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

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

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

 
Můžeme vám pomoci. 

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

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

Rádi zodpovíme vaše dotazy! 



Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
léto naplno převzalo otěže nad počasím a  školáci donesli 
domů vysvědčení za uplynulý školní rok. Začíná jim období 
dvou měsíců sladkého nicnedělání a odpočinku, plné dob-
rodružství a báječných zážitků. 
 I naše náměstí znovu ožilo kulturními akcemi. V květnu 
jsme postavili a skáceli májku, podpořili náš hokejový tým 
v  semifinále mistrovství světa. V  červnu se po téměř tříle-
té pauze uskutečnil 16. ročník mezinárodního folklórního 
festivalu Světlovský bál. Díky koronaviru nebylo loni mož-
né objednat zahraniční soubory, tak byl program sestaven 
„pouze“ z našich souborů, což však nikterak nebylo znát na 
kvalitě vystoupení a spokojenosti návštěvníků.
 Velké poděkování patří Jitce Maštalířové, celému jejímu 
realizačnímu týmu a všem sponzorům, bez jejichž spoluú-
časti by se festival zcela jistě neobešel.
 Další červnovou akcí byl již tradiční Gulášfest pořáda-
ný SKSV Bojkovice, který přilákal velké množství milovníků 
dobrého jídla a  piva. Na statku Ústsko proběhl, taktéž po 
koronavirové přestávce, celorepublikově vyhlášený Mišmaš.
 Základní škola T. G. Masaryka připravila působivé dra-
matické a  pěvecké vystoupení žáků na Tillichově náměstí 
u  příležitosti 80. výročí hrdinského činu československých 
výsadkářů, kteří zlikvidovali říšského protektora Reinharda 
Heydricha.
 Před několika málo měsíci jsme se naposled rozloučili 
s dlouholetým emeritním ředitelem naší Základní školy T. G. 
Masaryka, významným občanem našeho města Mgr. Zdeň-
kem Ogrodníkem. Rada města Bojkovice schválila na svém 
únorovém zasedání pojmenování sportovní haly na jeho 
počest, což bylo slavnostním aktem splněno. Jsem hrdý, že 
naše město má takového rodáka, po kterém je pojmeno-
vána významná bojkovská stavba a kterému jsme na jeho 
životním díle odhalili pamětní desku, která ho bude stále 
připomínat nám a dalším generacím.
 Letos jsme také dokončili časově poměrně náročnější 
projekt rekonstrukce historického domku č.p. 302 v  ulici 
Potok, který jsme v roce 2016 odkoupili, následně byl mi-
nisterstvem kultury prohlášen chráněnou kulturní památ-
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kou a v několika etapách kompletně zrekonstruován, včetně 
stodoly a nového dobového venkovního mobiliáře. Muzeum 
Bojkovska tak získalo další expozici, kterou budou zajisté ob-
divovat nejenom místní, ale i návštěvníci z širokého okolí.
 V sobotu 9. července otevřeme společně s Domem dětí 
a mládeže novou cyklostezku z Krhova do Bzové, která zajistí 
nejenom další úsek pro turisty, ale zejména bezpečný pře-
jezd našich obyvatel do centrální části.
 Z probíhajících investičních akcí zmíním pouze některé. 
Byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení v  mateř-
ských školách i speciální škole. Zde také stále probíhá výmě-
na kotlů. Nové střechy vznikají na pálenici a kulturním zaříze-
ní v Přečkovicích. Na hasičárně v Krhově je hotovo. Výstavba 
centrálního parkoviště pokračuje dle schváleného harmono-
gramu s termínem dokončení v srpnu 2022. Taktéž dokonču-
jeme výměnu svítidel veřejného osvětlení v ulicích Sušilova, 
Mánesova a Pod Světlovem.
 Závěrem mi dovolte, abych vás pozval na Pivní slavnosti 
(16. 7.) a Svatovavřinecké hody (5. – 7. 8.). Hody budou letos 
převážně v režii místních hasičů, kdy si kromě obvyklé taneč-
ní zábavy slavnostním průvodem připomeneme 140. výročí 
založení SDH Bojkovice.
 Přeji Vám všem klidné prožití léta, které bude, jak doufám, 
plné slunečných dní, a na dovolené klid a dostatek odpočin-
ku k načerpání energie do další práce.

Petr Viceník, Váš starosta
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Střecha hasičksá zbrojnice

Cyklostezka Krhov-Bzová
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Slavnostní pojmenování sportovní haly
Město Bojkovice uspořádalo v  sobotu 
21. května 2022 slavnostní pojmenování 
naší sportovní haly po emeritním řediteli 
Mgr. Zdeňku Ogrodníkovi.
 Před několika málo měsíci jsme se na-
posledy rozloučili s dlouholetým emerit-
ním ředitelem Základní školy T. G. Masary-
ka a významným občanem našeho města 
Mgr. Zdeňkem Ogrodníkem.
 Jeho bohatý život stál na třech zá-
kladních pilířích. Prvním z nich bylo pev-
né rodinné zázemí v  čele s  manželkou 
Evou a  dětmi Zdeňkem, Petrou a  vnuč-
kou Lucií. Druhým byla jeho pedagogická 
a  ředitelská práce. Jako ředitel školy za 
více než dvacet let rozšířil areál školy o tři 
nové krásné budovy – o učebnový pavi-
lon, o vstupní a stravovací trakt, moderní 
atletické hřiště, beachový kurt, minigolfo-
vý oddychový park a o krásnou sportovní 
halu, kterou nám všichni mohou jenom 
závidět. Třetím pilířem jeho života byl 
sport, obzvláště volejbal, který nejdříve 
aktivně provozoval a poté se coby peda-
gog a  trenér zabýval přípravou nových 
talentů, z nichž to někteří dotáhli ve své 
sportovní kariéře i hodně vysoko.
 Moderní sportovní hala byla otevře-
na v roce 1996. Projektantem byl Ing. 
arch. Luděk Cahel, investorem bylo Město 
Bojkovice a za 28 milionů korun ji za rok 
postavil generální dodavatel SAS Sta-
ré Město. Cvičební plocha má rozměry 
24 x 40 m, výška stropu má v  nejvyšším 
bodě 11 m a podlaha je dřevěná. Hala spl-
ňuje podmínky pro všechny sálové spor-
ty, včetně házené.
 V  roce 2008 proběhla rekonstrukce 
podlahy, šaten a  elektroinstalace. V roce 
2015 se uskutečnila výměna oken a  za-
teplení fasády. Poslední změnu zažila hala 
před rokem, kdy se vyměnila stará svítidla 
za nová LEDková a topení se přepojilo na 
novou samostatnou plynovou kotelnu.
 Součástí sportovní haly kromě záze-
mí v  podobě dvou kabinetů, nářaďovny 
a šesti šaten se sprchami je i sauna s od-
počívárnou, posilovna a venkovní vířivka 
pro regeneraci po sportovních trénincích. 
Ty v hale probíhají od října do dubna, kdy 
od tří hodin odpoledne do pozdních ve-
černích hodin je využita nejen místními 
spolky a  sportovci. Víkendy patří tradič-
ním mistrovským zápasům a  turnajům 
ve volejbale, sálovém fotbalu či florbalu. 
Sportovní halu od roku 1996 provozuje 
základní škola, kdy v  dopoledních hodi-
nách zde probíhá výuka tělesné výchovy 
žáků. Hala tak slouží nejen dětem a mlá-
deži, ale celé sportovní veřejnosti z Bojko-
vic a širokého okolí.
 Jsem hrdý, že naše město Bojkovice 
má takového rodáka. Pamětní deska na 

sportovní hale ho bude stále připomínat 
nám i dalším generacím.
 Na závěr mi dovolte, abych ještě jed-
nou jménem města Bojkovice poděkoval 

panu Mgr. Zdeňku Ogrodníkovi za vše, 
co pro naše město vykonal.
 Čest jeho památce.

Petr Viceník, starosta města
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Jak jsme se v roce 2021 
podíleli na ochraně životního prostředí
Díky svým obyvatelům se město Bojkovice může v roce 2021 
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému od-
běru a  recyklaci o  hmotnosti 12,42 t. Na každého obyvatele 
tak připadá 2,84 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena 
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově 
omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část 
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
 Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na 
zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených vý-
sledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vyslouži-
lých spotřebičů Elektrowin.
 Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspo-
ře produkce CO2 o 146,17 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné 
množství CO2? Je to 57 ks.
 Nebylo nutné vytěžit 7 283,18 litrů ropy.  Představte si, že 
z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta 
například na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 273krát. 
Došlo také k úspoře 74 974,49 kWh energie. Asi stejné množ-
ství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 74 975krát. 
Podařilo se recyklovat 7 152,02 kg železa. Toto množství recy-
klovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 294 ks no-
vých praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
 Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 252,01 
kg mědi, což by postačilo pro ražbu 44 802 ks 1€ mincí, nebo 
305,85 kg hliníku, který by stačil na výrobu 20 391 plechovek 
o objemu 0,33 l.
 Blanka Hrnčířová, ORMŽP

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.
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Dětská herna Nebojsa opět otevřena
Rodinné centrum Nebojsa v Bojkovicích existuje už více jak 
10 let. My jsme se rozhodly starat se o jeho chod v září loň-
ského roku. Byla to výzva, protože ani jedna z  nás neměla 
žádné zkušenosti s fungováním podobného zařízení, ale už 
na začátku jsme měly mnoho nápadů a plánů. 
 Naše aktivní činnost centra začala začátkem října, kdy se 
uskutečnil tradiční podzimní bazárek. Slavnostní znovuote-
vření herny proběhlo 14. října 2021, návštěvnost se postup-
ně zvyšovala a my si už plánovaly, jaké akce bychom mohly 
do Vánoc uskutečnit. Bohužel jsme z důvodu Covidu musely 
hernu po měsíci fungování zavřít. 
 Začátkem ledna jsme plné očekávání opět zahájily pro-
voz, a to 2x týdně dopoledne a přidaly jsme ještě navíc stře-
deční odpoledne, kdy chodí i větší děti, které využívají kro-
mě herny také tělocvičnu.
 Naší první velmi úspěšnou akcí pro malé návštěvníky 
bylo setkání s  Mgr. Kamilou Svobodovou a  její čtyřnohou 
kamarádkou Eyrin. Dětem se odpoledne s pejskem tak moc 
líbilo, že jsme ho zopakovaly opět koncem dubna a návštěv-
nost předčila naše očekávání.
 Kromě pravidelných akcí, které chceme zachovat – jarní 
a  podzimní bazárek, odpoledne s  Eyrin a  Kamčou, besídka 
s  dulou, budeme postupně organizovat další akce, protože 
nápadů máme spoustu. Oslovily jsme několik společností, kte-

ré nám do herny darovaly nové hračky, krásné knihy a mnoho 
různých časopisů nejen pro děti, ale i jejich maminky.
 Hernu jsme částečně vymalovaly, obměnily hračky, na-
koupily nové balanční a  sportovní potřeby. Díky dotacím 
z  města jsme mohly koupit také nové regály na hračky, na 
dětský stůl a židle.
 Veškeré informace o dění v centru, fotky z akcí apod. zve-
řejňujeme na sociální síti Facebook, kde máme již přes 350 
přátel. Zájem maminek nás velmi těší a motivuje. 
 V průběhu roku se budeme snažit pořád něco vylepšovat, 
protože chceme, aby se naši malí i dospělí návštěvníci u nás 
cítili pohodlně a příjemně a aby se jim celkově v centru líbilo.

 Markéta Pacíková a Andrea Mikulková 
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Vítězové krajského finále v Poháru rozhlasu
Pohár rozhlasu je tradiční každoroční sou-
těž, která vytváří a udržuje atletické tradi-
ce na školách a podchycuje chlapce a děv-
čata k pravidelnému aktivnímu sportování 
(www.poharrozhlasu.cz).
 Po dlouhých letech se nám podařilo 
v kategorii starších žáků zvítězit v nejpres-
tižnější atletické soutěži, a  to v  Poháru 
rozhlasu. Po postupu z okresního kola se 
v  Uherském Hradišti zúčastnila naše dvě 
družstva i krajského finále. Starší děvčata 
v  těžké konkurenci obsadila velmi pěkné 
5. místo a naši chlapci, k obrovskému údi-
vu všech, dokonce porazili všechny atletic-
ké a sportovní školy z Uh. Hradiště, Zlína, 
Kroměříže a  zvítězili! Hoši zaběhli i  nový 
školní rekord ve štafetě 4 x 60 m, a to skvě-
lým časem 29,01 s (29,63 s).
 Moc gratulujeme!

 školu reprezentovali:
Chlapci – 1. místo: M. Chmela, M. Chova-
nec, A. Kalík, Š. Tyrolt, J. Ščuka, M. Šimoník, 
A. Šopík, T. Uchytil, B. Valíček, 
L. Zábojník, D. Toman.
Děvčata – 5. místo: E. Charvátová, D. Kun-
dratová, E. Michalčíková, M. Michalčíková, 
N. Pokorná, L. Pospíšilová, I. Radová, 
A. Raždíková, V. Šenkeříková, V. Trnková.

 Vlastimil Ogrodník, učitel ZŠ TGM

Den matek ve školní družině
Dne 6. května 2022 pro-
běhlo ve  školní družině 
zábavné sportovní odpo-
ledne k příležitosti Svátku 
matek. Počasí nám sice 
moc nepřálo, ale účast 
byla hojná. Děti s mamin-
kami si zahrály Srandamač 
nebo minigolf, prošly si 
také naučnou stezku. Ve 
školní zahradě si opekly 
špekáčky. Děti mamin-
kám slavnostně zazpívaly 
píseň, při níž jedno oko 
nezůstalo suché a předaly 
přáníčka, která si pro ně 
vyrobily.
 Velké poděkování pa-
tří maminkám a dětem za 
jejich účast.

 Jitka Hanková, 
vedoucí školní družiny 

ZŠ TGM
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exkurze deváťáků 
v koncentračním táboře Osvětim
Návštěva Osvětimi je něco, na co v  životě 
nezapomenu ani já, ani moji spolužáci. 
Když jsme přijeli, zasáhla mě úzkost. Úzkost 
z  toho, že právě teď vstupuji tam, kde se 
odehrávaly tak strašné a  hrůzné věci. Stát 
v místech, kde několik stovek tisíc lidí přijelo 
s tím, že jedou za prací. Neměli přitom vůbec 
ponětí, co všechno je zde čeká a co všechno 
si prožijí. 
 Je to pocit, který opravdu nejde popsat 
a vysvětlit, protože to zcela jistě na každého 
působí jinak. Jsem ale ráda, že jsem měla tu 
možnost se do Osvětimi podívat, protože ne 
všichni ji mají a budou někdy mít. 
 Myslím, že je důležité, aby to člověk viděl 
na vlastní oči a uvědomil si, jakými hrůzami 
museli muži, ženy a děti projít. Na tento „vý-
let” opravdu nikdy v životě nezapomenu.
 Takto popsala své dojmy žákyně devá-
tého ročníku po návratu z exkurze v Mu-
zeu Osvětim, v  polském městě, které se 
nachází na místě, kde za 2. světové války 
existoval největší vyhlazovací tábor. V sou-
časnosti je to jediný tábor ponechaný 
v  tak velké části v  původním stavu. Žáci 

si ve čtvrtek 5. května 2022 prohlédli roz-
sáhlý areál bývalého tábora Auschwitz  I 
s  autentickými baráky, strážnicemi a  bu-
dovami, ale také unikátní sbírku osobních 
předmětů, spjatých s utrpením obětí ho-
locaustu. V táboře Auschwitz II – Birkenau 
viděli zříceniny plynových komor a  kre-

matorií nebo místa, kde se konaly selekce 
transportů. 
 V závěru exkurze si všichni uvědomili, 
že historii holocaustu si musíme stále při-
pomínat, aby se nemohla opakovat. 

 Olga Rybnikářová, učitelka ZŠ TGM 
a Viola Prachařová, žákyně IX. B

80 let od události, která změnila běh 2. světové války
Vyučující Základní školy T. G. Masaryka si 
s žáky 9. ročníku připravili dramatické vy-
stoupení u příležitosti 80 let od likvidace 
říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Celý svět má tento čin spojen se slovem 
ATENTÁT, ale Češi ho dodnes vnímají jako 
likvidaci jednoho z  největších tyranů no-
vodobých dějin. Proto je nesmírně důle-
žité, abychom na tyto činy nejen nezapo-
mněli, ale abychom si je vždy připomínali. 
Pásmo, které zaznělo v  předvečer výročí 
atentátu na Tillichově náměstí, slovem 
provázela děvčata Ludmila Dolinová 
a  Markéta Slámečková, brigádního ge-
nerála a strůjce celého atentátu Františka 
Moravce ztvárnil Sebastian Marušák. 
 V  rolích československých výsadkářů 
se pak představili Štěpán Tyrolt jako Jan 
Kubiš a  Adam Bětík coby Josef Gabčík.  
Pásmo s nimi nacvičila paní učitelka Petra 
Brůzlová. Žákyně devátého ročníku se dále 
představily se sborovou písní z filmu Lidi-
ce s názvem Plamen. Vystoupení si připra-
vily s paní učitelkou Veronikou Kalusovou. 
Výstavu výtvarných prací žáků 2. stupně, 

které jsou ke zhlédnutí na náměstí, zaští-
tila paní učitelka Šárka Pokorná. Dále se 
na její realizaci podílely paní učitelky Petra 
Skočovská a Tereza Zvoníčková.
 Když se zamyslíme nad historickým 
významem této události, pochopíme, jak 
velký měla vliv na další budoucí vývoj ne-
jen naší malé země. Akt našich výsadkářů 
měl nedozírné následky, které si ne všich-
ni občané uvědomovali a dodnes možná 
neuvědomují. Byl to akt, který změnil běh 
2. světové války. Britové a  Francouzi od-
volali podpis pod Mnichovskou dohodou, 
v níž kdysi došlo k rozbití našeho prvore-
publikového Československa, a  jasně tím 
vyjádřili souhlas s atentátem. Třetí muž říše 
a strůjce konečného řešení nejen židovské 
otázky byl zlikvidován. Byl odstraněn muž, 
jehož plány zasahovaly mnohem dále. 
Vyvraždit všechny židovské spoluobča-
ny, Romy, homosexuály, ale především 
všechny slovanské národy. Je nepochyb-
né a neoddiskutovatelné, že tento záměr 
by se mu povedlo uskutečnit a dotáhnout 
do pro něj zdárného konce. Důsledky pro 

obyvatele Protektorátu Čech a  Moravy 
byly samozřejmě nedozírné a  nesmírně 
tragické. Nastalo období heydrichiády – 
období největšího běsnění v  historii naší 
země. Každodenní popravy, vypalování 
obcí, vraždění nevinných lidí. A samozřej-
mě hrdinná smrt výsadkářů, kteří se nebáli 
postavit na odpor zlu a porazit ho.
 Čest jejich památce!

Zdeněk Ogrodník, ředitel ZŠ TGM
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Okresní kolo 
archimediády

Základní umělecká škola Bojkovice 
a její letošní absolventi

V úterý 10. května se uskutečnilo na Gymnáziu v Uherském Hra-
dišti okresní kolo Archimediády. Jedná se o tradiční fyzikální sou-
těž pro žáky 7. ročníku, kteří musí nejprve v rámci domácího kola 
správně vyřešit čtyři příklady a experimentální úlohu, aby mohli 
postoupit do již zmíněného okresního kola.
 Zúčastnilo se šestnáct úspěšných řešitelů domácího kola. Sou-
těž byla rozdělena na část testovou, kdy žáci mohli vybírat správ-
né odpovědi, a část početní, která obsahovala čtyři příklady. Z naší 
školy byly vybrány žákyně Daniela Tyroltová a Anna Stojaspalová. 
Je vidět, že děvčata fyzika baví, což jednoznačně potvrdila Danie-
la, která získala krásné 1. místo. Srdečně gratulujeme k vynikající-
mu výsledku. 
  Libor Zemánek, učitel ZŠ TGM

Zápis do první třídy

Ve čtvrtek 7. dubna k nám do školy zavítali budoucí prvňáčci. 
Po dvouleté odmlce, kdy zápis proběhl pouze elektronicky, jsme 
se s dětmi a jejich rodiči konečně mohli setkat ve škole.
 Malí školáci nám ukázali, jak krásně umí zpívat, vyprávět 
i recitovat. Nakreslili nám pěkné obrázky a při krmení plyšových 
pejsků předvedli své matematické dovednosti. Za svou snahu 
si odnesli i malý dáreček na památku.
 Jsme rádi, že se dětem ve škole líbilo, a v září se budeme těšit 
na 39 šikovných prvňáčků.

 Jitka Josefíková, 
učitelka ZŠ TGM

 Kdo jsou vlastně absolventi ZUš? 
Absolventem základní umělecké školy 
se stává ten, kdo úspěšně vystudoval zá-
kladní studium I. stupně (7 let na úrovni 
základní školy) nebo II. stupně (4 roky na 
úrovni střední školy) a vykonal závěrečnou 
absolventskou zkoušku. Ta může mít po-
dobu veřejného absolventského vystou-
pení nebo vystavení prací na závěrečné 
výstavě. 
 Absolventi ZUŠ Bojkovice v aktuálním 
roce jsou většinou žáci, kteří započali své 
studium v roce 2015 coby sedmiletí – žáci 
prvního ročníku, nebo ještě dříve v  pří-
pravném studiu – v  5 nebo 6 letech; ab-
solventi II. stupně jsou ti, kteří studium za-
počali po 14. roku věku nebo navázali na 
absolutorium I. stupně. 
 Všichni jsou to však mladí lidé, kteří 
našli vztah ke svému oboru. O tom svěd-
čí i  to, že studium dotáhli až k  tomuto 
slavnostnímu okamžiku, a  to i  v  těžkých 
dobách poznamenaných nutností tzv. 
distanční výuky, bez osobního kontaktu 
se svým vyučujícím. Tím se však možná 
tento vztah prověřil a v mnohém i oboha-
til, prohloubil. Věříme, že vše, co spolu se 

Absolventi hudebního oboru

Absolventi hudebního oboru
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svými učiteli do několikaleté práce vložili, 
se jim v  tyto dny vrací v  tom nejlepším. 
Je to pro ně jeden z  mezních okamžiků, 
kdy docházejí do jednoho z  pomyslných 
cílů a  zároveň se často vydávají na cestu 
samostatnosti na poli dalšího tvůrčího pů-
sobení. Mnozí z mladých hudebníků se to-
tiž již zapojili do rozmanitých hudebních 
souborů, ať jsou to školní kapely nebo 
školní cimbálová muzika či jiná muzikant-
ská uskupení. Doufáme, že na naši ZUŠku 
budou vzpomínat absolventi všech oborů 
rádi a dlouho, že jim zůstane umění v srdci 
a  dobrým přítelem, že se nadobro stane 
součástí jejich života.
 Přejeme jim proto, ať už jejich studium 
končí, či dál pokračuje, aby tento vztah 
hýčkali a udržovali po všechny dny a aby 
se jim naplnila všechna očekávání od bu-
doucnosti, samozřejmě nejen ta v oblasti 
uměleckých zájmů. 
 Rodičům a  dalším blízkým děkujeme 
za dlouholetou spolupráci a  podporu při 
nelehkém procesu vedení dětí od „malých 
umělců“ k samostatným tvůrčím osobnos-
tem. Jsme si vědomi, že bez této pomoci 
by se naše cesty dnes u  této příležitosti 
nestřetly. 

 Ve školním roce 2021/22 
absolvují I. stupeň základního studia: 
v hudebním oboru – ve hře na klavír Klára 
Hrdinková a  Nikola Svobodová (pedago-
gické vedení BcA. Martin Kobylík), Natálie 
Hodulíková, Kateřina Šimonáková, Tobiáš 
Trunda a  Nikol Vrbová (pedagogické ve-
dení MgA. Eva Jálová), ve hře na housle 
Viktor Ogrodník (pedagogické vedení 
Veronika Kalusová), ve hře na akordeon 
Jan Ondrušek a  Ondřej Viceník (pedago-
gické vedení Vladimír Gbelec), ve hře na 
trubku Jan Kolařík a  Matyáš Peřestý (pe-
dagogické vedení Zdeněk Vanďurka), ve 
zpěvu Natálie Ondrušková (pedagogické 
vedení Bc. Lucie Regináčová), ve hře na 
saxofon Tobiáš Maštalíř (pedagogické ve-
dení Tomáš Staněk), ve hře na elektrickou 
kytaru Jiří Kryštof Mikulec (pedagogické 
vedení Daniel Burda), ve výtvarném oboru 
Šarlota Ottová (pedagogické vedení Mgr. 
Natálie Bienertová), Denisa Kundratová 
a Štěpán Tyrolt (pedagogické vedení Mgr. 
Petra Skočovská), v tanečním oboru Klára 
Urbánková a  Alžběta Surá (pedagogické 
vedení MgA. Klára Mikešová),v  literárně 
dramatickém oboru Tobiáš Maštalíř (pe-
dagogické vedení Mgr. Roma Švehlík). 

 II. stupeň základního studia absol-
vuje ve hře na klavír Dagmar Hubáčková 
(pedagogické vedení Mgr. Jarmila Švehlí-
ková). 
 Své absolventské výkony nebo práce 
představili veřejně na třídních hudebních 
večírcích, většina však na Absolventských 
koncertech 6. a  8. června, na vernisáži 
k  výstavě prací žáků výtvarného oboru 
„Výtvarné rozmanitosti“ a  na  „Večeru 
s  dramaťákem“ 9. června, nakonec také 
na představení „Tanec v  srdci“ dne 24. 
června 2022. 
 Všichni absolventi u této slavnostní 
příležitosti vždy obdrží absolventské tri-
ko s logem školy, pamětní list na svůj „ab-
solventský den“, absolventský bulletin se 
svými oborově tematickými fotografiemi, 
s texty svými i svých vyučujících k průbě-
hu i završení studia, a také absolventské 
vysvědčení ZUŠ. Po celý červen visí také 
jejich absolventské tablo ve výloze někte-
rých z obchodů na hlavní ulici městečka. 
Tablo každoročně fotí a připravuje Petra 
Skočovská.
 Malá fotogalerie z  absolventských 
akcí v závěru školního roku na ZUŠ Bojko-
vice:
 I  letos se ZUŠ Bojkovice zapojila do 

Základní umělecká škola Bojkovice 
a její letošní absolventi

soutěží a přehlídek pro žáky uměleckých 
oborů. 
 V  Národní soutěži ZUŠ vyhlašované 
každoročně MŠMT ČR se podařilo taneč-
nímu oboru získat v  okresní přehlídce 
dvě stříbrná a  jedno bronzové pásmo
– choreografie připravila MgA. Klára Mi-
kešová.
 V literárně dramatickém oboru si při-
vezli z okresního kola soutěže v sólovém 
přednesu Vojtěch Waclawik a  Alžběta 
Kavková diplomy s postupem do krajské-
ho kola, František Mikeš čestné uznání 
a stejně tak z Wolkrova Prostějova Nikola 
Žallmanová – všichni pod vedením Mgr. 
Romana Švehlíka. 
 V  hudebním oboru uspěl ve hře na 
trubku Antonín Berčík ze třídy Zdeňka 
Vanďurky nejdříve v  okresním kole a  po 
postupu také v krajském kole, kde získal 
diplom za 2. místo. 
 V aktuálním školním roce se ZUŠ Boj-
kovice podílela na soutěžích také orga-
nizačně – dne 29. března 2022 pořádala 
okresní kolo Soutěžní přehlídky taneč-
ních oborů ZUŠ a  „hostila“ tak na 160 
mladých tanečníků a tanečnic.

Eva Regináčová, 
ředitelka ZUŠ Bojkovice 

Absolventi výtvarného oboru

Literárně dramatický obor pod vedením Romana Švehlíka
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Základní škola Bojkovice, 
štefánikova 957, speciální škola

 PROJeKT JaN aMOS KOMeNSKÝ
V  rámci oslav 430 let od narození Jana 
Amose Komenského se žáci naší školy za-
pojili do projektu k tomuto výročí. 
 Dvě skupiny starších žáků vytvořily 
obrazové projekty k  osobnosti J. A. Ko-
menského, rodáka z  našeho kraje. Každá 
skupina pracovala na svém díle několik 
měsíců. Žáci vyhledávali a shromažďovali 
všechny informace k  osobnosti Komen-
ského – vše o  jeho životě, práci a vztahu 
k pedagogice. Oba tyto projekty jsou vy-
staveny v Městské knihovně v Bojkovicích. 
 Vytvoření obrazového projektu byla 
práce celého kolektivu třídy a prolínala se 
do jednotlivých předmětů. Vznikal v prů-
běhu půlroční spolupráce. V rámci hodin 
výtvarné výchovy si děti daly záležet na 
grafické podobě projektu. Dívky vyob-
razily portrét J. A. Komenského, chlapci 
se zajímali o budovy, které nesou jméno 
učitele národa a  nakreslili školu. V  rámci 
hodin českého jazyka a  literatury si děti 
na internetu vyhledaly nejznámější díla 
a myšlenky Komenského. To pak přepsa-
ly na útržky papíru. Předčítaly si úryvky 
z knihy „S Komenským v komiksu“. V rámci 
hodin dějepisu si povídaly o dětství a ži-
votě Komenského a  na internetu si žáci 
vyhledávali jednotlivé etapy jeho života. 
Vše, co považovali za zajímavé a  důleži-
té, zapsali do projektu. Například i  to, na 
kterých bankovkách je Komenský vyobra-
zen a jaké známky s jeho portrétem byly 
vydány. Při hodinách zeměpisu se zamě-
řili především na místa, kde Komenský žil. 
Všechna tato významná města vyznačili 
do projektu. 
 V  rámci tohoto projektu a s využitím 
možností v našem regionu navštívily obě 
skupiny žáků sýpku v  Komni a  Muzeum
 J. A. Komenského v Uherském Brodě.

 Návštěva Muzea J. a. Komenského 
v Uherském Brodě
Pro žáky naší školy si připravily knihovnice 
a archivářka Mgr. Pavla Zábojníková a vý-
tvarnice Alexandra Haluzová dvouhodi-
nový program, který byl rozdělen na dvě 
části. Jednotlivé části výkladu probíhaly 
v  expozicích muzea „Škola hrou“ (v  pro-
storách expozice „Stará škola a „Informá-
torium“) a v „Barokním sloupovém sále“. 

 První část výkladu probíhala ve stálé 
expozici nazvané „Stará škola“, podle pro-
gramu Orbis pictus. Žáci si přiblížili histo-
rii prostředí školní výuky z období života
J. A. Komenského. Zde si v  úvodu poví-
dali o osobnosti a díle J. A. Komenského. 
Vysvětlili si důležitost jeho myšlenky ná-
zorné školní výuky. Měli možnost si opsat 
nejznámější citáty a moudra a vyzkoušet 
si, jak těžké je přijít v  důsledku požáru 
o velkou část díla. 
 V rámci prožitkové situace si předsta-
vovali požár v  Lešně a  zachraňovali před 
ohněm pět nejdůležitějších věcí, které měli 
napsané na papírku a vybírali si dle vlast-
ního uvážení (fotoalbum, jídlo z  ledničky, 
vlastní díla, peníze, mobil, knihy, vzácné 
obrazy, televizi, oblečení apod.). V navazu-
jící části moderní stálé expozice nazvané 

„Informatorium“ si formou her, pomocí 
různých testů, kvízů a interaktivních aktivit 
žáci vysvětlili, jaká nebezpečí na člověka, 
tedy i na ně, číhají v průběhu celého života 
(alkohol, drogy…). Vyzkoušeli si bludiště, 
kde byla potřeba spolupráce v týmu a vzá-
jemná komunikace a shoda.
 Druhá část výkladu a aktivit probíhala 
v  expozici „Barokním sloupovém sále“ – 
úvodem si žáci povídali o dětství a životě 
a  cestování Komenského. Formou her 
měli možnost si vyzkoušet, jak je těžké 
zůstat jako dítě na světě úplně sám a na-
jít sílu, všemu se znovu postavit a žít dál 
a  pracovat na sobě. Hry byly zaměřené 
na zkušenostech – přenést si vzor učení 
Komenského do svého života. Zdolávali 
překážky, cestovali po Evropě.

Mirka Prná, učitelka ZŠ Štefánikova

10 Naše Bojkovsko
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Výuka plavání školní rok 2021/2022 – II. pololetí
Po dvou letech odluky z důvodu covido-
vé pandemie navštěvovali naši žáci opět 
v tomto školním roce výuku plavání. Jed-
notlivé lekce probíhaly v pátek v čase od 
8:45 do 9:30 v  plaveckém bazénu areálu 
CPA Delfín v Uherském Brodě. Na plavání 
dojíždělo celkem 19 žáků. Devět žáků ze 
základní školy a deset žáků ze speciálních 
tříd. Plaveckou výuku zajišťovaly učitelky 
plavecké školy Uherské Hradiště. S  citli-
vým a  profesionálním přístupem moti-
vovaly děti učit se novým dovednostem. 
Žáci pracovali ve třech skupinách. Osvojili 
si hygienická pravidla, základní plavecké 
dovednosti (splývání na břiše a na zádech, 
skoky a  dýchání do vody) a  základy pla-
veckého způsobu prsa a  znak. Na konci 
školního roku dostali žáci mokré vysvěd-
čení za dosažené plavecké výkony. V květ-
nu se dvanáct žáků zúčastnilo plaveckých 
závodů ve Zlíně. Do soutěže se přihlásilo 
celkem sedm základních škol ze Zlínského 
kraje. Naši žáci sklidili velké úspěchy. Při-
vezli si celkem deset medailí. Čtyři zlaté, 
čtyři stříbrné a dvě bronzové.  Užili si sou-
těžní atmosféru a radost z vítězství.

   Mirka Prná, učitelka ZŠ Štefánikova

Výlet naší školy

Ctíme zásady Učitele národů Jana Amose Komenského. Učíme se názorem, vlastním poznáním a osobním prožitkem. Archeo-
skanzen a Živá voda Modrá. Projektový den Šablony III.
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Informace z mateřské školy
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V  půlce dubna naše děti navštívily do-
pravní hřiště v  Uherském Brodě. Absol-
vovaly teoretickou část v učebně a prak-
tickou na dopravním hřišti. Ráno vyjely 
autobusem od školky plni očekávání, co 
je pro ně připraveno. Byly unešení z pro-
středí hřiště – silnic, kruhových objezdů, 
přechodů, přejezdů, svítících semaforů, 
a  hlavně z  jízdy na odrážedlech, kolech 
a čtyřkolkách. Jízda podle pravidel silnič-
ního provozu byla pro naše jezdce nároč-
nější, proto budeme na výcviku bezpeč-
né jízdy a chůze pokračovat i ve školce.
 Závěr dubna patří tradičně čaroděj-
nicím a  těch si děti bohatě užily. Celý 
den strávily v  čarodějnických kostýmech 
a  nejvíc si zařádily s  družinou čarodějnic 
z  Domu dětí a  mládeže v  Bojkovicích, 
která pro děti připravila velmi kreativní 
program plný zpěvu, zábavy a tance. Jako 
vždy skvělá akce, za kterou moc děkujeme.
 Mezi oblíbené květnové akce školek 
patří Den matek. Moc pěkné až dojemné 
bylo setkání dětí s maminkami a ostatní-
mi rodinnými příslušníky na zahradách 
obou mateřských škol. Vyšlo krásné po-
časí a  dětem se připravená vystoupení 
velmi povedla!
 Také jsme navštívili místní sběrný 
dvůr. S  tříděním odpadu se děti sezná-
mily již ve školce v  rámci environmen-
tální výchovy a  projektem EKO škola. 
Ve sběrném dvoře jsme se dozvěděli, jak 
se odpad třídí a jak se s ním dále nakládá.
 Velmi zajímavé bylo setkání dětí 
s dravci na naší školní zahradě. Jejich cho-
vatel a cvičitel za námi dorazil až z Haví-
řova. Dětem poutavě a vtipně představil 
a předvedl jedenáct druhů našich i cizo-
krajných dravých ptáků. Největším zážit-
kem pro děti bylo vidět letící dravce nad 
jejich hlavami.
 Jedním z  nejoblíbenějších dnů ve 
školním roce je Den dětí. I letos si děti užily 
zábavu na Tillichově náměstí. Hledaly po-
klad, kreslily křídou na zem, zpívaly, tanči-
ly, nechyběla i  nějaká ta sladká dobrota.

Mateřská škola Bojkovice

 Z ČINNOSTI eKOšKOLY
Milí přátelé a  příznivci, rádi bychom Vás 
informovali o  činnosti Ekoškoly ve škol-
ním roce 2021/2022. Od září 2021 došlo 
ke změně koordinátora Ekoškoly, místo 
Mgr. Barbory Raškové se stal novým ko-

ordinátorem Bc. Pavel Urbánek.  K auditu, 
který proběhne za tři roky jsme si vybrali 
téma „JÍDLO“. Seznámíme se se zodpo-
vědnou spotřebou jídla a zásadami zdra-
vé výživy a stravování. Na školních zahra-
dách máme záhony, o které děti společně 
se svými učiteli pravidelně pečují. Na jaře 
jsme zasadili cibuli, kedlubny, salát, dýně 
a  rajčata. Jeden záhon je trvale osazen 
bylinkami. Zeleninu, kterou si vypěstu-
jeme, nám paní kuchařky připraví k jídlu. 
 V  průběhu školního roku se Ekotým 
několikrát schází na společných schůz-
kách. Na první schůzce jsme se seznámili 
s  analýzou, kde jsme si rozebrali otázky 
a rozdělili úkoly. Část úkolů jsme si dali za 
cíl splnit v průběhu zimy a zbytek do kon-
ce školního roku. Na další schůzce jsme se 
zabývali sestavením částečného výsled-
ku analýzy. Výstup analýzy je zajištěn po-
mocí otázek k tématu. Odpovědi na dané 
otázky poté Ekotým společně vyhodnotil 
a přidělil jim smajlíka (veselého, smutné-
ho nebo neutrálního). Poslední schůzka 
bude v měsíci červnu, kde si analýzu cel-
kově vyhodnotíme. 
 V  novém školním roce si na základě 
výsledků vyhodnocení analýzy vypracu-

jeme „PLÁN ČINNOSTI“ a  zjištěné nedo-
statky se budeme snažit zlepšit. 
 Dne 9. dubna jsme se zapojili do akce 
„UKLIĎME ČESKO“. I  přes nepříznivé po-
časí jsme se sešli v  dostatečném počtu, 
aby se nám podařilo posbírat odpadky na 
trase od MŠ Máj po cyklostezku do Pití-
na. Nad „plán“ jsme ještě vyčistili lokalitu 
„Vrbičky“, kam chodíme často s dětmi na 
vycházky. Celkem jsme nasbírali asi 230 
kg odpadu, který poté odvezli pracovní-
ci „Rychlé roty“ na sběrný dvůr. Akce se 
nám vydařila a ukončili jsme ji opékáním 
špekáčků na zahradě MŠ Máj. 
 V  rámci environmentálního vzdělá-
vání vedeme děti ke kladnému vztahu 
k přírodě i životnímu prostředí. Spolupra-
cujeme s CSŠPS, jejíž studentky si pro děti 
připravují akce s environmentální témati-
kou. Dále pravidelně navštěvujeme sběr-
ný dvůr, kde se dozvíme vše o tom, jak se 
zpracovávají různé druhy odpadů.
 V rámci mezinárodního Dne Země (22. 
dubna), který je zaměřen na propagaci 
a  podporu ochrany životního prostředí, 
jsme společně s  dětmi uklidili prostory 
školních zahrad a  nedaleké dětské hřiště. 

Za Ekotým Pavel Urbánek, učitel MŠ
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Církevní střední škola 
pedagogická a sociální Bojkovice
Školní rok 2021/2022 byl 30. jubilejním 
rokem v novodobé historii Církevní střed-
ní školy pedagogické a sociální Bojkovice. 
Za posledních několik let nám škola vy-
rostla, a proto uvádím několik čísel a  in-
formací.
 Od září 2022 bude ve škole 175 žáků, 
a sice 115 v denním studiu (čtyři ročníky 
denního maturitního oboru předškolní  
a mimoškolní pedagogika) a 60 v dálko-
vém studiu (dvouleté zkrácené pomatu-
ritní studium oboru předškolní a  mimo-
školní pedagogika).
 Do  přijímacího řízení pro školní rok 
2022/2023 se přihlásilo 94 uchazečů o den-
ní studium (přijali jsme 30 žáků) a 46 ucha-
zečů o dálkové studium (přijali jsme rovněž 
30 žáků), kteří splnili kritéria přijímacího 
řízení a umístili se na prvních místech.
 Žáci denního studia k nám do Bojko-
vic přijíždí z  celé Moravy od Břeclavi po 
Valašské Meziříčí, ale nejsou výjimkou ani 
žáci z Brna, Olomouce či Ostravy. Přitažli-
vé je pro ně jak obor předškolní a mimo-
školní pedagogika, tak bezpečné zázemí 
křesťanské střední školy.
 Od září 2022 bude v Bojkovicích uby-
továno 80 žáků denního studia, kteří mají 
trvalé bydliště mimo dojezdovou vzdá-
lenost do Bojkovic.  Ubytování poskytu-
jeme pro 53 žáků ve vlastním domově 
mládeže a 27 žáků je ubytováno v systé-
mu čtyř privátů, které jsou pod záštitou 
a  garancí školy za významné finanční 
podpory zřizovatele České kongregace 
sester dominikánek. 
 V  období letních prázdnin nabízíme 
prostory domova mládeže k ubytování 
pro skupiny, což pro školu představuje 
ekonomicky výhodnou hospodářskou 
činnost. O  ubytování je velký zájem, 
a  proto již nyní přijímáme rezervace na 
rok 2023.
 Při škole existuje čtvrtým rokem vlast-
ní Středisko volného času, které nabízí 
přibližně 15 různých zájmových kroužků 
(vzdělávacích, hudebních, sportovních). 
Mezi oblíbené kroužky patří kurz českého 
znakového jazyka, dramatický kroužek, 
diskuzní klub stejně jako volejbal nebo 
sborový zpěv.
 Od roku 2017 jsme členy Asociace 
středních pedagogických škol, kam ná-

leží 22 škol napříč Českou republikou 
od Karlových Varů po Bojkovice, které 
se specializují právě na obor předškolní 
a mimoškolní pedagogika. 
 Aktivně je naše škola zapojena do ně-
kolika projektů, které pomáhají škole růst 
v  kvalitě. Aktuálně se jedná mimo jiné 
o projekt Implementace krajského akční-
ho plánování Zlínského kraje, které přiná-
ší velmi úzkou spolupráci mezi středními 
pedagogickými školami Kroměříž – Zlín 

– Bojkovice.  Další zajímavou novinkou 
letošního roku je získání akreditace pro-
gramu ERASMUS+. Díky udělené akre-
ditaci máme na roky 2022–2027 jistotu 
grantových prostředků. Každoročně mů-
žeme vyslat 20 žáků na 2týdenní zahra-
niční odbornou stáž do mateřských škol 
a  pedagogy na dvoutýdenní vzdělávací 
kurzy v  zahraničí. Pro rok 2022 se jedná 
o grant ve výši 42 300 Euro.

Jindřiška Beránková, ředitelka CSŠPS
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Z našeho domečku… jak se máme, 
co děláme… I. pololetí roku 2022 
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Stejně jako v  celé společnosti, tak i  do 
dění v  našem domově v  uplynulém ob-
dobí promlouvala covidová epidemie 
a s ní spojená omezení. Distanční výuka, 
omezení pohybu, hygienická a  organi-
zační opatření, karantény, a  to na dlou-
hou dobu měnilo chod našeho zařízení.
 S postupným rozvolňováním se i akti-
vity v našem zařízení začaly zase pomalu 
oživovat a děti se rády zapojily a zúčast-
nily několika naučných programů, atrak-
tivních akcí nebo výletů. Odložené nebo 
nerealizované akce a projekty jsme napl-
no „rozjeli“ v průběhu první poloviny le-
tošního roku.
 Z  poznávacích a  vzdělávacích výletů 
jsme navštívili místní Muzeum Bojkovska, 
kde děti shlédly několik expozic. Atraktiv-
ní pro děti byla návštěva skláren pana La-
dislava Breznického ve Strání-Květná, kde 
mohly osobně vyzkoušet výrobu skleně-
ných předmětů. Návštěvou Muzea Jana 
Amose Komenského v  Uh. Brodě jsme 
oslavili mezinárodní Den učitelů, odbor-
ný výklad dětem přiblížil podstatu svátku 
a význam osobnosti našeho nejslavnější-
ho rodáka. 
 Důležitou součástí našich organizo-
vaných činností jsou i akce zaměřené na 
environmentální výchovu, ekologii a pří-
rodu kolem nás. Každoročně se účast-
níme projektu „Ukliďme Česko“, „Den 
Země“, „Den vody“ a  jiných. V  rámci ce-
lorepublikových akcí byly děti několikrát 
pořádajícími neziskovými organizacemi 
za tuto činnost vyhodnoceny a oceněny. 
 Děti by nebyly dětmi, kdyby jim úpl-
ně největší radost a úsměv na tváři nevy-
kouzlily akce spojené se zábavou, spor-
tem a  odpočinkem. V  tomto pololetí to 
byly především akce spojené s návštěvou 
Lasergame show Uh. Hradiště, Galaxie 
Zlín, Motokáry KOVO ZOO Staré Město, 
zábavné odpoledne na hradu Cimburk, 
divadelní představení v  Městském diva-
dle Zlín s generační tématikou. 
 Dalšími akcemi, které rádi navště-
vujeme, jsou akce pořádané Dětskými 
domovy Zlínského kraje, jako byly: bez-
pečnostně branná soutěž BESIP, turnaj 
v kopané, atletické závody, Liptálské kuf-
rování a  jiné. Náš domov zase pro děti 
z  domovů Zlínského kraje uspořádal již 

tradiční a v dětském domově u dětí velmi 
oblíbený turnaj v kuželkách. 
 Dětem v  dětském domově nejsou 
zprostředkovávány jen zábavné pro-
gramy, ale je důležité a  potřebné pro 
ně vytvářet podnětné a  hezké domácí 
prostředí. Proto se každé období roku 
snažíme o lepší úpravu jak vnitřního, tak 
i  venkovního areálu zařízení. Do jeho 
spoluvytváření se aktivně zapojují i naše 
děti. Je snahou vedení domova dětem 
nejen nahrazovat rodinu, organizovat 
výchovně vzdělávací a rekreační činnosti, 
ale i  edukovat k  manuální činnosti, péči 
o  své okolí, rozvíjení osobnostní a  vzta-
hové stránky dětí. Posilovat vědomí, že 
za řadou činností a  pořádaných akcí je 
spousta neviditelného úsilí jednotlivců, 

nadací a  firem, které nelze vnímat jako 
samozřejmost. Stejně důležité je v  dě-
tech posilovat uvědomění si důležitosti 
vzdělání, vzdělanosti, aktivního trávení 
volného času, pohybu, vytváření si vlast-
ních koníčků a zájmů. 
 Velké poděkování patří jak všem za-
městnancům, kteří se o děti starají mnoh-
dy i nad rámec svých povinností, tak i na-
šim sponzorům, dárcům a  příznivcům. 
Rovněž oceňujeme vzájemnou spoluprá-
ci se školskými zařízeními a volnočasový-
mi organizacemi na území města, které 
svou činností napomáhají při vzdělávání 
a výchově dětí umístěných v našem do-
mově.

Antonín Rak, 
ředitel DD Bojkovice
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Dům dětí a mládeže Bojkovice
Povedlo se a po dvouleté pauze jsme si 
mohli společně s dětmi užít rej čaroděj-
nic. Nejdřív čarodějnice z DDM vyrazily do 
MŠ, kde už čekali malí čarodějové a čaro-
dějky a  společně jsme potrénovali let na 
koštěti, zaklínadlo, pekelný tanec a  jekot. 
Moc fajn to bylo. No a 30. dubna navečer 
jsme si užili velký čarodějný rej Na kopci. 
Měli jsme velkou radost, že vás za námi 
přišlo tolik. Užili jsme si s  dětmi úžasné 
odpoledne a  už teď se těšíme na příště.
 V  květnu vyrazilo 10 dětí z  kroužku 
karate na závody Kata do Uherského 
Hradiště. A byl to úspěch. Martina Strapi-
nová přivezla zlato, Lukáš Křivda stříbro 
a ještě jsme získali několik čtvrtých míst. 
Další týden zvládlo 14 karatistů zkoušky 
na vyšší stupeň „kyu“. K dnešnímu dni má 
náš oddíl 1 hnědý, 4 modré, 5 zelených, 
1 oranžový a 8 žlutých pásů. Poděkování 
si zaslouží trenér Martin Šimek.
 Rybářský kroužek si užil nocování 
u  vody spojené s  dětskými rybářskými 
závody. Také kroužek moderní tanec za-
končil svou činnost táborákem a nocová-
ním na DDM. Kytaristé si užili závěrečné 
opékání a předvedli rodičům to, co už se 
zvládli na kytaře naučit. Poslední „ukáz-
ková“ hodina pro rodiče proběhla např. 
i v kroužku gymnastika. Prostě školní rok 
vrcholí a my už se těšíme na léto, tábory 
a  nové zážitky. Děkujeme všem vedou-
cím zájmových kroužků za celoroční prá-
ci s dětmi, protože bez nich by to oprav-
du nešlo!
 Rozpis cvičení o prázdninách najde-
te aktuálně na facebooku nebo na www.
ddmbojkovice.cz. Permanentky letošní 
i  ty z minulých „covidových“ let platí do 
30. srpna 2022. 
 Přihlašovat děti do kroužků na školní 
rok 2022/23 bude možné od 1. září 2022 
online, tak jak už to znáte na stránce 
www.ddmbojkovice.cz v klientské centru.
 Všem přejeme hezké léto!

Margita Tyroltová, 
ředitelka DDM Bojkovice

Inzerujte 
v Našem Bojkovsku. 

Cena 12 Kč/cm2.



KULTURA

V předvelikonoční sobotu 16. dubna 2022 
se v  Přečkovicích konal 12.  ročník Koštu 
slivovice.
 Organizátor akce Spolek Živé Přečko-
vice se na tuto akci poctivě připravil. Shro-
mažďování vzorků proběhlo do 9.  dub-
na, kdy se sešla hodnotitelská komise 
a  proběhla hodnotící degustace. Vzorky 
k  hodnocení připravili JUDr. Maca, Josef 
Šlahůnek a Vladimír Mlček. Skrutátem byl 
pověřen Ing. Jaroslav Gruna. 
 V  hodnotící komisi zasedli: Ing. Jan 
Gruna (předseda), Ing. Pavel Zemčík, An-
tonín Lanc, Radim Sviták, František Opra-
vil, Václav Vítek a Jiří Sojka.
 Degustovala se slivovice trnka (sešlo 
se nejvíce vzorků 27), ale i  hruškovice, 
meruňkovice a jiné pálenky. 
 Výsledky hodnocení: 10 bodů – slivo-
vice paní Berty Jiříčkové, 9,95 bodů pana 
Adama Zemčíka, 9,95 bodů slivovice pana 
Jana Ungermana.
 V  kategorie hruškovice se nejvý-
še umístil s  9,90 body pan Karel Kolařík 
a v kategorii meruňka pan František Opra-
vil s 9,90 body.
 Sobotní předvelikonoční košt se nesl 
ve znamení veselé nálady, k  poslechu 
nám hrála naše oblíbená cimbálová mu-
zika Bojkovjan.
 V  rámci tohoto večera se degustova-
ly a  hodnotily i  velikonoční pomazánky. 
Nejvíce chutnala tuňáková pomazánka 
s medvědím česnekem paní Věry Lancové.
 Již tradičně jste si na tomto koštu 
mohli pochutnat na guláši Tondy Lance, 
tentokráte dančím. V  závěru večera pro-
běhlo také losování bohaté tomboly. Tím-
to děkujeme všem sponzorům, kteří nám 
do tomboly věnovali věcné dary.
 Věřím, že všichni, kdo v sobotu navští-
vili přečkovský košt slivovice, byli, tak jako 
pořadatelé, nadmíru spokojeni.
 Těšme se na další ročník!

Jitka Grunová, kronikářka Přečkovic

Košt slivovice v Přečkovicích
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Rej čarodějnic a stavění máje v Přečkovicích
V  pátek 29.  dubna prostranství před 
kulturním domem v Přečkovicích opět 
vesele ožilo. Muži z  obce zajistili a  při-
pravili máj, který maminky s dětmi s ra-
dostí nazdobily. Po pevném ukotvení 
májky se v parku rozjel bujarý rej krás-
ných malých čarodějnic a čarodějů, kte-
ří tancovali a poletovali na košťátkách, 
objevili divotvorný hrnec, tajemný py-
tel s  překvapením, nakreslili spoustu 
krásných ježibab a věnovali se další ča-
rovné zábavě. Za jejich parádní výkony, 

kterými vytvořili úsměv na tváři všech 
dospělých, následovala odměna a  ob-
čerstvení formou čarovného lektvaru, 
sladkých hadů, kouzelných sušenek 
a  vše bylo završeno chutným špekáč-
kem na ohni.
 Spolek Živé Přečkovice tímto děku-
je všem, kteří se v  hojném počtu naší 
předmájové akce zúčastnili. 
Vzhledem k rostoucí mladé populaci  
v  naší obci hodláme tuto akci zavést 
jako tradiční.                     Renáta Juráková
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Jaro v knihovně
Ani v  jarním období knihovna nezahá-
lela. V  úterý 6. dubna 2022 jsme začali 
přednáškou s  PhDr. Dagmar Samandrou 
Čerňovou z  Komně. Zajímavé povídání 
pro milovníky kamenů, polodrahokamů 
nazvané Léčivá síla kamenů mělo nejen 
velký úspěch, ale i hojnou účast. Paní Sa-
mandra nám kameny představila, o  kaž-
dém z  nich jsme se dozvěděli k  čemu je 
používat, jak je čistit, nabíjet či čeho se při 
práci s nimi vyvarovat. 
 13. dubna 2022 jsme pokračovali ces-
topisnou přednáškou s  panem Stanisla-
vem Tresou o Jordánsku, přesněji Jordán-
ském hašimovském království, zemi ležící 
na Blízkém východě.  Téměř dvouhodino-
vé povídání o  největším skalním městě 
Petra, Mrtvém moři, zvycích, jordánské 
kuchyni… vše doplněno fotografiemi se 
i přes občasné „selhání“ techniky myslím 
vydařilo. 
 Další beseda byla trochu na jiné téma, 
než jsme v  naší knihovně zvyklí – Jak si 
udržet životní energii a pochopit principy 
života? O tom jsme si povídali se Zdenou 
Sommerovou z  Bojkovic ve středu 20. 
dubna 2022. Paní Zdenka se s  námi po-
dělila o  své zkušenosti z  praxe, jak lépe 
žít, rozvíjet se, chránit si své zdraví, o tom, 
že každý člověk má obrovskou sílu a moc 
a  může změnit svůj život nebo postoje 
k  životu. Představila nám také knihy, ze 
kterých čerpala. 
 Poslední přednáškou tohoto jarního 
cyklu bylo Bulharsko s  Janem Husákem 
ve středu 27. dubna 2022. Jeho velmi 
zajímavé a místy i vtipné vyprávění dopl-
něné videem a krásnými fotografiemi nás 
zavedlo na dvoutýdenní trek do pohoří 
Rila a  Pirin, navštívili jsme nevyšší horu 
Balkánu i mramorovou pyramidu Vichren, 
mohli jsme obdivovat jeskyně, kláštery 
a  historická města jako Tarnovo, Melnik 
či Sofii. Závěrem jsme se také podívali na 
černomořskou riviéru. Pozval nás na svou 
další přednášku Valašsko z  lufta, kterou 
rádi zařadíme do podzimního cyklu ces-
topisných besed.
 Tím se v tomto jarním období završili 
akce pro veřejnost a  mne čekalo celkem 
náročné kolečko pro akce školní, které 
začínalo pasováním prvňáčků na čtená-
ře knihovny. Opět byly pasovány tři třídy 
prvňáčků. Ti první byli ze Záhorovic a se-
tkali jsme se tu společně v úterý 26. dubna 

2022. Ve středu 27. dubna 2022 pak byli 
pasováni žáci 1.A a 1.B ZŠ T. G. Masaryka 
v Bojkovicích. Pasováním děti provedl Fer-
da s Beruškou, kteří měli pro ně připrave-
ný krátký program a ujali se i samotného 
pasování. Akce se zúčastnili rodiče a pří-
buzní žáků a  nechyběli ani hosté. Za zá-
horovskými prvňáčky přijel pan starosta 
Miroslav Andrlík, který jim, tak jako každý 
rok, přivezl drobné dárky. Bojkovské prv-
ňáčky navštívili ředitel Muzea Bojkovska 
Tomáš Hamrlík a za Město Bojkovice paní 
místostarostka Dagmar Peřestá. A  jak už 
jistě víte, že se děti již několik let zapojují 
ve spolupráci se školami do projektu Už 
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, vyhla-
šovaný každoročně Svazem knihovníků 
a  informačních pracovníků, nebylo tomu 
jinak ani letos. Na základě tohoto projek-
tu, kdy žáci mimo jiné několikrát navštíví 
knihovnu a  účastní se pasování, získává 
každý prvňáček na památku nejen paso-
vací listinu, záložku, ale také knihu. Pro 
tento rok to byla knížka Dubánek a tajný 
vzkaz od Kláry Smolíkové, kterou nafotil 
Petr Václavek. 
 Téměř každý nepůjčovní den, tedy 
v úterý a ve středu jsem měla besedy pro 
žáky základních škol. Na začátku května 
proběhly dvě besedy pro žáky druhých 
tříd na téma Jak se vaří knížka, kdy jsme 
si jednoduchou cestou vysvětlili, jak ná-
ročný a zdlouhavý proces to je, než kniha 
doputuje na regál knihovny či knihkupec-
tví. S žáky 6.tříd jsem si povídala o dobro-
družné literatuře, další 6. třída mě navští-

vila ještě v červnu také na besedě s tímto 
tématem a žákům 7. tříd jsem představila 
regionální autory. V červnu pak za mnou 
přijeli opět prvňáčci ze Záhorovic na in-
formativní lekci. Setkala jsem se taktéž 
s žáky 7., 8. a 9. tříd na přednáškách Re-
gionální autoři, Stezkami dobrodružství 
a Young Adult a fantasy literatura.
 Mezi tím vším, první dva týdny v květ-
nu, jsem v knihovně měla velmi šikovnou 
praktikantku z  SOŠ Luhačovice Terezku, 
která mi mimo jiné pomohla i s besedami 
pro žáky druhých tříd. 
 V  knihovně byla v  průběhu května 
nainstalována výstava z  výtvarné soutě-
že Jaro v tradicích a zvycích, které se zú-
častnily děti z  MŠ Máj v  Bojkovicích, ZŠ 
Záhorovice a ZŠ TGM Bojkovice. Proběhlo 
losování a  osm dětí získalo pamětní list 
a malou drobnost. Na tuto výstavu bych 
vás chtěla srdečně pozvat. Je přístupná 
v půjčovní době knihovny minimálně do 
konce roku. 

Upozornění: nastává doba prázdnin, pro-
to v červenci a srpnu omezuji provoz pou-
ze na dva dny v  týdnu, a  to na PONDĚLÍ 
a ČTVRTEK. Úplné uzavření z důvodu do-
volené si prosím sledujte na webu, Face-
booku, plakátcích či v  místním rozhlase. 
Děkuji za pochopení. 

 Přeji vám krásné a  pohodové léto 
s dobrou knihou.
 Kristýna Šopíková, 

knihovnice
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Obnova významné kulturní památky 
historického domku č.p. 302 v ulici Potok
Cesta k  obnově domku nebyla jednodu-
chá. Již v  roce 2007 byla předsedkyně 
Muzejního spolku Aloise Jaška Markéta 
Klimentová oslovena PhDr. Janou Spatho-
vou ke spolupráci na dokumentaci mize-
jící lidové architektury. A  byla to právě 
Markéta Klimentová, která tento domek 
objevila. Slovo objevila je skutečně na 
místě, protože domek se nacházel v  za-
hradě plné nejrůznějších keřů a  stromů 
a přes tuto kulisu jej bylo možno zahléd-
nout jen stěží. Oko náhodného návštěvní-
ka mohlo zahlédnout starý, dlouhodobě 
neobydlený dům, sloužící jako dílna či 
skladiště, který budil zdání, že jeho dny 
jsou sečteny. Pozornějšímu pozorova-
teli však nemohlo uniknout, že se jedná 
o  jedinečnou stavbu. První jedinečnost 
spočívá právě v drobném měřítku domu, 
v němž dříve bydleli nejchudší obyvatelé 
Bojkovic, ve 40. letech 19. století pak krát-
ce pracovníci Jindřiščiny huti. Podobné 
domky, které v Bojkovicích jistě existova-
ly, byly dávno zbořeny, takže nebýt právě 
této stavby, nemáme žádnou představu, 
jak lidé z  nejchudších vrstev bydleli. Do-
mek je skutečně drobný – ze síňky lze 
vstoupit buď malé kuchyňky, anebo do 
jizby, která tvořila hlavní obytný prostor 
domu.  Celý dům je hliněný, postavený 
z nepálených cihel na základě z  lomové-
ho kamene. Díky tomu, že domek nebyl 
dlouhá léta obýván, byla zachována celá 
řada unikátních prvků a detailů, které již 
nelze v  Bojkovicích ani v  okolí až na vý-
jimky spatřit. Ať už to jsou trámové stropy, 
původní výplně oken, dveří, hliněné omít-
ky či ozdobné šambrány na fasádě. Hlině-
ná dokonce zůstala i podlaha.
 Také původ domku je velmi dávný. Prv-
ní zmínka o něm pochází již z roku 1786, na 
mapě stabilního katastru ze 20. let 19. sto-
letí již vidíme domek zakreslen v dnešním 
rozměru. Lze předpokládat, že se od dob 
svého vzniku téměř nezměnil. 
 Proto bylo přirozené, že členové mu-
zejního spolku a od roku 2010 i Muzeum 
Bojkovska začali vyvíjet snahu o  zacho-
vání tohoto unikátního svědka minulých 
dob. Teprve v  roce 2016 díky pochopení 
majitele objektu, který byl ochoten do-
mek prodat, a města Bojkovice, které bylo 
ochotno domek koupit pro účely Muzea 
Bojkovska, začal proces obnovy. Ještě 

před tím byl však domek pro svou unikát-
nost zapsán do seznamu kulturních pa-
mátek. Celý proces prohlášení za kulturní 
památku byl velmi rychlý a také to svědčí 
o hodnotách objektu. 
 Celá obnova byla rozdělena do tří 
etap. Nejprve bylo nutné zajistit samot-
nou existenci stavby a zabránit jejímu dal-
šímu poškozování.  Proto bylo provedeno 
odvlhčení, výstavba komína a kamen, vý-
měna vadných krovů a latění a také výmě-
na střešní krytiny. V další fázi už domek za-
čal růst do krásy. Došlo k obnově vnitřních 
a vnějších omítek, kterých se ujal Jaroslav 
Hanke, ale také oken, dveří a dalších sto-
lařských prvků, které trpělivě opravoval, 
případně vyráběl pan Petr Vašina. 
 Při obnově byla respektována zásada: 
v  maximální míře zachovat, co zachovat 
lze, aby domek zůstal autentický. Někte-

ré dožilé prvky, které již nebylo možné 
repasovat, posloužily jako vzor pro výro-
bu přesných kopií. Původní však zůstaly 
všechny zásadní prvky stavby. Vybavení, 
které pochází ze sbírek Muzea Bojkovska,  
nás zavede do poloviny 19. století.
 V poslední etapě bylo dotvořeno okolí 
objektu výstavbou menší stodoly a někte-
rých dalších prvků, jako např. včelích úlů 
či holubníku. Protože domek sám je vel-
mi drobný, stodola zvýší možnost využití 
celého areálu v případě nepříznivého po-
časí. A o to jde především, aby znovuob-
novený domek sloužil občanům nejen při 
klasických prohlídkách, ale především při 
nejrůznějších tematických programech.
 Už se těšíme.

Tomáš Hamrlík, 
ředitel Muzea Bojkovska
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Střípky z Muzea Bojkovska
Ani jsme se nenadáli a turistická sezóna si 
u nás už otevřela dveře.  Od začátku květ-
na již máme otevřeno muzeum i  infor-
mační centrum každý den 9–12 a  13–17 
hod. V červnu k nám zavítalo několik sku-
pin dětí v rámci školních výletů. 
 Od 8. dubna byla zahájena výstava 
„Fine artových fotografií“ Roberta Číhala, 
jejíž vernisáž si nenechalo ujít přes třicet 
návštěvníků. Fotografie doplněné slovem 
autora si v rámci Klubu Světlov prohlédli 
také místní senioři.  
 V srpnu je plánovaná výstava ke 140. 
výročí založení SDH Bojkovice. 
 18. květen je dnem muzeí. Každoroč-
ně si tento svátek muzea připomínají festi-
valem muzejních nocí, který probíhá napříč 
Českou republikou. V Bojkovicích proběhl 
od 20. do 22. května muzejní víkend. Pá-
tek byl tradičně ve znamení muzejní noci, 
nejprve nás do příběhu ze staré Anglie na 
motivy Romea a Julie vtáhl Nuntius Regis, 
spolek šermu, tance a  divadla. Následně 
se šermíři pustili do výuky zacházení se 
zbraněmi, mezi jejich žáky byli nejen boj-
kovští jinoši, ale také řada dívek. Všichni 
přítomní velcí i  malí se rovněž měli mož-
nost zapojit do středověkého tance. Pozd-
ním odpolednem a večerem hráli k dobré 
náladě Mudrlanti. Po setmění pak následo-
valo představení s ohněm v podání AV Fire 
show. V sobotu pokračoval program dvě-

ma komentovanými prohlídkami, kterých 
se zúčastnilo kolem 40 převážně místních 
občanů. Muzejní víkend pak byl završen 
v  neděli, kdy se pro veřejnost slavnostně 
otevřel historický domek v Potoku čp. 302. 
Ještě před otevřením, kdy domek opustili 
řemeslníci, tak nastoupili muzejníci, aby 
uvnitř mohli vytvořit expozici. Bylo potře-
ba opravit hliněnou podlahu, která po-
praskala, a nainstalovat všechny exponáty, 
které pochází ze sbírek muzea.  Některé 
ostatní vybavení se konzervovalo již dávno 
předem, ale například nábytek v  kuchy-
ni bylo nutné opravit a natřít až na místě. 
Věříme, že se vám stavení v Potoku čp. 302 

líbí a budete se do něj pravidelně vracet na 
plánované akce. 
 Každým rokem se na Slovácku koná 
víkend otevřených památkových domků. 
Byli jsme velmi rádi, že letos kromě mu-
zea byl do akce poprvé zapojen i domek 
lidové architektury v Potoku. Během prv-
ního červnového víkendu jej při této akci 
navštívilo téměř 70 nejen místních, ale 
převážně přespolních občanů.
Přejeme všem čtenářům zpravodaje krás-
né léto a pohodovou dovolenou!

Eva Hamrlíková, 
dokumentátorka Muzea Bojkovska

Stavění a kácení máje na Tillichově náměstí
Dne 29. dubna 2022 se na Tillicho-
vě náměstí uskutečnila po dvouleté 
koronavirové pauze tradiční veselice 
ke stavění máje. Májku z  bezpečnost-
ních důvodů ještě před akcí postavili 
bojkovští hasiči, za což jim děkujeme. 
V  programu o  víle Maleně vystoupila 
děvčata ze Světlovánku, hoši pak za 
zpěvu lidových písní postavili na pódiu 
symbolickou malou opentlenou máj-
ku. Vystoupení Světlovánku doprová-
zela cimbálová muzika Bojkovjan. 
 Po krátké technické pauze násle-

Stavění máje na Bezručově čtvrti 2022
Děkuju cimbálové muzice Bojkovjan, kte-
rá zahrála na stavění máje 2022 na Bezru-
čově čtvrti. 
 Panu Petru Kuchařovi jako sponzoro-

dovala zábava s  kapelou Kumpáni, kte-
rá hrála až do pozdních nočních hodin. 
V pátek 27. května proběhlo na Tillichově 
náměstí kácení máje.  Na pódiu vystou-
pila se svým jarně laděným pásmem nej-
prve dětská složka folklórního souboru 
Světlovan, následně posluchače svým 
zpěvem potěšil mužský pěvecký sbor 
Vavřineček a  nakonec se předvedli do-
spělí tanečníci Světlovanu. Zpěvem vy-
stoupení doprovázela cimbálová muzika 
Jaroslava Pavlíka.
 Tradičně jsme v Bojkovicích zvyklí na 

to, že večer při kácení máje patří coun-
try skupině Skaláci, velmi nás mrzelo, 
že letos nemohla ze zdravotních dů-
vodů vystoupit. Věříme, že za rok již 
budou v pořádku a budeme se na ně 
moci těšit. Situaci krátce před akcí za-
chránila kapela Get Lucky, jejíž některé 
členy si možná pamatujete z  vystou-
pení z  předchozích let ze skupiny Ni-
ghtingales. Koncert Get Lucky dokázal 
rozproudit krev v tanečnících, kteří na 
náměstí vydrželi i přes nepříznivé po-
časí téměř do půlnoci.  Eva Hamrlíková

vi cimbálovky, panu Koníčkovi za půjčení 
stolů a lavic, panu starostovi Petru Vicení-
kovi za půjčení stanů, i když jsme je díky 
dobrému počasí nepoužili. 

 Velké poděkování patří všem, kte-
ří pomáhali s  „májkú“, s  občerstvením 
a také s úklidem. 

Libor Šopík
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Světlovský bál
Poslední dva roky jsme se v termínu Svět-
lovského bálu scházeli z  pochopitelných 
důvodů maximálně tak v  komorním 
počtu u někoho z nás na zahradě. Na tu 
naši krásnou folklorní slavnost jsme jen 
vzpomínali a bavili se zážitky z  těch pat-
nácti ročníků, co jsme už uspořádali. A že 
je na co vzpomínat, když se v Bojkovicích 
scházejí soubory z celého světa! Však si to 
připomeňme – byli tady tanečníci z  Ve-
likonočních ostrovů, Portorika, Mexika, 
Indie i  soubory z  Dagestánu, Bulharska, 
Ukrajiny, Bosny a  Hercegoviny, Polska 
a dalších zemí.
 Už jsme se letos fakt nemohli dočkat, 
až se zase potkáme naživo a že si konečně 
pořádně zatančíme a zazpíváme. Organi-
zace Světlovského bálu ale trvá bez pře-
hánění skoro rok, často začíná v podstatě 
chvilku po skončení předchozího ročníku. 
A jaká bude situace tento rok, to jsme ne-
mohli loni dost dobře odtušit. 16. ročník 
tak byl spíš národní než mezinárodní, ale 
o  nic méně nabitý zajímavými soubory. 
Poprvé jsme v Bojkovicích na náměstí při-
vítali profesionální tanečníky a muzikanty 
z Vojenského uměleckého souboru Ond-
ráš. Taky nám v  minulosti chybělo „něco 
pro děti“. Věnovali jsme jim teď proto celé 
sobotní dopoledne s folklorními tanečky, 
hrami a  dílnami. Dětskému folkloru pa-
třilo i  sobotní odpoledne s  Olšavěnkou 
z  Uherského Brodu, Jánošíčkem z  Brna, 
Ostravičkou z Frýdku-Místku a našimi dět-
mi ze Světlovánku i  z  bojkovické ZUŠky. 
V  podvečer Tillichovo náměstí roztančil 
a rozezněl Danaj ze Strážnice s muzikanty 
z  Krepiny, Vsacan ze Vsetína, dospělý Já-
nošíček, Cifra z Uherského Hradiště a CM 

Ohnica – no a bez nás, Světlovánků s do-
provodem Bojkovjanu a  Koménky, by to 
snad Světlovský bál ani nebyl.
 A nebyl by ani bez té velké party po-
mocníků a  podporovatelů, kteří kolem 
nás za těch 16 ročníků festivalu vyrostli. 

I  přes tu spoustu práce okolo si troufám 
říct, že se na každý další bál fakt těšíme. 
Na folklorní písničky a  na všecky zážitky 
s  ostatními souboráky i  návštěvníky. Tak 
zas v červnu!

Karolína Wernerová

Natálka opět boduje
Naše Natálka Ondrušková to opět 
dokázala. Probojovala se z  okres-
ního kola přes to moravsko-slez-
ské v  Rožnově pod Radhoštěm 
až do celostátního kola soutěže 
Zazpívej, slavíčku! 
 Komenská písnička „Myselko, 
mysel má“ v  jejím podání letos 
také zahajovala dětský pořad 16. 
ročníku Světlovského bálu v  Boj-
kovicích. V  dalším kole držíme 
Natce pěsti!

Veronika Peřestá

MUDr. Barbora Navrátilová/ PaedDr. Marie Maňasová/ Ing. Radek Peřestý/ Jaroslav Michalčík/ SDH Bojkovice/ SKD Solutions a. s./ 
Dveře Hrdinka/ KM-elektro Marcel Krejzlík/ Martin Salvet/ Zdeněk Husták/ Jan a Věra Křižkovi/ Martin a Michaela Kadlecovi 

rodina Hustáková, Bulejková, Králíková, Gagová, Šopíková, Zapletalová, Ondrušková, Mrmusová, Surá.
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Přehled kulturních akcí

Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání
9. 7. Otevření cyklostezky z Krhova do Bzové sport Město Bojkovice + DDM cyklostezka Krhov – Bzová

10. 7. Všudybýlek divadelní fesKval pro děK Maják Bojkovice z. s. ulice města

16. 7. Pivní slavnost speciální akce SK Slovácká Viktorie Bojkovice Tillichovo náměsQ

5. 8.  – 7. 8. Svatovavřinecké hody lidová tradice HosKnec na HřišK, Město, Muzeum Bojkovska, SDH Tillichovo náměsQ, nábřeží Svobody

26. – 27. 8. 78. výročí letecké bitvy nad Bilými Karpaty vzpomínková akce Letecká bitva Bílé Karpaty 1944, z. s. Památníky v okolí Bojkovic

27. 8. Majákfest 2022 hudba, koncert Maják Bojkovice, z. s. zahrada ZUŠ/Klubu Maják

28. 9. Setkání u rozhledny Na Skalce kulturní akce FS Světlovan Rozhledna Na Skalce

11. 11. Lucerničková slavnost akce pro děK Mateřská škola Bojkovice Tillichovo náměsQ

23. 11. Mikulášské předvádění řemesel tradiční akce Muzeum Bojkovska p. o. Muzeum Bojkovska

25. 11. Adventní setkání s rozsvícením vánočního stromu tradiční akce ZŠ TGM Bojkovice Tillichovo náměsQ

26. 11. Kateřinská zábava hudba, tanec SDH Bojkovice kulturní dům

9. – 10. 12. Vánoční jarmark tradiční akce Město, Muzeum Bojkovska p. o. Tillichovo náměsQ
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140 let založení 
Sboru dobrovolných hasičů

Naše Bojkovsko22

V  sobotu 16. dubna proběhlo tradiční 
pletení tatarů na hasičské zbrojnici. Touto 
tradicí si připomínáme náhlé úmrtí naše-
ho bratra Josefa Křižky, které se stalo před 
dvaadvaceti lety. Bratr Josef Křižka zastá-
val funkci hlavního strojníka a vedoucího 
mládeže ve sboru dobrovolných hasičů. 
Jožin byl členem sportovního družstva 
v požárním útoku. Nikdy nezapomeneme 
na jeho činy a výsledky s  mládeží. Čest 
jeho památce.
 V průběhu konce dubna jste si mohli 
všimnout nových nápisů a polepů na vra-
tech garáží ze zadní strany hasičské zbroj-
nice. Realizaci nápisů a polepů zhotovila 
firma Hexi.
 V pátek 29. dubna se uskutečnilo tra-
diční stavění máje na Tillichově náměstí
 a u hasičské zbrojnice. Bojkovičtí hasiči se 
opět své pomoci ujali stavění máje jako 
každý rok.
 Dne 4. května byl Mezinárodní den 
hasičů, tento den připadá na svátek sva-
tého Floriána, který je patronem profesí 
souvisejících s  ohněm. Jsou to například 
hasiči, hutníci, kominíci atd.
 Dne 7. května byl náš hasičský sbor 
pozván na akci 130 let od založení hasič-
ského sboru ve slovenských Lúkách pod 
Makytou. Připomněli jsme si také náhlé 
úmrtí našeho bratra Štěpána Dubovské-
ho, ke kterému došlo při hasičské soutěži 
v požárním útoku právě zde před 11 lety. 
Čest jeho památce. 
 Ve stejný den se konala soutěž v po-
žárním útoku O pohár starosty SDH, která 
proběhla na výcvikové základně v Krhově. 
Ze 13 družstev mužů Bojkovice dosáhly 9. 
místa, z 5 družstev žen skončily Bojkovice 
na 4. místě. 
 Muži – 1. místo – Vésky „B“, 2. místo – 
Zahnašovice a 3. místo – Svatobořice.
 Ženy – 1. místo – Hradčovice, 2. místo 
– Bílovice a 3 místo – Nedašova Lhota.

 Dne 11. května byla naše jednotka 
povolána k požáru stromů v obci Pitín. Po 
příjezdu na místo události bylo zjištěno, 
že se jednalo o pálení klestí, které bylo 
pod kontrolou majitele a nebylo nutné 

zasahovat a požár hasit. Jelikož pálení 
klestí nebylo ohlášeno na HZS Zlínského 
kraje, byly vyslány jednotky HZS Slavičína, 
Uherského Brodu, JSDH Bojkovic a místní 
jednotka z Pitína.
 Dne 21. května se naše jednotka zú-
častnila pravidelné odborné přípravy na 
stanici HZS Uherského Brodu. Programem 
byla první pomoc a cvičný zásah na požár 
výškové budovy. 
 Dne 28. května tomu bylo 140 let, kdy 
byl založen Sbor dobrovolných hasičů 
v  Bojkovicích. Při této příležitosti se ko-
nala ve školní jídelně ZŠ TGM slavnostní 
schůze. Minutou ticha jsme uctili památ-
ku všech zesnulých sester a bratrů. 
 Po úvodu byli uvítáni významní hos-
té HZS Zlínského kraje – plk. Ing. Jaroslav 
Olbert, ředitel Územního odboru Uher-
ské Hradiště, plk. Ing. Zdeněk Otrusina, 
Náměstek pro prevenci ve Zlínském kra-
ji. Významní hosté OSH Uh. Hradiště – 
Vlastimil Nevařil, Krajský starosta OSH a 
JUDr. Jiří Gavlas, náměstek starosty OSH. 
Dalšími hosty byla Dagmar Peřestá – mís-
tostarostka města Bojkovice, Mgr. Zdeněk 
Ogrodník – ředitel Základní školy TGM 
v  Bojkovicích, Ing. Mgr. Jaroslav Kopper 
– předseda SK Slovácké Viktorie a Michal 
Matoušek za složku Světlovan. Uvítáni 
byli i kolegové z okolních obcí SDH – Pi-
tín, Hostětín, Komňa, Bzová, Záhorovice, 
Nezdenice, Rudice a Šumice a byla před-
nesena zpráva o činnosti sboru. Na závěr 

došlo k vyznamenání členů za odslouže-
né věrnostní roky, za příkladnou práci a za 
aktivity spojené s činností ve sboru. 
 Tradiční hodová zábava u hasičské 
zbrojnice se bude konat 6. srpna v  15 
hodin, kdy nám zahraje kapela Mudrlanti
 a hlavni kapelou večera budou Kumpáni. 
Všichni vás srdečně zveme na slavnostní 
průvod městem, který se uskuteční prv-
ní srpnovou neděli 7. srpna ve 14 hodin 
a bude spojený s hodovým odpolednem 
na náměstí MUDr. Tillicha.
 Ze 3. na 4. září opět proběhne naším 
městem štafetový běh Hory Bory. Orga-
nizátorem této akce z  Beskyd na Pálavu 
jsme byli osloveni o pomoc, kdy u naší ha-
sičské zbrojnice bude předávací stanoviš-
tě pro běžce. Tohoto běhu se již čtvrtým 
rokem tradičně účastní sourozenci Martin 
a Jaroslav Rudolfovi. Přejeme jim pohodo-
vý běh až do konce.
 Dne 30. května jsme se rozloučili 
s  bratrem Stanislavem Ondrášem, který 
ve sboru působil více než 50 let. V mládí 
se zapojoval do soutěžení družstev hasi-
čů v požárním útoku. Nikdy mu nechyběl 
jeho osobitý smysl pro humor a dobrou 
náladu, kterou šířil i mezi hasiči. Čest jeho 
památce.
 Dne 31. května hodinu před půlnocí 
byla naše jednotka vyslána k  požáru ro-
dinného domu v  obci Rudice. Naše jed-
notka přijíždí na místo události jako dru-
há a společně s HZS Uh. Brodu v dýchací 
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technice zahájila hasební práce pomocí 
třech hasebních proudů. Na místě cel-
kem zasahovalo 10 okolních sborů včetně 
místního sboru dobrovolných hasičů.

Mládež hasiči – Soptíci
Začátek sezony pro družstva žáků je tady. 
Po zimní pauze se rozběhl kolotoč soutěží 
zařazených do Velké ceny okresu Uherské 
Hradiště. Zatím máme za sebou soutě-
že dvě. První pro nově složené družstvo 
starších žáků byla 23. dubna v Ostrožské 
Lhotě, kde nám po nevydařeném požár-
ním útoku patřilo 8. místo. Druhé soutěže 
jsme se zúčastnili v Šumicích. Po závodu 
štafety jsme byli průběžně na 4. místě. 
Závěrečný požární útok s  časem 17.87 
sekund nás posunul na místo první. Dne 
7. května proběhla soutěž mládeže „Me-
moriál Josefa Křižky“ na výcvikové zá-
kladně v Krhově. Do soutěže se přihlásilo 
9 družstev mladších žáků a 11 družstev 
starších žáků. 
 Výsledná místa mladších žáků – 1. 
místo – Staré Město, 2. místo – Míkovice, 
3. místo – Modrá.
 Výsledná místa starších žáků – 1. mís-
to – Míkovice, 2. místo – Starý Hrozenkov, 
3. místo – Ostrožská Lhota
 Naši hasiči soutěžili pouze v kategorii 

starší žáci a skončili na 4. místě
 21. května 2022 se družstvo žáků zú-
častnilo soutěže v Míkovicích, kde jsme 
v konkurenci devíti družstev bojovali 
zase o nějaké body do Velké ceny okresu 
Uherského Hradiště. Po vydařené štafe-
tě s časem 58.13 jsme drželi první místo, 

jenže přišly požární útoky, kde nám malý 
prostřik na pravém terči s časem 16.05 
stačil na 2. místo. Jelikož je požární útok 
disciplína „královská“ tak nás posunula na 
2. místo celkově. Ve velké ceně jsme prů-
běžně pátí, na pomyslnou bednu nám 
chybí 2 body.   Za SDH kronikář Leoš Marek
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KBS-SOS v akci

24 Naše Bojkovsko

I  tento rok spolek KBS-SOS pokračuje ve 
své činnosti, a  to nejen ve směru zábav-
ném a vzdělávacím, ale i tvůrčím. V průbě-
hu měsíce dubna 2022 provedli členové 
KBS-SOS ve spolupráci s  Městem Bojko-
vice opravu a nátěr střechy na Mazálkově 
vyhlídce, která byla uvedena do provozu 
v  roce 2013. Bohužel toto zařízení, které 
bylo našim spolkem zbudováno pro obča-
ny našeho města a širokou veřejnost, bylo 
již opakovaně vandaly poničeno. Proto 
bylo nutné zacelit úmyslně proraženou 
plechovou střechu ve dvou místech a ná-
sledně provést její udržovací nátěr, včetně 
nátěru kovových součástí vnitřního interi-
éru vyhlídky.
 Další akcí, která probíhala v  měsíci 
květnu, bylo zbudování „Dveří do kraje“, 
které jsou umístěny na přístupové cestě 
k  místní rozhledně Na Skalce, a  to s  pře-
krásným výhledem na Pitín. Práce byly 
dokončeny dne 25. května 2022, kdy vel-
ký dík a uznání patří všem, kdo se na této 
akci aktivně podíleli, zejména pak členům 
KBS-SOS, Městu Bojkovice a firmě DATO – 
FOREST s.r.o. Bojkovice.
 Výhledově počítá KBS-SOS i  s  udržo-
vacím nátěrem zábradlí místní rozhled-
ny, kdy tato akce je plánována v průběhu 
prázdnin. Všem, kdo v souladu s dobrými 

mravy užívají zařízení pro volnočasové 
aktivity zbudované spolkem KBS-SOS dě-
kujeme za jejich údržbu a řádné využívání 

a přejeme všem hezké dny plné klidu, po-
hody a nevšedních zážitků.

Jaroslav Rudolf, předseda spolku KBS-SOS
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Kuželkáři z Bojkovic slaví třetí místo v divizi

Oddíl kuželek TJ Bojkovice má v součas-
nosti 23 aktivních členů, kteří v  sezóně 
2021/2022 byli zapojeni ve třech soutě-
žích, které jsou řízeny krajskými svazy. 
Předsedou oddílu je Martin Hradský.

 Mužstvo a ve složení – Petr Bařinka, 
Jiří Kafka, Martin Hradský, Adam Kalina, 
Jan a Jakub Lahutovi, Jakub Pekárek, Lu-
mír Navrátil a hostující Lenka Menšíková 
se zúčastnilo Jihomoravské divizní soutě-
že, kde obsadilo 3. místo ze 14 účastníků. 
V soutěži je zastoupeno 10 družstev z Ji-
homoravského kraje a 4 družstva ze Zlín-
ského kraje. Vesměs se jedná o B družstva 
ligových týmů a  hraje se v  kombinova-
ném herním systému na 6x120 hodů 
sdružených (čtyř dráhy) a  6x100 hodů 
sdružených (dvou dráhy). Nejlepším hrá-
čem byl Jakub Pekárek, který v celkovém 
hodnocení hráčů skončil na 5. místě (534 
doma na 100 hodů sdružených a venku 
616 na 120 hodů sdružených). Nejlepší 
výkon družstva byl na domácí kuželně 
proti Otrokovicím, a  to výkonem 2890 
kolků na 100 hodů sdružených (HS) 
a  venku 3361 v  Mistříně na 120 HS. Bo-
hužel, díky změnám schválených řídících 
krajských svazů bude naše družstvo asi 
nuceno z  této soutěže odstoupit, proto-
že od následujícího ročníku se bude tato 
soutěž hrát povinně na čtyř dráhových 
a  šesti dráhových kuželnách. Pro nás by 
tato věc znamenala zvýšené náklady asi 
o 26 000 Kč za pronájem kuželny v Luha-

čovicích, nebo případně v Trenčíně by to 
byly navíc zvýšené náklady na dopravu. 
V neposlední řadě bychom přišli o výho-
du domácí kuželny a skvělé fanouškovské 
podpory.

 Mužstvo B, které hraje ve složení 
– Michal Ondrušek, Michal Machala, Ra-
domír Kozáček, David Hanke, Dominik 
Slavíček, Jozef Kundrata a hostující Vlasti-
mil Struhař je účastníkem Zlínského kraj-
ského přeboru, který se hraje na 6x100 
HS. V  uplynulém ročníku toto mužstvo 
skončilo na 10. místě z 12 účastníků. Nej-
lepší výkon sezóny zahrálo doma proti 
Valašskému Meziříčí výkonem 2795 kol-
ků na 100 HS. Nejlepším hráčem byl Jozef 
Kundrata výkonem 483 kolků. 

 Mužstvo C hrající ve složení – Jaroslav 
Kramár, Jan Lahuta, Vlastimil Lahuta, Jan 
Křižka, Miroslav Šopík, Jaroslav Sojka, Jo-
sef Gazdík, a Zdeněk Kafka hraje Zlínskou 
krajskou soutěž, kde obsadilo 7. místo. 
Tuto soutěž hrají čtyřčlenná družstva na 
4x100 HS a  účastní se jí 9 družstev. Na 
třetí místo jim chybělo uhrát o čtyři body 
více. V  celkovém hodnocení soutěže byl 
nejlepší na 11. místě Jaroslav Kramár, ale 
nejlepší výkon jednotlivce podal Jan La-
huta s výsledkem 473 kolků.
 Dále je potřeba říct, že máme dva 
úspěšné dorostenecké hráče, a to bratry 
Jana a  Jakuba Lahutovi, kteří hrají jako 
hostující hráči za TJ Sokol Luhačovice 1. 

dorosteneckou ligu, kde družstvo Luha-
čovic skončilo na místě třetím. Nejlepším 
hráčem Luhačovic byl Jan Lahuta, který je 
taky vicemistr Zlínského kraje a bratr Ja-
kub skončil na místě čtvrtém ze 16 účast-
níků.
 V  měsíci červnu proběhne již třetí 
ročník turnaje Na Bojkovské padavce na 
100 HS, který jsme začali pořádat v době 
covidové, protože soutěže v té době ne-
probíhaly. Prvního ročníku se zúčastnilo 
48 hráčů, vítězem byl Ivan Říha z Přemy-
slovic výkonem 501 kolků. Druhého roč-
níku se zúčastnilo již 60 hráčů a vítězem 
byl Bronislav Fojtík ze Slavičína výkonem 
530 kolků. V hráčském poli byli zastoupe-
ni hráči ligových soutěží a  také hráči In-
terligy Radim Metelka a reprezentace ČR 
Rostislav Gorecký z Valašského Meziříčí.
 Díky příspěvku od TJ Bojkovice na 
nový počítač a přátelské spolupráci s fir-
mou ZAKO Slovakia se nám podařilo in-
stalovat aktualizovaný systém ovládání 
stavěčů kuželek, tudíž celý průběh zá-
pasů je řízen elektronicky. To taky napo-
mohlo tomu, že od jarní části sezony jsme 
začali naše zápasy vysílat živě na kanále 
YouTube pod adresou kanálu Kuželky 
Bojkovice.  
 Závěrem bych chtěl velmi poděko-
vat našim skvělým a věrným fanouškům 
bojkovských kuželek, TJ Bojkovice, Městu 
Bojkovice, Krons Bojkovice a KR Tools Boj-
kovice.                                     Martin Hradský, 

předseda kuželkářského oddílu
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Tenisové odpoledne pro žáky a jejich rodiče
K  Mezinárodnímu dni dětí každoročně 
připravujeme pro naše tenisové talenty 
a  jejich rodiče tenisové odpoledne. Ten-
tokrát se tato akce konala trochu dřív, 
v  pátek 20. května, protože trenéři žáků 
a  mládeže F. Jančařík a  K. Koníček odjíž-
děli na poslední květnový víkend do Pa-
říže. Tam se konal v pořadí druhý tenisový 
grand slam sezóny – French Open neboli 
Roland Garros. Naši trenéři nasbírali další 
zkušenosti, které pak mohou uplatnit ve 
své trenérské práci s mládeží.
 Na naši tenisovou akci s dětmi a rodiči 
se přihlásilo 12 dospělých a 14 dětí. Byla 
to největší účast, jakou jsme kdy u tako-
vé akce měli. Po krátkém úvodu trenéra 
F. Jančaříka probíhal volný program. Děti 
si zahrály poprvé v tomto roce na sokol-
ských kurtech, další trénovaly údery na 
tenisové zdi a  někteří účastníci  si zahráli 
i košíkovou.
 Do dílčích sportovních akcí se aktivně 
zapojili i někteří z rodičů. Samozřejmě ne-
chybělo ani občerstvení v podobě opéká-
ní špekáčků, na stole se objevily buchty, 

zelenina a  jiné dobroty. Děkujeme tímto 
našim sponzorům této pěkné akce, MUDr. 
Elišce Žáčkové a firmě Luděk Jarolím, kteří 
financovali uzeniny, pečivo a veškeré pití 
pro děti a rodiče. Poděkování patří i všem 
rodičům, kdy každý z  nich donesl pro 
všechny něco k občerstvení.
 Myslím, že se akce vydařila a  všich-
ni byli spokojení. Svědčí o  tom zájem, 

abychom tuto akci zopakovali i v období 
školních prázdnin. Takové společné akce 
jsou velmi důležité a  užitečné, protože 
se trenéři blíže poznají s  rodiči dětí a  ro-
diče mají větší zájem o trénink svých dětí. 
A mohu jen potvrdit, že takovou kvalitní 
tréninkovou skupinu jsme již dlouho ne-
měli.

František Jančařík, T.J. Sokol Bojkovice

Rekordní 42. ročník Vesele kolem Bojkovic
Oddíl turistiky tělocvičné jednoty So-
kol Bojkovice uspořádala v  sobotu 14. 
května 42. ročník tradiční sokolské akce 
Vesele kolem Bojkovic.
 Pořadatelé připravili čtyři trasy pro 
pěší turisty a dvě trasy pro cyklisty. Pěší 
tratě vedly po okolí Bojkovic do oblas-
ti Krhova a  Pitína. Cyklisté jeli silniční 
okruh Slavičín–Luhačovice–Újezdec 
u  Luhačovic–Šumice–Bojkovice. K re-
gistraci se přihlásilo 143 pěších turistů 
a 19 cyklistů, tedy celkem 162 lidí, což je 
nový historický rekord tohoto pochodu.
 Zhruba polovina účastníků byla 
z Bojkovic, zbývající účastníci byli z růz-
ných koutů naší republiky – od Kladna, 
z Přerova, Hodonína, Uherského Hradiš-
tě, Uherského Brodu, Luhačovic a dalších 
obcí našeho okresu. Nejstarší účastník, 
82letý Josef Tomanec, byl z  Uh. Brodu. 
Nejmladším účastníkem byl Václav Wer-
ner z Bojkovic, kterému byl teprve jeden 
měsíc. Z největší dálky k nám přijely ses-
try Kočířovy z Blevic u Kladna. Mlčůchovi 
v počtu sedmi příslušníků byli nejpočet-
nější rodinou. Poslední účastníci přišli do 
cíle okolo 18 hod. A jen pro zajímavost, 

tři účastníci byli z Ukrajiny.
 Nejoblíbenější trasa byla 15 km, na 
kterou se vydalo 54 turistů, na 10 km vy-
razilo 47 lidí, na 5 km 39 pěších, na 25 km 
tři účastníci. Cyklotrasu nad 43 km absol-
vovalo 18 cyklistů a trasu 25 km jel jeden 
cyklista.
 Celý den bylo krásné počasí, všichni 
účastníci si užili krásné přírody Bílých Kar-
pat. Po příchodu do cíle dostali účastníci 
diplom o účasti, občerstvení a zaslouženě 
poseděli v  sokolském areálu. Poděkování 
patří všem pořadatelům, kteří připravili 
tratě, i ostatním členům Sokola, kteří se po-
díleli na organizaci akce, na přípravě občer-
stvení či na zábavném programu pro děti.

Rovněž děkujeme všem sponzorům, 
kteří tuto akci podpořili – TES Bojko-
vice s.r.o. - Valter Lubomír, Hodinářství 
Strnka, PharmDr. Pavla Bobčíková, pe-
kařství Kurtin, VAMAX Antonín Valíček, 
NATRIX a.s. a paní Jindřiška Cimbálková.
Letošní ročník se moc vydařil a děkuje-
me všem za účast. Turistický oddíl rád 
přijme do svých řad zájemce, kteří by se 
chtěli podílet na pořádání akce v  příš-
tích letech (bližší informace u předsed-
kyně turistického oddílu Boženy Křižko-
vé na tel. 733 209 890). 
 Už nyní se těšíme na 43. ročník, kte-
rý by se měl uskutečnit 13. května 2023.

 František Jančařík, T.J. Sokol Bojkovice
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Volejbalisté obsadili třetí místo v krajském přeboru
Na konci dubna ukončila své sezony 
všechna družstva volejbalového oddílu 
TJ Bojkovice. S výsledky mladších a star-
ších žáků jsme vás seznámili v předcho-
zím vydání Našeho Bojkovska. Nyní se 
ohlédneme za družstvy mužů, juniorů, 
žen, kadetek a starších žákyň.

 Muži
V  KP ZLK v  sezoně 2021/2022 měli naši 
volejbalisté za soupeře následující druž-
stva: Napajedla, Holešov, Staré Město, 
Vsetín a  Uherské Hradiště. Naši muži po 
předchozích neúspěšných letech, kdy 
v podstatě probíhala generační obmě-
na týmu, doufali, že se v  tabulce usadí 
nejhůře v její polovině. Kádr týmu zůstal 
téměř beze změn. Přestoupil k nám z Niv-
nice talentovaný Filip Kupec.
 Na začátku sezony jsme se namotivo-
vali poměrně jednoznačným vítězstvím 
nad Starým Městem, následně jsme však 
doma po nepovedeném utkání ztratili 
body za jeden zápas se Vsetínem. První 
venkovní utkání sezony jsme odehrá-
li v  Uh. Hradišti, kde jsme zahráli velmi 
dobré oba zápasy a  vyhráli. Další zápas 
nás čekal v  Napajedlech, kde nás hostil 
jeden z nejlepších týmů soutěže. Nechy-
bělo mnoho a nějaký bodík jsme přivezli. 
Bohužel to nevyšlo. O pár týdnů později 
jsme doma porazili dlouholetého účast-
níka druhé ligy z Holešova a po polovině 
soutěže drželi třetí místo.
 Druhá polovina soutěže začala těž-
kými zápasy se Starým Městem na jejich 
palubovce. Po zápase, kdy se soupeř více 
věnoval urážkám a nadávkám jak k našim 
hráčům, tak k rozhodčímu, jsme zde ubo-
jovali tři body za jednu prohru a  jednu 
výhru až v pátých rozhodujících setech. 
 Domácí zápas s Napajedly jsme neo-
dehráli úplně nejlépe a bohužel jsme oba 
zápasy prohráli. Napajedla tak byly jedi-
ným soupeřem, se kterým jsme v sezoně 
nebodovali.
 Následující zápas se Vsetínem měl 
být z našeho pohledu jednoznačný, prv-
ní zápas to také tak bylo. Pak jsme ovšem 
soupeře podcenili a  museli jsme otáčet 
zápas ze stavu 0:2 pro soupeře. Povedlo 
se, ale i tak ztráta jednoho bodíku mrzela. 
Na druhou stranu jsme poznali i sílu na-
šeho týmu, který se ze svízelné situace 
dokázal vylízat.
 V  následujícím kole jsme v  neúpl-
né sestavě jeli do Holešova. V  podstatě 
jsme moc nepočítali s  tím, že bychom 
v podmínkách jejich tělocvičny a oslabe-
ni o dva klíčové hráče mohli něco uhrát. 
Po nejlepším výkonu v  sezoně jsme je-
jich policejní tělocvičnu jako jediný tým 
z  celé soutěže dokázali vyloupit za tři 
body v  prvním zápase. Výborně zahráli 
všichni kluci na hřišti. Byl to jeden z těch 
zápasů, kde si takzvaně prostě všechno 

sedlo, i s trochou toho štěstíčka.
 Poslední zápas sezony jsme hráli 
doma s  Uherským Hradištěm. Stačilo 
nám uhrát jeden bod a věděli jsme, že už 
nás o třetí místo v celkové tabulce nikdo 
nepřipraví. To se i přes nepříliš přesvědči-
vý výkon povedlo a ve druhém zápase už 
dostali šanci všichni kluci z lavičky.
 Každopádně třetí místo v  soutěži je 
velký úspěch a sezonu hodnotíme velice 
pozitivně.
 Pořadí v tabulce: 1. Napajedla, 2. Ho-
lešov, 3. Bojkovice, 4. Staré Město, 5. Uh. 
Hradiště, 6. Vsetín
Hráči družstva mužů:
Smečaři – R. Lahuta, V. Gabrhel, M. Kou-
delík, M. Svoboda, M. Šebesta, R. Szitai, D. 
Šebesta
Blokaři – J. Pytela, J. Šopík, M. Michalčík
Nahrávači – T. Zimmermann, T. Vasko
Libera – R. Šašinka, F. Kupec 
Trenéři – zápasy R. Lahuta st., Vl. Zimmer-
mann, tréninky T. Zimmermann, J. Pytela, 
R. Lahuta ml.
 Na závěr bychom chtěli moc podě-
kovat našim fanouškům, kteří byli prostě 
skvělí a na každém domácím zápase vy-
tvořili bouřlivou atmosféru. 

 Junioři 
Do juniorské soutěže se přihlásilo pouze 
pět týmů, a to Zlín B., Staré Město, Vsetín, 
Nivnice a  Bojkovice. Vzhledem k  tomu, 
že kostra našeho týmu se skládala z hrá-
čů se zkušenostmi z mužského družstva, 
trenéři očekávali útok na nejvyšší příčku 
v tabulce.
 Bohužel za celou sezonu jsme „kvalit-
nější“ týmy – Zlín a Vsetín nedokázali po-
razit. Celou sezonu jsme bojovali s absen-
cemi, nepřesvědčivými výkony tahounů 
družstva a někdy dokonce i s tzv. hvězd-
nými manýry některých hráčů. 
 Jediným pozitivem bylo zapracování 
mladých kluků – často ještě žáků do se-
stavy. Celkově však třetí místo v  tabulce 
hodnotíme jako veliké zklamání.
 Pořadí v tabulce: 1. Vsetín, 2. Zlín B, 3. 
Bojkovice, 4. Staré Město, 5. Nivnice
Hráči družstva:
Smečaři – M. Koudelík, M. Šebesta, M. 
Svoboda, J. Sommer, J. Wolf
Blokaři – J. Šopík, F. Matula, M. Groschaft 
Nahrávači – T. Škarpa, J. Lahuta
Trenéři – J. Pytela, T. Zimmermann 

 Ženy
Ženy hrály v  uplynulé sezoně po delší 
době krajský přebor. I  když skončily na 
posledním místě v  tabulce, tak nás to-
hle umístění neodradilo od další sezony, 
která, doufejme, dopadne lépe. Holky 
začaly pracovat jak na razanci útoku, tak 
i na obraně v poli, v čemž za soupeřkami 
výrazně zaostávaly.
 Pořadí v  tabulce: 1. Uh. Hradiště, 2. 

Valašské Meziříčí, 3. Slavičín, 4. Hošťálko-
vá, 5. Nivnice, 6. Bojkovice

 Kadetky
Družstvo kadetek se ve své soutěži umís-
tilo na šestém místě z  devíti účastníků. 
Sezona byla velmi časově náročná a bez 
pomoci starších žákyň by se i  z  důvodu 
kovidových opatření soutěž nepodařilo 
odehrát.

 Starší žákyně
Po osmi měsíční nedobrovolné pauze 
jsme se do nové sezony 2021/2022 a po 
konzultaci s vedením klubu, přece jenom 
starší žákyně do Krajského přeboru Zlín-
ského kraje přihlásily. Věděly jsme ale, že 
to bude velice náročné, protože z celého 
kolektivu zůstalo jen osm dívek. Do sou-
těže je přihlášeno 12 družstev z  celého 
Zlínského kraje. Družstva jsou rozdělena 
do tří výkonnostních skupin A, B, C (4-4-4).
Hraje se 1x měsíčně turnajovým způ-
sobem s  tím, že po každém kole první 
družstvo postupuje do vyšší skupiny 
a  poslední zase padá do nižší skupiny. 
Tím je zajištěna pestrost a  rozmanitost 
jednotlivých kol. Naše dívky se pohybují 
ve skupině C, B.
 Pod vedením Štěpánky Mlčkové na-
vštěvuje volejbalové tréninky osm star-
ších dívek, které se pravidelně scházejí 2x 
týdně ve sportovní hale.
 Na začátku roku byla opět otevřena 
volejbalová přípravka tvořená žákyněmi 
6. tříd. 21 dívek pod vedením Dany Ru-
mánkové se pravidelně schází 2x týdně 
(pondělí, pátek), kde se učí základy volej-
balové abecedy.
 Během roku jsme odehrály s  mladší 
přípravkou v rámci tréninků přátelské zá-
pasy se Spartakem Uherský Brod.
 Kromě třetího kola, které jsme muse-
ly kontumačně zrušit, protože ani nám se 
covid nevyhnul, jsme celou soutěž ode-
hrály v osmi lidech.
 Nakonec jsme v  KP starších dívek 
obsadily 9. místo. Celou podzimní a jarní 
část soutěže jsme odehrály na domácí 
půdě, a  proto děkujeme všem rodičům 
a  příznivcům volejbalu za přízeň a  pod-
poru, kterou nám během mistrovských 
zápasů věnovali.
 Pro volejbalový oddíl mistrovská se-
zona skončila, ovšem naše antukové kur-
ty přes léto zahálet nebudou. Proběhne 
turnaj smíšených družstev a v srpnu další 
ročník turnajů O pohár Bílých Karpat. Tré-
ninkové jednotky několikrát týdně jsou 
samozřejmostí.
 Přejeme všem našim fanouškům 
krásné léto a těšíme se na viděnou v další 
sezoně.
 Za volejbalový oddíl TJ Bojkovice To-
máš Zimmermann, Štěpánka Mlčková, 
Dana Rumánková

Rekordní 42. ročník Vesele kolem Bojkovic
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Nejmenší fotbalisti Slovácké Viktorie 
skvělí na turnaji v Dunajské Stredě!
Svůj první mezinárodní turnaj absolvovali 
malí benjamínci v Dunajské Stredě.
 V konkurenci předních slovenských
i českých akademií se vůbec neztratili. Za 
celý turnaj nenašli přemožitele a k nejcen-
nějším skalpům patřilo vítězství nad Baní-
kem Ostrava 4:0 a Spartakem Trnava 3:2!
 V osmi zápasech nastříleli 22 gólů 
a obdrželi pouze čtyři. Bylo příjemné uka-
zovat na mapě trenérům soupeřů, „kde že 
jsou ty Bojkovice?“ 
 Pod vedením trenérů Valtera ml. a 
Smolky reprezentovali Viktorku tito hráči:
Honza Gottfried, Míla Smolka, Kuba Bo-
rák, Ali Karaman, Elda Valter, Kuba Ko-
zubík, Vojta Ulek, Kristián Hladík a čerstvě 
teprve 6letý Eda Varga, který byl vyhlášen 
nejužitečnějším hráčem týmu a zároveň 
nejlepším střelcem s počtem sedmi vstře-
lených gólů!  Dále se taky činili Kuba Bo-
rák pět gólů a Kristián Hladík čtyři góly. 
K výborném výkonu se v průběhu turnaje 
rozchytal Honza Gottfried.
  Kluci zaslouží pochvalu za bojovnost 
i technické dovednosti v náročném pro-
středí jižního Slovenska, kdy po celý den 
teploty atakovaly 30 stupni. 
 Kromě medailí si tak kluci ze Sloven-
ska přivezli spousta zážitků a cenných 
zkušeností. Speciální dík patří rodičům za 
podporu po celé dva dny a výborný fan-
klub, který hlasitě malé borce povzbuzo-
val. 

 Výsledky ve skupině:
SFC Kalinkovo – SK SV Bojkovice 0:0
SK SV Bojkovice – Focisuli Budapešť 0:0
FC Petržalka – SK SV Bojkovice 1:2 
(góly – Hladík, Varga)
SK SV Bojkovice – FC Spartak Trnava 3:2 
(góly – Hladík, Varga, Borák)

 Tabulka:
1. SFC Kalinkovo  13:4 10 b
2. SK SV Bojkovice    5:3    8 b
3. Focisuli Budapešť    9:12   4 b
4. FC Petržalka    8:13   3 b
5. FC Spartak Trnava  10:13   3 b
Následně jsme postoupili do Evropské 
ligy

 Výsledky:
SK SV Bojkovice – ŠK Bernolákovo 7:1 
(góly – Varga 3, Borák 2, Hladík, Kozubík)

Baník Ostrava – SK SV Bojkovice 0:4
 (góly – Varga, Borák, Kozubík, Karaman)
SK SV Bojkovice – Dukla Banská Bystrica 
3:0 (góly – Varga, Hladík, Kozubík)
SFA – SK SV Bojkovice  0:3 
(góly – Borák, Valter, Karaman)

 Tabulka: 
1. SK SV Bojkovice  17:1  12 b
2. SFA  12:5     9 b
3. Baník Ostrava  7:11     6 b
4. Dukla B. Bystrica  6:12     1 b
5. ŠK Bernolákovo  4:16     1 b

Lubomír Valter ml., 
trenér mládeže SK Slovácká Viktoria
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Život ve farnosti
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KŘESŤANSKÉ OKÉNKO

Z liturgického 
kalendáře

Během dubnové sbírky na opravu stře-
chy druhé věže kostela se vybrala částka 
26 500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
 Květen je tradičně zasvěcen Panně Ma-
rii. V  našem kostele se pravidelně konaly 
májové pobožnosti v  pondělí, ve čtvrtek 
a v pátek po mši svaté a v neděli v 18 hod. 
Otec Jiří Doležel při nich četl zamyšlení 
z publikace o Panně Marii rozvazující uzly. 
 Dne 28. května 2022 se konala na Ve-
lehradě tradiční pouť za obnovu rodin 
a  kněžská povolání uherskobrodského 
děkanátu. Z  Bojkovic byl vypraven auto-
bus, který doplnili také farníci z Nezdenic 
a Záhorovic. Po adoraci a křížové cestě se 
uskutečnila mše svatá celebrovaná otcem 
arcibiskupem Janem Graubnerem. Farnost 
Bojkovice dostala na starost zajištění prů-
běhu mše – jednotlivá čtení zazněla z úst 
bojkovských farníků, evangelium četl náš 
duchovní správce, ministrovali hoši z Boj-
kovic a mši doprovázela také naše schóla. 
 Dne 29. května přijalo v  kostele sv. 

Vavřince první svaté přijímání 17 dětí. 
A protože se v loňském roce tato slavnost 
kvůli pandemii koronaviru nemohla usku-
tečnit, přistoupily k přijímání děti nejen ze 
třetího ročníku, ale také čtvrťáci. 
 Farnost Bojkovice pořádá letos 
ve spolupráci s  farností Pitín v  termínu 
8. – 13. srpna 2022 farní tábor, který se 
bude konat na orelské chatě v Pitíně. Tábor 
je určen pro děti ve věku 6–12 let, cena je 
1 500 Kč. Elektronické přihlášky jsou k dis-
pozici na internetové stránce www.far-
nostbojkovice.cz. Děti se mohou těšit na 
nové kamarády, spoustu dobrodružství 
a mši v přírodě. 
 V pátek 10. června se po koronavirové 
přestávce uskuteční noc kostelů. 
 Dne 2. července je naplánovaná farní 
pouť na Hostýn, v první zářijovou neděli 
se uskuteční tradiční pouť na Provodov.  
 Prosíme všechny zájemce, aby se za-
psali na seznam v zadní části kostela. 

Eva Hamrlíková

 4. července – SV. PROKOP
Jeden z českých zemských patronů, který 
působil v 11. století jako opat benediktin-
ského kláštera na Sázavě.

 5. července – SV. CYRIL a MeTODĚJ
Dva bratři a misionáři, kteří byli roku 863 
vysláni na Velkou Moravu, na naše úze-
mí přinesli nejen křesťanství východního 
typu, ale také staroslověnštinu jako boho-
služebný jazyk a Cyrilem vytvořené písmo 
hlaholici.

 23. červenec – SV. BRIGITa
Pocházela ze Švédska, byla provdána ve 
14 letech a měla 8 dětí. Když po dvaceti 
osmi letech ovdověla, založila řeholní 
společenství Kongregaci sester Nejsvětěj-
šího Spasitele. 

 8. srpen – SV. DOMINIK
Je zakladatelem Řádu kazatelů, při misio-
nářské službě kladl velký důraz na osobní 
příklad chudoby a kazatelství. 

 10. srpen – SV. VaVŘINeC
Narodil se v dnešním Španělsku, jako diá-
kon měl na starosti v Římě chrámovou po-
kladnu. Byl umučen na rozpáleném roštu 
během pronásledování křesťanů za císaře 
Valeriána, kterému odmítl vydat svěřenou 
pokladnici, jejíž obsah raději rozdal chu-
dým. 
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Naši noví občánci
Pavel Kovář     Adina Burešová    Ondřej Procházka
Rebecca Hubáčková  Ella Viceníková    Václav Michalčík
Sebastian Kubica     Eliška Tomanová

Odešli z našich řad
Božena Brhlíková, 84 let, Bojkovice
Josef Kočíř, 75 let, Bojkovice
Jindřiška Košelíková, 80 let, Bojkovice
Libor Mikulášek, 67 let, Bojkovice
Bedřiška Novotná, 95 let, Krhov
Stanislav Ondráš, 69 let, Bojkovice
Oldřich Pařízek, 77 let, Bojkovice
František Píšková, 79 let, Bojkovice
Ferdinand Sukaný, 75 let, Bojkovice
Jaroslav Svoboda, 81 let, Bojkovice
Lubomír Šišpera, 67 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Čas plyne jako voda, zapomenout se však nedá.
Dne 3. června 2022 uplynou smutné dva roky, 
kdy od nás navždy odešel pan Ludvík PAPÁK
ze Bzové.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná rodina Šopíkova a Papákova.

Kdo lásku a dobro dával, 
žije v našich srdcích dál.
Dne 12. června 2022 jsme vzpomněli 
druhé výročí úmrtí pana Ivana POLEDŇÁKA 
rodáka z Bojkovic.
Za celou rodinu vzpomíná manželka Eva.

Kdo poznal Vás, ten měl Vás rád. Uměli jste
pomoci, potěšit, rozesmát. Děkujeme za to, 
čím jste pro nás byli, za každý den, 
jejž jste pro nás žili.
Dne 2. července 2022 uplyne 17 let, 
co nás opustil náš drahý tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Karel UCHYTIL z Bojkovic.
Dne 4. srpna 2022 by se dožil 95 let. 
Dne 24. dubna 2022 uplynul 1 rok, kdy nás 
opustila naše drahá maminka, babička 
a prababička paní Drahomíra UCHYTILOVÁ 
z Bojkovic. Dne 31. července by se dožila 91 let. 
S láskou a vděčností vzpomínají dcera 
Jana s přítelem, syn Karel s manželkou, vnuk 
Roman s přítelkyní, vnučka Veronika s manželem 
a pravnouček Štěpánek. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

Nic z toho dobrého a krásného cos učinil,
se neztratí. Všechno zůstane.
Dne 26. června 2022 by se dožil 75. let 
pan Antonín KŘETINSKÝ.
S láskou vzpomíná rodina.

Život zemřelých je uložen v paměti žijících.
Dne 6. července 2022 by se dožila 100 let paní 
Růžena BACHŮRKOVÁ ze Bzové.
S úctou a vděčností vzpomíná rodina.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten 
neodešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 28. března 2022 jsme 
vzpomenuli 10. výročí úmrtí naší 
maminky, babičky a prababičky 
paní Ludmily MICHALČÍKOVÉ.
Dne 19. dubna 2022 uplynulo 18 
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.

Dobrý člověk nikdy neumírá v srd-
cích těch, kteří ho milovali.
Dne 11. dubna 2022 jsme vzpo-
menuli 14. výročí úmrtí pana 
Stanislava SALVETA z Krhova. Dne 
6. srpna 2022 vzpomeneme 9. vý-
ročí úmrtí paní Zdeňky SALVETO-
VÉ z Krhova, která by se dne 17. února 2022 dožila 91 let.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají snacha 
Ludmila a synové Zdenek a Libor s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 29. července 2022 vzpomeneme 6. výročí, 
co nás navždy opustil pan Stanislav SALVET 
z Krhova.
Dne 4. července 2022 by se dožil 70 let.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka 
Ludmila, dcery Martina a Šárka s rodinami.

Čas ubíhá a nevrátí, co vzal. Jen láska, 
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál. 
Dne 2. června 2022 uplyne 15 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek 
a dědeček pan Milan ČASTULÍK.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery Olga 
a Libuše s rodinami. 

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.
Dne 22. července 2022 tomu bude 65 let od 
úmrtí pana Jana JANČÁŘE.
S láskou vzpomíná vnučka Hana Hlavačková.

Dne 9. června uplynul rok od chvíle, 
kdy nás opustil milovaný manžel, táta 
a dědeček pan Jaroslav HILLER. 
S láskou na něho stále myslíme a děkujeme 
všem, kteří ho znali a zavzpomínají s námi. 
Manželka a děti s rodinami.

Kdo poznal Tě měl Tě rád, uměl jsi pomoci, 
potěšit i rozesmát.
Dne 26. srpna 2022 tomu bude 5 let, kdy nás 
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček 
a tchán, pan Jaroslav JAHŮDKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Společenská kronika

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



BOJKOVICKÉ
PIVNÍ

SLAVNOSTI
RAMUZ
KŘÍDLA

OD 15:00

OD 20:00

16. ČERVENEC 2022
VSTUPNÉ ZDARMA    od 15:00 na TILLICHOVĚ NÁMĚSTÍ

MNOHO DRUHŮ PIVA   GRILOVANÉ SPECIALITY
PIVNÍ SLAVNOSTI POŘÁDÁ 

SPORTOVNÍ KLUB SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE 
AKCE VZNIKLA ZA PODPORY MĚSTA BOJKOVICE

(Ex TETRIS)
PROVOZNÍ DOBa:
červen–srpen (za příznivého počasí)
10:00 –19:00 hod.
doba 18:30 – 19:00 hod. je určena k opuštění koupaliště 

VSTUPNÉ:                Celý den                 3 hodiny 
Dospělí 120,-   90,- 
Studenti 80,-   50,- 
Děti do 150 cm 70,-   40,- 
Děti do 100 cm zdarma  zdarma
Důchodci, ZTP 70,-   40,- 
Rodinné vstupné 2+2 290,- 150,- 
Rodinné vstupné 1+2 240,- 130,- 
Vstup od 18:00 – 19:00 hod.  30,-
Každá započatá hodina nad uhrazené vstupné  30,-
Šatní skříňka  30,-
Ztráta čipu  100,-

TEPLOTA VODY: 26–28 °C
Voda v bazénech je ohřívána tepelnými čerpadly.

Městské koupaliště Bojkovice



INZERCE
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Světlovský bál, 3. 6. – 5. 6. 2022

Be4eight a Tribe-J, 20. 5. 2022 Bublinová show Matěje Kodeše, 24. 4. 2022 
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Uzávěrka příštího čísla je 4. 8. 2022. 

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

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

   Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice

   Muzeum Bojkovska, p.o., informační centrum

   K&K Primka Pitín  
   Knihovna Muzea Bojkovska

   Městská knihovna v Bojkovicích 
   Trafika Bojkovice

   Místní knihovna Nezdenice 
   Obecní knihovna Bzová

    Obecní knihovna Přečkovice  
   Oto Butik & Shop  

      

Cestovní agentura „Doktor Sába“ 
zájezdy do termálních lázní

16. 7. 2022 – Dunajská Streda, 
13. 8. 2022 – Lipót Maďarsko, 

10. 9. 2022 – Čalovo s odjezdem z Bojkovic v 5.45 hodin. 
Na další se informujte telefonicky. 

Nabízíme i týdenní pobyty Maďarsko. 
Připojištění vlastní. 

Objednávky a bližší informace poskytne – paní Sábová 
na tel.: 577 320 092, 604 276 983, 603 236 413

INZERCE
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