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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
 zima se již definitivně vzdala svých práv a postupně přešla 
do jarního počasí. Toto počasí nastartovalo práce, které musely 
být na konci loňského roku přerušeny. Podařilo se dodělat Na-
učnou stezku Aloise Jaška v ulici Podsedky, která byla slavnostně 
otevřena 27. dubna při Stavění máje a Reji čarodějnic. V Krhově 
již byla taktéž dokončena rekonstrukce mostu a přilehlých au-
tobusových zastávek. V  ulici Luhačovická je téměř instalována 
splašková kanalizace a na ní vyrůstá chodník s novým veřejným 
osvětlením. Stavební část nového dopravního terminálu u vla-
kového nádraží je taktéž hotová, zbývá ještě doplnit zeleň a mo-
biliář. Slavnostní otevření plánujeme na polovinu června.
 Město Bojkovice bylo úspěšné v několika žádostech o dotač-
ní titul. Od Evropské komise byla přidělena poukázka na 15 ti-
síc eur na vybudování vysokorychlostního wifi připojení v centru 
města a u vlakové zastávky. Díky dotaci z Programu Efekt ve výši 
50  % (dva miliony korun) se obyvatelé místních částí dočkají 
výměny svítidel veřejného osvětlení. Ve městě budou z progra-
mu Besip Zlínského kraje instalovány další dva radarové měři-
če rychlosti (Komenského a Pitínská). Zlínský kraj také podpořil 
70%  dotací nákup nového vybavení pro  zásahovou jednotku 
SDH Bojkovice ve výši téměř čtvrt milionu korun.
 Velké investice jsou plánovány také v ZŠ TGM. Jedná se ze-
jména o vybudování bezbariérového přístupu do staré budovy, 
obnovu čtyř odborných učeben, generální opravu centrální ko-
telny a výstavbu nové kotelny ve sportovní hale. Taktéž je podá-
na žádost o dotaci na výměnu tartanových povrchů na sportov-
ním hřišti, výměnu osvětlení sportovní haly a také výstavbu čtyř 
sportovních pointů na Valše.

 V dubnu započala dlouho očekávaná revitalizace městského 
koupaliště. Na letošní rok je připravena investice spočívající ve vý-
měně bazénového tělesa za nerezový, výstavba nového dětské-
ho bazénu, posílení vodovodní a kanalizační přípojky a instalace 
čisticích technologií v celkové hodnotě 27 mil. Kč bez DPH. Letos 
také doprojektujeme hlavní budovu, kterou bychom chtěli po-
stavit v příštím roce. Uvidíme, zda budeme schopni celou a velmi 
finančně náročnou akci dokončit a dát do provozu v roce 2020. 
V každém případě se o to pokusíme.
 Budeme taktéž pokračovat v  rekonstrukci chodníků, kte-
ré jsou letos naplánovány na  sídlišti Čtvrť  1. máje, Mánesova  II 
a ve Bzové v celkové hodnotě cca 3 mil. Kč. Z oprav komunika-
cí je možno zmínit Chmelnici, a když budeme úspěšní v dotaci, 
tak i celá ulice Štefánikova. Opraveny budou taktéž malé schody 
do kostela sv. Vavřince.
 Smuteční obřadní síť dostane nové nadstřešení vchodu a po-
vrch před vstupem. Letos taktéž dokončíme rekonstrukci historic-
kého domku čp. 302 v ulici Potok.
 Z projekční činnosti je třeba zmínit vypracovávání projektové 
dokumentace pro nový městský úřad, parkoviště ve dvoře měst-
ského úřadu, cyklostezku Krhov – Bzová, odkanalizování místních 
částí, chodníky na Bezručově čtvrti a  ulici Luhačovická (spodní 
část).
 Vidíte, že připravená investiční činnost na rok 2019 je velmi 
pestrá a obsažná. Doufejme, že tam, kde ještě nemáme rozhod-
nuto o dotaci, budeme úspěšní ve výběrových řízeních, vybere-
me kvalitní firmy, a že se maximum akcí podaří zrealizovat.
 Přeji příjemné prožití teplých jarních dnů.
 Váš starosta

ÚVODNÍK

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Záštitu nad festivalem převzal  starosta města 
Bojkovice pan Petr  Viceník a pan Ivo Valenta.

Patronem festivalu je jeho dlouholetý 
podporovatel  pan Libor Lukáš.

14:00
zahájení jarmarku

14:30-15:30
roztančené město

16:30-20:00
hlavní festivalový program

21:00-21:3021:00-21:30
pověsti  z  kraje pod Světlovem

21:30-01:00
večer u cimbálu

SOBOTA 8. 6. |  TILLICHOVO NÁMĚSTÍ

RANGSAGAR /  INDIE
DRUŽHBA A VESNJANKA /  UKRAJINA

MALÝ VTÁČNIK /  SLOVENSKO
JÁNOŠÍČEK /  BRNO

OSTRAVICA /  FRÝDEK-MÍSTEK
MALÝ HANDRLÁČEK /  KUNOVICE

slsložky FS SVĚTLOVÁNEK a cimbálové muziky
BO JKOV JAN, KOMÉNKA a CM ZUŠ BO JKOVICE

ÚČINKUJÍCÍ:

www.svetlovskybal.cz

6. 6. - 9. 6. 2019 |  BOJKOVICE
XV.  MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL

FS SVĚTLOVÁNEK a město BOJKOVICE vás zvou na
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Třídění odpadů v domácnosti
 Při většině lidských činností produku-
jeme odpad, se kterým je třeba dále správ-
ně nakládat. O tom, zda dáme nový život 
odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme 
právě my. Když například jednoduše vy-
hodíme plastovou PET lahev do popelni-
ce před  domem, tak nedáme použitému 
obalu šanci na jeho další využití a znehod-
notíme jej. Tímto také zbytečně zahlcuje-
me skládky nebo spalovny odpadů mate-
riálem, který tam nepatří. Pokud odpady 
už doma správně roztřídíme, tak je čeká 
recyklace a další nový život v podobě vý-
robků, které následně opět používáme.

Jak s odpady v domácnosti nakládat?
 Nejsnadnějším způsobem, jak třídit 
odpad, je už v  místě jeho vzniku, tedy 
přímo v  našich  domácnostech. Stačí 
obal, který právě dosloužil, ihned hodit 
do  koše nebo tašky na  tříděný odpad 
a pak jej podle potřeby odnést a vysypat 
do  správného kontejneru. Někdo zase 
upřednostňuje metodu, že použité plasty 
a papír doma skladuje dohromady a do-
třídí je až přímo na  sběrném místě, kde 
je vhodí do správných kontejnerů. Město 
Bojkovice svým občanům poskytlo origi-
nální tašky na snadnější třídění a násled-
ný převoz odpadů do kontejnerů. Je tedy 
jen na každém z nás, jak si doma třídění 
odpadů zařídí. 
 Tím, že odpady třídíme, se nám uvolní 
místo v koši na směsný odpad a nemusí-
me s ním chodit tak často nebo nám vysta-
čí i menší koš. Poznáme to pak i na ceně, 
kterou platíme za  pravidelný vývoz po-
pelnic nebo kontejnerů, kdy tato cena se 
sníží nebo se alespoň nezvyšuje. Náklady 
na likvidaci směsného odpadu z popelnic 
jsou totiž nejdražší a  tyto platí povinně 
každá konkrétní domácnost. Pokud neví-
me, do  kterého kontejneru odpad patří, 
může nám pomoci kódový znak s číslem 
nebo písmeny a logem trojúhelníku, který 
bývá na obalech zobrazen.

   Sklo
patří do  zeleného nebo 
bílého kontejneru. Po-
kud jsou k  dispozici oba 
kontejnery, je důležité 
třídit sklo i  podle barev. 
Barevné sklo patří do ze-
leného kontejneru, čiré 
sklo do  bílého kontejne-
ru. Vytříděné sklo není 

nutné rozbíjet, bude se dále ještě před 
zpracováním třídit. Díky svým vlastnos-
tem se dá skleněný odpad recyklovat do 
nekonečna. 
Kódové označení skleněných odpadů: 

Do zeleného kontejneru na  sklo patří: 
barevné sklo, např. lahve od vína, alkoho-
lických i  nealkoholických nápojů. Vhodit 
do  zeleného kontejneru můžete také ta-
bulové sklo z oken a ze dveří
Do bílého kontejneru na sklo patří: čiré 
(průhledné) sklo, např., sklenice od keču-
pů, marmelád či zavařenin a rozbité skle-
ničky
Do kontejnerů na  sklo nepatří: kera-
mika a  porcelán, autosklo, zrcadla nebo 
třeba drátované sklo, zlacená a pokovená 
skla, varné a laboratorní sklo. Vratné zálo-
hované sklo vracejte zpět do obchodu

   Plasty
patří do  žlutého kontej-
neru. V  průměrné české 
popelnici zabírají nejvíc 
místa ze  všech odpadů, 
proto je nejenom důleži-
té jejich třídění, ale i  se-
šlápnutí či zmačkání před 
vhozením do kontejneru.
Kódové označení plastových odpadů:

Do kontejnerů na plasty patří: fólie, sáč-
ky, plastové tašky, sešlápnuté PET  láhve, 
obaly TetraPak (od  mléka, ovocných šťáv 
a  další obaly), obaly od  pracích, čistících 
a kosmetických přípravků, kelímky od jo-
gurtů (bez hliníkových uzávěrů), mléčných 
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, 
obaly od CD disků a další výrobky z plastů. 
Čistý obalový polystyren sem vhazujeme 
pouze v menších kusech. 
Do kontejneru na plasty nepatří: mast-
né obaly se zbytky potravin nebo čistících 
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných 
nebezpečných látek, podlahové krytiny či 
novodurové trubky. Stavební polystyren 

je komunální odpad, proto do kontejneru 
na plast nepatří, většinou bývá navíc zne-
čištěn dalšími stavebními materiály (mal-
ta, lepidla).

   Papír
 patří do modrého kontej-
neru. Ze  všech tříděných 
odpadů právě papíru 
vyprodukuje průměrná 
česká domácnost za  rok 
hmotnostně nejvíc. Mod-
ré kontejnery na  papír 
bývají nejsnazším způso-
bem, jak se ho správně 
zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné 
suroviny, které nabízejí za papír roztříděný 
podle druhů finanční odměnu a ušetříme 
tím i prostor v modrých kontejnerech.
Kódové označení papírových odpadů.:

Do modrého kontejneru patří: časopisy, 
noviny, sešity, krabice, papírové obaly, co-
koliv z lepenky nebo knihy. Obálky s fóli-
ovými okénky sem můžete také vhazovat, 
Nevadí ani papír s kancelářskými sponka-
mi. Zpracovatelé si s nimi umí poradit.
Do modrého kontejneru nepatří: celé 
svazky knih (vhazovat knihy pouze bez 
vazby, ve  větším počtu patří na  sběrný 
dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv zne-
čištěný papír. Tyto materiály nelze už na-
dále recyklovat. To samé platí o termopa-
píru (účtenkách). 
 Pozor, použité dětské pleny nepatří 
do kontejneru na papír, ale do popelnice!

   Kovový odpad
Hlavním místem pro sběr většiny kovo-
vých odpadů stále zů-
stávají sběrné dvory a 
výkupny druhotných su-
rovin, kde za ně dostane-
te i peníze. Někde je sběr 
kovů řešen i formou vy-
hlášených svozů „železná 
neděle“.
Kódové označení kovo-
vých odpadů:

 

 

 

 



AKTUÁLNĚ

Naše Bojkovsko 5

Třídění odpadů v domácnosti
 Do kontejnerů patří: drobnější ko-
vový odpad – typicky např. plechovky 
od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, 
kovové zátky, hřebíky, šroubky, trubky, 
roury, plechy, hrnce a další drobné kovo-
vé odpady. Na  sběrné dvory lze kromě 
těchto menších odpadů odvážet i  další 
kovové odpady – vany, kola a  další ob-
jemnější předměty. Samostatnou kapito-
lou jsou kovové elektrospotřebiče, které 
lze na sběrných dvorech odkládat pouze 
kompletní.
 Do kontejnerů na kovový odpad 
nepatří: plechovky od barev a jiných ne-
bezpečných látek, tlakové nádoby, ani do-
mácí spotřebiče a  jiná vysloužilá zařízení 
složená z  více materiálů. Tyto druhy od-
padů se třídí na sběrných dvorech samo-
statně. Autovraky lze odevzdat k likvidaci 
pouze oprávněným firmám – na sběrném 
dvoře se autovraky neodevzdávají ani ne-
ukládají.

   Velkoobjemový odpad
Jedná se například o sta-
rý nábytek, koberce, 
linolea, umyvadla, toa-
lety, kuchyňské linky, 
elektrotechniku, drobný 
stavební odpad a  jiný 
podobný odpad. Tyto 
odpady můžete odvézt 
na  sběrný dvůr, nebo 
využít mobilního sběru, pokud je organi-
zován. V  případě, že v  určitém časovém 
úseku produkujete těchto odpadů velké 
množství – provádíte například rekon-
strukci domu, tak si objednejte a zaplaťte 
přistavení velkoobjemového kontejneru 
u specializované firmy.

   Nebezpečný odpad
Tyto odpady, nebo obaly 
jimi znečištěné, mají ne-
bezpečné vlastnosti, kte-
ré mohou ohrozit zdraví 
lidí a  životní prostředí. 
Proto musí být využity, 
či odstraněny ve  speci-
álních zařízeních. Tyto 
odpady nepatří do  běž-
né popelnice na směsný odpad. Jedná se 
například o  barvy, lepidla, rozpouštědla, 
oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie.
 Nebezpečné odpady můžete od-
kládat do  sběrného dvora, nebo využít 
mobilního sběru, pokud je organizován. 

Když si nevíte rady s  nějakým prázdným 
obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy 
by měla být na jeho obalu informace, jak 
s daným obsahem naložit. Staré léky mů-
žete vrátit do jakékoliv lékárny.

   Dosloužilé elektrozařízení a baterie
Staré a nefunkční elektric-
ké spotřebiče podléhají 
tzv. „zpětnému odběru“, 
který zajišťují speciali-
zované firmy. Místa, kde 
můžete zdarma odkládat 
takové vysloužilé výrob-
ky, jsou označována jako 
„Místa zpětného odběru“. 
Nejčastěji jsou zřízená ve sběrných dvo-
rech nebo v prodejnách elektro.

   Bioodpad
Jedná se o biologicky roz-
ložitelný odpad pocháze-
jící především z  údržby 
zahrad, ale i  kuchyní, 
který je možné odkládat 
na  sběrném dvoře. Bio-
odpady je také možné 
jako jediné legálně využít 
na  zahradách v  zahrad-
ních kompostérech nebo komunitních 
a obecních kompostárnách.

Pneumatiky
Vaše pneumatiky již do-
sloužily? Kam by Vás jako 
první napadlo je ode-
vzdat? Na  sběrný dvůr 
NE! Využijte zpětného 

odběru pneumatik přímo v servisu nebo 
u jejich prodejce. Pneuservisy, autoservisy 
a  místa prodeje pneumatik jsou prvotní 
místa sběru, kde Vám musí pneumatiky 
zdarma odebrat, bez ohledu na jejich roz-
měr. Pneumatika není komunální odpad 
a  její likvidaci platí každý již v  její kupní 
ceně. Proto je žádoucí, aby pneumatika 
byla co nejkratší cestou vrácena zpět vý-
robci a nekončila jako odpad na sběrném 
dvoře, či dokonce jako odhozená v příro-
dě, kde tvoří černou skládku. Na  sběrný 
dvůr by měly být pneumatiky odkládány 
pouze výjimečně (většinou je to bohužel 
obráceně). Pneumatiky, prosím, odevzdá-
vejte prodejci nebo v  servisu bez disků 
a v rámci možností čisté. 

Jedlé oleje a tuky
Od 1. ledna 2019 můžete 
na  sběrném dvoře ode-
vzdat také použité jedlé 
oleje a tuky z domácností 
(např. oleje fritovací, řep-
kové, slunečnicové, ko-
kosové či jiné, a ztužené jedlé tuky). Tyto 
oleje a tuky lze odevzdat pouze v uzavře-
ných a nepoškozených PET  lahvích nebo 
v  uzavřených kanystrech – oleje a  tuky 
nelze na sběrném dvoře nikam přelévat.
 Mezi jedlé oleje a tuky nepatří žádné 
technické oleje (např. motorové, převodo-
vé, hydraulické, kompresorové) ani jiné, 
maziva a průmyslové kapaliny.

Jiří Svoboda, vedoucí Odboru
 rozvoje města a životního prostředí
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 Místní poplatek za svoz odpadu pro 
rok 2019 činí 550 korun za osobu. 
 Poplatník je povinen správci poplatku 
ohlásit vznik i zánik své poplatkové povin-
nosti, případně doložit písemnosti určené 
pro dané osvobození od poplatku. Popla-
tek je splatný jednorázově bez vyměření 
do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

 P o p l a t n í k e m je:
a. fyzická osoba, 
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího po-
byt cizinců na území České republiky po-
volen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky pobývá      
na území České republiky přechodně po 
dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochra-
na podle zákona upravujícího azyl nebo  
dočasná ochrana podle zákona upravují-
cího dočasnou ochranu cizinců,
b. fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k  individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k  pobytu žádná fyzická osoba, a 
to ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 
k  individuální rekreaci, bytu nebo rodin-
nému domu vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně a 
nerozdílně.

O s v o b o z e n a od poplatku je:
1. fyzická osoba, která je 
a) umístěna do dětského domova pro 
děti do 3 let věku, školského zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy, 
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 
soudu, na žádost obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, zákonného zá-
stupce dítěte nebo nezletilého, 
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v do-
mově pro osoby se zdravotním postiže-
ním na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy o poskytnutí sociální služby, 
d) umístěna v domově pro osoby se zdra-
votním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo chrá-
něném bydlení. 
2. fyzické osoby: 
a) umístěné ve vyšetřovací vazbě nebo ve 
výkonu trestu odnětí svobody, 
b) které v příslušném kalendářním roce 
dosáhly věku 80 let a starší, 
c) které se zdržují v zahraničí za účelem 
studia, zaměstnání či sloučení rodiny, po 
prokázání tvrzené skutečnosti, 
d) poplatník, který je vlastníkem nebo 
spoluvlastníkem stavby sloužící k  re-
kreaci na území Bojkovic a hradí-li už 
v  obci 1x jako osoba trvale přihlášená 
na území Bojkovic

e) dítě narozené v příslušném kalendář-
ním roce, 
f ) třetí a každé další dítě do 18 let věku, ži-
jící v domácnosti s rodiči.

 Rozhodným obdobím je datum 1. le-
den příslušného kalendářního roku. 
 Uhradit poplatek můžete hotově 
v  pokladně MěÚ Bojkovice dveře č. 217 
nebo převodní příkazem na čísle účtu 
města Bojkovice: 19-1543034359/0800, 
kdy je nutné vyplnění těchto symbolů 
k zařazení Vaší platby:
variabilní symbol: 134041XXXX  pro Boj-
kovice (X=čp. domu) 
variabilní symbol:  134042XXXX  pro Kr-
hov       (X=čp. domu)
variabilní symbol:  134043XXXX  pro 
Bzová       (X=čp. domu)
variabilní symbol:  134044XXXX  pro 
Přečkovice (X=čp. domu)
specifický symbol: rodné číslo nebo da-
tum narození zástupce, který úhradu pro-
vádí
zpráva pro příjemce: jména členů rodiny 
(poplatníků), za které je platba zaslána

 Pro upřesnění je možné se informovat 
na telefonním čísle 572 610 436 na finanč-
ním odboru.

 Eva Křížová, finanční odbor města

Informace ke svozu komunálního odpadu

Významná výročí roku 2019 – 2. část
Rok Historická událost Výročí

1769 17. 8. 1769 se ve Vídni narodila hraběnka 
  Žofie Haugwitzová, majitelka panství 
  Nový Světlov, velká milovnice hudby  250 let
1874 se v Pitíně narodil Karel Dolina, řídící 
  učitel v Bojkovicích, vlastivědný pracov-
  ník, kronikář a starosta Bojkovic 145 let
1879 se v Bojkovicích narodil katolický kněz, 
  etnograf a autor časopiseckých statí 
  Jindřich Koželuha 140 let
1889 se narodil František Kodet, námořník 
  na palubách rakousko-uherských lodí  
  a významný veřejný činitel  130 let
1899 v Bojkovicích zanikla Zimní zemědělská 
  škola pro mládež 120 let
1899 založen spořitelní a záloženský spolek 
  Krhov Bzová 120 let

Rok Historická událost Výročí

1904 založena tělocvičná jednota Sokol 115 let
1909 severně nad Bojkovicemi byla k poctě 
  Svatopluka Čecha navršena mohyla 110 let
1909 se v Bojkovicích narodila muzejnice 
  a archivářka Marie Jašková 110 let
1919 velká povodeň v noci z 8. na 9. července 
  zničila mosty a osm domů 100 let
1919 v Bojkovicích byla otevřena 
  měšťanská škola 100 let
1939 německá okupační armáda obsadila 
  městečko Bojkovice 80 let
1944 10. 5. 1944 sabotáží v zbrojní továrně 
  bylo zničeno výbuchem muničního skladu 
  asi 80 vagónů různé munice 75 let

 Zpracoval Oldřich Juračka
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Informace ke svozu komunálního odpadu

Významná výročí roku 2019 – 2. část

Operační program Doprava ve Zlínském kraji 
 Operační program s názvem Dopra-
va 2014–2020 (OPD2), který navazuje na 
Operační program Doprava 2007–2013 
(OPD1), představuje nejvýznamnější zdroj 
prostředků pro  financování výstavby do-
pravní infrastruktury v  České republice 
v období 2014–2020.
 Prostřednictvím Operačního pro-
gramu Doprava bylo v  České republice 
podpořeno celkem 417  projektů. Přímo 
ve  Zlínském kraji pak bylo realizováno 
27 projektů, díky nimž se postavilo nebo 
zrekonstruovalo přes 37 km silnic a dálnic 
a více než 18 km železnic.
 Mezi významné silniční projekty 
ve  Zlínském kraji, jež zvýšily bezpečnost 
a  plynulost dopravy, patří například Sil-
nice  I/35 Valašské Meziříčí – Lešná. Tato 
stavba přispěla ke zlepšení dopravní situ-
ace ve Valašském Meziříčí. Odklonila veš-
kerou tranzitní dopravu mimo zastavěné 
území a  podstatně zvýšila kapacitu me-
zinárodního tahu  E442 ve  směru na  hra-
niční přechod Horní Bečka – Makov. Další 
důležitou stavbou v tomto regionu, která 
byla podpořena Operačním programem 
Doprava, je Silnice I/49 Vizovice – Lhotsko. 
Realizací tohoto projektu došlo ke  zlep-
šení životního prostředí obyvatel Vizovic, 
a to díky výraznému snížení emisí a hluku.
 Více se dozvíte na www.opd.cz/zlinsko, 
případně ve  zlínské pobočce Eurocentra 
na adrese Jana Antonína Bati 5520.

Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná

Silnice Semetín - Bystřička

Železniční stanice Kroměříž 

Železniční stanice Kroměříž 
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 Ve čtvrtek 1. března jsme se s FS Svět-
lovan vydali na  dobrodružnou cestu do 
Ekvádoru, kde jsme reprezentovali Českou 
republiku a  město Bojkovice na  50.  roč-
níku Mezinárodního folklorního festivalu, 
který se konal současně s 69. ročníkem Fes-
tivalu ovoce a květin ve městě Ambato.
 Po náročné cestě jsme se ubytova-
li v  přírodní rezervaci a  hned nás čekala 
audience u rektora tamní univerzity s vy-
stoupením. V dalších dnech jsme zdejším 
divákům představili tance z  regionu Lu-
hačovského Zálesí a  Moravských Kopa-
nic, a to jak v kroji bojkovském, tak v ko-
menském. Zajímavostí tohoto festivalu je 
volba královny krásy, kdy si každý soubor 
zvolí svou zástupkyni. Nás reprezentovala 
Karolína Pilátová, která v šatech v barvách 
české vlajky sklidila obrovský potlesk. Po-
myslnou třešničkou na dortu celého festi-
valu byl denní a noční tříhodinový průvod 
městem s  téměř 600  tisíci nadšenými di-
váky a několika auty, zdobenými ovocem 
a  květinami. Na  závěrečném galavečeru 
jsme do programu zařadili i sólový tanec 
verbuňk, který měl u diváků velký úspěch. 
Vystoupení, ale i průvody pro nás byly fy-
zicky náročné, protože se město Ambato 
nachází ve výšce 2.500 metrů nad mořem. 
Počasí bylo také proměnlivé, protože jsme 
do Ekvádoru zavítali v období dešťů, tak-
že nás občas překvapil i déšť a po chvilce 
pro změnu ostré sluníčko.
 Během festivalu jsme měli možnost 
podívat se i do místního muzea nebo na-
vštívit lázně v  Baňos. Příjemné bylo i  se-
známení se zdejší indiánskou kulturou 
a tamní slivovicí, námi přezdívanou „bam-
busovice“. Navštívili jsme i  indiánskou 
vesnici, džungli a  vyzkoušeli si výrobu 

čokolády, na kterou jsme si sami nasbírali 
kakaové boby. Okouzlila nás rovněž zdejší 
nádherná příroda ležící ve  vysokých An-
dách. Ochutnali jsme různé druhy pro nás 
neznámého ovoce a obdivovali překrásné 
květiny všude kolem nás. 
 Po ukončení festivalu jsme se ještě 
přesunuli do  Cuency, třetího největšího 
města Ekvádoru, kde nás na pozvání pana 

starosty města čekalo hodinové vystou-
pení ve vyprodaném divadle. 
 Z Jižní Ameriky jsme si odvezli mnoho 
cenných zkušeností a  zážitků. Proto by-
chom chtěli poděkovat všem sponzorům 
a příznivcům, bez kterých by se naše cesta 
za velkou louži nemohla konat.

 Kateřina Kahounová

Světlovan tančil v ekvádoru
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Co skauti vyváděli během zimy
 Vším, co děláme, se snažíme zanechat 
tento svět alespoň o trochu lepším. Proto 
se staráme dětem o jejich volný čas a vě-
říme, že v  partě přátel mají vhodné pro-
středí k seberozvoji, aby mohly tvořit lepší 
svět tím, že vezmou vlastní život do svých 
rukou. 
 Pořád pro  skauty a  skautky něco vy-
mýšlíme. Ať je léto nebo zima, od výletů, 
výprav až po  pravidelné schůzky. Za  po-
slední tři měsíce jsme se například setkali 
se  skauty z  Litvy, Lotyšska a  Slovenska. 
V závodě skautských dvojic hlídka skautek 
obsadila krásné druhé místo, a  tak Nikči 
Zdráhalové a  Emě Vrublové gratulujeme 
k  výbornému výsledku. Dále jsme začali 
s  uklízením okolo studánky Ohloběnky 
a  s  přípravami na  letní tábor, abychom 
mohli našim dětem přinést spoustu zá-
žitků a radosti. Také jsme oslavili nejdelší 
období v  historii, ve  kterém můžeme le-
gálně a bez zákazu fungovat. Je to pro nás 
důležitá chvíle, která nám připomíná, že 
svoboda není samozřejmá. 

Filip Berčík, vedoucí družiny skautů
Inzerujte v Našem Bojkovsku. Cena 12 Kč/cm2.

Děti přály ženám k svátku

Vítání jara na penzionu se Světlovánkem

 K  Mezinárodnímu dni žen 8.  břez-
na  2019 nás a  naše klienty do  Domu 
s pečovatelskou službou na Tovární přišly 
pozdravit a potěšit děti z MŠ Čtvrť 1. máje. 
Připravily si pro nás spolu se svými učiteli 
a  učitelkami hezké písničky a  básničky. 
Na  závěr svého vystoupení děti darovaly 
každé dámě vlastnoručně vyrobený dárek 
– krásnou papírovou kytičku. Toto setkání 
nás i naše klienty jako vždy velmi potěšilo 
a těšíme se zase na příště!
 Petra Kolářová

 Ve  středu 3.  dubna  2019 se v  Domě s  pečovatelskou 
službou v  Černíkově ulici odehrála příjemná událost. Děti 
z  dětského folklorního souboru Světlovánek pod  vedením 
Luďky Pavlíkové přijaly naše pozvání a přišly našim klientům 
zpříjemnit větrné aprílové odpoledne. Děti si připravily pás-
ma s názvy „Zajíci a myslivci“ a   „Vítání jara“. Poslechli jsme 
si hezké písničky, recitování a zhlédli několik tanečků. Obe-
censtvo z řad klientů Domu s pečovatelskou službou i rodičů 
a příbuzných malých protagonistů nadšeně tleskalo, proto-
že vystoupení se dětem opravdu povedlo a zpříjemnilo nám 
všem odpoledne. Klienti s námi po vystoupení ještě pose-
děli u kávy a zákusku, než jsme se s hezkými pocity a pěk-
ným zážitkem rozešli do svých domovů.          Petra Kolářová
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 Touha lidu po  vyšším vzdělání se za-
čala stupňovat po skončení hrůzostrašné 
1.  světové války a  zesílila po  vyhlášení 
samostatné Československé republiky. Ta 
pro svůj rozvoj potřebovala silnou střed-
ní třídu a  vzdělanou inteligenci. Škol 
pro  obecné vzdělávání bylo ve  městech 
a  téměř v  každé vesnici rozeseto jako 
máku, ale škol měšťanských jen ojedině-
le. Zastupitelé a  starostové v  mnohých 
obcích rozhodovali o zřízení škol vyššího 
typu. Otázka založení měšťanské školy 
v  Bojkovicích se vynořila již v  roce 1907 
a  o  rok později obec požádala o  její zří-
zení. Žádost byla zemskou školní radou 
vyřízena kladně, v obecním zastupitelstvu 
se však narazilo na potíže. Špatné finanční 
prostředky byly příčinou, proč se od  zří-
zení školy upustilo. A vypukla válka, která 
trvala čtyři roky. Je s  podivem, že necelý 
rok po  rozpadu Rakouska-Uherska byla 
1.  října roku 1919 založena a  uvedena 
v  činnost Měšťanská škola v  Bojkovicích. 
Zahájení školního roku bylo okázalé a vel-
mi slavnostní. Kromě významných míst-
ních osobností a občanů se otevření školy 
zúčastnil i okresní školní inspektor Rudolf 
Pelíšek. 
 K výuce se přihlásilo 56 žáků – 29 chlap-
ců a 27 děvčat. Z toho 39 z Bojkovic a 17 
z osmi okolních obcí (žák Antonín Šebes-
tík až z  Haluzic). Bojkovská škola se stala 
jedinou měšťanskou školou v regionálním 
prostoru od Uherského Brodu až po Valaš-
ské Klobouky. Do nové školy byli přijímáni 
žáci z celého soudního okresu. Až do roku 
1921 dojížděly děti vlakem ze Slavičínska, 
než byla otevřena měšťanská škola v jejich 
městě. Ze Šumic a okolních obcí navštěvo-
vali žáci naši školu až  do  roku 1938, děti 
z  odlehlých Kopanic docházely vesměs 
pěšky až do  roku 1946, kdy byla zřízena 
škola ve  Starém Hrozenkově. Otevření 
měšťanské školy mělo nezpochybnitelný 
význam společenský i osvětový a Bojkovi-
ce se tak s mírnou nadsázkou staly středis-
kovým a studijním městem. Rodiče žáků z 
odlehlých obcí najímali pro své děti byty, 
a ty se rády a velmi aktivně zúčastňovaly 
společenského a kulturního života. Správ-
cem školy byl jmenován František Roky-
ta, původem z Haluzic na Valašsku. První 
učitelský sbor dále tvořili Ignát Vrba, Jan 
Stříbrný, Karel Dolina, Antonín Tomášek, 
Jaroslava Bémová, Helena Směšná a farář 
Matouš Kroča. 
 Podmínky k  výuce však byly trist-
ní. V  prvním školním roce se vyučovalo 

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce

v obecné škole na nábřeží Svobody, me-
zitím se opravovala stoletá školní budova 
na  Husově ulici (pod kostelem) postave-
ná v roce 1820, která se stala na deset let 
sídlem měšťanské školy. Objevilo se však 
mnoho nedostatků. Počet učeben byl ne-
dostatečný, chyběly kabinety a sborovna 
pro  učitele, také tělocvična a  kreslírna, 
v zimních měsících přechladlé chodby té-
měř nepustily žáky ze tříd, sociální zaříze-
ní v zimě zamrzalo. Nebylo pomůcek ani 
školních potřeb. A  tak hrozilo nebezpečí, 
že škola může být zavřena, pokud se za-
stupitelé nepostarají o důstojnou budovu. 
V  roce 1925 vyvolala místní školní rada 
jednání s okolními obcemi. Jak se předpo-
kládalo, výsledek byl nulový. O  výstavbu 
nové školy nebyl zájem ani mezi místními 
obyvateli. Několikrát byl v  zastupitelstvu 
zamítnut návrh na postavení nové školní 
budovy, nikdo nebral věc vážně, většina 
občanů byla jednoznačně proti, poněvadž 
investovat obecní peníze do další školy je 
plýtvání a hloupost. Tak to tehdy bylo. Při-
pomínalo to situaci v 60. až 80. letech mi-
nulého století. V roce 1928, když už nebylo 
zbytí, se školní rada usnesla bezodkladně 
zadat a vyhotovit plány na novou budovu. 
Obecní rada a zastupitelstvo vyslovilo ko-
nečně souhlas. Rozhodl jeden hlas. Bylo 
získáno ojedinělé stavební místo s  krás-
ným výhledem na  široké okolí s  panora-
matem Bílých Karpat.
 Hlavním projektantem se stal Ing. ar-
chitekt Josef Radiměř z  Brna. Rozpočet 
činil 1. 561.229 korun. V červnu roku 1929 
byla podána žádost na ministerstvo škol-
ství o státní subvenci. Žádosti bylo vyho-
věno a  obec obdržela dotaci 50  000  ko-
run. Ministerstvo sociální péče uvolnilo 

na výstavbu školy 36 000 korun a půjčka 
ve  výši jednoho milionu korun byla uza-
vřena s  Hypoteční bankou v  Brně. Pan 
prezident T. G. Masaryk daroval na stavbu 
10 000 korun. Při oslavách jeho 80. naro-
zenin byl slavnostně položen základní ká-
men a rozhodnuto, že škola ponese v čest-
ném názvu jeho jméno. 
 Stavba nové školy byla zadána reno-
movanému staviteli z  Uherského Brodu 
Stanislavu Kotkovi. S  realizací bylo za-
počato 22.  září 1930. Skvělou organizací 
práce, osobní odpovědností a důsledností 
všech pracovníků se podařilo předat krás-
nou moderní školní budovu za neuvěřitel-
ných 12 měsíců. 

Slavnostní otevření budovy 
Měšťanské školy T. G. Masaryka
 Slavnostní otevření se konalo 28.  říj-
na  1931 na  státní svátek vzniku Česko-
slovenské republiky za  velké účasti oby-
vatelstva z  celého okolí, za  přítomnosti 
zástupců úřadů a významných osobností. 
Školní rok 1931/32 byl již zahájen v  mo-
derní a  hygienicky nezávadné budově. 
V prvním školním roce navštěvovalo školu 
300 žáků z 21 obcí od Šumic až po Bylnici. 
Přestože většina žáků dojížděla nebo do-
cházela pěšky, absence byla velmi nízká – 
průměr zameškaných hodin činil 1,5 %.
 Ředitelem školy se stal František Ro-
kyta, zkušený pedagog, organizátor, vý-
razně angažovaný ve veřejných funkcích. 
Pracoval v  Učitelské jednotě, v  Okresním 
osvětovém sboru, v  Okresní péči o  mlá-
dež, zastával post místostarosty v místním 
Sokole, byl iniciativní i v dalších funkcích. 
Od  nového školního roku vedl učitelský 
sbor v  tomto složení: J. Frýbort, A. Jašek, 

První učitelský sbor
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J. Gajdušek, B. Viceníková, V. Čechmánek, 
J. Kovář, M. Lacina, M. Sumec, K. Slavíčko-
vá, M. Kroča – farář, J. Ambros – kaplan.

školství za první republiky
 Základní školství za  první republiky 
bylo svobodné, demokratické a  odpoliti-
zované. Učitelé byli absolventy renomo-
vaných středních škol, učitelských ústavů 
a  prestižních univerzit. Byli to odborní-
ci nejen v  oborech pedagogických, ale 
oplývali rovněž všeobecným přehledem, 
znalostí cizích jazyků a  zapojením v  růz-
ných spolcích a  organizacích. Zastávali 
významné funkce v  obecních zastupitel-
stvech, někteří učitelé úspěšně vykonávali 
funkci starosty či radních. Složení učitel-
ských sborů bylo ve velké většině mužské. 
Stejné to bylo i  v  Bojkovicích. Zalistujme 
si ve školní kronice, kaligrafickým písmem 
vedenou ředitelem školy Františkem Ro-

kytou. V  roce 1932 bylo z  iniciativy ředi-
telství a učitelského sboru zřízeno v sute-
rénních místnostech školy Muzeum kraje 
bojkovského, o které dlouhá léta s velkou 
láskou pečoval odborný učitel Alois Jašek. 
Ve sběratelské činnosti nadšeně pomáha-
lo žactvo. Sbírky se časem rozrůstaly a bu-
dily obdiv a nadšení mnoha návštěvníků.
Díky moderně vybavené tělocvičně byla 
věnována velká pozornost tělesné výcho-
vě, zvláště sportovní gymnastice, lehké 
atletice, pořadovému cvičení, zlepšo-
vání fyzické zdatnosti a  otužování. Své-
pomocí bylo vybudováno školní hřiště. 
V  této době bylo ministerským věstní-
kem na  všech obecných a  měšťanských 
školách zakázána kopaná. Žáci se svými 
učiteli pravidelně podnikali pěšky dlouhé 
cesty a výlety za historickými památkami 
našeho regionu a za poznáváním maleb-
né okolní přírody. 

 Ve školním roce 1934/35 se zvýšil po-
čet žáků z počátečních 300 na 438 a uči-
telský sbor se rozrostl na 13 členů. V témže 
školním roce bylo na škole zřízeno rodi-
čovské sdružení, jehož první předsedkyní 
se stala velká příznivkyně školy paní lékár-
níková Dušková. 
 Na konci školního roku 1935/36 od-
chází na  zasloužený odpočinek dlouho-
letý ředitel Masarykovy měšťanské školy 
František Rokyta. Byl to vynikající peda-
gog, skromný a  citlivý člověk. Věřil v  sílu 
vzdělání a věnoval jí všechny své síly nejen 
ve škole, ale i v mnoha osvětových orga-
nizacích. I když sám přiznává: „Každý, kdo 
jakoukoliv kulturní práci vykonává, ne-
zajišťuje si vděk v přítomnosti, ale pouze 
vzpomínku v budoucnosti.“

Zdeněk Ogrodník st., 
emeritní ředitel školy

11

Osvoboditelé před branami
 Probudila jsem se do  tichého rána 
prvomájového dne roku 1945. Slunce 
ohřívá svými paprsky ještě stále chladnou 
zem a my spíše tušíme, než víme, že tento 
den nebude obyčejný. Třídenní ostřelová-
ní věží bojkovského kostela sv.  Vavřince 
skončilo.
 Nikdo nám nic určitého neřekl, a přesto 
přicházíme pomalu na náměstí u Büchle-
rova textilního obchodu. To jméno je už 
jen ozvěnou židovské rodiny, kterou nacis-
té poslali v roce 1943 do plynových komor 
v Osvětimi. Dnes si nevzpomínáme na ty, 
kteří během války zemřeli, a naše zraky se 
upírají vzhůru, nad  Komenského uličku, 
jak se jí tenkrát říkalo. Očekáváme naše 
osvoboditele. Ještě včera stálo na  hlavní 
ulici několik německých vojáků u hromá-
dek pancéřových pěstí. A na dolním konci 
byly snad i  tanky. Dnes už ale žádné ně-
mecké vojáky nevidíme. Kam se poděli?
 Stojíme, čekáme, povídáme si a lidé se 
už začínají nudit. Mladí i staří se dohadují, 
kdo se přátelil a  spolupracoval s  Němci, 
kdo keťasil nebo udával. „Hoď první ka-
menem, kdo jsi bez viny.“ Mezitím krásná 
paní Bosáková připínala lidem na hruď tri-
kolóry. A za chvíli někdo zvolal: „Už jdou!“ 
Zraky všech se upínají na přicházející, kteří 
jdou vojenským krokem v  sevřených řa-
dách, s  napřímenými dlouhými puškami, 
připraveni k boji. Ta cesta se zdá nekoneč-
ná. A najednou někdo křičí: „To jsou Rumu-

ni!“ Jsme zmateni. Rumuny jsme nečekali 
a  snad jsme žádného ani nikdy neviděli. 
Nic o nich nevíme a najednou jsou v Boj-
kovicích. Nastal trochu chaos, nebyla žád-
ná Kaťuša ani Škoda lásky, ale nějak jsme 
to zvládli.
 Rumuni nám ke  konverzaci nabídli 
„Parlez-vous français?“ a  „Sprechen Sie 
Deutsch?“ a  tak jsme se s nimi nějak do-
mluvili. Ale jen s důstojníky, řadoví vojáci 
vypadali uboze, trochu jako zakřiknutí, 
apatičtí, většinou bez zájmu. Asi byli una-
vení. Zato důstojníci se měli k  světu. Byli 
dvorní, ženám a  dívkám líbali ruce, ale 
myslím si, že se stejně žádné velké lásky 
nekonaly. Ačkoli i noci mají svá tajemství. 
S  Rumuny se konalo také několik spole-

čenských večírků. A  tak jsme si poslechli 
Rumunskou rapsódii od  George Enescu, 
kterou zahrál na  klavír rumunský důstoj-
ník – v civilu operní pěvec, tenorista. Ma-
ruška Pokorná zpívala Poem od  Fibicha. 
Měla nádherný hlas a vždy velký úspěch. 
Také jsme tancovali – konečně! 
 A proč nás osvobodili Rumuni, kteří se 
22. června 1941 účastnili po boku Adolfa 
Hitlera operace Barbarossa, přepadení 
SSSR? Už 12. září 1944 totiž uzavřel Sovět-
ský svaz jménem všech spojenců příměří 
s  Rumunskem. A  zatímco nás osvobodili 
vojáci rumunští, nedaleké Záhorovice byly 
osvobozeny Rudou armádou a  všechna 
děvčata se do ruských vojáků zamilovala.

Lydie Svitáková
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Každý úspěch má mnoho otců
 
 Soupeři a sestavy mužských druž-
stev let 1960–1990
Na začátku šedesátých let nastupovala se-
stava technicky šikovných, ale nevysokých 
hráčů, jejichž hra byla založena na výbor-
né poziční hře v  poli, čímž byli bojkovští 
hráči známí.

 Družstvo první generace
 Tehdejší Spartak Bojkovice – repre-
zentovali: Jarda Lahuta, Vlaďa Pokorný, Jo-
žin Pavlacký, Karel Šopík, Laďa Stupňánek, 
Pavel Slavíček, Bohuš Viceník, dále Ivoš 
Šimoník a  Gusta Jahůdka, z  Nivnice Šte-
fan Urda, z Uherského Brodu Tibor Takácz 
a ze Slavičína Rosťa Franc a Ivan Holek.
 Z mladých byla někdy dána příležitost 
sedmnáctiletým dorostencům Zdeňku 
Ogrodníkovi a Mirku Urbánkovi.
 Říká se, že nejdůležitějšími mozky 
týmů jsou nahrávači. A  tuto pozici zastá-
vali v  šedesátých letech velmi úspěšně 
Laďa Stupňánek a slavičínský Rosťa Franc 
a po nich Kája Šopík, na sklonku své karié-
ry rovněž Jarda Lahuta. 
 Výkonnost tohoto týmu charakterizo-
vala velmi solidní technická vybavenost 
všech hráčů, vynikající hra v poli, spolehli-
vost a bojovnost v každém utkání. Zpočát-
ku se hrálo na špici tabulky, po zmenšová-
ní kádru, v  důsledku ukončování aktivní 
činnosti výkonnost klesala, až se velmi 
nečekaně sestoupilo do krajského přebo-
ru II.  třídy. Přesto tým kolem Jardy Lahu-
ty, Vlaďky Pokorného, Jožina Pavlackého 
a  Pavla Slavíčka zanechal v  bojkovském 
volejbale výraznou stopu. Oddíl stál před 
otázkou, kdo bude dále hrát. Vysokoško-
láci přestoupili do  ligových univerzitních 
týmů a domů se jim nechtělo, poněvadž 
na kolejích je ráj. 

 Družstvo druhé generace
 Nakonec se vytvořilo družstvo bez vel-
kých perspektiv, do  jehož čela se posta-
vili študáci Mirek Urbánek se  Zdeňkem 
Ogrodníkem, kteří se vrátili z  Olomouce. 
Dále hráli Laďa Otřísal, Pepek Jančařík, Jar-
da Toman, Jan Zimmermann, Tonda Stup-
ňánek, Jarda Šimoník a  chvíli také Karel 
Blahůšek, z rozpuštěného týmu pomáhali 
zkušení Jožin Pavlacký, Pavel Slavíček  st. 
a Kája Šopík st. Došlo opět k reorganiza-
ci celého volejbalového hnutí – snad aby 
se něco dělo – po které jsme byli zařazeni 
do  Středomoravské oblasti a  pokračovali 
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o soutěž výš v krajském přeboru 1.  třídy. 
Nejásali jsme, poněvadž na  střední a se-
verní Moravě nebyly vinné sklípky a  ne-
bylo tak veselo. Také úroveň se zdála nižší. 
Snad jen Sokol Troubky, Meopta Přerov, 
Sokol Kojetín, Jiskra Staré Město a  Slávie 
Kroměříž byli důstojnými soupeři. Zajíž-
děli jsme ještě do Hulína, Hranic, Lipníku, 
Henčlova, Zlína /béčko současné Fatry/, 
Otrokovic, Valašských Klobouků, Slavičína, 
Nivnice a dalších.
 V průběhu soutěže se rychle doplňo-
val kádr kvalitními hráči. Z Ostravy přišel 
brněnský vysokoškolský student Jura 
Lech, z Brna se vrátil domácí odchovanec 
Luděk Kundrata, za  zimu jsme vychovali 
dva nové blokaře, dlouhány Evalda Vítka 
a Jaroslava Vrbu. Z dorostu naskočil talen-
tovaný Staňa Salay. Hned jsme byli silněj-
ší. Každou sezónu jsme bojovali o některé 
z  prvních třech míst, ale postoupit jsme 
nechtěli, poněvadž hráčský kádr ještě 
na  vyšší soutěž výkonnostně neměl a  fi-
nance, ty nebyly v Bojkovicích nikdy.

 Oslavy 50. výročí volejbalu
 V roce l978 celý oddíl důstojně, a vel-
mi okázale vzpomněl 50.  výročí založení 
organizované odbíjené v  našem městě. 
Dříve, než se tak stalo, došlo ke  generál-
ní rekonstrukci celého stadiónu, který se 
pod vedením mladého 33letého předsedy 
a trenéra ligového týmu dorostenců Jen-
dy Urbánka oblékl do slavnostního hávu. 
Oslavy trvaly tři dny za účasti významných 
hostů, ligových družstev, reprezentan-
tů, přátel a kamarádů rozesetých po celé 
republice, kteří si udělali čas a  na  oslavy 

s velkým očekáváním přicestovali. O zda-
řilost celé akce se zasloužili všichni volej-
balisté a  jejich příznivci, nicméně velkou 
zásluhu na budování měl obzvláště před-
seda oddílu, a na celkové organizaci oslav, 
vydání almanachu, vlaječek, odznaku 
a trofejních skleniček nestor Jarda Sojka.

 Družstvo třetí generace
 Na počátku sedmdesátých let došlo 
k  další výměně celého mužského kádru. 
Hoši, kteří ukončili studia, opustili rodné 
městečko a šli za lepšími pracovními pod-
mínkami do  velkých měst. A  zase neměl 
kdo hrát. 
 Bojkovice opustil Laďa Otřísal, Tonda 
Stupňánek, Evald Vítek, Jarda Vrba, Mirek 
Urbánek, Luděk Kundrata, Pepek Janča-
řík.  Jan Zimmermann se Staňou Salayem 
ukončili závodní činnost, stejně jako vete-
ráni Jožin Pavlacký, Pavel Slavíček a  Kája 
Šopík. Začal se budovat nový tým. Ze sta-
rých“ zůstal Zdeněk Ogrodník a Jarda To-
man, z  béčka přešli Ruda Kremlica, Jožin 
Staník, Karel Chupík, talentovaný a  vše-
stranný sportovec Radislav Staš, Pavel Vi-
ceník, Zdeněk Pešek, Zdeněk Kolísek, z ne-
dalekých Nezdenic naskočil do týmu Vraťa 
Marek, ze  Strážnice přišel za  prací lesní 
inženýr Jožka Čajka, ale zřejmě největší 
posilou byl přiženěný vynikající smečař 
s  ligovými zkušenostmi Zdeněk Krayzel, 
původem z Krnova.
 Z  ligového dorostu se výborně 
do  družstva zapracovali nahrávači Pavel 
Slavíček a Vlastimil Zimmermann, smečaři 
Kája Šopík, Vlastimil Hela a Jožin Slavíček. 
A  znovu reorganizace. Výsledkem byla 

Volejbalové družstvo mužů v sedmdesátých letech
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naše jižní Morava s rozkvetlými ovocnými 
sady, voňavými vinicemi a příjemnými lid-
mi, destinace nám velmi dobře známá. 
 Naši soupeři: Mikulov, Břeclav, Poho-
řelice, Poštorná, Lužice, Kobylí, Tvrdonice, 
Vlkoš, Uherské Hradiště, Uherský Brod, 
Nivnice, Fryšták, Zlín, Ratíškovice, Uherský 
Ostroh a  další. Klub měl po  dlouhé době 
solidní útočné mužstvo, s vysokými blokaři 
a  výbornými nahrávači. Na  každém postu 
jsme měli zdvojeného hráče, takže absenci 
jednoho nahradil druhý. Tým podával sta-
bilní výkony a  končil v  první polovině ta-
bulky. Často se hrálo o postup, ale nikdy se 
to nepodařilo. Bojkovice ovšem dále držely 
svůj pomyslný volejbalový prapor hodně 
vysoko a byly známé po celé Moravě. 

 Družstvo čtvrté generace 
 Každý jedinec se dostane za  svůj ži-
vot mnohokrát do  nepříjemných situací, 
které je třeba řešit. Platí to i o skupinách 
organizovaných lidí, volejbalový klub 
nevyjímaje. Oddílová krize u  nás vrcholí 
na sklonku sedmdesátých let a přehoup-
ne se až přes rok 1980. Příčinou je další 
exodus řady zkušených hráčů mimo naše 
město, mladíci nemají dostatek zkušenos-
tí a při studijních povinnostech ani dosta-
tek času na trénink, aby udrželi výkonnost 
družstva mužů na solidní úrovni. A tak se 
bojuje spíše v  polovině tabulky, někdy 
i na jeho chvostu. V této době již přejme-
novaný oddíl na  TJ  Zeveta Bojkovice re-
prezentuje úplně jiný mančaft:
  Radislav Staš, Rudolf Kremlica, Pavel 
Slavíček, Jožin Slavíček, Radek Lahuta, 
Miroslav Petráš, Radim Cimbálek, Martin 
Chovanec, Olda Cimbálek, Karel Šopík ml., 
Vlastimil Hela, Luboš Hégr, Marek Ogrod-
ník, Antonín Vybíral, Pavel Křižka, Igor 
Hulák, Tonda Slabiňák, Zdeněk Rybnikář, 
Petr Slavíček, a hostující hráči ze Slavičína 
Zdeněk Křenek, Zdeněk Klabačka a Mari-
án Gažík. Dochází ke změně hracího sys-
tému, kdy se s  jedním soupeřem sehrají 
dva zápasy po  sobě v  jeden den, obvyk-
le v  sobotu – tzv. polský systém. Systém 
nešťastný, neboť celá sobota je pro hráče 
ztracená, což je na  vesnici docela neřeši-
telný problém. 
 Soupeře máme stejné, ale venku se už 
nespí a parta se neutužuje jako ještě před 
pár léty.

 Léta 1990-2000 – nelehké 
 porevoluční období. 
Změna režimu v listopadu roku 1989 a pře-

dání politické moci demokratickým silám 
způsobily radost a nadšení, neboť svoboda 
a demokracie konečně otevřela svou náruč 
všem lidem, současně ale způsobila silné 
otřesy ve všech sférách života. O sportovní 
dění během několika historických týdnů 
přestali mít zájem trenéři i funkcionáři, pře-
devším však samotní hráči. 
 V roce 1993 odstupuje celý volejbalo-
vý výbor, včetně jeho zkušeného předse-
dy Jardy Lahuty. O  renesanci klubového 
života usiluje parta mladých hráčů, větši-
nou vystudovaných akademiků. A tak na 
jedné členské schůzi si hráči zvolili nový 
výbor. Už ne předsedou, ale prezidentem 
klubu se stal Igor Hulák (dnes významný 
ekonomický manažer ve  střední Evropě), 
novým organizačním pracovníkem je 
jmenován Marek Ogrodník, finanční zá-
ležitosti převzala Jarmila Davidová, členy 
výboru se stali Pavel Křižka a Oldřich Cim-
bálek, funkci hospodáře převzal spolehli-
vý Tonda Slabiňák.
 Aby to neměli mladíci hned ze začát-
ku lehké, reorganizace soutěží poslala náš 
tým do okresního přeboru. To byla docela 
rána, kterou naštěstí ihned vyhojil postup 
z  kvalifikace. V  Bučovicích, v  místě koná-
ní, se neděly zázraky a družstvo se vrátilo 
tam, kam vždycky patřilo – do  krajského 
přeboru.
 Početný a  vyrovnaný tým tvořili tito 
hráči: Pavel Slavíček, Ruda Kremlica, Ra-
dek Staš, Vlastimil Hela, Radim Cimbá-
lek, Radek Lahuta, Tonda Vybíral, Marek 
Ogrodník, Pavel Křižka, Tonda Slabiňák, 
Petr Slavíček, Karel Šopík, trenér Zdeněk 
Ogrodník. 

 Ztráta milovaného hřiště
Po odchodu předsedy Igora Huláka 
do  Prahy převzal funkci předsedy Pavel 
Křižka. Jeho činnost však netrvala příliš 
dlouho. Nová generace sokolů od  roku 

1991 vehementně usilovala o  navráce-
ní majetku. A  bylo jim vyhověno. I  když 
volejbalisté usilovali o  nápravu, vše 
bylo marné. Všem volejbalistům zůstal 
ve sportovní duši smutek a v srdci pozná-
ní, že spravedlnosti se málokdo dočká. 
V roce 1997 bylo definitivně předáno vo-
lejbalové hřiště TJ Sokolu Bojkovice.  
 Kdosi kdysi řekl, že s protivníky, které 
opustila jakákoliv morálka, je lépe nebojo-
vat. A tak se stalo. Volejbalisté opustili svůj 
sportovní stánek a  skončili na  ulici bez 
svého oblíbeného hřiště, na kterém se hrál 
vždycky jenom volejbal. Celých osmdesát 
let. Teď se zde hraje tenis na  amatérské 
úrovni a kurty jsou pronajímány komerč-
ně zájemcům z  rozličných míst našeho 
regionu. V této kritické chvíli se do čela vo-
lejbalistů postavil Vlastimil Zimmermann 
a spolehlivý organizační pracovník Radek 
Lahuta. Ve výboru zůstal Marek Ogrodník, 
Tonda Slabiňák, nově zvolení byli Ivo Val-
ter, Libor Hela, Jiří Pytela a Dana Rumán-
ková. 
 V roce 1996 po šedesáti letech čekání 
byla otevřena moderní sportovní hala. Vo-
lejbalisté měli opět své zázemí. A chuť do 
tréninku.
 Družstva žáků a žákyň rostla jako hři-
by na Pod Kamenné, dorostenci hráli ligu, 
muži krajský přebor, bylo se na co dívat. 
Nejvíce smutnili ti, kteří prožili na „starém 
hřišti“ téměř celý svůj sportovní život. Těž-
ko se zapomíná.
 Ale to už se v hlavách agilních funkci-
onářů rodil plán o  vybudování skromné-
ho venkovního sportovního areálku. Plán 
odvážný, který potvrdil vůli a odhodlanost 
všech aktivních hráčů, vedených Vlastimi-
lem Zimmermannem a Radkem Lahutou 
st. s mladým předsedou Liborem Helou.

 Zdeněk Ogrodník st., 
emeritní ředitel školy
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I tolik diváků chodilo na bojkovský volejbal
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Jdeme společně
 „Dát se dohromady je začátek, zů-
stat spolu je úspěch a dobře spolupraco-
vat je umění.“ 
 Toto motto se stalo odrazovým můst-
kem nového projektu Základní školy 
T.  G.  Masaryka v  Bojkovicích. Nacházíme 
se v době, v níž mnohdy přestávají platit 
základní lidské hodnoty a jedinou metou 
a  hodnotícím faktorem stává se oslnivý 
mamon z věcí materiálních. Z lidí se začí-
ná vytrácet potřeba komunikace, potřeba 
sdílení, potřeba sdružování se. Pochopili 
jsme, že pokud to chceme změnit, je nej-
vyšší čas. A pokud dáme návod generaci, 
kterou se pokoušíme vzdělávat a  vycho-
vávat, změnit to lze. Na  chodbách školy 
je každodenním výjevem žák s mobilním 
telefonem v  ruce, ať už sdílí svůj prostor 
s někým jiným, sobě rovným, či ne. Naše 
mladší generace žije ve  sférách digitální 
techniky, v  níž cokoli vyjádřit není pro-
blém. Ten nastává v  osobním kontaktu. 
Absence i minimální slovní zásoby, odva-
hy říct kamarádovi nepříjemné, ale para-
doxně i milé sdělení z očí do očí. Vždyť mu 
to mohou napsat doma. O samotě, v kli-
du, mezi čtyřmi stěnami. Život a komuni-
kace se pro ně stává vlastně jen takovými 
„amarouny“. Mezi žáky panuje rivalita, zá-
kladní hodnotou stává se značkové oble-
čení a mobilní telefon s nejdokonalejšími 
aplikacemi. Kdo tyto atributy postrádá, 
má atribut svůj vlastní. Stává se jím samo-
ta. Rozhodli jsme se to změnit.
 Na přelomu měsíce září a  října jsme 
pro žáky II. stupně zorganizovali tzv. adap-
tační kurzy pro nejmladší šesťáky a team-
buildingy pro  ty starší – sedmáky až  de-
váťáky. Místem konání se staly Kopánky, 
dříve lyžařské středisko s  krásnou příro-

dou, která nabízela prostor pro čas zasta-
vit se, vydechnout, odložit mobily a bavit 
se „tak trochu jinak“. Tak, jak to znali jejich 
rodiče a generace před nimi. Společnými 
hrami, aktivitami, nutností domluvit se, 
ustoupit, ale v případě potřeby ukázat i to, 
kdo dokáže vést, organizovat a motivovat 
ostatní v týmu.  
 Žádná růže však není bez trní a žádná 
cesta není bez překážek. A tak i tato akce 
se zpočátku setkávala s nevolí a spoustou 
otázek. Bylo třeba nevzdat se, vysvětlit, 
objasnit a  pak už jen vyrazit. Kdo ví, zda 
více bylo těch, kdo odjížděli s nejistotou, 
skepsí či nechutí, nebo těch, kdo se těšili. 
Po  příjezdu jsme však první úspěch za-
znamenali v podobě bezproblémové do-
mluvy ohledně obsazenosti pokojů, do-
držování řádů a  mobilní telefony jakoby 
zmizely z povrchu zemského. Profesionál-
ní tým naplnil čas všem zúčastněným tak, 
že neměli čas na nic jiného než na společ-
né aktivity. Přes 200 dětí bylo účastníkem 
her, v  nichž musely dokázat soudržnost 
a především důvěru. Důvěru při hrách ja-
kou bylo „lano“, při němž kdokoli by selhal, 
ostatní by se střetli s  tvrdou zemí, což se 

ani jednou nestalo. „Pavučina“, během níž 
museli prokázat absolutní jednotu, aby 
se přes síť dostali na druhou stranu – hra 
rozvahy, logiky, domluvy. Spouštění tyče 
na zem, kdy naopak hlavní roli hrála trpěli-
vost a opět to, že jeden, byť ten nejsilnější, 
nedokáže nic, ale  společně to zvládnou. 
A  spoustu dalších a  dalších her na  pro-
věření spolupráce a  vzájemné domluvy, 
o nichž by mohla vydat svědectví příroda 
Bílých Karpat.
 Byla to náročná akce. Osm dnů, na kte-
ré se těšil málokdo. Osm dnů, nad  nimiž 
od začátku visel otazník, ale vedení školy 
věřilo ve  zdárný, a  hlavně přínosný vý-
sledek. Ten je vidět na  závěr kurzu, kdy 
si každá třída vytváří svou vlastní vlajku 
a nad stolem vládne jednota, tým, nápa-
dy, tolerance, soudržnost... Elektronika ne-
existuje a to jediné, na čem záleží, je tým. 
V autobuse se povídá, směje a nikomu se 
nechce domů. A i ti, mezi nimiž byla řev-
nivost, si mezi sebou plácnou „high five“, 
protože pochopili, že jsou věci, které mu-
síte prožít společně, abyste toho druhého 
začali mít rádi.
 Petra Brůzlová
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Jdeme společně
Lyžařský kurz čtvrťáků.  Skiareál Kyčerka ve Velkých Karlovicích, únor 2019

Vikingové a rytíři. Žáci základní školy se osmý únorový den mohli přenést do doby, kdy Evropu dobývali mocní a silní Vikingo-
vé. Bylo jim umožněno seznámit se s opravdovou výzbrojí těchto obávaných válečníků, poznat jejich zvyklosti, hierarchii, usednout 
do vikingských lodí opředených mnoha legendami a dozvědět se pravdu o životě ve středověku. Pro mladší spolužáky byla připra-
vena Rytířská pohádka, která dokázala, že historie je vlastně jen jeden velký napínavý příběh, z něhož bychom se všichni měli poučit 
a pokusit se o to, aby vždy zvítězilo dobro nad zlem.        Petra Brůzlová

Zdokonalovací lyžařský kurz osmáků a deváťáků. Lyžařské středisko Kaprun v Rakousku, březen 2019
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Jarní aktivity na Domě dětí a mládeže
 Letošní Dětský karneval proběhl mi-
mořádně „pozdě“, až v  neděli 17.  břez-
na. Měli jsme trochu obavy, jaké to bude 
s účastí, ale skutečnost nás mile překvapila. 
I když slunečné počasí bylo velkou konku-
rencí, účast byla opravdu velká. O  tom 
svědčí téměř 500 účastníků, z toho více jak 
sto masek. O  skvělou zábavu se postaral 
skvělý Jirka Hadaš se svým programem 
Plnou parou vpřed, ale také děti z  krouž-
ků DDM se svými vystoupeními – Moderní 
tanec, Tanečňáček, Orientální tanec, Mažo-
retky. Poděkování patří všem, kteří přispě-
li do tomboly a zasloužili se o radost dětí 
– TES  PLUS Bojkovice, KATKA, Moje bižu 
– Zita Gagová, DAGMARKA, Papír, Hračky, 
Sport p. Urbánková, Nová lucerna, Bojkov-
janka, Pekárna a cukrárna u Kurtinů, Malo-
vání na obličej Klaun Bublín, Bytový textil 
Škodák. Karneval jsme uspořádali díky 
podpoře Města Bojkovice a Lesů ČR. 
 V  průběhu celého měsíce března 
v Domě dětí probíhala příprava na Veliko-
noce, a  hlavně velikonoční zdobení Tilli-
chova náměstí. 
 Děti z  prvních až pátých tříd ZŠ TGM 

Bojkovice a  ze  ZŠ  Bojkovice Štefánikova 
u  nás barvily vajíčka, kterými 12.  dubna 
vyzdobily celé náměstí, a  zároveň je če-
kal zábavný soutěžní kvíz o velikonočních 
tradicích a zvycích. Při něm jsme prověřili 
jejich znalosti, vyzkoušeli jejich zručnost a 
pohybové schopnosti, a děti se nakonec 
dozvěděly o svátcích jara i něco nového.
Moc nás mrzí, že program, připravený na 

pátek 12. dubna, kterým jsme chtěli zahá-
jit velikonoční čas v Bojkovicích, z důvodu 
nepříznivého počasí, neproběhl. Ale zase 
jsme letos poprvé vyzdobili nejenom Tilli-
chovo náměstí, ale i ulici Černíkovu.
 A na co se můžete těšit? V  sobotu 
27. dubna 2019 to bude REJ ČARODĚJNIC 
a 15. června 2019 POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ.

Margita Tyroltová, ředitelka DDM

Festival Domidom 2019

 Srdečně zveme na 9. ročník Festivalu Domidom, který se uskuteční v pátek 21. června 2019. Od 15 do 21.30 bude pro návštěv-
níky připraven pestrý program v areálu školy. Můžete se těšit na hudební, taneční a divadelní vystoupení. Mezi účinkujícími budou 
mimo jiné DFS Světlovánek, Divadlo ZUŠ Uherský Brod,  Divadlo ZUŠ Bojkovice, hudební kapely ZUŠ Bojkovice a další.  Chybět nebude 
ani zábavný program pro děti, tombola a výborné občerstvení.                       Jindřiška Beránková, ředitelka CSŠPS
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Novinky v Muzeu Bojkovska
 S nadcházejícím měsícem květnem 
se mění otevírací doba muzea pro veřej-
nost. Budete nás moci navštívit denně 
od devíti do sedmnácti hodin.
 Jsme moc rádi, že spolupráce 
se školskými a vzdělávacími institucemi 
ve městě probíhá na jedničku s hvězdič-
kou. Během jarní doby k  nám zavítaly 
děti z družiny ZŠ TGM Bojkovice a  také 
z dětského domova. Předškoláčci z Ma-
teřské školy Čtvrť 1. máje navštívili do-
mácí zvířátka u Hamrlíků a dozvěděli se, 
odkud se dostane na stůl mléko.
 Od 23. května se můžete přijít podí-
vat na výstavu prací žáků ze ZŠ Štefáni-
kova 957, která bude trvat do 23. června. 
Těšit se můžete na veselé výtvory, které 
potěší vaši duši. Léto bude patřit obra-
zům Marcely Michalčíkové, rozené Gru-
nové. Podzimní výstava pak bude vě-
nována 100.  výročí založení Měšťanské 
školy v Bojkovicích, kterou budeme při-
pravovat ve  spolupráci se  ZŠ TGM  Boj-
kovice a  Okresním státním archivem 
v  Uherském Hradišti. Protože by letos 
oslavila 110.  výročí narození Marie Jaš-
ková, budete se moci s  jejími životní-
mi osudy a  dlouholetou prací v  oblasti 

historie regionu seznámit při  výstavě 
na konci roku. 
 Těmi, kteří se do  muzea pravidelně 
vracejí na  přednášky, jsou členové Klu-
bu Světlov. K svátku MDŽ pro ně ředitel 
muzea Tomáš Hamrlík připravil besedu 
o postavení žen v průběhu dějin. 
 Možná si někteří všimli dění v  pro-
skleném výklenku ve vestibulu budovy 
u vchodu na poštu. Protože se velkému 
zájmu těšila vláčková dráha, jež byla 
součástí výstavy k Vlárské dráze, budou 
se na model vlaků moci dospělí i děti tě-

šit právě zde. Díky laskavému zapůjčení 
Jaroslava Kříže a odborné pomoci pánů 
Hovězáka a  Mikuláška byly vláčky při 
výstavě zprovozněny, nyní celé kolejiště 
čeká přesun do vestibulu budovy. 
 Dne 24. května 2019 od  17 hodin 
proběhne další ročník Muzejní noci. Le-
tos se můžete těšit mimo jiné i na dobo-
vou módní přehlídku v podání Luhačo-
vického okrašlovacího spolku Calma.
 Těšíme se na viděnou s Vámi při pro-
hlídce expozic či nějaké muzejní akci!
 Eva Hamrlíková

Stálo to za to...
 Knihovna ve Starém Hrozenkově 
neposkytuje dostatek prostoru a so-
ciálního zázemí k pořádání akce Noc 
s Andersenem, a proto ráda přijala 
laskavé pozvání knihovnice Kristýny 
Šopíkové z Městské knihovny v Bojko-
vicích, abychom nocovali opět společ-
ně. Prostory k  přespání nám poskytlo 
Muzeum Bojkovska.
 Děti se velmi těšily, a  i  když jsme 
nocovali teprve podruhé, pilně jsme se 
na  akci připravili. Michaela Mačátová, 
učitelka z naší základní školy, nám na-
vrhla trička, která jsme si vlastnoručně 
namalovali a mohli tak hrdě reprezen-
tovat Starý Hrozenkov.
 V  Bojkovicích nás čekalo milé při-
jetí a zábavné odpoledne. Setkali jsme 
se s  ilustrátorkou Marií Machálkovou, 
která nám pomohla s  výrobou naše-
ho prvního a originálního společného 
leporela o  ošklivém kačátku, skládali 
jsme origami z vyřazených knížek, bys-
třili svou mysl u literárních kvízů a há-
danek. Ve večerních hodinách jsme se 
procházeli Bojkovicemi s Evou Hamrlí-

kovou a čekal nás přesun do muzea. Ulehli 
jsme v  expozici světců, takže by se dalo 
říci, že nad námi bděli všichni svatí. Před 
spaním jsme si četli Andersenovy pohád-
ky. Usnuli jsme jako nemluvňátka a  ráno 
jsme se probudili natěšení na  sobotní 
dopoledne. Děti musely najít schovaný 
poklad a  vyzkoušely si literární znalosti 
o autorech a jejich dílech. Za svou znalost 
a šikovnost obdržely na památku i malou 

pozornost.
 Děkuji tímto Městské knihovně 
v Bojkovicích a Muzeu Bojkovska za je-
jich spolupráci, neboť se nám společ-
né dílo velmi zdařilo. Myslím, že jsme 
dětem připravily hezké chvilky stráve-
né v příjemném prostředí a že bude-
me mít všichni na co vzpomínat. 
 Romana Marečková, vedoucí Obec-

ní knihovny ve Starém Hrozenkově



KULTURA

Naše Bojkovsko18

Poděkování čtenářů vždy potěší
 Náhoda mně trošičku nahrála, když 
se mi v březnu dostaly do rukou dva do-
pisy od čtenářek a já se rozhodla, že Vám 
přiblížím knihovnu z jejich pohledu. Sa-
mozřejmě se souhlasem pisatelek, které 
projevily přání dopisy zveřejnit. 
 Neberte to z mé strany jako chválu, 
jen jsem se chtěla o krásné řádky s Vámi 
touto cestou podělit. Kdyby se Vám 
do rukou dostalo něco podobného, ur-
čitě byste si to také nenechali pro sebe. 
Ve vypjatých a stresových dnech, které 
zažíváme každodenně asi všichni, mě 
napsané řádky velice potěšily, povzbu-
dily, nakoply zase do další činnosti a ná-
padů a také jsem i tu slzu dojetí uronila. 
Ujistilo mne to v tom, že práce knihov-
nice, kterou vykonávám v  naší knihov-
ně již 8 let, mě stále baví a naplňuje, že 
to není práce zbytečná, jak by si někdo 
mohl myslet, a proto jsem ráda za tuto 
pochvalu. A  to, co dělám, má smysl. Vy 
jste ti, co knihovnu utvářejí a rozhodují, 
kam bude směřovat a jak se bude odví-
jet její další činnost. Vám všem patří vel-
ký dík. Pisatelkám moc děkuji za krásná 
slova. 

Kristýna Šopíková, knihovnice

 Jsem jednou z  obyvatelek města 
Bojkovic, a jak jinak - tedy penzionu. Líbí 
se mi jak městečko, tak i byt v penzionu. 
Je zde možnost kulturního i sportovní-
ho vyžití, pokud nám to zdravotní stav 
dovolí. Jen záleží na každém z  nás, jak 
těchto nám nabízených aktivit chceme 
a  můžeme využít, ale jak se říká, kdo 
chce, svoji aktivitu si najde.
 Jednou z nabízených aktivit je míst-
ní knihovna. Ta nám umožňuje vyžívat 
se kulturně, když už nám to tolik s  tím 
sportem nejde.
 Knihovna je v  příjemném prostře-
dí, přístupná všem. Jsou nám nabízeny 
kromě knih i různé velmi příjemné akce. 
Jsou to cestopisné besedy přímých 
účastníků s  promítáním, posezení se 
spisovateli z  tohoto okolí a  kraje. Spo-
lečné posezení u  příležitosti „Březen 
měsíc čtenářů“ a podobně. 
 Poslední se uskutečnilo 20.  břez-
na 2019. Je to posezení při kávě a drob-
ném pohoštění. A  víte, co bylo náplní 
posezení? Vědomostní kvízy. Vtipné, 
jednoduché, ale zasmáli jsme se, vždyť 
se to neznámkuje, tak o  nic nejde. Jen 
jsme si vyzkoušeli, co si pamatujeme. 

Jen návštěvnost by mohla být vyšší. Ne, 
že bychom neměli čas, toho máme dost, 
ale ale asi je v tom víc pohodlnosti, a po-
tom a potom jen vykládáme, že tady nic 
není. 
 Chtěla bych moc poděkovat vedou-
cí knihovny, která se o nás všechny čte-
náře tak dobře stará a vše pro nás zajiš-
ťuje. Bylo to moc pěkné a těšíme se zase 
na další akci.
 Za klub čtenářů Milada Kosačíková

 Je tomu už pět let, co jsem nebyla 
v mojí oblíbené knihovně, kde byla a je 
velmi příjemná, ochotná, s laskavým pří-
stupem ke  čtenářům, vážená paní kni-
hovnice. Ráda jsem chodila i  na  před-
nášky a velmi mi chybí. Jen vzpomínám 
a je mi líto, že o mnoho přicházím. Moje 
zdraví nedovoluje cestovat. Teď jsem 
odkázaná jen na  Naše Bojkovsko, kde 
jsou různé zajímavé články a jsou mimo 
jiné i vaše!
 Pořád na Vás ještě vzpomínám, 
na  vaši maminku, to bylo také takové 
ochotné zlatíčko, vaše děti už bych ani 
nepoznala, už jsou velcí a  starší. Jak 
bych Vám přála, abyste byla ohodno-
cená titulem „Nejlepší knihovna“, kte-
rý byste si zasloužila. Svého času jsem 
o Vás četla vaše ohodnocení, ale mohlo 
být i další a na vyšším stupni. Zaslouži-
la byste si to. Vzpomínám i  na  setkání, 
které probíhalo s  obyvatelkami u  kávy 
a jiné aktivity a nebylo jich málo. 
 Přijměte můj dopis plný úcty k Vám, 

za vše, co stále děláte pro vaše čtenáře. 
Jste obdivuhodná a  přeji Vám hodně 
zdraví, radost z  toho, co připravujete 
pro  čtenáře – děti i  dospělé, jak máte 
zájem o jejich vzdělávání a přehled vše-
obecně. 

Výňatek z dopisu Květy Kocábové

 Březen-měsíc čtenářů je za námi 
a  přinesl s  sebou řadu zajímavých ak-
tivit. Byly jimi cestopisné besedy s  Ro-
bertem Bazikou na  téma Nepál-králov-
ství Mustang ještě žije a  s  Marií Lollok 
Klementovou na téma Barma, Posezení 
se seniory a trénink paměti s Romanou 
Marečkovou či výstava Patchworku a ši-
tých výrobků Martiny Krystenové z Boj-
kovic. V rámci měsíce čtenářů proběhlo 
vyhlášení nejlepšího čtenáře v  dospělé 
i  dětské kategorii za  rok 2018. V  kate-
gorii dospělých se nejlepší čtenářkou 
stala Radoslava Munzarová z  Bojkovic 
a  v  kategorii dětí byl nejlepším čtená-
řem vyhlášen Alois Mikeš. Uskutečnily 
se besedy pro  mateřské školy či  autor-
ské čtení a  besedy pro  žáky druhých 
ročníků s  Libuší Křapovou. Městskou 
knihovnu navštívily děti z Dětského do-
mova, Základní školy Štefánikovy a také 
čtenářského kroužku při ZŠ T. G. M. Boj-
kovice. Měsíc čtenářů vyvrcholil Nocí 
s  Andersenem, která byla zorganizová-
na ve  spolupráci s  Muzeem Bojkovska, 
ZŠ  Starý Hrozenkov a  Obecní knihov-
nou ve Starém Hrozenkově.
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Poděkování čtenářů vždy potěší Fašanek, fašanek… už sa nenavrátí
 Fašank v  Bojkovicích je vždycky 
velkou událostí. Bojkovjané se na něj 
připravují stejně poctivě jako ti, kteří 
chodí schovaní pod  maskami. Letos se 
fašanku, dovolím si říct úspěšně, zhos-
til domácí folklorní soubor Světlovánek 
ve  spolupráci s  bojkovickými hasiči 
a  dalšími dobrovolníky, většinou z  řad 
rodičů mladších dětí.
 Soubor Světlovánek se z  určitých 
blíže nespecifikovaných důvodů ně-
kolik let nemohl tradičních masopust-
ních oslav účastnit. Proto jsme všichni 
ze  souboru byli rádi, když se nám tato 
možnost znovu naskytla. Nutno říct, 
že jsme se na  něj připravovali dlouze 
a opravdu do detailu. Pročítali jsme his-
torické zápisy, chystali a šili jsme si mas-
ky, a také jsme připravovali trasu, kterou 
půjdeme. 
 Abychom navázali na  zvyky a  oby-
čeje našich předků, o kterých se zmiňuje 
ve  svých vzpomínkách P.  Alois Viceník, 
povolali jsme k  dospělým skakúnom 
i mladší chlapce, kteří podle tradic cho-
dívali o  týden dříve. Malí babkovníci 
měli vyrobené dřevěné „šable“, od svých 

otců a dědů uměli písničky a po babko-
vání chodili, aby si něco vyprosili. V rám-
ci „modernizace“ jsme tyto obchůzky 
spojily v jednu, ale snažili jsme se udělat 
ji co nejvěrnější dochovaným zápisům. 
U  fašanku se vždycky ráno, než se ofi-
ciálně vyjde, předává právo. Je to výsa-
da starosty města, který po  slibu, jenž 
přednesl Jirka Šmigura, rozhodl, že nám 
právo udělí. A  tak letošní masopustní 
průvod městem oficiálně započal. Oko-
lo trasy jsme vedli mnoho debat, chtěli 
jsme jít opravdu všude, i  na  ty konce, 
kam noha fašančára nikdy nezavítala. 
Ale  to bychom pravděpodobně cho-
dili do  neděle do  večera. Abychom to 
obyvatelům Bojkovic přece jen trošku 
přiblížili, vytvořili jsme mapu míst, kudy 
půjdeme i s přibližnými časy. Okolo jed-
né odpolední jsme se pak všichni se-
tkali na  náměstí a  trošku si zatancovali 
s  Bojkovjany, jejichž ulice patří k  těm, 
na které nezbývá čas. V rámci pochůzky 
jsme se snažili zatančit téměř u každého 
domu, a pobýt tak nějakou chvíli s těmi, 
kteří si kvůli nám dali práci a hojně nás 
pohostili. Vždyť čím jiným bychom vám 

to měli vrátit? 
 Abych to shrnula, za  soubor Svět-
lovánek a  za  všechny ostatní, kteří se 
s  námi fašanku účastnili, byl fašank 
na  jedničku. Za  vás, milí Bojkovjané, 
snad také. Děkujeme za  pohostinnost 
a dosavadní veškerá slova chvály, proto-
že #dyckyBojkovice!
 Eliška Valášková

Vyhnali jsme zimu

 Na smrtnou neděli 7. dubna se sešli všichni příznivci jara a sluníčka na Tillichově náměstí a společně s děvčaty ze Světlo-
vánku utopili Morenu. Tím jsme definitivně paní zimu zahnali a za pomoci písniček a básniček přivolali jaro. Velké poděkování 
patří všem, kteří nás přišli podpořit a účastnili se průvodu k řece Olšavě, kde jsme zapálenou smrt utopili. Celý Světlovánek vám 
tímto přeje krásné jarní dny.                       Olga Krejzlíková
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Fašanku, fašanku, veliká noc bude…
 Kdo by na  Moravě neznal fašank 
– bujaré veselí před přicházejícím půs-
tem? Nejdříve obchůzka, pak posezení 
v místním kulturním zařízení – tak pro-
běhlo fašankové veselí v  Přečkovicích 
v sobotu 23. února 2019. Za doprovodu 
harmonikáře a  cimbálové muziky Boj-
kovjan prošel průvod masek obcí a po-
zdravil zpěvem i tanečky místní občany.
Letošní průvod byl pestrý – sešly se jak 
postavy ze zvířecí říše, tak i masky typic-
ké pro masopust – medvěd, smrťák, my-
slivec. Letošnímu maskovému průvodu 
však kralovala zdravotní skupina – lékař 
se sestrami, kteří všem navštíveným po-
skytovali vhodnou zdravotní medikaci. 
Cimbálová muzika spolu s maskami vy-
tvořila po  celé obci radostnou veselou 
atmosféru.
 Děkuji všem zúčastněným, ale hlav-
ně všem občanům za milé přijetí a vel-
kou pohostinnost.
 Jitka Grunová

Inzerujte v Našem Bojkovsku. Cena 12 Kč/cm2.
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Přehled kulturních a společenských akcí
Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání

1. 5. – 31. 8. Galuška - Kožík - Legátová - Zikmund výstavy Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

11. 5. Vesele kolem Bojkovic sportovní akce T.J. Sokol Bojkovice Bojkovice a okolí

11. 5. Farní pouť farní akce Římskokatolická farnost Svatý Hostýn

18. 5. Výročí – koncert pěveckých sborů a divadelní představení hudba, zpěv, divadlo Maják Bojkovice, z. s., Notabene, z. s. Tillichovo náměstí

23. 5. Výstava prací žáků ZŠ Štefánikova vernisáž ZŠ Štefánikova Muzeum Bojkovska

23. 5. – 23. 6. Výstava prací žáků ZŠ Štefánikova výstavy ZŠ Štefánikova Muzeum Bojkovska

24. 5. Muzejní noc speciální akce Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska

24. 5. Noc kostelů speciální akce Římskokatolická farnost Bojkovice kostel sv. Vavřince

26. 5. Rodinná neděle s živou hudbou, pohádkou a ochutnávkou akce pro rodiny s dětmi Maják Bojkovice, z. s., ZUŠ Bojkovice Klub Maják/Zahrada ZUŠ

28. 5. Puzzleiáda akce pro děti Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

31. 5. Kácení máje lidové tradice Město Bojkovice, Muzeum Bojkovska a IC Tillichovo náměstí

2. 6. První svaté přijímání farní akce Římskokatolická farnost kostel sv. Vavřince

6. 6. – 10. 6. Světlovský bál folklor Světlovánek Tilichovo náměstí

8. 6. Pěší pouť farní akce Římskokatolická farnost Bojkovice Žítková

12. 6. Pasování prvňáčků akce pro rodiny s dětmi MŠ Čtvrť 1. máje a MŠ Štefánikova Zámek Nový Světlov

15. 6. Pohádkové putování akce pro děti Dům dětí a mládeže Eurocamping

15. 6. Pouť rodin farní akce Římskokatolická farnost Bojkovice Velehrad

16. 6. Polní mše svatá u kapličky ve Bzové farní akce Římskokatolická farnost Bojkovice Bzová

21. 6. Festival DOMIDOM speciální akce Církevní škola pedagogická a sociální Areál CSŠPS

21. 6. – 22. 6. Mišmaš párty hudební festival Libor Baránek a spol. Statek Ústsko Bojkovice

23. 6. Boží Tělo s průvodem farní akce Římskokatolická farnost Bojkovice Bojkovice

Březen, duben

25. 6. Tečka za sezónou – Žamboši koncert Maják Bojkovice, z. s. Klub Maják/Zahrada ZUŠ

Pozvánky  
   TeLeVaRIeTÉ 2019 – pátek 26. dubna v  19 hodin v  Klubu Maják v rám-

ci cyklu La comedia. Nejlepší scénky a písničky ze známého TV pořadu v divadel-
ním představení Divadla Amadis.

   MaXIPeS FÍK – neděle 28. dubna v 16 hodin v Klubu Maják v rámci cyklu 
Neděle v divadle. Známé večerníčkové příběhy Fíka a Áji ve scénickém podání di-
vadla Krapet.

   VÝROČÍ – sobota 18. května na Tillichově náměstí s koncertem sborů a di-
vadelním představením. Od 17 do 18 hodin koncert sborů k  oslavě 15 let Smí-
šeného pěveckého sboru Notabene Bojkovice, hostují Smíšený sbor svaté Cecílie 
Poděbrady a Dětský pěvecký sbor Tulipán při ZUŠ Bojkovice
 Od 18.30 do 20 hodin divadelní představení „VÝROČÍ“ – komedie ze současnosti 
v podání úspěšného a oblíbeného Divadla Do houslí. Stolová úprava, občerstvení 
a dobrá zábava – vše na místě zajištěno.
 

   RODINNÁ NeDĚLe – neděle 26. května na zahradě ZUš Bojkovice, pořádá 
ZUš a Klub Maják. Program pro děti (pohádka), pro dospělé (ochutnávka vegeta-
riánských specialit), pro všechny (živá hudba).
ZaHRaDNÍ SLaVNOST ZUš. V  15 hodin Den otevřených dveří pro děti z  MŠ a 
jejich rodiče, vystoupení s kapelou. V 17 hodin koncert školních kapel a souborů.

   TeČKa Za SeZóNOU – úterý 25. června k  závěru sezóny a školního roku 
na zahradě ZUš/Klubu Maják. ŽaMBOšI – vystoupení kapely, která má čerstvě 
„Anděla“ (v pořadí již třetího) za CD Louvre. Členem kapely je jeden z učitelů ZUŠ 
Bojkovice, proběhnou tedy společné odpolední workshopy a večer společné vy-
stoupení. Stolová úprava, bohaté občerstvení …. vše připraveno. V případě nepříz-
ně počasí akce v sále ZUŠ.             Za organizátory Eva Regináčová

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



Z liturgického kalendáře

KŘESŤANSKÉ OKÉNKO

Naše Bojkovsko22

 „Jako ta růžička krásná, nad hvězdy, 
nad slunce jasná. Maria svatá je Panna, 
přečistá rodička Pána.“

 MĚSÍC KVĚTeN se odedávna v círk-
vi slaví jako měsíc Panny Marie. Je vě-
nován její úctě, dobrotě, jejím krásným 
ctnostem, jejímu svatému životu zde 
na  zemi a  oslavení v  nebi. Po  celý ten-
to měsíc uctíváme Pannu Marii při má-
jových pobožnostech, které mají svůj 
původ již v  18.  století v  Itálii a  které se 
postupně rozšířily do  všech zemí Evro-
py a  celého křesťanského světa. Měsíc 
máj – měsíc lásky a květů je pro nás vý-
zvou, abychom spěchali k naší Matičce, 
ozdobili ji obrázky, kvítím z  luk a  polí 
i kvítím duchovním. Ona nás neopouští 
v našich nesnázích, bolestech a trápení, 
s mateřskou láskou se o nás stará. Proto 
ji prosme v tomto krásném měsíci o po-
moc, ochranu a přímluvu, projevme kaž-
dý svým vlastním způsobem patřičnou 
úctu Matce Syna Božího i naší Nebeské 
Matce Panně Marii. 

 8.květen – PaNNa MaRIa JaKO 
PROSTŘeDNICe VšeCH MILOSTÍ
Je to první mariánský svátek v  měsí-
ci máji. Prostřednice všech milostí nás 
bude stále chránit a  nedopustí, aby-
chom pokušením podléhali, prosme ji, 
aby u nás vždy stála. Ó Maria, Paní naše, 
prostřednice naše, orodovnice naše, vě-
říme, že nám pomůžeš a s tvou pomocí 
abychom nezahynuli navěky. Ó  Maria, 
bez hříchu počatá, oroduj za  nás, kteří 
se k tobě utíkáme!

 12. květen – DeN MODLITeB Za 
POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STaVU
Neděle Dobrého Pastýře – den mod-
liteb za  duchovní povolání. Modleme 
se proto všichni za  své duchovní otce, 
za  povolání k  duchovnímu stavu. Svět 
potřebuje nové duchovní vůdce vede-
né Duchem svatým. Maria, Matko kněží, 
vezmi všechny kněze pod svou ochranu.

 30. květen – NaNeBeVSTOUPeNÍ 
PÁNĚ
„Boží láska je nám vylita do srdce skrze 
Ducha svatého, který v nás přebývá.“
Čtyřicet dní po  Velikonocích je svátek 
na  památku událostí, které prožili prv-
ní křesťané. Tento svátek je posledním 
zjevením vzkříšeného Krista. Je to den, 
kdy Ježíš Kristus před zraky svých učed-
níků vstoupil do nebe, aby i nám otevřel 
dveře k věčné blaženosti a  ukázal nám 

svým vzkříšením, že má moc i nad smr-
tí. Zdůraznil, že křesťan, ačkoli zůstává 
na  zemi, má duchovně hledět na  nebe 
a  všechno, co činí, má být zaměřeno 
na Boží království, které je v nebi.

 9. červen – SeSLÁNÍ DUCHa SVa-
TÉHO – BOŽÍ HOD SVaTODUšNÍ
„Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo 
temnotám, v jasu lásky nech nás žít.“
Letnice, seslání Ducha svatého neboli 
Svatodušní svátky jsou slaveny pade-
sátý den po  Velikonocích a  deset dnů 
po  Nanebevstoupení Páně, oslavujeme 
je jako zrození svaté Církve Boží. „Duchu 
svatý, jenž naplňuješ srdce radostí, buď 
našim vládcem, světlem, ochráncem, 
rádcem, pomocníkem i světitelem.“

 16. červen – SLaVNOST NeJSVĚ-
TĚJšÍ TROJICe
„Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý, 
nám prokázal své milosrdenství, chval-
me a oslavujme ho navěky!“
 Nejsvětější Trojice – velké tajemství 
naší víry. Bůh nám tak ukázal svou lás-
ku. Jeden Bůh ve třech osobách: - OTEC, 
který tě stvořil, SYN bude pro tebe po-
výšen na dřevo, aby se DUCH, zdroj Bo-
žího života, mohl stát i  tvým životem. 
Poděkujme božské Trojici za  její lásku, 
za dar víry. Je pro každého z nás důležité 
žít v tomto společenství, v milosti Pána 
Ježíše Krista, v lásce Otcově, v působení 
Ducha svatého, který je stále s námi.

 20. červen –TĚLO a KReV PÁNĚ – 
BOŽÍ TĚLO
 „Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je 
skutečný nápoj,“ pravil Pán.
Ve  slavnosti Těla a  Krve Páně budeme 
i  letos následovat Ježíše Krista v tradič-
ním slavnostním průvodu s  Kristovým 
Tělem v monstranci ulicemi města. V na-
šem městě se tento průvod uskuteční 
v neděli 23. června s knězem, ministran-
ty, za doprovodu hudby a mnoha děvčá-

tek – družiček s košíčky kvítečků, a dou-
fám, že i velkého počtu věřících. Při této 
slavnosti chceme celému světu ukázat 
toho, který nás živí, posilňuje a přetvá-
ří. Radujme se, že můžeme slavit tento 
svátek, svátek vtělené lásky, jeho těla, 
duše a  božství. „PANE, veď svou církev 
v jednotě a naplň ji svým pokojem, skr-
ze Krista, našeho Pána!“

 28. červen – NeJSVĚTĚJšÍ SRDCe 
JeŽÍšOVO – NePOSKVRNĚNÉ SRDCe 
PaNNY MaRIe
„Srdce Ježíšovo, přijď Tvé království skr-
ze Neposkvrněné Srdce Panny Marie.“
Měsíc červen je zasvěcen dvěma srd-
cím – Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
a  Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 
Úcta k těmto dvěma srdcím nás učí úctě 
k eucharistii, pomáhá nám prohlubovat 
úctu a důvěru v Boha. Oslavujeme Srd-
ce milovaného Syna Božího a jeho lásku 
a  dobrotu k  nám. Neposkvrněné Srdce 
Panny Marie, její čistota, pokora a  lás-
ka nám pomáhá prohlubovat důvěru 
v  Boha. Kéž bychom skrze lásku Vašich 
dvou srdcí našli mír, jednotu a obrácení, 
a  tak přijímali do  našich srdcí božskou 
lásku k nim i ke všem lidem.

Farní akce:
  1. 5. Ministrantský den v Olomouci
10. 5. Setkání biřmovanců 
 v Rajnochovicích
11. 5.  Farní pouť na Svatý Hostýn
15. 5.  Adorační den farnosti
24. 5.  Noc kostelů
  2. 6.  První svaté přijímání
  8. 6.  Pěší pouť na Žítkovou
15. 6.  Pouť rodin na Velehrad
16. 6.  Polní mše svatá ve Bzové
21. 6.  Festival DOMIDOM
23. 6.  Boží Tělo, mše svatá 
 s průvodem městem

Čekáme na Vás, zapojte se.
Emílie Salátová
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Naši noví občánci
Tomáš Daněk Ema Chovancová
Vanesa Gribaničová Julie Jurásková
Kristýna Kostelníková Medard Major
Šimon Paulík Samuel Polák
Filip Prchlík František Staník
Eliška Svobodová Terezie Šustová

Odešli z našich řad
František Machala, 82 let, Bojkovice
Jan Michalčík, 68 let, Bojkovice
Vladislav Petráš, 57 let, Bojkovice
Svatopluk Stolařík, 80 let, Bzová
Miroslava Šišperová, 56 let, Bojkovice

Vzpomínáme
V letošním roce by oslavila 
70. narozeniny naše maminka
a babička paní Zdeňka SVITÁKO-
VÁ. Tatínek pan Jaromír SVITÁK 
by letos oslavil 75 let a zároveň 
v tomto roce uplyne 15 let od 
jeho úmrtí.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcery Dagmar a Jaromíra s rodinami

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění a nikdo 
z nás se nenadál, jak rychle se vše změní. Utichly 
kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.
Dne 7. května 2019 vzpomeneme 4. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš syn 
Petr ZAPLETAL. 
S láskou vzpomínají rodiče a bratr Josef 
s rodinou

Dne 27. května 2019 by se dožila 90 let 
paní Ladislava KRÁLÍKOVÁ z Bojkovic.
Vzpomíná rodina

Kdo lásku a dobro dával, ten neodešel 
a žije v našich srdcích dál.
Dne 3. června 2019 vzpomeneme smutné 
5. výročí úmrtí pana JUDr. Karla VAŇHARY.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami

Čas ubíhá a nevrátí, co vzal. Jen láska, 
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 7. června 2019 uplyne 7 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek 
a dědeček pan Josef MIKŠ z Krhova.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Dcery Alena a Jindřiška s rodinou

Byla skromná ve svém životě, trpělivá ve svých 
bolestech, velká ve své dobrotě a lásce.
Dne 17. června 2019 vzpomeneme 1. smutné 
výročí úmrtí naší maminky, babičky 
a prababičky paní Otílie JAROŠOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje 
syn Antonín a dcera Hana s rodinami

Život jde dál, nevrátí, co vzal, 
jen vzpomínky zanechal.
Dne 24. června 2019 uplyne 5 smutných let, co nás 
opustila naše drahá maminka, babička a prababička 
paní Františka HAMŠÍKOVÁ ze Bzové.
Děkujeme za tichou vzpomínku těm, 
kteří vzpomenou s námi.
S láskou vzpomíná dcera Marie a syn Antonín s rodinami

Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, kontaktujte Zdenku Maňa-
sovou osobně v Knihovně Muzea Bojkovska nebo elektronicky na adrese zden-
ka.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.
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V rámci rychlejšího a operativnějšího zpracování zpravodaje Naše Bojkovsko 
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Distribuční místa 
Zpravodaj města je možné zakoupit na těchto prodejních místech:
Alte Laterne s. r. o. – kavárna Nová lucerna
Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice
Infocentrum Muzea Bojkovska, p.o.
K&K Primka Pitín
Knihovna Muzea Bojkovska
Krhovská hospoda
Městská knihovna v Bojkovicích
Místní knihovna Nezdenice
Obecní knihovna Bzová
Obecní knihovna Přečkovice
Trafika Bojkovice

Vítání do života.
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SPORT

Hokejisté bilancují letošní ukončenou sezónu
 Lední hokej patří k  tradičním boj-
kovským sportům. Stále je tady dost 
nadšenců, kteří pravidelně oblékají ho-
kejovou výstroj a  vyjíždějí na  led k  mi-
strovským zápasům. Dva týmy hokejo-
vého oddílu TJ Bojkovice hrají soutěžní 
utkání na zimním stadionu v Brumově-
-Bylnici. Bohužel mimo dosah bojkovské 
veřejnosti. Mají přitom na  svém kontě 
51  zápasů v  rámci Valašské hokejové 
ligy v  sezóně 2018/2019, která začala 
druhým týdnem září roku 2018 a skon-
čila 21. března. 

 a tým
Tým A postoupil do  vyšší třídy  B. Bylo 
tak velkou neznámou, jak si povede 
v  konfrontaci s  vyspělejšími soupeři. 
Cílem bylo udržet se, podávat bojov-
né výkony a  překvapit. Rovněž se dále 
hokejově rozvíjet. V kádru došlo pouze 
k  jedné změně. Dosavadní opora Petr 
Juřeník přestoupil do týmu HC Šumice. 
I  přesto se zdál kádr týmu na  počátku 
soutěže poměrně široký. Záhy však tři 
hráči včetně brankáře museli ze  zdra-
votních důvodů vynechávat utkání. To 
významně ovlivnilo řadu výsledků. Pro-
jevila se i  jistá nezkušenost. Například 
tým zbytečně prohrál pět zápasů, které 
rozhodovaly samostatné nájezdy. Přes-
to se podařilo obsadit celkově 7. místo 
a  tím si vytvořit i  předpoklady pro  zá-
chranu. Uvidíme však, jak bude orga-
nizace soutěže v  nadcházející sezóně 
vypadat. Chystají se totiž změny.
 Kádr týmu  A tvořili tito hráči: Fran-
tišek Brhlík, Tomáš Turčínek, Radim 
Procházka, Tomáš Minarčík, Jiří Staník, 
Michal Valíček, Michal Ondrušek, Petr 
Dynka, Ivo Valter, Miroslav Gabrhel, Mi-
chal Dolina, Vlastimil Hela ml. a Vlastimil 
Hela st., z  týmu  B v  několika zápasech 
vypomohli Jiří Neveselý, Petr Gago, Li-
bor Chovanec, Martin Chvilíček a skvělí 
brankaři Tomáš Jünger a Pavel Hamšík. 

 B tým
Tento tým se nově zformoval před mi-
nulou sezónou a stále sbírá zkušenosti. 
V  sezóně 2018/2019 jej posílili zkuše-
nější hráči Jiří Neveselý, Libor a Zdeněk 
Chovancovi, Michal Šimoník. I přes zlep-
šení výkonu týmu však nakonec zůstal 
„černý Petr“, tedy poslední místo ve tří-
dě C.
 Mimo zmíněné hráče za B  tým na-
stupovali: Marek Kuchař, Pavel Schäffer, 
Petr Gago, Martin Chvilíček, Adam Miku-
lášek, Lubomír Valter, Tomáš Mlček, Jiří 

Tománek, Jiří Dynka, Karel Holík, Martin 
Koželuha, Petr Machara, Marek Kúdela, 
Vlastimil Ogrodník, Filip Urbánek, Jan 
Jančařík, Ladislav Salvet a  brankář Filip 
Páral.

Veřejné bruslení 
na bojkovském stadiónu
Po dvouleté odmlce letos příznivé kli-
matické podmínky umožnily vytvořit 
ledovou plochu na  stadiónu v  Bojko-
vicích. Hráči a  další příznivci obětavě 
strávili mnoho nočních hodin intenzivní 
prací v mrazivém počasí, aby „nastříkali“ 
led, a  tak občanům, a zejména dětem, 
umožnili aspoň pár dnů skromných 

zimních radovánek. Významně jim při-
tom pomohl Sbor dobrovolných hasičů 
Bojkovice dovozem vody hasičskou cis-
ternou.
 Bohužel letošní zima nám přála sot-
va pár dnů. Přesto hřiště navštívily stov-
ky dospělých bruslařů i dětí, a to včetně 
žáků základních škol z Bojkovic i Pitína.
 Současné klimatické podmínky 
v  poslední době prakticky znemožňují 
provozovat zimní sporty v  Bojkovicích 
i  bezprostředním okolí. Bojkovští ho-
kejisté jsou rádi, že mohli aspoň na pár 
dnů zpestřit možnosti sportovního vyži-
tí. Věříme, že to občané oceňují.

Leoš Marek a Vlastimil Hela



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

Informace k výběrům hotovosti z bankomatů – Banka transakce nezpoplatňuje, avšak provozovatelé bankomatů mohou účtovat své vlastní poplatky. Klient je o účtování poplatku informován na 
obrazovce bankomatu a má možnost transakci odmítnout.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

U konto
S U kontem se vás žádné bankovní poplatky netýkají a vybíráte zdarma 
také ze všech bankomatů jiných bank.
Stačí si k nám posílat 12 000 Kč měsíčně.

UniCredit Bank Expres, Masarykovo nám. 101, Uherský Brod
tel.: 955 964 666  |  www.unicreditbank.cz
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FOTOGALERIE
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Foto: Eva Hamrlíková, Kristýna Šopíková, Petr Viceník, Petra Skočovská

Postavení ženy v průběhu staletí | 12. 3. 2019

Mezinárodní výstava koček | 23. 3.-24. 3. Písničkování s Majdou a Petrem  | 24. 3. 2019

Noc s andersenem  | 29. 3. 2019

Noc s andersenem  | 29. 3. 2019

Led Zeppelin Revival | 30. 3. 2019

Posezení se seniory | 20. 3. 2019



FOTOGALERIE

Foto: Lucie Regináčová, Eva Hamrlíková

Výročí 40 let ZUš | 5. 4. 2019

Výročí 40 let ZUš | 5. 4. 2019

Vynášení Moreny  | 7. 4. 2019

Velikonoční předvádění řemesel  | 10. 4. 2019

Divadelní představení KUBO | 6. 4. 2019


