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Recepty matky Ubu | 25. únor 2018

AC/DC revival | 10. březen 2018

Jiří Šimek Trio | 16. březen 2018

Tajemství bohyní na Žítkové, komponovaný pořad | 28. březen 2018

OPEN STAGE, otevřená scéna Klubu Maják pro mladé kapely | 7. duben 2018
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ÚVODNÍK

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
jaro již naplno nahradilo odcházející mírnou zimu. Všichni zahrádkáři doufají, že jarní mrazíky nezlikvidují další úrodu ovoce,
jak tomu bylo i v loňském roce. Doufám s nimi.
Dnešní úvodník bych chtěl opět, po krátké odmlce, věnovat
stavu rozpracovanosti jednotlivých větších projektů, naplánovaných na letošní rok.
Projekt revitalizace ulice Podsedky již byl dotačně podpořen částkou cca 170 tisíc eur z Fondu přeshraniční spolupráce.
Projektová dokumentace je zpracována a čeká na schválení
u koordinátora v Olomouci. Ihned po schválení bude vypsáno
výběrové řízení na dodavatele stavby v předpokládané hodnotě
do šesti milionů korun. Pokud nevzniknou průtahy během výběrového řízení, mohla by být realizace spuštěna v červnu tohoto
roku s termínem ukončení na podzim 2018.
Chodník na průtahu Přečkovicemi má již vydané stavební
povolení a čekáme „pouze“ na schválení dotačního titulu v částce tři miliony korun s dotací 85 %. Bez dotace není v silách města
projekt zrealizovat. Nicméně budova kulturního střediska dostane novou fasádu. Práce budou zahájeny během měsíce května.
Na dopravní terminál u vlakového nádraží je zpracována
projektová dokumentace, která je ve stavebním řízení a paralelně probíhá proces vyhodnocení žádosti na IROP o přidělení
dotačního titulu ve výši 90 %. Pokud budeme v žádosti o dotaci
úspěšní, musíme dopracovat prováděcí dokumentaci a vybrat
dodavatele stavby. Předpokládaný začátek stavebních prací je
naplánován na konec prázdnin.
Vybudování kanalizace a chodníku na ulici Luhačovická
může být spuštěno po vybrání zhotovitele stavby, na kterého

v tuto chvíli probíhá výběrové řízení. Doufám, že bude dodavatel
bez problémů vybrán a práce mohou být zahájeny maximálně
v červnu tohoto roku.
Projekt rekonstrukce koupaliště je ve stavebním řízení.
Po vydání stavebního povolení musíme dopracovat prováděcí
dokumentaci a vybrat zhotovitele stavby. Zahájení 1. etapy, která zahrnuje demolici objektu čističky a WC, novou přípojku vody,
novou kanalizaci a výstavbu nového objektu čistící technologie
v hodnotě pět milionů korun, je naplánováno na září tohoto roku,
po skončení „koupací sezóny“.
Dodavatel opravy chodníků na sídlišti Čtvrť 1. máje a Mánesova II, ulici Palackého, Pitínské, ve Bzové již zahájil práce s termínem ukončení do konce října letošního roku.
Město Bojkovice bylo úspěšné v získání dotačního titulu na
druhou etapu rekonstrukce historického domku čp. 302 v Potoku, která zahrnuje vnitřní a vnější omítky, podlahy a nová okna
a dveře. Dodavatel je již vybrán a práce budou zahájeny v květnu
tohoto roku. Kaplička a zvonička v Krhově budou rekonstruovány
během letošního léta.
Žádost o dotační podporu na zkvalitnění výuky ve školských
zařízeních ZŠ TGM (pět milionů korun) a DDM (tři miliony korun)
není stále vyhodnocena.
28. dubna 2018 byla slavnostně otevřena cyklostezka do Krhova v délce 2.3 km s betonovým povrchem. Věřím, že bude využívána k bezpečné dopravě obyvatel místních částí Krhov a Bzová
do školy, zaměstnání či za kulturou v Bojkovicích.
Přeji Vám všem příjemné prožití nastupujících jarních dní.
Váš starosta
			
Petr Viceník, starosta města

LCDF de la Ciudad de Mexico / MEXIKO
KTIMA / KYPR
LIPOVEC / SLOVENSKO
VONIČKA / HAVÍŘOV
DOLINEČKA / STARÉ MĚSTO
SEDMIKVÍTEK / FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
složky
FS SVĚTLOVÁNEK a cimbálové muziky
sl
BOJKOVJAN, KOMÉNKA a CM ZUŠ BOJKOVICE
SOBOTA 9. 6. | TILLICHOVO NÁMĚSTÍ
14:00
zahájení jarmarku
14:30-15:30
roztančené město
16:30-20:00
hlavní festivalový program
20:00-01:00
večer u cimbálu

XIV. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL

7. 6. - 10. 6. 2018 | BOJKOVICE
Naše Bojkovsko

Záštitu nad festivalem převzal starosta města
Bojkovice pan Petr Viceník, pan Ivo Valenta
a velvyslanec Kyperské republiky
pan Antonios Theocharous.Patronem festivalu je jeho
dlouholetý podporovatel pan Libor Lukáš.
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Bojkovice mají Zlatý erb
Společnost Český zavináč pořádala letos již
20. ročník soutěže o nejlepší webové stránky
měst a obcí.
V pondělí 19. března 2018 byly ve Zlíně předány ceny těm nejúspěšnějším ve Zlínském kraji.
Oceněným při slavnostním ceremoniálu blahopřál hejtman Jiří Čunek, krajský radní Petr Gazdík
a za společnost Český zavináč Jitka Hajžmanová.
Odborná porota mimo jiné hodnotí zveřejňování povinných a doporučených informací,
zpracování úřední desky, bezbariérovou přístupnost pro zrakově postižené a grafiku.
Do letošního ročníku se přihlásilo 9 měst,
11 obcí a 17 elektronických služeb, které provozují města nebo obce. Vítězové všech tří kategorií postupují do celostátní soutěže.
Město Bojkovice se umístilo na prvním místě
v kategorii nejlepší webová stránka města před
Valašskými Klobouky a Vsetínem. Porota ocenila
zpracování povinných informací, kvalitně vedenou úřední desku, jednoduché ovládání a přehlednost stránek.
		
Petra Stojaspalová

Poplatek za svoz odpadu

Město Bojkovice vybírá poplatek za svoz
odpadu pro rok 2018. Poplatek je splatný jednorázově do 30. června 2018. Můžete jej uhradit hotově v pokladně MěÚ Bojkovice nebo
převodním příkazem na číslo účtu Města Bojkovice.

Bojkovice ve zkratce
během letošního roku bude provedena rekonstrukce dětského hřiště v Bezručově čtvrti. Na asfaltové ploše vznikne hřiště z her
na chodník a horní hřiště bude zrekonstruováno ve stejném duchu jako dětské hřiště ve Fučíkově čtvrti
zastupitelé Města Bojkovice schválili Program rozvoje města na léta 2018-2030
na podzim loňského roku proběhlo měření chemických látek a pachů u mateřské školy na sídlišti Čtvrť 1. máje, u pálenice a nákladní brány Moravia CANS, a.s. Závěry měření se neliší od celostátních průměrů
Město Bojkovice je partnerem projektu Filmové obce – města otevřená filmařům. Unikátní projekt Zlínského kraje spojuje obce,
které chtějí pomáhat filmovým štábům
v pátek 23. března 2018 měli šipkaři z Krhova a okolí možnost se zúčastnit II. ročníku šipkařského turnaje s názvem Memoriál Páje
Michalčíka
první jarní sobotu 24. března 2018 u rozhledny Na Skalce proběhl již 9. ročník celostátní akce pod názvem Keltský telegraf, při
kterém se na významných kopcích zapalují signální ohně a jednotlivá stanoviště se spojují pomocí odeslaných světelných signálů.
Pod celou akcí je podepsaný Klub Bojkovských Skeptiků a účastníky akce čekalo nejen zapálení signální vatry, ale také ohňová show
či šamanské bubnování
Zámek Nový Světlov byl ve dnech 24. a 25. března 2018 místem mezinárodní výstavy koček. Akci pod názvem International Cat
Show pořádala ZO chovatelů Zlín a vystavováno bylo na 160 koček
komponovaný pořad k tématu žítkovských bohyní pod názvem Tajemství bohyní na Žítkové, při kterém zazněly ukázky z knihy
Vlastimila Hely a byly doprovázené zpěvem ženského pěveckého sboru Čečera ze Starého Hrozenkova, se uskutečnil v Klubu Maják
28. března 2018
již 16. ročník pletení velikonočních tatarů proběhl 31. března 2018 v bojkovické hasičské zbrojnici
kapely tvořené mladými hudebníky měly možnost vystoupit 7. dubna 2018 v Klubu Maják v rámci koncertu nazvaného Open
stage. Kromě školních kapel místní ZUŠ Bojkovice na scéně Majáku vystoupily i hudební formace Foggy Way reprezentující ZUŠ Zlín
a Docela kapela ze Vsetína
historicky první turnaj v Bojkovském trojkovém mariáši se uskutečnil 14. dubna 2018 v restauraci Hvězda
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OSOBNOSTI

Stát nezapomněl na Vítězslava Rosíka
Na severním okraji Addis Abeby, hlavního města Etiopie, se rozkládá rozlehlý hřbitov, na kterém našel před 63 lety
místo posledního odpočinku plukovník
gšt. Vítězslav Rosík, rodák ze Bzové, jeden
z nejvýznamnějších představitelů československého vojenského letectva.
Plukovník Rosík patřil k významným
osobnostem meziválečného a poválečného Československa, nejenom že bojoval v první světové válce a poté působil
u vznikajícího československého letectva,
ale také po vypuknutí druhé světové války, kdy odešel do zahraničního odboje,
sloužil u Britského královského letectva.
Po skončení války se vrátil do vlasti a jeho
kariéra v armádě se dál slibně rozvíjela.
Vše však změnil únor 1948, kdy byl nucen
odejít z armády a byl přeložen do výslužby. Ještě v témže roce odešel do zahraničí
a později, v roce 1949, se usadil v Etiopii.
Přijal pozvání etiopského císaře Haile Selassieho a společně s plk. Tobyškou pět
let působil jako poradce při výstavbě etiopského civilního a vojenského letectva.
Vítězslav Rosík později vážně onemocněl
a 9. května 1955 podlehl rakovině. Krajané

jej pochovali na hřbitově Gulele na předměstí Addis Abeby.
Vítězslav Rosík se nikdy neoženil a nezanechal po sobě žádné potomky, a možná i proto se na jeho osud pozapomnělo.
Hrob během let začal chátrat a potřeboval celkovou rekonstrukci. Před pár lety
jej objevil vojenský přidělenec při české
ambasádě v Etiopii Zdeněk Carda; česká
vláda vyčlenila na jeho opravu finanční
prostředky a celkovou rekonstrukci nakonec zajistila česká ambasáda. Zrekonstruovaný hrob plukovníka československé
armády Vítězslava Rosíka byl slavnostně
odhalen Velvyslanectvím České republiky
v Etiopii 12. března 2018 u příležitosti 19.
výročí vstupu Česka do NATO a slavnostního aktu se zúčastnili velvyslanci České
republiky, Slovenska a Velké Británie.
Velvyslanectví České republiky v Etiopii
považuje plukovníka Rosíka za člověka,
který se aktivně podílel na obraně Československa, významně přispěl k budování dobrého jména republiky v zahraničí
a jehož celoživotní služba si zaslouží uznání i mnoho let po jeho smrti.
Zdenka Maňasová

Životní jubileum Jarmily Uherkové-Zelené
V měsíci dubnu oslavila životní jubileum Jarmila Uherková-Zelená z Uherského
Brodu. Choreografka a dlouholetá umělecká vedoucí souboru Světlovan, která
stála i za znovuobnovením souboru v roce
1972. Podílela se na nácviku prvních souborových tanečních čísel, byla iniciátorkou
obnovení tradice stavění a kácení máje,
besed u cimbálu, fašankové obchůzky
městem. Vychovala celou generaci tanečníků, kteří se dokázali prezentovat na jevišti nejen tanečně, ale také jim dokázala
předat lásku k folkloru a tradicím.
Na několik otázek o svém dlouholetém působení v Bojkovicích odpověděla:
O Vašem přátelství s manžely Pavlíkovými se ví. Vždyť Vás spojovalo nejen
povolání pedagogů, ale i láska k folkloru. Jak jste se tedy do Bojkovic a do znovu obnoveného souboru Světlovan dostala?
Než jsem se dostala do Bojkovic, měla
jsem za sebou několikaleté zkušenosti
ve folklorních souborech. Přesto bych
se asi sama neodvážila vést celý soubor.
Naše Bojkovsko

V každém případě jsem potřebovala muzikanta, který by vyhledal a naučil zpívat
písně členy taneční složky. Když mě ředitel Závodního klubu Zevety pan František
Páleníček ujistil, že manželé Pavlíkovi jsou
ochotni podílet se na obnovení činnosti
Světlovanu, přijala jsem nabídku vedoucí taneční složky. Setkala jsem se s nimi
a domluvila, jak bych si práci v souboru
představovala. Samozřejmě jsem chtěla navázat na Světlovan předcházející.
Vymezili jsme si tři národopisné oblasti:
Bojkovsko, Kopanice a Luhačovské Zálesí.
Shodou okolností v tu dobu profesorka
Zdenka Jelínková vedla seminář ve Zlíně
z této oblasti. Zúčastnila jsem se nácviku
tanců a měla jsem možnost vidět i mnohé
pamětníky, kteří je předváděli. Toho jsem
plně při nácviku využila.
Jaké byly Vaše začátky se Světlovanem? Jak vzpomínáte na první vystoupení obnoveného souboru?
Byla jsem překvapená, kolik mladých
lidí má zájem tancovat v souboru. Prvního
shromáždění se zúčastnilo okolo čtyřice-

ti zájemců. Výhodou bylo, že mnozí byli
vlastně bývalými žáky manželů Pavlíkových. O folkloru nevěděli nic. Začaly pravidelné zkoušky jednak tanečních prvků,
současně i nácvik písniček k tancům. Jarek
Pavlík dával dohromady muziku a také se
zúčastňoval všech zkoušek a sám doprovázel tanečníky při zpěvu i tanci.
Pokračování na str. 6
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Životní jubileum Jarmily Uherkové-Zelené
Pokračování ze str. 5
Činnost souboru dostávala organizační
řád. Bylo zvoleno vedení souboru, které se
pravidelně měsíčně scházelo a stanovilo
cíle, kterých bychom měli dosáhnout. Prvním úkolem bylo vystoupit na oslavách 1.
máje 1973. Za šest měsíců jsme připravili
půlhodinový program, a tak se veřejnost
dověděla, že Světlovan opět existuje.
Úspěch byl veliký a všechny členy souboru to hodně povzbudilo.
Které je Vaše nejoblíbenější pásmo?
Za dobu mého působení v souboru jsem
připravila celou řadu tanečních pásem.
Nejvíce se mi líbila Veselice na Zálesí
a také obě pásma k májovým oslavám –
Stavění a Kácení máje. V těch dalších jsem
se částečně podílela na svatebním obrázku Galiáš, který ale později doznal řadu
proměn. Nejúspěšnější pásmo, a také
nejzajímavější, bylo Honění Kuruců. A jak
toto pásmo vzniklo? Jarek Pavlík našel písně o Kurucích, kteří svou přítomností na
Bojkovsku zanechali rozporuplný dojem.
Dali jsme dohromady písňové pásmo,
při kterém se na jevišti střídaly mužské
zpěvy i sóla zpěvaček. Nezvyklé melodie
i slova písní diváky překvapivě zaujaly.
Nevzpomínám si, kdy nás viděl Jenda Maděrič, který mě požádal, abych z tohoto
materiálu vytvořila taneční pásmo. Na to
moje zkušenosti nestačily, a proto jsem se
obrátila na doktora Karla Pavlištíka. Jemu
se podařilo vytvořit pozoruhodné zvykové taneční pásmo Honění Kuruců. Bylo
uvedeno na Mezinárodním folklorním
festivalu Strážnice 1983 a Světlovan za něj
získal ocenění Laureát Strážnice 1983.
Světlovan spolupracoval se spoustou lidí. Jak na ně vzpomínáte Vy?
Na začátku mého působení to byli především manželé Pavlíkovi. Hlavně bez Jarka
by nebyl Světlovan tím, čím je dodnes.
I při nácviku pásem byl jako primáš velmi
důležitý. Znal dobře tempo tanců, udával
tanečníkům začátky zpěvu a oni byli zvyklí
na jeho hru. Světlovan byl zcela ojedinělým souborem, kdy primáš na zkouškách
spolupracuje s taneční složkou. V tomto
souladu hudebního a tanečního projevu
pokračuje i současný primáš Jiří Špirit.
U Jarka Pavlíka jsem oceňovala i schopnost dokázat vyřešit konfliktní situace,
které v každém zájmovém kolektivu vznikají. Měl nezpochybnitelnou odbornou
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i morální autoritu, kterou všichni respektovali. Jeho přítomnost byla vždy zárukou
dobré nálady a pohody.
Ke zvýraznění mužského tanečního
projevu značně přispěl můj někdejší taneční partner v uherskobrodské Olšavě
Jan Miroslav Krist. Naučil chlapce také
základům verbuňku, který sice do bojkovské oblasti nepatřil, ale přispěl k rozvoji
individuálního projevu tanečníka. Podílel
se rovněž na komentářích k premiérám
a také vytvořil pásmo U muziky na Zálesí.
Po mém odchodu je odborný a umělecký rozvoj souboru spjat s doktorem
Karlem Pavlištíkem. Je jeho zásluhou, že
se soubor trvale zapsal mezi elitu souborů
Slovácka. Svědčí o tom i opětovné získání
ocenění Laureáta Strážnice 2006.

Jak vzpomínáte na své působení
v Bojkovicích?
Pro mne byl nejdůležitější začátek obnovy
Světlovanu. Nebývalá chuť a elán prvních
členů byly silnou motivací pro práci s taneční složkou. Po dobu 19 let mého působení mě těšilo to, že stále zůstávala v souboru velká část začínajících členů. Ráda
vzpomínám na ta veselejší a pohodovější
období, úspěšná vystoupení a na první
společný zájezd do Mariánských Lázní.
Zažila jsem ve Světlovanu hodně legrace
a také uznání za to, co jsem pro soubor
vykonala. V pozdějším věku už člověk vytěsňuje ty obtížné a méně radostné chvíle
a těší se z toho, co bylo a zůstává pěkné.
Otázky kladla Marie Špiritová

Gratulace
Vzácné životní jubileum Jarmily
Uherkové není pro mne příležitostí jen
k obvyklému přání všeho dobrého, ale
vítanou možností vyjádřit jí obdiv a
uznání za to, co vykonala pro uchování
a rozvoj tradiční kultury na Slovácku,
zvláště pak na Luhačovickém Zálesí.
Mým nezvratným přesvědčením je,
že vedle Zdenky Jelínkové patří Jarmila
Uherková k nejlepším znalcům tradiční
kultury, zvláště lidových tanců, tohoto,
jak o Luhačovickém Zálesí řekl Antonín
Václavík, „divnojinačího“ kraje, jehož
kouzlo je dáno polohou mezi Valašskem, Slováckem a Hanou. K tomuto
tvrzení mě také opravňuje „regionální
čistota“ tanečního projevu jejích jevištních kreací vytvořených pro repertoár
bojkovického Světlovanu. Ten existoval
ve chvíli, kdy mně požádala, abych tu
pokračoval v její práci, kterou musela

z vážných důvodů zanechat.
Jestliže se podařilo na dílo Jarmily
Uherkové úspěšně navázat, jak to dokazují následující umělecké výsledky
Světlovanu, pak to bylo z velké míry díky
Jarčině schopnosti nejen technicky, ale
i s duchovním výrazovým nábojem obnovit a přesvědčivě se svými svěřenci
zvládnout regionální taneční projev,
který se stal spolu s projevem hudebním
pilířem osobité umělecké tváře souboru.
Ten je s jejím jménem trvale spojen. Je
dobré, že je o této skutečnosti pěstováno
povědomí i v nástupnických generacích.
Uvědomuju si, milá Jarko, že nepíšu
monografii, ale přání. Takže výraz úcty
k tomu dalšímu, co jsi všechno v životě
zvládla – až při přání k dalším kulatinám.
Do té doby Ti upřímně po starosvětsky
vinšuju: co na světě – všecko dobré!
Karel Pavlištík

Ředitelství Mateřské školy, Bojkovice, Štefánikova 830,
vyhlašuje

Zápis dětí do mateřské školy.

Termín je stanoven na 10. – 11. 5.2018
od 9.00 do 15.00 hod. v budovách jednotlivých mateřských škol.
Před zápisem můžete využít Týdne otevřených dveří,
který proběhne ve dnech 2. – 4. 5. 2018.

Naše Bojkovsko
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130 let Vlárské dráhy (2. část)
Údržbu trati měl na starosti traťmistr.
Ten měl k ruce traťové dělníky, kteří podbíjeli koleje, vyměňovali pražce a kontrolovali upevnění kolejí. Většina železničářů
svoji kariéru u dráhy začínala právě jako
traťoví dělníci. Až když zde osvědčili svoji
spolehlivost, teprve pak postoupili třeba
na výhybkáře, nebo na jinou zodpovědnější funkci. O správné fungování telefonů, výhybek, závor a návěstidel se staral se
svými spolupracovníky návěstní mistr.
V každé vlakové soupravě byl služební vůz tzv. „hytlák“ V něm jel vlakvedoucí
a další personál. Někdy byl v soupravě
i poštovní vůz, ve kterém se třídily zásilky podle místa určení po trati a byly tak
postupně vykládány. Na nádraží už stál
připravený modrý poštovní skříňový vůz
tažený koníkem pana Šimoníka, který zásilky odvezl na poštu.
Pracovat na dráze byla čest. Železničáři
si své práce vážili. Měli různé výhody, které v době Rakouska-Uherska i za první republiky nebyly vůbec samozřejmostí. Byli
„pod penzí“. Tak se říkalo nemocenskému
a důchodovému pojištění. A samozřejmě
měli režijní jízdné pro sebe, manželku a
všechny nezaopatřené děti. To jim umožňovalo za pár haléřů cestovat vlakem po
celé republice a za Rakouska po celé monarchii. Práce na železnici nebyla ale žádná idylka. Směny byly dvanáctihodinové a
vždy se střídaly např. 2x noční – 24 h volna
a 2x denní. A tak pořád dokola. Na železnici vládla přísná kázeň. Ne nadarmo se
železničářům říkalo „modrá armáda“.
Někdy také docházelo k vážným mimořádným událostem. Zejména při přírodních katastrofách. V r. 1911 při povodni podemlela voda trať. To dalo později
podnět k regulaci Olšavy. V kruté zimě v
r. 1929 zafoukal vítr sněhem do úplné roviny zářez tratě při křížení s Komenskou
uličkou. Lokomotiva opatřená sněžným
pluhem se rozjela od Pitína a snažila se
závěj prorazit. Nepodařilo se. Lokomotiva
vykolejila. Všichni železničáři i ostatní občané nastoupili s lopatami a sníh ze zářezu
odházeli. Vykolejenou lokomotivu pomocí heverů, sochorů a „pajsrů“ nahodili zpět
na koleje. Nádraží také sehrálo smutnou
úlohu při bombardování Bojkovic 12.
dubna 1945. Fronta v Bílých Karpatech se
hroutila. Němci po železnici přiváželi posily. Na nádraží byla rampa, po které sjížděly
Naše Bojkovsko

Nádraží Hrádek na Vlárské dráze.
z vagonů auta, děla a jiná bojová technika
wehrmachtu. Sovětský letecký průzkum
to zjistil a poslal bombardovací letadla k
likvidaci vyložené techniky. Němci ale stačili svoji techniku ukrýt. Rumunská letadla
vysypala svůj smrtící náklad na dolní konec Bojkovic. Zahynulo tenkrát 12 bojkovických občanů. Za to však nemohla železnice, ale válka. Za celých 130 let existence
stanice Bojkovice nedošlo v úseku, který
měla ve správě, k vlakovému neštěstí, jehož příčinou by byla chyba železničářů.
Historicky je doloženo, že železnice
se stavěla hlavně kvůli přepravě zboží,
tedy nákladní dopravě. I v Bojkovicích
měla přeprava zboží významnou úlohu.
Největším přepravcem byla v 60. až 90.
letech minulého století Zeveta Bojkovice.
Počet vyložených a naložených vagonů

Průkaz pro malý pohraniční styk železničního
zaměstnance Františka Soji

se měsíčně pohyboval kolem 80. Dalšími
přepravci byly uhelné sklady, státní lesy,
stolárna, Státní statek Bojkovice, Hospodářské družstvo Bojkovice, kamenolom
Bzová a také mlékárna. Vagony z Bojkovic
směřovaly i do ciziny. Nejen do bývalých
socialistických zemí, ale také do Rakouska
a Itálie.
Stanice Bojkovice zabezpečovala
i důležitou přepravu osob, přepravu zavazadel, spěšnin a vlakovou poštu. Za prací
lidé z Bojkovic a okolí jezdili zejména do
Uherského Brodu, Uherského Hradiště
a Slavičína. Každé pondělí brzy ráno odjížděl přímý vlak do Ostravy a v pátek večer se
vracel. V současnosti je pro osobní dopravu
velikým přínosem vybudování zastávky
„Bojkovice město“ v ulici Komenského.
V posledních letech se význam železnice jako přepravce zboží snížil. Příčinou
je kamionová doprava, která je pružnější.
Dá se polemizovat o jejím vlivu na životní
prostředí, o přecpanosti silnic atd., ale fakt
je pořád stejný. Kamion přijede k fabrice,
zboží se naloží a vyloží se až u zákazníka.
Nemusí se na nádraží nakládat na vagony
a na jiném nádraží zase z vlaku na auta,
která je přivezou k zákazníkovi.
V minulosti byla trať Brno – Trenčianská Teplá důležitou dopravní tepnou.
Rozdělením Československa se z ní stala
trať regionálního významu. V současnosti
slouží hlavně k osobní dopravě. Musíme
doufat, že zůstane zachována i přesto, že
osobní doprava je ztrátová.
Zpracoval Karel Urbánek a Petr Vašina st.
Prameny: Obrázky z našich železnic
od autorů Jiřího Ryvoly a Mojmíra Krejčiříka
+ internet
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Vzpomínka na těžké období padesátých let
Ve svých 80 letech vzpomíná Zdenka Vévodová, dcera Martina Stehlíčka:
Můj otec Martin Stehlíček se narodil v roce
1906 v Šumicích u Uherského Brodu. Už od
mládí vynikal v projevu výtvarném a vyučil se kamenosochařem. V roce 1931 zřídil
v Bojkovicích živnost kamenosochařskou
a později ji doplnil obchodem se službami pohřebními, které v tomto období
v Bojkovicích velmi chyběly. Aby uspokojil
tehdejší poptávku, zaměstnával ještě čtyři
dělníky na kamenické práce při zhotovování náhrobních pomníků. Sám se věnoval převážně odborné činnosti sochařské
a rytinám do černé švédské žuly. V té době
v prosperující živnosti zhotovoval figurální práce hlavně z hořického pískovce, ale
také menší práce z kararského mramoru.
Mnohé jeho sochařské práce stojí dodnes
na hřbitově v Bojkovicích, v mnoha obcích
v okolí, třeba i ve slovenských Chynoranech. V nadživotním provedení byla velmi
zdařilá socha svatého Josefa s Jezulátkem
či socha svatého Vendelína.
Po válce v roce 1945 zhotovoval otec
z pískovce státní znaky Československé republiky, které byly instalovány na několika
úředních budovách i školách. Později se
zaměřil na zhotovování pomníků obětem
1. a 2. světové války, které jsou dodnes k vidění například v Šanově, kde bylo sestřeleno americké letadlo s devíti zahynulými,
pomníky padlých hrdinů v Komni, v Šumicích u kostela, ve Vlčnově i v Bojkovicích.
Svými mimořádnými schopnostmi se vypracoval až k rytinám portrétů do černé
švédské žuly podle fotografií zemřelých.
Jeho sochařské práce a rytiny obdivovali
tehdy i známí akademičtí malíři, kterými
byli mimo jiné Jiří Heřman z Uherského
Hradiště nebo akademický malíř Josef Konečný z Hodonína.
V období padesátých let minulého
století však probíhala nejen tvrdá kolektivizace v oblasti zemědělství, ale snahou tehdejšího režimu bylo také zapojit všechny
samostatně pracující podnikatele – větší
i malé – do socialistických struktur, čili do
„komunálu“. Jednalo se prostě o likvidaci
jakéhokoliv soukromého podnikání. Padesátá léta minulého století byla nejtvrdšími
lety komunistické zvůle v celém čtyřicetiletém období jejich vlády. V tomto duchu
nelítostně a bezcharakterně také postupovali bojkovští komunističtí funkcionáři.
8

Roky otcovy kamenické dřiny, zvedání
těžkých kamenných kvádrů i prašná sochařina zhoršovaly jeho zdraví, což potvrzovaly i lékařské zprávy o snížené pracovní
schopnosti. Ze všech uvedených důvodů
můj otec tedy propustil zaměstnance a
chtěl alespoň v malém rozsahu pracovat
sám, převážně na portrétních rytinách do
žuly. S ohledem na zdravotní stav mu to
také umožňovala vyhláška dr. Kyselého
z 30. 6. 1955. K otcově zdravotnímu stavu
však tehdejší místní komunističtí funkcionáři vůbec nepřihlíželi. Jejich zášť vůči
otci se stále stupňovala, kladli mu samé
překážky. Bez udání důvodu zlikvidovali
obchod s pohřebními potřebami, o který
se starala matka. K provozování byl předán uvědomělé bojkovské soudružce i
se všemi věcmi, které z obchodu vyvezli. Otcovu dílnu zapečetili a poslali jej na
nejhorší práci do kamenolomu v Nezdenicích. Mimochodem, nedávno vyšla kniha Romana Cílka s názvem : „Běda tomu,
kdo vyčnívá z řady“ a stojí za přečtení. A
Martin Stehlíček vyčníval z řady tím, že
se do „komunálu“ zapojit nechtěl. Daně
řádně platil, odvolával se na vyhlášku dr.
Kyselého a na svůj výrazně zhoršený zdravotní stav. Když viděl, že na těžkou dřinu
v kamenolomu už vůbec fyzicky nestačí,
práci tam ukončil. Znova začal pracovat,
tentokrát sám a v pomalém tempu zase
doma, převážně na portrétních rytinách
a drobných pracích z mramoru. Nepáchal
žádnou trestnou činnost, zejména když
řádně platil daně.
Ani to mu však umožněno nebylo,
protože právě před šedesáti lety, 23. 4.
1958 otce zatkli. Následovala vykonstruovaná obžaloba pro nezákonné podnikání.
Lidovým soudem, který se konal v Bojkovicích dne 16. 7. 1958, byl otec za přítomnosti místních komunistických funkcionářů, kteří v podstatě tuto situaci vyvolali,
odsouzen do vězení na dobu pěti let nepodmíněně, ztrátě domu a veškerého majetku. Když zjistili, že vlastníkem domu je
matka, dodatečně nezákonně obvinili a
odsoudili i ji – na dva a půl roku nepodmíněně. Vše činili jen proto, aby mohli dům
pro komunální služby získat. Nepřihlíželi
ani k tomu, že mladší bratr Jindřich měl
tehdy teprve deset let, když musela matka
k výkonu trestu do slovenských Železovců nastoupit. Domů se vrátila bez nad-

Martin Stehlíček
sázky s obrnou lícního nervu. Bylo nutné
okamžité a několik měsíců trvající léčení
v uherskohradišťské nemocnici.
Byla jsem tehdy dvacetiletá a dobře si
vzpomínám na to, že v čase věznění bylo
na oba rodiče tvrdě a opakovaně naléháno, aby sami dali souhlas k našemu vystěhování – k vystěhování jejich dětí, z jejich
rodného domu! Otec však na předložený
papír napsal: „Pouze přes moji mrtvolu.“
Následovala však zpráva nejhorší. Otec
Martin Stehlíček ve výkonu trestu v pankrácké věznici dne 16. 12. 1959 ve věku 53
let zemřel. Poslední rozloučení s ním dne
22. 12. 1959 provázela veliká demonstrativní účast na jeho pohřbu za přítomnosti
STB. Po pohřbu otce se už k našemu vystěhování místní mocipáni neodvážili.
Teprve po pádu komunistického režimu v roce 1989 byli oba rodiče u Nejvyššího soudu v Brně dne 8. 12. 1993 v celém
rozsahu zproštěni obžaloby a plně rehabilitováni. Bohužel už oba po smrti. Je třeba
si uvědomit, že právě před šedesáti lety,
kdy se tato tragédie naší rodiny odehrála,
vládla u nás tvrdá totalitní moc komunistického režimu. Kdo měl však jiný názor,
kdo se nechtěl podřídit diktátu, zaplatil
to v mnoha případech tím nejcennějším
– svým životem, tak jako můj otec. Mám
dnes na očích už jen několik jeho obrázků, které zůstaly mým trvalým pokladem
a vzpomínkou na milovaného otce. Také
tuto těžkou křivdu, spáchanou na našich
rodičích s dopadem na celou naši rodinu
nosím v srdci stále už dlouhých šedesát
let. Odpuštění je těžké.
Zdenka Vévodová
Naše Bojkovsko

ŠKOLSTVÍ

Sportovní okénko prvního stupně
Naše základní škola je jednou z mála
vybraných škol v republice, která již několik let přímo spolupracuje s Českým atletickým svazem. S dětmi 4. a 5. tříd využíváme zdarma kvalitní pomůcky a metodiku
v hodnotě cca 30 000 Kč, vyjíždíme na závody apod. Navíc třikrát týdně sportujeme
s nejmenšími v rámci sportovních her.
V průběhu školního roku jsme zorganizovali řadu sportovních soutěží a
za některými jsme vyrazili i mimo naši
školu. Hned v září jsme uspořádali školní
kolo Sprinterského víceboje. V říjnu jsme
atletické snažení přesměrovali na vytrvalý běh. Jeho postupný trénink vyvrcholil
školními Ročníkovými závody na 600 a
800 m. Po školním kole soutěže O florbalové borce vyjel náš florbalový výběr na
okresní finále celostátní soutěže Pohár
základních škol. Za účast jsme získali florbalové vybavení v hodnotě 6 000 Kč.
V prosinci, těsně před Vánocemi, jsme
pro atlety připravili školní kolo Vánočního
víceboje a nejlepší si zasoutěžili v jeho
krajském finále v Uherském Hradišti. Zimní období je vhodné k posilování celého
těla, na prvním stupni není třeba činek,

stačí překonávat váhu vlastního těla. Vyvrcholením snažení byla lednová školní soutěž O nejlepšího šplhounka. Lyžařského výcviku na Kyčerce se letos na přelomu února
a března zúčastnilo 42 žáků 4. ročníku.
Do konce školního roku nás ještě čeká
spousta sportovních akcí. Žáci budou

Po stopách Komenského
Po stopách Komenského
se vydali žáci 5. tříd ve dnech
26. a 27. března 2018. Odjeli do
Uherského Brodu, kde navštívili Muzeum JAK, které připravilo
v rámci Dnů Komenského zážitkovou vzdělávací akci.
Myšlenka, že se o Komenském nebudou učit, ale budou
pátrat po informacích z jeho
života a díla, žáky nadchla.
A tak zábavnou a herní formou
prožili životní příběh „Učitele
národů“.
Na vtipných příkladech ze života si ujasnili, co je nesvoboda, společně se zamýšleli nad významem slov vyhnanství, samota,
stesk, domov apod.
Potom se všichni vydali na cestu Evropou. Své putování začali
v Uherském Brodě a skončili v Naardenu. A jak cestovali? No přece
kočárem, pěšky, na koni nebo volským povozem, přesně tak, jak to
bylo v tehdejší době běžné. Dokonce z hořícího Lešna zachraňovali
nejcennější věci.
Během dalších aktivit žáci zažili pocit zmaru, když jim někdo zničí
jejich práci, ale i pocit radosti při společné práci s balancovníkem.
Se zajímavým programem byli všichni velmi spojeni a odnesli si
s sebou spoustu zážitků.			
Iva Drgáčová
Naše Bojkovsko

soutěžit např. v přeskoku přes švihadlo,
vybíjené, minifotbalu, minivolejbalu i v atletických disciplínách. Celý první stupeň si
zasportuje také na tradičním červnovém
Sportovně kulturním dopoledni.
Jan Baier, garant sportu
na prvním stupni ZŠ TGM Bojkovice

Zápis žáků do prvních tříd
Na naší škole
proběhl 5. dubna
2018 zápis žáků do
1. třídy pro školní rok
2018/19.
Do školy zavítalo
v doprovodu svých
rodičů i prarodičů celkem 45 dětí.
Většina z nich nebyla ve školních lavicích poprvé, na
své malinko starší kamarády se totiž nedávno přišla podívat. A tak celý zápis probíhal v přátelském duchu.
Budoucí prvňáčci byli zapisováni v pěti učebnách,
kde si mohli zároveň prohlédnout výtvarné práce svých
starších kamarádů. Určitě se jim líbily i zadané úkoly, např.
počítání kostiček pro pejska, opis pejskova jména, společná rytmizace říkanky, přesouvání obrázků na interaktivní tabuli atd. Nezapomněli paním učitelkám a učitelům
zazpívat připravenou písničku nebo říct básničku.
Po splnění všech úkolů čekalo na děti malé překvapení v podobě dárečku od starších spolužáků a drobné
skládačky pro šikovné ruce.
Závěrem nezbývá než popřát všem budoucím prvňáčkům pěkně prožité zbylé dny v mateřské škole, krásné
prázdniny plné sluníčka a po nich velkou chuť do 1. třídy.
Téměř všechny děti se do školy těší, tak ať se jim u nás líbí!
Iva Drgáčová
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Základní škola na Štefánikově ulici
V tomto školním roce navštěvuje naši
školu 21 dětí. Ihned v záři čekala školáky
změna ve vedení, ze své funkce odstoupil
dlouholetý ředitel školy – Mgr. Lubomír
Bienert. Na základě výběrového řízení, vyhlášeného Zlínským krajem, se novou ředitelkou školy stala Mgr. Dagmar Špalková.
Začali jsme více pracovat na zpřístupnění školy veřejnosti. Spustili jsme facebookový profil školy a kompletně přepracovali webové stránky, nově o nás veškeré
informace naleznete na adrese www.zsstefanikova.cz.
Snažíme se, aby si děti ze školy neodnášely jen vědomosti a nová přátelství, ale
také zážitky. Proto se pravidelně účastníme exkurzí, přednášek a výletů. V září
jsme si prohlédli dominantu Bojkovic,
zámek Nový Světlov. Výrobnu místní firmy Lask si žáci prohlédli v říjnu. Listopad
byl ve znamení projektu Nadace Karla
Janečka #jsemlaskavec, který spočíval ve
vykonání laskavého skutku pro naše okolí.
Vybrali jsme si DPS Černíkova Bojkovice,
kde jsme seniory potěšili vystoupením a
vlastnoručně pečeným cukrovím, a také
NF Šance onkoláčkům, kam jsme zaslali
sladkosti vážně nemocným dětem. Přijali
jsme také pozvání Uherskobrodské Charity na promítání filmu Špunti na vodě
v kině Máj, tato akce sklidila u dětí velký
úspěch. V prosinci jsme shlédli vystoupení
studentek CSOŠ Bojkovice.
Rok 2018 jsme zahájili Tříkrálovým vystoupením pro seniory. Únor nám prozářil
Barevný týden na školách. Březen byl bohatý na zážitky, ve spolupráci s DDM jsme
zdobili Tillichovo náměstí velikonočními vajíčky. Žáci absolvovali besedu s profesionálním záchranářem. Zúčastnili se také Měsíce
čtenářů v Městské knihovně Bojkovice, kde
pro ně byl připraven zajímavý program.
Velmi důležitá je pro nás spolupráce
školy s rodiči našich žáků. Každoročně je
zapojujeme do Vánočního tvoření, které
probíhá v prostorách školy. Rodiče mohou
spolu se svými dětmi strávit tvořivé dopoledne a odnést si vlastnoručně vyrobené
dekorace. Letos jsme jako překvapení přidali i vystoupení žáků. Děti zazpívaly koledy, recitovaly básničky a zahrály divadlo
O velké řepě. V únoru proběhl Den otevřených dveří. Rodiče i široká veřejnost mohli
nahlédnout do výuky, nebo si odpoledne
prohlédnout vybavení naší školy.
Ani konec školního roku nebude
„nudný“. Těšíme se návštěvu místní hasičské zbrojnice. Každý rok chodíme plavat
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k sousedům do Eurocampingu. Pojedeme
na výlet do EKO sady Komňa, mladší žáci
si procvičí pravidla silničního provozu na
dopravním hřišti v Uherském Brodě. V ne-

poslední řadě nás čeká vernisáž a následná výstava výtvarných prací žáků školy,
která bude umístěna v Muzeu Bojkovska.
Veronika Urbánková

Naše Bojkovsko
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Církevní škola pedagogické a sociální
Seminář hudební výchovy s metodikou - prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.,
V březnu nás ve škole navštívila prof. PhDr.
Eva Jenčková, CSc., z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Pro žáky
3. a 4. ročníku připravila celodenní odborný seminář, kterého se zúčastnili také vyučující hudební výchovy a metodik hudební
a dramatické výchovy. V průběhu metodického semináře si žáci vyzkoušeli zajímavá prstová cvičení k rozvoji dětské jemné motoriky a pestré hudebně-pohybové
aktivity s tematikou lidského těla. Díky
akreditaci semináře MŠMT v systému
DVPP si účastníci odnesli nejen jedinečný
zážitek, ale i osvědčení, která jistě obohatí
jejich profesní portfolia.
Seminář Pedagogiky Franze Ketta
Pedagogika Franze Ketta je pedagogický
směr vycházející z křesťanského pojetí
člověka, který vznikl v sedmdesátých letech 20. století v Bavorsku. Původně se
tento pedagogický směr rozvíjel jako katechetický způsob práce s předškolními
dětmi pocházejícími zejména z problematických sociálních podmínek. V průběhu
let se z něj vyvinul samostatný pedagogický systém, který má své specifické postupy, principy, metody práce a pomůcky

a je vhodný pro všechny věkové skupiny.
Pro žáky 3. a 4. ročníku jsme ve škole zorganizovali workshop pedagogiky Franze
Ketta, který vedli odborní garanti Mgr. Eva
Muroňová Ph.D. a P. Dr. theol. Tomáš C. Havel CFSsS. Díky akreditaci semináře MŠMT
v systému DVPP si účastníci odnesli nejen
nové praktické dovednosti, ale i osvědčení
pro budoucí profesní portfolio.
Festival DOMIDOM
V pátek 22. 6. 2018 se bude konat již tradiční festival DOMIDOM. Kromě pestré
skladby hudebních, tanečních a divadelních vystoupení bude připraveno také

dostatek občerstvení. Děti jistě rády využijí pestrou nabídku dílen a her, které
připravují naši studenti. Program, který
se bude konat od 15 do 22 hodin v areálu
školy, bude zveřejněn začátkem června na
webových stránkách školy a v tištěné verzi
na plakátech ve městě.
Příměstský tábor
Od 9. – 13. 7. 2018 proběhne v prostorách
školy příměstský tábor s názvem „Plavba
jitřního poutníka“, jehož program a organizaci zajišťují učitelé a studenti naší školy
v rámci jejich odborné pedagogické praxe.
Jindřiška Beránková, ředitelka CSŠPS

Březen byl na Domě dětí
ve znamení Velikonoc
Začali jsme zdobením velikonočních vajíček. Děti ze ZŠ TGM Bojkovice
a ze ZŠ Bojkovice Štefánikova přišly na
DDM, kde si nejdříve formou soutěžního kvízu osvěžily svoje vědomosti
a znalosti o Velikonocích, velikonočních
tradicích. A potom každá třída zdobila
vajíčka. V pátek 23. března 2018 jsme
se sešli všichni ještě jednou, a to na
Tillichově náměstí, kde jsme připravenými vajíčky ozdobili stromy. Připojili se
k nám také studenti z CSOŠ Bojkovice.
Děti z 1. a 2. tříd se svými učiteli připravily krátký program, kterým přivítaly jaro.
O velikonočních prázdninách proběhl tradiční florbalový turnaj, na kterém naši borci získali třetí místo. Zároveň o velikonočních prázdninách, ve
středu a ve čtvrtek, na DDM probíhalo
velikonoční tvoření spojené i s oblíbeným nocováním. Nejenom že si děti
vyrobily velikonoční dekorace, zahrály
Naše Bojkovsko

spoustu her, ale také si samy připravovaly
jídlo - velikonoční jidáše, na zelený čtvrtek
zelenou polévku nebo oblíbené kuřecí
řízky s bramborovou kaší. Vše samozřejmě pod bedlivým dohledem a za pomoci
svých vedoucích.
Velikonoční víkend vyvrcholil v sobotu
31. března 2018. Členové kroužku karate i
se svým vedoucím Martinem Šimkem vyrazili do Kroměříže na zkoušky technické

vyspělosti KYU. Výprava, za doprovodu
rodinných fanoušků, byla velmi úspěšná, protože všichni zkoušky úspěšně
složili. Celkem získali 2 zelené pásky,
8 oranžových, 2 žluté a jeden „dospělák“
získal pásek modrý.
No, a teď už se těšíme na REJ ČARODĚJNIC 30. 4. 2018 nebo na POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ 16. 6. 2018.
Margita Tyroltová, ředitelka DDM
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Základní umělecká škola Bojkovice
Letošní soutěžní úspěchy
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje každoročně Soutěž
žáků základních uměleckých škol. V letošním školním roce se opět zapojila i naše
ZUŠka, a přestože do soutěží jdeme vždy
spíše pro zkušenost a inspiraci, vždy nás
potěší, když si naši žáci najdou přední
místa v nelehké konkurenci škol okresních
(celkem 5) nebo dokonce krajských (celkem 26), či případně celostátních.
Už na okresní úrovni jsme v hudebním oboru získali zajímavá ocenění:
ve hře na dechové nástroje – 3. místo Martin Michalčík (tenor), 2. místa Tomáš Dolina
(tenor) a Emma Vrublová (saxofon), 1. místa s postupem Antonie Samiecová (trubka), Michaela Kalivodová (zobcová flétna)
a Sára Macková (saxofon).
Ve zpěvu – 2. místa Barbora Pokorná
a Eliška Křížová, 1. místa s postupem Daniela Hrubčová a Klára Juřeníková, a k tomu
postoupilo do krajského kola také pěvecké
duo Eliška Křížová a Daniela Hrubčová.
Okresní kola se konala v Uherském
Hradišti, ale pro ocenění v krajských kolech si jeli naši postupující hudebníci
do Karolinky (23. 3. zpěv), do Kroměříže
(26. - 27. 3. dřevěné dechové nástroje)
a do Zlína Malenovic (28. 3. žesťové dechové nástroje). Výsledky nás opět velmi
potěšily a rádi se o ně s Vámi podělíme –
v krajském kole získaly:
3. místo Michaela Kalivodová, 2. místo
Klára Juřeníková a výše uvedené pěvecké
duo, 1. místo Antonie Samiecová a 1. MÍSTO
S POSTUPEM DO CELOSTÁTNÍHO KOLA Sára
Macková!
Za těmito úspěchy stojí velké množství
píle, času a energie všech těchto žáků, ale
také svědomité a trpělivé vedení pedagogů, jimiž jsou Zdeněk Vanďurka (žestě), Petra Procházková (flétny), Tomáš Staněk (saxofony) a Veronika Zaorálková (zpěv). Všem
jim patří velká gratulace a dík za vynikající
reprezentaci školy za hranicemi naší obce.
K vydařeným výkonům přispěli nemalou měrou také klavírní korepetitoři Eva
Jálová a Martin Kobylík, také jim hold!
V rámci této soutěže se konalo také
okresní kolo přehlídky tanečních oborů ZUŠ, pořádala ho naše škola 26. března,
a to hned pro dva okresy – vedle Uherského Hradiště se „utkaly“ soubory také
z okresu Kroměříž. Celý den byla škola
plná malých i větších tanečnic a tanečníků, kteří pak v soutěžním odpoledni
předvedli celkem 35 choreografií v duchu
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klasického, lidového nebo scénického
tance až tanečního divadla. Byla to skvělá
podívaná a mimořádný kulturní zážitek.
Této soutěže se za naši ZUŠku účastnily 3
choreografie pod vedením Kláry Mikešové
a získaly 3 bronzová pásma. Tanec je velmi
těžkou disciplínou vyžadující tvrdý trénink, sebekázeň a zároveň cit pro hudbu,
pohyb i drama. Náš taneční obor nedosahuje takových rozměrů (v počtu a velikosti
souborů), jako „velké“ školy, které obsadily
přední místa, ale jsme velmi vděčni naší
kolegyni za skvělý a nadstandardní přístup k jeho vedení i na malé škole, jakou
jsme my. Na tomto místě bychom chtěli
také poděkovat rodičům, kteří nám byli
ochotni finančně vypomoct při zajištění
občerstvení pro účastníky, kterých bylo
celkem neskutečných 237.
V recitační soutěži pro žáky literárně dramatického oboru „Dětská scéna“
se představili naši dramaťáci Josef Kohout, Tereza Hudská, Kateřina Gavendová, Bohumil Navrátil a Matěj Kročil, který
si z okresního kola přivezl 1. místo s postupem do kola krajského. I tady gratulujeme
nejen našim soutěžícím, ale také jejich vedení v osobě Romana Švehlíka.

Rodinné notování
V neděli 25. března 2018 jsme měli
na naší škole zcela mimořádný zážitek
- při novém programu nazvaném Rodinné notování se sešlo několik zajímavých
uskupení složených z našich žáků a jejich příbuzných. S maminkou, tatínkem
nebo babičkou si zahrálo a zazpívalo

16 našich mladých hudebníků. Repertoár
i nástrojové obsazení byly pestré a velice
záživné, nicméně nejvíc dostala nás učitele
i poměrně široké rodinné publikum právě
souhra generací, jejich zanícení se zapojit
a předvést svou radost ze společného hraní, a to s takovou bezprostředností, jaká se
málokdy na koncertech vidí! Přínosem pro
nás všechny byly i společné „vyučovací hodiny“ v době příprav na toto odpoledne.
Nutno říct, že všem zúčastněným, především příbuzným našich žáků, patří obdiv a velká podpora nás kantorů! Všichni
jsme odcházeli naplněni pocitem smysluplně strávené neděle a chuti v tom pokračovat. Těšíme se tedy na příští setkání.

Pozvání na Rodinnou
neděli
Neděle 27. května 2018 - zahrada ZUŠ
- v rámci programu „Rodinná neděle“ vystoupí od 17 hodin různorodé školní soubory a kapely.
Tři dámy české hudební scény na
Majáku – jste srdečně zváni!
pátek 4. května 2018 – Jazz café – Jana
Koubková quartet
pátek 11. května 2018 – komorní koncert
Leony Machálkové
čtvrtek 31. května 2018 – RADŮZA se svojí
kapelou
Informace o předprodeji vstupenek
a další najdete na www.klub-majak.cz
Za ZUŠ Bojkovice a Maják
Bojkovice z.s. Eva Regináčová
Naše Bojkovsko
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Košt slivovice 2018
První březnovou sobotu se v kulturním domě v Bojkovicích uskutečnil již 16.
ročník Koštu slivovice. Zahájení provedl
starosta města Petr Viceník. Košt slivovice
pořádala SK Slovácká Viktoria ve spolupráci s Městem Bojkovice. Přesto, že úroda
ovoce v našem regionu byla velmi slabá,
podařilo se pořadatelům zajistit k ochutnávce 243 vzorků. Z toho 127 slivovic,
34 jablkovic, 23 hruškovic, 15 meruňkovic
a 44 ostatních ovocných destilátů, jako
např. ořechovka, griotka, mirabelka, višňovice, třešňovice, ale také pálenka z pomerančů, malin, ostružin i Jägermeister a
různé likéry. Nelehká práce proto byla pro
degustační komisi v čele s předsedou Janem Grunou, která se svého úkolu zhostila velmi dobře, za což jí patří poděkování.
Svoji profesní úroveň si degustační komise zvýšila získáním certifikátu ovocných
destilátů v lihovaru R. Jelínka ve Vizovicích
– Distillery Land, pro Jana Grunu, Jiřího
Sojku, Lubomíra Valtera, Václava Vítka a
Pavla Homolu, Františka Kapsu, Milana
Dorušku, Bohumila Michalce, ale také pro
Janu Gorčíkovou. Drtivá většina dodaných
vzorků byla velmi dobrá, což se projevilo
na jejich hodnocení, a také to svědčí o
tom, že hospodáři věnují kvasu větší pozornost. V Bojkovicích na kulturním domě
přispěli k dobré náladě cimbálová muzika
Bojkovjan a hudební skupina Kasanova.
K degustování kvalitních pálenek byly
připraveny zabijačkové speciality a také
guláš. Protože tento košt byl pojat jako
otevřený a dodané vzorky byly z různých
koutů nejen naší republiky, ale také od
kamarádů ze Slovenska, proto bylo velmi těžké se v této konkurenci prosadit.
Pořadatele těší, že v hlavní kategorii, a to
v kategorii prestižní slivovice, zvítězil náš
občan Michal Pešek z Krhova a stal se tak
Šampionem koštu slivovice.

uznání za výborné pálenky v dalších kategoriích získali: Karel Holub z Babic (ořechovka), Jiří Čevela z Modré (mirabelka),
Vlastimil Lovecký z Uherského Brodu (bezovice), Jakub Rytíř z Bochoře (třešňovice),
Petr Lipták ze Žatce (vínovice), František
Opravil z Uherského Hradiště (slivovice
z dubové bečky), Michal Pešek z Krhova
(malinovice), Oldřich Pfeffer z Osvětiman
(datlovice), Hana Schafferová z Pitína (griotka), Zdeňka Švehlíková z Bojkovic (višňový likér) a František Opravil z Uherského
Hradiště (Jägermaister).
Diplomy a karafy předal oceněným
pěstitelům starosta města Petr Viceník
společně s předsedou SK Slovácká Viktoria Jaroslavem Kopperem a dlouholetým
příznivcem a podporovatelem koštu Liborem Lukášem. Slivovice – kvalitní destilát, užívaný v malém množství uznávají
i lékaři. Díky svému švestkovému obsahu

disponuje léčivými antioxidanty, prospívá srdci - roztahuje cévy, zpomaluje proces sklerotizace cév a postup ischemické
choroby srdeční, zlepšuje spalování tuků.
Draslík zase snižuje krevní tlak a omezuje
riziko tvorby ledvinových kamenů. Ale pozor, užívat je třeba kvalitní slivovici, a sice
po stopečkách. I naši předkové popíjeli
alkohol po ránu jako lék, na kuráž, při různých oslavách, zapíjení žalu, nebo jen tak
pro dobrou mysl a lepší náladu.
Organizační výbor koštu slivovice touto
cestou ještě jednou děkuje všem pěstitelům za dodané vzorky pálenek, degustační komisi za jejich nelehkou práci,
všem sponzorům, kteří přispěli do bohaté
tomboly, ale také moderátorce akce Květě Ogrodníkové. Těšíme se na další již 17.
ročník „Koštu slivovice“, který se uskuteční
v sobotu 2. března 2019. Koštu zdar a slivovici zvlášť!
Jiří Sojka, předseda organizačního výboru

Výsledky koštu slivovice 2018
Kategorie slivovice
1. místo a šampion koštu
Michal Pešek, Krhov
Kategorie hruška
1. místo – Michal Varga, Senec
Kategorie jablko
1. místo – Jan Jančařík, Nezdenice
Kategorie meruňka
1. místo – Peter Kozma, Bratislava
V kategorii ostatních pálenek nebylo stanoveno pořadí, ale komise ocenila
nejlepší vzorky čestným uznáním. Čestná
Naše Bojkovsko
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Košt slivovice pohledem návštěvníka
Košty slivovice přináleží k předjarnímu
období jak jeho první květy. Odloučit se
prostě od sebe nedají.
No, a právě v těchto týdnech se to košty v naší krajině jenom hemží. Snad v každé vesnici, ale i městě je možné je navštívit
a vychutnat jejich jedinečnou atmosféru.
Nejeden z nás uplynulou sobotu upřednostnil košt slivovice v Bojkovicích. Malebné město se nachází na rozhraní Slovácka
a Valašska a nápojový rejstřík tak mohl mít
svými odlišnostmi něco do sebe. Kdo tedy
vstoupil v uvedený den po šestnácté hodině do bojkovického kulturního domu,
rozhodně nemusel litovat. V tom času se
totiž z něho stávala „svatyně“ ochutnávání lahodného to moku, který svou pověstí
nemá široko daleko konkurenci. V sálu
už posedávaly desítky osob v družném
hovoru, stejně tak živo bylo i v přísálí,
kde hloučky přítomných zrakem doslova
„hladily“ vystavené vzorky křišťálově průzračných tekutin. A že těch nebylo, jak už
ostatně tradičně, málo. Snad stovky sklenic s destiláty stály na stolcích v pozoru
jako vojáčci v zákrytu, přičemž kolem nich
doslova „nábožně“ procházeli jejich ctitelé. Jinými slovy řečeno, vystavené vzorky
se stávaly v těch chvílích jakýmisi magnety, jejichž obsah k sobě neodolatelně vábil
chuťové buňky všech svých obdivovatelů.
Lidskému jazyku lze tak jenom závidět
to nepřeberné množství smyslových buněk, z nichž každá touží být při takových
příležitostech polaskána životadárným
mokem. V příkladném záklonu hlavy
a následném pak si počínání byla tato „nebeská“ mana vkládána do úst příjemců, ať
již zdatných profesionálů nebo amatérů.
Výrazy v obličejích koštujících pak nenechávaly nikoho na pochybách, že dotyční
prožívají v těch okamžicích pocity víc jak
blažené.
Atmosféru setkání hned zpočátku navodila mládím oplývající Cimbálová muzika Bojkovjan poutavou lidovou hudbou
a zpěvem pod vedením půvabné primášky Terezky Koběrské. Melodie z jejich hudebních nástrojů jakoby svou náplní rezonovaly s jiskřivým mokem, čekajícím na
své ochutnávání. Úvodního slova se pak
s profesionalitou jí vlastní ujala paní Květoslava Ogrodníková, která účastníky slivovicového „summitu“ přivítala a popřála
jim co nejpříjemnější zážitky.
Pak již netrvalo dlouho a došlo k vyhlašování výsledků koštu, neboť oficiální
soutěžní degustace vzorků byla uskutečněna již s předstihem. Jako prvním se dostalo poct pěstitelům slivovice. Ano, toho
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nápoje , který je spolu s folklorem nepopiratelným symbolem celé naší krásné jihovýchodní Moravy. Jistě, jedná se o alkohol,
ale slivovice je přece jenom něčím více.
Skrývá v sobě objímavé teplo letních dnů,
konejšivé sluneční paprsky babího léta, a
především vůni dozrávajících modravých
plodů švestek a durancií. Tato tekutina má
tedy ve svém tajemnu i něco, co se nedá
jen tak vyjádřit jednoduchým chemickým
vzorcem. A hovořit o zdravotních účincích
slivovice a jí příbuzných tekutin je přece
pro každého rozumného člověka nošením dříví do lesa. A tak jeden za druhým
vystupovali vítězové jednotlivých kategorií destilátů na pódium a přebírali do svých
rukou diplomy a odměny za výsledky své
celoroční práce v sadu a následného dění.
Být mezi prvními je samozřejmě cenné,
ale obměnou výroku Pierra Coubertina
parafrázujme: „Důležité je sice vyhrát, ale
stejně tak významná je vlastní hodnotná
soutěž!“ a tou se bojkovický košt s jejími
výsledky nesporně tuto sobotu stal.
Mezi gratulanty nejúspěšnějším patřili starosta města pan Mgr. Petr Viceník,
exhejtman Zlínského kraje pan Bc. Libor
Lukáš, a za SK Slováckou Viktorii Bojkovice
pan Ing. Jaroslav Kopper. Slivovice se sice
tímto aktem stala „královnou“ koštu, ale
stejného uznání se v podobném duchu
dostalo i pěstitelům hrušňovic, calvadosu,

meruňkovic, ale i mnohých jiných z ovoce
vytvářených lahodných tekutin. Fotografie vítězů a gratulantů pochopitelně nemohly chybět, stejně jak uznalý potlesk
z řad početného diváckého obecenstva.
Cimbál s housličkami i nadále mezi přítomnými udržovaly skvělou náladu, aby
posléze doušky „ohnivé vody“ dle očekávání poněkud více rozvazovaly nejednomu z přítomných jazyk. Ale tak to přece při
podobných událostech má být. Byl tímto
setkáním přece dán jedinečný důvod si
popovídat s přáteli a známými, pochlubit
se a podělit o své dojmy a zkušenosti.
Gratulacemi program koštování zdaleka nekončil.
Na příjemně se bavící ještě čekala obsažná a lákavá tombola, večer pak vystoupení hudební skupiny Kasanova s tradičním a oblíbeným repertoárem. To vše se
dělo na počest tekutiny, která, obrazně řečeno, každým rokem k naší nemalé radosti „stéká“ z prosluněných strání východní
Moravy. Snad každý z dlouhověkých občanů může potvrdit, že „slzy“ této tekutiny v přijatelném množství vlévají život do
žil a činí jej nepopiratelně příjemnějším.
A tuto skutečnost košt v bojkovickém kulturním chrámu v plné míře potvrdil!
		
Jaromír Slavíček
/v osmdesátých letech člen protialkoholické
komise na gymnáziu v Uherském Brodu/

V Přečkovicích
Košt slivovice již podesáté
Předvelikonoční sobota patří každoročně k očekávaným a vítaným dnům
– v Přečkovicích probíhá Košt slivovice.
Letos již jubilejní 10. ročník se uskutečnil
31. března 2018. Jak je patrno z fotografií,
tato jarní přečkovská akce se těší nebývalé účasti jak místních, tak jejich příbuzných i známých. A bylo se na co těšit...
K dispozici byla ochutnávka 45 vzorků
různých kategorií. Nejhojněji byla zastoupena „trnka“ – 1. cenu si odnesl Vlastimil
Kovář, druhé místo získal Petr Zemčík a třetí místo obsadila slivovice Antonína Lance.
V kategorii „jablko“ zvítězil Roman Sviták a v kategorii „meruňka“ Ludmila Řiháková.
V rámci koštu probíhala také tradiční ochutnávka přečkovského zelí a pomazánek. V této soutěži bylo nejlépe hodnoceno zelí Jiřiny Svitákové a nejlepší pomazánkou byl vyhodnocen vzorek Renaty Jurákové. Ochutnávku všem zúčastněným
zpříjemňovala živá hudba, která pestrostí svého repertoáru potěšila jak mladší, tak
i starší generaci. K předvelikonoční náladě přispěl svými vstupy i oblíbený mužský
sbor Vavřineček. Součásti večera bylo rovněž losování bohaté tomboly. Poděkování
patří všem sponzorům a také všem, kteří se na přípravě akce podíleli.
A pro všechny ostatní – platí pozvánka - přijďte se za námi do Přečkovic podívat!
Jitka Grunová
Naše Bojkovsko

KULTURA

Novinky v Muzeu Bojkovska
S příchodem jara se začíná příroda probouzet a podobně je tomu i u nás v muzeu. Ne že bychom v muzeu v zimě spali,
ale pěkné jarní počasí přiláká na prohlídku
místní i turisty, a muzeum tak začíná pomalu ožívat.
Výstavy, besedy
Od 16. února do 6. května 2018 je
v muzeu nainstalována výstava věnovaná
130. výročí Vlárské dráhy. Na vernisáži,
kterou si nenechalo ujít přes 80 milovníků
železnice, promluvil o historii trati procházející přes naše město bývalý náčelník
stanice Bojkovice pan Karel Urbánek. Součástí výstavy je také model železnice, který bude po skončení výstavy díky ochotě
majitele Jaroslava Kříže dlouhodobě zapůjčen a zakomponován do stálých expozic. Na závěr výstavy se můžete v pátek
4. května 2018 v 17 hodin těšit na přednášku o historii této vlakové trati.
V únoru se členové Klubu Světlov seznámili na přednášce Tomáše Hamrlíka
s osudovými osmičkami v dějinách našeho státu od roku 1278 až po srpnové události 1968.
17. května 2018 zahájí již tradiční výstavu svých prací žáci ze Základní školy
Bojkovice, Štefánikova 957. Na veselé obrázky a výtvory dětí se budete moci přijít
podívat až do 17. června 2018.
25. května 2018 k nám do Bojkovic
připutuje výstava z Muzea luhačovického
Zálesí, která mapuje vojenské hřbitovy
a pomníky Dušana Jurkoviče z období
1. světové války.
Návštěvnický provoz
Během uplynulého období navštívilo
muzeum několik organizovaných skupin,
byly to děti z bojkovské MŠ 1. máje a také
ze školky z Biskupic. Výstavu Vlárské dráhy
si přišli prohlédnout žáci ZŠ TGM v rámci
školní družiny.
V květnu končí v muzeu zimní provoz a již
budeme mívat otevřeno denně od 9 do 12
hod. a od 13 do 17 hod.
Další činnosti
Od ledna letošního roku přešla na Muzeum Bojkovska redakční práce spojená
se zpravodajem Naše Bojkovsko. Zdenka
Maňasová, která má městský časopis na
starosti, se zúčastnila školení s názvem
Obecní zpravodaj a radniční noviny se zaměřením na GDPR.
Od roku 2018 má muzeum na starosti také kronikáře města i městských částí.
V únoru proběhl ve Zlíně seminář Kronikářská praxe I, jehož jsme se zúčastnili
společně s městskou kronikářkou Jindřiškou Cimbálkovou. Kronikáři z Bojkovic
Naše Bojkovsko

a městských částí se společně setkali v
březnu v muzeu a sdělili si své poznatky
při každoročním psaní kroniky.
Muzejní knihovnice Zdenka Maňasová byla přítomná mezikrajského zasedání
muzejních knihovníků Jihomoravského a
Zlínského kraje v Mikulově, kde prezen-

tovala své čerstvé zkušenosti s knihovnickým systémem Tritius.
Již sedmým rokem proběhl začátkem
dubna v Uherském Hradišti Miniveletrh
cestovního ruchu, jehož jsme se zúčastnili
a prezentovali Mikroregion Bojkovsko.
Eva Hamrlíková

Velikonoční předvádění
řemesel letos poprvé v muzeu
K odbobí před Velikonocemi,
ústředními svátky liturgického roku, patří v Bojkovicích již tradičně konání Velikonočního předvádění řemesel. Oproti
minulým ročníkům, které probíhaly
v zasedací místnosti Městského úřadu
Bojkovice, zavítali letos předvádějící
i návštěvníci do Muzea Bojkovska.
Vzhledem k výhodám členitého prostoru muzea bylo možné příchozí návštěvníky rozptýlit mezi výrobce, kteří
je očekávali v jednotlivých expozicích
a výstavních místnostech. Všem zájemcům, ať už z řad dětí či dospělých, tak
mohl být zároveň nabídnut také zajímavý výklad, týkající se jak výrobních
postupů, tak i hotových výrobků, které
bylo možné si následně zakoupit.
Bohatá byla letos především přehlídka kraslic tvořených různými technikami. Ludmila Dvořáková z Uherského Hradiště - Sadů prezentovala
malování kraslic zelových, kvítečkových
a kostelových. U Ivy Horákové z Tučap
bylo možné spatřit kupříkladu kraslice
voskové, vyškrabávané či děrované.
Voskové kraslice byly k vidění také u
Otílie Šimoníkové z Bojkovic. Neobvyk-

lou metodu zdobení kraslic bavlnkami
předvedla další obyvatelka Bojkovic,
Marie Mendlová. Pavol Adamec z Vizovic zaujal návštěvníky drátovanou keramikou a výrobou mnoha drátěných
předmětů. Také jeho manželka Jarmila
Adamcová využila jemného drátku ke
zdobení kraslic a dále předvedla malování kraslic vnorovských. Miloslava
Svobodová z Nezdenic a Martina Kundratová z Uherského Brodu se věnovaly výrobě velikonočních dekorací za
pomoci různých technik i materiálů,
kterými mimo jiné byly papír, látky, drátek, pedig. Dívky z Církevní střední školy
pedagogické a sociální v Bojkovicích
předvedly kromě velikonočních dekorací také ukázku techniky paličkování
či postup tkaní na přenosném tkalcovském stavu. Pavel Kolařík ze Záhorovic,
reprezentující Dětský domov Bojkovice,
přispěl k programu další tradiční činností spjatou právě s Velikonocemi, a to
pletením velikonočních tatarů.
Všem předvádějícím i návštěvníkům děkujeme za účast a těšíme se na
setkání při další příležitosti.
Veronika Janovská
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KULTURA

Městská knihovna
Březen – měsíc čtenářů
Knihovna v tomto měsíci připravuje nejen pro své čtenáře, ale i návštěvníky řadu
akcí. Již tradičně jsme do programu zařadili Posezení pro seniory spojené s besedou.
Tentokrát jsme pozvali ředitele muzea
Mgr. Tomáše Hamrlíka s velmi zajímavou
přednáškou „Sto let od konce 1. světové
války“. Nesmím zapomenout ani na další
cestopisnou besedu. O Španělsku a Portugalsku nám přijeli povyprávět manželé
Alena a Jiří Márovi. Každoročně v tomto
měsíci knihovna vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti a žáky ZŠ a MŠ. A protože letos
uplynulo 25 let od úmrtí známého ilustrátora Radka Pilaře, zaměřili jsme toto téma
právě na jeho obrázky. Soutěž nazvaná
„Postavičky Radka Pilaře opět ožívají“ potrvá do konce května a bližší informace si
zájemci mohou zjistit přímo v knihovně.
Ludmila Hanáčková z Bojkovic nám pro
tento měsíc zapůjčila své háčkované dečky, které si mohli čtenáři i návštěvníci prohlédnout v prostorách knihovny. Byl také
vyhlášen nejlepší čtenář/ka za minulý rok.
V dospělé kategorii získala knižní cenu
Alena Šestáková a v dětské kategorii Michal Michael. Oběma gratuluji. Proběhla
další zajímavá, ale také poslední, beseda
jarního cyklu s Marií Lollok Klementovou
na téma Švýcarsko vlakem. Na další přednášku se můžete těšit opět na podzim,
začínáme s nimi v říjnu v Týdnu knihoven.
Noc s Andersenem
trochu netradičně
V letošním roce se již po třetí v naší
knihovně ve spolupráci s Muzeem Bojkovska uskutečnila ve dnech 23. - 24. 3. 2018
celonárodní akce Noc s Andersenem.
Tentokrát jsme ji pojali trochu netradičně,
rozšířili jsme své obzory a zapojili do spolupráce také Obecní knihovnu ve Starém
Hrozenkově se Základní školou Starý Hrozenkov.
Akce se zúčastnily děti ze čtenářského
kroužku Knihomílek, děti z historického
kroužku při muzeu a žáci druhého stupně ZŠ Starý Hrozenkov, kteří jsou čtenáři
obecní knihovny.
Oficiální zahájení bylo v pátek 23.
3. 2018 v 16 hodin v městské knihovně,
kdy jsme se všichni přivítali, navzájem se
představili, rozdali si jmenovky, abychom
se lépe poznali, a slavnostně přečetli dopis s poselstvím, který všem nocležníkům
zaslal velvyslanec v Dánské Kodani pan
Radek Pech.
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Tématem letošní Noci s Andersenem
byla pohádka O pejskovi a kočičce od
Josefa Čapka, ale také Rychlé šípy od Jaroslava Foglara. Některé knihovny si také
připomněli 100. výročí od konce 1. světové války. My jsme oslovili Kynologický
klub ze Slavičína. Jejich hosté – Kamila
Ševčíková, Monička Svobodová s fenkou
Werbee a Petra Mojžíšková s pejskem Bobem si pro nás připravily velmi zajímavé
povídání o canisterapii a výcviku pejsků,
doplněné praktickými ukázkami. Děti se
například dozvěděly, jak k pejskům přistupovat a jak se k nim chovat, ale také jak se
zbavit strachu z těchto čtyřnohých přátel.
Po skončení více jak dvouhodinového
povídání jsme se všichni posilnili, povečeřeli a trochu si v knihovně hráli a soutěžili.
Po osmé hodině večerní jsme se vydali na
procházku přes místní hřbitov k mohyle
Svatopluka Čecha. Tou nás se svým poutavým vyprávěním o historii Bojkovic provázela Mgr. Eva Hamrlíková z muzea. Po
načerpání čerstvého vzduchu jsme se pře-

sunuli do muzea, kde začala již očekávaná
noc. Rozložili jsme si spacáky, přichystali
se ke spaní. Aby se nám lépe usínalo, četly
nám paní knihovnice krásné pohádky na
dobrou noc. A protože toho za celé odpoledne bylo opravdu hodně a také na
procházce jsme se unavili, všichni jsme
usnuli po jedenácté hodině večerní. Za
to ráno se většina z nás budila už po šesté
hodině. To ale vůbec nevadilo. Muzeum je
velké a je na co se dívat a co si projít. Nejvíce však bavila děti expozice školy, kde některé vydržely až do snídaně. Po té se ještě
v muzeu soutěžilo. Paní Hamrlíková si pro
děti připravila zajímavou soutěž, jejímž
tematem byly Bojkovice a Bojkovsko, a po
soutěži děti hledaly pomocí indicií poklad.
Ten v podobě sladkostí našly velmi rychle. Po skončení soutěžního klání jsme se
s dětmi kolem desáté hodiny rozloučili,
rozdali jim pamětní listy a malé pozornosti
a společně se všichni vyfotili.
Chtěla bych tímto poděkovat knihovnici Romaně Marečkové a paní učitelce
Michaele Mačátové ze Starého Hrozenkova za to, že jsme mohli navzájem rozšířit
spolupráci za hranice svých domovských
knihoven a navázat tak krásné přátelství
nejen mezi dospělými, ale i mezi dětmi.
Muzeu Bojkovska, především Evě Hamrlíkové, za pomoc a poskytnutí prostor na
spaní. Také rodičům dětí za výborné dobroty, které připravili, a podporu při této
akci. A především báječným dětem za to,
že tuto noc s námi absolvovaly a snad si
odnesly krásné vzpomínky. Za rok zase na
viděnou…
Kristýna Šopíková, knihovnice
Naše Bojkovsko

KULTURA

Ohlédnutí za fašankem Slavíčci ze Světlovánku
v Přečkovicích

Tradiční fašankové veselí proběhlo v Přečkovicích 17. února
2018. Opět k nám zavítala cimbálová muzika Bojkovjan, která
spolu s maškarami prošla obcí a potěšila místní občany zpěvem
i tancem. Počasí nám přálo, nálada vydržela i do pozdního odpoledne při společném posezení v místním kulturním zařízení. Dík
patří všem, kteří se akce zúčastnili, cimbálovce Bojkovjan i všem
místním za vřelou pohostinnost.
Jitka Grunová

Veliký velikonoční
výlet do Brna

Už je tak trochu tradice, že si před Velikonocemi děláme se Světlovánky výlet do Brna na tamní Velikonoční trhy
na náměstí Svobody. Tentokrát nás ale čekala výzva – neměli jsme tancovat hodinu, chtěli nás tam rovnou tři hodiny! Bylo to těžké, ale ne nemožné. Sbalili jsme se tři skupiny
tanečníků od přípravkáčků po mládežníky, přibalili muzikanty z Koménky a cimbálovou muziku ZUŠ, pár pomocníků rodičů a vyrazili. Ukázalo se, že největší úskalí výletu
s děckama může být to, že v jednom autobuse funguje internet a v druhém ne. Polovinu cesty jsme tak slyšeli „dojeďte ten s wifi“ nebo „předjeďte ho, ať líp chytáme signál“.
Přežili jsme ale i toto „neuvěřitelné dobrodružství“ a dorazili
do Brna. Nejmenší se spolu s puberťáky před vystoupením
převlékali do krojů na náměstí ve stanu. Protože ale nebyl
nafukovací, zbytek výpravy využil azylu brněnského rozhlasu. A tak jsme toho využili a nahráli si jen tak pro legraci
v jednom ze studií písničku. Jen ji, prosím, nechtějte slyšet!
				
Karolína Peřestá
Naše Bojkovsko

Stejně jako v minulých letech, tak i letos se děti ze Světlovánku
zúčastnily pěvecké přehlídky Zazpívej, slavíčku. Do letošních
regionálních kol se přihlásilo přes 200 dětí z Uherskobrodska
a Uherskohradišťska. Ze Světlovánku jsme vyslali 9 šikovných
zpěváčků, ze kterých dva, Magdička Jančová a Matyáš Peřestý,
postoupili do okresního finále přehlídky do Uherského Hradiště.
Matyáš zaujal porotu písničkou „Když sem šel ze Bzovéj“ natolik,
že postoupil ještě dál, a to do Zpěváčka Slovácka do Dolních Bojanovic, který se bude konat 21. dubna 2018.
Iva Hlaučová

Tak jsme tu zimu vyhnaly!

Na „Smrtnú nedělu“ se na bojkovickém náměstí sešla děvčata ze Světlovánku, aby vyhnala letošní zimu z našeho městečka.
Nejmladší tanečnice nesly zlou Morenu v čele průvodu k řece Olšavě, kde se nám ji podařilo i přes silný vítr nakonec zapálit a s jásotem hodit do vody. Abychom si byly jisté, že se zima už nevrátí,
posbíraly jsme kameny kolem nás a kruté Moreně se „pomstily“.
Po návratu na náměstí jsme pak tancem, zpěvem a vrbovými
proutky přivolaly a přivítaly jaro. Smrt, smrt, ukrutná, kyselico nechutná, kyselicu zíme a smrt utopíme!
				
Veronika Peřestá

Kudy a kam na Bojkovsku
Na Infocentru Muzea Bojkovska si mohou milovníci turistiky
zakoupit turistický průvodce Kudy
a kam na Bojkovsku.
Průvodce, který napsala Markéta Klimentová, nás provede
34 turistickými trasami Bílých Karpat a Vizovských vrchů.
Cena průvodce je 90 korun.
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Světlovánci řehtajú v Bojkovicích
Na Zelený čtvrtek jsme se s tanečníky
Světlovánku sešli před sedmou hodinou
večerní u sv. Vendelína, abychom poprvé
za Velikonoce nahradili zvony, které odletěly do Říma, klepáním a řehtáním. Rozdělili jsme se do tří skupin a v sedm hodin začali s obchůzkou Bojkovic se snahou projít
jejich co největší část. Ta nám trvala vždy
zhruba půl hodiny, než jsme se sešli na
Tillichově náměstí. S malými obtížemi se
vstáváním, jsme ale přesto naše hrkačky
a řehtačky roztočili i následující den v šest
hodin ráno, a v poledne už nás lidi vítali
s úsměvem a obdarovávali naše mladší
chlapce sladkostmi.
Nejdůležitější hodinou Velkého pátku
byla hodina ukřižování Ježíše Krista, tedy
patnáctá hodina odpolední, kterou jsme
ohlašovali specifickým rytmem – tři, tři
hodiny. Na Bílou sobotu v poledne jsme
ohlašovali čas naposledy, a na to se taky

někteří patřičně oblekli do krojů – vždyť
šlo taky o hodinu zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Na náměstí nás uvítal také pan sta-

rosta s krabicí plnou sladkostí pro klepače. Už teď se těšíme na další Velikonoce.
		
Ondřej Maštalíř

Velikonoční klepání ve Bzové je unikátní
Velikonoční klepání ve Bzové svým
provedením a synchronizací patří k unikátním dochovaným velikonočním zvykům. Prakticky začíná již na konci masopustu, kdy se chlapci školního věku
začínají scházet ke zkouškám, učí klepat
chlapce, kteří se doposud klepání nezúčastnili. Zkouší se ovšem mimo obec, aby
klepání nebylo slyšet. Vedoucím klepáčníků je zpravidla nejstarší a nejzkušenější
z nich a zastává funkci tzv. přijímače. Přijímač rozděluje klepáčníky do dvou skupin,
na skupiny starších a mladších chlapců,
určuje, co bude každý z nich dělat a již
v tuto dobu ze starších klepáčníků vybírá přijímače pro příští rok. Dbá se na to,
aby se vždy jednalo o lichý počet chlapců,
kteří tuto velikonoční obchůzku budou
provádět, v ideálním případě jedenáct,
tak jako bylo jedenáct apoštolů bez Jidáše. Bohužel ne vždy se tento počet daří
dodržet, a tak v posledních letech chlapců
bývá většinou devět.
Klepáčníka-přijímače poznáme podle
toho, že není zařazen do žádné řady a má
klepáč se třemi kladívky, kterým se říká
kyjanky, ostatní chlapci mají klepáče pouze s dvěma kladívky. Skupinu dále tvoří
chlapci tlačící velký trakař a malý trakař,
kterým se říká táčky, velký vpředu a malý
vzadu.
Klepání začíná na Zelený čtvrtek
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Velikonoční klepání v Přečkovicích.
v patnáct hodin modlitbou u kapličky.
Klepáčníci se na povel přijímače zařadí do
zástupů, vycházejí všichni jednotně levou
nohou a klepou v předem daném rytmu.
Po několika metrech se postaví do kruhu
obličejem k sobě, utvoří „kolo“ a změní
rytmus klepání. Než obejdou celou vesnici, takových „kol“ udělají čtrnáct, tak jako
bylo čtrnáct zastavení křížové cesty. Jedna
obchůzka vesnice trvá téměř dvě hodiny.
Tímto způsobem klepáčníci obcházejí
Bzovou ve čtvrtek ještě v osmnáct hodin,
na Velký pátek začínají s klepáním již ve tři
hodiny v noci, pokračují v patnáct a poté

v osmnáct hodin odpoledne. Celá velikonoční obchůzka končí na Bílou sobotu
opět ve tři hodiny v noci. Odměnu-výslužku za klepání v podobě vajec, finančních
i jiných darů si potom vybírají za zpěvu
písně Vstal z mrtvých světa spasitel až
v neděli po ranní mši, které se povinně
všichni klepáčníci musí zúčastnit.
Poděkování patří všem, kteří svůj čas
obětovali na zachovávání lidových tradic,
místním chlapcům R. Jonášovi, R. Lysákovi, L. Vápeníkovi, P. Holinskému, E. Lysákovi, J. Polanskému a M. Jančářovi.
Pavel Juračka
Naše Bojkovsko
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Přehled kulturních a společenských akcí květen- červen
Datum
2. 5. – 4. 5. 2018

Název akce

Druh akce

Pořadatel

Místo konání

Týden otevřených dveří v MŠ

speciální akce

Mateřská škola

MŠ Čtvrť 1. máje a MŠ Štefánikova

4. 5. 2018

Historie Vlárské dráhy

beseda

Muzeum Bojkovska, p. o.

Muzeum Bojkovska

4. 5. 2018

Jana Koubková quartet

koncert

Maják Bojkovice, z. s.

Klub Maják

11. 5. 2018

Leona Machálková

komorní koncert

Maják Bojkovice, z. s.

Klub Maják

12. 5. 2018

Vesele kolem Bojkovic

turistika

TJ. Sokol Bojkovice

Bojkovice a okolí

15. 5. 2018

Společně s maminkami

akce pro rodiny

Mateřská škola

MŠ Čtvrť 1. máje

16. 5. 2018

Společně s maminkami

akce pro rodiny

Mateřská škola

MŠ Štefánikova

17. 5. - 17. 6. 2018

Výstava prací ZŠ Štefánikova

výstava

Základní škola Štefánikova

Muzeum Bojkovska

18. 5. 2018

Muzejní noc

Speciální akce

Muzeum Bojkovska, p. o.

Muzeum Bojkovska

25. 5. 2018

Vernisáž výstavy Hřbitovy Dušana Jurkovice

vernisáž výstavy

Muzeum Bojkovska, p. o.

Muzeum Bojkovska

Hřbitovy Dušana Jurkoviče

výstava

Muzeum Bojkovska, p. o.

Muzeum Bojkovska

25. 5. 2018

Kácení máje

lidové tradice

Spoluúčast kulturních institucí a spolků

Tillichovo náměstí

27. 5. 2018

Rodinná neděle v ZUŠ

akce pro rodiny

Základní umělecká škola

Klub Maják

29. 5. 2018

Puzzleiáda

akce pro děti

Městská knihovna

Městská knihovna

31. 5. 2018

Radůza

koncert

Maják Bojkovice, z. s.

Klub Maják

1. 6. 2018

Kácení máje v Přečkovicích

lidové tradice

Živé Přečkovice

Přečkovice

5. 6. 2018

Absolventský koncert ZUŠ

koncert

Základní umělecká škola

Klub Maják

Světlovský bál

dětský folklorní festival

Světlovánek

Tillichovo náměstí

15. 6. 2018

Pasování na školáky

akce pro rodiny

Mateřská škola

Zámek Nový Světlov

16. 6. 2018

Pohádkové putování

akce pro rodiny

Dům dětí a mládeže

Eurocamping Bojkovice

21. 6. 2018

Tečka za sezónou – Děda Mládek ilegal Band

koncert

Maják Bojkovice, z. s.

Klub Maják

25. 5. - 1.7 2018

7. – 9. 6. 2018

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TAVĚNÍ MÁJE A REJ ČARODĚJNIC

STAVĚNÍ MÁJE A REJ ČARODĚJNIC
v 17.00 vystoupení DFS Světlovánek

17.00 vystoupení DFS Světlovánek
18.00 DDM pořádá REJ ČARODĚJNIC
20.00 vystoupení hudební skupiny KUMPÁNI

Muzejní noc
v 18.00 DDM pořádá REJ ČARODĚJNIC

ve 20.00 vystoupení hudební skupiny KUMPÁNI

LLICHOVO NÁMĚSTÍ
ONDĚLÍ 30. DUBNA

TILLICHOVO NÁMĚSTÍ
PONDĚLÍ 30. DUBNA

Pátek 18. května 2018
od 17. hodin

čerstvení pro malé i velké zajištěno

občerstvení pro malé i velké zajištěno

Slovácké divadlo
Informace pro předplatitele
do Slováckého divadla v Uherském Hradišti.
Další představení Kříž u potoka bude ve čtvrtek 31. 5. 2018
Odjezd autobusu v 17.30 hodin z Pitína,
17.45 hodin z Bojkovic od Obchodního domu TIS,
17.40 hodin z Rudic.

STAVĚNÍ MÁJE

A REJ ČARODĚJNIC
v 17.00 vystoupení DFS Světlovánek
v 18.00 DDM pořádá REJ ČARODĚJNIC

ve 20.00 vystoupení hudební skupiny KUMPÁNI
občerstvení pro malé i velké zajištěno

Naše Bojkovsko

TILLICHOVO NÁMĚSTÍ, PONDĚLÍ 30. DUBNA
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KŘESŤANSKÉ OKÉNKO

Z liturgického kalendáře
MARIÁNSKÝ MĚSÍC KVĚTEN
„Pozdravuji Tě, Maria, dcero Boha
Otce“!
Již v roce 1549 benediktin Seidel píše
v knize Duchovní měsíc máj o měsíci květnu jako o mariánském měsíci.
Svatý Filip Neri povzbuzoval mládež,
aby v měsíci máji vzdávala každý den Panně Marii zvláštní úctu. Shromažďoval děti
u oltáře Panny Marie, kde jí předávaly první jarní květy. Věřícím doporučoval, aby
celou rodinu shromažďovali po celý měsíc
k modlitbě. Tato mariánská úcta se rozšířila mezi křesťany na celém světě. Kéž tento
měsíc obnoví a naplní nás všechny touto
výzvou. Májové pobožnosti ať se opět
konají i tam, kde se delší dobu nekonaly,
ať hromadná účast, po které Matka touží,
hlavně dětmi aby se naplnila. „Ó blahoslavená Panno, požehnej nás všechny jménem svého milovaného Syna!“ „Kněžno
máje, oroduj za nás!“
8. května - PANNA MARIA,
PROSTŘEDNICE všech milostí.“
Titul Prostřednice má pro nás svůj
význam. Blahoslavená Panna je vzývána
v církvi jako přímluvkyně, pomocnice,
ochránkyně a prostřednice. Pod tímto
titulem je oprávněně uctívána a vzývána. Je Matka všech lidí a zvláště věřících.
Svým mateřstvím se Maria pro nás stala
Prostřednicí všech milostí. Maria je naším
opěrným bodem, společenstvím lásky,
vzorem modlitby. Ona je naše naděje, ona
nás neopustí.
10. května - NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ
„Je mi dána veškerá moc na nebi i na
zemi… Já jsem s vámi po všechny dny až
do skonání tohoto věku“. /Mt.28,18,20/.
Velikonoční události pokračují tímto velkým svátkem, kdy si připomínáme
vstoupení Ježíše Krista na nebesa čtyřicet
dní po jeho vzkříšení. Vstup Ježíšova lidství
do Boží nebeské slávy, odkud znovu přijde.
Osud našeho světa je v rukách dobrého
Otce a Ježíše Krista – Pána nade vším, který
před svým nanebevstoupením řekl: “Je mi
dána veškerá moc na nebi i na zemi… Já
jsem s vámi po všechny dny až do skonání
tohoto věku“/Mt 28,18,20/. Tento svátek
připadá vždy na čtvrtek, svátkem začíná
devítidenní období před Letnicemi – slavností Seslání Ducha Svatého.
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20. května - SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO – BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ
„Přijď, o Duchu přesvatý, rač paprsek
bohatý světla svého v nás vylít…“
Letnice, Seslání Ducha Svatého – Svatodušní svátky jsou slaveny 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení
Páně – vždy dva dny, v neděli a v pondělí,
a jsou vyvrcholením Velikonoc - svátkem
seslání Ducha. Duch Svatý udržuje v církvi život Ježíše Krista a pomáhá věřícím
prohlubovat vědomí, že Ježíš je Boží Syn
a Pán. Důvěřujme v Ducha Svatého, On
jedná v nás, On je uvnitř nás, dává nám
pokoj a radost. Nechme se od něho vést,
buďme dětmi modlitby a společenstvím
s Bohem. Svatý Pavel nás vybízí: „Oživ plamen Božího daru, který ti byl dán. Vždyť
Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti.“
27. května - NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul.“/Jan 3,16-18/
Dnešní neděle zasvěcená oslavě Nejsvětější Trojice je poctou pro každého člověka. Každý, kdo má ve svém srdci aspoň
trochu pokory a má víru v Trojjediného
Boha, si uvědomuje, že bez Boha nemůže
nic. Děkujeme božské Trojici za její lásku,
za dar víry. Pracujme proto každý na svém
duchovním životě, aby milost Boží nás
provázela celým životem.
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – v tento
den přijmou děti z naší farnosti svátostného Ježíše v Eucharistii. Je to důležitý
okamžik křesťanského života a tím růstu
k víře, je vydatným lékem, který nás zbavuje všech našich hříchů, hněvu, závisti,
pokušení. Přijímejte, milé děti, Tělo Páně,
co nejčastěji- zvláště v neděle a svátky
i společně se svými rodiči. Ze svatého přijímání čerpáte sílu a útěchu, kterou stále
potřebujeme. Ona je vrcholem a pramenem křesťanského života.
31. května - TĚLO A KREV
PÁNĚ - BOŽÍ TĚLO
„Kdo by mohl nemilovat toho, který
nás tak velice miloval.“
Tento svátek je svátkem Eucharistie,
svátkem zázraku mše svaté, která byla
ustanovena před dvěma tisíci let. Je to
oběť-oběť na kříži – hostina, která spočívá

v tom, že jíme Ježíšovo Tělo a pijeme jeho
Krev, nekonečné tajemství, které připouští
jen víra jako Boží dar. Radujme se, že můžeme oslavit tento svátek vtělené lásky.
Slavnost Těla a Krve našeho Pána se
uskuteční 3. června 2018 tradičním průvodem do ulic města, abychom našeho Spasitele ukázali a zároveň s ním požehnali
a ohlašovali radost, pokoj a lásku. Zvláštnost tohoto svátku má tři prvky – stání
před Pánem, chození s Pánem a klečení
před Pánem. Naše klanění by nemělo nikdy končit!
Měsíc červen je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie.
Srdce lásky, darujete život a spásu, slávu a lásku. Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše. V Ježíši a Marii symbolizuje SRDCE jejich nesmírnou lásku, která
se obrací k Otci a skrze něho ke všem lidem. Jejich láska, ať je pro nás příkladem a
dává nám sílu k napodobování a přijímat
do našich srdcí božskou lásku k nim i ke
všem lidem.
Farní akce
12. 5. 2018 – Pouť na svatý Hostýn
15. 5. 2018 – Adorační den Římskokato		
lické farnosti Bojkovice
27. 5. 2018 – První svaté přijímání se
		
začátkem v 9.30 hodin
27. 5. 2018 – Mše svatá u kapličky v Bzové
		
se začátkem v 15.00 hodin
3. 6. 2018 – Boží Tělo – mše svatá
		
s průvodem městem
9. 6. 2018 – pěší pouť na Žítkovou
22. 6 .2018 – Festival DOMIDOM
		
– organizuje Církevní škola
		
pedagogická a sociální
24. 6. 2018 – farní den
Čekáme na všechny, zapojte se!
Žáci a pedagogové Církevní školy pedagogické a sociální zvou děti od 5 do 12
let na Příměstský tábor, který proběhne ve
dnech od 9. 7. do 13. 7. 2018. Elektronické
přihlášky naleznete od 4.4 2018 na adrese
www.cirkevka-bojkovice.cz.
V roce 2019 se v bojkovické farnosti uskuteční svátost biřmování. Zájemci
o přijetí svátosti biřmování se mohou přihlásit do 30. 4. 2018 v sakristii nebo na faře.
Emílie Salátová
Naše Bojkovsko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
		 Odešli z našich řad

		 Antonín Křetinský, Bzová, 70 let
		 Dobromila Fialová, Bzová, 88 let
		 František Salvet, Bojkovice, 97 let
		 Jindřich Častulík, Bojkovice, 87 let
		 Jiřina Gorčíková, Bojkovice, 82 let
		 Ludmila Kapustová, Bojkovice, 91 let
		 Marie Hrnčárová, Krhov, 93 let
		 Marie Štipčáková, Bojkovice, 90 let
		 Milan Šuhajda, Bojkovice, 56 let
		 Olga Koželuhová, Bojkovice, 79 let
		 Olga Michalčíková, Bojkovice, 81 let
		 Samuel Kováč, Krhov, 70 let
		 Terezie Lahutová, Bojkovice, 84 let
		 Zdeněk Bičan, Bojkovice, 66 let

Vzpomínáme
Dne 1. března 2018 jsme vzpomněli nedožité
50. narozeniny pana Lumíra JURÁSKA.
Vzpomínají sestry s rodinami a Miloš

Dne 11. března 2018 uplynulo 20 let
od úmrtí pana Ladislava KAPUSTY.
Vzpomínají dcery s rodinami

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a žije v našich srdcích dál
Dne 28. března 2018 jsme vzpomenuli šesté výročí
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky paní
Ludmily MICHALČÍKOVÉ. Dne 19. dubna 2018
uplynulo 14 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka pana Josefa MICHALČÍKA.
V letošním roce by se dožili devadesáti let.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Ludmila a syn Radek s rodinami

Dne 5. dubna 2018 by se dožil 90 let
pan Florenc KLIMENT a zároveň
7. června 2018 by se dožila 80 let
paní Markéta KLIMENTOVÁ.
S láskou vzpomíná rodina

Čas neúprosně běží, ale bolest v srdci zůstává
Dne 8. dubna 2018 uplynulo 5 let od chvíle,
kdy nás navždy nečekaně opustil pan
Ing. Jaromír MAŇAS.
S úctou a láskou vzpomíná rodina.
Děkujeme za tichou vzpomínku
Dne 22. května 2018 uplyne pět let od úmrtí
našeho syna, pana Jaroslava STEHLÍČKA,
známého kameramana našeho kraje.
S láskou v srdci stále vzpomínají rodiče
a sestra Jitka s rodinou
Naše Bojkovsko

Dobrý člověk nikdy neumírá
v srdcích těch, kteří ho milovali…
Dne 11. dubna 2018 jsme vzpomenuli
desáté výročí úmrtí pana Stanislava
SALVETA z Krhova a zároveň dne
6. srpna 2018 vzpomeneme
páté výročí úmrtí paní Zdeňky
SALVETOVÉ z Krhova.
S láskou vzpomínají snacha Ludmila a synové Zdenek a Libor s rodinami.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Dne 8. května 2018 uplyne již 10 let,
co nás opustila naše maminka
a babička paní Jarmila SOJKOVÁ
a zároveň dne 18. června 2018
vzpomeneme nedožitých 90 let
pana Jaroslava SOJKY.
S láskou a úctou vzpomínají dcera
Eva, synové Jarek a Jiří s manželkou, vnoučata Jirka a Soňa
Dne 24. května 2018 uplyne rok, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan Oldřich SOJA.
S láskou a vděčností vzpomínají manželka,
děti, vnoučata a pravnoučata

Dne 27. května 2018 vzpomeneme 100.
výročí narození paní Olgy SETTARI,
dlouholeté občanky města Bojkovic.
Děkujeme všem, kdo ji znali, za tichou vzpomínku.
Rodina Settari

Dne 29. května 2018 vzpomeneme 20. výročí
úmrtí pana Františka ADAMCE z Krhova.
S láskou v srdci vzpomíná manželka Milada,
synové František, Lubomír a dcera Hana s rodinami

Kdo byl milován, není zapomenut
Dne 29. července 2018 vzpomeneme druhé výročí,
co nás navždy opustil pan Stanislav SALVET z Krhova.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka Ludmila,
dcery Martina a Šárka s rodinami

Kdo byl milován, není zapomenut
Dne 29. května 2018 by se dožila 50 let
paní Jana TÁBORSKÁ.
Vzpomínají rodiče a syn Vladislav s rodinou

Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, kontaktujte Zdenku Maňasovou osobně v Knihovně Muzea Bojkovska nebo písemně
e-mailem.
Kontakt: zdenka.manasova@muzeumbojkovska.cz.
Bližší informace na tel. 736 210 710.
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2004 je potřebný Váš
souhlas.
21

SPORT

Oddíl stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu tvoří v současné době 19 přispívajících členů, z toho
7 mládežníků. Činnost oddílu řídí výkonný
výbor, který pracuje ve složení: Jiří Šašinka
– předseda oddílu, Emil Vráblík – jednatel
a pokladník, Jaroslav Urbánek – člen výboru. Nyní má náš oddíl dvě mužstva dospělých a jedno v žákovské kategorii.
„A družstvo“ startuje v krajském
přeboru II. třídy, kde se vrátilo po ročním
působení v okresním přeboru, který s přehledem vyhrálo. V podzimní části mužstvo
podávalo nevyrovnané výkony a v polovině soutěže mělo pouhé 4 výhry, 1 remízu
a 6 porážek, což stačilo jen na 9. místo
v dvanáctičlenné tabulce. V jarní části došlo ke zlepšení výkonnosti u všech hráčů,
což se pozitivně projevilo na výsledcích
celého mužstva. Se 7 výhrami, 1 remízou
a 3 porážkami se posunulo do klidného středu tabulky na konečné 6. místo.
Základ mužstva tvořili Richard Matějík se 70 % úspěšnosti, Jaroslav Urbánek
(58 %), Radek Martinec (51 %) a Miroslav
Stehlík (28 %). Dále za první mužstvo nastoupili hráči B mužstva Jiří Šašinka a Jan
Urbánek a Martin Krpálek hostující z TJ Sokol Komňa.
„B mužstvo“ startuje v regionálním
přeboru I. třídy. Jelikož do této soutěže
postoupilo z 5. místa ve II. třídě a rozdíl ve
sportovní úrovni I. a II. třídy je velký, figuruje na posledním místě tabulky a je jedním
z kandidátů na sestup. Nejlépe bodujícím
hráčem je Jiří Šašinka s 53 % úspěšnosti.

„Žáci“ startují po delší době v pravidelné soutěži, a to ve II. lize okresu Uherské Hradiště. Umístili se na 4. místě z osmi
družstev. Registrovaní jsou zatím čtyři

chlapci, kteří hrají soutěž, a to Jakub Kuchař, David Rak, Matyáš Chovanec a Ondřej Chovanec. Nejlépe bodujícím hráčem
je Jakub Kuchař.
Jiří Šašinka

Sportovní úspěchy mladých sportovců

Velkého úspěchu dosáhli mladí kuželkáři bratři Lahutové na turnaji Poháru mladých nadějí v Blansku. Jakub Lahuta vyhrál
kategorii mladších žáků na celostátní úrovni, starší Honza Lahuta obsadil v kategorii starší žáci 5. místo a postupuje na Mistrovství
České republiky.
Dalším úspěšným sportovcem byl Michal Machala, který obsadil 2. místo na halovém mistrovství České republiky žactva
ve výšce výkonem 178 cm.
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Bojkovičtí hasiči
Pro některé slovo, ale pro nás poslání. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
Bojkovice je jednotka, která je zařazena
v JPO II/2. Co to znamená? Od vyhlášení
požárního poplachu mají členové této
jednotky pouze pět minut na to, aby se
dostavili do hasičárny, oblékli zásahové
obleky a jeli k nahlášené události operačním střediskem nebo samotnými
občany. Jednotku tvoří 33 členů, z nichž
22 je nositeli dýchací techniky, 7 školených
velitelů, 8 strojníků a 3 zdravotníci. Všichni
členové každoročně provádí školení a cvičení jak v rámci sboru, tak ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem Uherský
Brod. Vybavení naší jednotky je takové, že
je schopna zasahovat třemi zásahovými
vozidly najednou. V dnešní době hasiči
nezasahují jen u požárů, ale také při živelních pohromách, kterými jsou záplavy,
popadané stromy, při hledání ztracených
osob anebo k odstranění nebezpečného
hmyzu atd. Bojkovická jednotka v roce

2017 zasahovala celkem u 46 událostí,
dvacet čtyři z nich zajištovala samostatně.
Vyjížděla k 17 požárům a technicky pomáhala u 29 nahlášených událostí na katastru Bojkovic a přilehlého okolí. Bojkovští
hasiči se rovněž podílejí na organizování
různých společenských a kulturních akcí,

pořádání a zabezpečování plesů, hodové
zábavy, zabíjačky, stavění máje a dalších.
Jednotka vždy reaguje na různé žádosti
od města nebo pomáhá jiným organizacím. Všem aktivním členům patří za jejich
obětavou činnost velké poděkování.
Tomáš Gabrhel, velitel jednotky

NAŠE BOJKOVSKO
periodický tisk územního
samosprávného celku.
Vydává Město Bojkovice, Sušilova 952, 687 71
Bojkovice, řídí redakční rada ve složení Tomáš
Hamrlík, Zdenka Maňasová, Eva Regináčová,
Zdeněk Ogrodník st., Petr Viceník, odpovědná
redaktorka Zdenka Maňasová. Reg. číslo MK-ČR E 13132. Náklad 800 ks. Sazba, osvit a tisk
dot. DesignStudio s.r.o., Hraniční 2253, 370 06
České Budějovice. Vychází jako dvouměsíčník.
Vydáno k 1. 5. 2018.

Od 1. 4. 2018 najdete kancelář Kooperativy v nových prostorách budovy TIS
(vedle obchodu Hruška) Nová adresa: Mánesova 954, 687 71 Bojkovice
Otevírací doba: Po-Pa 8:00-16:00, tel.: 733 619 079

Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat
příspěvky. Uvedené příspěvky nemusí nutně
vyjadřovat stanoviska vydavatele. Děkujeme za
pochopení.

Uzávěrka příštího čísla
je 6. června 2018.
V rámci rychlejšího a operativnějšího zpracování zpravodaje Naše Bojkovsko můžete své
příspěvky zasílat e-mailovou poštou na adresu
zdenka.manasova@muzeumbojkovska.cz, případně doručit datový nosič do Muzea Bojkovska. Bližší informace na tel. 736 210 710.

Distribuční místa
zpravodaje Naše Bojkovsko
Zpravodaj města je možné si zakoupit
na těchto prodejních místech:
– Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice
– Infocentrum Muzea Bojkovska, p.o.
– K&K Primka Pitín
– Knihovna Muzea Bojkovska
– Městská knihovna v Bojkovicích
– Obecní knihovna Bzová
– Obecní knihovna Přečkovice
– Obchod U Staníků, Komňa
– Trafika RENNO Bojkovice
Naše Bojkovsko
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Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
Vážení čtenáři,
rodiče žáků základní školy,
po kompletní rekonstrukci a modernizaci
budov SOŠ za 55 mil. Kč v roce 2016 (pro
strojaře, automechaniky, elektrikáře a instalatéry) pokračují rozsáhlé stavební práce na gymnáziu za 33 mil. Kč (viz: http://
www.gjpslavicin.cz/cz/zpravodaj_skoly/). Od září vznikne na gymnáziu 4. a 5.
patro v půdní vestavbě - s aulou, odbornými učebnami automatizace, robotizace, přírodovědných předmětů, jazykovou
učebnou a studijně relaxačním centrem
pro práci školní psycholožky. Nabízíme
studium v minimálně stejně kvalitních
podmínkách s moderními technologiemi
a pomůckami – především v přírodních
vědách, cizích jazycích (nabízíme JAn,
JNě, JFr, JRu, JŠp, Latinu jako jedno z mála
gymnázií v kraji), informačních technologiích, strojírenství. Proto také přistavujeme 4. a 5. patro, které od září již žáci prvních ročníků budou využívat. Uvědomuji
si finanční náročnost při dojíždění, ubytování a významné ztráty času při přepravě

do vzdálenějších měst za vzděláváním.
Všechen tento čas může žák mnohem
rozumněji věnovat studiu, volnočasovým
aktivitám ve škole či doma. Takto společně
strávený čas s Vámi rodiči je jistě nenahraditelný. Ve vyhodnocení soutěží a aktivit
(program Excelence ministerstva školství)
patří naše škola již čtyři roky mezi nejúspěšnější střední školy ve Zlínském kraji.
Na kvalitní výuku učitelů z místní základní

školy tak může žák navázat na naší škole
znovu v blízkosti bydliště. Vážení rodiče,
jsem si jistý, že hledat stejný obor, který
nabízí naše škola v mnohem vzdálenějších městech je přinejmenším zbytečné.
Těším se kdykoliv na Vaši návštěvu na
gymnáziu nebo SOŠ, abyste mohli získat
sami představu o naší škole.
Josef Maryáš,
ředitel školy GJP a SOŠ

ZAHRADNÍ TRAKTORY SLAVICÍN
Největší výběr v regionu!
V nabídce značky:

Cub Cadet, MTD, AL-KO,
české traktory SECO a KARSIT

NÁŘADÍ-VÍTEK s.r.o.
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
tel.: 608 878 917
info@naradi-vitek.cz
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NTS Prometal Machining, s.r.o. se sídlem ve Slavičíně je dceřinou společností významné holandské průmyslové skupiny NTS-Group.
Zabýváme se zakázkovou výrobou částí strojů a technologických zařízení v procesu CNC obrábění, tváření plechů, práškového lakování a montáží.
Firma od svého založení (1997) sídlí ve městě Slavičín ve Zlínském kraji ve svých vlastních moderních prostorách.
V současné době máme 190 zaměstnanců. Nezaměstnáváme agenturní zaměstnance vzhledem k tomu, že atmosféra u nás je spíše rodinného rázu.
Hledáme do svého týmu
Hlavní a mzdovou účetní.
Náplň práce:
– Vedení účetnictví společnosti, zodpovědnost
za oblast daní a výkaznictví
– Správa agendy DPH, kontrolního hlášení
a souhrnného hlášení
– Měsíční závěrka, inventarizace a kontrola účtů
– Příprava roční účetní závěrky
– Daňové přiznání právnických osob, silniční daň,
přiznání z nemovitostí
– Sledování aktuálních změn a požadavků
legislativy související s finančním účetnictvím
– Vedení kompletní mzdové agendy – kompletní
zúčtování mezd, přihlašování, odhlašování
zaměstnanců, evidenční listy, roční zúčtování
daně, komunikace s příslušnými státními
orgány, zpracování statistických výkazů)
– Vyúčtování srážkové daně a ze závislé činnosti
Požadujeme:
– Praxi na pozici hlavní účetní min. 2 roky
– Aktivní znalost podvojného účetnictví,
mzdového účetnictví a související legislativy
– Znalost daňové regulace (DPPO, DPH,
srážková daň, …)
– Znalost MS Office Excel na úrovni pokročilý
– Znalost AJ na komunikativní úrovni
– Samostatnost, zodpovědnost, pečlivost,
flexibilita, chuť učit se novým věcem
– Týmové hráče s aktivním přístupem
k řešení problémů
Z důvodů dynamického rozvoje naší firmy
hledáme do našeho kolektivu vhodné kandidáty na tyto pozice:
Svářeč
Požadavky:
– platný svářečský průkaz, metoda 135 (MAG)
– znalost čtení výkresové dokumentace
– uvítáme znalost svařování metodou 141 (TIG)
Naše Bojkovsko

– ochota pracovat ve dvousměnném provozu
Mechanik – brusič
Požadavky:
– manuální zručnost
– samostatnost
– vyučen v oboru výhodou
– ochota pracovat ve dvousměnném provozu
Obsluha ohraňovacího lisu
Požadavky:
– manuální zručnost
– vhodné pro absolventy SOU strojírenského
zaměření
– ochota pracovat ve dvousměnném provozu
Obsluha CNC -soustružník
Požadavky:
– SOU vzdělání strojírenského zaměření
– praxe v oboru
– tvorba programu
– čtení technické dokumentace
– samostatnost
– manuální zručnost
– ochota pracovat ve dvousměnném provozu
Obsluha CNC -frézař
Požadavky:
– SOU vzdělání strojírenského zaměření
– znalost čtení výkresové dokumentace
– manuální zručnost
– samostatnost
– spolehlivost
– ochota pracovat v třísměnném provozu
Montér
Požadavky:
– SOU vzdělání strojírenského zaměření
popř. příslušná praxe
– znalost čtení výkresové dokumentace
– dobrá schopnost orientovat se v montážních
návodech

–
–
–
–

manuální zručnost
samostatnost
spolehlivost
ochota pracovat ve dvousměnném provozu

Zámečník / mechanik
Požadavky:
– SOU vzdělání strojírenského zaměření
nebo příslušná praxe
– znalost čtení výkresové dokumentace
– manuální zručnost
– samostatnost
– spolehlivost
– ochota pracovat ve dvousměnném provozu
Lakýrník se znalostí
lakování komaxitem
Požadavky:
– SOU vzdělání
– příslušná praxe výhodou
– znalost čtení výkresové dokumentace
– manuální zručnost
– samostatnost
– spolehlivost
– ochota pracovat ve dvousměnném provozu
Nabízíme:
– odpovídající mzdové ohodnocení
– kariérový růst a zvyšování Vaší kvalifikace
– výborné technické zázemí, moderní pracovní
prostředí a maximální péči o Vaše osobní
potřeby
– firemní benefity: 5 týdnů dovolené, 13. plat,
jazykové kurzy v rámci pracovní doby, finanční
příspěvky na spoření, příspěvek na dopravu,
stravenky, sociální program, firemní akce.
Nástup možný dohodou.
Zájemci kontaktujte ing. Gabrielu Králíkovou,
tel. : 774 177 023,
e-mail: gabriela.kralikova@nts-group.nl
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Převedu si své
úvěry a ušetřím.

ÚROK JEN

2,6 %

PRESTO Půjčka – Převedení úvěrů

p. a.

Každý může ušetřit s úrokem jen 2,6 % p. a. za řádné splácení.

PRO
KAŽDÉHO

UniCredit Bank Expres, Masarykovo nám. 101, Uherský Brod
tel.: 955 964 666 | www.unicreditbank.cz
Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 202 000 Kč • Celková výše úvěru 237 688 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč a poplatek za pojištění ve výši 34 188 Kč • Doba trvání
úvěru 84 měsíců • Úroková sazba 7,9 % p. a. • Výše měsíční splátky 3 693 Kč • Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 13,84 % (při nesplnění podmínek řádného splácení) • Celková splatná částka
313 491 Kč, po započtení odměny za řádné splácení 263 491 Kč, což odpovídá úrokové sazbě ve výši 2,6 % p. a. • Úroková sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a účtu
v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu).
Úroková sazba za řádné splácení jen 2,6 % p. a. odpovídá půjčce v min. výši 100 000 Kč při splatnosti 84 měsíců a se sjednaným pojištěním schopnosti splácet.
Odměna za řádné splácení půjčky se vztahuje jen na PRESTO Půjčku – Převedení úvěrů pro jakoukoliv výši úvěru, a to i bez sjednání pojištění schopnosti splácet, s dobou splatnosti 60 měsíců
a více, při neuskutečnění předčasného splacení celé ani části půjčky.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

01738_UCB_E_Uhersky_Brod_PRESTO_PRECHOD_inz_174x135_V01.indd 1
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Inzerujte v Našem Bojkovsku. Cena 12 Kč/cm2.

FOTOGALERIE

Velikonoční předvádění řemesel | 21. březen 2018

Martin Stehlíček

Kamenosochařství Martina Stehlíčka.

Marie Stehlíčková.

Pomník s andělem z dílny Martina Stehlíčka.
Foto: Kristýna Šopíková, fotoarchiv Muzea Bojkovska

Naše Bojkovsko
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Velikonoční zdobení Tillichova náměstí | 23. březen 2018

Vítání jara a vynášení Morany | 25. březen 2018

16. ročník pletení velikonočních tatarů | 31. březen 2018

Foto: Margita Tyroltová, Vladimír Regináč, Eva Hamrlíková, SDH Bojkovice
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