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Revitalizace Podhájí

Rekonstrukce městského koupaliště



Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, 

školáci přinesli domů vysvědčení, což je potvrzením, že díky 

covidu prapodivný školní rok skončil. Pevně věřím, že omeze-

ní našeho běžného života máme z velké míry za sebou a si-

tuace se nebude na podzim opakovat. Protiepidemiologická 

opatření se postupně uvolňují, což umožňuje pomalu restar-

tovat společenský život.   Jedenáctého července se v ulicích 

města setkáme se Všudybýlkem a 31.  července proběhnou 

na Tillichově náměstí Pivní slavnosti. Naše svatovavřinecké 

hody jsou plánovány na 6.-8.  srpna s  programem na hřišti, 

u hasičárny a na náměstí, a nakonec Majákfest udělá 28. srp-

na tečku za prázdninami.

 Investiční činnost se během pandemie nezastavila. V so-

botu 3.  července slavnostně otevřeme kompletně zrekon-

struovaný areál městského koupaliště. Město tak získalo po 

mnoha desetiletích moderní zázemí, na které může být prá-

vem hrdé. S ohledem na vývoj ekonomiky je velmi dobře, že 

se tuto investici v hodnotě větší než 60 mil. Kč podařilo letos 

dokončit. Myslím, že pokud bychom ji začínali realizovat nyní, 

byla by minimálně o 15 % dražší.

ÚVODNÍK

Lokalita Podhájí je taktéž před dokončením. V příštím roce je 

plánována obnova povrchu v ulici Černíkova a Husova v úse-

ku od nového Domu s pečovatelskou službou po Mariánské 

schody. V rámci této akce budou vybudována další parkovací 

místa podél komunikace.

 Město Bojkovice bylo na 100  % úspěšné se žádostmi 

o dotační podporu na Ministerstvu místního rozvoje. Co se 

tedy bude realizovat? Obě mateřské školky a Základní škola 

Bojkovice, Štefánikova 957 budou mít novou kotelnu a sociál-

ní zařízení, krhovská hasičárna a přečkovská hospoda novou 

střechu. Pod Skalkou vyroste nová komunikace, chodníky 

a veřejné osvětlení. Vše je v projekční hodnotě cca 26 mil. Kč, 

z toho přidělená dotace 17,5 mil. Kč.

 Závěrem bych Vám chtěl popřát klidné prožití léta, které 

nám, jak doufám, přinese hodně slunečných dní. Na dovolené 

si dopřejte klid a dostatek odpočinku. Našim školákům malin-

ko závidím krásné prázdniny plné dobrodružství a báječných 

zážitků. Věřím, že načerpají nové síly, aby mohli v září opět za-

sednout do školních lavic a pustit se do dalšího vzdělávání.

Petr Viceník, starosta města
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Nejlepší žáci a sportovci přijati na radnici starostou města
Na radnici městského úřadu byli staros-
tou města Petrem Viceníkem přijati v do-
provodu svých třídních učitelů Jana Sta-
níka (9. A), Leony Turčinkové (9. B) a Jany 
Ševčíkové (9. C) nejlepší žáci a sportovci 
ZŠ TGM, kteří v tomto roce končí základní 
školní docházku.  Nejlepšími vycházející-
mi žáky jsou žáci Adéla Brumovská, Aleš 
Hanáček, Alžběta Slavíčková, Štěpán Surý 
(všichni ze třídy 9. A), Tomáš Malár ze třídy 
9. B a Ferdinand Farý, Michaela Kalivodo-
vá, Natálie Staníková, Amálie Turčinková 
(všichni ze třídy 9. C). Nejlepšími sportov-
ci devátých tříd školního roku 2020/2021 
byli Adam Sekéra a Hana Jančová. Všem 
vycházejícím žákům patří přání mnoha 
úspěchů v dalším studiu i osobním životě.

Bojkovice ve zkratce
 Otevírání studánky Ohloběnky aneb Putování za čarodějnicí Zichou. Tak nazvali akci pro rodiny s  dětmi místní Skauti. Trasu 

s mnoha úkoly pro děti k individuálnímu plnění připravili na nedělní odpoledne 25. dubna 2021.
 První letošní Vítání občánků do života se uskutečnilo 22. května 2021. Další poté v termínech 29. května a 5. června. Ke slavnost-

nímu aktu bylo pozváno celkem 45 nejmladších obyvatel města.
 Městský úřad byl úspěšný při získání dotace podporující pořádání veřejných akcí. Z obdržené dotace pořídil sanitární kontejner, 

který doposud scházel při pořádání akcí na Tillichově náměstí.
 Římskokatolická farnost Bojkovice v neděli 30. května 2021 připravila Rodinné putování po kapličkách bojkovské farnosti s úkoly 

k Roku sv. Josefa. Otevřeny byly kapličky na Hradské Nivě, u cesty do Pitína, v Krhově a ve Bzové.
 Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí Slovácka proběhl ve dnech 5.-6. června 2021. Do této 

akce se zapojilo a bylo pro návštěvníky zpřístupněno 48 objektů, mezi nimi rovněž i Muzeum Bojkovska nebo také Muzeum letecké 
bitvy v Šanově.

E.ON 
Distribuce 
se mění na 
EG.D
Od 1. 1. 2021 budeme mít jako distributor energií nové jméno a vzhled. 
Ale nebojte, kromě několika drobností pro vás všechno zůstává při starém. 
Stále jsme součástí skupiny E.ON a dál pro vás budeme spolehlivě zajišťovat 
veškeré služby, které souvisí s distribucí elektřiny a plynu. I vaše smlouva 
platí automaticky dál, o nic se nemusíte starat. 

egd.cz
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Osobnost neziskového sektoru
Asociace nestátních neziskových organi-
zací Zlínského kraje z. s. ve středu 28. dub-
na 2021 předávala ocenění v 7. a 8. roční-
ku ankety Osobnost neziskového sektoru 
Zlínského kraje 2019 a 2020. Mezi oceněný-
mi za rok 2019 byla i  Eva Mikešová, mís-
topředsedkyně Klubu seniorů Světlov, 
které bylo předáno ocenění za dlouhole-
tou a obětavou činnost v oblasti nezisko-
vých organizací. Ocenění bylo předáváno 
z důvodu epidemie koronaviru až v le-
tošním roce. Paní Mikešová byla jednou 
ze zakladatelek Klubu Světlov, řadu let 
jeho předsedkyní a  obětavou členkou. 
Zajišťovala nejrůznější akce, organizovala 
spolupráci s různými organizacemi, chari-
tativní pomoc dětem i dalším potřebným. 
Jménem všech členů jí srdečně blahopřeji 
a  zároveň doufám, že budeme dále za 
její aktivní pomoci pokračovat v  činnosti 
Klubu Světlov a obohacovat život seniorů 
v našem městě i okolí. 

Květoslava Ogrodníková

Komňa si připomíná 10. výročí titulu vesnice roku 

V roce 2010 se obec přihlásila do krajské-
ho kola soutěže Vesnice roku Zlínského 
kraje. Nikdo nečekal žádný velký úspěch, 
spíše se sbíraly zkušenosti. Nakonec v sil-
né konkurenci devatenácti obcí Komňa 
obsadila překvapivě druhé místo a získa-
la zelenou stuhu za péči o zeleň a životní 
prostředí. 
 V této kategorii Komňa postoupila do 
celostátního kola a  umístila se na obdi-
vuhodném 2.  místě mezi obcemi České 
republiky. V  následujícím roce Komňa 
krajské kolo vyhrála a získala zlatou stu-

hu a titul Vesnice roku Zlínského kraje pro 
rok 2011.
 V celostátním kole se Komni ve velké 
konkurenci 14 vítězů krajských kol z celé 
České republiky moc šancí nedávalo. Přes-
to se podařilo celostátní kolo senzačně 
vyhrát. Komňa získala zlatou stuhu a titul 
Vesnice roku České republiky 2011. Mimo to 
byl obci udělen putovní pohár folklorního 
sdružení České republiky. Jako vítězi celo-
státního kola se Komni dostalo pocty re-
prezentovat Českou republiku na evrop-
ské soutěži v Rakousku v roce 2012.   

Neztratila se ani mezi evropskou elitou, 
kde se umístila mezi nejlepšími.
 Soutěž Vesnice roku přinesla obci kro-
mě zajímavého finančního ohodnocení, 
také velkou popularitu a  zviditelnění. 
Navíc to by krásný dárek k 750. výročí od 
první písemné zprávy o obci, které oslavi-
la právě v roce 2011.
 Všem občanům a složkám, kteří se na 
tomto mimořádném úspěchu obce podí-
leli, patří i po letech velký obdiv a poděko-
vání.

Karel Navrátil
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Muzeum Bojkovska (1970-1995)

 Muzeum součástí 
 příspěvkové organizace ONV
Rokem 1970 se bojkovské muzeum stalo 
součástí příspěvkové organizace „Zámek 
Nový Světlov a muzeum“ zřízené Okres-
ním národním výborem v Uherském Hra-
dišti. Konečně započaly postupné opravy 
zámku Nového Světlova vedené ředitelem 
organizace Antonínem Slabiňákem. Po 
období let 1948-1969, kdy zde hospoda-
řily státní statky a památka chátrala, bylo 
skutečně co napravovat. Muzejní expozice 
zůstávala ve své podobě z roku 1960. Po-
stupující opravy vedly v  roce 1978 k  de-
montáži stálé expozice a provizornímu 
umístění všech sbírek v prostorách zámku, 
což mělo neblahý vliv na jejich stav. Právě 
v průběhu 70. let však došlo také k znač-
nému obohacení fondu o krojové součást-
ky krojů z Kopanic, získané systematickým 
sběrem v  terénu. V  roce 1976 došlo také 
k personální obměně.  Namísto dosavad-
ního správce Oldřicha Slabiňáka byly při-
jaty do muzea dvě nové pracovnice Jana 
Slabiňáková a Otílie Šiková.

 Zánik samostatnosti muzea
V průběhu roku 1982 bylo nadřízenými 
orgány rozhodnuto o předání sbírek Slo-
váckému muzeu, samotný objekt zámku 
pak převzal Městský národní výbor Boj-
kovice. Na rozdíl od 50. let 20. století, kdy 
bojkovské muzeum spadalo pod tehdejší 
okresní muzeum v Uh. Brodě coby jeho 
pobočka, nyní byla situace jiná. Muzeum 
nebylo pobočkou, ale bylo včleněno pří-
mo do Slováckého muzea v duchu tehdy 
tolik propagované centralizace. V Bojko-
vicích sice nadále zůstávaly depozitáře
a počítalo se i s expozicí, nelze však pře-
hlédnout podstatný rozdíl. Byly sice obhos-
podařovány sbírky, ale nepočítalo se s roz-
vojem muzea jakožto svébytné instituce 
mající nezastupitelné postavení při tvorbě 
paměti a kulturního povědomí regionu. 
V celém období od roku 1982-1992 nebyl 
zapsán do přírůstkových knih jediný nově 
získaný předmět, příliš se nepočítalo s po-
řádáním výstav, ani vzdělávacích a jiných 
akcí. Z bojkovského muzea se měla stát 
výstavní síň, která by návštěvníkům zám-
ku představila „Život lidu na Bojkovsku 
a Moravských Kopanicích“, z dosavadního 
sbírkového fondu pak zdroj předmětů pro 
výstavy pořádané Slováckým muzeem či 
pro vědecké zkoumání.

V souvislosti s plánovaným otevřením 
zámku bylo nutné vytvořit v reprezentač-
ních sálech zámku muzejní expozici. Úkol 
to jistě nebyl jednoduchý, protože bylo 
třeba především provést roztřídění, evi-
denci a konzervaci sbírkových předmětů, 
a to v relativně krátkém čase, období let 
1983-84. Pracovalo se ve velmi náročných 
podmínkách, uprostřed dokončovacích 
prací oprav zámku.
 Stálá expozice byla otevřena v červnu 
1984.  Ohlasy z návštěvní knihy napovídají, 
že návštěvníci zcela spokojeni nebyli. Chy-
běla některá podstatná témata, která dříve 
ve sbírkách byla zastoupena – např. dějiny 
zámku, hutě.
 Především však Bojkovjany tížilo, že se 
jim muzeum jaksi vzdaluje. O sbírky sice 
bylo po odborné stránce postaráno, nic-
méně jejich využití pro výukové programy 
či přednáškovou a popularizační činnost, 
dříve tak hojné, nyní ustalo. 

 Návrat původnímu majiteli
Po roce 1989 se situace změnila. Pro Slo-
vácké muzeum bylo financování bojkov-
ského pracoviště čím dál náročnější a zá-
roveň sílily hlasy, které volaly po návratu 
sbírek jejich původnímu majiteli – městu 
Bojkovice. Po jednáních mezi starostou 
města Ladislavem Kocmanem a ředitelem 
Ivo Frolcem bylo v roce 1992 rozhodnuto 
o navrácení sbírek městu Bojkovice. 
 Správkyní muzea se stala Jana Slabi-

ňáková. Zároveň se původnímu majiteli 
Arnoštu Rolnému vracel Nový Světlov, 
což vzbuzovalo otázky ohledně další exi-
stence muzea v zámeckých prostorách. 
V rámci vyrovnání investic města bylo 
dojednáno zřízení věcného břemene, 
v rámci kterého mělo muzeum na zám-
ku zajištěnu existenci. Bohužel poměrně 
záhy se objevily problémy stavebního 
rázu. V expozičních sálech byla objevena 
dřevomorka, a tak musela být expozice 
demontována. Majitelem zámku byly 
nabídnuty provizorní prostory, které 
však pro trvalé umístění muzea neby-
ly vůbec vhodné. Stísněné místnosti 
s poměrně vysokou vlhkostí nedovolovaly 
vytvořit dostatečně reprezentativní expo-
zici, která by obsáhla celé bohatství sbírek. 
V roce 1995 byla tato expozice otevřena.  
 V důsledku nedostatečných výstav-
ních prostor byl přeplněn depozitář, který 
se rovněž nacházel v nevyhovujících a ne-
dostatečných prostorách, kde nebylo mož-
no předměty kvalitně uložit a zároveň byly 
vytrvale poškozovány klimatickými vlivy. 
V budově zámku nebyla k dispozici žádná 
místnost ke krátkodobým výstavám, které 
tvoří páteř činnosti každého muzea. Výsta-
vy se konávaly ve výstavním sále kultur-
ního domu, avšak i ty postupně ustávaly. 
Na zámku muzeum přežívalo do roku 
2008, expozice pak do roku 2009.

Tomáš Hamrlík, 
ředitel muzea

Muzeum Bojkovska devadesátileté –  III. část

Pohled do expozice muzea – otevření v roce 1984
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Bylo dvanáctého dubna roku 1945, kdy 
se plně otvíralo jaro slunečným dnem, 
kdy zářil v  ranním slunci i  nově postave-
ný dům s fasádou papežské žluti manželů 
Martina a Marie Stehlíčkových. V té době 
nikdo z Bojkovjanů nemohl vědět, že dub-
nový den se stane tragickým pro městeč-
ko Bojkovice a jeho občany. Znalost dějin 
a historie je dobrým vkladem pro budoucí 
generace, které se mohou s  lepším pře-
hledem dívat do budoucnosti a  čerpat 
z motta T. G. Masaryka „Válka je veliké zlo“. 
Toto motto bylo vysekáno do mramorové 
desky na hrobě Zorničky Kodetové, která 
v  šesti letech zahynula ve sklepě domu 
Františka Koželuhy.
 K tomuto dni mnoha tragédií dvanác-
tého dubna mohu vyjádřit své svědectví, 
protože jsem byl přítomen bombardování 
Nádražní ulice a jejích domů. S odstupem 
76  let zůstali pouze tři občané, kteří pře-
žili bombardování v  jeho centru a  mohli 
by doplnit další skutečnosti té doby. Je to 
paní Jara Orzsághová, Zdenka Vévodová-
-Stehlíčková a Jaroslav Stehlíček.
 Ke skutečnostem té doby se lze vy-
jádřit takto: Bylo dvanáctého dubna, tak 
jako každý předchozí den se z jižní strany 
Bílých Karpat ozývalo dunění dělostřelec-
tva rumunské armády, která se s velkými 
potížemi snažila překročit Lopenické sed-
lo a  dostat se k  povodí řeky Olšavy. Asi 
okolo deváté hodiny se na obloze objevila 
stíhačka – rychlý jednomotorový letoun, 
který byl zcela ještě opatřen kamerami 
pro získání fotodokumentace o  příjezdu 
ustupující německé armády. 
 Tato skutečnost byla dána jako roz-
hodnutí mého tatínka Martina, že může 
dojít k  bombardování bojových vozidel 
Němců, které byly parkovány v  blízkosti 
domů na Nádražní ulici. Vyjádření bylo 
jednoznačné: „Nikdo z  domu nepůjdete 
a  kdyby letěla letadla a  došlo k  pištění 
pum, ihned do sklepa“. I přes tento příkaz 
odešla moje sestra Zdena s paní Trčkovou 
a její dcerou do města.
 Protože jeden tank německé armá-
dy stál před výkladem obchodu v našem 
domě, dalo mě to motivaci k tomu, abych 
si prohlédl další polopásový tahač továr-
ní značky FAMO, který stál proti vratům 
paní Koželuhové. Tahač byl opuštěný, ale 
plně vyzbrojený „panzerfausty“, puška-
mi a  střelivem v  bednách. Blížil se zvuk 
leteckých motorů. Pohledem na vzdále-
nou oblohu jsem uviděl asi pět letadel, 
dvoumotorových Henkelů. Letěly velmi 

pomalu a dosti nízko. Mé rozhodnutí bylo 
okamžité. Domů do sklepa. Rozběhl jsem 
se co nejrychleji kolem průčelí domu Ko-
želuhových a dále k naší bráně, která byla 
zamčená. Výbuchy za mnou svědčily 
o tom, že byl bombou zasažen Koželuhův 
dům. Obětmi se stali tři bojkovští obča-
né paní Blahůšková, slečna Koželuhová 
a Zornička Kodetová.
 Překonání uzamčené brány vjezdu 
do dvora bylo nemožné, proto jsem zvo-
lil cestu přes 130  cm vysoký plot. Dosud 
si nemohu upamatovat, jak jako devítile-
tý kluk jsem se dostal přes dosud stojící 
drátový plot. Cesta do dvora se podařila 
a po překonání dalších čtyř metrů jsem se 
skryl za severní část domu. V ten moment 
spadly dvě bomby do okraje silnice. Viděl 
jsem jen oblaka prachu a létající kostky. To 
už tatínek stál u vchodových dveří ze dvo-
ra a silně zvolal: „Do sklepa“. Během osmi 

minut jsem byl v domě krytý za hlavní zdí. 
V tomto čase spadly dvě bomby na gará-
že a  dílny. Tlaková vlna mě odhodila na 
protější stěnu sklepa. Pak jsem utíkal po 
schodišti do sklepa, kde již byli moji rodi-
če. Přiběhl i náš nájemník Oldřich Trejbal.
 Poté následoval velmi silný otřes ce-
lého domu, což svědčilo o  velmi tvrdém 
nárazu do betonu. Letadla odletěla a na-
stalo hrobové ticho. Vyšli jsme všichni ze 
sklepa a uviděli tu hroznou spoušť. Katast-
rofa byla umocněna tím, že tatínek zvolal:
„V obchodě nám leží nevybuchlá bomba. 
Všichni pryč!“ Bomba proletěla střechou, 
zpřerážela trámy na půdě, strop v prvém 
patře, zcela zničila nábytek v zimní ložni-
ci a „uložila“ se do betonové podlahy nad 
našimi hlavami přibližně ve čtyřmetrové 
vzdálenosti. Nikdo nemohl vědět, že bom-
ba není časovaná. 

Pokračování na str. 8

Dům po bombardování

Vzpomínky na bombardování Bojkovic

Ložnice v domě po zásahu bombou



HISTORIE

Naše Bojkovsko8

Pokračování ze str. 7
Dům jsme všichni opustili a  ubytovali 
jsme se u tetičky Divišové, já jsem odešel 
ke strýci do Šumic.
 Stále se dívám na heroickou odvahu 
rodičů, kteří vstoupili do obchodu, kde 
bylo uloženo 12 ks rakví pro zemřelé spo-
luobčany a vedle rakví ležela 80 kg bom-
ba. Němci dali příkaz k  označení domu 
„Achtung bombe“. Též po vybuchlých 
bombách před naším domem byly silniční 
zátarasy.
 Za mé životní štěstí v tomto čase po-
važuju to, že:
 - mne nezastřelil Němec, který střežil 
vchod do měšťanské školy, ve které jsem 
hodlal navštívit svého strýce Františka 
Pastrňáka, ředitele školy, a  který již sun-
dával pušku z  ramene. Stačil jsem utéct 
po schodech a  schovat se za betonovou 
opěrnou zeď a křoví
 - jsem odběhl dříve od domu Koželu-
hových, než do čela domu spadla bomba 

 - jsem překonal plot, než bomby do-
padly před dům. Jinak by mě určitě zasáh-
ly střepiny
 - jsem se skryl do domu, než spadly 
bomby na garáže, dílny a letní ložnici
 - bomba v obchodě nevybuchla, jinak 
by to byla duplicita domu Koželuhových
 Též sestra Zdena měla velké štěstí. Při 
chůzi z města s paní Trčkovou a její dcerou 
Marií ji bohužel zasáhla střepina do plíce. 
Mařenka však po zásahu střepin zemřela, 
paní Trčková byla zraněna na hlavě. 
 Tento krátký článek je sepsán tak, jak 
si události od svých devíti let pamatuji, a 
v  hlavních pasážích je zcela věrohodný. 
Jeho pravdivost je nesmazatelně zapsána 
do mého vědomí. Stále obdivuji vůli a sílu 
mých rodičů, kteří znovu postavili dům, 
do kterého spadly tři bomby, do současné 
podoby. Hmotné škody, které se dají vždy 
po čase nahradit, nejsou tragédií. Tragédií 
byl pro nás a  celý český národ komunis-
tický režim. I když východní vítr nepřináší 

lepší zprávy, věřím, že bojkovská tragédie 
se nebude opakovat.

Jaroslav Stehlíček
Dovětek: Fotografie zdevastovaného domu 
a dílen kamenosochařství byla otištěna 
v květnovém čísle Zpravodaje Naše Bojkov-
sko jako ilustrační foto článku Vlastimila 
Hely s  názvem Připomínáme si 76. výročí 
konce 2. světové války. Je nutné připome-
nout, že tento dům byl bombardováním 
nejvíce zničeným domem ve městě 

Vzpomínky na bombardování Bojkovic

Zůstaň děcko a máš všecko
S ranním svítáním vítáme zemi, kde jsme 
se narodili. Žijeme pro radost svých rodičů 
a učíme se, aby náš život byl šťastný a spo-
kojený. Ještě zdaleka není ani poledne 
a mezi námi a nebem se rozprostřel mrak: 
VÁLKA. Všude plno zbrojovek a  zbraní, 
které jako epidemie zabíjejí hlavně vojáky 
na frontě a na civilisty se sypou z  letadel 
bomby těžké jako olovo.
 I v našem městě byla zbrojovka, která 
určovala osudy rodáků. Já jsem už druhým 
rokem byla tlumočnicí u německých che-
miků – vědců. Nejdříve u  Herberta a  teď 
u  Wernera, který má v  programu sezná-
mit se s okolím města. A tak jednou, když 
vzduch už byl naplněn vůní jara, vyrazili 
jsme odpoledne ze zbrojovky rovnou do 
polí. První zastávka byla u kapličky, která 
tam mezi Pitínem a  Bojkovicemi stojí už 
staletí. Malým okénkem se vítáme a záro-
veň loučíme s Madonou. Přes zelené louky 
pokračujeme v chůzi stále dál a výš. Až na 
Zalhotskou k našemu lesíku. 
 Hledám stopy rychle plynoucího času, 
kdy vážu stébla slámy a  klasů do snopů. 
Skládám seno do úhledných kopečků, 
které vypadají jako prsa mladých dívek 
a inspirují muže k velkým činům. Ale když 
je ukládáme do picníku, hrozně škrábou. 
To se romance setkává s realitou. Na kraji 
lesa se zastavíme, a když se otočíme tvá-

řemi k  městu, stojíme jako přibití k  zemi 
– snad Božím přikázáním. Válečný osud 
k nám byl nemilosrdný, ale v této chvíli se 
snad Bůh nad námi smiloval. Doslova zí-
ráme na panorama našeho města, polože-
ného v zeleném věnci krásně rozkvetlých 
zahrad a ovocných stromů. 
 Na návrší uprostřed města vyniká ba-
rokní kostel sv.  Vavřince a  na západním 
okraji, obklopen lesním parkem a  ozdo-
ben cimbuřím, kontroluje vstup do města 
zámek Nový Světlov. 
 Já jsem vnímala tu krásu poprvé v ži-
votě, i když jsem na louce u toho lesa moc-
krát sušila seno. A Werner, ruku položenou 
kolem mých ramen, tiše naslouchal kos-
telním zvonům, které v  začínajícím sou-
mraku zpívaly Ave. 
 Ta chvíle mi připomněla báseň Karla 
Tomana Září:
Můj bratr dooral a vypřáh‘ koně.
A jak se stmívá,
věrnému druhu hlavu do hřívy
položil tiše …
 Werner se zeptal: „Nemohla bys mi to 
prosím přeložit?“ A  já jsem odpověděla: 
„Nemohla, nejsem básník.“
 Už byl čas jít domů, abychom nepře-
kročili určenou hodinu a  neplatili velkou 
pokutu. Neradi opouštíme tu krásnou 
vyhlídku a  slibujeme, že se brzy vrátíme. 

Werner mě drží za ruku, abych v tom pol-
ním terénu neupadla, a  ptá se: „Jak bys 
charakterizovala svůj mladý život? Co tě 
nejvíc poznamenalo nebo naopak? Co 
bylo krásné a chtěla bys, aby to zůstalo?“ 
 „Myslím, že život je boj. A pro mnohé 
začíná už v první třídě obecné školy, o mís-
to v  první lavici nebo vedle dobrého ka-
maráda. Ale nejstrašnější byly dny mobi-
lizace v září 1938. Bylo mi tenkrát dvanáct 
let pryč. Chodili jsme všichni doprovázet 
a loučili se na nádraží s našimi učiteli, bra-
try, tatínky i  přáteli. Báli jsme se o  jejich 
životy i  rodnou vlast. Německo bylo tak 
velké a naše země tak malá. Od všech přá-
tel i spojenců opuštěná. A pak, všechny ty 
české, Němci i Slováky vyhnané děti. Při-
cházely ze Sudet a ze Slovenska do našich 
škol. Většinou bydlely u příbuzných nebo 
u přátel. A my jsme měli nové spolužáky.“
 Na chvíli jsem se odmlčela. „Přát si ra-
ději nic nebudu. Co kdyby se mi to splnilo! 
Ale co bylo krásné a  chtěla bych, aby to 
zůstalo, na to vám odpovím citátem, kte-
rý mi napsala do památníku spolužačka 
a kamarádka, Židovka Edita Goldová: Zů-
staň děcko a máš všecko. Ano, ta raná dět-
ská léta plná očekávání a  malých radostí 
bych si ráda ponechala.“

Lydie Svitáková, 
Praha

Oprava střechy domu po zásahu bombou
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Veselé zoubky v prvních třídách
V  květnu 2021 se prvňáčci naší školy 
společně  se svými učitelkami zapojili do 
preventivního  programu  „Veselé zoub-
ky“.    Účast  v  11.  ročníku  tohoto progra-
mu nám nabídla společnost dm drogerie 
markt s.r.o. Cílem programu je pomoci dě-
tem a jejich rodičům zorientovat se v ob-
lasti správné péče o chrup dětí a preven-
ce zubního kazu. Zubní kaz patří totiž i ve 
třetím tisíciletí  k  celosvětově  nejrozšíře-
nějším infekčním onemocněním. Právě ve 
věku od 6 let si děti vytvářejí návyky, které 
si nesou do svého budoucího života. Pro-
gram „Veselé zoubky“ vede děti k tomu, 
aby  jejich  návyky byly co nejsprávnější 
a aby se děti dokázaly společně se svými 
rodiči o své zoubky dobře starat.
 Při výuce prvňáčci viděli  zábavně-
-vzdělávací film „Jak se dostat Hurvínkovi 
na zoubek“, pracovali s programem pro in-
teraktivní tabuli zaměřeným na správnou 
péči o chrup a se zajímavými pracovními 
listy. Malé žáčky potěšil také preventivní 
balíček se zubní pastou, zubním kartáč-
kem, žvýkačkou bez cukru a přesýpacími 
hodinami  pro odměření minimálního 
času potřebného k důkladnému vyčištění 
chrupu. Domů si odnášeli také samolep-
ku, kterou si mohou nalepit v  koupelně, 
aby měli správný postup čištění zoubků 
stále před očima.

Alena Staníková, učitelka ZŠ TGM

Online přednáška: Proč se finančně vzdělávat?
Přes 700  000 lidí u  nás ročně upadá do 
exekucí, přes 25 % domácností má finanč-
ní potíže, obojí převážně v  důsledku ne-
správných kroků ve svých finančních roz-
hodnutích. Jak jsou na tom naši žáci? Mají 
představu o  skutečné hodnotě peněz? 
Vědí, jak se vůbec doma peníze objeví? 
Co je to rodinný rozpočet? A jakou částku 
z něho odčerpají oni sami za jídlo, obleče-
ní, pomůcky do školy, zájmové kroužky? 
Většina z nich má o této problematice vel-
mi zkreslené představy. 
 Vždyť peníze nejsou jejich starost, oni 
je sami nezískávají, takže proč by se o ně 
měli zajímat…
 Právě proto na naší škole probíhá 
výuka finanční gramotnosti v  8.  ročníku. 
Jedná se o  průřezový předmět, který do 
osnov zařadilo MŠMT v rámci své strategie 
dlouhodobého zvyšování úrovně finanč-
ní gramotnosti obyvatel České republiky. 
Tento důležitý předmět tedy propojuje 
jak výchovný, tak naučný obsah s využitím 
znalostí z matematiky, cíleného osobního 

rozvoje a  orientace ve světě budoucích 
občanskoprávních vztahů. 
 V rámci distanční výuky, skrze kterou 
se témata tohoto předmětu již celý rok 
snaží děti zvládnout, mnohdy za potřeb-
né podpory rodičů, jsme využili možnosti 
přiblížit a  ozvláštnit toto téma s  pomocí 
odborníků z  finanční praxe, a  to v  rámci 
projektu podpory finanční gramotnosti 
pro školy GLOBAL MONEY WEEK. Finanční 
poradci Magda a David si pro žáky připra-
vili on-line přednášku o tématech rozpoč-
tu, finančních produktech, hospodaření 
a  úskalí ve světě financí, jako jsou dluhy 
a exekuce. Cílem akce bylo, aby si žáci uvě-
domili propojení učiva s reálným životem 
a věděli, jaké pro ně existují možnosti a na 
co si v budoucnu mají dát pozor. 
Reakce žáků:
 „Přednáška byla výživná. V některých 
částech byla sice trošku složitá, ale přines-
la mi nové myšlení a náhled na okolní věci. 
Moc mě to bavilo a budu rád, když bude 
další taková hodina.

 Nikdy jsem netušil, že je finanční gra-
motnost tak důležitá.“ 
 „Přednáška pro mě byla zajímavá. Sly-
šeli jsme o různých možnostech, bankov-
ních účtech, kreditních kartách a  dalších 
možných věcech z téhle oblasti. I když to 
celé probíhalo online a  osobní kontakt 
tam nebyl, tak hlasy obou přednášejících 
na mě působily příjemně.
 Jsem rád, že jsem si udělal nějakou 
osobní představu o těchto produktech 
a  možnostech. Určitě to využiji v příš-
tích letech, až si založím svůj vlastní účet 
a budu vlastnit svou kreditní kartu.
 Taky pro mě byla zajímavá negativní 
stránka, jako je pozdní splácení, které se 
může změnit na exekuci nebo až na za-
bavení majetku. Doufám, že v budoucnu 
se budu dobře rozmýšlet nad zvolenou 
půjčkou nebo úvěrem a  nad jeho včas-
ným splácením, abych se nikdy nedostal 
do tíživé finanční situace.“ 

Šárka Pokorná, 
učitelka ZŠ TGM
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Konečně v  květnu skončila distanční 
výuka a  my žáci prvních tříd jsme mohli 
po předchozí domluvě navštívit místní 
knihovnu. Protože nás čeká pasování na 
čtenáře, naše první návštěva proběhla již 
25. 5. 2021. Paní knihovnice nás seznámila 
s místní knihovnou a představila odděle-
ní, které slouží nejmenším čtenářům. Do-
věděli jsme se, jak jsou knihy rozděleny, 
jaký je systém půjčování a jak se o knihy 
staráme. 
 Také jsme obdrželi přihlášku do 
knihovny, díky níž dostaneme při paso-
vání na čtenáře čtenářský průkaz. Paní 
Šopíková odpověděla na zvídavé dotazy 
a taky jsme se společně vyfotili. Už se těší-
me na další návštěvu knihovny. 
 Luďka Pavlíková, učitelka ZŠ TGM

Beseda v místní knihovně

Nejlepší slohová práce 
v Olympiádě v českém jazyce ve Zlínském kraji
Jaro je, když náš život 
opět hýří barvami…
I já patřím mezi milovníky teplého 
slunečného počasí, na které se těším 
celou dlouhatánskou zimu. U  jara na-
víc vím, že přijde za každou cenu, bez 
ohledu na dnešní situaci ve světě, v po-
litice, ekonomice.
 Pro mě, jakožto teenage holku se 
vším všudy, je naprosto skvělým zážit-
kem obléknout se do něčeho pestrého, 
mírně vyzývavějšího, střihem zajíma-
vějšího a konečně ze sebe shodit tucto-
vý šedý zimní kabát. Zkrátka nerozkve-
tou jen stromy, ale i my, děvčata a ženy.
 Stoupnu si před skříň, detailně ji 
začnu prozkoumávat a  vymýšlet, co si 
vezmu na sebe. V  tu chvíli na mě vy-
kouknou mé plavky, které už čekají na 

léto, a já si uvědomím, že barva ani vzhled 
mého těla nejsou připraveny a že je nej-
vyšší čas hubnout do plavek. 
 Když si po dlouhém přemýšlení vymy-
slím dokonalý outfit, přijde na řadu něco 
daleko míň cool – rouška, která jak barev-
ně, tak střihem kazí celý dojem z  mého 
nového jarního já. Ach jo! Před tím, než 
vyjdu do ulic, použiju můj drahý parfém, 
který voní po rozkvetlých konvalinkách. 
Vzápětí si ale něco uvědomím. Rouška! 
Má radost z  toho, že mi někdo pochválí 
mou novou vůni je tatam, protože přes 
kus látky na puse ji někdo ucítí jen stěží. 
A má peněženka ušetří i na další dámské 
nezbytnosti, na lesku na rty. Ještěže ales-
poň mé ostříhané vlasy nic nezakrývá.
 Jdu městem, poslouchám písničky ve 
sluchátkách, kochám se krásnými jarními 

barvami stromů, květin, a dokonce i vý-
loh s  oblečením. Najednou mě vyruší 
hlasité KÝCH. Než si stihnu uvědomit, 
co se stalo, všimnu si postarší paní s ka-
pesníkem v ruce a uvědomím si, že pro 
alergiky je jaro o  něco míň příjemněj-
ším. Kór jaro s  rouškou. Velký šok ale 
přijde ve chvíli, kdy míjím mou základ-
ní školu a vzpomenu si, že už za nece-
lý měsíc mě čekají obávané přijímací 
zkoušky na střední školu. Fakt, že ne 
vše učivo zvládám na jedničku, provází 
druhá jistota: přijímačky s  rouškou na 
obličeji. Co se dá ale dělat!
 Jaro je, když náš život, naše myšlen-
ky, naše přání a vize opět hýří barvami. 
Snad i naděje v lepší zítřky bez roušek 
nezůstane šedá…

Amálie Turčinková, IX. C

Naše Bojkovsko10
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Léto na Domě dětí a mládeže
S příchodem května jsme se konečně i na 
Domě dětí dočkali a vrátili se k pravidelné 
činnosti kroužků, po dlouhé odmlce, způ-
sobené Covidem. A k  naší velké radosti 
jsou všechny obnovené kroužky plné dětí 
a až do konce června si mohou užívat spo-
lečné aktivity.
 Léto je ve znamení táborů a soustře-
dění, které si děti po dlouhé, nedobrovol-
né „izolaci“ zaslouží a určitě také pořádně 
užijí. Naše táborové týmy vedoucích pro 
to udělají maximum. Čeká nás jeden po-
bytový tábor, čtyři příměstské a jedno ry-
bářské soustředění. V průběhu léta bude 
také probíhat jako každý rok cvičení pro 
dospělé, kteří mohou nevyužité perma-
nentky ze školního roku 2019/20 a 2020/ 
2021 využívat i nadále bez omezení do 
konce roku 2021. O prázdninách se chys-
tá také modernizace prostor Domu dětí 
a mládeže z dotačního titulu Ministerstva 
pro místní rozvoj, takže se můžete po 
prázdninách těšit na nové prostory i nové 
vybavení.
 Stále ještě běží realizace projektu 
v  rámci OP VV, Výzvy č. 02_18_063 pro 

Šablony II. Po přerušení naší činnosti co-
videm jsme v souladu s podmínkami pro-
jektu požádali o prodloužení doby čerpá-
ní a do konce roku 2021 budeme čerpat 
získané prostředky, určené na programy 
pro děti, vzdělávání pedagogických pra-
covníků atd.
 A už teď se těšíme na září a další škol-

ní rok a věříme, že už nás nečekají žádné 
„komplikace“ a nový školní rok si užijeme 
společně. Zápis do kroužků pro školní rok 
2021/22 zahájíme 30. 8. 2021, a to online, 
tak jak už to znáte. Na www.ddmbojko-
vice v  klientském centru. Přejeme všem 
hezké prázdniny a spoustu zážitků.
Margita Tyroltová, ředitelka DDM Bojkovice 

Naši žáci soutěžili i v letošním školním roce
Školní rok 2020/2021 už budeme mít 
navždy spojený s  distanční výukou. Ale 
i v  tomto zvláštním a  nelehkém školním 
roce probíhaly soutěže a olympiády. Naši 
žáci 1. a 2. stupně se i za obtížných pod-
mínek účastnili školních kol a  výborně 
reprezentovali školu v  kolech okresních 
a krajských. A kterých online soutěží jsme 
se účastnili a  jakých úspěchů jsme letos 
dosáhli?

 Literární soutěž Spěchej pomalu 
vítězka Amálie Turčinková, IX.C

 Olympiáda v českém jazyce
OK 2. místo Amálie Turčinková, IX.C 
KK 2. místo Amálie Turčinková, IX.C – po-
stup do celostátního kola

 Matematický klokan
7. ročník, 9. - 10. místo v OK Jan Ondrušek, 
VII.B

 Pangea                                                                
4. ročník, 9. místo v KK Noemi Kramárová, 
IV.B, 12. místo v KK Tadeáš Valenta, IV.B
5. ročník, 6. místo v KK 
Lucie Hustáková, V.B
7. ročník, 15. místo v KK 

Jan Ondrušek, VII.B
8. ročník, 13. místo KK Adam Rapant, 
VIII.A, 13. místo KK Anežka Velíková, VIII.A

 Konverzační soutěž 
 v anglickém jazyce
OK 6. místo Filip Marek, VII.D

 Zeměpisná olympiáda
KK 8. místo Adam Langweil, VI.B

 Dějepisná olympiáda
OK 18. místo a postup do KK Alžběta Sla-
víčková, IX.A

 Výtvarné soutěže:
Hasiči – Požární ochrana očima dětí
– výstava v HS Bojkovice
Ex libris – ocenění A. Urbánková, VIII.B, 
E. Charvátová, VIII.C
Pravěký svět Zdeňka Buriana 
– výstava v městské knihovně Bojkovice
Pandemie očima dětí – A. Slavíčková, IX.A, 
E. Charvátová, VIII.C, Tadeáš Pokorný, VI.B, 
V. Kurtin, V.A,
N. Juračková, III.B, V. Juračka, I.B
 Gratulujeme! Všem žákům i učitelům, 
kteří se do soutěží zapojili, patří velký dík.

Olga Rybnikářová, 
Dagmar Svobodová, učitelky ZŠ TGM
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Půjčování elektronických knih, to byla 
nová služba, o které jsem se v  minulém 
čísle již zmiňovala.  Jen zopakuji, že si 
e-knihy mohou čtenáři stahovat zdar-
ma z našeho elektronického katalogu na 
webu www.knihovnabojkovice.cz . 
 Podmínkou je být přihlášen stejnou 
mailovou adresou jak v knihovně, tak na 
účtu Palmknihy a mít ve svém čtecím za-
řízení stáhnutou aplikaci e-Reading. Stáh-
nout si můžete dvě knihy za měsíc, ty se 
pak automaticky smažou. Nabídku služeb 
se nám podařilo rozšířit i o zvukové do-
kumenty, které si můžete v knihovně tak-
též vypůjčit. Zvukové knihy jsou vhodné 
pro ty, co rádi poslouchají mluvené slovo 
nebo pro zrakově znevýhodněné čtenáře.  
Výpůjční doba těchto zvukových doku-
mentů je jeden měsíc.
 V  knihovně byl nainstalován nový 
NEK Profi elektronický katalog a můžete 
si jej vyzkoušet. Jedná se o speciální po-
čítač, který slouží k tomu, aby si čtená-
ři mohli hledat knihy v  katalogu přímo 
v  knihovně na bezdotykové obrazovce. 
Katalog umožňuje čtenářům přihlásit se 
na svůj uživatelský účet a pomocí čtečky 
čárových kódů si ověřit, zda již knihu měli 
půjčenou či nikoliv. Dále si mohou prohlí-
žet různé návody, které se týkají webo-
vého katalogu – např. jak se přihlásit do 
čtenářského účtu, jak si stáhnout e-knihu 
atd.  NEK Profi katalog knihovna získala 
z  dotačního programu Veřejných infor-
mačních služeb knihoven VISK3. 
 Vzhledem k  rozšíření služeb nastala 
další změna, a to v  úpravě registračních 
poplatků.  Od 1. června 2021 se dospě-
lým čtenářům zvedl poplatek na 100 Kč, 
seniorům, studentům a učňům na 50 Kč. 
Na druhou stranu jsme se rozhodli, že 
trochu více podpoříme čtenářskou gra-
motnost dětí a jak jinak než jim dát tuto 
formu vzdělávání, tedy vstup do knihov-
ny a registraci do 15 let věku zdarma. Tím 
jsme také zrušili rodinné vstupné.  K regis-
tračnímu poplatku se ještě hradila nová 
čtenářská kartička zvlášť. Ta bude nyní již 
zahrnuta v tomto poplatku. 
 V  červenci si připomeneme 100. vý-
ročí od založení první veřejné knihovny 
v  Bojkovicích. U této příležitosti jsme se 
rozhodli zmodernizovat a změnit logo 
knihovny a přizpůsobit mu veškerou 
propagaci – plakátky, venkovní cedule, 
propagační materiály a také se proměnil 
design našich webových stránek, které 
najdete na  www.knihovnabojkovice.cz. 

Novinky z knihovny

 akce v knihovně
 Na podzim minulého roku knihovna opět 
vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti a žáky 
základních a mateřských škol do 15 let. 
Inspirací pro výtvarnou soutěž nazvanou 
Pravěký svět Zdeňka Buriana byl český 
malíř a ilustrátor dobrodružných knih 
Zdeněk Burian a jeho tvorba. Letos si při-
pomínáme 40 let od jeho úmrtí. Děti tak 
měly kreslit, malovat i tvořit to, co se jim 
na pravěku nejvíce líbí. I přes to, že dlou-
hou dobu do školy nechodily, nakonec 
se do soutěže zapojily tři školy – ZŠ Boj-
kovice Štefánikova 957, ZŠ TGM Bojkovi-
ce a ZŠ Záhorovice. Obrázků bylo hodně, 
a proto mohla vzniknout krásná výstava, 
na kterou jste všichni srdečně zváni. Vý-
stava potrvá minimálně do konce tohoto 
roku. A protože to byla výtvarná soutěž, 
opět se losovali náhodně výherci, kteří 
získali malou drobnost. Losování proběhlo
 8. a 9. června 2021 za účasti žáků prvních 
ročníků ZŠ TGM Bojkovice a ZŠ Záhoro-
vice při jejich pasování. Seznam výherců 
je k nahlédnutí v knihovně. Celkem bylo 
oceněno devět dětí a jedna zvláštní cena 
jako kolektivní práce. Všem oceněným 
gratuluji.
 Jsem velmi ráda, že jsme stihli do 
konce školního roku v  rámci projektu Už 
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka ještě 
akce pro děti prvních ročníků. V  letošním 
školním roce se do tohoto projektu zapojili 
opět žáci ZŠ TGM Bojkovice a žáci ZŠ Záho-
rovice. Cílem projektu je podpořit čtenář-
skou gramotnost dětí, seznámit žáky s kni-
hovnou, knihami a četbou. Proto ihned po 
rozvolnění ve dnech 25. a 26. května 2021 
navštívili prvňáčci knihovnu na informativ-
ních lekcích, kde jsme si o knihách a chodu 
knihovny společně povídali. 

Zakončením tohoto projektu bývá již 
tradičně pasování prvňáčků, které tento-
krát proběhlo v „kruhu rodinném“ pouze 
za účasti žáků a jejich učitelů. Děti ale 
nebyli ochuzeni o program.  V pomyslné 
knihovnické kuchyni je přivítala kuchař-
ka Kristýna a vařila se písmenka, slova, 
pohádky a nakonec i sladkosti. Kuchařka 
si děti vyzkoušela, zda znají písmenka 
abecedy, zda již přečtou jednotlivá slova, 
využili jsme her se slovy a přečetli i po-
hádku. Ještě před samotným pasováním 
děti složily pasovací slib. Pasování bylo 
rozděleno do dvou dnů. V úterý 8. června 
2021 se zúčastnily této akce třídy 1.A a 1.B 
ZŠ TGM Bojkovice a ve středu 9. června 
2021 do řad čtenářů vstoupily děti ze ZŠ 
Záhorovice. Nečekaným, ale za to příjem-
ným překvapením pro děti ze záhorovské 
školy byla návštěva jejich starosty obce 
Miroslava Andrlíka, který přijel děti po-
zdravit, pogratulovat a věnovat každému 
žákovi dárkovou tašku s drobnostmi. Malí 
noví čtenáři dostali také v  upomínku na 
tento slavnostní den pasovací listiny, zá-
ložky, a tak jako každý rok krásnou knížku 
z projektu Knížka pro prvňáčka. Letos vy-
dalo nakladatelství Triton knihu Michaely 
Fišarové První školní výlet s ilustracemi od 
Anety Žabkové. Celkem bylo pasováno 
44 prvňáčků. Akce se zdařily a já doufám, 
že se budu s novými začínajícími čtenáři 
v knihovně potkávat co nejčastěji. 

Knihovnice Kristýna Šopíková

UPOZORNĚNÍ: v době letních prázd-
nin bude provoz knihovny omezen 
na pondělí a pátek od 9.00 do 18.00 
hodin s  přestávkou od 11.30 do 
12.30 hodin.

Pasování prvnáčků ze Záhorovic
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Muzeum na prahu turistické sezóny
Po pětiměsíčním koronavirovém uzavření 
muzea jsme mohli 10. května opět otevřít 
dveře všem milovníkům historie a  naše-
ho kraje. Nyní již fungujeme v  běžném 
letním režimu, otevřeno máme denně 
9. 00–12. 00 a 13. 00–17. 00.  Moc si vážíme 
toho, že jste na nás v kovidové době neza-
pomněli a nyní se do muzea opět vracíte.
 Měli jsme velkou radost z  červnové 
návštěvy dětí z MŠ Bojkovice, se kterými 
jsme poznávali historickou a  současnou 
podobu našeho města. Během svého bě-
lokarpatského pobytu si expozice muzea 
prohlédla také skupinka klientů Naděje 
ze  Zlína. Na letošní sezónu máme nejen 
pro turisty několik novinek v podobě su-
venýrů – můžete si zde koupit keramický 
hrníček, plecháček a  také šperky s  moti-
vem Moravských Kopanic, trička s folklór-
ním vzorem, voňavá turistická mýdla s ob-
rázky z  Bojkovic, muzea a  rozhledny Na 
Skalce. K  dostání jsou rovněž knihy s  re-
gionální tematikou. V  květnu vyšla péčí 
Českého rozhlasu kniha s názvem Babské 
rady, která je plná praktických vychytávek 
do domácnosti, její stránky zdobí krásné 
fotografie krojů Světlovánku. V první po-
lovině června připravuje k  vydání svou 
další knihu Vlastimil Hela. Publikace s ná-
zvem Návrat žítkovských bohyní bude 
rovněž ke koupi v muzeu. 
 Velmi si ceníme toho, že nám pomáhá-
te obohacovat muzejní sbírky. Děkujeme 
rodině po zesnulé MUDr. Olze Klesnilové, 
která nám věnovala mimo jiné vyšetřova-
cí lůžko, retro obrázky a hračky z čekárny, 
cedulku z domu se jménem paní doktor-
ky a také tři kartotéky, ve kterých najdou 
své místo papírové dokumenty. Díky vší-
mavým očím pracovníků sběrného dvora 
se na správném místě u nás octla stolice 
na výrobu šindelů.
 Ve druhé polovině května jsme měli 
v muzeu mladé pomocníky – praktikanty 
ze středních škol z Luhačovic a Uherské-
ho Hradiště. Studentky a  student se se-
známili s  každodenním chodem muzea, 
infocentra a  muzejní knihovny. Věříme, 
že studenti získali zkušenosti, které jim 
pomohou v dalším profesním životě.
 Vážení čtenáři Našeho Bojkovska, 
přejeme Vám krásné léto a  klidnou do-
volenou, ať už ji prožijete doma, nebo při 
toulání se po vlastech českých či za jejich 
hranicemi.
  Eva Hamrlíková

Jarka Vykoupilová přivezla do muzea knihu Babské rady

Děti z MŠ Bojkovice

Pojďte zpátky do gala
Městské divadlo Zlín vás zve: pojďte 
zpátky do gala a staňte se opět předpla-
titeli, budete mít divadelní představení 
za výhodnější cenu.
 Po dlouhé odmlce způsobené proti-
koronavirovými opatřeními se konečně 
otevírají kulturní instituce, tedy i Měst-
ské divadlo Zlín. Přichází s  novou na-
bídkou sezónního předplatného, které 
je v  prodeji od 31.  května. Od tohoto 
data vyplatí zlínské divadlo stávajícím 
předplatitelům poměrnou část peněz 
za neodehraná představení v době co-
vidu a současně si mohou koupit před-
platné nové.
 Pod sloganem Zpátky do gala! před-
staví divadelníci novou sezonu se šesti 
novými tituly ve  Velkém sále včetně 

dvou muzikálů. Více informací najdete 
na www.divadlozlin.cz

 Tituly nového předplatného 
Velký sál: Pýcha a předsudek – Šakalí 
léta (muzikál) – Trnky a hvězdy – Noc 
bláznů – Společenstvo vlastníků – Do-
naha (muzikál)
Pro děti: Pohádka o Palečkovi
Malé sály: Dnes večer nevařím – Harold 
a Maude – Řidič slečny Daisy
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Maják Bojkovice 
připravuje na prázdninové měsíce

 Všudybýlek 
– festival divadla pro děti odehrávající se v ulicích města
pořádá Maják Bojkovice z.s. v neděli 11. července 2021. 
Program bude probíhat od 14.30 hodin na nábřeží T.G.M, 
poté od 16.30 na nábřeží Svobody. Těšit se můžete 
na loutkové i maňáskové divadlo či klauna Huberta. 
Pro děti je připravena i Všudybýlkova stezka městem 
či kreativní dílny.   

 Růžové brýle 
– divadelní představení v rámci Letní divadelní zahrady
Zahrada ZUŠ/Klubu Maják, hraje divadlo DONDI, režie David 
Macháček, hrají Monika Horká, Anna Pospíchalová a Emílie
Pospíchalová (herci Slováckého divadla). Pátek 23. července 
v 19:30 hodin, vstupné 150 Kč. 

 Majákfest 2021
– na zahradě ZUš/Klubu Maják 
v sobotu 28. srpna od 17:00 hodin 
V hlavním programu od 18:00 hodin můžete slyšet kapely 
Tranzan (acoustic-alternative), Garage a Tony Ducháček 
(rock-underground) a hosta z Polska Akurat (reggae-ska-funky).

Doprovodný program s programem pro děti, předkapelou 
a občerstvením začíná od 17:00 hodin. Vstupné 200 Kč 
v předprodeji, 250 Kč na místě, děti a studenti zdarma.
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Přehled kulturních a společenských akcí

červenec-srpen
Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání

1.6.- 31. 12. 2021 Pravěký svět Zdeňka Buriana výstava dětských prací Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

3. 7. 2021 Slavnostní otevírání koupaliště speciální akce Městský úřad Bojkovice areál koupaliště

10. - 11. 7. 2021 Mezinárodní výstava koček výstava koček SO chovatelů koček Zlín Zámek Světlov

11. 7. 2021 Všudybýlek divadelní fesQval pro děQ Maják Bojkovice z.s. ulice města

23. 7. 2021 Růžové brýle divadelní představení Maják Bojkovice z.s. zahrada ZUŠ/Klubu Maják

31. 7. 2021 Pivní slavnosQ speciální akce SK Slovácká Viktoria Tillichovo náměsZ

6.-8. 8. 2021 Svatovavřinecké hody lidové tradice HosQnec na hřišQ, Město, SDH, Muzeum Bojkovska Tillichovo náměsZ, nábřeží Svobody

14. 8. 2021 O pohár Bílých Karpat volejbalový turnaj mixů TJ Bojkovice volejbalové kurty

21. 8. 2021 O pohár bílých Karpat volejbalový turnaj mužů TJ Bojkovice volejbalové kurty

22. 8. 2021 O pohár Bílých Karpat volejbalový turnaj žen TJ Bojkovice volejbalové kurty

28. 8. 2021 Majákfest 2021 hudba, koncerty Maják Bojkovice z.s. zahrada ZUŠ/Klubu Maják

5. 9. 2021 Farní pouť farní akce Římskokatolická farnost Bojkovice Provodov

11. 9. 2021 Setkání pod Světlovem folklórní akce FS Světlovan Tillichovo náměsZ

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

 

 

 

PRAVĚKÝ SVĚT  
ZDEŇKA BURIANA 

 

Výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ Štefánikova 957, 
 ZŠ T.G. Masaryka Bojkovice a ZŠ Záhorovice 

 

Od října minulého roku do letošního května probíhala  v naší knihovně výtvarná                            
soutěž pro děti o drobné ceny na téma PRAVĚKÝ SVĚT ZDEŇKA BURIANA. 

Děti měly za úkol inspirovat se jeho tvorbou a kreslit, malovat   
nebo tvořit to, co se jim na období pravěku nejvíce líbí. 

 
 

 

 

Výstavu si můžete  prohlédnout v provozní době knihovny:  
 

Po, Pá:  9.00-11.30  12.30-18.00 
Čt.:   8.00-11.30  12.30-16.30 

 

V době letních prázdnin bude omezen provoz na pondělí a pátek! 

Městská knihovna v Bojkovicích 
Muzeum Bojkovska, p.o. 

 

vás zve na výstavu 
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KřESťANSKé OKéNKO

Z liturgického kalendáře
   19. červen 

 – SVaTÝ JaN NePOMUK NeUMaNN
Rodák z  Prachatic, který studoval v  Čes-
kých Budějovicích a  v  Praze. Odjel do 
Ameriky, kde byl vysvěcen na kněze, poz-
ději se stal biskupem ve Filadelfii.

   24. červen – SLaVNOST 
 NaROZeNÍ JaNa KŘTITeLe

   29. červen 
 – SVaTÝ PeTR a PaVeL
Svatý Petr jako zástupce církve na zemi 
byl společně se svatým Pavlem za císaře 
Nerona zajat a  ukřižován hlavou dolů, 
sv. Pavel byl později sťat.

   4. července 
 – SVaTÝ PROKOP
Byl zakladatelem benediktínského kláš-
tera na Sázavě. Stal se údajně prvním Če-
chem, který byl kanonizován papežem.

   5. července 
 – SVaTÍ CYRIL a MeTODĚJ
Tito hlavní patroni Moravy jsou známí vel-
komoravskou misijní cestou, při níž prosa-
dili staroslověnštinu jako bohoslužebný 
jazyk a vytvořili pro naše slovanské před-
ky speciální písmo hlaholici. V  roce 1981 
je papež Jan Pavel II. prohlásil za spolupa-
trony Evropy.

   23. července 
 – SVaTÁ BRIGITa
Švédská světice, která po 28 letech man-
želství ovdověla a  dala se na duchovní 
dráhu, založila řeholní společenství – bri-
gitky. Je matkou sv. Kateřiny Švédské.

   26. července 
 – SVaTÍ JÁCHYM a aNNa
Sv. Jáchym a Anna jsou rodiče Panny Ma-
rie, jsou patroni manželských párů.

   4. srpna 
 – SVaTÝ JaN MaRIa VIaNNeY
Jan Maria Vianney prožil mládí v  době 
francouzské revoluce, vojenskou službu 
strávil v Napoleonově armádě. Jako farář 
působil v  Arsu, kde byl vyhledávaným 
zpovědníkem a kazatelem.

   10. srpna 
 – SVaTÝ VaVŘINeC
Patron našeho kostela pocházel z římské 
provincie v dnešním Španělsku. Za pape-
že Sixta měl jako jáhen na starosti chrá-
movou pokladnu. Zemřel mučednickou 
smrtí – byl upálen na roštu.

  Život ve farnosti
Od května již není omezen počet věřících 
při bohoslužbách v kostele, takže už není 
potřeba se pro účast na mších předem 
hlásit. Stále však platí hygienická pravidla 
– dezinfekce rukou, dvoumetrové rozestu-
py a nošení respirátorů či roušek. Již také 
neprobíhají video přenosy nedělních mší. 
 Měsíc máj je tradičně zasvěcený Pan-
ně Marii, v kostelích probíhají tzv. májové 
pobožnosti – v našem kostele je mohli vě-
řící navštívit v pondělí, čtvrtek, pátek vždy 
po mši a v úterý, středu a neděli v 18 hod. 
Od konce dubna byly zavedeny pravidel-
né mše svaté zaměřené pro děti. Rodiče 
s dětmi je mohou navštívit každý čtvrtek 
vždy od 17 hod. Dne 15. 5. se uskutečnil 
adorační den farnosti, který byl zakon-
čený svátostným požehnáním a 19. 5. se 
mohli farníci zapojit do 12hodinového 
řetězce modlitby růžence za rodiny, kte-
rý pořádalo Centrum pro rodinu Uherský 
Brod. Nedělní mše 30. 5. byla obětována 
za zemřelého P. Jiřího Změlíka, který by se 
1. 6. dožil významného životního jubilea.
Protože se letos kvůli pandemii korona-
viru nemohla uskutečnila Noc kostelů, 

tak jako malá náhrada této tradiční akce 
mohly rodiny využít v  rámci rodinného 
putování možnost navštívit kapličky na 
Hradské Nivě, u cesty do Pitína, v Krhově 
a ve Bzové. Během cesty byly pro děti při-
praveny úkoly k  Roku sv.  Josefa. Ve  Bzo-
vé, kde je kaplička zasvěcena Nejsvětější 
trojici, sloužil P. Jindřich Peřina mši, která 
kvůli nejistému počasí proběhla v  soko-
lovně. Na neděli 6.  6. připadla slavnost 
Božího Těla. Kvůli koronavirovým ome-
zením se neuskutečnil průvod s  nejsvě-
tější svátostí po městě kolem čtyř oltářů. 
Věřící přesto vyšli před kostel, kde o. Sva-
topluk Pavlica požehnal městu Bojkovice 
na všechny světové strany. Na 12. 6. byla 
naplánovaná brigáda na faře, kde proběhl 
generální úklid. Dne 19. 6. se rodiny z naší 
farnosti mohly zúčastnit děkanátního se-
tkání rodičů s dětmi v  Uherském Brodě. 
Na 26. 6. byl naplánován pro všechny děti 
na farní zahradě táborák ke konci školní-
ho roku. V neděli 27. 6. složila v našem far-
ním kostele při mši v 11 hod. věčné sliby 
dominikánka s.  Štěpánka. Farní pouť na 
Provodov se uskuteční 5.9.

Eva Hamrlíková

Mše sv. ve Bzové

Putování po kapličkách, Hradská Niva Slavnost Božího Těla



Naši noví občánci

Blahopřání k životnímu jubileu
Milá babičko, jsi naše sluníčko, které nám na cestu svítí,
díky Tvé lásce kveteme jak luční kvítí.
Ať tvé paprsky ještě dlouho hřejí,
zdraví a štěstí všichni od srdce Ti přejí.
Významného životního jubilea 80 let se 
dožívá naše maminka, babička 
a prababička paní Anna BREZNICKÁ.
Všechno nejlepší jí přeje šest dětí, 
sedmnáct vnoučat a třináct pravnoučat

Odešli z našich řad
Miroslav Dolina, 83 let, Bojkovice
Josefa Dolinová, 83 let, Bojkovice
Marie Horálková, 88 let, Přečkovice
Marie Hrnčářová, 62 let, Bojkovice
Libuše Jančářová, 67 let, Bojkovice
Ludmila Jílková, 79 let, Bojkovice
Janka Lebánková, 76 let, Bojkovice
Václav Lepší, 86 let, Bojkovice
Ladislav Machala, 78 let, Přečkovice
Věra Mašejová, 78 let, Krhov
Jiří Minařík, 80 let, Bojkovice
Josef Novotný, 86 let, Bojkovice
Libor Novotný, 51 let, Bojkovice
Jaroslav Pavlacký, 77 let, Bojkovice
Marie Raková, 71 let, Bojkovice
Blažena Šopíková, 88 let, Bojkovice
Drahomíra Uchytilová, 89 let, Bojkovice
Zdenka Vrbová, 92 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Kdo lásku a dobro dával, 
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 28. března 2021 jsme vzpomenuli 9.  výročí 
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky paní 
Ludmily MICHALČÍKOVÉ a zároveň dne 19.  dub-
na 2021 uplynulo 17 let od úmrtí našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka pana Josefa MICHALČÍKA.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpo-
mínají dcera Ludmila a syn Radek s rodinami

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Dobrý člověk nikdy neumírá 
v srdcích těch, kteří ho milovali…
Dne 11. dubna 2021 jsme vzpomenuli 
13. výročí úmrtí pana Stanislava SALVETA 
z Krhova a dne 6. srpna 2021 vzpomeneme 
8. výročí úmrtí paní Zdeňky SALVETOVÉ 
z Krhova, která by se dne 17. února 2021 
dožila 90 let. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají snacha Ludmila a synové Zdenek a Libor s rodinami

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, 
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál. 
Dne 2. června 2021 uplynulo 14 let, co navždy odešel náš 
tatínek a dědeček pan Milan ČASTULÍK. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Olga a Libuše s rodinami

Čas plyne jako voda, zapomenout se však nedá.
Dne 3. června 2021 uplynul smutný rok, 
kdy od nás navždy odešel pan Ludvík PAPÁK ze Bzové.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná rodina Šopíkova a Papákova

Dne 12. června 2021 uplynul jeden rok, kdy navždy utichlo 
laskavé srdce milovaného člověka pana Ivana POLEDŇÁKA, 
rodáka z Bojkovic.
O tichou vzpomínku prosí manželka Eva, děti Kateřina, Ivan, 
Eva, Luboš a Michal s rodinami a sestra Věra

Ti, které milujeme, nikdy neodcházejí z naší blízkosti. 
Chodí po našem boku každý den. Neviděni. Neslyšeni. 
Stále blízko. Stále milováni.  Stále postrádáni. Tak jako ty.
Dne 22. června 2021 jsme vzpomněli nedožité 
50. narozeniny naší maminky, babičky a sestry paní
Zdeňky MARUNIČOVÉ.
S láskou vzpomínají dcera Lucie s manželem, maminka, sestry Helena, Věra, Irena 
a Alena s rodinami. Vnoučata Davídek a Julinka

Dne 21. července 2021 uplynul rok, co nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr pan Emil VRÁBLÍK.
S láskou, úctou a vděčností vzpomíná celá jeho rodina

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 29. července 2021 vzpomeneme 5. výročí, 
co nás navždy opustil pan Stanislav SALVET z Krhova.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka Ludmila, 
dcery Martina a Šárka s rodinami

Kdo lásku a dobro dával, neodešel, v našich srdcích žije dál.
Dne 20. července 2021 vzpomeneme 20 let od úmrtí 
pana Ondreje BREZNICKÉHO.
Vzpomíná manželka a děti

Dne 9. srpna 2021 tomu bude rok, 
co nás navždy opustila paní Dagmar POLANSKÁ.
Děkujeme všem, kteří si na ni s láskou vzpomenou.
S láskou na ni vzpomínají manžel Karel, synové Karel 
a Marek s manželkami, vnučky M. a M., a K. a K.

V srpnu 2021 tomu bude 15 let, kdy navždy odešel 
manžel, tatínek a dědeček pan Vlastimil OGRODNÍK.
S láskou a úctou vzpomínají i na jeho rodiče manželka 
Květa, synové a bratr Zdeněk s rodinami

Společenská kronika

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

Natálie Ambrozová
Natálie Bařáková
Filip Bistrý
Miloslav Čech
Tobiáš Daniel
Anna Ehrenbergová
Jindřich Fiala
Filip Frolo
Jan Gago
Klára Hladíková
Oliver Hloušek
Dominik Hudeček
Jarmila Jančářová
Julie Kafková
Matěj Křižka
Andrea Machalíková
Vanesa Málková
Miriam Mikulková

Josef Mlčůch
Matěj Navrátil
Jan Ondrušek
Malia Ondrušková
Natálie Polanská
Michaela Regináčová
Dorota Salvetová
Maxim Smik
Adriana Svitáková
Daniel Svoboda
Natálie Škrabalová
Berenika Tyroltová
Oliver Urbánek
Anna Valterová
Eliška Vaňharová
Regina Volaříková
Amálie Zimáčková
Nela Zvonková
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Poslední dubnový den tradičně členové 
Sboru dobrovolných hasičů postavili máj-
ku na Tillichově náměstí a  u  parkoviště
za hasičkou zbrojnicí. Kácení proběhlo po-
slední květnový den. Kvůli situaci spojené 
s epidemií covidu neproběhly během mě-
síců dubna a května žádné kulturní akce. 

 Požární zásahy
Druhou dubnovou neděli krátce před 
šestnáctou hodinou postupně zasahova-
lo u  rozsáhlého požáru lesního porostu 
u  obce Nezdenice osm jednotek hasičů. 
Požární poplach byl vyhlášen JSDHO Ne-
zdenice, Záhorovice, Bánov, Nivnice, Šu-
mice, Rudice, Bojkovice, které zasahovaly 
oběma cisternami a  HZS Uherský Brod. 
Voda k  hašení se doplňovala z  hydran-
tu v  obci Bánov. Požárem byla zasažena 
plocha 400  m délky a  200  m šířky. Dne 
16. dubna pár minut před půlnocí jednot-
ka zasahovala u  požáru zahradní chaty 
v obci Komňa. Už příjezdem k místu udá-
losti bylo vidět, že objekt byl v plné třetí 
fázi hoření, z kterého stoupal hustý kouř 
a šlehaly plameny. Jednotka Bojkovic za-
hájila první hasební práce v dýchací tech-
nice a bylo použito třech hasebních prou-
dů vody. Z  požářiště zbylo pouze torzo 
chaty. Na místě zasahovaly jednotky Boj-
kovic s  oběma cisternami, HZS  Uherský 
Brod taktéž s oběma cisternami, dále JSD-
HO Starý Hrozenkov a místní SDH Komňa. 
Přítomná byla Policie ČR, oddělení Bojko-
vice a vyšetřovatel HZS Uherské Hradiště. 
Další zásahy na hašení požárů proběhly 
z  prvního na druhého května, kdy naše 
jednotka zasahovala jednou cisternou 
u  požáru několika ohnisek na kraji pole, 
vzniklých při pálení klestí a porostu poblíž 
bistra Na Kopci v  lokalitě Ústko. Pomocí 
vody, lehkých a  technických prostředků 
byla ohniska uhašena. Dne 13. května po 
desáté hodině večerní naše jednotka vy-
jížděla k výbuchu kotle ve sklepě rodinné-
ho domu v nedaleké obci Pitín. Jednotka 
Bojkovic byla na místě zásahu první a za-
čala průzkum a hasební činnost sklepa za 
pomocí dýchací techniky, termokamery 
a  jednoho vysokotlakého proudy vody. 
Po dohašení byl celý sklepní prostor od-
větrán přetlakovou ventilací. Při události 
nebyl nikdo zraněn. Na místě zasahova-
ly rovněž jednotky HZS  Slavičín, místní 
SDH  Pitín, Policie  ČR oddělení Bojkovice 
a vyšetřovatel HZS Uherské Hradiště.

 Rojení včel
Včela: nejdůležitější živé stvoření na pla-
netě...V letním období se brzy začnou ob-
jevovat včelí roje. Je proto žádoucí, včel-
stva nelikvidovat a umožnit jim vyrojení. 
Rojící se včely nejsou agresivní, pokud 
nejsou napadeny. Po vyrojení roj odletí. 
Dejte včelám prostor. Ani není neobvyklý 
výskyt hnízd vosích, sršních či jiného bo-
davého hmyzu. Dbejte zvýšené opatrnos-
ti při nechtěné návštěvě vašeho obydlí 
bodavým hmyzem.

 A na závěr je třeba připomenout jed-
nu důležitou informaci z historie hasičské-
ho sboru. Dne 28.května uplynulo již 139 
let od založení Sboru dobrovolných hasi-
čů v Bojkovicích. 

Leoš Marek, kronikář SDH

Hasiči v Bojkovicích 
si připomínají 139 let od založení

SDH Bojkovice Vás srdečně zve na 
HODOVOU ZÁBaVU, která se usku-
teční v sobotu 7.  srpna na nábřeží 
Svobody před hasičskou zbrojnicí. 
Doufejme, že podmínky covid situ-
ace budou příznivé.
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V sobotu 29.  května 2021 se uskutečnil 
na sokolských kurtech tenisový turnaj 
ve smíšené čtyřhře. Celkem se ho zúčast-
nilo třináct dvojic z různých míst Zlínské-
ho kraje. Organizátoři turnaje rozdělili 
účastníky do tří skupin. Ve skupině se hrá-
lo každý s  každým. Mezi nejlepších osm 
párů postoupily nejlepší tři dvojice z pěti-
členné skupiny a  ze čtyřčlenných skupin 
dvě nejlepší dvojice a  jedna ze třetího 
místa s lepším skóre.
 Dle přihlášených párů bylo těžké 
hledat favorita, protože někteří účastníci 

byli na turnaji poprvé.
V  semifinále se nakonec potkaly  tyto 
dvojice:
Libra, Moravcová – Matyáš, Brogovská 7:5
Machuča, Malasková – Kotačka, Málková 
7:5
 Celkovými vítězi turnaje se stali Libra-
-Moravcová, kteří ve finále porazili v tie-
breaku pár Machuča-Malasková 7:6 /7:3/. 
Třetí místo obsadili Kotačka-Málková.
 Absolutorium patří všem účastní-
kům, kteří bojovali na kurtech a  kteří 
vydrželi i drobnou nepřízeň počasí. Dva-

krát byl turnaj přerušen kvůli dešti. 
 Poděkování patří také hlavním spon-
zorům turnaje – firmě Imtradex s.r.o. 
a  manželům Palčíkovým, kteří přispěli 
pěknými cenami, manželům Hapalovým 
za domácí maso a  klobásky a  Božence 
Soukeníkové za velmi chutné vlastní zá-
kusky. 
 Poděkování patří organizátorům tur-
naje a  manželům Koníčkovým, kteří se 
starali o občerstvení a o to, aby se všichni 
účastníci cítili na turnaji spokojeně.

František Jančařík

Tenisový turnaj ve smíšené čtyřhře

Distribuční místa 
Naše Bojkovsko

Zpravodaj města je možné zakoupit 
na těchto prodejních místech:

  Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice
  Muzeum Bojkovska, p.o., informační centrum

  K&K Primka Pitín
  Knihovna Muzea Bojkovska

  Městská knihovna v Bojkovicích
  Místní knihovna v Nezdenicích

  Obecní knihovna Bzová

  Trafika Bojkovice
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Bojkovska. Bližší informace na tel.: 736 210 710.
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Hero Dolomites

Italské Dolomity jsou nádherné v  zimě 
i v létě. V zimě jsou Mekkou lyžařů, v měsí-
ci červnu bikerů, kteří přijíždějí na údajně 
nejtěžší bikový závod na světě. 
 Závod je pořádán od roku 2010
 a v počátcích nesl název Sellaronda Hero, 
nyní je to Hero Dolomites. Jezdí se tradič-
ně na dvou trasách. První trasa měří 84 
km a její převýšení je 3 900 m a druhá má 
60 km s převýšením 2 900 m. 
 Mezi účastníky jsou nejenom muži, 
ale rovněž i ženy. Mezi závodníky nechy-
bějí ani zástupci z České republiky. 
 Je potěšitelné, že závod v  letošním 
roce dokončili i tři závodníci z  Bojkovic
– Lucie Kopuncová, Pavel Koníček a Zde-
něk Vavruša.

Zdenka Maňasová
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Naše bydlení 
stojí na pevných 
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UniCredit Bank Expres, Masarykovo nám. 101, Uherský Brod
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Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

U hypotéka
Půjčte si u nás na koupi nové nemovitosti nebo refinancujte 
svou stávající hypotéku.

O kompletní vyřízení vaší hypotéky se postaráme přímo na naší pobočce 
v Uherském Brodě.

VŠE 
VYŘÍDÍTE NA 

POBOČCE

01738_UCB_E_Uhersky_Brod_HYPOTEKA_DVA_A_KRABICE_inz_174x135_V01.indd   1 12.04.21   17:19

Naše Bojkovsko22

Abstinent, nekuřák (56/193/98) submisivní povahy, 
chovatel, zahrádkář, pěstitel, domácí kutil

hledá ženu s vlastním zázemím, stejných zájmů 
z obce okolí Bojkovic, Uh. Brodu. Tel.: 724 024 031.

V Muzeu Bojkovska jsou k dostání nejnovější regionální publika-
ce.  Jsou to tituly Babské rady od Jarky Rozsypalové-Vykoupilové 
a Návrat žítkovských bohyní od Vlastimila Hely, který navazuje na 
dříve vydanou publikaci Tajemství bohyní na Žítkové.



Naše Bojkovsko 25

FOTOGALERIE

Naše Bojkovsko 23

Foto: Tomáš Libra, Eva Hamrlíková

Stavění  máje | 30. 4. 2021

Otevírání studánky 
Ohloběnky | 25. 4. 2021

Rodinné putování po kapličkách 
farnosti | 30. 5. 2021 

Rodinné putování po kapličkách 
farnosti | 30. 5. 2021 

Boží Tělo | 6. 6. 2021



FOTOGALERIE

Foto:  Luďka Pavlíková, Jiří Kratěna

Pasování prvňáčků ze Záhorovic | 9. 6. 2021

Pasování prvňáčků ze Zš TGM | 8. 6. 2021


