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Naše Bojkovsko

ÚVODNÍK

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
máme za sebou a možná pořád ještě před sebou období náročných dnů a týdnů spojených s příchodem nebývale nakažlivé
nemoci, která se dotkla nás všech. Ze dne na den jsme museli změnit osobní i pracovní styl života a dodržovat mimořádná
zdravotní opatření. Část obchodů a provozoven musela být uzavřena, u zbytku došlo k omezení provozní doby, veřejná doprava
funguje dle jízdních řádů pro letní prázdniny.
Nošení ochranných roušek, stejně jako pravidelné používání
dezinfekčních prostředků se stalo každodenní nezbytností. Je až
neuvěřitelné, jaká se objevila mezi občany Bojkovic a okolí solidarita při šití a distribuci textilních roušek. Není vůbec možné vyjmenovat všechny jednotlivce, protože bych zcela jistě na někoho
zapomněl a mohlo by ho to moc mrzet. Z firem se do dodávek
roušek zapojily Muzeum Bojkovska, Astona, Warrior Dog, Rescue
SAR Morava, Filipa s.r.o., DDM Bojkovice, ZŠ Štefánikova 957 a ZŠ
TGM Bojkovice, Klub Maják a další. Poděkování patří i všem šičkám, které nezištně šily a šijí roušky doma přímo pro občany.
S ochrannými štíty pomohla firma Prusa Research a.s., respirátory FFP2 dodala Solární asociace a.s., roušky s nanovláknem
zajistil Ing. Petr Kuchař a desinfekce Moravia Cans a.s., T. Slabiňák, Ciprotech a Zlínský kraj. Vše bylo dodáno zdarma. Ochranné
pomůcky byly dále distribuovány lékařům, do lékáren a do prodejen na území města.
Naše mateřská škola patří mezi sedm mateřských škol Zlínského kraje, které nepřerušily provoz a stará se o děti rodičů
pracujících v integrovaných záchranných složkách, prodavaček
či pracovníků v sociálních službách. Základní škola funguje a učí
děti na dálku prostřednictvím systému EduPage. Všichni učitelé
každý den připravují materiály a procvičování, které děti udržuje
u školních povinností. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem zapojili do pomoci našim spoluobčanům.
Město k zabránění šíření koronaviru přistoupilo k provádění
plošné dezinfekce veřejných prostranství, kterými jsou autobusové zastávky, lavičky, veřejná prostranství, zábradlí na mostech
a další mobiliář města. O aplikaci desinfekce se postarali pracovníci rychlé roty a o desinfekci v našich Domech s pečovatelskou
službou zase firma Ciprotech.
V pozadí těchto událostí možná není tak znatelná další
činnost města. Výstavba nového koupaliště pokračuje i skrze
komplikace způsobené epidemií. Bazény i s technologiemi a závlahami, oplocení a terénní úpravy budou hotové. Komplikace
spojené se stavbou provozní budovy vysoce pravděpodobně
neumožní otevření celého areálu v srpnu tohoto roku. Ono to
bude asi zaražené i z jiných důvodů. Na Valše vyrůstají tři odpočinková stanoviště s posilovacími stroji pro všechny generace,
Štefánikova ulice bude s Podsedkami propojena každým dnem
novým chodníkem. Je taktéž vysoutěžený dodavatel na chodník
Luhačovická II, od Fučíkovy čtvrti po železniční přejezd. Stále čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace na Cyklostezku Krhov-Bzová, revitalizaci Podhájí a rozvojové projekty Zastavovací studie motokros a Transformace DPS na dům pro seniory.
Na přelomu měsíců dubna a května začne Správa železnic,
Naše Bojkovsko

Oblastní ředitelství Olomouc, s opravnými pracemi na železničních mostech nad řekou Olšavou. Součástí opravných prací bude
výluka železniční trati, která je plánovaná na období od 3. května
do 1. června 2020.
Zasedání Rady a zastupitelstva města proběhla formou videokonference přes aplikaci Goto meeting. Videozáznam ze zastupitelstva byl streamován online na portál youtube. Veřejnost
se mohla k videokonferenci taktéž připojit.
Nouzový stav zcela paralyzoval kulturu a sport v Bojkovicích.
Zcela jistě jsme přišli o jarní části sportovních soutěží a tréninků,
o Stavění Máje, Rej čarodějnic, Kácení máje a největší akci ve městě, Světlovský bál. Snad druhá polovina roku bude k těmto akcím
přívětivější.
Máme za sebou hektické pracovní týdny, plné nových nařízení a zákazů souvisejících s pandemií koronaviru, a proto Vám přeji
co nejklidněji prožité další dny, abychom nabrali síly do období,
které nás čeká a které určitě nebude vůbec jednoduché.
Petr Viceník, starosta města
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Plošná sanitace

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
Poradna pro zdravotně postižené se nachází v Uherském Hradišti na Palackého náměstí č. 293 v historickém domě
U Obrů vedle hotelu Grand. Najdete nás
v přízemí, vchod z ulice „Na Morávce“
naproti České Spořitelny.
Dům je vybaven plošinou pro bezbariérový vstup. Plošina se nachází
ve dvoře. Poskytujeme dvě služby, a to
odborné sociální poradenství pro
zdravotně postižené a tlumočnickou
službu pro neslyšící.
Co umíme a co vám můžeme
nabídnout?
Tlumočení do znakové řeči. Doprovod
tlumočníkem při vyřizování na úřadech,

u lékaře či dalších institucích, kde je třeba tlumočit. Odborné sociální poradenství v těžké životní situací pro zdravotně
postižené, jak v otázkách partnerských,
tak při vyhledávání doprovodných služeb či pomoci s vyřízením kompenzačních pomůcek. Důležitou službou je
také možnost vyzvednout si u nás bezplatně Euroklíč, na který má nárok každý
člověk se zdravotním postižením a který
je držitelem průkazu TP, ZTP, ZTP/P, je
diabetik, stomik, onkologický pacient,
člověk trpící roztroušenou sklerózou,
Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou) a močovými
dysfunkcemi a který má bydliště v ČR.

Kdy nás můžete navštívit?
Poradny ambulantní
Pondělí: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
Úterý: 8.00 – 12. 00
Poradny terénní
Středa: 12. 30 – 16.30, pátek: 8.00 – 12.00
Kontakty
Odborné sociální poradenství:
Tel.: 733 297 962
E-mail: uherskehradiste@czp-zk.cz
Tlumočnické služby:
Tel.: 778 005 177, E-mail: m.travnickova
@czp-zk.cz. Všechny poskytované služby jsou bezplatné! Více informací najdete na našem webu: www.czp-zk.cz
Pavel Mikula, Centrum pro zdravotně
postižené Zlínského kraje o. p. s.

Bojkovice ve zkratce
ZŠ Štefánikova 957 se stala pořadatelem mezinárodní výtvarné soutěže. Výsledky 1. ročníku soutěže byly vyhlášeny při
vernisáži výstavy nejlepších dětských prací, která se uskutečnila v Muzeu Bojkovska 7. února 2020.
Intenzivní dešťové srážky 3. února 2020 zapříčinily zvednutí hladiny vody na řece Olšavě, na které nakonec musel být
vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity.
Meteostanice na letišti v Bojkovicích naměřila 11. února 2020 rychlost větru 181 km/hod. V těchto dnech Českou
republiku zasáhl velmi silný vítr, místy až o síle orkánu, a nevyhnul se ani Bojkovsku.
Televize Noe zavítala mezi žáky Církevní střední školy pedagogické a sociální v Bojkovicích. V rámci pořadu Živě s Noe
odvysílaného 13. února 2020 se mohli televizní diváci seznámit s prostředím školy, studenty, vyučovacími předměty
i formou výuky.
Na konci měsíce února 2020 se občané Bzové dočkali radaru na měření rychlosti a počtu projíždějících vozidel.
Hasičská stanice v Bojkovicích se 7. března 2020 stala místem, kde proběhly zkoušky odbornosti mladých hasičů okresu
Uherské Hradiště.
Klub Světlov zajistil v předjarním období pro své členy sérii besed a odborných přednášek. Autorské čtení se
spisovatelkou Janou Císařovou proběhlo 11. února 2020, odbornou přednášku o skalách a skaliskách nazvanou
V náručí Bílých Karpat přednesl 25. února 2020 Aleš Naňák z Oddělení památkové péče Zlínského kraje a na 10. března
2020 připravil vyprávění o Osudech bojkovských židovských rodin ředitel Muzea Bojkovska Tomáš Hamrlík.
Charita Uherský Brod organizovala 11. března 2020 na území města a v okolních obcí Rudic, Nezdenic, Záhorovic,
Březové, Strání, Pitína a Květné Postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi.
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Město získalo dotaci
na výměnu světel veřejného osvětlení

Z programu Ministerstva životního prostředí Efekt 2020 získalo město Bojkovice dotaci ve výši 50 % na výměnu svítidel veřejného osvětlení za úsporné LED osvětlení. K výměně svítidel by mělo dojít na sídlišti Čtvrť 1. máje, Bezručově čtvrti, Nad
Zahradami, na Drahách, Chmelnici a na ulici Pitínské a Kosmákově. Předpokládaná cena je 4 miliony korun.

Na holičkách vás
nenechá PAHOP
Ani v těchto krizových dnech nepřestává PAHOP, z. ú. Zdravotní ústav paliativní
a hospicové péče v Uherském Hradišti pečovat
o lidi v terminálním stadiu. Můžete si být tak jistí, že pokud vaši blízcí potřebují naši pomoct,
naše služby, můžete se na nás s důvěrou obrátit.
Po celém Zlínském kraji a v části Jihomoravského je poskytována péče 80 pacientům. Zájem o službu je i v době nouzového stavu velký.
Zaměstnanci PAHOPu jsou 24 hodin denně,
včetně víkendů a svátků k dispozici klientům i
jejich rodinám a jsou připraveni přijímat nové
pacienty.
Jen PROSÍME A ŽÁDÁME, abyste případně
NEZAMLČOVALI fakta, pokud se někdo z Vaší
rodiny a blízkých potkal s člověkem, který byl
pozitivně testován na Covid-19 nebo je v nařízené karanténě. Takový krok by totiž značně
omezil a ohrozil nejenom naše služby, ale mohl
by být ohrožením i pro další naše klienty.
Věříme však, že tuto nelehkou situaci v této složité době společně zvládneme
a vynasnažíme se pro Vaše blízké být v jejich
těžkých životních chvílích tou zásadní pomocí
a oporou. Děkujeme vám za vaši přízeň a jsme
zde pro vás!
Ludmila Malá, PR manažer PAHOP, z.ú.
Naše Bojkovsko

Vesele kolem Bojkovic
Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice
sděluje, že jubilejní 40. ročník turisticko-cyklistické akce Vesele kolem Bojkovic se letos uskuteční v náhradním
termínu, a to v období na přelomu
srpna a září. O přesném termínu akce
budeme veřejnost včas informovat.
Božena Křižková, předsedkyně turistického oddílu T.J. Sokol Bojkovice

Inzerujte v Našem Bojkovsku.
Cena 12 Kč/cm2.
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100. výročí založení Měšťanské školy – 8. část
Z pohledu celé historie školství se může
zdát být deset let jen okamžikem. Jinak je
tomu však v případě, když si oněch deset
let prožíváme a máme v živé paměti události a změny, které se nás osobně dotkly.
Stejně je tomu v případě naší stoleté základní školy. Jak by se tedy oněch posledních deset let dalo charakterizovat? Jako
období výrazné modernizace výuky, ne
příliš zdařené inkluze a digitalizace papírové agendy, včetně konce klasických třídních knih a žákovských knížek.
Modernizace výuky
Že to ve škole do budoucna nepůjde bez
moderní techniky, bylo jasné již před deseti
lety. Zajištění potřebných financí z evropských dotací a následný nákup techniky
– notebooků, tabletů, projektorů či moderních pomůcek do fyziky, matematiky,
chemie a přírodopisu je pouze první, nikoliv jedinou podmínkou pro její využívání.
To nejdůležitější přichází v podobě kurzů
a školení pro učitele. Škola se zapojuje se
svými učiteli do desítek vzdělávacích projektů, z nichž vzpomeňme ty největší.
V projektu „EU školám“ se učíme vytvářet digitální učební materiály, zkráceně
DUMy. Vzniká jich několik stovek a jsou
povinným výstupem a logickým vyústěním nákupu nových notebooků ze stejného projektu. Snad poprvé v novodobé historii učitelé vytváří něco, co má praktické
využití ve výuce. Současně s notebooky
pořizujeme nový server a rozhodujeme
se pro komplexní řešení licencí a emailové
komunikace s největším hráčem na trhu
– firmou Microsoft. Od tohoto okamžiku mají všichni učitelé vlastní pracovní
emaily na školní doméně @zsbojkovice.
cz se 100% spolehlivostí, přístupem odkudkoliv včetně úložiště svých pracovních
dokumentů. Z dalšího projektu s názvem
„Dotkněte se inovací“ přichází pořízení
dotykových tabletů pro každého učitele,
včetně školení využití ve výuce. Další výzvou je takzvaná „padesát šestka“ – tentokrát zaměřená na čtenářskou a technickou gramotnost žáků. Kupujeme více
jak 200 knih současné dětské beletrie,
ze které vzniká volně přístupná knihovna
pro žáky prvního stupně. Učitelé absolvují
přínosné školení a čtenářská gramotnost
se stává součástí hodin běžné výuky.
Předmět technické výchovy (dříve dílny)
získává nové nástroje a vybavení pro výuku. Bohužel centrálně řízený útlum pracovních činností (pěstitelské práce, dílny,
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domácnost, vaření) se projevuje malým
využitím tohoto vybavení. Pomyslnou „zelenou“ mají dnes povinný druhý cizí jazyk,
rodinná výchova, výchova ke zdraví a finanční gramotnost. Tu vnímáme jako velmi důležitou a v roce 2017 ji otvíráme jako
samostatně vyučovaný předmět v osmém
ročníku.
Se zavedením povinného druhého
cizího jazyka (v našem případě ruštiny)
přicházíme o sportovní třídy, kdy již chybí
hodinová dotace. Ponecháváme ale tři hodiny tělocviku všem třídám druhého stupně a na prvním stupni rozjíždíme navíc Atletiku pro děti a program Sportuj ve škole.
I nadále jsme silným partnerem Asociace
školních sportovních klubů a organizačně
zajišťujeme všechny okresní a krajská kola
volejbalových a prvostupňových soutěží.
Stále si držíme vysoký nadstandard při

přípravě mladých volejbalistů a získáváme titul Partnerská škola Českého volejbalového svazu třikrát po sobě.
V roce 2016 se stáváme aktivním partnerem Gymnázia Slaný, kdy přistupujeme
na tříletý projekt nazvaný „Laborky.cz“.
Získáváme vybavení moderních učebních pomůcek v hodnotě skoro půl milionu korun do chemie, fyziky, přírodopisu
a matematiky. Pod vedením „vědátorů“
ze Slaného připravujeme zajímavé pokusy
s našimi žáky. Snažíme se rozšířit tzv. badatelsky orientovanou výuku, která žáky
baví, rozvíjí jejich logické myšlení a je založena na praktických pokusech. Málokdo
ví, že televizní pořad Zázraky přírody připravují právě učitelé a studenti Gymnázia
Slaný. Jsme tak jedinou partnerskou školou ve Zlínském kraji a jsme na to patřičně
hrdí.
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O využití tzv. „Šablon I a II“ od roku 2017
neváháme ani chviličku. Můžeme si tak
z evropských financí dovolit speciálního
pedagoga, vést pro žáky kluby logiky, čtení a doučování. Vzdělávat učitele v oblasti
inkluze, čtenářských a matematických
gramotností. Vybavit dvě páté třídy notebooky pro žáky do běžných hodin, fyzikáři
získají další chytré pomůcky pro badatelskou výuku, včetně 10 tabletů pro žáky.
Šablony nemíjí ani naše družinky, které
„dostávají“ obří dotykové obrazovky na výukové programy. V klubu polytechnickém
se pak žáci baví zjišťováním přírodních zákonitostí na zajímavých pokusech.
Inkluze
O inkluzi toho bylo napsáno již skutečně hodně. Cílem je společná výuka
všech dětí, tedy i dětí, které dříve měly
odbornou péči ve speciálních školách.
Bohužel ne vždy je to možné a výhodné pro obě skupiny dětí. Začátky inkluze jsou spjaty se „strachem“ odborných
poraden doporučit rodičům speciální
školu. V běžné základní škole tak končí
i žáci, o které by bylo jednoznačně lépe
postaráno ve škole speciální. Navíc když
v Bojkovicích taková škola je na vysoké
úrovni. A tak od roku 2011, kdy do školy
nastupuje první asistentka pedagoga,
do dnešního dne zaměstnáváme pět
asistentek pedagoga, pravidelně odesíláme inkludované děti na vyšetření a vedeme nemalou byrokratickou agendu,
měsíčně vyplňujeme hlášení, na kterém
je závislé financování, věnujeme stovky hodin komunikaci s rodinami, spolupracujeme s odborníky ve školských
poradenských zařízeních (KPPP, SPC,
SVP) a řešíme úkony, na které jsme dříve
nebyli připraveni. Z (ne)dobře vymyšleného záměru ministryně školství Valachové zůstává z inkluze pachuť v ústech.
Jisté je, že vzhledem k finanční náročnosti se začíná pomyslné kormidlo inkluze v dnešních dnech pomalu stáčet.
Otázka zní kam.
Digitalizace papíru, aneb ztrátám žákovských knížek a třídních knih odzvonilo
Divadelní hra Vyšetřování ztráty třídní knihy zůstává poslední vzpomínkou na papírovou třídní knihu. Učitelé na naší základní
škole již tři roky nezapisují na začátku hodiny, ale jen „odkliknou“ vybranou hodinu
v učebním plánu včetně chybějících žáků
na tabletu, mobilu nebo notebooku. Rodičům i žákům se v ten okamžik zobrazí
Naše Bojkovsko

v aplikaci na mobilu probíraná látka, či
nepřítomnost žáka na hodině. Nejednou
se stalo, že rodič ihned volal do školy, proč
jeho dítě chybí. Ale popořádku.
Když před třemi lety skončil vývoj starého programu na evidenci žáků a tisk vysvědčení, stál ředitel školy Zdeněk Ogrodník ml. před nelehkou otázkou. Jaký nový
program vybrat? Po velmi podrobné analýze a desítkách hodin studování popisů,
návodů a cenových politik se rozhodl pro
program EduPage. Podtitulek programu
„173 zemí, 150 000 škol, 100 funkcí v jednom systému“ hovořil za vše. K tomu více
jak desetiletá pozitivní zkušenost s programem na tvorbu rozvrhů stejné firmy.
Bylo rozhodnuto! Nejdříve se převedla
všechna data devět let pozpátku a někteří učitelé testovali třídní knihu a žákovskou knížku. První dojmy byly skvělé. Ale
k jednoduchému fungování nám chybělo
kvalitní bezdrátové připojení k internetu
ve všech třídách školy. I tento problém se
nakonec podařilo vyřešit.
A tak školní rok 2016/17 začíná bez
papíru s EduPage. Žákům i rodičům rozesíláme automaticky přístupová jména
a hesla a všichni se učíme. Chápeme, že
ho musíme „nakrmit“ dalšími údaji jako
jsou učební plány, které vyžadují kompletní revizi. Spousta práce, času, víkendů.
Jak to ale bývá, snaha přináší své ovoce
a další roky již jde všechno snadno. Třídním učitelům odpadá „papírová“ agenda,
systém počítá zameškané hodiny, průměry i vyznamenání, příprava na klasifikační
poradu je otázka několika minut – všechna data jsou již připravena a čekají pouze na tisk zprávy. Rodiče i žáci si novinku
chválí. A i čtvrťáci a třeťáci, kterým původně zůstali papírové žákovské knížky, v po-

loletí žádají přestup na EduPage. Papírové
notýsky zůstávají jen nejmenším prvňáčkům a druháčkům.
Co všechno nakonec EduPage umí?
Webové stránky školy, žákovskou knížku
s docházkou, třídní knihy s plány práce,
komunikaci mezi učiteli, rodiči a žáky, rozvrh hodin se suplováním, evidenci žáků
s tiskem vysvědčení, přihlášek a desítky
potřebných formulářů, evidenci plateb,
přihlašování na akce a kurzy, ankety, přihlášky do první třídy a nově taky vzdálenou výuku, kterou jsme se naučili používat v době uzavření škol kvůli koronaviru.
Budoucnost
Křišťálovou kouli nikdo nemáme, ale můžeme se snad jen domnívat, kam se naše škola posune za dalších sto let. Přál bych si, aby
události posledních dní, kdy více jak měsíc
probíhá výuka na dálku, přinesly českému
školství i bojkovské škole nový vítr v pohledu na skutečné potřeby výuky, abychom
jednou pro vždy nechali za sebou „rakousko-uherské“ principy založené na drilu,
známkách a nesmyslných příkazech a zákazech. To je ale již zcela jiný příběh.
Závěrem tohoto seriálu do historie naší
základní školy se sluší poděkovat všem starostům, zastupitelům, ředitelům a jejich
zástupcům, učitelům, vychovatelkám, asistentkám, správním zaměstnancům (ať už
hospodářce, školníkům, vedoucím školní
jídelny, kuchařkám i uklízečkám), rodičům,
přátelům školy i řemeslníkům, a hlavně
všem žákům, kteří do školy chodili a chodí
rádi, za to, že svým dílem utvářeli a utváří
dobrý obraz a pozitivního ducha naší stoleté základní školy. Do dalších 100 let jen
vše dobré, naše milá školo!
Zdeněk Ogrodník ml., ředitel ZŠ TGM
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Konec II. světové války a tragické osvobození
Krhova ve vzpomínkách Milana Navrátila
Chtěl jsem se s Vámi podělit o moje vzpomínky z raného dětství. Školákům třeba
i rozšířit jejich pohled na válku, aby nežili pouze z toho, co se dozví v hodinách
dějepisu a nenabyli dojmu, že válka bylo
cosi vzdáleného, ale že opravdu prošla
i naším krajem, místy, kolem kterých často projíždějí. A jak se její důsledky dokázaly těžce promítnout i do života rodin.
Na jaře roku 1945 mi bylo sedm let
a tehdy jsem žil se svými rodiči a dvěma malými sourozenci v Krhově naproti
dnešnímu zemědělskému družstvu. Že se
blíží válečná fronta, jsme poznali nejen ze
sílící ozvěny frontové střelby, ale i úprku
dělostřelecké baterie z Krhova. Ta měla
své stanoviště poblíž obydlí manželů Juřenových (dnes Josefa Hodulíka) a ostřelovala nepřímou palbou pozice směr
Lopeník. Náhle se sbalila, na místě zanechala hromadu nepoužité munice a odjela směrem na Bojkovice. Také finanční
stráž, která měla ubikace ve třech lágrech
na okraji Krhova, se balila k odjezdu.
Z fronty přijížděla auta, ale i koňské povozy, někteří vojáci zůstali na noc
v jednotlivých usedlostech a na statcích
pana Stáry a Kuchaře. Protože při ústupu rekvírovali nejen zásoby krmiva pro
koně, ale i zvířata, domluvil se pan Kuchař s mým otcem, který uměl i řeznické
řemeslo, aby prasata, která měl ve chlévě,
zabil a ukryl.
Odpoledne 30. dubna začali vojáci
kopat na mostu od Bzové. Otec je pozoroval ze štítového okénka půdy našeho
domu. Navečer tam navozili bedny s municí, okolí mostu zaminovali a pod most
vložili nálože. V noci mě s bratrem otec
vzbudil a odvedl do sklepa pod naší stodolou, ve kterém již byla schována naše
matka s tříletou sestrou. Otec pak odešel
na statek, kde s pacholkem stačili porazit
dvě prasata a schovat je do slámy právě
v době, když z vedlejšího chléva Němci
odváděli dva koně a dvě prasata.
Nad ránem poslední z odcházejících
vojáků vyhodili do vzduchu most, který
elektricky odpálili od schodů do budovy statkáře Kuchaře (dnešní kanceláře
zemědělského družstva), tedy naproti
našeho domu. Otec se šel brzy ráno spolu s kamarádem Františkem Hamšíkem
na most podívat. Okolí bylo poseto kamením a zeminou, proto palicemi s chvojím a trávou označil místa se zakopanými minami, která si pamatoval ze svého
pozorování. Most byl v jednom místě
8

Pomník vojáka Sebastiana Baco, správné příjmení je Boca
méně poškozený, nálož pravděpodobně
selhala. To se později po válce při stavbě
nového mostu (ten původní byl v jiném
místě) ukázalo pravdou. V důsledku válcování silnice těžkým parním válcem
došlo ke stlačení zeminy a následnému
výbuchu, který zranil valcíře Konečného
z Luhačovic a několik dalších dělníků pracujících na stavbě mostu. Těsně před tím
můj otec upozorňoval valcíře na toto nebezpečí, byl přesvědčený, že nálož opravdu pod mostem zůstala.
Ale vraťme se k nešťastnému ránu
1. května 1945. Po obhlídce mostu a označení nebezpečných míst se otec vrátil ke
Kuchařům dokončit zabíjačku a zpracovat maso. Myslel však stále na nebezpečí min a často chodil vyhlížet na schody,
jestli se něco neděje. Když znovu vyšel,
uviděl na silnici Františka Salveta, který na něj zvolal, že osvoboditelé už jsou
tady. Okamžitě sundal zástěru, seběhl
se schodů na silnici a viděl, že u mostu
a v místech, kde se nacházejí miny, je již
spousta lidí vítajících vojáky. Utíkal k nim
a křičel. Když byl asi 10 m od nich, došlo
k výbuchu. Následky byly tragické. Voják
Boca Sebastian, který minu odstraňoval,

byl výbuchem doslova roztrhán, velitele
v jeho blízkosti zasáhly střepiny do břicha, otce od pasu nahoru a Josefa Šopíka do hlavy. Další lidé, kteří stáli v těsné
blízkosti výbuchu, tlaková vlna pouze
odhodila, kromě menších zranění od padajícího kamení a ztráty sluchu, přežili
bez úhony. Otec utrpěl těžké poranění
hrudníku, ramen, rukou, obličeje, přeražené čelisti a oči plné hlíny a drobného
kamení. Podobná zranění utrpěl i tehdy
22letý Šopík.
Toho přenesli lidi do vedlejšího domu
k Poláchům, otce k nám domů. Dodnes
ho vidím ležet celého zkrvaveného
na otomanu v kuchyni. Snažili se je ošetřit, jak nejlépe to v té době uměli, ale
kvůli velké ztrátě krve a hodně devastujícím zraněním to nebylo jednoduché. Za
nějakou dobu přišel vojenský zdravotník,
který jeho nechal převést do bojkovského kláštera, kde byla zřízena ošetřovna.
Tam jej prohlédl a ošetřil lékař, kontroloval otci mimo jiné i oči a zjistil, že i když
rozmazaně, přesto vidí.
Protože k Uherskému Hradišti ještě
nedorazila fronta a byli tam Němci, nechali jej převést do jiné nejbližší nemocNaše Bojkovsko
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nice, do Trenčína. Matka s mým dědou šla
za dva dny za ním pěšky do nemocnice
a našla ho tam ve velmi zbědovaném
stavu. Za celou dobu pobytu si ho nikdo
ze zdravotního personálu ani nevšimnul.
Jídlo nebo vodu mu postavili na stolek
a nikoho nezajímalo, že si ho sám nemůže vzít a kvůli zlomené čelisti ani pozřít.
Potvrdili nám to později slovenští pacienti, kteří přišli v srpnu otce navštívit. Museli
mu dávat napít vody alespoň lžičkou, jinak by zemřel. Dnes zní neuvěřitelně, jak
válka, nacionalizmus a odpor k Čechům
v době Slovenského štátu překonaly
svědomí slovenských lékařů a s ním i pověstnou Hippokratovu přísahu o pomoci
bližnímu.
Matce s dědou bylo jasné, že musí
otce převést do hradišťské nemocnice.
Po návratu domů sháněli nějakého dopravce, který by ho byl ochoten i v tomto stavu převést do již osvobozeného
Hradiště. Ráno jel strýc na kole do Luhačovic s prosbou za známým taxikářem.
Byl ochotný, ale chybělo mu dřevo, které
sloužilo jako palivo pro auto na dřevoplyn. Podařilo se ho sehnat u pana Jedličky v Bojkovicích, opět na kole mu přivezl
pytel dřeva a zbytek dobral v Bojkovicích.
Po převozu do hradišťské nemocnice
lékaři bohužel konstatovali, že otec již
nikdy nebude vidět, neošetřené a nevyčištěné rány v očích se po týdnu zanítily,
všechny rány na těle byli plné hnisu. Stejně tak dopadl i Josef Šopík.
Po propuštění z nemocnice nějakou
dobu trvalo, než si zvyknul na skutečnost, že v pouhých 37 letech přišel o zrak,
že už nikdy neuvidí své blízké, děti,
krajinu a lesy, které měl tolik rád. Nakonec se všechno naučil poznávat; hmat,
intuice i senzibilní schopnosti mu byli
velkým pomocníkem. Dokázal se slepý
neuvěřitelně pohybovat sám po cestách
a pěšinách nejen v krhovském katastru,
ale i v Bojkovicích a v okolních obcích.
Představte si – dokázal sám slepý přejít
z Krhova za rodinou do Pitína a také až
do Hostětína. Také si dovedl poradit se
všemi pracemi, které se v hospodářství
vyskytovaly, při kterých já i můj bratr jsme
se od něj hodně naučili a později zúročili
ve vlastním životě. Mnoho lidí, kteří ho
viděli při práci, nakonec pochybovalo, že
je slepý. Byli přesvědčeni, že tyto věci dokázat není možné, že přeci jen musí vidět.
Toto je moje vzpomínka očima sedmi
a půlletého chlapce na konec II. světové války, na 1. máj roku 1945 a události,
které tolik poznamenaly osud mého otce
Josefa Navrátila, naší rodiny a maminky
Bedřišky. V době, kdy lidé oslavovali konec války, všude bylo cítit radost a štěstí,
ona prožívala nejtěžší životní chvíle, zda
Naše Bojkovsko

její manžel a otec dětí vůbec bude žít.
Ještě bych chtěl touto cestou vzkázat našim i světovým politikům, aby dělali všechno proto, aby naše děti, vnuci
a pravnuci si nemuseli v myslích vybavovat takové tíživé vzpomínky ze svého dět-

ství, jako si je nesu s sebou já. Rád bych se
mýlil, ale situace ve světě, dnešní politici
a jejich mocenské snahy, žel nahrávají
tomu, aby slovo VÁLKA nevymizelo z našich myslí.
Milan Navrátil, Bzová

Morový sloup

Roku 1713 se rozšířila v naší zemi poslední velká epidemie moru. V tomto roce nechal postavit bojkovský farář Jan Josef Jančík Mariánský sloup. Zhotovil jej Václav
Divoký ze Střílek. Bojkovice byly tehdy od nákazy uchráněny.

Naši předkové a krize
V současné době, možná víc než kdy dříve, máme více času k přemýšlení. Neškodí
proto nahlédnout do historie, jaké zkoušky byli nuceni zvládat naši předkové,
a možná se i tak trochu poučit.
Společnost byla většinu lidských dějin
primárně založena na zemědělství, existoval zde přímý vztah mezi člověkem a přírodou. Středověký člověk věděl, že musí zasít
a sklidit, aby přežil. Na to jsme už trochu
zapomněli a zvlášť ve větších městech mají
možná děti pocit, že ovoce roste v supermarketu. Ale ať se nám to líbí nebo ne, tak
stále platí, že ve skutečné krizi nepřežije
ten, kdo má lepší připojení k internetu,
ale ten, kdo má na své zahrádce co sklidit.
Dnes, obrněni moderními technologiemi,
máme někdy pocit, že se nám nic stát nemůže, že umíme všechno vyřešit. A pak přijde jeden okem neviditelný vir, který nám
opět připomene, jak jsme zranitelní. Naše
generace nezažila pocit nedostatku, ani
přímého ohrožení života. Obojí bylo ještě
v historicky nedávné době přirozenou součástí života lidí. Zvláště na Bojkovsku, kde
nebylo zemědělství tak výnosné, a proto
museli například miškáři hledat obživu
v cizině. Vzhledem k blízké moravsko-uherské hranici nebyly nepřátelské vpády ničím
výjimečným. Lidé byli také nuceni počítat
s tím, že přijde neúroda a hlad. Jediná jistota byly jejich plné sýpky, protože na nikoho
jiného, než na sebe se nemohli spoléhat.
A když se spokojeností přehlédli své bohaté zásoby, přihnali se nájezdníci, kteří jejich
tak pracně shromažďované zásoby obrátili
v popel. Bojkovjané mohli mluvit o štěstí,
když takovýto úder vůbec přežili. A vyhráno stejně neměli. Vzhledem k vysoké dětské úmrtnosti každou chvíli museli počítat
s tím, že dítě, které se právě narodilo, nemusí přežít. A navrch mohla přijít nenadálá
epidemie jako například v letech 1831 a
1836, kdy při každé z nich zemřely desítky
místních obyvatel.

Tváří v tvář tomuto životu vyznávali odlišnou filosofii než my. „Dobré časy“
byly tehdy, když nevládl hlad, když v rodině někdo neumřel či když nezuřila válka.
Krátce řečeno, dobře bylo tehdy, když se
vše drželo v zaběhnutém koloběhu a nebylo hůř. Tehdy lidé zažívali skutečný pocit
štěstí. Možná si můžeme položit otázku,
kdy jsme šťastní my. Když máme novou
televizi, dovolenou anebo když roste životní úroveň a HDP? Tomu by Bojkovjan
ještě před několika staletími vůbec nerozuměl. Společnost nebyla zaměřena na
neustálý růst, ideál představovala stabilita
a všeobecně rozšířené přání „hlavně aby
nebylo hůř“. Samozřejmě že nenabádám
k návratu do středověku nebo do 19. století, protože pokrok zastavit nelze. Spíš
nás to může vést k zamyšlení, že žít se dalo
i jinak, s jinými prioritami, a to i v době
docela nedávné. Nemusíme pro příklady
chodit daleko. Obě světové války 20. století, z nichž ta první kromě všeobecného
nedostatku si vzala jako daň velkou část
mužské populace, jsou rovněž varujícím
příkladem. Přídělový systém, strach o rodinu, o přežití. A po první světové válce
ještě epidemie španělské chřipky, která
zabila více lidí než válka samotná.
Těchto konců se zcela určitě obávat
nemusíme, ale právě proto bychom si
měli vážit toho, že žijeme v lepších časech.
V následujících měsících se často bude
skloňovat slovo krize a bude se tím myslet
především krize ekonomická. Jistě, situace bude vážná, ale ve srovnání s hospodářskou krizí třicátých let 20. století, kdy
neběželo o to si něco odříct, ale o to, jak
zahnat všudypřítomný hlad, na tom budeme pořád ještě dobře.
Přeji nám všem, ať nelehké měsíce
dobře zvládneme a pokud budeme klesat
na mysli, zamysleme se nad nelehkým životem našich předků.
Tomáš Hamrlík, ředitel Muzea Bojkovska
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Bojkovské mateřské školy
na přelomu zimy a jara
Přinášíme Vám další střípky ze života našich mateřských škol. Kultura je nedílnou
součásti lidského života, učí nás vnímat
krásu slova, hudby, pohybu a vede nás do
světa krásy a fantazie. Proto se snažíme
dětem v mateřských školách nabízet různé žánry z této oblasti.
Kultura pro děti,
to je třeba divadlo či karneval
Návštěvu divadelního představení vítá
většina dětí s nadšením. Pomocí svých
smyslů, svého bezprostředního prožitku obohacují svoji duši, tříbí uvažování,
rozvíjejí fantazii, představivost, myšlení
i schopnost chápat věci. Po skončení
představení s nadšením vyprávějí své zážitky, dojmy, přehrávají scénky, kterým
se smály. Tak tomu bylo i po představení
„Sváťova divadélka“ s pohádkou Máša
a tři medvědi, uspořádaného v mateřských školách 10. února 2020.
Další, velmi oblíbenou kulturní akcí,
která proběhla 18. února, byl dětský
karneval. V tento den se školka změnila
v pohádkovou zemi plnou kouzelných
a nadpřirozených bytostí. Pro děti byla
připravena spousta her a soutěží, společně jsme si zatancovali a strávili tak krásné
fašankové dopoledne. Paní kuchařky nám
usmažily k obědu výborné koblížky, které chutnaly přímo pohádkově. Letos se
uskutečnila tato akce ve spolupráci s žákyněmi z Církevní střední školy pedagogické
a sociální z Bojkovic, které se svého úkolu
zhostily velmi pěkně, za což jim patří naše
poděkování a těšíme se na další spolupráci.
V měsíci únoru děti z předškolních
tříd, Soviček a Lištiček, ukončily oblíbené
a zdraví prospěšné saunování, které probíhalo jednou týdně, po dobu dvou měsíců
v prostorech MŠ Štefánikova. Dětem byl
po ukončení cyklu předán pamětní list.
Modernizace výuky
Modernizace výuky škol technickými vymoženostmi patří neodmyslitelně k trendům dneška. Děti mají možnost seznámit
se a pracovat s tablety, počítači, a tak si
vyzkoušet jiné zajímavé vzdělávací metody a prostředky. Děti ze třídy Želviček
z MŠ Čtvrť 1. máje navštívily své kamarády
ze třídy Lištiček, kde je instalovaná interaktivní tabule. Zde si děti vyzkoušely
jinou formu vzdělávání. Plnění zadaných
úkolů je velmi bavilo. Mohly si zde také zacvičit v tělocvičně vybavené sportovním
nářadím a náčiním, posílit svou obrat10

nost a zaskákat si na trampolíně.
Provoz v době celorepublikové
karantény
Vzhledem k současné pandemické situaci
v celém svět, musela i Česká republika zaujmout stanovisko k této nelehké situaci. Od
11. března došlo k uzavření všech vzdělávacích institucí, s výjimkou škol mateřských,
za účelem zpomalení šíření nového typu
koronaviru. Dne 12. března vyhlásila vláda
ČR nouzový stav. Většinu z nás tato situace
nemile zaskočila a možná i trošku vystrašila,
neboť informace, které se k nám dostávaly,
nezněly pozitivně. Proto i my, pracovníci
mateřských škol, jsme museli vydat opatření
k ochraně zdraví a zajištění provozu našich
školských zařízení. Patříme k jedné z mála
mateřských škol v kraji, které jsou otevřeny
i přes veškeré obavy z nákazy. Jsme tady
pro děti rodičů, kteří pracují v integrovaných záchranných složkách. V tomto těžkém období se opět projevila solidarita a
soudržnost našich občanů, kteří pomáhali
ze všech sil mimo jiné šitím roušek, nápomocí seniorům, omezením styku s okolím ...
Dle posledních informací je sedm školských
zařízení, která se starají o děti „rodičů z první
linie“ v celém kraji. Mezi tato školská zařízení patří i naše Mateřská škola v Bojkovicích.
Každé ráno jsou pedagogičtí i nepedago-

gičtí pracovníci připraveni pečovat o Vaše
děti a poskytovat jim veškerou potřebnou
péči. Je potřeba dodržovat určitá pravidla,
která jsme si stanovili. Každé ráno při předávání dětí rodiči učitelům je prováděna
kontrola teploty a zdravotního stavu dětí.
Všechny rizikové prostory jsou pravidelně
dezinfikovány a jsou striktně dodržovány
veškeré hygienické návyky. Mezi další aktivity probíhající v obou školách patří úklid
a dezinfekce všech prostor, výmalba kuchyně v MŠ Čtvrť 1. máje, šití roušek našimi
pracovnicemi Janou Pešátovou a Danou
Zachovou pro děti i pracovníky mateřské
školy.
Je zde také nutno podotknout, že
v této době jsme museli zrušit spoustu
akcí, které jsme připravovali. Patří mezi
ně: schůzka rodičů předškoláků, návštěva
1. tříd ZŠ T.G.M., vynášení Morany, exkurze ve sběrném dvoře, beseda v knihovně,
divadélka, koncerty, ekologická akce „Uklízíme Česko“ a především zápis dětí do základní školy.
Doufejme, že tato nepříznivá doba
brzy skončí a my všichni se budeme pomaloučku vracet do běžného života zdraví, plní elánu a radosti.
Miroslava Jarolímová,
učitelka mateřské školy
Naše Bojkovsko
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Výuka na ZŠ T. G. Masaryka,
Bojkovice v době koronaviru
Všeobecně je známo, že 12. března 2020
se pro žáky uzavřely všechny školy v republice z důvodu zamezení šíření koronaviru a že školy napříč republikou se v těchto nelehkých dnech pokouší o vzdálenou
výuku, ví taktéž všichni. Málokdo ale tuší,
že pouze asi 17 % škol v zemi bylo na tuto
situaci technicky připraveno vlastní zásluhou. Naše základní škola patří mezi ně.
Vzdálenou výuku umíme zajistit s profesionálním přístupem, online komunikací se
žáky, rodiči a zpětnou vazbou. A to i přesto, že nás nikdo na tuto situaci dopředu
nepřipravoval. Jak je to možné?
Elektronický informační
systém EduPage
Příběh se začal psát před třemi lety, kdy se
nám podařilo „rozdýchat k životu“ elektronický informační systém EduPage. Nebyly
to jednoduché chvíle, slyšeli jsme spousty
hloupých názorů, že je to zbytečné a není
nad papírovou žákovskou knížku a třídní
knihu. Ty názory byly stejně hloupé, jako
když vzdělaný lékař dnes odmítá e-recepty a e-neschopenky. Jak tedy náročná
byla cesta se nový systém naučit používat
a uvést do života?
Použiji příměr, který mě již v souvislosti se současným stavem (ne)připravenosti škol napadl: Zvládne řidič auta
pilotovat letadlo? Jaká je cesta od řidiče
auta k pilotu letadla? Může se jím stát
ze dne na den? A dálkovým kurzem? Pokud si na otázky odpovíte, pochopíte, jak
je to s „letadlem“ EduPage. EduPage je, dle
mého osobního názoru, celosvětově nejkomplexnější a nejlepší informační školní
systém na trhu. Naši rodiče a žáci ho dobře znají – tak jen letecky, co umí: webové
stránky školy, žákovskou knížku s docházkou, třídní knihy s plány práce, komunikaci
mezi učiteli, rodiči a žáky, rozvrh hodin se
suplováním, evidenci žáků s tiskem vysvědčení, přihlášek a desítky potřebných
formulářů, evidenci plateb, přihlašování
na akce a kurzy, ankety, přihlášky do první
třídy a taky VÝUKU.
Od chvíle prvního využití jsme si postupně zvyšovali svoji kvalifikaci „pilotů“.
Přidávali jsme další a další moduly jako
jsou platby, přihlašování na kurzy, ankety (abychom věděli, co si myslí rodiče
a žáci) a nakonec i elektronickou přihlášku
do prvních tříd. Systematicky a vytrvale
jsme učili učitele i rodiče. Žáci to nepotřebovali, neb pro ty je ovládání elektronických aplikací přirozeností. Máme za sebou
Naše Bojkovsko

stovky hodin vysvětlování, přesvědčování,
že jdeme správnou cestou, že nechceme
být školou, která přešlapuje na místě. Investovali jsme do technických prostředků,
kdy celá škola je pokrytá wifi, všichni učitelé používají tablety a notebooky, mají
chytré telefony atd. Dnes jsme všichni
s „kvalifikací pilotů a naši pasažéři s námi
létají moc rádi.“
Modul Výuka v praxi
A jak to bylo s „oživením“ modulu VÝUKA?
Museli jsme se učit za pochodu a na dálku ve svých home officech. Bylo to jako
zkušeného pilota malého letadla posadit
do jiného, většího typu. Už umí létat, ale
musí se učit spousty dalších dovedností.
Stanovili jsme si jasná pravidla práce pro
učitele (co, jak, kdy, v jakém rozsahu) a pro
žáky (povinnost, komunikace, hodnocení).
Všichni učitelé pracují dle rozvrhu, dvě hodiny dopoledne jsou všichni ve stanovený
čas online připraveni komunikovat v EduPage s rodiči, s žáky, radit jim, co a jak, anebo si jen tak popovídat, jak se mají. Vedení
školy poskytuje svým učitelům supervizi,
radí, kontroluje, vyžaduje dodržování
pravidel. Všechny interaktivní materiály
od učitelů „vidí“, prochází a koriguje. Vždy

po týdnu vyhodnotí situaci a upraví v pravidlech, co je třeba. Řešíme, co potřebují
ti nejmenší, co potřebují ti větší – jisté je
jedno, naším cílem je žáky udržet u školních povinností, vyplnit jim smysluplně
čas, a to jde jedině tak, že je to bude bavit. A s radostí musíme po týdnech tvrdé
práce říct, že je to baví a rodiče jsou s naší
prací spokojení. I přestože naše základní
škola a všichni její učitelé opět dokázali, že
umíme a máme být na co hrdí, tak si všichni logicky přejeme vrátit se do školních
lavic co nejdříve. A jsem přesvědčený, že
nejvíc si to přejí právě žáci. Vždyť pracovat
z domu je velmi náročné pro nás dospělé
(nenechat se rozptylovat, udržet svoji pozornost, dokončit rozdělaný úkol), co pak
teprve pro děti školou povinné.
Nezbývá než vyjádřit velké osobní
poděkování všem rodičům za podporu
a pochopení při nelehkém rozjezdu výuky
na dálku, všem kolegům učitelům za jejich plné nasazení a profesionální přístup
a všem žákům za zodpovědné plnění školních povinností ze svých dětských pokojů
či kuchyní. Jsem na vás hrdý!
Zdeněk Ogrodník, ředitel ZŠ TGM
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Rouškovník

Lípa před naší základní školou, symbol české státnosti, se v těchto nelehkých dnech proměnila v ROUŠKOVNÍK. Pokud nemáte roušky
pro vaše nejbližší, můžete si je vzít z našeho rouškovníku. Roušky jsou baleny vždy po dvou v sáčku a šijí je pro vás naše paní kuchařky,
uklízečky a asistentky. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SE MUSÍ VYVAŘIT A PŘEŽEHLIT! A víte, že lípu vysadil Martin Kryštof na přání emeritního ředitele Zdeňka Ogrodníka a chytla se až na třetí pokus?				
Olga Rybnikařová, učitelka ZŠ TGM

Církevní střední škola pedagogická
a sociální učí, pomáhá i rekonstruuje
Učíme v karanténě
Ve školství jsou témata, o kterých se debatuje už několik let. Jedním z takových témat je posílení digitálních kompetencí
pedagogů. Uzavřením škol v polovině
března jsme také my přešli doslova ze dne
na den na distanční vzdělávání. Výhodou
pro nás bylo, že již několik let využíváme
školní systém Bakaláři a v lednu letošního
roku jsme vytvořili nový školní web obsahující platformu pro e-learning. Zájmem
všech pedagogů bylo ihned od prvních
dnů nastavit výuku na dálku tak, aby žáci
nebyli přetěžováni a zároveň jsme jim
mohli předat učivo i zpětnou vazbu zejména v maturitních a odborných předmětech. Kromě výše uvedených nástrojů
12

používají pedagogové i další nástroje jako
např. Zoom a Skype pro výuku konverzace
v angličtině a hry na klavír, Techambition
pro výuku matematiky; Google Classroom
pro předávání interaktivních zpětných vazeb a například vyučující hlavního odborného předmětu, kterým je pedagogika, se
rozhodli pro nahrávání série videopřednášek. Digitální kompetence nejen našich
pedagogů se tak díky nové zkušenosti
zvedla o desítky procent.
Naši žáci pomáhají
V době vyhlášení nouzového stavu v ČR
byli naši zletilí žáci povoláni k povinné pracovní povinnosti v domovech pro seniory.
Několik žáků se zapojilo již dříve jako dobrovolníci nejen v oblasti sociálních služeb,

ale i v mnoha dalších aktivitách – hlídání
a doučování dětí v rodinách, kde nemohou zůstat rodiče doma, pomoc s nákupy
seniorům, šití roušek atd.
Opravy a rekonstrukce
Od března do května probíhají ve škole
velké stavební úpravy. Díky investici zřizovatele školy – České kongregaci sester dominikánek – ve výši 1,6 milionů korun bylo
zrekonstruováno čtvrté nadzemní podlaží
ve škole, kde vznikne ubytování pro devět
žáků školy. Domov mládeže nabízí sice
ubytování pro 53 žáků, avšak pro nárůst
žáků ve škole bylo třeba řešit ubytovací
kapacitu od září 2020.
Jindřiška Beránková, ředitelka CSŠPS
Naše Bojkovsko
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Knihovna v době uzavření
V prvním letošním čísle Našeho Bojkovska
jsem vás seznámila s akcemi, které se měly
v knihovně konat a o kterých bych se na
těchto řádcích určitě hojně rozepsala. Bohužel člověk míní, život mění a vše dopadlo tak, jak to nikdo z nás nečekal.
Vy, kteří nás pravidelně sledujete, víte,
že v březnu – Měsíci čtenářů – knihovna
vždy připravuje spoustu akcí od besed pro
školy a školky, cestopisných a autorských
čtení pro veřejnost, Noci s Andersenem,
pasování prvňáčků až po mnoho jiných.
Přesto, že musely být některé akce zrušeny nebo odloženy, stihli jsme ještě cestopisnou přednášku s Martinem Ondráškem
na téma Národní parky Jihozápadu USA
a dvě besedy pro žáky Základní školy
Štefánikova v Bojkovicích. S nimi jsem si
povídala o spisovatelce Boženě Němcové
a jejích pohádkách. Návštěva knihovny
byla spojena s prohlídkou výstavy nazvané Pohádky Boženy Němcové, která
je nainstalována od února a potrvá až
do konce kalendářního roku. Zhlédnout
ji tedy mohou ještě všichni zájemci, a to
nejen z řad čtenářů. Obrázky kreslili žáci
základních a mateřských škol nejen z Bojkovic, ale i z okolních obcí na počest Boženy Němcové, jejíž výročí – 200 let od narození – jsme si letos v únoru připomněli
a je k němu nainstalována výstavka, která
nám připomíná její život i dílo.
Z důvodu epidemie koronaviru a nařízení vlády se musely ze dne na den
všechny knihovny uzavřít. Naše knihovna zavírala o den dříve a většina čtenářů
tak neměla ani možnost knihy povracet
a vypůjčit si další. Proto byly všem automaticky průběžně prodlužovány výpůjčky
a na webu a facebooku doporučovány
zdroje, kde se mohli zájemci dostat k četbě aspoň touto cestou, pokud doma neměli „knižní“ zásoby.
Knihovna sice uzavřena byla, ale to
neznamená, že se v ní nic nedělo a neděje. Naopak. Čtenáři a příznivci knihovny
mohli přes sociální síť nahlédnout pod
pokličku i knihovnické práce. První týden
se šily podle potřeby roušky a následně se
dodělávají „resty“, tj. práce, které se během
roku nedají z časových důvodů stíhat. Například v zadních prostorách knihovny
postupně vzniká nový depozitář. Byla dodána první část nových regálů, kde budou
knihy postupně umísťovány. Následně
byla přebalena a přeznačena celá dětská
literatura určená do skladu (knihy méně
žádané), a ta pak byla urovnána a uspoNaše Bojkovsko

řádána právě do těchto nových regálů.
Z půjčovny oddělení beletrie pro dospělé čtenáře pak byly průběžně vyčleňovány některé starší a méně čtené tituly, které tak uvolní místo knihám novým
a byly také opraveny, přeznačeny a uloženy v nově vznikajícím depozitáři. Zastaralé, poškozené knihy a ty, které se vůbec
nepůjčují, byly určené k vyřazení a budou
se odepisovat. Také se postupně vyřazovaly materiály určené ke skartaci, dělala
se anonymizace čtenářů, urovnával se
fond, vytíralo se v regálech, pokračovalo
se v přeznačení abecedy v dětském oddělení, obalovaly se knihy atd. A nesmím zapomenout a velmi poděkovat bývalé kni-

hovnici Boženě Gajdové, která už několik
měsíců nepřetržitě plní a zpracovává záznamy a vkládá tak tituly knih do knihovního systému Tritius na pobočce ve Bzové.
Až se naplní i knihovna v Přečkovicích,
mohou čtenáři knihy hledat i v nových katalozích těchto knihoven. Pokud jste zvyklí pracovat s katalogem, můžete se již nyní
podívat, že se katalog knihovny ve Bzové
neustále rozšiřuje.
Práce bylo a je stále hodně, ale bez
čtenářů to nebylo a není, jak se říká,
„to pravé ořechové“. Tak snad se všichni
brzy dočkáme a opět se v prostorách naší
knihovny společně setkáme.
Kristýna Šopíková, knihovnice

Fašanky v Přečkovicích

Pod šable, pod šable aj pod obušky! My všecko bereme, aj plané hrušky… Nápěv
této písně se nesl v sobotu 15. února v různých částech naší vesnice. Probíhala tady
tradiční obchůzka masek s cimbálovou muzikou.
Letošní masky fašankového průvodu pocházely z různých koutů světa. Potkali
jsme zde Rusky, Itala, Vietnamku, muslimku i žida. Opět nechyběli zástupci zvířecí
říše, nově pobavila uklízecí četa s popelnicí. Poděkování patří nejen místním občanům, kteří se s námi veselili a připravili nemálo lahůdek k občerstvení fašankové
chasy, ale i projíždějícím řidičům, kteří ochotně zastavili a přispěli do fašankové kasičky. Odměnou jim byl sladký koblížek z pojízdného kočárku.
Co závěrem? Fašanky v Přečkovicích s cimbálovou muzikou Bojkovjan se i díky
krásnému slunečnému počasí opět vydařily.
Jitka Grunová, kronikářka Přečkovic
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Střípky z Muzea Bojkovska
Závěrem února skončila v muzeu výstava
z 1. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže, kterou vyhlásila ZŠ Štefánikova 957.
Zimní práce dětí z různých koutů Zlínského a Trenčínského kraje si přišli mimo
jiné prohlédnout také žáci z MŠ Bojkovice
a ZŠ T. G. Masaryka.
Dne 6. března jsme v muzeu zahájili
vernisáží výstavu karikatur a kreslených
vtipů a jiné tvorby Oldřicha Cimbálka, rodáka z Bojkovic. Akce se zúčastnilo velké
množství převážně místních občanů. Bohužel kvůli rozšíření nákazy koronaviru zůstala tato podařená výstava návštěvníkům
nepřístupná. Vzhledem k velkému zájmu
o tento druh netradičního umění bude
prodloužena do konce školního roku.
Od 11. března 2020 zůstalo muzeum
vzhledem k pandemii koronaviru pro veřejnost zcela uzavřeno. Během této doby
však nezahálíme a připravujeme se na
hlavní turistickou sezónu. Přednášková
místnost dostala nová světla a také jedna
z chodeb v expozicích muzea byla vybavena novými lustry, protože staré zářivkové

osvětlení nám již pomalu dosluhuje, a tak
je nutné jej postupně vyměnit. Rovněž
byla tato část chodby společně s místností
průvodce vymalována. Došlo také k drobné obměně fotografií a map ve vitrínách
týkajících se Nového Světlova a celého
světlovského panství.
Vzhledem ke zvýšené poptávce po látkových rouškách během pandemie jsme
se i my v muzeu zapojili do jejich šití. Možná si někteří z vás vzpomínají na výstavu
„Je libo nové šaty?“, která byla u nás k vidění v roce 2017. Některé z tehdy vystavovaných strojů se letos, kdy se na nich šily
roušky, jakoby vrátily do svých aktivních
pracovních časů. Funkční šicí stroje jsme
v této době také nabízeli občanům, aby
na nich doma mohli roušky šít. Během
14 dnů jsme našili kolem 300 roušek, které
putovaly všem potřebným.
Ačkoliv se zdá, že se v muzeu během
nouzového stavu nic neděje, tak opak je
pravdou. Každý den pracujeme v depozitářích, kde probíhají inventury sbírkového
fondu, vytírají se regály a znovu se na ně

exponáty umísťují. Předměty, na kterých
se podepisuje zub času, tak jsou konzervovány a opravovány. Na naše facebookové stránky jsou umísťovány zajímavé
příspěvky z historie, které by občany mohly během karantény a omezené možnosti
vycházení z domu zaujmout.
Také v tomto nouzovém režimu je připravován zpravodaj Naše Bojkovsko. Příspěvky do něj tentokráte hlavně elektronickou a telefonickou cestou shromažďuje
a k vydání připravuje knihovnice muzejní
knihovny.
Z plánovaných akcí se kvůli pandemii koronaviru neuskuteční výstava prací
žáků ZŠ Štefánikova 957 a muzejní noc
v květnovém termínu, což nás velmi mrzí.
Věříme, že v letní prázdniny již pro vás budeme moci připravit výstavu věnovanou
100. výročí založení Českého červeného
kříže v Bojkovicích.
Během této nelehké doby vám všem
přejeme hlavně hodně zdraví!
Eva Hamrlíková,
Muzeum Bojkovska

Fašanku, fašanku, veliká noc bude...
Tak se zpívá v jedné z fašančárských písniček. Letos nám však počasí vyšlo perfektně a žádné kožuchy potřeba nebyly. Svítilo
sluníčko, bylo příjemné teplo a tanečníci
Světlovánku, Světlovanu, muzikanti Bojkovjanu i Koménky a hasiči i dobrovolníci
se poprvé v takovéto sestavě vydali na tradiční pochůzku našimi Bojkovicemi.
Bez práva to ale nejde. A tak jsme se
sešli v osm hodin ráno u městského úřadu.
Maskám tam povolení k masopustnímu
veselení předal starosta města Petr Viceník. Právo letos držel a průvodu velel Michal Matoušek. Slíbil starostovi za všechny
fašančáry dobrého chování, obveselování
a hodně tance i muziky po celý den. K dospělým Skakúnom se stejně jako vloni
přidali i malí babkovníci z mladší složky
Světlovánku a s dřevěnými šabličkami
předváděli tanec Pod šable zároveň s dospělými. Tvořili tak základ celého průvodu,
ve kterém se hemžilo skoro 100 masek –
mezi nimi třeba slamák, vodník, žid, babka
v koši, nevěsta se ženichem a spousta dalších převleků typických pro bojkovickou
masopustní obchůzku.
Trasa se od loňska nezměnila. Nezdá
se to, ale Bojkovice jsou na jednu takovou
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obchůzku náročné sousto a za jeden den
se křížem krážem úplně celé projít nedají – ale rádi jsme zatančili a zazpívali všem
těm, kteří si dali tu práci a pohostili nás
všelijakými dobrotami. Proto jsme se i letos zastavili ve třináct hodin na Tillichově
náměstí, aby si masky mohli prohlédnout
i ti, ke kterým trasa průvodu nevedla, i ti,
kteří nás doma přivítat z různých důvodů nestihli. A tak Skakúni spolu se svými
krojovanými domácími a všemi maška-

rami alespoň rozvířili náměstí tancem.
Musím poděkovat nejen všem účastníkům, kteří téměř celodenní náročnou obchůzku zvládli na jedničku, ale především
všem obyvatelům Bojkovic, kteří nás nejenom že neodmítli, ale spolu s námi se těšili,
tancovali a zpívali. Protože to je přesně ten
důvod, proč tradice Fašanku u nás v městečku stále žije. Tak se těšíme zase za rok!
Veronika Peřestá
Naše Bojkovsko

KULTURA

Koncerty klasické hudby v našich kostelích

„Zimní zastavení s hudbou“
v kostele sv. Stanislava v Pitíně
Třetí neděli po Novém roce si zvolili hudebníci z naší ZUŠ a zpěváci SPS Notabene Bojkovice k malému zastavení s dozvuky adventní a vánoční doby. V programu
účinkovali žáci základní umělecké školy
a jejich učitelé a mohli se tak představit v méně obvyklých instrumentálních
obsazeních, takže si posluchači vychutnali menší komorní uskupení, tedy dua
zobcových fléten (Miriam Veselá a Lenka
Bobčíková) či příčných fléten (Veronika
Suchánková a Petra Procházková), kytar
(Magdalena Hřibová a Daniel Burda) nebo
žesťových nástrojů (Antonie Samiecová
a Zdeněk Vanďurka), a také žákovský komorní smyčcový soubor s doprovodem
cembala, v kterémžto podání posluchači
vyslechli dvě upravené části z proslulého
cyklu Čtvero ročních dob Antoni Vivaldiho (připravily Veronika Kalusová a Kristýna Jurásková – Jančaříková). V chrámové
akustice se dobře vyjímá lidský hlas, takže
ani sólový zpěv nemohl chybět (zpívaly
Daniela Hrubčová a Lucie Regináčová).
Sborový zpěv je už stálou součástí těchto
koncertů a zastoupen je vždy Dětským
pěveckým sborem Tulipán při ZUŠ Bojkovice a Smíšeným pěveckým sborem
Notabene Bojkovice (sbormistryněmi
jsou Eva Regináčová a Kateřina Gbelcová), a to jak v samostatných vystoupeních, tak v těch společných – tentokrát si
sbory spolu dopřály rozmanitou a barevNaše Bojkovsko

nou Freedom Trilogy složenou z mnoha
duchovních nápěvů, písní a spirituálů
z různých konců světa. O sólová klavírní
intermezza se postaral v našich končinách
již známý a oblíbený to pianista Martin Kobylík, rovněž vyučující na ZUŠ Bojkovice.
Všem účinkujícím touto cestou patří velký dík za přípravu a provedení skladeb,
kde příjemnou akustiku bohužel často
„vyvažuje“ chladné klima, s nímž je trochu obtížné bojovat, především u nástrojů. Přesto byl opět pořízen audiozáznam,
aby koncert pro ty, kdo ho připravovali, nezůstal jen matnou vzpomínkou…
Všem návštěvníkům patří hold a dík za
účast, za naslouchání a sdílení, páteru
Zdeňku Graasovi za umožnění koncertu
v kostele sv. Stanislava v Pitíně. A snad zase
někdy příště – na shledanou při ZASTAVENÍ S HUDBOU – třeba někdy jindy a jinde.
Dobročinný koncert pro projekt
„Dítě v srdci“ přinesl v kostele
sv. Vavřince nejen mimořádný
hudební zážitek
Nevšední zážitek si odnesli všichni účastníci nedělního koncertního odpoledne
z kostela sv. Vavřince v neděli 23. února 2020, které připravili mladí renomovaní
hudebníci spolu s vedením spolku Dítě
v srdci. Místní spolek Maják Bojkovice pomohl se zajištěním technického zázemí
a prostoru, s propagací. S prostorem pro
koncert vyšel vstříc P. Jiří Změlík, a tak se
mohl náš kostel rozeznít nádhernými tóny
klavírního kvarteta. V koncertním progra-

mu účinkovali Pavla Marková – klavír, Ivana Kovalčíková – housle, Pavel Nikl – viola a František Kolčava – violoncello. Tito
mladí umělci jsou absolventy akademií
múzických umění a v současné době je
vedle koncertních pódií máme možnost
potkávat také na konzervatořích jako oblíbené a úspěšné středoškolské kantory
naší nastupující hudebnické generace.
Své koncertní vystoupení, složené ze skladeb mistrů instrumentace, jakými jsou
A. Pärt, J. Halvorsen, A. Dvořák, B. Martinů
nebo A. Piazzolla, věnovali tématu perinatálních hospiců, jejich podpoře a osvětě
kolem nich. Hlavní smysl a poslání hospice v dnešní době, možnosti praktické
pomoci a péče směrem k rodinám, které
přišly předčasně o novorozence, osvětlila ve svém proslovu zástupkyně spolku za Severomoravské Dítě v srdci Petra
Kolčavová. Vstupné na koncert vybírané
v dobrovolné výši bylo pak předáno právě jí. Na podporu činnosti perinatálních
hospiců se v Bojkovicích vybralo toho
dne 13 200 korun. Všichni přítomní se tak
podíleli nejen na společném kulturním
prožitku, ale také podpořili dobrou věc.
Děkujeme všem zúčastněným – účinkujícím, posluchačům i páteru Změlíkovi za uskutečnění této události. Více
o tématu a současné problematice, případně možnosti podpořit projekt, se
můžete dozvědět na www.ditevsrdci.cz.
Za ZUŠ Bojkovice
a Maják Bojkovice z.s. Eva Regináčová
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KŘESŤANSKÉ OKÉNKO

Z liturgického kalendáře
Květen – MĚSÍC MÁJ ZASVĚCENÝ
PANNĚ MARII
„Zdrávas buď, nebes Královno, Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme,
růžencem svatým slavíme…“
Měsíc máj – měsíc Panny Marie. Májové pobožnosti nás volají k uctívání Panny
Marie. Měsíc lásky a květů je pro nás výzvou, abychom spěchali oslavovat Matku
Boží i Matku naši. Modleme se k ní, modleme se s láskou, modleme se modlitbou
srdce, vytrvalostí, prosme ji o ochranu
a přímluvu: „Ó blahoslavená Panno, požehnej nás všechny jménem svého milovaného
Syna! Kněžno máje, oroduj za nás!“
8. květen – PANNA MARIA
PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
„Ó Maria, paní naše, prostřednice naše,
orodovnice naše, oroduj za nás, kteří se
k Tobě utíkáme!“ Tento měsíc nás zve,
abychom živě byli spojeni s Pannou Marií, matkou Vykupitele. Prosme ji, ať žehná
všem matkám v tento den „Svátku matek.“
21. květen
– NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
„Byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim
ho vzal z očí. Syn Boží se vrací k Otci. Pán
Ježíš se naposledy zjevuje svým apoštolům
a říká jim: „Jděte do celého světa a učte
všechny národy. Učte je zachovávat všechno, co jsem vám řekl. Kdo uvěří a bude
pokřtěn, bude spasen, Já jsem s vámi po
všechny dny až do skonání světa.“
Tímto velikým svátkem si připomínáme
vstoupení Ježíše Krista na nebesa čtyřicet
dní po jeho vzkříšení. Vstup Ježíšova lidství
do Boží nebeské slávy, odkud znovu přijde.
Tento svátek připadá vždy na čtvrtek, svátkem začíná devítidenní období před Letnicemi – svátkem Seslání Ducha Svatého.
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31. květen – SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO – HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ
„Sešli svého ducha Hospodine a obnov
tvář země!“/Žl 104/. Bože, upevni svým
svatým Duchem a naplň bohatstvím jeho
darů všechny lidi. Prosme o to, aby Duch
Svatý nám dal sedmero darů, aby nám
pomáhal rozlišit, co je dobré a co je nám
ku prospěchu, aby nám ukazoval cestu
k lásce ke svým bližním, ke konání dobrých
skutků, abychom si vzájemně pomáhali
a žili podle Božích přikázání. Naslouchejme
hlasu Božímu, nechme se jím vést. Prosme,
aby sedmero darů naplnilo srdce všech věřících, aby obnovilo celý svět svou láskou.
Kéž Boží láska je nám vylita do srdce skrze
Ducha svatého, který v nás přebývá.
7. červen – NEJSVĚTĚJŠI TROJICE
„Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, Bohu,
který je, který byl a který přijde.“ Tato slavnost je pro nás slavnostní pokory, je velkým tajemstvím. Bůh se nám zjevil, aby
nám ukázal svou lásku – jeden Bůh ve
třech osobách –BŮH OTEC, který tě stvořil,
BŮH SYN, bude pro tebe povýšen na dřevo
kříže, BŮH DUCH SVATÝ-zdroj života, který
je i našim životem. Rozjímejme o tajemství
Nejsvětější Trojice, která může ovlivnit celý
náš život. „Bože, v Trojici jediný, neopouštěj nás a veď nás bezpečně cestou spásy!“
11. červen – TĚLO A KREV PÁNĚ
– BOŽÍ TĚLO
„Ježíši, Králi nebe a země, tobě se koří
andělů chór. Velebnost Tvoji v hymnech
a písních opěvá svatých a světic sbor.…“
Kristus v předvečer své smrti ustanovil
způsob stálé a živé přítomnosti mezi námi
v Eucharistii. Slavností Těla a Krve Páně
chceme dnešnímu světu ukázat toho, který nás živí, posilňuje a přetváří, abychom

v jeho síle a s jeho pomocí mohli žít věrněji
své povolání a poslání, které připouští jen
víra, jako Boží dar. Radujme se, že tento
velký svátek vtělené lásky můžeme oslavit tradičním průvodem našim městem.
Prosme a modleme se, ať můžeme tento
svátek vtělené lásky, těla, duše a božství
Pána v tuto těžkou dobu oslavit. Dej nám
k tomu Bože své požehnání! Spoléháme
na Tvou lásku a Tvé milosrdenství. Stáhni
trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
19. červen – NEJSVĚTĚJŠÍ
SRDCE JEŽÍŠOVO
20. červen – NEPOSKVRNĚNÉ
SRDCE PANNY MARIE
Tato dvě srdce, která vždy bezmezně
milovala a stále milují každého člověka,
patří nerozlučně k sobě - „Srdce Ježíšovo
a Srdce jeho Matky Panny Marie.“ Slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je dnem za
posvěcení kněží, církev a svět potřebují
svaté kněze – svědky pevné víry v Ježíše.
Srdce Panny Marie je zde pro nás, aby
změnilo naše srdce, přivedlo zpět hříšné,
kteří se vzdálili od Boha. Maria, Matko Krista, oroduj za nás.
Plánované farní akce
15. 5. Adorační den farnosti
31. 5. První svaté přijímání
12. 6. Noc kostelů
14. 6. Boží tělo – mše svatá s průvodem
městem s Nejsvětější svátostí
Od 29. března 2020 začala Římskokatolická farnost Bojkovice prostřednictvím
facebookových stránek přenášet on-line
nedělní mše se začátkem vždy v 9 hodin
dopoledne.
Emílie Salátová

Naše Bojkovsko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
Odešli z našich řad
František Bařák, 70 let, Bojkovice
Josef Holba, 74 let, Bojkovice
Vlasta Křížová, 86 let, Krhov
Jiří Kubica, 91 let, Bojkovice
Vladimír Kunčík, 88 let, Bojkovice
Hana Michalcová, 66 let, Bojkovice
Milan Navrátil, 82 let, Bzová
Irena Navrátilová, 76 let, Bzová
Josef Novosad, 80 let, Bojkovice
Libor Starý, 61 let, Bojkovice
Naděžda Šopíková, 66 let, Bojkovice
Zdeňka Torišková, 78 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Tolik času uplynulo, zapomenou se nedá.
Pěkná vzpomínka na milované rodiče je stále živá.
V měsíci březnu uplynulo 10 let a v měsíci červenci
již 37 let, co navždy odešli z rodinného kruhu naši
milovaní rodiče. Maminka, babička, prababička
a praprababička paní Božena MIKULKOVÁ a tatínek, dědeček, pradědeček a prapradědeček pan
Antonín MIKULKA ze Bzové.
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají a za tichou
vzpomínku všem, kdo je měli rádi, děkují dcery
Jarka, Věrka a syn Zdeněk s rodinami

Dny, týdny, léta plynou,
ale nikdy nezacelily tu ránu bolestivou.
Dne 6. března 2020 tomu bylo již 11 let,
kdy nás navždy opustila paní Jitka ŠOPÍKOVÁ.
S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají manžel,
děti, maminka a sestry s rodinami

Dne 15. března 2020 uplynulo 5 let od chvíle,
kdy nás ve věku 101 let navždy opustila paní
Ludmila FRIEDLOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Božena
a ostatní příbuzní

Žije dál v srdcích těch, kteří ji milovali…
Dne 31. března 2020 by se dožila 100 let
naše maminka, babička a prababička
paní Zdenka OPATŘILOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Zdena,
Jarmila a vnuci s rodinami

Žádný čas není tak dlouhý, abychom zapomněli.
Dne 8. dubna 2020 uplynulo 7 let od chvíle,
kdy náhle zemřel Ing. Jaromír MAŇAS.
V listopadu by se dožil 80 let.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
S láskou a úctou vzpomíná rodina

Kdo lásku a dobro dával,
nezemřel, v našich srdcích žije dál.
Dne 17. dubna 2020 uplynul rok, kdy zemřela
naše milovaná sestra a babička paní
Jana TYROLTOVÁ. Děkujeme všem, kteří ji měli
rádi a s láskou a vděčností vzpomínají s námi.
Sestry Zdena a Jarmila s rodinami, vnuci David
a Renata s rodinami a rodina Überallova
Naše Bojkovsko

V této zvláštní době vzpomínáme na rodiče, kteří tu s námi již nejsou.
Maminka Vlasta LANGROVÁ, pro
některé z Vás naše paní učitelka, by se
dne 17. dubna 2020 dožila 98 let a dne
21. června 2020 vzpomeneme 16 let
od jejího úmrtí. Zároveň 18. května 2020
uplyne 106 let od narození našeho tatínka
Josefa LANGRA.
Děkujeme všem, kteří jste je znali a spolu s námi na naše rodiče vzpomenete.
Syn Josef a dcera Miroslava s rodinami

Dne 21. dubna 2020 uplynul první smutný
rok od úmrtí naší drahé maminky, babičky
a prababičky paní Jarmily DOČKALOVÉ.
S láskou a vděčností vzpomínají dcera
Jana a syn Jaromír s rodinami

Proteklo mnoho vody a změnil se svět.
Dne 2. května 2020 vzpomeneme nedožitých
80. let pana Josefa ŠOPÍKA z Krhova.
Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali a měli rádi.
Manželka Anna, dcery Hana a Ivana s vnoučaty

Dne 6. května 2020 by oslavila sté narozeniny
naše maminka, babička a prababička
paní Blažena ŠEBESTOVÁ.
Stále vzpomínají Mirka a Josef, děti s rodinami

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
Dne 7. května 2020 vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš syn Petr ZAPLETAL.
S láskou vzpomínají rodiče a bratr Josef s rodinou

Čas plyne jako voda a zapomenout se nám nedá,
vždyť lásku rozdával a v srdcích našich zůstal napořád...
Dne 22. května si připomeneme 10 let, co nás navždy
opustil manžel, tatínek a dědeček pan Otto GORČÍK.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Manželka Věra, dcery Věra a Ivona s dětmi

Dne 25. května 2020 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní Marie HUDEČKOVÉ z Bojkovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná dcera Jarmila, vnuk Igor
a vnučka Michaela s rodinami

Dne 31. května 2020 uplyne smutný rok
od náhlého úmrtí manžela a našeho tatínka
a dědečka pana Jaroslava URBÁNKA.
Stále vzpomíná rodina Urbánkova a Dolečkova

Informace pro uveřejňování příspěvků
ve Společenské kronice
Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, kontaktujte Zdenku
Maňasovou osobně v Knihovně Muzea Bojkovska nebo elektronicky na adrese 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.
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Distribuční místa Naše Bojkovsko

Zpravodaj města je možné zakoupit na těchto prodejních místech:
Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice
Infocentrum Muzea Bojkovska
K&K Primka Pitín
Knihovna Muzea Bojkovska
Městská knihovna v Bojkovicích
Místní knihovna Nezdenice
Obecní knihovna Bzová
Obecní knihovna Přečkovice
Trafika Bojkovice
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Naše Bojkovsko

FOTOGALERIE

Fašank v Bojkovicích | 22. 2. 2020

Dobročinný koncert pro Děti v srdci | 23. 2. 2020

Travesti show Divoké kočky | 28. 2. 2020

Eucharistie I. Přednáška P. Pavla Hödla | 3. 3. 2020

Foto: Miroslav Potyka, Petra Skočovská, Eva Hamrlíková
Naše Bojkovsko
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FOTOGALERIE

Srdcovky na cestách | 4. 3. 2020

Karikatury a kresby Oldřicha Cimbálka | 6. 3. 2020

Košt slivovice | 7. 3. 2020

Popelka v podání Divadla Víti Marčíka | 8. 3. 2020

Foto: Petra Skočovská, Eva Hamrlíková

