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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
léto budiž pochváleno. Školáci donesli domů vy-
svědčení, přestože více než druhá polovina jejich 
vzdělávacího pololetí byla velmi ovlivněna paralý-
zou základního školství díky nouzovému stavu, způ-
sobeného působením koronaviru. Doufám a věřím, 
že k tzv. druhé vlně v tak masivním měřítku již nikdy 
nedojde. Výuka probíhala vzdáleně prostřednictvím 
systému Edupage a můžu říct, že ji jak pedagogové, 
tak i žáci zvládli. 
 Krize však přinesla hluboký zářez do  veřejných 
rozpočtů. Propad příjmů není stále definitivně vyčís-
lený, ale již teď je jasné, že dojde ke zpomalení in-
vestičního růstu našeho města. Všechny akce, které 
jsou ve fázi připraveného projektu budou dokonče-
né, ale rozpohybování dalších nových projektů bude 
znatelně pomalejší. Aktuálně probíhá výstavba pro-
vozní budovy městského koupaliště tak, aby mohlo 
být slavnostně otevřeno v květnu 2021. Kolumbári-
um na městském hřbitově je téměř dostavěno také. 
U  projektu výměny veřejného osvětlení na sídlišti 
Čtvrť 1. máje a Bezručova čtvrť probíhá výběr doda-
vatele. Během prázdnin zahájíme budování chodní-
ku Luhačovická II směrem k železničnímu přejezdu.
Ve  škole také dobíhá mnoho projektů. Sportovní 
hřiště má nový tartanový povrch, vznikl nový beach-
volejbalový kurt, na  Valše vznikly tři odpočinková 
místa s posilovacími stroji nejen pro mládež, ale i pro 
seniory. Odborná učebna zeměpisu již čeká plně 
a moderně vybavená na zvídavé žáky.  Nové učeb-
ny fyziky, přírodopisu a  chemie budou připraveny 
na začátku školního roku. Škola bude mít také nové 
a rychlé internetové připojení.
 U historického domku čp. 302 jsou hotové te-
rénní úpravy a  byl instalován holubník, včelí úly, 
králíkárna, dobové WC a další. Výstavba stodoly by 
měla započít koncem léta. Celá nová expozice by 
měla být otevřena na  jaře příštího roku. O  dotaci 
máme také požádáno na výrobu mobilního kontej-
nerového WC využitelného zejména při akcích na 
náměstí, kde nahradí nekomfortní Toi-Toi. I interiér 
kulturního domu se dočká obnovy. Budou zakou-
peny nové židle, vyměněno osvětlení za  úsporné 
LED, opravena táhla a opony a zakoupeno komplet-
ně nové ozvučení sálu.
 Na červnovém zastupitelstvu města představi-
la firma Fuertes koncepci nového Centra obchodu, 
které vyroste v lokalitě za benzinkou a bude tvořeno 
supermarketem Penny a dalšími obchody.
 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
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Zprávy z radnice
 Občané z dolního konce města se dočkali nového chodníku. Příční ulice, která spojuje dolní konec s částí města Podsedky, 

dostala v délce 165 m s využitím betonových panelů nový zpevněný povrch.
 Sběrná místa komunálního vytříděného odpadu v Bojkovicích se rozrostla o další, které je umístěné v Bezručově čtvrti. 

Na míru bylo vyrobeno pracovníky OBMH.
 Exteriér lidového domku čp.  302 v  části města Potok byl vylepšený venkovními terénními úpravami a  rozrostl se také 

o nový mobiliář, který tvoří včelíny, holubník či králíkárna. 
 Hasičský vůz Mercedes Benz – takový je název dokumentárního filmu Bohumila Staníka, zachycující historii, generální 

opravu a příjezd hasičského vozu Mercedes Benz do Bojkovic. Film byl natočený 26. července 2014 a v celostátní přehlídce 
amatérských filmů České vize 2020 obsadil v kategorii dokumentární tvorby 3. místo. Do letošních šesti postupových přehlídek 
bylo přihlášeno celkem 139 filmů. Film Bohumila Staníka byl přihlášený do postupové přehlídky v Kroměříži.

 Město poskytuje zdarma využití vysokorychlostního internetu. Místa s pokrytím internetem jsou nově vyznačena na chod-
nících nastříkaným logem Wifi4EU.

 Město Bojkovice započalo na místním hřbitově s budováním kolumbária. 
 Dotační projekty byly využity pro zkvalitnění výuky v  Základní škole TGM Bojkovice. Zásluhou dotací získalo sportovní

hřiště tartanový povrch, na  školní zahradě byl vybudován beachvolejbalový kurt a  pro žáky je připravena i  nová odborná 
učebna zeměpisu.

Ukončení provozu České spořitelny v Bojkovicích
Máme nejširší pobočkovou síť v České re-
publice, přesto však nemůžeme být všude. 
Snažíme se přizpůsobovat našim klientům 
a mít pobočky tam, kde je nejvíce využijí. 
Chod poboček proto pečlivě sledujeme 
a podle míry jejich využití je přemísťujeme 
či zvětšujeme jejich spádovou oblast, pří-
padně uzavíráme. V  této souvislosti jsme 
po detailní analýze dospěli k rozhodnutí, že 
ukončíme provoz pobočky v  Bojkovicích. 
Bankomat zůstane i nadále v provozu.

 Klienty budeme o trvalé změně pocho-
pitelně informovat. Čísla účtů, ani nastave-
ní jejich dalších produktů se jim nijak ne-
změní. V Bojkovicích bude nadále klientům 
k dispozici 24 hodin denně náš bankomat, 
který umožňuje kromě výběru hotovosti 
například zadání jednorázového i trvalého 
platebního příkazu, zaplacení složenky, do-
bití kreditu mobilního telefonu, změnu PIN 
kódu nebo zobrazení limitů karty.
 Nabízíme také řadu jiných možnos-

tí  obsluhy účtu – internetové nebo mo-
bilní bankovnictví s  nepřetržitým provo-
zem. K  dispozici je i  bezplatná informační 
linka Finanční skupiny České spořitelny 
800  207  207. Kompletní služby poskytne 
klientům také kterákoli jiná naše pobočka. 
Naši bankéři jsou připraveni klienty z  Boj-
kovic osobně obsloužit v pobočce Uherský 
Brod, má otevřeno každý pracovní den. Dě-
kujeme za pochopení.

Česká spořitelna
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Inzerujte 
v Našem Bojkovsku. 

Cena 12 Kč/cm2.

Místní akční plán 
vzdělávání II. ORP Uh.Brod
V září roku 2019 jako jeden z posledních 
v rámci České republiky odstartoval svoji 
činnost MAP II ORP Uherský Brod. Projekt 
kontinuálně navazuje na plánované aktivi-
ty a cíle projektu MAP I. Zastřešuje aktivity 
všech zapojených škol v rámci ORP Uher-
ský Brod, které mají hlavní cíl zlepšení kva-
lity vzdělávání. Díky vysoké aktivitě zapo-
jených subjektů a vedení projektu MAP II 
bylo zrealizováno již několik zajímavých 
akcí. Všechny aktivity mají neinvestiční 
charakter s cílem prohlubovat spolupráci 
v území. Jako příklad zdařilé akce bychom 
rádi uvedli seminář s názvem „O výchově 
dětí ze  všech stran“, který byl určen pro 
rodiče, kde jim byly představeny základy 
vývojové psychologie. O komunikaci, kon-

fliktech a  agresivních dětech promluvil 
lektor Pavel Rampas. 
 Do budoucna realizační tým s pomo-
cí vytvořených pracovních skupin chys-
tá mnoho dalších školení, seminářů či 
workshopů. Témata jsou vybírána vždy 
na základě aktuálních problémů vzděláva-
cích zařízení v území. Akce v průběhu rea-
lizace projektu cestují napříč ORP Uherský 
Brod, proto brzy můžete zaznamenat jed-
nu z nich právě v Bojkovicích či okolí. 
 Projekt Místní akční plán vzdělávání 
II. ORP Uherský Brod je spolufinancovaný 
z  prostředků  EU, Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové 
období 2014–2020) a  státního rozpočtu. 
Na financování se podílí i město Uh. Brod. 

Mikroregion Bojkovsko před zahájením nové turistické sezóny vydal propagační materiál, který obsahuje informace o obcích náležejících 
do svazku měst a obcí Bojkovsko. Základní údaje jsou doplněny turistickými mapami.

Mikroregion Bojkovsko 

Klub Světlov 
informuje
Výbor Klubu Světlov oznamuje čle-
nům klubu, že s  ohledem na  situaci 
způsobenou koronavirem se bude 
příští schůzka klubu konat v  úterý 
15. září 2020 ve čtrnáct hodin ve vel-
ké zasedací místnosti Městského 
úřadu v Bojkovicích. Případná změna 
termínu bude včas oznámena. Všem 
členům Klubu Světlov přejeme pří-
jemné prožití letních dnů a těšíme se 
na setkání po prázdninách.

Eva Mikešová, za výbor Klubu Světlov

Zasáhl nás koronavirus
Zasáhl nás koronavirus, nastala nenadá-
lá situace, na kterou nikdo z  nás nebyl 
připraven. A  stejně jako ostatní obory, 
ani naše sociální služby, poskytující péči 
těm nejzranitelnějším – seniorům, ne-
byly výjimkou. Zásoby rukavic zajištěné 
pro běžný provoz nestačily a  nové na 
trhu nebyly, o  rouškách, respirátorech, 
dezinfekčních prostředcích nemohla 
být ani řeč. A  v  tomto okamžiku jsem 
se setkala s obrovskou vlnou solidarity, 

s rychlostí, s jakou nám byla nezištně na-
bídnuta pomoc – ať už se jednalo o  šití 
roušek, výrobu ochranných štítů, dezin-
fekci budov… Nerada bych na někoho 
zapomněla, proto nebudu konkrétní, ale 
všem, kteří nám takto pomohli, jsem ne-
smírně vděčná a vážím si jich.
 Obdivuji všechny z  první linie, kteří 
s neuvěřitelným nasazením, odvahou a vy-
trvalostí nyní pracují, ale hlavně bych chtěla 
posunout do této top řady i naše pracovní-

ky, kteří, zdá se mi, jsou trochu opomíjeni. 
Všem vám velký dík a respekt!
 A pokud bych měla nalézt pozitivum 
na této těžké době, vidím ho ve spojení 
mnoha solidárně smýšlejících lidí, v sou-
držnosti, v  ochotě pomoci. Je to doba, 
která odděluje zrno od  plev, a  kromě 
díků si dovoluji vyslovit i přesvědčení, že 
to společně zvládneme!

Marie Miškóciová, ředitelka příspěvkové
organizace Soc. služby Města Bojkovice
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HISTORIE

V roce 2020 si připomínáme kulatá výro-
čí, která souvisí s historií komunity sester 
dominikánek v Bojkovicích.  

 V roce 1930, tj. před 90 lety přijely prv-
ní dominikánky do Bojkovic, aby se ujaly 
péče o osiřelé děti.

 V roce 1940, tj. před 80 lety byla v Boj-
kovicích otevřena církevní střední škola.

 V roce 1950, tj. před 70 lety byly stát-
ními úřady z Bojkovic sestry dominikánky 
vystěhovány a  byl jim zabaven veškerý 
movitý i nemovitý majetek.

 V roce 1990, tj. před 30 lety se domini-
kánky do Bojkovic vrátily, aby zde obnovi-
ly svou činnost.

 Ve dvacátých letech 20.  století se za-
čala Anna Viceníková se svými dcerami 
Filomenou a Albínou starat o několik osi-
řelých dětí z Bojkovic. Rodina žila v domku 
č.  177, který byl na místě dnešního ob-
chodu Hruška u Muzea Bojkovska. Synem 
paní Víceníkové byl dominikán a  kněz 
P.  Stanislav Víceník. Na  jeho doporučení 
a pozvání paní Víceníkové převzaly sestry 
dominikánky péči o  sirotky. Do Bojkovic 
přijely tři dominikánky 3. ledna 1930. Pro 
sirotky i sestry byl k dispozici domek č. 177 
a pronajaté prostory v domě sousedním.
 Jak vypadal všední den v  sirotčinci 
nám napovídají kroniky: „Dívky vstaly 
ráno v  6.30, upravily se, ustlaly postele 
a  za  pomoci vychovatelky uklidily ložni-
ci. Po vykonané ranní modlitbě posnída-
ly a  odešly do  místní školy. Po  příchodu 
ze školy poobědvaly a odešly na odpole-
dní vyučování. Ve volném čase pomáhaly 
v domácnosti, na poli nebo v zahradě. Ve-
čer v 18 hod. byla večeře, po ní malá děv-
čátka byla uložena ke spánku, větší umyla 
nádobí a  měla zotavení. Spát se chodilo 
po krátké večerní modlitbě v zimě v 19.45, 
v létě o hodinu později.“
 V  roce 1930 bylo v  sirotčinci 10  dětí 
a  jejich počet každým rokem narůstal. 
V  roce 1930 byl dominikánkám nabíd-
nut k  zakoupení zámek Nový Světlov 
za 2.000.000, - Kč. Ačkoliv zámek byl v roce 
1927 opraven, jeho stav nebyl vyhovující 
a  vyžadoval další velké opravy. Proto ve-
dení České kongregace sester dominiká-
nek rozhodlo, že vybuduje v  Bojkovicích 
nový dům. V lednu 1932 představil archi-
tekt Horsák z  Břeclavi první náčrtek bu-
doucího Útulku sv.  Václava. V  kronice je 
zaznamenáno: „Koupením pozemku zís-
kal ústav stavební plochu o výměře 6 mě-
řic. Bylo to na kopečku nad vesnicí, terén 
svahovitý.“  V roce 1933 žádost o subvenci 
popisovala situaci takto: „Ústav nyní pe-
čuje o 19 sirotků, vydržuje chovanky bez-
platně z milodarů nebo za malé příspěvky 
domovských obcí. Správa sirotčince byla 

nucena si najat 7  místností sousedních 
domů, kde jsou zařízeny šatny a  ložnice 
pro děti a  sestry. Nová stavba budovy je 
nutná i z toho důvodu, aby v ní mohla být 
otevřena mateřská škola, v městečku tolik 
potřebná.
 Finanční náročnost plánované no-
vostavby byla veliká, a  proto se započe-
tím stavby bylo třeba počkat až do  roku 
1936. „Obecní úřad v Bojkovicích po pro-
vedeném komisionelním jednání dne 
23. 7. 1936 udělil generální správě kongre-
gace povolení ke stavbě sirotčince. Blížily 
se žně, úroda tohoto roku byla hojná, ale 
náhle opět byl kraj postižen krupobitím. 
Sestry sklidily ze  4  měřic pouze 9  q žita, 
pšenice bylo 13 q, ovsa 3 q. Znamenalo to, 
že úroda toho roku nestačí pro celoroční 
spotřebu sirotčince… Se stavbou nové 
budovy se začalo 22. 7. ve svátek sv. Maří 
Magdaleny. Stavitel stále pobízel, že pše-
nice na stavebním poli už je dost zralá, 
aby se hned posekla. … Na sv.  Kateřinu 
25. 11. 1936 byla již hrubá stavba pod stře-
chou. Sirotčinec v  hrubých obrysech byl 
hotov, ale byl na něj vložen velký dluh…“.  
Stavba pokračovala vnitřním vybavením 
a  zařízením a  nová budova byla svému 
účelu odevzdána 1.  července  1937. Stě-
hování dětí popisuje kronika následovně: 
„Děti se stěhovaly na nové. A to velmi za-
jímavě. Samy si odnášely postele a noční 
skříňky, aby byly znovu natřeny. Kdo šel 
po ulici, určitě potkal někoho ze sirotčin-
ce, jak s  nějakou věcí pospíchá nahoru 
do  nové budovy. Teprve 15.  8  1937 se 
mohly děti ubytovat v  novém domo-
vě bez přecházení. Od obecního úřadu 
v Bojkovicích přišel 2. 9. 1937 přípis: „Jak 
bylo zjištěno šetřením, byla novostavba 
provedena povšechně dle schváleného 
plánu a podmínek. Proto se též shledalo, 
že zdivo je dostatečně vyschlé, uděluje se 
vám stavební a zdravotně-policejní povo-
lení k  používání novostavby. Nutno ještě 
splnit toto: Schodiště opatřte zábradlím, 

terén kolem upravte tak, aby nehrozil se-
sutím. Budově se uděluje číslo popisné 
537 – podepsán starosta Dolina“. 
 V nové budově byla od školního roku 
1937/1938 otevřena mateřská škola a ka-
pacitně rozšířen sirotčinec. Od  školního 
roku 1940/1941 byla v  nové budově zří-
zena Odborná škola pro ženská povolání. 
V  roce 1940 zapsala kronikářka: „2.  září 
1940 byl zahájen první školní rok. Sestry 
vroucně prosily Pána, aby požehnal za-
čátkům na novém úseku jejich vyučovací 
a výchovné činnosti na odborné škole, do 
níž nyní nastoupilo do 1. ročníku 30 žákyň. 
V  ústavě bylo toho času 19  sester, 28  si-
rotků, 8 chovanek a 7 starších žen. Sestry 
pečovaly jak o  výchovu a  vyučování, tak 
o  hospodářství, které k  domu náleželo. 
Ke  škole organicky přičleněn kuchařsko-
-hospodyňských kurz. Každoročně se 
v  zimním období 20  kurzistek učilo šití, 
vaření a péči o domácnost.
 V  době 2. světové války pokračovala 
činnost jak v mateřské škole, tak v sirotčin-
ci a střední škole. Navíc byla část prostor 
domu zabavena pro ubytování továrních 
dělnic z místní zbrojovky a důstojníka SS. 

Bojkovické stopy sester dominikánek – I. část
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Když jsem skončila studium Rodinné ško-
ly v  klášteře, byla jsem hned v  září totál-
ně nasazená do zbrojovky, které se říkalo 
podle pole, na kterém byla postavena, 
Vašišatka.
 Stala jsem se tlumočnicí německého 
ředitele chemického oddělení PYRO. Věd-
ce, který se jmenoval Herbert, byl „von“ a 
v civilu. Kromě své chemické profese hrál 
nádherně na klavír a miloval hudbu.
 Do zbrojovky přišel poprvé tentýž den 
jako já. Osud si chtěl zahrát vabank, ale 
my jsme to docela dobře zvládli. Já jsem 
respektovala německý pořádek a on si 
někdy rád odpočinul ve slovanském nebi, 
kde jsem já, jako bohyně jara Vesna, měla 
svůj pomyslný trůn.
 Bylo mu kolem čtyřiceti let a o vše, co 
se dělo v našem malém městě, se zajímal. 
Hrál na koncertech, které pořádali němeč-
tí důstojníci, ale tam jsem já nechodila a 
on to respektoval. Proto mě občas pozval 
na koncert do lázní a jednou dokonce do 
Zlína.
 Byl už předvánoční čas, tak jsem po-
zvala sestru i kamarádku Amandu a on 
zase ředitele KOVO s manželkou, kteří byli 
našimi sousedy a svého kamaráda Rolfa, 
takže jsem byla jako v práci, pořád němčit 
a překládat. Rolf se vyptával, jak žijeme, 
zda cvičíme, pořádáme koncerty, nebo 
zpíváme ve sborech. Ale to vše už bylo 
dávno zakázané. Vlastně všechno žijeme 
jen „na černo“. Chtěl také slyšet českou 
písničku, tak jsem mu zazpívala sloven-
skou Teče, voda teče…, kterou miloval 
prezident Masaryk. Pak chtěl vědět, jaký je 
rozdíl mezi Čechy a Slováky. Řekla jsem, že 
asi takový jako mezi Prusy a Bavory, jenže 
jsem nikdy žádného Prusa ani Bavora ne-
viděla.

Po nákupech ve Zlíně jsme usedli všichni 
na velké lóži v  koncertní síni a podívala 
jsem se na program. Vidím, že jsou to slav-
ná díla skladatelů, do jejichž duší a myšle-
nek se můžeme na chvíli ponořit, poklonit 
se a prožívat s nimi slávu i tragédii jejich 
hvězdných cest.
 Světla v hledišti pohasínají a jako vln-
ky „na krásném modrém Dunaji“, se nesou 
něžné a milostné melodie Lehárovy Ve-
selé vdovy a jiných operet: „Ret je zticha, 
hudba vzdychá, mám Tě rád,“ a já cítím 
vřelý stisk Herbertovy ruky. Jsme v  Zemi 
úsměvů a Herbert je Láska mých snů. 
Chtěla bych mu říci: „Jste kavalír, to vím, 
já se k Vám nehodím…“ ale ta opereta od 
našeho Oskara Nedbala se jmenuje Polská 
krev a není v pořadí.
 Ještě si poslechneme árii Kecala ze 
Smetanovy opery Prodaná nevěsta: „Ka-
ždý jen tu svou, má v  zemi jedinou.“ Za 
chvíli přichází Rusalka, o které Herbert za-
tím nic neví.
 Je přestávka a my ani nevycházíme. 
Tylovi jsou unaveni po nákupech a ná-
vštěvě přátel, takže si raději sdělujeme 
pocity a zážitky z hudby, která prostoupila 
našimi smysly a dosud nás hřeje na srdci 
jako dobrý přítel nebo nesplněná naděje. 
Děvčata si odvádí na sklenku vína Rolf, jako 
by předvídal, že mají dnes poslední příle-
žitost. A už se blíží další chvíle poslechu 
krásných melodií, tentokrát německých 
velikánů Wagnera a Beethovena. Hasnoucí 
koncertní síní plují oblaka v bouři, kterou 
rozpoutala Wagnerova předehra k roman-
tické opeře. Přišel z Valhaly – německého 
Olympu – jako pohádkový rytíř, na člunu 
taženém labutí, zachránit Elsu z Brabantu.
  Ale něco se děje! Zdá se, že i venku ob-
laka bouří. Lidé se zvedají ze židlí, orchestr 

jako když hraje zticha a v tom hluku úplně 
zaniká. Všichni už povstali a snaží se dostat 
ven nebo do krytu. Také my jsme venku 
a hledáme se navzájem. Herbert mě drží 
za ruku a sestra Věra s Amandou jsou ve-
dle nás. Jdeme vtom zmatku ke garážím 
a vzápětí jsou tam i Tylovi a Rolf.
 Letadla už odletěla a snad se nebudou 
vracet. Brzy budou Vánoce a rok 1944 je 
za humny. Vím, že válka není jen slovo, tak 
jako občas láska nebo přátelství. A v po-
řadí pátý rok válečný nebude už pro nás 
klidným závětřím.
 Dnešní odpoledne s přerušeným kon-
certem je prologem k velkému finále Dru-
hé světové. Místo hvězd na nebi budou 
provázet naše životy letecké eskadry.
 Nevím, jaké myšlenky se honily hlavou 
paní Tylové. Najednou v té podivné chvíli, 
kterou si každý prožíval sám pro sebe, mi 
řekla: „Myslím, že na tu situaci by se mís-
to Lohengrina hodil lépe Soumrak bohů. 
A obě jsme se začaly hystericky smát. 
Naštěstí nás muži moc nevnímali. Stáli 
opodál a přemýšleli, zda už jít nebo ještě 
počkat. Jako hospodáři, kteří se rozmýšle-
jí, mají-li zaset obilí už dnes nebo až zítra.

Lydie Svitáková

Richard Wagner

Koncert ve Zlíně

Hrůzy války se dotkly i života v domě. Dne 
10. května 1944 způsobil výbuch ve zbro-
jovce i  velké škody na domě. „Dům se 
otřásl až do hlubin, tlakovou vlnou se za-
čalo sypat sklo z oken, zavřené dveře byly 
vyraženy ze závěsů i s veřejemi. Za malou 
chvilku následoval druhý výbuch, mocněj-
ší a hrozivější. Dům se třásl, zbylé sklo se 
sypalo, padaly předměty, střechy se bor-
tily. V ústavě byly poškozeny kromě oken 
a dveří i  stěny, stropy a  střecha. A  to byl 
pouze začátek dalších apokalyptických 
hrůz při přechodu fronty.“
 Školní rok 1945/1946 začal s  novou 
nadějí. „Vyučování v  Odborné škole pro 
ženská povolání začalo ve  3  ročnících: 

do 1. r. nastoupilo 36 žákyň, do 2. r. 28 žá-
kyň a  do  3.  r. tzv. živnostenské pracovny 
18 žákyň. Od dalšího školního roku již za-
čala být nejistota, co bude se soukromými 
školami. Dne „11. 3. 1947 odeslala generál-
ní představená sester dominikánek z Olo-
mouce – Řepčína v  záležitosti ústavních 
škol a  sirotčinců telegram předsedovi 
vlády K.  Gottwaldovi.“ Také rodiče žákyň 
z bojkovické školy a někteří místní občané 
sepsaly petici na podporu a udržení sou-
kromých škol.
 „Dne 15. září 1948 se dostavil předse-
da  MNV Dolinský a  prohlásil, že do kláš-
terní mateřské školy nesmí docházet děti 
z Bojkovic, pouze děti ze sirotčince.“ V lis-

topadu 1948 byla zestátněna Odborná 
škola pro ženská povolání a vedením byl 
pověřen školský úřad z  Uherského Bro-
du. „Bylo nařízeno, aby sestry odevzdaly 
novému vedení všechen inventář, knihy, 
místnosti. Sestrám učitelkám byla dána 
možnost vstoupit do  státních služeb, ale 
za  podmínek dispozičního práva učitel-
ského působiště.“ Koncem června 1949 
skončila činnost sester ve  škole. Sestry 
převzaly péči o 25 batolat a 70 dětí před-
školního věku. U  dětí pracovalo 8  sester, 
které po násilném odvezení z  Bojkovic 
nahradilo 16 civilních zaměstnanců. A při-
blížilo se 27. září 1950.

sestra Vojtěcha Beránková OP



Naše Bojkovsko8

HISTORIE

Dlouhá cesta edity Goldové
Brzy po začátku druhé světové války za-
čala perzekuce židovského obyvatelstva 
v  Protektorátě Čechy a  Morava. Němci 
postupovali neúprosně a následovalo 
jedno protižidovské nařízení za druhým.
V  Bojkovicích žilo snad od pradávna 
asi pět židovských rodin. Na dnešním 
náměstí vlastnili velký dům s  textilním 
obchodem a  Baťovou prodejnou bot 
Büchlerovi. Mladí, kteří měli dvě malé 
děti, prodávali látky, prádlo a  jiné texti-
lie a jejich rodiče Baťovy boty. Starý pan 
Büchler měl vždy na hlavě jarmulku. Další 
pan Büchler měl smíšený obchod s potra-
vinami v Sušilově ulici. Oženil se se sleč-
nou Formánkovou, která nebyla židovka, 
a měli dvě malé děti.
 V  Palackého ulici bydleli Hönigovi. 
Pan Hönig byl advokát a  jejich syn emi-
groval snad do Ameriky ještě před vál-
kou. Dcera Kateřina byla sestrou cvičitel-
kou v  Sokole: přísná, ale oblíbená. Včas 
emigrovala za bratrem.
 Téměř naproti Hönigů měla velký 
dům, kterému se říkalo Goldovec, rodina 
Goldova. Byla tam velká hospoda a také 
pálenice, ve  které se pálila hlavně slivo-
vice. Měli dvě dcery, Kytynu a Editu, obě 
byly blondýnky po paní Goldové. Ta svým 
účesem a  bohatými vlasy přímo zářila. 
Edita byla moje spolužačka i kamarádka. 
Byl to dům otevřených dveří. Hráli jsme 
si u  nich v  bytě nebo na  velké zahradě, 
kde pěstovali velké červené jahody. Kaž-
dá jahoda byla podložena slámou, aby 
se neušpinila. Jejich kuchařka Karla pek-
la malé kulaté ořechové koláčky, a  ještě 
teplé nám je nabízela přímo z  plechu. 
Na ty jsem se vždycky těšila. S Editou byl 
život vzrušující. Občas jsme se i  popraly 
a pak zase udobřily. Do školy nosila jedné 
chudobné spolužačce každý den svači-
nu. Třeba párek s  hořčicí a  jiné dobroty. 
Celá Goldova rodina mluvila perfektně 
německy a  paní Goldová němčila s  Edi-
tou i  před námi dětmi. To se nám nelí-
bilo a  Edita jí odpovídala natruc česky. 
Ale když jedna spolužačka ve škole řekla 
„Curych“, Edita ji hlasitě opravila „Zürych“. 
Učitelku, která se jmenovala Rychlíková, 
přejmenovala na „Schnellzug“. A učitelku 
němčiny, která měla vrásky pod nosem 
na  „Plizovanou sukni“ a  tak podobně. 
Byla pěkné kvítko. Její o několik let star-
ší sestra byla pravý opak: krásná, jemná, 
ušlechtilé povahy. Když nám bylo kolem 
čtrnácti let, pořádali Goldovi odpolední 
čaje při gramofonu, což už bylo vlastně 
v  té době ilegální. Kytyna měla pozva-
ných většinou jen pár chlapců a my děti 
jsme posedávaly trochu odděleně stra-
nou. Ale gramofon hrál i  pro nás a  také 

jsme všichni tančili. Goldovi měli des-
ky jako třeba Alkazar, španělské slunce 
svítí nad tebou, která se mi moc líbila. 
Vnímala jsem ta slova a představovala si 
kouzelnou, sluncem osvícenou krajinu 
plnou španělských grandů, ačkoli jsem 
nevěděla, jak vypadají. Ale tušila jsem, že 
Španělsko bylo v té době ještě plné otře-
sů a spíše v husté mlze po občanské válce 
než zalité sluncem.
 Jak čas běžel, Kytynu opustila velká 
láska Marek, kterému Edita říkala „Zjeve“; 
byl to krasavec. Požehnané dny jeden 
po  druhém odcházely, Edita už nemoh-
la chodit s  námi do  čtvrté měšťanky 
a na ulici mohla jít, jen když měla na odě-
vu žlutou Davidovu hvězdu s  černým 
nápisem „Jude“. Nakupovat mohli jen 
v určitou hodinu, nesměli do kina, diva-
dla, ani jen tak na procházku či do parku. 

Měli zakázáno stýkat se s přáteli. 
 Naposled jsem viděla Editu v roce 1942, 
před odjezdem do  Uherského Brodu. Po-
tkala jsem ji na městečku a šly jsme spolu 
domů. Před Goldovcem jsme se loučily 
a řekla mi: „Tak ahoj, Svitačko. Zítra máme 
transport, tak po válce na shledanou!“ Celý 
život jsem na tu chvíli nezapomněla. 
 Pak měli transport ještě jednou, 
z Uherského Brodu do Terezína, kde z vla-
ku ani nevystoupili, a s dalšími Židy, kteří 
ráno přistoupili, jeli rovnou do  polské 
Osvětimi. Bylo to v  roce 1943. V pražské 
Pinkasově synagoze jsou na stěnách ruč-
ně napsaná jména všech českých a  mo-
ravských Židů, kteří se z té daleké cesty už 
nikdy domů nevrátili. Jména Bojkovjanů 
jsou hned při vstupu vlevo nahoře pod 
písmenem B – Bojkovice.

Lydie Svitáková, Praha

 Rodina Goldova v Luhačovicích

Dům rodiny Goldových
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O vraždách a mordích II.
Příběh násilného činu s následkem smrti, 
jehož obětí se stal Jiřík Mrázek z Pitína. 
 Ten se stal 12. října roku 1636. Oproti 
předešlým kauzám, kde byl pachatel pře-
dem znám, je tento případ složitější. Pro 
ukázku tehdejší úřední češtiny uvádím 
začátek kapitoly v původním znění:
 Žaloba a  stížnost Kateřiny Mrázky 
z Pitína v příčině zamordování syna je-
jího Jiříka dne 12. Oktobris, skrze fojta 
a  některé sousedy Pitínské před prá-
vem městečka Bojkovic 26.  Novebris 
1636 proti Krhovanům těmito slovy 
předložená. 
 Moudří a  opatrní pane purkmistře 
a  páni radní jakožto poctivé a  spravedlivé 
právo! Majíce povolení od J. M. vysoce uro-
zeného pána Gabriele Sereniho z  Malého 
Serénu a  na  Novém Světlově, J.  M.  C. říš-
ského rady, pána našeho milostivýho a dě-
dičnýho, abychom podle Kateřiny Mrázky, 
sousedy naší z dědiny Pitína syna jejího pro-
středně mladšího jménem Jiříka, kterýž mi-
nulýho měsíce dne 12. Oktobris při jarmarku 
městečka Bojkovic nenáležitě zbit a utlučen 
jest, takže od týhož dne do třetího toliko živ 
jsouc, zatím umřel se zaujali a škůdce toho 
skrze pořádek a  proces právní obvinili, tak 
aby tudy pro vylití krve lidské spravedlnost 
vykonána býti mohla.
 No, řekl bych, že dnešní úřední češti-
na není o  moc srozumitelnější. Ale zpět 
k  případu. Jižně od  Bojkovic, mezi Krho-
vem a Pitínem, ležela ves Lhota. Ta zanikla 
následkem válečných událostí kolem roku 
1540. Pole a louky k této vsi náležející roz-
dělila světlovská vrchnost mezi své pod-
dané v okolních obcích k jejich osobnímu 
užívání. Oni pak vrchnosti za  to platili 
pachtovné nebo odváděli naturálie. Boj-
kovjané byli asi spokojení, ale mezi Krho-
vem a Pitínem se tyto „územní zisky“ staly 
jablkem sváru. Krhovjané nechávali svůj 
dobytek pást na polích Pitíňanů. Docháze-
lo k hádkám a rvačkám. Pitíňané začali svá 
pole a louky hlídat. Při hlídání na podzim 
roku 1636 přistihl Jiřík Mrázek koně patřící 
někomu z Krhova, jak se pasou na pitěn-
ském poli. Sebral koňům uzdy a z pole je 
vyhnal. Ohlédl se a spatřil, jak se k němu, 
s  pantokem nad hlavou, řítí jeden Krho-
vjan. Jiřík byl silný a  mrštný. Podařilo se 
mu uskočit a pantok útočníkovi z ruky vy-
kroutit. Seběhlo se pak dalších asi šest Kr-
hovjanů a s Jiříkem bylo zle. Mával kolem 
sebe pantokem a  volal o  pomoc. Pár lidí 
jej uslyšelo a přiběhlo mu na pomoc. Síly 
se vyrovnaly, a  tak Jiřík protentokrát vy-

vázl. Nevyvázl ale o pár dní později, když 
přišel do  Bojkovic na jarmak. Krhovjané 
na něj pokřikovali, ať se nachystá, že mu 
to za ten ukradený pantok spočítají. Posil-
něni slovenským páleným si na něj na ces-
tě do  Pitína v  poli počíhali. Přepadli jej 
a zmlátili tak, že zůstal ležet v bezvědomí. 
Našli jej kamarádi a  donesli domů. Jeho 
matka byla známá a  uznávaná léčitelka-
-bylinkářka. Byla to táž Kateřina Mrázková, 
která je zmiňována v Krevní knize městeč-
ka Bojkovic v procesu o čarování. Bohužel 
ani její umění nepomohlo. Za tři dny Jiřík 
zemřel.
 Pitíňané vedeni svým fojtem Adamem 
Ozinulem napsali a se svolením vrchnosti 
podali stížnost a  žádost o  vyšetření celé 
události. Ve  stížnosti popsali, jak se celá 
událost odehrála. Vyšetřením byli pově-
řeni purkmistr a radní městečka Bojkovic. 
Ti vyslechli ve  stížnosti uvedené bratry 
Martina a Mikuláše Hýblovy. Bratři pocho-
pitelně všechno popřeli. Objevili se však 
svědci, kteří potvrdili, že slyšeli, jak Jiříkovi 
vyhrožují a dokonce, že po něm i po nich 
házeli kamením. Kromě bratrů Hýblových 
se jako další útočník podle svědků objevil 
ještě nějaký Hamšů, který měl dokonce 
půlhák. To byla střelná zbraň, kterou na Ji-
říka mířil a několikrát se pokoušel vystřelit. 
Půlhák mu ale vždycky selhal. Toto vypo-
věděl Václav z Vasilska. Další svědek Jurka 
Švehlák z Pitína pod přísahou vypověděl, 
že šel s  nebožtíkem Mrázkem, který měl 
„na pleci čekan a na ramenou šavli“ a Kr-
hovjané na něj házeli kamení. Mrázek jim 
řekl: „Kurva vám šánská máti, proč háže-
te?“ a vystoupil na zahrádku. Já vystoupil 

za ním. A zeptal jsem se, kdo hází. Neod-
pověděli. Řekl jsem, nejste dobří pacholci, 
když nepovíte, kdo hází. Pak ti tři pacholci, 
totiž dva Hýblovi, Martin a Mikuláš a Ham-
šů přiskočili a do Jiříka se pustili. Od koho 
byl raněn, nemohu říci, protože byla tma. 
Když jsme k němu přišli, bylo to pár kroků, 
už jsme ho porubaného našli. Krev z  něj 
šla a  zastavena býti nemohla. Bratr jeho 
Šimon jej obvazoval. Viděl jsem, jak Mar-
tin Hýblů s tasenou šavlí od něj pryč utíkal.
 Bohužel, tímto zápis v  Krevní knize 
končí. Takže jaký byl rozsudek, to se už ne-
dozvíme. Můžeme se jen domýšlet. Byl to 
čas třicetileté války. Kdyby byl mír, určitě 
by některý z pachatelů skončil na šibenici, 
ale ve  válečný čas musel majitel panství, 
pan hrabě Gabriel Sereni, dodávat císaři 
vojáky. Nač mrhat mladými životy svých 
poddaných na šibenici, když je může po-
slat do války. Tak se to skoro jistě i  stalo. 
Válka však trvala ještě dalších dvanáct 
let. Kdoví jestli se bratři Hýblové nebo 
ten Hamšů konce války v roce 1648 dožili 
a domů se vrátili. 

Petr Vašina st.

Dovětek: Příspěvek přináší další z  příběhů 
zapsaných v Krevní knize městečka Bojkovic 
1630-1721, jak jej převyprávěl Petr Vašina. 
V roce 2019 byly ve zpravodaji Naše Bojkov-
sko otištěny první dva příběhy; v červenco-
vém čísle pod názvem Čarodějnické procesy 
v Bojkovicích a v září vyšel příběh Jana Čer-
ného ze Starého Hrozenkova pod názvem 
O  vraždách a  mordích. Takový je i  název 
kapitoly v  Krevní knize a  ze stejné kapitoly 
knihy byla vybrána i tato kauza.

Středověké mučení
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Návrat k odkazu a dílu P. Františka Mülle-
ra je důležitý nejen proto, že autor se 
řadí mezi statečné, kteří pokorně přijali 
úděl pronásledovaných kněží a  občanů, 
ale také proto, že František Müller odolal 
svodům a možnostem změnit vlastní úděl 
– emigrovat či přidat se v katolické církvi 
k  těm, kteří bez výčitek svědomí sloužili 
politické moci. Zůstal ve vlasti, přijal svůj 
úděl, byl oporou potřebným.
 Snad aby unikl tlakům ze strany reži-
mu, věnoval se literární a odborné tvorbě. 
Obrátil se k  historii, navštěvoval archivy, 
hovořil a zapisoval vzpomínky pamětníků. 
Sledoval současné dění, dobře se v  něm 
orientoval, a pokud mohl, veřejného dění 
se zúčastňoval. Svá historická díla, ze-
jména báje a pověsti, vydával jako krátké 
útvary přímo přes odbor kultury národ-
ního výboru v  Bojkovicích. Nevyhýbal 
se žádné potřebné práci. Když například 
zjistil, že práce na  vydláždění silnice pro 
poutníky i dopravu ke kostelu Panny Ma-
rie Sněžné na Malenisku jde pomalu a čas-
to je na dlouhou dobu odkládána, ujal se 
těžké fyzické práce sám a spolu s několika 
farníky silnici obnovili a vydláždili. Dodnes 
toto dílo slouží. O myšlenkové náplni jeho 
kázání a o náboženské výchově mládeže 
ve školách se také mluví stále s respektem.
Osobitý člověk P. František Müller zachytil 
napsané a  povětšině sesbírané příběhy 
ve snaze zachovat pro budoucnost to, co 
nejvíce z  lidové kultury charakterizovalo 
nejen jeho rodný kraj na Drahanské vyso-
čině, ale také regiony, ve kterých jako du-
chovní pastýř působil. Nejdéle byl v  Pro-
vodově a  v  kraji luhačovického Zálesí, 
Vizovicka, Valašskokloboucka, Slavičínska, 
Vsetínska, moravsko-slovenského pomezí 
a Kroměřížska, které mu přirostly k srdci.
 Narodil se 8.  srpna 1910 v  Šubířo-
vě u  Jevíčka, ordinován byl roku 1935 
v  Olomouci. Působil v  duchovní správě 
jako kooperátor jeden rok v  Újezdě (dří-
ve Újezd u Valašských Klobouk), tři a  půl 
roku v Hradisku u Kroměříže, posléze byl 
tři měsíce administrátorem v  Krásensku, 
v nejvýše položené obci v okrese vyškov-
ském, aby se tamtéž stal na čtyři roky fa-
rářem a kronikářem této obce, vandalsky 
zpustošené za druhé světové války. Proto 
je jeho kniha o Krásensku dnes vzácným 
dokumentem. Dílo vydal vlastním nákla-
dem v  roce 1946 již za  svého působení 
v Provodově. Riskoval při tvorbě díla život 
i existenci. Vandalství okupantů totiž foto-
grafoval, nejen popisoval. Vystavoval se 

trestu smrti. Po vystěhování obce a zruše-
ní tamního farního úřadu byl dva měsíce 
administrátorem v Topolanech u Vyškova 
a od 1. července 1944 do 31. srpna 1945 
vedl duchovní správu v  Provodově jako 
administrátor. Tady byl 1. září 1945 jmeno-
ván farářem. Působil zde až do  své smrti 
1. října 1985.
 Citujeme z  kroniky farního úřadu 
v Provodově: „P. Frant. Müller byl pohřben 
8.  října v  kněžské hrobce na  provodov-
ském hřbitově. Zádušní mši svatou slou-
žil P.  Jan Krist spolu s P. Antonínem And-
rýskem a  duchovním správcem P.  Janem 
Kutáčem. Spolu s nimi celebrovalo dalších 
18 kněží. Kázání měl spolužák zesnulého, 
ThDr.  P. Vojtěch Martinů. Se zesnulým se 
rozloučil P.  Ferdinand Funk ze  Šubířova, 
který mu v roce 1935 připravoval primici. 
Pohřeb se konal za mimořádné účasti vě-
řících a  poutníků z  celého širokého okolí 
(asi 2 500 lidí), což svědčilo o  jeho velké 
oblibě. Přítomno bylo 58 kněží.“ 
 Plody své literární a  sběratelské čin-
nosti věnoval autor dílem rodnému kraji, 
to je Vyškovsku, Drahansku, Plumlovsku, 
Konicku, Bouzovsku a dílem kraji, který 
poznal za svého čtyřicetiletého působe-
ní, a to Zlínsku, Vizovicku, luhačovickému 
Zálesí a kraji mezi Starým a Novým Svět-
lovem. Dominantním dílem je Mariánské 
poutní místo v Provodově a Provodov 
v  minulosti. Dílo vskutku úctyhodné, ne-
boť obsahuje více než tisíc pět set stran 
textu a je vpravdě duchovním bohatstvím 
a  literárním odkazem nejenom nadšené-
ho autora, ale i zodpovědného badatele.
Autorova díla vycházela za  těžkých pod-
mínek (vlastním nákladem, později na 
základě povolení okresních úřadů). Přes 
všechny potíže a  nejistoty se P.  Franti-
šek Müller nedal odradit. Jeho výpravy 
„ad  fontes“ si starší generace archivních 
pracovníků ještě dnes pamatuje. Pečli-
vost a důslednost jeho práce je patrna při 
nakládání s  archiváliemi i  bibliografiemi, 
ale zejména v zachycení živých svědectví 
pamětníků. Autorova stylistická obrat-
nost dokázala vykouzlit i  z  nudných fak-
tů nejen poutavá vyprávění, ale přiblížit 
dospělému čtenáři i  dítěti život dávných 
vesničanů, veselé i smutné příběhy před-
ků i  exotických cikánů a  pytláků z  kraje 
mezi Starým a Novým Světlovem. Báje 
a pověsti vypráví s humorem i poučením 
tak, jak je vyslechl a obratně ztvárnil. Bylo 
snahou nakladatelů z ATELIERU  IM vydat 
jednotlivé svazky, pokud možno v jedno-

tě tematické a geografické. Snad bylo cíle 
dosaženo.
 Odborné zhodnocení života a díla au-
torova ještě čeká na svou příležitost. 
 Rozdělení souborných spisů P. Františ-
ka Müllera uspořádalo nakladatelství do 
pěti samostatných svazků:
1. Mariánské poutní místo v Provodově a Pro-
vodov v minulosti
2. Báje a pověsti (Báje a pověsti z kraje mezi 
Starým Světlovem a Novým Světlovem • Báje 
a  pověsti z  kraje pod Starým Světlovem  1 
•Báje a  pověsti z  kraje pod Starým Světlo-
vem 2 • Báje a pověsti z Vizovických hor • Boj 
za práva poddaných v horách Vizovických 
3. Luhačovicko – místní a  pomístní jména 
v  dějinách a  pověstech (Luhačovicko • Špá-
sovné z  kraja pod Komoncem • Humoresky 
ze  života cigánů a  pytláků na Luhačovicku 
a Bojkovsku)
4. Místní a  pomístní jména Drahanské vr-
choviny v  dějinách a  pověstech (Konicko 
a Bouzovsko • Plumlovsko, Drahansko a Vy-
škovsko)
5. Krásensko – dějiny moravské vesničky van-
dalsky zpustošené německými okupanty
 Některé svazky se na přání obcí a zá-
jemců dotiskovaly. Tímto způsobem dotis-
kujeme také Báje a pověsti. Jsou význam-
ným dokumentem k regionálním dějinám 
kraje a  tvoří dobrý základ pro znalosti 
mládeže ve  snaze vytvářet snahu nejen 
pro zvídavost o historii rodného kraje, ale 
také jako poučení o  mentalitě lidského 
nitra, kdy převažuje úsilí o zbohatnutí (na-
jít poklad), po uzdravení a věčném životě 
(sběr léčivých bylin). Autorovi se podařilo 
s  obdivuhodnou znalostí lidského nitra 
popsat a proniknout do některých základ-
ních rysů lidské povahy a jejich geneze.

Irena Voštová & Miloš Bařinka, Ateliér IM

Odkaz a dílo P. Františka Müllera



ŠKOLSTVÍ

Naše Bojkovsko 11

Letošní zápis do mateřských škol 
se uskutečnil bez dětí
Po postupném uvolňování nouzového 
stavu v naší zemi a rozvolňování opatření 
zavedených s  šířením koronavirové pan-
demie se v pondělí 11. května opět napl-
no otevřely brány obou mateřských škol. 
V prvních dnech nastoupila do školek asi 
stovka dětí. Důležité je poznamenat, že 
stále musíme dodržovat při každodenním 
provozu nastavená dezinfekční opatření 
s výjimkou nošení roušek u dětí a pedago-
gů. Rodiče si při vstupu do  školky pone-
chávají roušky, dezinfikují si ruce a při pře-
dání dětí odevzdají vyplněný formulář 
o zdravotním stavu dítěte. Postupně najíž-
díme na pravidelné činnosti a pomalouč-
ku se vracíme do běžného režimu. 
Součástí našeho edukačního programu je 
dodržování oslav různých svátků a zacho-
vání tradic. K takovému prvnímu svátku, 
na  který jsme po  návratu navázali, patřil 
svátek bytostem nám nejmilejším, našim 
maminkám. Děti pro ně vyrobily drobné 
dárky a přáníčka.
 O tom, že sportovní činnosti a pohyb 
na čerstvém vzduchu jsou pro zdravý vý-
voj a růst dětí velmi důležité, není pochyb. 
Také my se snažíme o to, aby nabídka ta-
kových možností ke  sportu byla pro děti 
co nejširší. Pracovníci v MŠ Štefánikova do-
končili pro děti cyklodráhu pro koloběžky 
a odrážedla, kde si děti mohou na nerov-
ném terénu vyzkoušet svoji zdatnost.

 Zápis dětí do mateřských škol
S  průběhem a  výsledky letošního zápisu 
do mateřských škol Vás seznámí Martina 
Kuchařová, ředitelka mateřské školy. Zápis 
k  předškolnímu vzdělávání na školní rok 
2020/2021 proběhl v naší mateřské škole 
dne 12. května 2020. „Zápis k předškolní-
mu vzdělávání na školní rok 2020/2021“, 
který se neobešel bez různých omezení, 
nařízení a  doporučení v  době koronavi-
rové. Nejvíc nás mrzelo, že ten letošní se 
musel obejít bez přítomnosti nových dětí 
a  rodičů, kteří měli vždy možnost v  době 
zápisu si mateřskou školu prohlédnout 
a seznámit se s prostředím školy, pedago-
gy a nahlédnout tak trochu pod pokličku 
naší práce po celé dopoledne. 
 Novelizace školského zákona o  před-
školním vzdělávání přinesla několik změn 
týkajících se  předškolního vzdělávání. 
Předškolní vzdělávání se organizuje pro 
děti od 3 do 6  let, nejdříve však pro děti 
od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí 
do  mateřské školy právní nárok a  mladší 

děti jsou přijímány v  případě volné ka-
pacity mateřské školy. Letošního zápisu 
se též týkala změna ve  školní legislativě 
při přijímání dvouletých dětí do mateřské 
školy, kdy za každé ve třídě zařazené dítě 
mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku 
dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje 
o 2 děti. Postupem lze snížit nejvyšší počet 
dětí ve třídě nejvýše o 6 dětí. Třída se napl-
ňuje do počtu 24 dětí a ve třídě, kde jsou 
zařazeny děti mladší 3 let, se třída naplňu-
je do počtu 18 dětí. Z tohoto důvodu při-
pravujeme od 1. září 2020 otevření čtvrté 
třídy v mateřské škole na ulici Štefánikova, 
ale i přesto jsme nemohli vyjít vstříc všem 
rodičům, kteří chtěli umístit své dvouleté 
děti do  mateřské školy. Z  důvodu hygi-
enických opatření nemůžeme zatím po-
tvrdit schůzku rodičů nově přijatých dětí 
v  prostorách mateřské školy, kde budou 
sděleny veškeré informace ohledně ná-
stupu dětí do mateřské školy. Budeme se 
snažit najít jinou vhodnou alternativu sdě-
lení, o které Vás budeme včas informovat.

 Oslavy Mezinárodního dne dětí
První větší akcí pořádanou v  mateřských 
školách byla oslava Mezinárodního dne 
dětí. Pro děti byla připravena Stezka po-
znání s plněním úkolů a hledáním pokla-
du. Na školních zahradách si zahrály různé 
pohybové hry. Za zdárné ukončení stezky 
a splnění úkolů byly děti odměněny me-
dailemi, balonky a  sladkostmi v  podobě 
ledňáčku.
 K  dalším zajímavým a  oblíbeným ak-
cím patří ukázka výcviku policejních psů, 
která se uskutečnila ve  středu, 3.  červ-
na  2020 na  zahradách obou mateřských 
škol. Děti se zde mohly seznámit s nároč-
nou prací policejních pracovníků – kyno-
logů, kteří se denně věnují výcviku psů. 
V  rámci této akce jim bylo umožněno 
názorné předvedení poslušnosti, vyhledá-
vání předmětů, osob a zadržení pachatele. 
Ukázku provedli policisté z Oddělení slu-
žební kynologie Policie České republiky 
Zlín. Zdeněk Mach, Jan Varga a  Zdeněk 
Krůžela se svými čtyřnohými pomocníky 
Bonnou, Drakem a Genem, za což jim patří 
velký dík. Cvičitelé i jejich psí svěřenci byli 
po svém výkonu odměněni potleskem 
i pamlsky. Dětem se tato ukázka velmi lí-
bila a mohly si psí kamarády pohladit.

 ekoškolka informuje
Novinky z naší Ekoškolky si pro Vás připra-
vila Barbora Jurásková. I  přes to, že jsme 

v  době pandemie COVID-19 nemohli 
pracovat tak, jak bychom si představova-
li, zvládli jsme společně s  Ekotýmem vy-
hodnotit Analýzu na téma Prostředí, které 
jsme si zvolili na tento školní rok. Máme 
na zahradě prvky z přírodních materiálů? 
Starají se děti o rostliny? Na výsledek ana-
lýzy se můžete podívat v prostorách škol 
nebo na  webových stránkách. Do  plánu 
činností jsme si zařadili i  vytvoření škol-
ních políček, která máme již v plném pro-
vozu. Poslední velkou novinkou, která se 
musí zmínit, je výroba nového EKOKOUT-
KU, který jsme zřídili v mateřské škole Šte-
fánikova. Součástí je badatelský koutek, 
kde si děti mohou zkoumat různé věci 
pod lupou nebo mikroskopem, na kober-
ci nebo u stolečku si mohou prohlížet růz-
né knihy zaměřené na experimenty nebo 
ekologickou výchovu. Do Ekokoutku jsme 
zařadili i vzdělávací místo, díky kterému se 
děti nenásilnou formou mohou něco no-
vého dozvědět. 

 Pasování na školáky
K pravidelným a tradičním akcím pořáda-
nými našimi mateřskými školami náleží 
rozloučení s  našimi předškoláky. Stalo se 
již tradicí, že se toto loučení konalo v krás-
ném prostředí zámku Nový Světlov za hoj-
né účasti rodičů, rodinných příslušníku 
i veřejnosti. Z důvodů dodržování epide-
miologických opatření vydanými v souvis-
losti s pandemií koronaviru vše v letošním 
roce proběhne jen za  přítomnosti dětí 
a  jejich učitelů. Pasování se uskutečni-
lo v  MŠ Štefánikova ve  středu, 10.  červ-
na  2020, v  MŠ  Čtvrť  1.  máje ve  čtvrtek 
11. června 2020. Děti se mohly těšit na tra-
diční pasování i bohatý program, který byl 
pro ně připraven a také na večerní přespá-
ní ve školce. Pomalu a jistě se k nám blíží 
prázdniny, proto nám dovolte poděkovat 
Vám všem za spolupráci a popřát krásné 
slunečné a pohodové léto…

Miroslava Jarolímová, učitelka MŠ
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Rozhovor ředitele Muzea Bojkovska 
Tomáše Hamrlíka s  ředitelem Zš TGM 
Bojkovice Zdeňkem Ogrodníkem

 Tomáš Hamrlík: Pane řediteli, v letoš-
ním roce došlo v  souvislosti s  koronavi-
rovou pandemií k události, kterou nikdo 
z  nás nepamatuje, a  to uzavření všech 
škol na více než tři měsíce. Pojďme se teď 
společně ohlédnout zpět, dokud máme 
vše v živé paměti. Souhlasíte? 
 Zdeněk Ogrodník: Mile rád, pane ředi-
teli, děkuji za oslovení. Ministerstvo zdra-
votnictví zakázalo tzv.  osobní přítomnost 
žákům a  studentům ve  všech školách 
a školských zařízeních od 11. března 2020 
vyjma škol mateřských. Tam nechalo roz-
hodnutí na zřizovatelích, takže například 
Mateřská škola v  Bojkovicích fungovala 
v omezené míře po celou dobu koronakri-
ze. Za což si zaslouží nejen můj velký obdiv. 

 H: Ano, máte pravdu, že to zvládli na 
jedničku s hvězdičkou. Kdy jste se o tom, 
že budou uzavřeny školy dozvěděl? Do-
stali ředitelé škol informaci včas, abyste 
se mohli připravit, udělat patřičné kroky 
a  rozhodnutí? Přece zavřít školu upro-
střed školního roku a týdne není jen tak 
lehký krok. Jak to tehdy bylo?
 O: Bohužel, informaci jsme dopředu 
nedostali. Premiér vlády Andrej Babiš to 
prohlásil na  tiskové konferenci 10. břez-
na v  dopoledních hodinách v  přímém 
přenosu na ČT24. Kdo se ale v práci dívá 
na  televizi, že? Takže například mně to 
volal tatínek a  já zase třeba řediteli gym-
názia. Osobní pocity byly tehdy velmi 
rozporuplné: Je to pravda? Co skutečně 
prohlásili? Vážně zavřeli všechny školy 
ze dne na den? Po ověření informace jsem 
okamžitě svolal poradu vedení, abychom 
rozhodli o krocích, které bylo třeba bezod-
kladně udělat. 

 H: Vzpomenete si ve  stručnosti, co 
všechno se muselo zajistit? Přece jen 
škola má 460 žáků, téměř 60 zaměst-
nanců, školní družinu, jídelnu a další. 
V březnu fungoval taky provoz sportovní 
haly. 
 O: Tak na prvním místě bylo třeba in-
formovat rodiče, samotné žáky a zaměst-
nance. Všem rodičům jsme poslali zprávu 
přes EduPage, žáci si vyslechli hlášení škol-
ního rozhlasu samozřejmě za  bujaré ra-

dosti a veselí, které bylo slyšet, myslím, až 
na ulici. Zaměstnanci pak byli informováni 
na odpolední provozní poradě, kde se do-
hodli základní principy dalšího fungování. 
V zásadě jsme rozhodli o tom, že budeme 
dětem posílat úkoly přes EduPage. Což se 
taky v dalších třech dnech stalo.

 H: Říkáte „posílat úkoly přes Edu-
Page“. Můžete našim čtenářům, kteří ne-
mají děti školou povinné, přiblížit, co to 
EduPage vlastně je? 
 O: EduPage je informační systém 
školy, který je přístupný všem žákům 
a rodičům přes internet a v mobilních te-
lefonech. Zprovoznili jsme ho před třemi 
lety, kdy nahradil papírové třídní knihy 
a  žákovské knížky. Dnes přes něho běží 
webové stránky školy, žákovské knížky 
s  docházkou, třídní knihy s  plány práce, 
omlouvání žáků, komunikace mezi učiteli, 
rodiči a žáky, rozvrh hodin se suplováním, 
evidence žáků s tiskem vysvědčení, přihlá-
šek a  desítky potřebných formulářů, evi-
dence plateb, přihlašování na akce a kur-
zy, ankety, přihlášky do první třídy a dnes 
už i modul Výuka. 

 H: Ostatně, kdo by chtěl vědět víc, 
může si přečíst váš článek v  minulém 
čísle Našeho Bojkovska. Ale jak to bylo 
dál, zadali jste tedy úkoly žákům přes 
EduPage. Když tak nad tím přemýšlím, 
i  přestože děti zůstaly doma, tak jste 
s  nimi byli v  neustálém kontaktu díky 
EduPage. To je úžasné. 

 O: Máte pravdu. Na začátku rozhodo-
vání, co a  jak dál po  uzavření škol, jsem 
si musel položit několik otázek: Co je na-
ším cílem? Jak toho dosáhnout? Na čem 
můžeme stavět? A  právě díky EduPage 
jsme měli obrovskou výhodu proti jiným 
školám, které se ze dne na den ocitly bez 
kontaktu s žáky. Na některých školách če-
kali týdny na první pokyny ministerstva, 
jinde obětavé paní učitelky sedly do  aut 
a na kola a rozvážely nakopírované úkoly 
dětem po rodinách. Prostě dělaly, co bylo 
v jejích silách. Je nutné si uvědomit, že šlo 
o zcela výjimečnou situaci, na kterou ne-
byl nikdo připraven. Všechny kroky škol 
zůstaly na bedrech ředitelek a  ředitelů, 
v  začátcích neexistoval z  „vyšších míst“ 
jediný pokyn, rada či doporučení. Vše se 
vařilo za pochodu a řekl bych, že ředitelé 
a učitelé dělali co mohli. Svým způsobem 
byli v první linii, ale někdo si dnes bohužel 
myslí, že učitelé měli prázdniny. Opak je 
ovšem pravdou.

 H: Také jsem učil, i  když pouhé dva 
roky, takže vím, že i  ty prázdniny jsou 
mnohdy iluzí a často se pracuje nonstop, 
když je třeba. Tato situace byla však vel-
mi náročná a  do  této doby ve  školství 
nevídaná. Prověřila jednotlivé školy, 
jejich vedení i učitele samotné. Jako ro-
dič a  zároveň bývalý učitel musím říct, 
že bojkovská škola patřila k  těm, které 
udávaly tón. Přesto, školství má určitou 
setrvačnost a muselo být velmi náročné 
zcela „překopat“ dosavadní systém výuky 
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i  zajeté zvyklosti. Jak jste se s  tím tedy 
popasovali?
 O: Ke zcela zásadnímu rozhodnutí do-
šlo hned první víkend. Po  zadaných „tra-
dičních“ úkolech jsem si uvědomil, že tudy 
cesta nevede. Nemůžeme zadávat úkoly 
typu: vypočítej z učebnice, zapiš si do se-
šitu, nakresli si mapu Afriky. Takové úkoly 
by dřív nebo později žáci přestali plnit, 
a navíc by je nebavily. V zásadě by jim chy-
běla zpětná vazba, pochvala, hodnocení 
paní učitelky, rada, jak příklad spočítat 
a podobně. A tak jsem víkend strávil pročí-
táním návodů modulu Výuka, co všechno 
lze, jak se to dělá, co z toho zvládne učitel 
z domu bez předchozího školení. Byly to 
desítky, možná stovky hodin studování, 
učení, zkoušení a testování, co a jak. Taky 
pročítání zahraničních webů škol, které 
mají zkušenosti s online výukou na dálku. 
Jak to dělají, jaká pravidla jsou nastavena 
pro žáky a jaká pro učitele. 

 H: To byl první víkend po uzavření 
škol. Co následovalo v pondělí? 
O: První pokyn směrem k  učitelům zněl: 
zastavit zadávání klasických úkolů. Násle-
dovala schůzka vedení, určení pravidel 
pro žáky i učitele, které si zvídavý čtenář 
muže přečíst na webu školy zsbojkovice.
cz. Například, že všechny úkoly musí být 
interaktivní, tedy něco jako test, kdy žáci 
doplňují, spojují správné dvojice, určují 
pořadí, popisují obrázky atd. Vždy po au-
tomatickém vyhodnocení vidí, co udělali 
správně a  co ne, a  mohou si to zkoušet, 
dokud nebudou 100% úspěšní. Všechny 
takové úkoly šlo splnit přes počítač, ale 
taky přes tablet nebo jen mobil. Učitelé 
kromě toho byli vždy dvě hodiny dopole-
dne online, kdy je mohli kontaktovat jak 
žáci, tak rodiče, pomáhali, radili. 

 H: Říkáte dvě hodiny online. Máte 
představu kolik času denně průměrně 
trávil učitel přípravou materiálů pro 
vzdálenou výuku?
 O: Myslím, že normální pracovní dobu, 
tedy osm hodin denně + neděle, kdy si 
museli všechno připravit tak, aby hned 
v  pondělí ráno zveřejnili cvičení žákům. 
Každý úkol, který žák plnil, vytvořil učitel 
jako originál. Plus samozřejmě vyhodno-
cení, oznámkování, komunikace s  těmi, 
co úkol nesplnili, nedokázali, udělali ho 
špatně. Tzv. home-office (práce z domova) 

je velmi náročný pro všechny. Nastavit si 
s  rodinou pravidla, že i  když jsem doma, 
tak pracuji a nemohou mě rušit, správně si 
rozvrhnout čas – například část na dopo-
ledne a část na večer. Důležitá jsou pravidla, 
pravidelnost a neodkládat úkoly na později. 
Ostatně podobný režim měly mít i děti při 
plnění úkolů z  domova. Ráno vstát jako 
do  školy, posnídat a  zasednout ke  stolu. 
Odborníci dokonce doporučují, že při práci 
z domova by se měl člověk chovat jako by 
šel normálně do práce, tedy vstát, umýt se, 
učesat a obléknout. Určitě nezůstávat v py-
žamu nebo teplácích.

 H: Pane řediteli, logicky mě napadá 
otázka: Zapojili se ihned všichni žáci? 
A jak reagovali rodiče?
 O: Samozřejmě, že ne. První týden byl 
takový „zahřívací“. Všichni se učili, jak se 
systémem pracovat. Rodiče i žáci zjišťova-
li, co se po nich chce. Vedení školy chodilo 
každý den do  školy a  poskytovalo všem 
učitelům podporu, rady, školení na  dál-
ku a  taky interně. S  rouškami a  štítem, 
z bezpečné vzdálenosti v odborné učeb-
ně s  projektorem. Telefonát s  učitelem 
trval běžně půl hodiny i víc. Následovalo 
sepisování pravidel a návodů pro učitele, 
desítky zpráv žákům a  rodičům. Později 
ankety pro rodiče, abychom měli zpětnou 
vazbu, zda to děláme dobře. Postupně 
se třídním učitelům podařilo „aktivovat“ 
všechny žáky, nastavit správný režim prá-
ce, kdy úkoly musely být splněny na další 
hodinu jako ve škole. Vidíte, na to jsem za-

pomněl – naše vzdálená výuka probíhala 
podle normálního rozvrhu hodin vyjma 
pracovních činností, volitelných předmě-
tů a tělocviků. Ten jsme doplňkově zařadili 
až od května. 

 H: Tělocvik na dálku? To je možné? 
 O: Jistě, existuje spoustu videí na  in-
ternetu, které tělocvikáři vybrali a  dopo-
ručili žákům podle nich cvičit. Mohli se 
dobrovolně natočit, nafotit, měřit výkony 
– například skoky přes švihadlo a  posílat 
svým učitelům. Zní to možná legračně, ale 
zvláštní čas si občas žádá i zvláštní řešení. 

 H: To je zajímavé. A  jak probíhalo 
hodnocení vypracovaných úkolů? Do-
stávali žáci normální známky?
 O: Ne, ne, známky dostávali, ale pouze 
motivační, s váhou 0,25 – pro dříve naro-
zené čtenáře takové malé jedničky a dvoj-
ky. Zvláště pro menší děti to mělo aktivi-
zující efekt. Nikdo nedostal horší známku 
než dvojku, neb podmínky v  rodinách 
byly velmi různé. Jak technické, tak časo-
vé. A zvláště menší děti byly odkázány na 
pomoc rodičů, takže žádné špatné znám-
ky padat neměly. A pokud se to ze začátku 
stalo, všechny pak byly smazány. 

 H: Poznal nějak učitel, že úkol žák tře-
ba opsal, že příklad nespočítal sám, nebo 
že ho za něho vypracoval třeba rodič? 
 O: Děkuji za tento velmi zajímavý do-
taz. Jeden by se až divil, co všechno elekt-
ronický systém zaznamená a ukáže. Bude 
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to znít drsně, ale učitel vidí úplně všechno 
– kolik pokusů žák udělal, že třeba první 
pokus jen bez přemýšlení odklikal a druhý 
měl na 100 %, takže podváděl. Nebo třeba 
čas vypracování úkolu, kdy žáček druhé tří-
dy vypracoval zadání v 23.10, 23.15 a 23.20. 
Je pak zřejmé, že úkoly plnili rodiče a ne žák. 
Takže ano, učitel vidí všechno, co žák dělá, 
zkouší, kdy a  jak. A taky vedení školy vidí 
všechna zadání, vypracování i hodnocení. 
Vzdálená výuka ukázala ledacos a dovedu 
si představit, že by se na základě přístupu 
žáků dalo normálně a bez omezení hodno-
tit na vysvědčení. To se však z důvodu naří-
zení ministerstva nestalo a známky zůstaly 
skutečně jen v rovině motivace. A taky se 
ukázalo, že přístup žáků v dálkové výuce je 
téměř shodný s přístupem k plnění úkolů 
ve škole. Což je logické. 

 H: Pane řediteli, jak to bylo s postup-
ným návratem žáků do škol?
 O: V tzv. „uvolňování“ proběhly tři vlny. 
Nejdříve to byli deváťáci, kteří se připravo-
vali na přijímací zkoušky, pak žáci prvního 
stupně, a nakonec i druhý stupeň formou 
třídnických hodin a konzultací. K návratu 
dětí do  škol vydalo Ministerstvo školství 
desetistránkový podrobný manuál, co 
všechno musí školy připravit, zajistit a do-
držet. Od desinfekce při vstupu do školy, 
15členné skupiny žáků, které se nesmí 
v rámci docházky míchat ani potkat o pře-
stávkách, přes postupné samostatné pří-
chody a  odchody do  školy, až po  obědy 
po  jednom žákovi u  stolu, kdy všechno 
chystá personál jídelny. Tento manuál je 
stále ke stažení na webu Ministerstva škol-
ství, jistě to bude za pár let zajímavé čtení. 

 H: To zní docela šíleně. Jak jste se po-
prali s takovým úkolem? Co vám dělalo 
největší problém nebo spíš, co bylo pro 
vás nejtěžší zajistit? 
 O: Návrat dětí do školy byl dobrovol-
ný. Kdo nechtěl, mohl zůstat doma a po-
kračovat ve vzdálené výuce, kdo chtěl do 
školy, mohl jít. Jenže tady si zřejmě mini-
sterstvo nezodpovědělo základní otázku: 
Co chtějí děti, rodiče a učitelé?

 H: Ano, co tedy?
 O: Všichni chtěli po  tak dlouhé době 
do školy, logicky. Všichni až na výjimky. Ale 
pokyny ministerstva byly postaveny přesně 
obráceně. Jako by do školy chtěl výjimečně 

jen někdo. Ředitelé stáli před velmi těžkým 
úkolem. Jak vybrat 15  žáků ze  třídy, jak 
zajistit výuku ve škole i výuku vzdálenou? 
Představa, že učitel dopoledne učí ve škole 
a odpoledne do noci připravuje materiály 
na vzdálenou výuku, byla naprosto nereál-
ná. Výsledkem nakonec bylo rozdělení dětí 
na dvě skupiny. Na ty, co zůstaly doma, a na 
ty, co šly do školy. A to bylo špatně. To se 
stát nemělo. Navíc ne všechny školy měly 
stejné podmínky. Ty malé, které nemají 
ani 15  žáků ve  třídě, mohly normálně za-
jistit výuku. My velcí jsme se ocitli „v pasti“. 
Spousta rodičů to nechápala, noviny tiskly 
titulky „Žáci prvního stupně se vrací do ško-
ly“, ale to nebyla pravda. 

 H: Jaký byl nakonec výsledek? Po-
vedlo se vše, jak mělo? 
 O: Na přípravu deváťáků na přijímací 
zkoušky se přihlásilo 30 žáků, vznikly tedy 
tři samostatné skupiny po  10  na  odděle-
ných patrech, samostatné příchody, obědy 
i  odchody. Tři týdny se učili matematiku 
a  český jazyk, vždy čtyři hodiny denně. 
Poslední týden jsme vypsali konzultace, 
aby ten, kdo si ještě nebyl jistý, si mohl in-
dividuálně probrat problém s  učitelem. 
Některé školy vypsaly jen konzultace, jiné 
to vzaly intenzivně jako my. Ostatně i úko-
ly vzdálené výuky byly pro deváťáky cíle-
né jako příprava na přijímací zkoušky. Kdo 
a  jak se k tomu doma postavil, to už bylo 
na samotných žácích. V druhé vlně 25. květ-
na přišlo do školy dobrovolně asi 55 žáků 
prvního stupně, tedy čtvrtina. Vzniklo pět 

samostatných skupin, které byly třetí den 
sloučeny z  personálních důvodů do  čtyř. 
Všem žákům byly poskytnuty školní tablety 
a notebooky tak, aby mohly ve škole plnit 
úkoly vzdálené výuky, ve kterých pokračo-
vali učitelé prvního stupně pro děti, které 
zůstaly doma. Zde musím říct, že kdyby 
bylo žáků třeba 2x víc, tak by nebylo v na-
šich silách výuku zajistit tak, jak nařídilo 
ministerstvo. Například po  obědě zůstaly 
tři skupiny, kde se každá z vychovatelek sta-
rala o 3 až 5 dětí, které se nesměly sloučit 
do jedné skupiny. Osobně jsem tajně dou-
fal, že pustí do školy všechny děti bez ome-
zení a bude se již normálně učit. To se ale 
nestalo. Jedna z nejpřísnějších metodik co 
do  hygienicko-organizačních pravidel zů-
stala s drobnými změnami v platnosti i pro 
třetí vlnu. 

 H: Ta se spustila pro druhý stupeň 
od 8. června. Je to tak? 
 O: Přesně tak, od tohoto data umož-
nilo Ministerstvo zdravotnictví přítom-
nost žáků ve škole (opět jen skupiny žáků 
do  15) za účelem dobrovolných třídnic-
kých hodin nebo konzultací. V  praxi šlo 
o  odevzdání a  rozdání učebnic, vyzved-
nutí pomůcek. Z hlediska rizika případné 
karantény celé skupiny i s učitelem či per-
sonálem školní jídelny jsem to vnímal jako 
zcela zbytečný krok tři týdny před koncem 
školního roku. 

 H: Rád bych se zeptal na organizaci 
rozdávání vysvědčení, fotografování 
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žáků či slavnostního ukončení školního 
roku. Ale v době, kdy spolu děláme tento 
rozhovor, je vše ještě před vámi. Víte už 
něco bližšího? 
 O: Bohužel, Ministerstvo školství se 
doposud k  ukončení roku nijak nevyjád-
řilo. Nevíme tedy, jestli budeme rozdávat 
vysvědčení po skupinách 15 žáků, kdy se 
třídní kolektivy nepotkají, jak tomu bylo 
u třídnických hodin, nebo již bude umož-
něn normální provoz. Jak říkáte, vše je za-
tím před námi. 

 H: Poslední otázka: Co koronavirová 
krize škole přinesla a co vzala? 
 O: Poslední a  zřejmě nejtěžší otázka, 
možná na samostatný článek. Vnímavým 
učitelům vzdálená výuka otevřela oči 
v  oblasti významu známek, jak je známe 
z dob starého Rakouska, v oblasti význa-
mu zadávání klasických domácích úkolů 
a celkově kladného přístupu žáků k úko-
lům, když jsou vytvořeny smysluplně a za-
jímavě. Věřím, že vše bude na pořadu dne 
bohatě diskutováno po  návratu do  škol. 
A  co vzala? Zřejmě nejvíc vzala žákům. 
Vztahy a  kamarády, kteří najednou zmi-
zeli z jejich životů, ne každý měl to štěstí, 
že se mohl volně pohybovat, neb všichni 

ti, co měli doma starší a nemocné praro-
diče, museli zůstat doma, aby je neohro-
zili. Možná o to víc si budou vážit reálných 
vztahů více než těch virtuálních, interne-
tových.

 H: Vážený pane řediteli, někde jste již 
napsal, že vaším cílem v  době korona-
krize bylo žáky udržet u školních povin-

ností, vyplnit jim smysluplně čas a to tak, 
že je to bude bavit. Jako rodič dvou dětí 
školou povinných musím upřímně říct, 
že se vám to povedlo. Přeji vám a všem 
vaším učitelům klidný a  zasloužený čas 
dovolených. Děkuji Vám za rozhovor.  
 O: Taktéž děkuji, pane řediteli, a přeji 
vám pestrou letní sezónu bez omezení 
a Muzeum Bojkovska plné návštěvníků.

Sport na 2. stupni
Říká se, že pravidelný pohyb je zdrojem 
endorfinů, dobrého zdraví, fyzické kondi-
ce a psychické rovnováhy. Proto děti, které 
pravidelně sportují, jsou veselé a spokoje-
né. V  dnešní době je ale velmi nesnadné 
přesvědčit mládež, že tomu tak skutečně 
je. Dlouhodobé úsilí kolektivu tělocvikářů, 
aby se všichni žáci alespoň trochu hýbali, 
začíná ztrácet na finálním výsledku. A tak 
místo toho, aby sportujících dětí přibýva-
lo, jich naopak ubývá. I přesto předmětová 
komise tělesné výchovy připravila, zorga-
nizovala nebo se zúčastnila za 1. pololetí 
tohoto školního roku 15 soutěží a turnajů. 
 V době uzavření škol a veškerých spor-
tovišť kvůli koronaviru se pohyb a sport za-
stavil téměř na celé tři měsíce. Proto i žáci 
naší školy nemohli sportovat a zúčastnit se 
jarních soutěží pořádaných MŠMT a AŠSK, 
jako jsou atletické soutěže, volejbalové 
turnaje, fotbalová utkání a další. Je to velká 
škoda, neboť zejména volejbalisté a atleti 
měli tento školní rok velmi dobré týmy 
a mohli pomýšlet na umístění v  republi-
kových kolech. Zvláště chlapci devátého 

ročníku byli sportovně na vysoké úrovni, 
a tak nekonání sportovních akcí je pro ně 
velkým zklamáním. 
 Pojďme tedy zhodnotit sportovní vý-
sledky alespoň za období prvního pololetí.

 atletický čtyřboj O pohár starosty 
města Uherského Hradiště 
Soutěž družstev, která tvoří 3 žáci, přičemž 
každý z nich absolvuje všechny 4 atletické 
disciplíny (60 m, skok daleký, hod míčkem/

vrh koulí, 600 m/800 m).
Starší chlapci, 10. místo - M. Žak, W. Hřib, 
3. závodník onemocněl
Starší dívky, 3. místo - V. Jančová, K. Urbán-
ková, Z. Korpasová
Mladší chlapci, 4. místo - J. Hověžák, O. Slá-
mečka, J. Janůj
Mladší dívky, 4. místo - M. Belková, L. Pospí-
šilová, H. Jančová 

Pokračování na str. 16
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Celkem se atletického čtyřboje zúčastnilo 
13 škol z celého okresu a naše škola obsa-
dila 6. místo.

 Zátopkův běh v Bojkovicích 
V  rámci nominačního závodu na okresní 
finále v  Uherském Ostrohu se Pod Svět-
lovem uskutečnilo školní kolo ve vytrva-
lostním běhu, ve kterém mladší žáci ab-
solvovali trať 1200 m a starší žáci 1500 m. 
Celkem se tohoto závodu zúčastnilo 99 
žáků 2. stupně.

 Sprinterský víceboj v Uh. Brodě 
Jedná se o soutěž družstev, která tvo-
ří 4 žáci. Každý žák běží trať 40, 50, 60 m 
a výsledkem je součet časů tří nejrychlej-
ších závodníků z každé školy.
Starší chlapci, 2. místo - M. Klimeš, W. Hřib, 
P. Kusin, A. Sekér
Mladší chlapci, 4. místo - R. Krahula, M. Ši-
moník, J. Janůj 
Starší dívky, 2. místo - K. Perďochová, E. Ku-
chařová, M. Belková, V. Pippalová
Mladší dívky, 2. místo - I. Radová, D. Kun-
dratová, A. Dubovská, L. Pospíšilová

 Okresní finále v přespolním 
 běhu v Uherském Ostrohu 
Mladší žákyně,  4. místo - E. Michalčíková, 
N. Pokorná, A. Surá, S. Kadlecová, I. Radová,
 T. Štencelová
Mladší žáci,  3. místo - M. Šimoník, A. Kalík, 
Š. Tyrolt, A. Bětík, M. Chmela, M. Ridoško 
Starší žáci,  4. místo - V. Kovář, E. Svoboda, 
P. Kusin, L. Prchlík, L. Novák, R. Chmela 
Starší žákyně, 4. místo - M. Veselá, J. Koželu-
hová, Z. Korpasová, V. Jančová, T. Kovářová, 
J. Trnková

 Okresní kolo v halové kopané 
 ve Starém Městě 
Po jednoznačném vítězství v  okrskovém 
kole jsme zavítali na okresní finále do Sta-
rého Města. V  silnější konkurenci týmů 
z Uherskohradišťska se nám již tak nedařilo 
a obsadili jsme celkové 3. místo. Vítězem se 
stala ZŠ Sportovní, která má v týmu hráče 
1. FC Slovácko.  
 Tým hráčů: M. Klimeš, J. Sommer, 
E. Svoboda, T. Malár, M. Žak, P. Kusin, A. Sekér,
 F. Kalík, V. Kovář

 Skok vysoký – školní soutěž 
PK TV uspořádala pro nejlepší skokany 
školy ve sportovní hale Soutěž ve skoku 
vysokém. Celkem se soutěže zúčastnilo ve 
čtyřech kategoriích 54 závodníků. Vítězem 
se stal William Hřib výkonem 174 cm.

 Mikulášská laťka ve Slavičíně 
Soutěž ve skoku vysokém, která se ko-
nala ve SH ve Slavičíně za účasti 5 škol 
a celkového počtu 93 závodníků. Naši 
školu reprezentovali v  každé kategorii 
2 závodníci a zejména starší chlapci dosáh-
li vynikajících výkonů.
Veronika Jančová  3. místo 141 cm

Iveta Radová 4. místo 135 cm
Štěpán Tyrolt 3. místo 138 cm
Miloslav Klimeš 3. místo 170 cm
William Hřib 1. místo 175 cm

 Straňanská laťka ve Strání 
Naše škola opět po roku zajížděla na sou-
těž ve skoku vysokém do Strání. V každé 
kategorii nás reprezentovali dva závod-
níci. Celkem se soutěže zúčastnilo 5 škol. 
Skokani Bojkovic si vedli velmi dobře. Od-
měnou jim byly krásné skleněné poháry 
z místních skláren.
Mladší žákyně
2. místo Iveta Radová 125 cm
5. místo Valerie Šenkeříková 120 cm 
Starší žáci
1. místo William Hřib 175 cm
2. místo Miloslav Klimeš 165 cm 
Starší žákyně
1. místo Zuzana Korpasová 147 cm
4. místo Veronika Jančová 140 cm 
Mladší žáci
2. místo Štěpán Tyrolt 140 cm
6. místo Adam Bětík 125 cm

 Vánoční laťka na SOš ve Slavičíně 
 Žáci naší školy se již tradičně zúčastnili 
Vánoční laťky ve Slavičíně – Divnici (SOŠ) – 
XXV. ročník. Přestože výkony nebyly úplně 
optimální, ve všech čtyřech kategoriích 
jsme dominovali a soupeřům ze Slavičín-
ska jsme nedali šanci. 
Veronika Jančová 2. místo 144 cm
Zuzana Korpasová 3. místo 141 cm
Štěpán Tyrolt 1. místo  135 cm
Adam Kalík 4. místo  125 cm
Emma Charvátová 2. místo  135 cm
Iveta Radová 4. místo  130 cm
Miloslav Klimeš 2. místo  160 cm
William Hřib 1. místo  165 cm

 Vánoční volejbalový turnaj 
PK tělesné výchovy uspořádala Vánoční 
volejbalový turnaj smíšených týmů pro 
žáky školy, kteří navštěvují kroužky volejba-

lu, nebo alespoň volejbal hrát trošku umí. 
Celkem se turnaje zúčastnilo 53 hráčů z  2. 
stupně. Starší kategorie hrála smíšený turnaj 
(4 družstva). V  mladší kategorii hrála 
3 družstva. Zápasy byly vyrovnané a měly 
dobrou úroveň. Všichni účastníci turnaje ob-
drželi diplom za konečné umístění v turnaji.

 Vánoční atletický víceboj 
 v Uh. Hradišti 
Vybraní žáci 2. stupně se v  odpoledních 
hodinách zúčastnili atletického víceboje 
ve SH v  Uh. Hradišti. Celkem se víceboje 
zúčastnilo 13 žáků z naší školy. Nejlepším 
jednotlivcem ve starší kategorii z naší školy 
byl William Hřib. V mladší kategorii se nej-
více dařilo Michalu Šimoníkovi.

 a co říci závěrem?
I v  tomto netradičním školním roce jsme 
vyhlásili nejlepší vycházející sportovce naší 
školy. Stali se jimi Veronika Jančová a Milo-
slav Klimeš. Oba byli přijati v obřadní síni 
našeho města starostou Mgr. Petrem Vice-
níkem. Moc gratulujeme!
 Říká se, že vítězství v  každém sportu 
je tím největším vrcholem, kterého může 
sportovec dosáhnout. Ale také je pravda, 
že na vítězství se časem zapomíná a pro ži-
vot nejsou už tak důležitá. Je nepochybné, 
že přátelství navázaná ve školním sportu 
obvykle přetrvávají po celý život a pravi-
delný pohyb u mnohých jedinců se stává 
součástí životního stylu. 
 Proto je naším největším přáním, aby 
všichni rodiče podporovali své děti v každé 
smysluplné volnočasové aktivitě, nejvíce 
však ve sportu, který kromě mnoha pozi-
tivních prožitků a prokazatelného vlivu na 
zdraví vychovává k  odpovědnosti, pevné 
vůli, odolnosti a zlepšuje morálně-volní 
vlastnosti, které jsou uplatnitelné v  prak-
tickém životě.

Vlastimil Ogrodník, 
učitel ZŠ TGM

Sport na 2. stupni
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Jako v každém roce i letos se u nás najdou 
žáci, kteří dospěli k závěru I. nebo II. stup-
ně základního studia. Obvykle je v tomto 
období čeká koncert nebo vystoupení 
s absolventským výkonem, který si připra-
vují po celý rok. I přes komplikace s uza-
vřením školy kvůli šíření koronaviru výuka 
ve II. pololetí na ZUŠ Bojkovice probíhala. 
Od 16. března do 10. května formou dis-
tanční – každotýdenní lekce se odehrá-
valy přes Skype, Whatsapp nebo kore-
spondenční cestou. Absolventi tak mohli 
své práce pod vedením svých pedagogů 
dotáhnout do  konce, aby byli připraveni 
k  uzavření absolutoria. Nebude to letos 
pravděpodobně formou slavnostních 
koncertů a představení, jak jsme v závěru 
školního roku zvyklí, ale díky technickému 
pokroku můžeme vše zaznamenat, a  to 
jak s kvalitním zvukem, tak obrazem. Po-
kud tedy nebude možné na konci června 
uskutečnit veřejnou prezentaci absolvent-
ských výkonů a prací alespoň pro rodiče, 
budou mít všichni památku ve formě zá-
znamu. K  tomu je škola schopna využít 
například profesionálního nahrávacího 
studia, kterým od  rekonstrukce budovy 
v roce 2010 disponuje. Tradicí se stala také 
každoroční edice Absolventského bulle-
tinu, kde je uveden přehled absolventů 
v  daném školním roce, jejich fotografie, 
svědectví a  zkušenosti ze  studia, stejně 
jako slovo jejich třídního učitele, který je 
k absolutoriu připravil. 

V úvodu bulletinu o nich píšeme: 
Absolventem základní umělecké školy se 
stává ten, kdo úspěšně vystudoval základní 
studium I. stupně (zpravidla od 7 do 14 let) 
nebo II.  stupně (4  roky zpravidla při studiu 
na  střední škole) a  vykonal závěrečnou 
zkoušku. Ta může mít i  podobu absolvent-
ského vystoupení nebo vystavení prací na 
závěrečné výstavě. Absolventy v aktuálním 
roce jsou většinou žáci, kteří započali své 
studium v ZUŠ v roce 2013 coby žáci 1. roč-
níku, nebo ještě dříve v  přípravném studiu; 
absolventy II. stupně jsou žáci, kteří studium 
započali po 14. roku věku nebo navázali na 
absolutorium I. stupně. Všichni jsou to však 
mladí lidé, kteří našli vztah ke svému obo-
ru. O  tom svědčí především to, že studium 
dotáhli až k  tomuto slavnostnímu okamži-
ku. Věříme, že vše, co spolu se svými učiteli 
do  několikaleté práce vložili, se jim v  tyto 
dny vrací, a to v tom nejlepším. Je to pro ně 
jeden z  mezních okamžiků, kdy jednak do-

ráží do jednoho z pomyslných cílů a jednak 
se často vydávají na cestu samostatnosti 
na  poli dalšího tvůrčího působení. Doufá-
me, že na naši ZUŠku budou vzpomínat rádi 
a dlouho, že jim zůstane umění v srdci a na-
dobro se stane součástí jejich života.
 Přejeme jim proto, ať už jejich studium 
končí či ještě pokračuje, aby tento vztah hýč-
kali a udržovali po všechny dny a aby se jim 
naplnila všechna jejich očekávání od  bu-
doucnosti, samozřejmě nejen v oblasti umě-
lecké činnosti. Návštěvníkům absolvent-
ských setkání přejeme hezký zážitek a snad 
i  trochu dojetí. Rodičům a  dalším blízkým 
děkujeme za dlouholetou spolupráci a pod-
poru při nelehkém procesu vedení dětí od 
„malých umělců“ k dospělým tvůrčím osob-
nostem. Jsme si vědomi, že bez této pomoci 
bychom se dnes na tomto místě nepotkali.“

Ve školním roce 2019/20 na ZUŠ Bojkovi-
ce absolvují své studium I. nebo II. stup-
ně tito žáci: 

 hudební obor  
Lukáš Chovanec a Michal Bureš 
– hra na elektrofonickou kytaru, 
třída Daniela Burdy
Barbora Pazderová – klavír, 
třída Evy Jálové
David Paul Bartoš – housle, 
třída Kristýny Jančaříkové
Hana Šlahorová a Alžběta Slavíčková 
– housle, třída Veroniky Kalusové
Veronika Suchánková – příčná flétna, 
Michaela Kalivodová – zobcová flétna, 
třída Petry Procházkové
Daniela Hrubčová – sólový zpěv, 

třída Lucie Regináčové
Adam Šopík – trubka, 
třída Zdeňka Vanďurky
Ondřej Šebesta – bicí nástroje, 
třída Jiřího Nedavašky

 výtvarný obor
Nikola Dudová 
– třída Petry Skočovské
Kristýna Bělušová, Veronika Bělušová, 
Michaela Kalivodová, Tereza Machalová, 
Simona Ondrušková, 
Natálie Staníková, Alžběta Slavíčková 
– třída Natálie Luptákové

 taneční obor 
Amálie Turčinková a Nela Matrasová
 – třída Kláry Mikešové

 literárně dramatický obor 
Matěj Kročil – třída Romana Švehlíka

 absolventské tablo najdete od 
června přes prázdniny ve  výloze ob-
chodu paní Vladimíry Holáňové, kde 
má ZUš vyhrazeny prostory pro svou 
prezentaci. Výstava všech letošních 
výtvarných prací spolu s pracemi absol-
ventů bude uskutečněna v  prostorách 
ZUš Bojkovice v  měsících září – říjen 
2020. Budeme se těšit na to, že situace 
se již vrátí do normálu a  potkáme se 
nad uměním našich dětí společně.

 Všem žákům, rodičům i ostatním příz-
nivcům a partnerům ZUŠ Bojkovice děku-
jeme za spolupráci a přejeme klidné

Za ZUŠ Bojkovice Eva Regináčová, 
ředitelka školy

Závěr školního roku 
v Základní umělecké škole Bojkovice
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Na začátku března to vypadalo, že budou 
knihovny z  důvodu koronaviru uzavřeny 
na dlouhou dobu. Otevíraly se ale v pod-
statě jako jedny z  mála institucí skoro ze 
dne na den, 25.  dubna 2020. Některé 
knihovny tak na provoz nebyly připraveny, 
neboť probíhaly revize, aktualizace fondů, 
vyřazování dokumentů a další knihovnic-
ké práce. Naše knihovna obnovila svůj 
provoz o  týden později, 4.  května. Zatím 
na nějakou dobu jen na půjčování a vra-
cení knih, ale přesto byl provoz zahájen. 
V  prvním týdnu bylo otevřeno celý pra-
covní týden a v dalším už v normální půj-
čovní době. Sice s omezením služeb, tzn. 
že se pouze půjčovaly a vracely dokumen-
ty. (Tady bych jen pro některé vysvětlila, 
co znamená pojem dokumenty – jsou to 
knihy, periodika, stolní hry či zvukové dis-
ky dohromady). Vrácené dokumenty pak 
putovaly do karantény na 48 hodin. Jako 
všude jinde, tak i v prostorách knihovny se 
musely dodržovat rozestupy, dezinfikovat 
ruce a každý návštěvník musel mít roušku. 
Postupně se služby rozvolňovaly, mohlo 
se kopírovat, tisknout, byl zpřístupněn 
i  internet pro případné zájemce. Vše se 
řídilo nařízením vlády. Čtenáři se podrob-
nější informace o službách a momentální 
situaci v knihovně mohli dozvědět a stále 
se o rozvolňování dozvídají na webových 
stránkách www.knihovnabojkovice.cz či 
na sociální síti Facebook. Kdo chtěl, mohl 
si zavolat na telefon 739 271 001, popřípa-
dě dotaz napsat na info@knihovnabojko-
vice.cz . Můžeme konstatovat, že jsme tuto 
situaci zvládli celkem dobře a postupně se 
vracíme do normálního provozu. Všechny 
naplánované akce nebyly zrušeny, některé 
se uskuteční v novém školním roce. Může-
te se tak například opět těšit na cestopisné 
přednášky, děti na Noc s Andersenem, žáci 
prvních ročníků snad nepřijdou ani o pa-
sování. V novém školním roce se chystáme 
otevřít také čtenářský kroužek Knihomílek 
pro děti 2.-6. tříd a opět se setkávat s přá-
teli knihovny. Je se tedy na co těšit.
 Měla bych ještě jedno upozornění 
pro čtenáře naší knihovny. Knihovna se 
řídí výpůjčním řádem, ve  výjimečných 
situacích, jako je pandemie koronaviru 
pak nařízením vlády, Ministerstva kultury 
či nařízením provozovatele knihovny. Čte-
náři jsou v této době informování o změ-
nách služeb a  provozu na plakátcích, 
webových stránkách knihovny, v rozhlase, 
a to i v okolních obcích. Jsme dostupní na 
telefonu či mailu. Pokud by se taková situ-
ace ještě někdy opakovala, snažte se, po-
kud nevíte, jak postupovat, komunikovat 
jakýmkoliv způsobem s  knihovnou. Jistě 
víte, že se Vám dokumenty prodlužovaly, 
ale jen do té doby, než knihovna otevře-

Knihovna se vrací do běžného režimu
la. Pokud je knihovna znovu v provozu, je 
nutné knihy či periodika vrátit nebo si je 
aspoň prodloužit. Neposílat však přes třetí 
osobu. Jestliže se bojíte do knihovny při-
jít, je důležité komunikovat přes telefon, 
či mail atd. Také jsem se utvrdila v tom, že 
někteří čtenáři půjčují knihy druhým oso-
bám. Porušujete tak tímto výpůjční řád. 
Proto Vás prosím, abyste druhým osobám 
knihy nepůjčovali, mimo jiné i z hygienic-
kých důvodů. Noví zájemci se mají mož-
nost do knihovny přihlásit a  půjčovat si 
knihy sami. 
 Blíží se doba prázdnin a mám pro vás 
snad jednu příjemnou zprávu. V této době 
bývá v  naší knihovně omezen provoz na 
dva dny v týdnu místo tří dnů. Letos jsme 
se rozhodli, že tomu tak nebude a knihov-
na pojede v normálním provozu. Tedy tři 
dny v  týdnu – pondělí, čtvrtek a  pátek. 
Chceme vám tak vynahradit uzavření 
knihovny v době nouzového stavu.  
 K létu patří slunce, odpočinek, pohoda, 
koupání, výlety, poznávání a  dobrodruž-

ství. Užívejte si ho co nejpříjemněji v kru-
hu rodinném či s přáteli. Nezapomeňte ale 
také relaxovat s dobrou knihou, kterou si 
můžete přijít třeba vypůjčit právě do naší 
knihovny. Jsme tu pro vás.

Vaše knihovnice Kristýna Šopíková
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Muzeum Bojkovska mezi čtyřiceti dvěma
neobjevenými skvosty České republiky
Několikaměsíční koronavirové přerušení 
fungování celé společnosti se nepříjemně 
promítne do nadcházejícího celonárodní-
ho dění. Krizí je mimo jiné postižen také 
cestovní ruch. K  oživení národního turi-
smu odhalila pro sezónu 2020 Agentura 
CzechTourism seznam 42  neobjevených 
skvostů napříč Českou republikou. Velmi 
si vážíme toho, že Muzeum Bojkovska se 
za  Zlínský kraj společně s  hradem Lukov 
a  Betlémem v  Horní Lidči ocitlo v  této 

prestižní nabídce neobjevených krás naší 
vlasti. Dle slov zástupců CzechTourism 
se jedná o  kláštery, hrady, zámky, muzea 
v různých českých a moravských koutech, 
které by rády přitáhly větší pozornost, 
než jaké se jim dosud dostává. Agentura 
CzechTourism je celostátní Česká centrála 
cestovního ruchu, která je příspěvkovou 
organizací Ministerstva pro místní rozvoj. 
Sídlí v  Praze a funguje již od roku 1993. 
Hlavní činností CzechTourism je propaga-

ce České republiky jako destinace cestov-
ního ruchu v zahraničí i v České republice. 
Je rovněž členem Evropské komise ces-
tovního ruchu a  s  ostatními evropskými 
zeměmi se tak podílí na  marketingových 
aktivitách mimoevropských trzích. Úzce 
spolupracuje také s centrálami cestovního 
ruchu v jednotlivých krajích.
 CzechTourism spravuje turistický por-
tál Kudy z  nudy, který mohou i čtenáři 
Našeho Bojkovska využít při plánování 
letošní tuzemské dovolené. Naleznete 
zde informace o místech, která stojí za to 
navštívit v  jednotlivých krajích, dozvíte 
se možnosti ubytování, můžete si vybrat 
také akce, které v daném místě probíhají 
během Vaší dovolené. 
 Věříme, že nejen díky seznamu neob-
jevených míst v České republice nás přije-
dou objevit davy návštěvníků a že letošní 
sezóna i  přes nepřízeň koronavirového 
vlivu bude dobrá. Do muzea zveme nejen 
přespolní, ale také místní, protože díky 
jejich darům a  přízni můžeme v  muzeu 
ukazovat historii tak, jak bojkovským kra-
jem prošla, a můžeme být na své šikovné 
předky hrdí.
 Eva Hamrlíková, Muzeum Bojkovska

Muzejní knihovna 
je tu pro všechny
Čtenáři, badatelé a  studenti, kteří 
pravidelně využívají k  vyhledává-
ní různých knihovních dokumentů 
elektronický katalog Knihovny Mu-
zea Bojkovska, si zajisté povšimli, že 
během letošního roku v  katalogu 
Tritius přibylo více než 400  nových 
katalogizačních záznamů. Knihy však 
tentokrát tvoří menší část přírůstků. 
Do knihovního fondu prozatím při-
bylo přes 90 knih, avšak zpracovány 
byly především články uveřejněné 
ve zpravodajích Naše Bojkovsko, kte-
ré vyšly tiskem v  roce 2018 a  2019. 
Těch je požehnaně! Je jich více než 
300. Pokud Vás v  uplynulých letech 
některé otištěné příspěvky ve  zpra-
vodaji města zaujaly, chcete se k nim 
vrátit, znovu si je přečíst, máte i tímto 
způsobem zajištěnou možnost, jak 
články poměrně rychle najít.

Zdenka Maňasová, 
Knihovna Muzea Bojkovska

Příběh železa

Příběh železa aneb Železo v přírodě, dějinách a experimentu je název výstavy, která je 
instalována v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Výstava je věnovaná historii výroby 
a zpracování železa od pravěku po současnost. Prostřednictvím výstavy se návštěvníci 
mohou ocitnout i v Bojkovicích v druhé polovině 19. století, neboť ve výstavních pro-
storách je vytvořena imaginární železná huť, kterou však ve skutečnosti založil okolo 
roku 1840 majitel zámku Nový Světlov, hrabě Jindřich Larisch-Mönnich a pojmenoval 
ji po své manželce Jindřišce jako Jindřiščinu huť. Výstavu je možné zhlédnout v Muzeu 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně až do 10. ledna 2021.   Zdenka Maňasová
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Přehled kulturních a společenských akcí

Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání
13. 2. – 31. 12. 2020 Pohádky Boženy Němcové výstava dětských prací Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

12. 7. Všudybýlek divadelní fesJval pro děJ Maják Bojkovice z.s. ulice města

1. 8. Pivní slavnosJ speciální akce SK Slovácká Viktoria Tillichovo náměsP

8. 8.-9. 8. Svatovavřinecké hody lidové tradice Město Bojkovice, SDH, Muzeum Bojkovska Tillichovo náměsP

15. 8. O pohár Bílých Karpat volejbalový turnaj mixů TJ Bojkovice volejbalové kurty

22. 8. O pohár Bílých Karpat volejbalový turnaj mužů TJ Bojkovice volejbalové kurty

22. 8. Gulášfest speciální akce SK Slovácká Viktoria Tillichovo náměsP

23. 8. O pohár Bílých Karpat volejbalový turnaj žen a juniorů TJ Bojkovice volejbalové kurty

29.8. Majákfest 2020 hudba, koncerty Maják Bojkovice z.s. Tillichovo náměsP

30. 8. Farní den farní akce Římskokatolická farnost Bojkovice areál fary

Maják Bojkovice 
připravuje na prázdninové měsíce 

 VšUDYBÝLeK – festival divadla pro děti odehrávající se v ulicích města Bojkovice
pořádá Maják Bojkovice z.s. v neděli 12. července 2020
Program bude probíhat na nábřeží T.G.M. od 14 hodin, poté na nábřeží Svobody od 16 hodin – divadelní představení, zábavné 
kvízy na stezce po městě, občerstvení. Těšíme se na společné putování! 

 MaJÁKFeST 2020 
– zahájení kulturní sezóny 2020/21 
Klubu Maják Bojkovice na Tillichově náměstí 
v sobotu 29. srpna 2020

V hlavním programu účinkují: 
Noca (folk-world music/Vsetín) 
Ty Syčáci - fyzický básník Petr Váša se svou legendární 
kapelou (alternative-world music/Brno) 
Minus 123 minut (jazz-rock-multižánr/Praha)  

V doprovodném programu vystoupí 
místní kapela mladých hudebníků Tetris, 
připraveny budou zábavné aktivity pro děti, 
občerstvení pro všechny. 

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

ČERVENEC – SRPEN
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KřESťANSKé OKéNKO

PRÁZDNINY – čas očekávání něčeho krás-
ného, doba dovolených, poznávání no-
vých zajímavostí, krajů, států. Těšíme se na 
putování po naší vlasti i po jiných zemích. 
Dnes před nás však je dána velká otázka 
– budou letošní prázdniny krásné jako dří-
ve? Aby se nám tato naše přání v letošním 
roce splnila, musíme prosit pro náš zkou-
šený svět o  pramen Boží milosti. V  této 
době prosme o  pomoc a  milosti Matku 
Boží. Kéž Bůh, který je jediným skutečným 
Pánem života a smrti, vládne v našich du-
ších, aby svět skrze nás a katolickou církev 
mohl být proměněn a  aby Bůh nemusel 
dopouštět další, třeba ještě těžší zkoušky.

 5. červenec 
 – SVaTÝ CYRIL a MeTODĚJ
„Bože, ty jsi poslal našim předkům svaté 
Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evange-
lium slovanským jazykem. Dej, ať i my při-
jímáme s  radostí tvé poselství, řídíme se 
jím ve svém životě a na jejich přímluvu, ať 
jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. 
Amen“. Spolupatroni Evropy jsou pilíři ev-
ropské kultury, spojili evangelium a s do-
morodou kulturou národů, kterou evan-
gelizovali v živou jednotu. Mají obzvláštní 
zásluhy o vzdělání, kulturu a všechny kul-
tury slovanských národů. Přinesli do  na-
šich zemí křesťanství, písmo, základ kul-
tury a vzdělanosti. „Víře vždy věrni budou 
Moravané – Dědictví otců zachovej nám, 
Pane!“

 26. červenec 
– SVaTÝ JÁCHYM a aNNa
„O, blahoslavená dvojice, Jáchyme a Anno! 
Celé stvoření je vám dlužníkem, protože 
skrze vás přineslo Stvořitelovi dar převyšu-
jící všechny dary, vznešenou Matku Boží, 
jedinou hodnou toho, který ji stvořil.“/
sv. Jan Damascenský/. Svatý Jáchym a sva-
tá Anna – rodiče Panny Marie. žili v Galileji 
ve  městě Nazaretu. Rodiče Panny Marie 
– prarodiče Ježíše Krista. Mocní přímluvci 
ve výchově dětí a zachování víry v našich 
rodinách, aby byli vzorem rodičů, aby 
usilovali stále žít v  Boží přítomnosti, aby 
získávali hlubší vědomosti o víře a o velké 
Boží lásce k hříšníkům. 

 6. srpen – PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
„To jest můj milovaný Syn, kterého jsem 
si vyvolil, toho poslouchejte!“ Tento den 
si připomínáme Proměnění Ježíše Krista 
na hoře Tábor v Palestině. Na tomto mís-
tě se uprostřed Galileje před zraky apo-
štolů zjevil Ježíš svou božskou podstatu. 
Světelný oblak se stal symbolem Kristova 

Proměnění. Do našich srdcí byla vlita Boží 
láska prostřednictvím Ducha svatého, kte-
rý nám byl dán.

 10. srpen – SVaTÝ VaVŘINeC 
„Jásám v bolestech svých.“ Svatý Vavřinec 
patří mezi nejpopulárnější mučedníky, 
rodák ze  Španělska, který v  mládí přišel 
do  Říma. Byl žákem papeže Sixta a  stál 
v čele římských jáhnů. Světec a mučedník, 
kterému je zasvěcen i  náš kostel. Skonal 
10.  srpna roku 258. V  tento den slavíme 
jeho svátek i  v  naší farnosti. V  Čechách 
a na Moravě je asi 162 kostelů jemu zasvě-
cených.

 15. srpen 
– NaNeBeVZeTÍ PaNNY MaRIe
„Nebe právě otevřené. Ach, tam je to utě-
šené! Čekají dnes Marii. Vstoupí k Synu na 
nebesa, celé tvorstvo nad ní plesá...“ Tímto 
svátkem oslavujeme přijetí Panny Marie 
do království jejího Syna, do nebeské slá-
vy. Mariiným nanebevzetím vstoupila do 
nebe i  země. Nyní máme v  nebi Matku 
a její mateřské srdce. Máme v ní mocnou 
přímluvkyni. Matka čisté lásky je výzvou 

pro nás všechny, a hlavně pro mladé, kteří 
se jí zasvěcují, ale i pro všechny lidi, aby se 
od ní učili hodnotě čistého srdce, vyprošo-
vat si odvahu a vytrvalost ke křesťanským 
hodnotám. Děkujeme ti za tvou mateř-
skou lásku ke každému z nás, za tvou usta-
vičnou pomoc a ochranu.

 22. srpen 
– PaNNa MaRIa KRÁLOVNa
„Zdráva buď, nebes Královno, Maria, pře-
svatá Panno...“ Panna Maria Nanebevzatá 
vládne spolu s Kristem nebi a zemi. Mat-
ka Boží, Královna nebes a  matka všech 
lidí sídlí jako královna na nebesích a shlíží 
s  láskou k  zemi. Maria Královna je sama 
dobrota a přívětivost a vroucně touží činit 
dobře nám ubohým, je naší prostřednicí 
a  přímluvkyní. Obracejme se na ni také 
v růžencových tajemstvích i Loretánských 
litaniích jako na královnu nebe i  země. 
„Kraluj nám ó přesladká drahá Matko 
a Paní. Kraluj Církvi, která vyznává a osla-
vuje Tvou královskou moc, která se k Tobě 
utíká.“

Emílie Salátová

Z liturgického kalendáře

Socha sv. Vavřince
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Společenská kronika
Odešli z našich řad
Josef Baránek, 71 let, Bojkovice
Marie Hamšíková, 87 let, Krhov
Josef Hodulík, 80 let, Bojkovice
Marie Jančaříková, 99 let, Bojkovice
Ludvík Sviták, 89 let, Bojkovice
Stanislav Šmigura, 63 let, Bojkovice
Jarmila Tkadlecová, 72 let, Bojkovice
Karel Trčka, 50 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Kdo lásku a dobro rozdával, ten 
neodešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 28. března 2020 jsme 
vzpomenuli 8. výročí úmrtí naší 
maminky, babičky a prababičky 
paní Ludmily MICHALČÍKOVÉ 
a zároveň dne 19. dubna 2020 
uplynulo 16 let od úmrtí našeho 
tatínka, dědečka a pradědečka pana Josefa MICHALČÍKA.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcera Ludmila a syn Radek s rodinami

Vše zmizí, jen stopy lásky 
a vzpomínky na předobré srdce rodičů zůstanou.
Dne 8. dubna 2020 jsme vzpomněli nedožitých 
95 let našeho tatínka, dědečka a pradědečka 
pana Antonína HAMŠÍKA ze Bzové a zároveň 
dne 30. října 2020 vzpomeneme 40. výročí 
jeho úmrtí.
Dne 24. června 2020 tomu bude 6 let, 
co nás opustila naše drahá maminka, babička 
a prababička paní Františka HAMŠÍKOVÁ ze Bzové. 
Dne 14. února 2020 jsme vzpomněli jejích 
nedožitých 90 let.
Zůstanete s námi ve věčných vzpomínkách.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Dcera Marie a syn Antonín s rodinami

Dne 11. dubna 2020 jsme vzpo-
menuli 12. výročí úmrtí pana 
Stanislava SALVETA z Krhova, 
který by se dne 7. dubna dožil 
90 let a zároveň dne 6. srpna 2020 
vzpomeneme 7. výročí úmrtí paní 
Zdeňky SALVETOVÉ z Krhova.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají snacha Ludmila a synové Zdenek a Libor s rodinami

Utichlo srdce, zůstal jen žal. Ten, 
kdo tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 2. června 2020 uplynulo 13 let 
od úmrtí našeho milovaného tatínka 
a dědečka pana Milana ČASTULÍKA.
S láskou a úctou vzpomíná 
dcera Olga a Libuše s rodinou

Dne 5. července 2020 by se dožila 55 let 
naše sestra Bronislava MALCOVÁ, 
rozená Hasoňová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají sestry Marie a Pavla s rodinami

Dne 14. července 2020 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí paní Jindřišky MICHALČÍKOVÉ.
S láskou vzpomíná manžel Vladislav a dcery s rodinami

Dne 26. července 2020 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí paní Marie PAVLÍKOVÉ.
S láskou vzpomíná rodina

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 29. července 2020 vzpomeneme
4. výročí, co nás navždy opustil 
pan Stanislav SALVET z Krhova.
S láskou a vděčností vzpomíná 
manželka Ludmila, dcery Martina a Šárka s rodinami

Dne 30. července 2020 vzpomeneme 10. výročí, 
co nás opustil manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček pan Josef JURÁSEK.
Všem přátelům a známým děkujeme za tichou vzpomínku.
Manželka a děti s rodinami

Informace pro uveřejňování příspěvků 
ve Společenské kronice
Máte-li zájem o  zveřejnění ve  společenské kronice, kontaktujte Zdenku 
Maňasovou osobně v Knihovně Muzea Bojkovska nebo elektronicky na ad-
rese zdenka.manasova@muzeumbojkovska.cz. Bližší informace na  tel. 
736 210 710. Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stano-
visko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2004 je potřebný váš souhlas.

 Výstavba kolumbária
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Jak se daří bojkovickému volejbalu?

SpORT

Letos je to již sedm let, kdy bojkovičtí volej-
balisté dostavili a kompletně zrekonstruo-
vali na půvabný areál dříve nevyužitou
 a zanedbanou zahradu místní tělovýchov-
né jednoty. A stejně tak, jako každé jaro, se 
celý oddíl zapojil do jarních příprav. Práce 
je hodně, je potřeba nakoupit a dosypat 
antuku na oba kurty, vytrhat trávu a celý 
povrch kurtů perfektně srovnat. A neustále 
kropit a válcovat. To obnášelo desítky a de-
sítky brigádnických hodin a teď můžeme 
říct, že celý areál je v rekordním čase vzor-
ně připraven k provozu. 
 Už teď, v půlce května se každou stře-
du a pátek scházejí na tréninku muži spo-
lečně s dorostenci, v pondělí a ve středu 
naše ženy a kadetky. V pondělí a ve čtvr-
tek brzy odpoledne trénují i žáčci z  naší 
základní školy. Už loni bylo pravidlem, že 
tréninku mužů a juniorů se zúčastňovalo
i dvacet hráčů, tréninku žen a kadetek čas-
to více než patnáct hráček. Oba naše volej-
balové kurty jsou tedy opravdu vytížené,  
a to je moc dobře, jelikož vysoká členská 
základna je pro kvalitativní úroveň volej-
balu zásadní. V  sezoně 2019–2020 volej-
balový oddíl v  soutěžích reprezentovalo 
osm družstev. V  dnešním článku vás se-
známíme s družstvy mužů, juniorů a žáků. 

 Krajský přebor mužů
Soutěže se zúčastnilo osm družstev, avšak 
vzhledem ke koronavirové infekci soutěž 
nebyla dohrána. Právo na účast v  kvali-
fikaci o druhou ligu získalo družstvo SKP 
Holešov, které bylo po polovině soutěže 
na prvním místě. Naše A družstvo mužů 
momentálně prochází velkou generační 
obměnou a do základní sestavy už napev-
no nastupují naše juniorské naděje. Ještě 
nějaký rok potrvá, než se budeme moci 
účastnit bojů o přední příčky v  tabulce, 
na což byli starší hráči a naši fanoušci po 
dlouhá léta zvyklí. Dokázali jsme odehrát 
jak zápasy velmi kvalitní, a to s lídrem ta-
bulky z Holešova, nebo s Valašským Mezi-
říčím, tak i zápasy, bohužel, velmi podprů-
měrné úrovně. Několik zápasů jsme ztratili 
až ve vyrovnaných koncovkách. Věříme, že 
naši mladí kluci se poctivým tréninkem 
a snahou brzy dostanou na úroveň, kdy 
budou vyrovnané zápasy rozhodovat 
v náš prospěch. Mrzí nás, že nám už nevy-
pomáhají zkušení hráči ze slavnějších let, 
kteří by v  současné situaci byli pro druž-
stvo velkým přínosem. 
Reprezentovali: smečaři Radek Lahuta, 
Vašek Gabrhel, Daniel Šebesta, Radek Ša-

šinka, Michael Šebesta, Marek Svoboda, 
Tomáš Velík, Patrik Staš; blokaři Jiří Pytela, 
Jakub Šopík, Miroslav Koudelík, Matyáš 
Michalčík; nahrávači Tomáš Zimmermann, 
Tomáš Vasko. Trenérem byl Tomáš Zim-
mermann.

 Zároveň bych chtěl poděkovat našim 
fanouškům, kteří i v této nepříliš úspěšné 
mužské volejbalové éře si našli cestu do 
sportovní haly a fandili našemu týmu.

 Krajský přebor juniorů
Soutěže se zúčastnilo šest družstev, rov-
něž nebyla dohrána. Naši kluci se umístili 
na 1.–3. místě v celkovém pořadí. Je to ve-
liký úspěch a naše družstvo kvality má, což 
ukázalo především s lídry tabulky ze Zlína 
a Valašského Meziříčí. S těmito nebezpeč-
nými soupeři, jejichž hráči hrají nejen do-
rosteneckou ligu, ale dokonce extraligu, 
naši junioři uhráli stejnou vzájemnou bi-
lanci. Naopak mrzí nevyrovnanost výkonů 
a ztráta bodů ze Vsetína. Nejvýraznějšími 
osobnostmi byli Marek Svoboda, Jakub 
Šopík a Michael Šebesta, jejichž zkušenos-
ti z družstva mužů byly v juniorské soutěži 
obrovským přínosem. Vzhledem k  tomu 
že příští sezonu družstvo zůstane v téměř 
totožné sestavě, máme samozřejmě cíl 
nejvyšší. Splní se sen trenérů o návrat ju-
niorů do dorostenecké ligy?
Reprezentovali: Michael Šebesta, Marek 
Svoboda, Jakub Šopík, Miroslav Koude-
lík, Michal Vyhnálek Marco Pešek, Lukáš 
Prchlík, Tomáš Škarpa, Jakub Podušel. 
Trenéry juniorů byli Tomáš Zimmermann 
a Jiří Pytela.

 Žáci
V  nedokončené sezóně 2019–20 repre-
zentovaly náš oddíl dva žákovské týmy. 
Chlapci 6. a 7. ročníku základní školy ve-
dené trenérem Markem Ogrodníkem star-
tovali v Krajském přeboru Zlínského kraje. 
Pro všechny hráče to byly první oficiální 
zápasy, a tak naše družstvo mladších žáků 
sbíralo první zkušenosti. Cílem bylo naučit 
všechny chlapce tomuto technicky ne pří-
liš jednoduchému sportu, což vyžaduje 
velkou trenérskou trpělivost, zkušenost
i odpovědnost a celoživotně získat nejen 
vztah ke sportu, ale především umět si vá-
žit soupeře, být za každých okolností sluš-
ný, přátelský a spolehlivý. V širokém kádru 
se všichni hráči v každém zápase pravidel-
ně střídali, snažili se vyvarovat chyb a udě-
lat první krůčky ke zvládnutí volejbalové 
technické abecedy. Výsledky zápasů byly 
zatím druhotné, přesto se podařilo zvítězit 
nad vedoucím týmem soutěže.
Reprezentovali: Matěj Berčík, Adam Bě-
tík, Petr Blaha, Matěj Groschaft, Jakub 
Hověžák, Matyáš Chovanec, Antonín Kou-
bek, Jakub Lahuta, Ladislav Mlček, Viktor 
Ogrodník, Petr Oláh, Jan Ondrušek, Tomáš 
Raždík, Ondřej Šebesta, Dalibor Toman, 
Tadeáš Uchytil.

Starší žáci, hrající stejnou soutěž jako je-
jich mladší kamarádi, svými výkony pře-
kvapili sebe i jejich trenéra Zdeňka Ogrod-
níka st. Tým po celou soutěž podával 
vyrovnané výkony, solidní útočný volejbal 
s velkou bojovností a nasazením. V jarním 
kole všechny zápasy vyhrál bez ztráty setu 
a z 2. místa si vybojoval postup do před-
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Jak se daří 
bojkovickému volejbalu?
kola mistrovství republiky, velkou šanci měl i ve školní soutěži 
AŠSK O pohár ministra školství. Obě mistrovství byla zrušena ze 
známých důvodů. Více než sportovní výsledky potěšilo slušné, 
někdy až vzorné vystupování všech hráčů a téměř stoprocentní 
účast na všech mistrovských zápasech, což v dnešní době není až 
tak obvyklé.
Reprezentovali: Luděk Novák, Chu Thomas Truong, Lukáš Prch-
lík, František Matula, Jakub Sommer, Tomáš Dolina, Erik Svoboda, 
William Hřib, Jakub Cipár.  

 Naprostou raritou našeho oddílu je počet a kvalita rozhod-
čích. V našem oddíle jsou aktivní čtyři rozhodčí – ligové soutěže 
pískají Daniel Šebesta, Jiří Pytela a Tomáš Zimmermann. Nově 
vyškoleným krajským rozhodčím byl jmenován Michael Šebes-
ta. Od prosince 2018 pracuje pro Volejbalový oddíl TJ Bojkovice 
nově složený výkonný výbor oddílu ve složení: Tomáš Zimmer-
mann – předseda, Jiří Pytela – místopředseda a pokladník, Radek 
Lahuta st. – organizační pracovník, Radek Lahuta ml., Štěpánka 
Mlčková, Marek Ogrodník, Vlastimil Zimmermann, Radek Šašin-
ka, Jakub Vaněk a Antonín Slabiňák. Schůze VV jsou jednou za 
měsíc, v případě potřeby i častěji.
 Volejbalový oddíl se již začíná připravovat na vyvrcholení 
letní sezony a naši každoroční volejbalovou slávu, a to již 76. 
ročník Turnaje o pohár Bílých Karpat. 

Ten se uskuteční v následujících termínech:
 15. 8. 2020 – turnaj smíšených družstev-mixů. V minulých 

letech získal značnou popularitu.
 22. 8. 2020 – turnaj mužů O pohár Bílých Karpat. Nejstarší 

volejbalový turnaj v  České republice, kterého se každoročně 
účastní ligová družstva z ČR i ze zahraničí

 23. 8.  2020 – turnaj žen a juniorů
 Všechny fanoušky volejbalu a sportu obecně srdečně zveme. 
Určitě vás potěší nejen sportovní volejbalové výkony, ale i široká 
nabídka občerstvení včetně tradičního guláše a grilovaných spe-
cialit. 
 Bližší a aktuální informace z dění našeho oddílu můžete sle-
dovat na facebooku – Volejbal Bojkovice a na instagramu tjvolej-
balbojkovice.          

Tomáš Zimmermann, předseda 
Volejbalového oddílu TJ Bojkovice

Distribuční místa Naše Bojkovsko
Zpravodaj města je možné zakoupit na těchto prodejních místech:

Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice
Infocentrum Muzea Bojkovska

K&K Primka Pitín
Knihovna Muzea Bojkovska

Městská knihovna v Bojkovicích
Místní knihovna Nezdenice

Obecní knihovna Bzová
Obecní knihovna Přečkovice

Trafika Bojkovice

  
       Naše BOJKOVSKO 
periodický tisk územního 
samosprávného celku. ISSN 2571-2446
Vydává Město Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČO 00290807, 
řídí redakční rada ve složení Tomáš Hamrlík, Zdenka Maňasová, Dagmar 
Peřestá, Eva Regináčová, Zdeněk Ogrodník st., Petr Viceník, odpovědná 
redaktorka Zdenka Maňasová. Reg. číslo MK-ČR E 13132. ISSN 2571-2438. 
Náklad 800 ks. Sazba, osvit a tisk dot. DesignStudio s.r.o., Hraniční 2253, 
370  06 České Budějovice. Vychází jako dvouměsíčník. Vydáno k  26. 6. 
2020. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky. Uvedené 
příspěvky nemusejí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Děkujeme 
za pochopení.

Uzávěrka příštího čísla je 3. 8. 2020.

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

Na jaře v kuželně 
padaly rekordy

V jarních měsících se bojkovská kuželna dočkala několika rekor-
dů. Nejdříve byl vytvořen nový rekord kuželny, o který se postaral 
Tomáš Kejík úctyhodným výkonem 550 kolků.  A o něco později 
se přepisovaly výsledky opět. Jednotlivci v soutěži na 100 hodů 
sdružených posunuli rekord na 558 kolků a postarala se o něj 
Jana Vejmolová z týmu KK Vyškov. Stejný tým vytvořil i nový re-
kord družstev. Šest hráčů v soutěži na 100 hodů sdružených zís-
kalo 2 906 kolků.
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Na jaře v kuželně 
padaly rekordy Lesy města Bojkovice 

nabízejí k prodeji 

PaLIVOVé DŘÍVÍ 
z kůrovcové kalamity za cenu 400 Kč/m³+15 % DPH.

 

Zájemci mají možnost zajištění dopravy dřeva kladovkou. 

Kapacita kladovky je až 45 m³.

Bližší informace na telefonním čísle:

604 824 369

Mladý hlasatel 
Mladý hlasatel byl český časopis pro mládež, který vychá-
zel od 24. června 1935 do 17. května 1941, kdy bylo jeho 
vydávání německými protektorátními úřady zakázáno. 
U jeho zrodu stál český spisovatel a skautský činovník Jaroslav 
Foglar. Foglar se stal redaktorem Mladého hlasatele a v rám-
ci tohoto dětského týdeníku vyhlásil čtenářské kluby. Když 
vyšlo poslední číslo Mladého hlasatele 17. května 1941, bylo 
zaregistrováno již 24 600 čtenářských klubů. V čísle 8 Mladé-
ho hlasatele, které vyšlo tiskem 21. října 1939, je zveřejněna 
informace o vzniku čtenářského klubu Strážci černých lesů 
a na obálce čísla je použitý znak města Bojkovic v grafické 
podobě, v jaké se tehdy používal.
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UniCredit Bank Expres, Masarykovo nám. 101, Uherský Brod
tel.: 955 964 666  |  www.unicreditbank.cz

Co nám U konto ušetří, 
to si vybereme  
na radostech.

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

U konto
S U kontem se vás žádné bankovní poplatky netýkají.  
Mějte své finance jednoduše pod kontrolou s aplikací Smart Banking.

BANKA 
V MOBILU

Stačí si k nám posílat 12 000 Kč měsíčně.
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Foto: Kristýna Šopíková, Eva Hamrlíková

Oldřich Cimbálek. Výstava karikatur, vtipů a jiné tvorby  |  6. 3. - 30. 6. 2020

Pohádky Boženy Němcové  | 13. 2. - 31. 12. 2020
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Foto: Jaroslav Hanke, Miroslava Jarolímová, Eva Hamrlíková

Stavění máje  |  30. 4. 2020

Ukázka výcviku policejních psů v mateřských školách  |  3. 6. 2020

Noc kostelů  | 12. 6. 2020


