel Serenyi a hlavně paní hraběnka. Na jejich přímluvu byl trest změněn na milosrdnější – stětí mečem. Ortel
byl vykonán 27. září 1635. Všeobecně
se má za to, že za čarodějnické procesy
může církev. Tady ale vidíme, že za oba
tyto případy mohli obyčejní lidé, jejich
zloba, chamtivost, závist a nenávist.
Petr Vašina st.

100 let knihovnického zákona
Motto: „Na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva zřizovány
buďte politickými obcemi veřejné knihovny
s četbou vzdělávací naučnou i zábavnou,
která má skutečnou vnitřní hodnotu.“
Před 100 lety – 22. července 1919 –
přijalo Národní shromáždění Československé republiky zákon č. 430/1919 Sb.,
o veřejných knihovnách obecních.
Zpravodaj kulturního odboru poslanec Max Pilát tento zákon uvedl s odkazem na tradici četby a potřebu rozšířit
vzdělanost lidu. Zákon podepsal Tomáš
Garrigue Masaryk, ministerský předseda Vlastimil Tusar, ministr vnitra Antonín
Švehla a ministr školství a národní osvěty
Gustav Habrman. Má dvanáct paragrafů
a formu NAŘIZOVACÍ – obce jsou povinny
zřizovat veřejné knihovny s četbou vzdělávací, naučnou, zábavnou, jež má skutečnou hodnotu a prohlubovat a doplňovat
tak vzdělanost všech vrstev národa. Zákon
také pamatuje na národnostní menšiny,
pro které má být zřízeno zvláštní oddělení, případně společná knihovna pro několik obcí. Knihovna má mít půjčovnu knih,
čítárnu časopisů a knihovnu příruční.
Zákon řeší i náklady na zřízení a udržování knihovny i její řízení – má to být
4 - 8členná knihovní rada, jejíž činnost stanovuje osmý paragraf. Rada jmenuje knihovníka, vede finanční správu knihovny,
na návrh knihovníka rozhoduje o nákupu
nových knih a vyřazování nevhodných,
zastaralých, poškozených. Stanovuje
pravidla pro půjčování, podává ročně písemnou zprávu o své činnosti obecnímu
zastupitelstvu. Zákon na několika místech
odkazuje na prováděcí nařízení s podrobnostmi, nutnými k uskutečnění tohoto
Naše Bojkovsko

zákona. Prováděcím nařízením se stalo
Nařízení vlády Republiky Československa
z 5. listopadu 1919. Nařízení je velmi podrobné. Věnuje se mimo jiné problematice menšinových knihoven, místnostem
knihovny a jejich vnitřnímu zařízení, výpůjčním podmínkám, upřesňuje náklady
na veřejné knihovny (podle počtu obyvatel), kvalifikační předpoklady pro funkci
knihovníka apod. Fakt, že byl knihovnický zákon přijat prakticky několik měsíců
po vzniku první Československé republiky, není nahodilý. Jeho přípravou se řada
knihovnických předchůdců zabývala již
v druhé polovině 19. století a snaha o jeho
uskutečnění byla podpořena v roce 1910
na sjezdu českých knihovníků.
Dne 14. října 1918 pak byl první
konkrétní návrh s důvodovou zprávou
předložen knihovnímu odboru Osvětového svazu (zprávu zpracovali L. J. Živný
a J. Auerham za pomoci právníka V. Bohuslava). Po vzniku republiky pokračovaly
práce na zákonu intenzivně již na půdě
ministerstva školství a národní osvěty.
Mimo jiné byl diskutován problém, zda
zřizování knihoven obcemi má být povinné či dobrovolné. Zvítězil názor, že knihovny mají být pro dostupnost všech zřízeny
ve všech obcích. Dnes již víme, že zákon
z roku 1919 nebyl dokonalý, ale na svou
dobu byl velmi pokrokový. Byl mnohem
propracovanější a šel mnohem dál než
jeho západní vzory: zřizování a udržování knihoven obcemi bylo povinné, bylo
postaráno o národní menšiny, pamatováno na kvalitní obsah knihovních fondů
(20% naučné literatury). Zákon umožnil zřizování poboček, čítáren, půjčoven pro mládež, hudebních oddělení.
Půjčováním přenosných knihoven byl

vytvořen základ budoucí – dnešní MVS
(Meziknihovní výpůjční služby) a zřizováním ústředních knihoven pak metodická
pomoc menším knihovnám. První knihovnický zákon z roku 1919 měl zásadní
pozitivní vliv na další vývoj veřejného knihovnictví v Československu ve 20. století.
Následující zákony:
- Zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné
soustavě knihoven (Knihovnický zákon) –
zrušen k 1. 1. 2002.
- Zákon o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb (Knihovní zákon)
– zákon č. 257/2001 Sb., ze dne 29. června 2001.
Tento zákon nabývá účinnosti dne
1. ledna 2002. Počátek účinnosti byl stanoven ve vazbě na realizaci zákona souvisejícího s reformou veřejné správy, kterou byly převedeny kompetence dosud
vykonávané orgány státu na obce a nově
vzniklé kraje.
Božena Gajdová
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Co se děje v mateřské škole
Budeme ekoškolou
Celý školní rok jsme usilovali o to,
abychom získali titul Ekoškoly. Ekoškola
je mezinárodní program, který se snaží
ze školy udělat příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.
Vzhledem k tomu, že předškolní období
je velmi důležitým mezníkem v období
dítěte, kdy děti chtějí objevovat svět a učit
se novým věcem, je dobré děti již v tomto
období seznamovat s důležitostí životního prostředí. A tak jsme se rozhodli začít
u těch nejmenších.
Díky našemu ekotýmu jsme udělali tolik práce, že jsme se mohli přihlásit k auditu již první rok, co jsme do programu byli
zapojeni. Práce to nebyla jednoduchá,
museli nám pomoci nejen děti, ale i pedagogové a rodiče. Bez nich bychom titul
nezískali. S radostí vám chceme oznámit,
že jsme vše zvládli a pojedeme do Prahy
převzít vlajku! A tak se z nás, jako jednou
z mála ve Zlínském kraji, stane Ekoškola.
Barbora Jurásková,
vedoucí učitelka MŠ Čtvrť 1. máje
a koordinátorka programu Ekoškola
Jak se děti stravují
Při stravování našich dětí je jednou
z priorit prohlubování správných stravovacích návyků. Jídelníčky skládáme
s ohledem na současné trendy v gastronomii spolu s nejnovějšími poznatky
o zdravé výživě, které čerpáme zejména
ze Státního zdravotního ústavu.
Jak to vypadá v praxi? Stravu připravujeme zejména z čerstvých surovin (ne
z polotovarů). Zařazujeme také ty méně
obvyklé například bulgur, kuskus, tarhoňu,
cizrnu, pohanku nebo červenou čočku.
Potraviny jako je zelenina, brambory, ovoce nebo máslo se staly samozřejmostí.
Moučné pokrmy, knedlíky, svačinky včetně pomazánek si připravujeme vlastní. Že
je tato cesta správná, dokládá zpráva Krajské hygienické stanice Uherské Hradiště,
která nám v roce 2018 vypracovala rozbor
jídelního lístku v MŠ Čtvrť 1. máje. Výsledky byly uspokojivé, a to také v části plnění legislativních požadavků na množství
jednotlivých sledovaných komodit (maso,
mléko, mléčné výrobky, ryby, luštěniny,
brambory, zelenina, ovoce, cukr, tuk). To
všechno se skrývá za obyčejným názvem
„školní svačinky a obědy“.
Kromě žáků mateřské školy k nám
do obou jídelen dochází také strávníci
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z řad veřejnosti, pro které mají paní kuchařky nejen chutnou stravu, ale velmi
často i dobré slovo (DĚVČATA – děkuji).
Naším společným cílem je, aby děti dostávaly plnohodnotnou vyváženou stravu
a aby našim strávníkům chutnalo.
Květa Stupňánková,
vedoucí školní jídelny
Výlet na mysliveckou chatu
V pondělí 3. června jsme se vydali na
výlet na Mysliveckou chatu nad Bzovou,
kde nás uvítal Myslivecký spolek Lokov
Krhov-Bzová, v zastoupení – Jiří Jančář,
Stanislav Zemánek, Josef Bodlák, Vlastimil
Peřestý a Miroslav Zemánek. Hned na začátku šly děti do lesa hledat tajný poklad,
který v lese údajně schoval Hajný Robátko a jelen Větrník. Díky malé nápovědě
v podobě fáborků děti zdárně poklad

našly a každý si tak odnesl sladkou odměnu. Po zdařilém hledání pokladu jsme
si šli na špekáčky, které nám všem moc
chutnaly. Potom už nás čekaly jen samé
zajímavé a zábavné věci. Páni myslivci
nám ukázali své lovecké trofeje, představili, jak se střílí z lovecké zbraně a taktéž si
některé děti mohly vyzkoušet, jak se sedí
za volantem opravdového traktoru, který
do areálu přistavil předseda Zemědělského družstva Bzová – Krhov pan Janovský.
Do odjezdu autobusu jsme si užívali prostoru mysliveckého areálu, hráli na honěnou a jiné hry. Díky připravenému programu a odměně od Mysliveckého spolku
Lokov i krásnému počasí, kdy nám sluníčko opravdu přálo, jsme si výlet moc užili.
Tak ještě jednou děkujeme a budeme se
těšit zase někdy příště.
Petra Hanková

Naše Bojkovsko
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Osobnosti Bojkovic čtou dětem
Mezi současné palčivé problémy školství patří bezesporu i snižující se čtenářská
gramotnost žáků. Pro dnešní děti čtení
prostě není „in“, na plné čáře prohrává
s tzv. „mobilní“ zábavou, tzn. s hraním her
na počítači, surfováním na internetu či
chatováním s virtuálními kamarády. S tím
souvisí i skutečnost, že stále více školáků
má problém nejen se slovní zásobou a výslovností, ale i se schopností kvalitně se
vyjádřit jak v mluveném, tak psaném projevu. Neplatí to pochopitelně pro všechny žáky, dochází k rozevírání nůžek, kdy
v jedné třídě najdeme několik skvělých
a nadšených čtenářů, zároveň však sílí
skupina naprostých nečtenářů.
Již potřetí uspořádala naše škola besedu podporující čtenářství s názvem Osobnosti Bojkovic čtou dětem. Žáky 7. ročníku poctili svojí návštěvou ředitel muzea
Tomáš Hamrlík, ředitelka ZUŠ Eva Regináčová a Květoslava Ogrodníková, bývalá
místostarostka i ředitelka MŠ. Svým poutavým vyprávěním nás seznámili se vztahem ke čtení v dětském i dospělém věku,
s oblíbenými žánry i autory, s faktem, kdy
a kolik času tráví s knihou při své pracovní
vytíženosti. Prozradili nám rovněž, zda dávají přednost tištěné či elektronické knize,
zda preferují koupi nebo půjčení knihy
i to, jaké knížky mají momentálně rozečtené na svých nočních stolcích. Každý z nich
završil své vyprávění přečtením krátkého
úryvku z oblíbené knihy a zodpovězením
dotazů.
Knihy celkově mohou člověku nabídnout jistou formu relaxace a uvolnění.
A odpočinout si a dovolit mozku vypnout
od všedních starostí přece potřebuje občas každý…
Leona Turčinková

Sport na I. stupni
Naše Bojkovsko

Zápis do prvních tříd

„Má-li se člověk stát člověkem, musí
se vzdělat.“ (J. A. Komenský)
Prvním krokem ve vzdělávání je
zápis do školy, který znamená v životě
dítěte velký předěl. Už si nebudou jen
chodit hrát do školky, ale začnou se učit
a mít povinnosti.
Tato slavnostní událost proběhla
na naší škole 4. dubna 2019. Již před
třetí hodinou netrpělivě čekala první
polovina dětí v doprovodu svých rodičů a rodinných příslušníků na chodbách naší školy. Někteří s úsměvem,
někteří s očekáváním. Jejich obavy se
rozplynuly, protože je ve čtyřech třídách čekali usměvaví učitelé a učitelky
1. stupně. Hravou a nenásilnou formou
si s nimi povídali o pohádkách, děti
zpívaly, přednášely, počítaly a kreslily

ve skupinách, pracovaly na dotykové
interaktivní tabuli. Všechny úkoly byly
propojeny s pojmem pes – náš kamarád
a ochránce. Budoucí školáčci nakreslili
svou maminku, která s dalšími členy rodiny zápis pozorně sledovala. Za splněné
úkoly děti obdržely odměnu.
Po ukončení zápisu byla práce dětí
zhodnocena a rodičům bylo doporučeno, aby své děti záměrně neučili, nepřetěžovali, nechali je rozvíjet se vlastním
tempem ve vlastních hrách. Někteří
se ještě musí zaměřit na logopedii. Je
vhodné je občas motivovat, aby splnily
konkrétní úkol.
Na závěr bylo dětem popřáno, aby
se jim dařilo a do školy se těšily.
Luďka Pavlíková
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Sportovci na 1. stupni válí
V uplynulém období se sportovní
týmy prvního stupně zúčastnily řady soutěží, a nejen díky novým dresům byly řádně vidět.
Na Halové olympiádě v Uherském
Hradišti jsme vybojovali 2. místo mezi
16 zúčastněnými školami okresu a mezi
jednotlivci se blýskli druhými místy Michal ŠIMONÍK a Eliška MICHALČÍKOVÁ
ve vytrvalostním závodě, Viktor MICHALEC ve skoku z místa, třetí skončili Jakub
HANKE ve skoku a Veronika VYSTRČILOVÁ
ve sprintu.
Dalším týmovým závodem je tradiční
Štafetový pohár. Ve Zlínském kraji se do
něho zapojilo 40 škol a v jeho krajském finále si náš tým doběhl pro solidní 11. místo.
Zatím poslední dvě atletické soutěže
pro první stupeň se uskutečnily na stadionu v Uherském Hradišti. Ve trojboji
nás reprezentovala čtyřka z pátého ročníku Matyáš CHOVANEC, Ondřej ŠOPÍK,
Tereza ŠTENCELOVÁ a Valentýna TRN-

KOVÁ a skončila těsně pod stupni vítězů
na čtvrtém místě.
Souběžně na stejném místě bojoval
16členný tým o medaile v Atletické olympiádě, a to úspěšně. Mezi 20 školami okresu získává naše škola 3. místo o jediný bod
za ZŠ Polešovice. Mezi jednotlivci se blýskli prvními místy sprinteři Martin CHMELA
a Veronika VYSTRČILOVÁ, druhými místy
vytrvalci Michal ŠIMONÍK a Eliška MICHALČÍKOVÁ a bronzovou medaili si odvezl
skokan Viktor MICHALEC.
Tradiční akcí v naší sportovní hale je
okresní finále ve vybíjené. To patří mezi
vůbec nejmasovější akce v regionu. Každoročně si v něm totiž zahraje na 200 dětí
prvního stupně!
Letošního ročníku se zúčastnilo
15 školních týmů. Ve čtyřhodinovém maratonu utkání se neztratili naši kluci, kteří
obhájili loňskou stříbrnou pozici. Děvčata odehrála solidní turnaj a patří jim třetí
místo v okrese. Nejlepšími hráči týmu byli

vyhlášeni Tereza ŠTENCELOVÁ a Matyáš
CHOVANEC.
Fotbalová soutěž pro děti prvního
stupně se hraje už více než 20 let a tradičně patříme mezi školy úspěšné. Po loňském zisku stříbrných medailí v okresním
finále jsme se staršími chlapci pozici uhájili i letos a mladší přidali parádní bronz.
Cesta za úspěchem se rodí pomalu.
Chlapci pravidelně trénují se svými
trenéry v místním Sportovním klubu Slovácká Viktoria.
Sestavy:
Starší (5. třída)
Koubek Antonín, Podškubka, Ridoško,
Chmela, Chovanec, Šimoník, Valíček Bronislav, Koudela, Michalec, Ondrušek
Mladší (2. - 4. třída)
Brhlík, Neveselý, Michalčík, Urbánek, Maštalíř, Zemánek, Vacula, Bětík, Valíček David, Koubek Dominik
Jan Baier

Sport na 2. stupni
Sport je jako počasí. Více proměnlivé
než stálé. Když si myslíme, že slunce nemůže překrýt mrak, ve vteřině připluje,
když vše vypadá beznadějně, mraky se
rozestoupí a vysvitnou sluneční paprsky.
A bylo to právě počasí, které zamíchalo s rozdanými kartami na letošní jarní
soutěže. Přesto základní škola zaznamenala nejeden úspěch ve výškařských soutěžích, v atletických zápoleních i ve sportech kolektivních. Za všechny jmenované
zmiňme dvě stříbrná ocenění.
Dne 2. a 4. dubna se ve sportovní
hale základní školy uskutečnilo okresní
kolo ve volejbale chlapců i dívek. Svěřenci z obou kategorií dokázali sílu a stabilitu bojkovského volejbalu a postoupili
do krajského finále. Zde už se střetli s těmi
opravdu nejlepšími, často i kadety, kteří se
tomuto sportu věnují každodenně na takřka profesionální úrovni. Přesto jsme se
nenechali zaskočit a v často dramatických
koncovkách si děvčata vybojovala krásné
4. místo a hoši podlehli pouze vítěznému
týmu ze Zlína. Jejich houževnatost, zápal
pro hru, bojovnost a výborná fyzická připravenost dokázaly, že tento druh sportu
má v našem malém městečku na moravsko-slovenských hranicích neoddiskutovatelnou tradici.
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Ale nejen kolektivní sporty jsou naší
doménou. Každoročně přivážíme cenné
kovy i z atletických soutěží, ať už se jedná
o atletický či sprinterský čtyřboj nebo nejprestižnější atletické klání O pohár rozhlasu. Na poslední zmiňované zápolení jsme
se připravovali na jaře, v podmínkách,
které nám matka příroda zrovna neulehčila. Déšť zkrápějící den co den tartan
na sportovním hřišti, chladná rána střídající větrné dny způsobovaly na tvářích
trenérů nemalé vrásky. Nezbylo však než
se nepříznivým podmínkám přizpůsobit,
postavit a s myšlenkou, že všichni „stojíme
na stejné startovní čáře“ se začít připravovat. Nejen počasí však může být jedinou
překážkou, která se staví mezi naše představy a cíle. V letošním školním roce bylí
starší žáci oslabeni o zdatnost nejstarších
a nejlépe připravených deváťáků, neboť
ti ve stejný den vyráželi směr Polsko s cílem prohlédnout si bývalé koncentrační
tábory v Osvětimi a poučit se o hrůzách
druhé světové války. Starší tým tedy nepostoupil, ale o to více nás těšil úspěch
mladších svěřenců. V obou kategoriích si
jasně vybojujeme postup do krajského
finále. Zpráva určitě dobrá, jen musíme
trénovat dál. Odpolední ruch ve sportovní
hale neutichá, učitelé obětavě připravují

mladé a nadějné atlety a doufají v lepší
počasí. Jedna věc je bojovat o cenné kovy
za krásného slunečného počasí, jiná strávit
celý den v dešti, ve skoku vysokém dopadat na promáčené žíněnky a snažit se donutit svaly, aby nevychladly… 23. května
naštěstí, na rozdíl od okresního kola, prší
jen sporadicky, tak se můžeme soustředit
jen na výkony. Děvčata nakonec obsazují
z deseti postupujících krásné páté místo
a chlapci si vystoupali opět na 2. stupínek
těch nejzdatnějších. Jmenovitě: A. Sekér,
O. Slámečka, J. Hověžák, W. Hřib, F. Hřib,
J. Sommer, A. Kalík, V. Kovář, A. Bětík. Gratulujeme!
Krásné bylo to sportovní jaro pro naše
mladé volejbalisty a atlety. Kapky deště
jsme proměnili v medaile a to sluníčko,
které občas vykoukne zpod mraků je, jak
pevně doufáme, příslibem dalších úspěchů v příštím školním roce 2019/20.
Petra Brůzlová
Naše Bojkovsko
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Školní rok 2018/2019
na Základní škole Bojkovice
V uplynulém školním roce navštěvovalo naši školu 24 žáků se zdravotním
postižením. Poprvé jsme v tomto roce
otevřeli školní družinu, kterou pravidelně
navštěvuje více než polovina dětí, plánujeme tedy udržet její provoz i v následujících letech. Stejně jako na jiných školách,
nabízí družina dětem možnost odpočinku, kreativních činností, her, ale třeba
i psaní domácích úkolů.
Na podzim se nám podařilo získat
finanční prostředky z Nadačního fondu
Credo. Díky tomu jsme mohli tři třídy vybavit novým nábytkem a koberci. Firma
Bizmark nám věnovala rámečky na výtvarná díla žáků, která nyní zdobí školní chodby. Děkujeme také rodičům a přátelům
školy, kteří nás podporují různými dary
pro děti (výtvarnými potřebami, sladkostmi, knihami). Moc si této pomoci vážíme.
Snažíme se žáky vést k pomoci ostatním, proto jsme se v listopadu opět zapojili do projektu „Jsem laskavec“. Každý
přinesl drobnou hračku nebo sladkost
pro onkologicky nemocné děti, další přinesli granule pro pejsky do místního útulku a společně pak žáci vystoupili v Domě
s pečovatelskou službou v Bojkovicích,
aby potěšili tamní seniory. Se stejným
programem jsme pak v lednu navštívili
i DPS Nezdenice. Duben je ve znamení
péče o přírodu a úklidu okolí školy, žáci
i s pedagogy každý rok navlékají pracovní
rukavice a sbírají odpadky v blízkém okolí,
učí se o ekologii a třídění odpadů. V květnu jste mohli v ulicích Bojkovic potkat
naše dva žáky, kteří prodávali žluté kytičky
v rámci Českého dne proti rakovině. Tentokrát byla sbírka zaměřena na léčbu nádorových onemocnění plic. Prodejem 250 kusů
kytiček jsme i díky vám vybrali 7 231 Kč.
Důležitá je pro nás také spolupráce
s rodiči a vzájemné setkávání. Proto každý
rok pořádáme Vánoční tvoření, kde si rodiče se svými dětmi mohou vytvořit různé
ozdoby a přáníčka k Vánocům, nechybí ani
ukázka žákovského divadelního souboru
NeNuda. Vrcholem celoroční práce dětí je
pak Výstava prací žáků v Muzeu Bojkovska. Na vernisáži se potkávají žáci se svými
příbuznými a dalšími hosty, prezentují své
výrobky a výkresy, posilují sociální dovednosti. Tento rok navíc důvodem k setkání
i program k 55. výročí založení školy.
Naše Bojkovsko

V neposlední řadě se účastníme i celé
řady kulturních a vzdělávacích akcí. Jsme
častými návštěvníky divadla a kina v Uherském Brodě. Dvakrát jsme navštívili Ekocentrum Veronica Hostětín, kde se seznamujeme s využitím zemědělských plodin
i živočišných výrobků. V městské knihovně jsme si popovídali o vánočních tradicích a seznámili se s půjčovním řádem.
Velmi rádi navštěvujeme bojkovické hasiče, kteří si vždy připraví názorné ukázky
z praxe a ukáží výbavu hasičské zbrojnice.
Nesmíme zapomenout zmínit akce pořádané DDM a CSŠP Bojkovice, jako například Drakiáda, Rej čarodějnic, Velikonoční
tvoření a další.
Žáci slavili úspěchy v několika soutěžích a závodech. Dva z našich žáků vyhráli
ceny ve 24. ročníku výtvarné soutěže Radost na téma „Pověst o dracích v kolínském znaku“. Před Vánocemi proběhla
v SOU Uherský Brod soutěž pro žáky prak-

tických a speciálních škol „Pracovat je normální“, ve které žák druhého stupně obsadil první místo. V Uherském Brodě se dva
žáci umístili na prvních místech soutěže
ve výtvarném zpracování tématu „Jaro,
léto, podzim, zima – na světě je přece
prima“. Také z plaveckého setkání handicapovaných žáků Zlínského regionu jsme
přivezli medaile. Žákyně 5. ročníku vyhrála
dvakrát 2. místo (25 m prsa, 25 m volným
způsobem). Žák 9. ročníku se umístil na
2. a 3. místě (50 m prsa, 50 m volným způsobem). Ve štafetě vybojovali žáci šestého ročníku 3. místo. Na všechny umístěné
i zúčastněné žáky jsme hrdí a blahopřejeme k jejich úspěchům.
Přejeme všem žákům, jejich rodičům i přátelům školy krásně prožité letní prázdniny, vycházejícím žákům pak
úspěšný start na nové škole. V září se
budeme těšit na nové zážitky ve školním
roce 2019/2020.
Veronika Urbánková
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Fotografie z akcí
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Církevní SŠ pedagogická
a sociální Bojkovice
Konverzační soutěž v angličtině
V březnu jsme uspořádali školní kolo
konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Žáci změřili své síly nad vybranými tématy. Výherkyni školního kola, Nikol Šimoníkovou ze 3. ročníku, jsme poté vyslali
do krajského kola konverzační soutěže
středních odborných škol do Zlína.
Itálie
V době přijímacích zkoušek a písemných maturitních zkoušek vycestovalo
45 žáků školy na zahraniční poznávací
cestu do Itálie. Během týdenního výletu
měli možnost poznat významná místa
a památky Benátek, Říma a papežského
státu Vatikán.
Maturity
Květen byl u nás ve škole ve znamení
maturit. Nejprve písemné státní části maturity z češtiny, angličtiny a matematiky.
V polovině května následovaly obhajoby
maturitních prací a závěr května patřil
ústní části maturity z češtiny, angličtiny
a odborných předmětů – pedagogiky,
psychologie, metodiky výtvarné výchovy, metodiky hudební výchovy, metodiky
dramatické výchovy, metodiky tělesné výchovy, sociální péče, základů práva.
Ve středu 29. května jsme při mši svaté
ve školní kapli Povýšení svatého Kříže poděkovali za 4 roky studia a předali absolventům maturitní vysvědčení.
Hudební festival středních
pedagogických škol
Střední pedagogická škola Kroměříž
byla v letošním roce hostitelem tradičního
hudebního festivalu. V roce 2019 se konal
41. ročník soutěže, na které se předvedlo
na 400 žáků středních pedagogických škol
z celé České republiky. V celkem 7 kategoriích (pěvecké sbory, sólo zpěv klasický a populární, vokální a instrumentální soubory,
hra na klavír a další nástroje) poměřili síly
jak sólisté, tak různá tělesa, jejichž výkony
hodnotily vždy tříčlenné odborné poroty.
Naši školu reprezentovala žákyně
1. ročníku Sára Slováková, která se umístila na 2. místě v kategorii sólové nástroje
za hru na housle. Na klavír ji doprovodila
paní učitelka Kateřina Juračková. Oběma
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Rekonstrukce a navýšení
kapacity domova mládeže
Vzhledem k výraznému nárůstu počtu
Naše Bojkovsko

žáků ve škole a potřebám řešit ubytovací
kapacitu domova mládeže se zřizovatel
školy, Česká kongregace sester dominikánek, rozhodl investovat do rekonstrukce

nebytových prostor v přízemí domova
mládeže. Investicí 4 mil. Kč se stávající kapacita 39 lůžek navýší na 53 lůžek.
Jindřiška Beránková, ředitelka školy
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DDM na konci školního roku
Na Domě dětí a mládeže končí další
školní rok. Tedy spíš pravidelná činnost,
to znamená schůzky kroužků. Letos jich
bylo 49 a scházelo se v nich 584 účastníků (78 dětí předškolních), 433 školáků
a 73 dospělých). Kromě Bojkovic další
naše kroužky byly zřízeny i v Záhorovicích,
Pitíně, Starém Hrozenkově a Komni.
Mimo to proběhlo cca 150 akcí s více
než 8 000 účastníků. Sem patří ty velké,
jako je Rej čarodějnic, Karneval, Pohádkové putování, Turnaj v karate, Prázdninová
a víkendová soustředění, výukové programy, ale i menší akce jako jsou různé turnaje a postupové soutěže, akce kroužků
a řada dalších.
To vše zajišťuje 40 pedagogů, z toho
jsou čtyři interní zaměstnanci a ostatní (40)
pracují na dohodu. Jsou to vedoucí kroužků, všichni jsou pedagogové, protože dům
dětí poskytuje vzdělávání podle školského
zákona a rodiče tak mají u nás zajištěnou
státem garantovanou péči o děti.
Jaro bylo na Domě dětí a mládeže
ve znamení tradičních akcí, jako je Rej
čarodějnic – na náměstí i v mateřské škole, Turnaj v Karate, Pohádkové putování,
Rybářské soustředění a Dětské rybářské
závody ale i menších akcí, kterými byly
například závěrečné táboráky, nocování některých kroužků, účast na turnajích
a postupových soutěžích atd.
Už teď, v červnu, připravujeme nový
školní rok a samozřejmě vrcholí i přípravy
letních táborů, na které se moc těšíme.
Celý kolektiv DDM přeje všem, dětem i dospělým, krásné léto plné pohody
a hezkých zážitků.
Margita Tyroltová,
ředitelka DDM Bojkovice

Rej čarodějnic
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Víkendové soustředění

Rybářský kroužek
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ZUŠ Bojkovice ve finále školního roku
Měsíce květen a červen bývají na
školách našeho typu - tzv. ZUŠkách –
vyvrcholením celoročního pracovního
úsilí žáků i kantorů, a to včetně prezentačních akcí, kdy se na jejich výsledky
dlouhodobě těší nejen rodiče, ale i širší
veřejnost.
První takovou událostí byl VEČER
S DRAMAŤÁKEM, v němž obě skupiny žáků literárně dramatického oboru
(mladší a starší) předvedly poutavé a zajímavé inscenace s názvy „Sedm malých
černoušků“ a „Anděl nepřišel“. V režii Romana Švehlíka tak 14. května opět ožil
sál školy sugestivní scénou a atmosférou, ale také skvělými výkony dětských
herců. Ne nadarmo jejich publikum fanoušků rok od roku narůstá.
Ve dnech 21. a 29. května proběhly
v sále školy ABSOLVENTSKÉ KONCERTY
žáků hudebního oboru, kteří završili
sedmileté studium I. stupně nebo čtyřleté studium II. stupně slavnostním veřejným vystoupením. Koncerty se letos
vyznačovaly vysokou výkonnostní úrovní absolventů – všichni si zaslouží obdiv
a poklonu za to, že se v dnešní roztěkané a vším možným přeplněné době
zvládli na svůj slavnostní výstup pečlivě
připravit a přesvědčivě svůj program
přednést. Velké gratulace a poděkování
směřujeme také k jejich rodičům, učitelům a klavírním korepetitorům – jim
všem vděčíme za krásný zážitek a víru
ve smysl našeho společného snažení.
Absolventi výtvarného oboru byli
vyznamenáni na slavnostní VERNISÁŽI k výstavě RŮZNOPESTRÉ INSPIRACE
13. června a tanečnice absolventky na
celovečerním představení svého oboru
19. června pod názvem TANEC V SRDCI.
Základní umělecká škola Bojkovice
má v tomto roce rekordní počet absolventů v celé své (čtyřicetileté) historii.
Ve všech čtyřech oborech je jich celkem 38. Dovolujeme si zde uvést jejich
jména i obor, který úspěšně studovali
a letos slavnostně završili na I. stupni
(7 let zpravidla ve věku ZŠ), případně i
na II. stupni základního studia (4 roky ve
věku SŠ). Absolventi každoročně obdrží
aktuální tričko Absolventa ZUŠ Bojkovice, Absolventský bulletin s fotogalerií
absolventů daného školního roku, s jejich příběhy a formou zakončení studia.
Absolventské tablo měli možnost občané města Bojkovice i letos zhlédnout
v obchodě Textil – Škodák, čímž za tuto
Naše Bojkovsko

dlouholetou vstřícnost uvedené firmě
děkujeme!
Absolventi Základní umělecké školy Bojkovice ve školním roce
2018-19
Na I. stupni absolvovali
Bublák David ve studijním zaměření hra na housle (pobočka ve Starém
Hrozenkově, třída Jaromíra Daňka, letos
Kristýny Juráskové), Brůzlová Lucie – hra
na klavír ve třídě Evy Regináčové a výtvarný obor ve třídě Petry Skočovské,
Dolina Tomáš – hra na tenor ve třídě
Zdeňka Vanďurky, Duszek Miroslav –
hra na klavír ve třídě Martina Kobylíka,
Dynka Michal – hra na klavír ve třídě
Evy Jálové, Gavendová Kateřina – obor
výtvarný pod vedením Lubomíra Bienerta a obor literárně dramatický pod

vedením Romana Švehlíka, Hofmannová Magdalena – výtvarný obor ve
třídě Petry Skočovské, Hrubčová Daniela – taneční obor pod vedením Kláry
Mikešové, Hřibová Magdaléna – hra
na kytaru ve třídě Daniela Burdy, Jančová Veronika – hra na housle ve třídě
Veroniky Kalusové, Juračková Terezie –
hra na klavír ve třídě Martina Kobylíka,
Křížová Eliška – taneční obor pod vedením Kláry Mikešové, Kuchař Jakub –
hra na klavír ve třídách Evy Regináčové
a Martina Kobylíka, Mahdal Václav – hra
na klarinet ve třídě Tomáše Staňka, Michalčík Martin – hra na tenor ve třídě
Zdeňka Vanďurky, Michalčíková Zuzana
– výtvarný obor pod vedením Lubomíra
Bienerta, Minaříková Kristýna – výtvarný obor pod vedením Petry Skočovské,
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ZUŠ Bojkovice ve finále školního roku
Střižíková Adéla – sólový zpěv ve třídě
Veroniky Zaorálkové, Ševčíková Magdalena – hra na klavír ve třídě Evy Jálové,
Šopíková Denisa – výtvarný obor pod
vedením Petry Skočovské, Urbánková
Viktorie – výtvarný obor pod vedením
Petry Skočovské, Navrátil Bohumil – hra
na klavír ve třídě Evy Jálové a literárně
dramatický obor pod vedením Romana
Švehlíka, Vrublová Emma – hra na saxofon ve třídě Tomáše Staňka a výtvarný
obor pod vedením Lubomíra Bienerta,
Veselá Miriam – hra na zobcovou flétnu
ve třídě Zdeňka Vanďurky.
Na II. stupni absolvovali:
Bureš Daniel – hra na bicí nástroje
ve třídě Jiřího Nedavašky, Hrubčo Andrej a Hustáková Magdalena – výtvarný
obor pod vedením Lubomíra Bienerta,
Malých Gabriela – hra na klavír ve třídě
Evy Jálové, Navrátilová Barbora – sólový
zpěv ve třídě Veroniky Zaorálkové, Peřina Vítězslav – hra na klarinet ve třídě
Tomáše Staňka, Rybnikářová Lenka –
hra na klavír ve třídě Martina Kobylíka,
Vápeníková Klára a Vebrová Valerie – výtvarný obor pod vedením Lubomíra Bienerta, Zábojníková Adéla – hra klarinet
ve třídě Tomáše Staňka.

Všem absolventům přejeme, ať už
se budou dál svým oborem zabývat aktivně či pasivně, aby svůj vztah k umění
hýčkali a udržovali po všechny své dny

a aby se jim naplnila veškerá očekávání od budoucnosti, samozřejmě nejen
v oblasti umělecké činnosti.
Eva Regináčová, ředitelka ZUŠ Bojkovice

Klub Maják a Notabene
„Výročí“ 18. 5.
V sobotu 18. května oslavil Smíšený pěvecký sbor Notabene Bojkovice
15 let svého působení krátkým vystoupením v programu „Výročí“, pořádaném
Klubem Maják na Tillichově náměstí.
Vedle hostitele vystoupil i mladší spřízněnec Dětský pěvecký sbor Tulipán
při ZUŠ Bojkovice a speciální hosté večera – z Brna mužský vokální kvintet
Kolenem a z Pardubic divadlo Do houslí
s vynikající autorskou komedií „Výročí“.
„Rodinná neděle“ 26. 5.
V neděli 26. května se otevřely brány
ZUŠ Bojkovice a Klubu Maják pro malé
i velké posluchače a diváky v tradičním
pestrém programu na zahradě i v budově školy. Velmi dobré ohlasy získalo
divadlo Hvozdná se svou výpravnou
pohádkou O princi Jakubovi, živou
hudbu obstarala kapela ISARA inspirovaná keltskou tradicí, ale také paní Lenka
Šlahorová s ochutnávkou vegetarián20

Tillichovo náměstí
sobota 31. srpna 2019
začátek v 18.30 hodin,
vstupné dobrovolné.
ských specialit a samozřejmě děti a mladí lidé účinkující v programu Zahradní
slavnost ZUŠ. V hodinovém koncertu
se početnému publiku představila celá
plejáda hudebních souborů a skupin,
která všechny záhy přesvědčila o tom,
že v dětech je stále dostatek tvořivosti,
nadšení a umu. Nesporným přínosem byl
opět David Vacke ze Slováckého divadla
se svým milým a přiléhavým průvodním
slovem, o technické zajištění akce a občerstvení se postaraly týmy ZUŠ a dobrovolníků spolku Maják Bojkovice z. s. Všem
účastníkům akce patří velký dík!
Eva Regináčová, Klub Maják
a pěvecký sbor Notabene

Koncertní program: Jitka Šuranská Trio (tradice spojená
s moderními vlivy) – Vltava (třicetiletá legenda české hudební
scény) – Stu múch (SK, funk-rock)
Doprovodný program: dílny tvořivosti a zábavné hry pro děti
i dospělé. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Hlavním podporovatelem kulturních akcí spolku Maják Bojkovice z. s. je Město Bojkovice,
mediálním partnerem je Český
rozhlas Zlín.
Naše Bojkovsko
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Malé ohlédnutí za jarními akcemi
Pasování prvňáčků na čtenáře
knihovny je úspěšně za námi. Proběhlo
v úterý 23. dubna 2019 za účasti hostů –
starosty města Bojkovic Petra Viceníka,
ředitele Muzea Bojkovska Tomáše Hamrlíka a regionální autorky Aleny Bartošíkové z Uherského Brodu. Možnost se
zúčastnit měli i rodiče a příbuzní dětí,
kteří toho hojně využili. Pro naše začínající čtenáře si děti ze čtenářského kroužku Knihomílek připravily doprovodný
program, celou akci také moderovaly
a zahrály prvňáčkům pohádku O Budulínkovi. Samotného pasování se ujala
spisovatelka Alena Bartošíková a každý
z pasovaných žáků dostal na památku
pasovací listinu, záložku (připravila Petra Skočovská), malou sladkost a také
čtenářský průkaz, který je opravňuje
ke vstupu do knihovny na rok zdarma.
Snad ho budou děti hojně využívat.
A protože byli žáci prvních ročníků zapojeni do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, navštívili
knihovnu ještě jednou na konci května
na informativní lekci, kde jsme si společně povídali o knihovně, půjčování,
jak se v knihově orientovat, jak se chovat ke knihám atd. Na konci lekce každý
prvňáček získal na památku ještě knihu
básniček Kde se nosí krky od Miroslava
Tvrze, která je vydávána pouze k tomuto projektu.
Žáci třetích ročníků naší základní
školy se setkali v úterý 14. května 2019
se začínající autorkou Libuší Křapovou
ze Záhorovic, která jim představila svou
dětskou knihu Rozlouskni oříšek. Děti si
pak společně s ní kromě povídání o knihách a psaní tvořily příběh, který autorka zpracovala a žáci k němu nakreslili
obrázky. Výsledek tohoto počínání pak
autorka zveřejnila na svém blogu.
Světem fantazie jsem provedla také
žáky pátých ročníků na další besedě. Povídali jsme si nejen o zakladateli fantasy
literatury a jeho díle, ale také dalších
autorech a jejich knihách s touto tematikou. Představila jsem jim hlavně knihy,
které máme v našem fondu a mohou si
je zapůjčit.
Poslední akcí v tomto období byla
soutěž ve skládání puzzle o drobné
ceny – Puzzleiáda. Ta probíhá již několikátý rok a koná se u příležitosti Mezinárodního dne dětí. V letošním roce se
tato akce uskutečnila v úterý 28. května 2019 v odpoledních hodinách. I přes
deštivé počasí se nás v knihovně sešlo
tak akorát, aby měl každý svůj prostor
Naše Bojkovsko

na skládání svých obrázků. Děti byly
rozděleny do tří věkových kategorií. Ten,
který ve své kategorii poskládal největší počet puzzlíků, (za každé poskládané
puzzle dostal razítko), získal malou pozornost a diplom za účast v této soutěži.
Také jsme odměnili nejmladšího účastníka a všechny děti si na závěr společně
pochutnaly na dortu. 			
A protože byla v měsíci březnu vyhlášena výtvarná soutěž nazvaná Ilustrace Ondřeje Sekory, které se zúčastnili
žáci základních škol z Bojkovic a Záhorovic, losovali jsme také na Puzzleiádě
její „vítěze“, kteří byli také odměněni.
Ze Záhorovic byli vylosováni dva žáci,
z Bojkovic tři žáci prvního a tři žáci
z druhého stupně. Jména všech soutěží-

cích byla zveřejněna ve škole i v knihovně. Na tuto výtvarnou soutěž se sešlo
přes 150 nádherných ilustrací a lze si ji
prohlédnout v naší knihovně až do konce roku. Souběžně probíhá v knihovně
výstava k výročí regionálních autorů,
výstava keramiky a výrobků technikou
decoupage.
Pro tento školní rok jsme taktéž
ukončili činnost čtenářského kroužku
Knihomílek, kdy každý z účastníků dostal na památku osvědčení o absolvování kroužku. Děti, které by další školní
rok chtěly do kroužku chodit, si mohou
během letních prázdnin nebo začátkem
září vyzvednout přihlášky v knihovně
v půjčovní době. Kroužek budeme zahajovat v úterý 17. září 2019 v 15 hodin.
Kristýna Šopíková, knihovnice
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Muzejní noc 2019
Občané našeho města i turisté z naší
země i ze zahraničí rádi a v hojném počtu navštěvují Muzeum Bojkovska v létě
i v zimě. Všechny expozice, i jednotlivé
odborné přednášky a ostatní aktivity
tohoto kulturního stánku, se těší velkému zájmu návštěvníků. Avšak jenom
jednou v roce mohou zájemci nahlédnout
„pod pokličku“ činnosti pracovníků muzea.
Děje se tak v rámci celostátní akce „Festival
muzejních nocí“, který letos probíhá v České republice od 17. května do 8. června.
Letošní Muzejní noc, v Bojkovicích již šestá,
se konala 24. května a opět se těšila velké
pozornosti veřejnosti.
Bohatý program začal v 17 hodin
na parkovišti před muzeem vystoupením Harmonikářů z Komně pod vedením pana Valeriána. Akci zahájil ředitel muzea Tomáš Hamrlík, který uvítal
návštěvníky i účinkující a předal průvodní slovo pracovnici muzea Zdence
Maňasové, která pak uváděla celý další
program. Následovali hosté z Luhačovic – Okrašlovací spolek Calma, který
předvedl historickou módní přehlídku oděvů, do kterých se oblékali návštěvníci luhačovických lázní od konce
19. století až do období před 2. světovou válkou. Tento program velice zasvěceně komentovala ředitelka Muzea
luhačovického Zálesí Blanka Petráková.
Program byl přijat s nadšením, přítomné
dámy ocenily potleskem rafinovanost
jednotlivých oděvů, včetně nádherných klobouků, pánové hlavně půvab
jednotlivých modelek. Pak zahráli opět
harmonikáři a představila se čtyřčlenná
Zlínská šermířská společnost s komentovanými ukázkami boje jednotlivými
druhy bodných a sečných zbraní. Přestávku v soubojích vyplnili opět harmonikáři a pak přidali čtyři zdatní šermíři
v historických krojích druhou polovinu
svého vystoupení. Program na parkovišti zakončila atraktivní ohňová a světelná
show umělců z Napajedel, při které se
divákům tajil dech.
V průběhu tohoto dění zatím v budově muzea probíhaly ukázky řemesel,
kterými bylo pletení košíků a oplétání
nádob či zdobení předmětů ubrouskovou technikou (decoupage). V přednáškové místnosti muzea se konala
od 19 hodin atraktivní přednáška Blanky Petrákové na téma „Historie spodního prádla“ s ukázkami a předváděním.
Od 21 do 22 hodin si mohli zájemci pro22

hlédnout depozitáře muzea a po celou
dobu trvání akce mohli zdarma navštívit všechny expozice. Na parkovišti před
muzeem se také konal jarmark rukodělných výrobků, na kterém si mohli účastníci zakoupit keramické výrobky, šperky
a jiné upomínkové předměty. Žízniví
a hladoví návštěvníci se mohli občerstvit u stánku, který měl v nabídce

grilované speciality, točené pivo, ledovou kávu a horkou medovinu. Největší
vytrvalci si mohli ještě po 21. hodině
v muzeu zazpívat s Michalem Žitníkem
a jeho kytarou oblíbené folkové melodie. Nezbývá než poděkovat všem pracovníkům Muzea Bojkovska za tuto akci,
která byla další zdařilou vizitkou jejich
činnosti.
Eva Mikešová

Stavění máje v Bezručově čtvrti

Děkuji cimbálové muzice Bojkovjan za hraní při akci Stavění máje 2019 na Bezručově čtvrti, Petru Kuchařovi jako sponzorovi cimbálovky, panu Koníčkovi za půjčení stolů a lavic, Petru Viceníkovi za půjčení stanů a všem, kteří pomáhali.
Libor Šopík

Inzerujte v Našem Bojkovsku. Cena 12 Kč/cm2.
Naše Bojkovsko
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A máme po Světlovském bálu
Letos už patnáctý ročník Světlovského bálu byl oficiálně zahájen ve čtvrtek
6. června na Tillichově náměstí. Zahájení by se samozřejmě neobešlo bez našeho pana starosty. Po jeho úvodním slovu se program nesl především v duchu
představení přítomných zahraničních
souborů. Z nedalekého Slovenska přijel dětský folklorní soubor Malý Vtáčnik
a z Ukrajiny přijel taneční soubor Druzhba s hudebním tělesem Vesnyanka.
Páteční program již tradičně začal
výchovnými koncerty pro první a druhý
stupeň základní školy, na kterém děti
kromě výše zmíněných souborů mohly
vidět i ten letos nejexotičtější Rangsagar
z Indie, a také naše dlouholeté kamarády z Brna – FS Jánošíček. Po vystoupení
proběhlo přijetí zástupců souborů starostou našeho města, a pro děti jsme
poté připravili sportovní hry na hale
základní školy. Navečer jsme se přesunuli do skoro sousedního Slavičína, kde
nás mile přivítal starosta města Tomáš
Chmela. Předvedly se všechny soubory
v celé své kráse a posílil nás i soubor
Ostravica z Frýdku Místku. Po vystoupení jsme se pak všichni společně bavili
u cimbálu.
Sobotní program už zase zpátky v Bojkovicích zahájila CM Ohnica
a návštěvníci mohli obejít bojkovický
jarmark. Bojkovjané, kteří ještě nebyli
na náměstí nebo se tam ani nechystali, mohli vidět vystupující soubory
na dvou stanovištích v ulicích Bojkovic
v rámci programu Roztančené město.
O půl páté pak zazvonil kostelní
zvon a odstartoval hlavní festivalový
program, na který se všichni vždycky
moc těšíme. Letos byl však rozdělený
na dvě části – galaprogram a Pověsti
z kraje pod Světlovem. V hlavním programu jste mohli vidět veškeré pozvané
soubory, které si na zlatý hřeb festivalu
připravily to nejlepší, co dovedly, a také
všechny složky Světlovánku spolu s cimbálovými muzikami základní umělecké
školy, Koménka a Bojkovjan. Vzhledem
k tomu, že tento patnáctý ročník našeho folklorního festivalu je svým číslem
unikátní a je takovým „polovýročím“,
věnovali jsme čas i ohlédnutí za 40. výročím našeho souboru, kde jsme vám
předvedli taneční a hudební zpracování
bojkovických pověstí. Po tomto zakončení sobotního programu jsme se pak
bavili nejenom s ostatními členy souborů, ale také s kamarády a návštěvníky
festivalu spolu s cimbálovými muzikami
Naše Bojkovsko

až do hluboké noci.
Pak je jasné, že neděle je takovým
odpočinkovým a úklidovým dnem.
Hned z rána do svých domovů odjel soubor Jánošíček z Brna, Ostravica
z Frýdku Místku. Domů do Prievidze se
vrátily i děti z Malého Vtáčniku. Luhačovice a Bílokarpatské slavnosti v Uher-

ském Brodě oživily ukrajinské soubory
Druzhba a Vesnyanka a indičtí kamarádi
z Rangsagaru.
Škoda, že ten čas utíká jako voda. My
jsme si Světlovský bál moc užili a doufáme, že vy také. Už teď se těšíme na další,
tak zase za rok!
Eliška Valášková

Světlovánek v Luhačovicích

Dne 26. května 2019 soubor Světlovánek v doprovodu cimbálových muzik Bojkovjan a Koménka roztančil za krásného nedělního odpoledne luhačovskou kolonádu. V průběhu odpoledne se předvedly složky mládežnická i nejstarší. Během
hodinového programu mohli diváci obdivovat pásma z Kopanic s názvem Velehrad
a Na zelenej lúce, ze Strání, ze Zálesí, i naše oblíbené ševcovské taneční číslo. Jako
vždy jsme si neděli v Luhačovicích užili a těšíme se na další rok. A víte, že po hodinovém vystoupení na sluníčku je minerální voda ještě lepší, než normálně?
Eliška Kapsová
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Přehled kulturních a společenských akcí
Červenec, srpen
Datum

Název akce

Druh akce

Pořadatel

Místo konání

1.5.-31.8.

Decoupage. Keramika

výstavy

Městská knihovna v Bojkovicích

Městská knihovna

1.5. – 31. 12.

Galuška – Kožík – Legátová – Zikmund

výstavy

Městská knihovna v Bojkovicích

Městská knihovna

19. 7.

Zlatá fantazie. Obrazy Marcely Michalčíkové

vernisáž výstavy

Muzeum Bojkovska, p. o.

Muzeum Bojkovska

19.7. – 15. 9.

Zlatá fantazie. Obrazy Marcely Michalčíkové

výstavy

Muzeum Bojkovska, p. o.

Muzeum Bojkovska

20. 7.

Bojkovické pivní slavnosU 2019

speciální akce

SK Slovácká Viktoria Bojkovice

Tillichovo náměsY

10.-11.8.

Svatovavřinecké hody

lidové tradice

Muzeum Bojkovska

Tillichovo náměsY

23. 8.-25.8.

Vzpomínkové akce k 75. výročí letecké bitvy

speciální akce

Letecká bitva Bílé Karpaty 1944, z. s.

Přečkovice, Krhov, Bílé Karpaty

24. 8.

Gulášfest 2019

speciální akce

SK Slovácká Viktoria Bojkovice

Tillichovo náměsY

31. 8.

Majákfest 2019

hudba, zpěv

Maják Bojkovice, z. s.

Tillichovo náměsY

7. 9.

19. ročník tenisového turnaje

sport

T.J. Sokol Bojkovice

sportovní areál

14. 9.

Setkání pod Světlovem

folklor

Světlovan

Tillichovo náměsY

22. 9.

Eva a Vašek

hudba, zpěv

Muzeum Bojkovska, p. o.

kulturní dům

Z M Ě N A P R O G R A M U V Y H R A Z E NA

Městské divadlo Zlín informuje
Vážení příznivci divadla, Městské divadlo Zlín od 2. května 2019 zahajuje předplatitelskou sezónu 2019/2020.
V této sezóně pro vás chystáme kromě činoherních představení i jeden muzikál. Katalog předplatného 2019/2020 najdete
v Infocentru a Knihovně Muzea Bojkovska, a také v Městské knihovně v Bojkovicích, umístěn je také na našich webových stránkách:
www.divadlozlin.cz
Rezervace je možné učinit přes web divadla, emailem na adrese prodej@divadlozlin.cz

Kulturní dům Bojkovice, 12. října 2019 od 19 hodin
Předprodej vstupenek v Muzeu Bojkovska.
Celovečerní program, stolová úprava
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KŘESŤANSKÉ OKÉNKO

Z liturgického kalendáře
PRÁZDNINY
– LÉTO PLNÉ POTĚŠENÍ
Čas prázdnin, dovolených, koupání, výletů. Slunce, které přináší naději na nové
zážitky, chvíle radosti strávené s přáteli, rodinou venku v přírodě, poznávání nových
míst. V našem kraji začíná letní putování
na Velehradě – kolébce naší vzdělanosti. Také pro putování po všech oblastech
naší východní Moravy je připravena řada
krásných míst s kouzlem rozmanitostí.
V tomto období máme spoustu příležitostí
vykonat pouť na různá poutní místa. Proměňme obyčejný výlet v duchovní obnovu, pouť za vlastní obrácení své, blízkých,
našich rodin. Při prázdninových toulkách
navštívíme i bohoslužbu v kostele ve vesnici nebo krásném chrámu. Pán v evangeliu říká: „Pojďte někam na opuštěné místo
a trochu si odpočiňte!“
5. červenec
– SVATÝ CYRIL A METODĚJ
– Den slavných věrozvěstů
„Velehrad náš, ten rozkvétá vždy znova a žádná moc už nám jej nerozboří. Maria za nás prosit nepřestane: „Dědictví otců
zachovej nám, Pane.“
Tento den si připomínáme dva velké svědky, apoštoly Slovanů, svaté Cyrila
a Metoděje. Na Velkou Moravu přišli, aby
zde položili základy bohoslužebného jazyka srozumitelného všem lidem. Jejich
odkaz je u nás stále živý, přišli k našim
svědkům a svědčili jim o Ježíši Kristu.
Na Velehradě přicházíme ke kořenům našeho písemnictví, kultury i naší státnosti.
Cyrilometodějská víra byla přenesena
do Čech a vložena do počátku rozvoje naší
vlasti. Den věrozvěstů oslaví i v letošním
roce tisíce lidí na Velehradě. Připomene
si zde odkaz bratrů ze Soluně a význam
státního svátku, na výročí 1206 let od narození sv. Metoděje a 1156 let od příchodu
cyrilometodějské mise na Moravu.
26. červenec
– SVATÝ JÁCHYM A ANNA
V tento den slavíme mocné přímluvce
– sv. Jáchyma a Annu, rodiče Panny Marie.
Mocné přímluvce při výchově dětí a zachování víry v rodinách. Jejich památka ať
nám pomáhá upevňovat vztahy v našich
rodinách, úctu ke stáří. Svatou Annu lidé
odedávna uctívali, anenská tradice – slavnost sv. Anny – slavil papež Řehoř XIII. již
v roce 1584. „Rodiče Boží Matičky, slyšte
Boží služebníky, chraňte nás, zprostěte
každého od všeho zlého.“
Naše Bojkovsko

6. srpen – PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
„Byl před nimi proměněn, jeho tvář
zazářila jako slunce „Mt.17,2/. Tento svátek
je jednou z velkých událostí Ježíše Krista.
Tři apoštolové, které vyvedl Ježíš na horu
Tábor – Petra, Jakuba a Jana, evangelisty,
kterým zjevil svou božskou podstatu i náš
cíl – hledat Boha. Vždyť je to právě On,
oslavený na hoře Tábor, kdo položil pro
spásu lidských duší život. Do našich srdcí
byla vlita Boží láska prostřednictvím Ducha svatého, který nám byl dán.“Řím.5,5“/
15. srpen
– NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
„Viděl prorok měsíc smavý pod tvou
nohou, Maria, dvanáct hvězd kol Tvojí hlavy, sluncem celás zářila…“
V tento den oslavujeme Marii vzatou
s tělem i duší do nebe. S jejím tělem vstoupila do nebe i země. Nyní, když je Maria
v nebi, máme i my v nebi svou Matku i její
mateřské srdce. Ona je jedním z největších

darů, jaké kdy lidstvo od Ježíše dostalo,
proto ji přijmeme do svého života. On věděl, že život bez Matky je ochuzený o její
něžnost, laskavost, lásku a radost, že bez
matky se žít nedá. Přijmeme Marii za svou
Matku, prosme ji, aby proměnila srdce
všech lidí v lásce k jejímu Synu, k němuž
nás ona doprovází.
22. srpen
– PANNA MARIA KRÁLOVNA
„Maria byla vzata do nebeské slávy
a povýšena od Pána za Královnu celého
tvorstva“/LG51.
Papež Pius V. vložil do loretánských
litanií zvolání k Marii Královně: Královno
posvátného růžence, Královno rodin, Královno všech svatých...Obrací se tak na Marii, Královnu srdcí, aby naše srdce zapálila
ohněm lásky Ducha svatého. Proto všichni
s důvěrou voláme: Zdrávas Královno!
10. srpen
– SVATÝ VAVŘINEC – MUČEDNÍK
Světec, který se řadí mezi nejpopulárnější mučedníky, žák papeže Sixta II. Jeden
ze sedmi římských jáhnů, pomáhal papeži,
měl právo křtu, staral se o římské věřící,
konal služby jáhenského řádu, pečoval
o chudé a nemocné, byl ustanoven správcem církevního jmění. Zemřel 10. srpna 258. V tento den slavíme jeho svátek
v naší farnosti – naše hody. Ve 162 zasvěcených kostelích v Čechách a na Moravě se
konají poutě. I v jiných světadílech je mnoho míst zasvěcených svatému Vavřinci.
Poděkování, všem, kteří se podíleli na
přípravě a průběhu celé akce Noc kostelů-přípravě, úklidu, výzdobě, doprovodným
slovem a jinou pomocí. Všem Pán Bůh zaplať.
Emílie Salátová
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Společenská kronika
Naši noví občánci
Liliana Danielová
Teo Holáň
Charlie Lami
Karolína Stloukalová

Simona Hájková
Aneta Juračková
Karolína Rybanská
Eliška Urbánková

Odešli z našich řad

Zdenka Čapková, 57 let, Bojkovice
Jarmila Dočkalová, 88 let, Bojkovice
Václav Dostál, 74 let, Bojkovice
Miroslav Gabrhel, 71 let, Bojkovice
Jan Hochmann, 81 let, Bojkovice
Marie Hudečková, 85 let, Bojkovice
Jiřina Kovačičínová, 80 let, Bojkovice
Ladislav Ondrušek, 64 let, Bojkovice
Olga Orlichová, 77 let, Bojkovice
Božena Pallová, 93 let, Bojkovice
Jitka Polanská, 86 let, Bojkovice
Drahomíra Prchlíková, 90 let, Bojkovice
Věra Půčková, 55 let, Bojkovice
Josef Salvet, 75 let, Bojkovice
Josef Šašinka, 84 let, Bojkovice
Antonín Šesták, 68 let, Bojkovice
Jana Tyroltová, 80 let, Bojkovice
Miloslava Urbánková, 94 let, Bojkovice

Vzpomínáme

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 28. března 2019 jsme vzpomenuli sedmé výročí úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky
paní Ludmily MICHALČÍKOVÉ
a dne 19. dubna 2019 uplynulo
15 let od úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka pana
Josefa MICHALČÍKA.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Dcera Ludmila a syn Radek
s rodinami
Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch, kteří ho milovali.
Dne 11. dubna 2019 jsme
vzpomenuli jedenácté výročí
úmrtí pana Stanislava SALVETA
z Krhova a zároveň dne
6. srpna 2019 vzpomeneme
šesté výročí úmrtí paní Zdeňky
SALVETOVÉ z Krhova.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají snacha
Ludmila, synové Zdenek a Libor s rodinami
Dne 12. dubna 2019 jsme si připomněli 28. výročí úmrtí naší
milé maminky, babičky a prababičky paní Marie KLEJNOVÉ
a dne 17. dubna 2019 uplynulo
27 let od úmrtí drahého tatínka,
dědečka a pradědečka pana
Josefa KLEJNY.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou stále vzpomínají dcera Libuše s rodinou

Blahopřání. Devadesátka ať Vás neleká, do stovky je cesta
daleká. Hodně štěstí, zdravíčka, přejí paní Miladě ADAMCOVÉ
z Ventrčáku Josef a Mašejová babička.

Utichlo srdce, zůstal jen žal. Ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 2. června 2019 jsme si připomněli 12. výročí
úmrtí našeho milovaného tatínka a dědečka pana
Milana ČASTULÍKA. Děkujeme všem, kdo na něj
nezapomněli a vzpomínají s námi.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Olga a Libuše s rodinami.

Dne 14. června 2019 uplyne 20 let od náhlého
odchodu mého manžela, našeho tatínka
a dědečka pana Josefa SEDLÁČKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Všem děkujeme.
Manželka Libuše, dcera Miluše a syn Pavel s rodinami
Kdo lásku a dobro dával, ten neodešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 20. června 2019 uplynulo 25 let od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek a dědeček pan Karel
SALVET z Bojkovic a zároveň uplynulo
již 12 let od úmrtí naší drahé maminky
Zinky SALVETOVÉ.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou
s námi. Vzpomíná celá rodina
Dne 28. června 2019 uplyne 5 let,
co nás navždy opustila paní Zdenka TÁBORSKÁ.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami
Nemůže být zapomenut,
kdo kolem sebe tvořil krásu, která zůstává.
Dne 5. července 2019 by se dožil 100 let
pan Rudolf HOLÍK.
S láskou v srdcích vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcera Jarmila, vnučka Jana s manželem, vnučka Eva
s manželem, pravnoučata Petra, Tereza a Jakub
Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy.
Za Tvoji něžnou lásku, péči o nás, za všechna milá slova
a starosti zachováváme v srdci, drahá maminko,
pocit neskonalé vděčnosti.
Dne 23. července 2019 by oslavila 75 let naše
maminka Mária Magdalena RASCHMANNOVÁ.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 29. července 2019 vzpomeneme třetí výročí,
co nás navždy opustil pan Stanislav SALVET z Krhova.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka Ludmila,
dcery Martin a Šárka s rodinami
Nic z toho dobrého a krásného cos učinil,
se neztratí. Všechno zůstane.
Dne 31. července 2019 by se dožil
70 let pan Miloslav HOFSCHNEIDER.
S láskou v srdcích vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Jarmila, dcera Jana s manželem, dcera
Eva s manželem, vnoučata Petra, Tereza a Jakub

Poděkování. Rodina Urbánkova srdečně děkuje všem přátelům a známým za doprovod pana Jaroslava Urbánka na jeho poslední cestě
a projevu účasti.
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Ocenění v anketě osobnost
neziskového sektoru
Dne 10. dubna 2019 proběhlo ve Zlíně slavnostní vyhlášení ankety Osobnost
neziskového sektoru Zlínského kraje
za rok 2018. Tuto anketu pořádá každoročně Asociace nestátních neziskových
organizací Zlínského kraje pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a primátora města Zlína Jiřího Korce.
Vítězkou ankety se stala Sylvie Osičková
a mezi oceněnými byl letos i člen výboru
a hospodář naší tělocvičné jednoty bratr Karel Koníček. K zisku ocenění za jeho
dlouholetou obětavou sokolskou práci
mu tímto co nejsrdečněji gratulujeme!
Více fotografií z předání lze najít na internetových stránkách www.annozk.cz.
Pavel Křižka,
Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice

Vesele kolem Bojkovic po třicáté deváté

V sobotu 11. května 2019 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice již 39. ročník turisticko-cyklistické akce s názvem
Vesele kolem Bojkovic. Předpověď špatného počasí se naštěstí nenaplnila, a tak na účastníky čekaly ideální povětrnostní podmínky. Jako každoročně pořadatelé připravili pěší trasy v délkách 5, 15 a 20 km a cyklotrasy v délkách 25 a 43 km. Letošního
ročníku se zúčastnilo rekordních 151 lidí (5 km – 39 osob, 15 km – 75 osob, 20 km – 11 osob, 25 km cyklo – 9 osob, 43 km cyklo
– 17 osob). Nejvíce účastníků bylo z Bojkovic (81 osob) a z Uherského Brodu (20 osob). Akce se však zúčastnili i turisté z Olomouce, Prostějova, Přerova, Kyjova, Bučovic, Zlína a dalších měst a obcí. Nejstarším účastníkem byl František Varaďa (86 let). Naopak
nejmladším účastníkem byl dvouletý Filip Valíček.
V cíli na každého účastníka čekalo malé občerstvení a na památku upomínkový list. Poděkování patří všem, kteří se organizačně podíleli na zdárném průběhu celé akce, a rovněž sponzorům, kteří finančně či materiálně podpořili tuto akci: TES Bojkovice s. r. o. - Valter Lubomír, VAMAX – Antonín Valíček, Pekárna u Polanských, Lékárna Bobčíková, Papírnictví – Urbánková Eliška,
Hodinářství Strnka. Již nyní se těšíme na 16. května roku 2020, kdy se uskuteční jubilejní 40. ročník této akce.
Božena Křižková, turistický oddíl T.J. Sokol Bojkovice
Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, kontaktujte Zdenku Maňasovou osobně v Knihovně Muzea Bojkovska nebo elektronicky na adrese 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.
22
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Z činnosti oddílu stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu nyní tvoří
23 přispívajících členů, z toho 10 mládežníků. V současné době má náš oddíl
dvě mužstva dospělých a jedno družstvo žáků.
V sezóně 2017-2018 nastoupilo
A mužstvo do krajské soutěže II. třídy,
do které se vrátilo po ročním působení
v okresním přeboru. Ze začátku sezóny se situace mužstva nevyvíjela moc
příznivě, jelikož v podzimní části jsme
po řadě těsných porážek dosáhli pouze
4 vítězství a mužstvo figurovalo na sestupovém 10. místě z 12 mužstev. Po vánoční pauze se situace obrátila a těsně
prohrané zápasy z podzimu se začaly
vyhrávat a jarní část byla zakončena
s bilancí 7 vítězství, 1 remíza a 3 porážky, což v konečném účtování znamenalo
6. místo v tabulce. Za mužstvo pravidelně nastupovali tito hráči s následující
úspěšností: Richard Matějík 70 %, Jaroslav Urbánek 58 %, Radek Martinec
50 % a Miroslav Stehlík 27 %.
B mužstvo absolvovalo soutěž ročníku 2017–2018 v regionálním přeboru
I. třídy, kam postoupilo shodou okolností až z 5. místa v nižší soutěži. Kvalita
soutěže však byla nad jeho síly, a proto
skončilo na posledním místě a sestoupilo do regionálního přeboru II. třídy.
V ročníku 2018–2019 se mužstvo stabilizovalo i díky příchodu dvou nových
hráčů, a to Lubora Prchlíka ze sportovní
organizace Orel Uherské Hradiště a Davida Richtera z TJ Varndorf. Po dvou třetinách soutěže bojovalo o druhé postupové místo za suverénním Spartakem
Hluk, a nakonec skončilo na 5. místě
z 12 účastníků. Za družstvo nejlépe bodovali Jiří Šašinka 64 %, Jan Urbánek
61 %, Radomír Kolařík 57 %, Lubor Prchlík 42 % a David Richter 39 %.
V žákovské kategorii startuje pravidelně naše mužstvo v regionálních
ligách. V základní části startovalo naše
družstvo v I. lize, která se ukázala nad jejich síly, a obsadilo poslední 8. místo.
V nástavbové části ve II. lize obsadili
2. místo ze šesti účastníků. V soutěži
bodovali následovně: David Rak 75 %,
Jakub Kuchař 73 %, Štěpán Tyrolt 22 %
a Matyáš Chovanec 16 %.
V rámci své činnosti pořádáme každoročně turnaje ve stolním tenisu jak oddílové, tak i pro veřejnost. V prosinci 2019
jsme uspořádali Otevřený Vánoční turnaj
žáků, kde v kategorii mladších žáků zvítě28

zila Nela Pokorná, ve starších to byl David
Rak. V Turnaji neregistrovaných o přeborníka Bojkovic zvítězil Pavel Křižka a O pře-

borníka oddílu obsadil první místo Radek
Martinec.
Jiří Šašinka,
Tělovýchovná jednota Bojkovice, z. s.

Dodatečné sdělení ke článku
Historie volejbalu v Bojkovicích,
5. část, odstavec Ztráta milovaného hřiště
Areál antukových kurtů byl před
rokem 1950 v majetku Sokola. Pouze
v letech 1951 až 1990, kdy byla komunistickým režimem činnost Sokola zakázána, byl tento majetek převeden
na ČSTV, respektive na TJ Zeveta Bojkovice. Usnesením Okresního soudu
v Uherském Hradišti dne 6. 1. 1995
byl neoprávněně odňatý majetek navrácen původnímu majiteli – České
obci sokolské.
Majetek byl předán již v roce 1996,
nikoliv v roce 1997, jak je uvedeno ve
článku, s tím, že již v roce 1995 byla
uzavřena dohoda mezi Tělocvičnou
jednotou Sokol Bojkovice a TJ Zeveta
Bojkovice o tom, že TJ Bojkovice bude
bezplatně využívat dva antukové kurty,
šatnu a klubovnu. Jednalo se o nadpoloviční většinu areálu. Tato smlouva
o bezplatném užívání fungovala s drob-

nými úpravami celých 18 let až do roku
2013. Ve zmíněném roce se uskutečnila
generální oprava celého areálu. Počítalo
se s tím, že volejbalisté v areálu i nadále
zůstanou. Ti se však rozhodli na opravách areálu již nepodílet a dobrovolně
ho opustili.
V článku se píše, že na tenisových
kurtech se hraje amatérská úroveň.
Což je samozřejmě pravda. Ale ani volejbalisté nebyli nikdy profesionálové.
A navíc mistrovské soutěže volejbalistů na rozdíl od tenisu se již dávno
na antuce nehrají. Na těch našich současných tenisových se hrají již šestým
rokem mistrovská utkání Českého
tenisového svazu smíšených družstev dospělých a od loňského roku
zde hrají mistrovská utkání i smíšená
družstva dětí a dorostu.
Pavel Křižka, T.J. Sokol Bojkovice
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Bojkovický oddíl šipek po ukončení
mistrovské sezóny 2018/2019
V této sezóně byl náš tým TJ Bojkovice
Stars účastníkem 1. brumovské ligy. Tato
liga se hraje na dvě části. V první se utká
každý s každým systémem doma – venku
a po první části se liga rozdělí na týmy hrající o 1. – 4. místo a týmy hrající o 5. – 8.
místo. Poslední osmý tým sestupuje do
druhé ligy bez baráže a sedmý tým hraje baráž s týmem umístěným na 2. místě
v lize druhé.
Domácí sestava:
Jiří Varous, Jana Joklová, Martin Urban, Michal Mlčůch, Štefan Kapusta, Jaroslav Urbánek, Jakub Varous
Našimi soupeři byli:
Pitbulčata Brumov, ŠK Bohuslavice,
Rychlé šípy Valašské Klobouky, Štítenští
vlci, Pivoti Štítná, Snipers Pitín, Pitínští Patriots
V základní části jsme odehráli 14 zápasů, kde jsme dokázali vyhrát pouze dva zápasy, v dalších dvou zápasech jsme uhráli
pouze bod a 10 zápasů jsme prohráli.
Hlavně pro velmi nevydařený závěr první
části jsme skončili na posledním místě.
Čekaly nás zápasy o 5. – 8. místo, soupeřili jsme s týmy:
ŠK Bohuslavice – Pitínští Patrioti – Snipers Pitín
V této části jsme sehráli šest zápasů
dle stejného modelu jako v základní části.
Čtyřikrát jsme vyhráli za tři body a dvakrát
jsme odešli poraženi za jeden bod. Našimi katy byli soupeři z ŠK Bohuslavice, na
které jsme si věřili, ale nedokázali jsme je
porazit. Díky těmto výborným výsledkům
jsme nakonec ukončily sezónu na celkovém 6. místě.
Tedy i pro příští sezonu jsme účastníky
1. brumovské ligy.
Jana Joklová, TJ Bojkovice, oddíl šipek

VZPOMÍNKOVÉ AKCE
K 75. VÝROČÍ LETECKÉ BITVY
NAD BÍLÝMI KARPATY Z 29. SRPNA 1944

Pátek 23. 8. 2019
16.00 hod.

Kašava – Vzpomínková akce u památníku padlých amerických letců z bombardéru č. 359

Sobota 24. 8. 2019
8.30 hod.

Nemšová - Ľuborča – Pietny akt pri hrobe amerického letca Andrewa A. Solocka
na Dvoreckom cintoríne

10.45 hod.

Šanov – Vzpomínková akce u památníku padlých amerických letců z bombardéru č. 096
„Big Time“ ve Zlámanci

12.00 hod.

Slavičín – Pietní akt na místním hřbitově u hrobu dvaceti osmi amerických letců,
kteří zahynuli při Letecké bitvě 29. srpna 1944

Letoun B-17G č. 473 „My Baby“

Místo zřícení letounu: Predbošáčky u Nové Bošácy, Slovensko

Letoun B-17G č. 885, „Lovely Ladies“

Místo zřícení letounu: Vyškovec, Česká republika

Letoun B-17G č. 048, „Queen“

Místo zřícení letounu: Krhov, Česká republika

Letoun B-17G č. 096, „Big Time“

Místo zřícení letounu: Šanov, Česká republika

15.00 hod.

Přečkovice – Vzpomínková akce u domu rodiny Pešátů, která ukrývala amerického letce
Josepha E. Sallingse z bombardéru č. 159 „Tail End Charlie“

Letoun B-17G č. 359,

16.00 hod.

Rudice – Pietní akt u hrobu padlých amerických letců na místním hřbitově

Letoun B-17G č. 369

17.00 hod.

Rudice – Polní mše poblíž místa, kde zahynul Russell W. Meyrick, bombometčík
z bombardéru č. 159 „Tail End Charlie“; celebruje olomoucký arcibiskup Jan Graubner

Letoun B-17G č. 159, „Tail End Charlie“

Místo zřícení letounu: Přečkovice / Rudice, Česká republika

Místo zřícení letounu: Kašava, Česká republika

Místo zřícení letounu: Liptál, Česká republika

Letoun B-17G č. 118, „Snafuperman“

Místo zřícení letounu: Metylovice, Česká republika

Akce v Rudicích doprovodí přelet a přistání vrtulníku Armády České republiky

Letoun B-17G, č. 915, „Wolf Pack“

Místo zřícení letounu: Környe-Kömlöd, Maďarsko

Letoun B-24 č. 313, „Rough Coob“

Místo zřícení letounu: Nemšová - Luborča (Antonstal),
Slovensko

Neděle 25. 8. 2019
10.00 hod.

Krhov – Vzpomínková akce u památníku padlých amerických letců z bombardéru č. 048
„Queen“ v Krhově; Symbolický přelet letounů JAS 39 Gripen Armády České republiky

12.00 hod.

Nová Bošáca – Pietny akt pri hroboch padlých amerických letcov z bombardéra č. 473
„My Baby“ na cintoríne v obci Nová Bošáca

Akci podporuje:

14.00 hod.

Vyškovec – Polní mše u kapličky (zvonice)

15.00 hod.

Vyškovec – Pietní akt u památníků padlých amerických letců z bombardérů č. 885
„Lovely Ladies“ a č. č. 473 „My Baby“ na Hribovňách

15.30 hod.

Zakončení vzpomínkových akcí k 75. výročí Letecké bitvy nad Bílými Karpaty

Všechny akce budou doplněny ukázkami vojenských historických vozidel a místně dalším programem.

Vzpomínkové akce k 75. výročí Letecké bitvy nad Bílými Karpaty se konají pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka.
Pořádá je spolek Letecká bitva Bílé Karpaty 1944, z.s. ve spolupráci s městy a obcemi Bojkovice, Kašava, Nemšová, Nová Bošáca,
Rudice, Slavičín, Šanov, Vyškovec a Americkou ambasádou v Praze. Za podpory Arcibiskupství olomouckého, Armády České republiky
(jednotka čestné stráže, vojenská hudba a letecká technika) klubů vojenské historie (mj. doprovodnými vozidly JEEP).
Bližší informace na www.leteckabitvakarpaty.cz
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INZERCE

kniha

LUHAČOVSKÉ
ZÁLESÍ
NOVÉ VYDÁNÍ

součást vzpomínkových akcí k 60. výročí úmrtí A. Václavíka
Kniha je dílem předního zakladatele vědeckého národopisu,

PhDr. ANTONÍNA VÁCLAVÍKA (1891 – 1959),
univerzitního profesora v Bratislavě a v Brně,
uznávaného vědce v oblasti lidové kultury Slovanů.
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Distribuční místa

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KNIZE:
Vydavatel:
Formát:
Počet stran:
Obr. příloha:
Vazba:
Cena knihy:

ATELIER IM, nakladatelství Luhačovice,
atelierim@seznam.cz
A4 205 x 285 mm
880 stran
cca 180 barevných a čb obrazů, perokresby
pevná, křídový papír
Kč 950,-/Kč 1000,- rozhoduje počet výtisků

Zpravodaj města je možné 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
Místní knihovna Nezdenice
Obecní knihovna Bzová
Obecní knihovna Přečkovice
Trafika Bojkovice

U konto
Výběry z bankomatů zdarma
na Zemi i v celém vesmíru
s běžným účtem U konto přináší
platební karta Universe.
Stačí si na účet posílat
alespoň 12 000 Kč měsíčně.

Přijďte na naši pobočku v Uherském
Brodě a získejte tuto limitovanou edici
platební karty Universe:
UniCredit Bank Expres,
Masarykovo nám. 101,
Uherský Brod
tel.: 955 964 666
www.unicreditbank.cz
V KINECH
OD 13. ČERVNA 2019

Informace k výběrům hotovosti z bankomatů – Banka transakce nezpoplatňuje, avšak provozovatelé
bankomatů mohou účtovat své vlastní poplatky. Klient je o účtování poplatku informován na
obrazovce bankomatu a má možnost transakci odmítnout. • Toto sdělení slouží pouze pro
informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy. • TM & © 2019 CPII. All Rights Reserved.
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FOTOGALERIE
Výročí. Dětský pěvecký
sbor Tulipán | 18. 5. 2019

Výročí. Mužský vokální
kvintet Kolenem | 18. 5. 2019

Vernisáž Výstavy prací žáků ZŠ Štefánikova | 23. 5. 2019

Muzejní noc | 24. 5. 2019

Kácení máje | 31. 5. 2019

Foto: Petra Skočovská, Kristýna Šopíková, Eva Hamrlíková
Naše Bojkovsko
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Světlovský bál | 6. 6. 2019

Foto: Eliška Regináčová, Vladimír Regináč

