
Květen 2022
ročník 47

20 KčNaše                    zpravodaj města Bojkovice

ISSN 2571-2446

Reportáž z polsko-ukrajinských hranic

Výročí roku 2022

Košt slivovice



FOTOGALERIE

Naše Bojkovsko2

Foto: Světlovánek, Petra Skočovská, Martin Rabovský, ZŠ TGM Bojkovice

Jazz café – Tomáš Liška Quartet, 18. 2. 2022  

Pohádky z ledničky, 27. 2. 2022

Zš štefánikova Bojkovice, logohrátky se Slávkem Bourou, 9. 3. 2022 

Lyžařský kurz 4. a 8. ročníku, únor a březen 2022



Úvodní slovo
Ještě koncem února jsme se těšili na příchozí jaro, na to, 
jak skončí proticovidová opatření a vysvitne slunce na lepší 
časy. Situace se však změnila. Dne 24. února jsme slyšeli vy-
jádření ruského despoty, kterým nám oznámil, že zahajuje 
jakousi speciální operaci, prakticky však zbaběle vojensky 
napadl suverénní stát – Ukrajinu. Covid sice z minuty na mi-
nutu skončil, ale v souvislosti s Ukrajinou se začaly množit 
otázky. Co bude dál? Může konflikt eskalovat i  za hranice 
Ukrajiny? Do pohybu se daly masy lidí, zejména žen a dětí, 
které ve snaze zachránit si holý život opouštějí rodnou zem. 
Muži, kteří je doprovází, se z  hranic vrací zpátky, aby se 
mohli aktivně účastnit bojů proti podlému agresorovi, který 
se neštítí použití výkonných bojových prostředků vůči civil-
nímu obyvatelstvu, jejich obydlí, nemocnicím, školám a klí-
čové infrastruktuře. 
 Také naše město se zapojilo do podpůrných aktivit na 
pomoc Ukrajině. V březnu proběhla v režii Místní akční sku-
piny Bojkovska materiální sbírka, ve spolupráci s uherskob-
rodskou charitou uspořádalo město finanční sbírku. Město 
Bojkovice, Základní umělecká škola, Muzeum Bojkovska 
a Základní škola TGM uspořádaly koncert na Tillichově ná-
městí, kde všichni účinkující včetně hudební skupiny Tetris 
vystoupili bez nároku na honorář. Výtěžek z celé akce ve výši 
více jak 80 tisíc Kč byl poukázán na účty neziskových orga-
nizací pro pomoc Ukrajině.
 V našem městě se objevili první uprchlíci, zejména ženy 
a děti z Ukrajiny. K polovině dubna bylo vydáno 57 pobyto-
vých víz na katastr města Bojkovice. V absolutní většině se 
jedná o ženy a malé děti. Velké poděkování patří všem spo-
luobčanům, kteří jim v  jejich těžké životní situaci poskytli 
azyl a také všem ostatním za veškerou materiální a finanční 
pomoc.
 Většina vyspělého světa se ekonomickými sankcemi 
obrací proti Rusku. Sankce jistě zaberou, ale je to otázka 
mnoha týdnů, než si ruský lid uvědomí, co jeho novodobý 
báťuška vyvádí. Dotknou se i nás.
 Investiční činnost města se nezastavila. Zahájili jsme vý-
stavbu parkoviště za městským úřadem v hodnotě téměř 20 
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mil. Kč, ze kterých bude 6 mil. Kč vykryto dotací. Práce by měly 
být dokončeny do konce léta. Pokračujeme v rekonstrukcích 
sociálních zařízení v  mateřských školách a ZŠ speciální, kde 
v jarních měsících začne i rekonstrukce kotelen. Probíhá také 
výměna svítidel veřejného osvětlení v ulicích Mánesova, Su-
šilova a Pod Světlovem. V ulici Pod Skalkou již nová úsporná 
LED svítidla osvětlují novou komunikaci i chodník. Dokonču-
jeme cyklostezku Krhov – Bzová i opravu historického domku 
č.p. 302 v  Potoku, který bychom rádi přihlásili do letošního 
ročníku soutěže Lidová stavba Zlínského kraje. V  létě pro-
běhne výměna střech na kulturním zařízení v  Přečkovicích, 
na hasičárně v Krhově a také na budově pálenice, která byla 
na konci loňského roku postižena požárem. Na městském kou-
pališti vyrostla pro ty nejmenší návštěvníky nová dětská hřiště.
 Město Bojkovice také požádalo o další dotační tituly na 
revitalizaci Bezručovy čtvrti, cyklostezku Bojkovice – Záhoro-
vice a generální opravu hasičské plošiny. Doufejme, že bude-
me úspěšní.
 Jsem přesvědčen, že se všichni těšíme na společné 
setkání na reji čarodějnic Na Kopci nebo na stavění či kácení 
máje na Tillichově náměstí.
 Pevně věřím, že vojenské běsnění brzy skončí a opět vy-
jde jarní slunce, bez covidu, bez války.                        
               Petr Viceník, starosta města
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Výstavba parkoviště

Koncert na podporu Ukrajiny
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Naše Bojkovsko

Vystoupení dětí z Mateřské školy Bojkovice 
v Domech s pečovatelskou službou
Den 8. březen je svátek uznávaný už více 
než 100 let. Je symbolem boje za ženská 
práva. V  Česku je Mezinárodní den žen 
často spojován se zvyky ze socialistické-
ho Československa. K jeho oslavám tehdy 
patřily slavnosti a červené karafiáty. Řada 
lidí tak přestala tento den slavit v domně-
ní, že se jedná o umělý svátek vytvořený 
minulým režimem.
 Do českých kalendářů se tak 8.  bře-
zen, jako Mezinárodní den žen, začal vra-
cet až v novém tisíciletí. V  roce 2004 byl 
zařazen mezi významné dny.  Nás v tento 
den jako každoročně přišly navštívit a po-
těšit krátkým vystoupením děti z MŠ Boj-
kovice. Klientkám rozdaly vlastnoručně 
vyrobená přáníčka. Sklidily velký potlesk 
a vykouzlily úsměvy na rtech. My jim tou-
to cestou moc děkujeme za příjemné do-
poledne.
 Radka Ondrušková, 

Sociální služby Města Bojkovice

Opékání špekáčků s klienty

V úterý 29. března 2022 odpoledne jsme 
uspořádali ve dvoře DPS pro obyvatele 
malé posezení. Opékali jsme špekáčky, 
popíjeli svařáček a  zakusovali u  toho 
sladké dobroty, které napekla paní pečo-
vatelka Věra. K poslechu nám hrálo rádio, 

Sdělení pro 
chovatele psů

Správce místního poplatku ze psů, měst-
ský úřad Bojkovice, odbor finanční, žádá 
držitele psů o nahlášení čísla čipu držené-
ho psa (příp. tetování) a o doplnění tele-
fonního kontaktu na chovatele. Poskyt-
nuté údaje budou sloužit pouze správci 
poplatku pro případ zaběhnutí psa a jeho 
rychlý návrat držiteli. 
 Kontakt pro nahlášení: z.kostkova@
bojkovice.cz, telefon: 572 610 439, osob-
ně: pokladna města – dveře č. 217. 
 Předem děkujeme. 

Zdenka Kostková, 
odbor finanční MěÚ Bojkovice

Upozornění na vyhlášku 
o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Podle této obecně závazné vyhlášky města Bojkovice je každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pra-
covního klidu veškerých činností a prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček 
na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů. Kromě stanovených výjimek je každý povinen v době od 22.00 do 6.00 
hodin zachovat klid a omezit hlučné projevy.

atmosféra byla velmi příjemná. Tato akce 
byla i  příležitostí ke společnému setkání 
po dlouhé době koronavirové odmlky. 
Jsme rádi, že jsme obyvatelům udělali ra-
dost.                                            Radka Ondrušková, 

Sociální služby Města Bojkovice
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Košt slivovice
V  sobotu 2.  dubna 2022 se uskutečnil 
již 19.  ročník Koštu slivovice v  kulturním 
domě v  Bojkovicích. K  tanci a  poslechu 
hrála cimbálová muzika Bojkovjan a  již 
legendární skupina Kasanova v  čele se 
Zdeňkem Vavrušou. 19.  ročník Koštu sli-
vovice proběhl po dvouleté přestávce 
z důvodu pandemie, proto kulturní dům 
praskal ve švech. Pořádání koštu zajistil 
SK Slovácká Viktoria Bojkovice ve spolu-
práci s  městem Bojkovice s  ochutnáním 
342 vzorků pálenek, z toho 200 ks vzorků 
slivovice, 32 vzorků jablkovice, 23 vzor-
ků meruňkovice, 29 vzorků hruškovice 
a 58 vzorků ostatních pálenek, jako např. 
mirabelka, třešňovice, ořechovka, griot-
ka, špendlík, zázvorovice, různé likéry, 
oskeruše a  jiné, z  nichž vynikala whisky 
od pana Františka Opravila z Bojkovic, kte-
rá byla uložena v dubovém sudu několik 
let. Za nelehkou práci ohodnocení všech 
dodaných pálenek odpovídal předseda 
degustační komise Ing. Jan Gruna, za což 
děkujeme. Za anonymitu dodaných vzor-
ků zodpovídal předseda SK Slovácká Vik-
toria Bojkovice Mgr. Ing. Jaroslav Kopper. 
Při ochutnávce dodaných pálenek byly 
připraveny k zakousnutí zabijačkové spe-
ciality, a především dančí guláš, který při-
pravil pan Antonín Lanc z Přečkovic – jako 
šéfkuchař vítězů posledních dvou ročníků 
Gulášfestů, které se uskutečnily na Tilli-
chově náměstí v Bojkovicích.
 Šampionem koštu slivovice se stal 
Josef Urbánek z Bojkovic, který mívá vyni-
kající slivovici už mnoho let a v minulosti 
se stal dokonce vítězem Slováckého /regi-
onálního/ koštu slivovice, které pořádalo 
Muzeum v Uherském Hradišti.

  Výsledky:
  Kategorie slivovice:
  1. místo – šampion koštu
  Josef Urbánek, Bojkovice
  Kategorie jablkovice:
  1. místo – Mgr. Vlastimil Ogrodník, 
  Bojkovice
  Kategorie meruňkovice:
  1. místo – František Opravil, Bojkovice
  Kategorie hruškovice:
  1. místo – Karol Kvál, emeritní 
  primátor města Senec /SR/

Pořadatelé děkují všem dodavatelům 
vzorků, kteří byli ochotni bezplatně dát 
své vzorky do soutěže. Zvláštní poděko-
vání patří Pavlu Homolovi za SK Slovác-
ká Viktoria Bojkovice, který se významně 

podílel na organizaci koštu slivovice. Po-
děkování také patří oběma hudebním 
produkcím, které přispěly k dobré náladě, 
všem sponzorům a dodavatelům bohaté 
tomboly, a v neposlední řadě také staros-

tovi města Mgr. Petru Viceníkovi.
Těšíme se na shledanou v roce 2023.

Jiří Sojka, předseda organizačního 
výboru Koštu slivovice 
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Reportáž z polsko-ukrajinských hranic
Je brzké ráno 16. března a  s  reportérem 
časopisu Helena v krabici Jaroslavem na-
sedáme do auta a vyrážíme vstříc dlouhé 
cestě na východ Polska. Míříme do Přemy-
šlu, což je první velký železniční uzel neda-
leko hranic s Ukrajinou. Sem, do bezpečí, 
míří nespočet prchajících před válkou.
 Cesta po polské dálnici probíhá svižně 
a  bez komplikací. Tomu, že nejde o  běž-
nou vyjížďku, nasvědčují všudypřítomné 
dodávky s humanitární pomocí a prázdné 
autobusy označené ukrajinskou vlajkou 
jedoucí stejným směrem jako my. Před 
polednem nás míjí konvoj vojenských ná-
kladních aut, taktéž ukrajinských.
 Po poledni jsme na hlavním nádraží 
v Přemyšlu. Je překvapivě klidné, v nádraž-
ní hale je více dobrovolníků než uprchlíků. 
Ptáme se jednoho z  koordinátorů a  ten 
nám vysvětluje, že vlaky z Kyjeva a Lvova 
od rána nabírají na hranicích velká zpož-
dění, a proto se teď čeká na jejich příjezd. 
Dalším důvodem, proč už nelze vidět pře-
plněné nádraží, jako tomu bylo například 
o  týden dříve, je ten, že se z  místa stala 
pouze přestupní stanice. Kapacita města 
není pro pobyt prchajících dlouhodobě 
udržitelná, takže lidé cestují dále do Polska 
či jiných evropských měst.
 Při čekání na vlak mluvíme s reportéry 
a  dokumentaristy, již se svými kamerami 
vyčnívají z  davu. Komentují, jak náročné 
je udržet si odstup, mluví o perfektní orga-
nizaci dobrovolníků i  o  citlivém přístupu 
médií. Všichni dodržují etický novinářský 
kodex.
 Zanedlouho přijíždí vlaky, nádraží se 
plní a na nástupiště se přesouvají ti, kteří 
pokračují ve své cestě dál. Mezi dobrovol-
níky jsou lidé z charity, studenti, policisté, 
psychologové i mniši a jeptišky. Rozdávají 
hotová jídla, sladkosti dětem, SIM karty, 
teplé oblečení. Pomáhají lidem se zorien-
tovat, navigují je na správné vlaky a auto-
busy. V tu chvíli odkládáme diktafon i foto-
aparát a pomáháme přenášet velké kufry, 
do nichž se Ukrajincům srazil celý život.
 Většina přítomných jsou ženy, děti a se-
nioři. Muži ve věku 18-60 let mají brannou 
povinnost a nesmí opustit zemi. Paní Tatja-
na přijela z Doněcké oblasti se třemi dět-
mi.  „Když vidíš rakety nad hlavou a slyšíš 
výbuchy, musíš prostě jít. Kamkoliv, hlavně 
do bezpečí,“ říká. Třiadvacetiletá Veronika 
objímá svou mladší sestru a  vyhlíží vlak 
do německého Bonnu. „Taťku povolali do 

armády. Mamka pracuje v zahraničí a když 
se dozvěděla o válce, dohodli jsme se, že 
už se na Ukrajinu nevrátí, ale rovnou se 
setkáme v Německu u přátel. Nechali jsme 
doma psa, je už starý a cestu by asi nepře-
žil.“ Sestry jsou unavené z cesty a Veronika 
nervózně kontroluje odjezdové tabule. Na 
otázku, proč se rozhodli odjet, vrstevnice 
odpovídá: „Čekali jsme, co bude, ale pak 
mému klukovi rozbombardovali dům. Na-
štěstí se i s rodiči stihli schovat do krytu, ale 
nedá se tam už bydlet.“
 Překvapuje nás obrovská sdílnost. 
Psycholožka Markéta nám k  tomu říká: 
„Potřebují sdělit, co se jim stalo. Jsou plní 
adrenalinu a vděčnosti, že jsou v bezpečí. 
Až se ubytují, bude to psychicky o  dost 
horší – projeví se traumata.“ Velká část lidí, 
s nimiž mluvíme, nás ubezpečuje, že chtě-
jí, aby se svět dozvěděl, jaká je situace na 
Ukrajině. A také že si váží pomoci, které se 
jim dostává. 
 Mladý Janusz je Polák, pochází ze Za-
kopaného a cestuje do Varšavy. Ptáme se, 
co si myslí o situaci v Polsku a  jak zvládají 

uprchlickou vlnu: „Situace není dobrá, do 
Polska už přišlo moc lidí,“ svěřuje se. „Říká 
se, že je tady kolem dvou miliónů uprchlí-
ků, přičemž milion z nich prochází a zhruba 
milion zůstává. Potřebujeme, aby nám EU 
pomohla jak finančně, tak přerozdělením 
části uprchlíků.“ Stejně jako on i dobrovol-
nice Alicja potvrzuje naši domněnku, že 
prozatím prchají převážně lidé, kteří mají 
v Evropě přátele, či rodinu a mají kam jít.
 Před noční jízdou zpět zastavujeme na 
benzínce pro kávu. Dovnitř proudí ukrajin-
ští pasažéři autobusu mířícího do Krakova. 
Starý pán se marně pokouší dorozumět 
s  polskou prodavačkou. Na pomoc mu 
přichází asi 16letý vnuk, ale ani on není 
o  moc úspěšnější. Jaroslav proto vyráží 
zachránit situaci a  lámanou ukrajinštinou 
se snaží pomoct. „Odkud jedete,“ ptá se 
Jaroslav. „Z Charkova,“ odvětí smutně pán, 
„celé město je zdemolované.“ A  s  touto 
vzpomínkou opouštíme Polsko. 

Valerie Vebrová, studentka bohemistiky
Jaroslav Synčák, student slavistiky 

– autor překladů
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Koncert pro Ukrajinu
Dne 4. března 2022 se v 18 hodin na Tillichově náměstí usku-
tečnil koncert na podporu Ukrajiny. Před samotným koncer-
tem, jímž posluchače provázela ředitelka ZUŠ Eva Regináčo-
vá, vystoupil na pódiu pan starosta Petr Viceník s proslovem 
projevujícím sounáležitost s ukrajinským obyvatelstvem su-
žovaným agresivním vpádem ze strany putinovského Ruska. 
Tomáš Hamrlík pak všechny přítomné seznámil s historickým 
vývojem ukrajinské státnosti. Po projevu Vlastimila Hely, kte-
rý ve své řeči zdůrazňoval boj za svobodu a národní hodnoty, 
následovala modlitba vedená P. Jiřím Doleželem. 
 Během samotného koncertu vystoupili s  krátkým pás-
mem žáci a učitelé ze ZUŠ Bojkovice. Následně je vystřídala 
místní kapela Tetris. 
 Všichni zúčastnění se vzdali jakékoliv odměny, výtě-
žek 80 470 Kč z celé akce směřoval na podporu potřebným 
na Ukrajině. Rada města Bojkovice se jej na svém zasedání 
rozhodla rozdělit a poslat na tyto dobročinné účty:

 Člověk v tísni – SOS Ukrajina – 16 470 Kč
 Adra – Pomoc Ukrajině – 16 000 Kč
 Český červený kříž – 16 000 Kč
 Město Bojkovice – účet pro Ukrajinu – 16 000 Kč
 Charita – pro Ukrajinu – 16 000 Kč

 Děkujeme účinkujícím a  také všem občanům, kteří při-
spěli do dobrovolného vstupného. 
 Eva Hamrlíková
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Naše Bojkovsko

Den pro Ukrajinu

Už v  průběhu minulého týdne se žáci se 
svými učiteli zabývali tématem Ukrajina 
z různých pohledů (zeměpis, dějepis, ob-
čanská výchova, literatura), malovali vlaj-
ky a  zdobili školu. Starší žáci diskutovali 
o svém vnímání současné situace.
 V  pondělí 14. března 2022 pak pro-
běhl Den pro Ukrajinu, kdy se naše škola 
zahalila do ukrajinských národních barev. 
Žáci i zaměstnanci tento den přišli v mod-
rožlutém oblečení, aby tak vyjádřili svou 
solidaritu.   Místo obvyklé výuky strávili 
žáci první hodinu se svými třídními učiteli, 
se kterými shrnuli své dosavadní poznatky 
a vytvořili třídní plakát. V 9.00 hodin se pak 
všichni žáci i zaměstnanci školy setkali ve 
vstupním vestibulu, který se po krátkém 
proslovu pana ředitele s  přáním brzkého 
ukončení válečného konfliktu rozezněl 
slovy písně Náměšť od Jaroslava Hutky: 
„Krásný je vzduch, krásnější je moře, co je 
nejkrásnější, co je nejkrásnější? Usměvavé 
tváře…“ Doufejme, že její závěr „… co je 
však největší, co je však největší? Ta lidská 
svoboda…“ bude platit i pro Ukrajinu.

Ria Popelíková, 
zástupce ředitele školy

Velký úspěch ve výtvarné 
soutěži Máme rádi přírodu

Naši malí výtvarníci opět slavili úspěch 
v celorepublikové výtvarné soutěži po-
řádané hnutím Brontosaurus, tentokrát 
na téma „Máme rádi přírodu“ s podná-
zvem „Ekofór“.
 Za kategorii 4. – 6. třída, kde se za-
pojily děti ze třídy 6. B v  rámci výtvar-
né výchovy i děti navštěvující družinu, 
naše škola posbírala hned dvě vítězná 
místa a jedno ocenění poroty.
 Dne 29. ledna si pak výherci jeli osob-

Inzerujte 
v Našem Bojkovsku. 

Cena 12 Kč/cm2.

ně se svými rodinnými příslušníky převzít 
diplomy a ceny na slavnostní vyhlášení 
do knihovny Jiřího Mahena v Brně. Všem 
třem oceněným žákům srdečně gratu-
lujeme! Nutno ale pochválit i  všechny 
další zapojené žáky, neboť i  jejich prá-
ce byly na toto téma obzvlášť zdařilé.
2. místo: David Lahuta, 6.B
3. místo: adéla Nicol Gabrhelová, 4.B
Ocenění poroty: Vojtěch Waclavik, 6.B

Šárka Pokorná, učitelka ZŠ TGM
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Kdo si maluje, nezlobí
I  v  letošním školním roce proběhla na 
prvním stupni naší školy výtvarná soutěž, 
tentokrát na téma  ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ 
HRY. Žáci třetího až pátého ročníku kreslili 
v  hodinách výtvarné výchovy sportovce, 
maskoty, olympijské kruhy.
 Porota složená z  učitelek pak vybra-
la  ty nejzdařilejší práce a  odměnila je di-
plomem a nějakou drobností.
 A jak to dopadlo?

  3. ročník
  1. místo – Laila Michalčíková
  2. místo – Victoria Hrnčárová
  3. místo – Julie Valterová
  4. ročník
  1. místo – Barbora Navrátilová
  2. místo – Eliška Lahutová
  3. místo – David Kubiš
  5. ročník
  1. místo – eliška Pokorná
  2. místo – Taťána Džavíková
  3. místo – Lucie Tyroltová
 

 Všem žákům, kteří se zúčastnili, děkujeme a gratulujeme vítězům.
 Dana Synčáková, učitelka ZŠ TGM

Páťáci v technologickém centru
Žáci pátých tříd navštívili v březnu při ex-
kurzi v  rámci učiva informatiky inovační 
a  technologické centrum ve Střední prů-
myslové škole v Uherském Brodě.
 Po prohlídce zajímavých technických 
exponátů si vyzkoušeli práci s elektronic-
kou stavebnicí Boffin. Úkolem bylo sesta-
vit elektrický obvod, který vystřeluje vrtuli. 
Pak si také zapojili elektrický obvod pro 
hudební poplach řízený světlem. Všichni 
své zadání zvládli a  aktivita se stavebnicí 
se jim líbila.
 Kromě zhlédnutí krátkých videí ve 3D 
kině, si zde zasoutěžili ve hře prostřednic-
tvím virtuální reality.
 Exkurze byla pro žáky atraktivní. Po-
chvalu si zaslouží všechny dívky, kterých je 
v letošních pátých třídách menšina, proto-
že se s nadšením zapojily do nabízených 
činností.

 Jolana Navrátilová, učitelka ZŠ TGM 

Inzerujte 
v Našem Bojkovsku. 

Cena 12 Kč/cm2.
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Církevní střední škola 
pedagogická a sociální Bojkovice

 Projekt IKaP
Naše škola je v letech 2021 – 2023 aktivně 
zapojena do projektu Implementace Kraj-
ského akčního plánu rozvoje vzdělávání 
pro území Zlínského kraje II, jehož hlavním 
cílem je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském 
kraji (polytechnické vzdělávání, matema-
tická gramotnost, čtenářská gramotnost, 
digitální kompetence) a  v  kombinaci 
s kvalitním kariérovým poradenstvím spo-
jeným s aktivitami prevence předčasných 
odchodů a  uplatňování rovných příleži-
tostí ve vzdělávání zvýšit šance absolven-
tů na uplatnění na trhu práce.
 Projekt zároveň významně podpo-
ruje žáky, absolventy a  pedagogy oboru 
předškolní a  mimoškolní pedagogika. 
V  této oblasti jsme vytvořili tým a  úzce 
spolupracujeme s pedagogickými školami 
v Kroměříži a ve Zlíně. V  rámci realizace 
projektu se u  nás v  poslední době usku-
tečnili mimo jiné následující aktivity:
 Logopedický kurz – pro absolven-
ty naší školy a  učitelky MŠ z  Bojkovic 
a  blízkého okolí pořádáme 60hodinový 
kurz, jehož účastníci obdrží osvědčení 
o  absolvování kurzu primární logope-
dické prevence. Kurz zahrnuje 40 hodin 
teoretické výuky a  20 hodin praxe. Pro 
získání osvědčení musí účastníci splnit 
podmínky odborného závěrečného po-

hovoru a  vypracování kazuistiky dítěte 
předškolního věku.

 Odborné semináře DVPP 
Pro učitele mateřských škol jsme uspořá-
dali inspirativní vzdělávací semináře např. 
na téma projektová výuka v  praxi v  MŠ; 
inkluzivní vzdělávání v MŠ a jiné.
 Kulaté stoly – jsou pravidelnou a velmi 
důležitou součástí vzdělávání na naší ško-
le. Zpravidla 3x – 4x za rok se pedagogové 
odborných předmětů setkávají se zástupci 
budoucích zaměstnavatelů našich žáků 
– představitelů učebních praxí, kde vzá-
jemně získáváme cenné zkušenosti 
a máme příležitost zdokonalovat jak teore-
tické, tak zejména praktické vyučování. Ku-
latých stolů se pravidelně účastní ředitelky 
a učitelky mateřských škol Bojkovice, Pitín, 
Komňa, Nezdenice, Záhorovice a Šumice. 
 Zapojení odborníka z praxe do výuky 
– pro žáky 3. ročníku jsme připravili 4hodi-
nový vzdělávací seminář vedený klinickou 
logopedkou, kde se žáci dozvěděli cenné 
poznatky o primární logopedické preven-
ci dětí předškolního věku.

 Přijímací zkoušky
Pro školní rok 2022 / 2023 si na naši ško-
lu podalo přihlášku 94 uchazečů o denní 
studium oboru předškolní a  mimoškolní 

pedagogika. Vysoký zájem o naši školu je 
potěšující a věříme, že svědčí o vzrůstající 
kvalitě vzdělávání na naší škole. Do 1. roč-
níku denního studia můžeme přijmout 
30 uchazečů, kteří splní přísná kritéria 
přijímacího řízení nejen z českého jazyka 
a  matematiky, ale i  z  hudebních, výtvar-
ných a  řečových předpokladů ke studiu. 
Školní část přijímacích zkoušek se týká 
rovněž uchazečů o 2leté zkrácené dálko-
vé pomaturitní studium daného oboru. 
Na dálkové studium se přihlásilo 46 ucha-
zečů, z nichž vybereme 30 žáků.

 30. výročí od znovuobnovení školy
Srdečně zveme absolventy, zaměstnan-
ce a  přátele školy na zahradní slavnost 
v  areálu naší školy. V  sobotu 18.  června 
od 14 do 20 hodin bude příležitost setkat 
se, zavzpomínat si a  prohlédnout si jak 
školu, tak domov mládeže.

 Pohádkové náměstí
V  pátek 17.  června od 8:30 do 16 hodin 
připraví naši žáci na Tillichově náměstí hry 
a aktivity pro děti předškolního a mladší-
ho školního věku jak pro naše spřátelené 
mateřské školy a  ZŠ Štefánikova 957, tak 
pro širokou veřejnost. Srdečně zveme!

Jindřiška Beránková, ředitelka CSŠPS

w w w . c i r k e v k a - b o j k o v i c e . c z

POHÁDKOVÉ
NÁMĚSTÍ

PÁTEK 17.6.
8:30 - 16:00
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Mateřská škola Bojkovice
V  novém roce jsme se v  mateřské škole 
opět sešli plni zážitků a  dojmů z  vánoč-
ních svátků, měli jsme radost, že se zase 
vidíme a  můžeme vykročit vstříc novým 
zážitkům, učením, pohádkám a hrám.
 Hned v  prvním týdnu nás ve školce 
přivítala družina tří králů – Kašpar, Meli-
char a  Baltazar. Děti si vyrobily papírové 
koruny, prošly celou školkou, zazpívaly 
a také si něco vykoledovaly.
 Karneval, masopust, rej masek… říkej-
me tomu, jak chceme, každopádně se jed-
ná o každoročně očekávanou kratochvíli, 
která se koná v našich mateřských školách. 
Nejen děti děti, ale i učitelé se vystrojí do 
masek a školkou se pak prohánějí nejroz-
todivnější osůbky, pohádkové bytosti, zví-
řátka. 
 Všechny mají jedno společné před-
sevzetí si karneval užít, zatančit, zahrát si 
soutěže a vyřádit se.
 Jako každým rokem, tak i  letos, si 
8.  března připomínáme krásný svátek 
Mezinárodní den žen. Děti navštívily oby-
vatelky v  obou penzionech a  potěšily je 
krátkým vystoupením a drobným dárkem.
 Logohrátky se Slávkem Bourou, mo-
derátorem, hercem ale také vystudova-
ným speciálním pedagogem – logope-
dem, vykouzlily úsměvy na tvářích našich 
dětí, které Slávek formou hry učí správně 
mluvit. 
 I  v  letošním roce k  nám zavítala zná-
má lektorka s projektem Zdravá 5, což je 
celorepublikový vzdělávací program pro 
školy, zaměřený na zdravý životní styl, 
především v oblasti zdravé stravy. Děti zá-
bavnou a interaktivní formou seznámila se 
zásadami zdravého stravování.
 Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě 
vezmu bič… Vynášíme Morenu a hořící ji 
házíme do Olšavy. Už se těšíme na pěkné 
a teplé počasí.
 V rámci března – měsíce knihy děti na-
vštívily Městskou knihovnu v Bojkovicích. 
Vyslechly si povídání o pohádkových kni-
hách a jejich autorech, zároveň si prohléd-
ly prostředí knihovny.
 Ještě před zápisem do 1.  třídy jsme 
se vydali s našimi předškoláky do Základ-
ní školy v  Bojkovicích. Děti se seznámily 
s  prostředím školy, třídy i  paní učitelkou. 
Vyzkoušely si, jaké to je sedět v lavici, hlásit 
se, nevykřikovat a odpovídat paní učitelce.
V  Muzeu Bojkovska děti navštívily veli-
konoční předvádění řemesel, pozorovaly 

zdobení kraslic, pletení pomlázek, do ně-
kterých výtvarných a pracovních činností 
se aktivně zapojily. Předváděné výrobky 
a  atmosféra nás nalákaly na přicházející 
Velikonoce.

 Nové sociální zařízení 
 v mateřských školách
První část rekonstrukce sociálního zaříze-
ní v  mateřské škole Štefánikova pomalu 
finišuje, naopak v mateřské škole Máj za-

číná výkopovými terénními pracemi před 
budovou a v blízkém okolí mateřské školy. 
Rekonstrukce je pro všechny zúčastně-
né velmi náročná, ale výsledek bude stát 
určitě za to. Poděkování patří všem učite-
lům, provozním zaměstnancům, dětem 
a v neposlední řadě i rodičům za trpělivost 
a schovívavost při tak rozsáhlé rekonstruk-
ci, která probíhá za plného provozu.

Hana Kafková, 
učitelka MŠ
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Dům dětí a mládeže Bojkovice
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Dům dětí a  mládeže Bojkovice, společně 
se Základní školou T. G. Masaryka Bojkovi-
ce, Základní školou Bojkovice, Štefánikova 
957 a  MFS Světlovánek připravili veliko-
noční výzdobu Tillichova náměstí.
 Celý březen děti v dopoledních hodi-
nách nejenom zdobily vajíčka, ale zároveň 
se formou soutěžního kvízu seznamovaly 
s velikonočními tradicemi. A nakonec nám 
jejich nejstarší spolužáci, deváťáci, po-
mohli náměstí vyzdobit.
 Moc všem děkujeme za spolupráci! Vě-
říme, že vám výzdoba náměstí udělá radost. 
 Také dovybavujeme nové prostory, vy-
budované z fondů EU. Z těchto prostředků 
projde proměnou i zahrada DDM, kterou 
tak budeme moct konečně plnohodnotně 
využívat.
 Blíží se REJ ČARODĚJNIC a my se moc 
těšíme, že si jej po dvouleté pauze společ-
ně opět užijeme. V sobotu 30. dubna bude 
„Na Kopci“ od 17.00 hodin připraven pro-
gram pro děti.
Margita Tyroltová, ředitelka DDM Bojkovice

Informace k přijímání nových žáků 
do ZUš Bojkovice ve školním roce 2022-2023
Základní umělecká škola Bojkovice vás zve 
na absolventská vystoupení, představení, 
výstavy a  koncerty. Absolventi ZUŠ jsou 
žáci, kteří ukončují I. stupeň studia (7 let) 
nebo II. stupeň studia (4 roky) a  završují 
ho veřejným výkonem – prezentací své 
absolventské práce. Program těchto akcí 
najdete na www.zus-bojkovice.cz, jakmile 
bude aktuálně stanoven. 
 NÁBORY NOVÝCH ŽÁKŮ DO ZUš 
BOJKOVICe proběhnou ve dnech 25. – 

27. května vždy v  době 15–17 hodin ve 
vestibulu ZUŠ. Pro příští školní rok přijímá 
škola přednostně děti do tanečního oboru 
(ve věku 5-7 let), do výtvarného oboru 
(ideálně 5-7 let), do literárně dramatické-
ho oboru (od 7 let) a do hudebního oboru 
od 7 let zejména zájemce o hru na klarinet, 
saxofon, elektrickou kytaru, baskytaru, 
housle, violoncello, kontrabas, cimbál, žes-
ťové nástroje. Ostatní nástroje je možné 
obsadit jen na základě uvolněného místa. 

Stejně tak do přípravného studia pro děti 
5 a 6leté budou mít přednostní vstup zá-
jemci o výše uvedené nástroje, které jsou 
pak mimo jiné smysluplné a  využitelné 
ve smíšených souborech a  kapelách, 
a ty se stávají v kritickém věku žáka vyso-
kou motivační složkou v jeho studiu. 
 Pro další informace sledujte:
www.zus-bojkovice.cz 

     Eva Regináčová, ZUŠ Bojkovice
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Slavnostní koncert
O  novém koncertním nástroji světové 
značky PETROF v  ZUŠ jsme psali v  před-
chozím vydání zpravodaje. Koncert, kte-
rým jsme chtěli klavír symbolicky pokřtít, 
byl z  důvodu nemoci účinkujících odlo-
žen z  březnového termínu až na  neděli 
10.  dubna 2022. Bylo nám tedy později, 
ale přece jen, velkou ctí přivítat význam-
né hosty, díky kterým se projekt před ro-
kem podařilo uskutečnit. Za nadaci Karel 
Komárek Family Foundation to byl ředi-
tel pan Luboš Veselý a  s  ním jedni z  na-
šich hlavních sponzorů za nadaci – man-
želé Blanka a  Oldřich Potůčkovi se svými 
dvěma dcerami. Ti byli před koncertem 
provedeni školou a  příjemně překvapeni 
jak jejími prostory a vybavením, tak její ži-
vou tvůrčí atmosférou a v závěru jejím re-
prezentativním sálem. Přesvědčili se tak, 
že křídlo je na správném místě, adekvátně 
danému koncertnímu prostoru i možnos-
tem plnohodnotného využití. 
 Před začátkem koncertu se vestibul 
naplnil dalšími hosty, zejména již místní-
mi, kteří rovněž nemalou částkou dopo-
mohli klavíru na naše podium. Byli jimi 
pan Tomáš Slabiňák, paní MUDr. Barbo-
ra Navrátilová a  pan Jiří Machů. Další 
podporovatelé, nejčastěji z  řad rodičů, 
přispěli do veřejné sbírky vyhlášené na-
dací KKFF pro získání pianina PETROF do 
klavírní učebny. Všechny jsme je přivítali, 
drobně pohostili a usadili v publiku. Kon-
cert mohl začít.
 Program k této příležitosti jsme zvolili 
komorní, aby vyzněla barva a krása zvuku 
nového nástroje. Pro zpestření zazněl za 
doprovodu klavíru i  nádherný a  měkký 
mezzosoprán. Hlavními protagonisty byli 
totiž klavírista Jiří Levíček a jeho paní Cha-
azi Levicek /USA/. Dovolujeme si zde uvést 
jejich malý medailonek. 
 JIŘÍ LEVÍČEK – klavírista a  skladatel 
původem z Brna. Po studiu na Janáčkově 
akademii múzických umění, odešel dále 
studovat do Spojených států amerických. 
Vybral si univerzitu v severním Texasu, kte-
rá je známa svou dlouholetou tradicí ja-
zzové výuky. Dva roky studoval u Stefana 
Karlssona a hrál ve známém One O´Clock 
Big Bandu, v  orchestru, jehož nahrávky 
byly několikrát nominované na cenu Gra-
mmy. S tímto orchestrem zahrál na mnoha 
festivalech v USA i v Evropě. Klasický klavír 
studoval osm let u polského pianisty Ada-
ma Wodnického a kompozici u dvou reno-

movaných amerických komponistek Cin-
dy McTee a  Joel Wallach. Dále se hlavně 
věnuje hře v triu a v dalších komorních en-
semblech. V  roce 2012 pravidelně  vystu-
poval s americkým triem (Francois Moutin 
– bass, Ross Pederson – drums) a  v  Če-
chách ho jazzové obecenstvo zná nejvíce 
asi jako klavíristu v triu Roberta Balzara. V 
roce 2008 vydal svoji desku „Returns“ s Da-
niel Foosem hrajícím na basu a  Rossem 
Pedersonem na bicí, která se skládá skoro 
výhradně z jeho vlastních skladeb. S triem 
vystoupil na mnoha festivalech a  jazzo-
vých klubech v Severní i Jižní Americe. 
 Jiřího jazzové skladby jsou do jisté 
míry ovlivněny klasickou hudbou, které 
se naplno věnuje jako klavírista i  sklada-
tel. Věnuje se kompozici pro nejrůznější 
orchestry. V  roce 2009 vyhrál 1. cenu na 
prestižní jazzové soutěži Phillips Internati-
onal Jazz Competition, kde o rok později 
zasedl do poroty. V roce 2010 se zúčastnil 
Jacsonville Jazz Piano Competition (Flo-
rida), kde získal 3. cenu. Dnes vedle své 
koncertní kariéry vede studenty na JAMU 
v Brně k jazzové interpretaci. 
 CHAAZI LEVICEK – rodačka z New Yor-
ku, mezzosopranistka, je absolventkou 
univerzity v  Texasu. V  roce 2014 získala 
2. cenu na Mezinárodní pěvecké soutě-
ži Antonína Dvořáka v  Karlových Varech 
a mezi ceny, které získala, patří také Cena 
Českého národního symfonického orches-
tru. Toto ocenění zahrnuje právě koncert 
s ČNSO. Na podzim letošního roku vystou-
pí Chaazi Levicek také v  premiéře opery 
Bohuslava Martinů Tři přání aneb Vrtka-
vosti života v  Národním divadle morav-
skoslezském. 
 V roce 2014 získala prestižní smlouvu 

s  americkou Wolf Trap Opera Company, 
pro kterou mimo jiné nazpívala role Car-
men a  Paní Kloučkové (Frau Reich). Mezi 
další její úspěchy patří např. vítězství 
v soutěži Margo Winspear Opera a zisk pl-
ného stipendia pro další dva ročníky této 
soutěže (2013 a 2014) nebo účast ve finále 
Dallas Opera Guild Competition 2014.
 Ve společném programu Levíčkovi 
představili známé árie např. z  Mozartovy 
opery Figarova svatba nebo Bizetovy Car-
men. Tklivé a  živoucí byly také Cigánské 
melodie Antonína Dvořáka a  naprostou 
korunovací hudebního večera se stal go-
spel Let’s Go Down To The River v podání 
těchto dvou citlivých hudebníků, kteří 
vlastním aglicko-českým slovem celý svůj 
program mile a vtipně provázeli. 
 Oba umělci se vzdali honoráře za své 
vystoupení ve prospěch pomoci potřeb-
ným postiženým válkou na Ukrajině. 
 Po společné domluvě je výtěžek ze 
vstupného ve výši 10  000 Kč věnován 
ukrajinským ženám a  dětem, které našly 
svůj azyl v našem městečku a prostřednic-
tvím speciálního bankovního účtu města 
Bojkovice jim budou finance zprostředko-
vány pro jejich aktuální potřeby. 
 Zkrátka tento večer byl plný dojetí, 
vděčnosti, radosti z  úspěchu i pokory. 
Važme si aktuálních podmínek a možností 
v našich životech. Rozvíjejme a podporuj-
me i nadále pospolitost, sdílení a vytváření 
společných hodnot. Je to jedna z mála pří-
ležitostí pro každého z nás jak tento svět 
o kousínek zlepšit...
 Děkujeme ještě jednou všem, kteří 
se spolu s námi v Bojkovicích na projektu 
„Piana do škol“ aktivně podíleli! 
 Eva Regináčová, ZUŠ Bojkovice 
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HISTORIE

 1362 zachyceno soudní jednání manželky Alše z Bojkovic. První písemná zmínka o Bojkovicích
 1412 Eliška ze Šternberka činí spolumajitelem vsí Pitín, Krhov a Hostětín Jaroslava ze Šternberka. 

  Bojkovice zmiňovány jako ves příslušná ke světlovskému panství
 10. 8. 1672 povodeň v Bojkovicích odnesla radnici. Stávala v místech domu č.p. 141
 24. 4. 1792 rozsáhlý požár Bojkovic, po němž byly sníženy věže kostela a přelity zvony
 1852 vznik souboru obrazů křížové cesty v kostele sv. Vavřince – autor J. Römann
 1862 první dům v Bojkovicích postaven na poschodí – č.p. 182
 24. 2. 1882 narodil se Matouš Kroča, v letech 1914-1948 farář v Bojkovicích
 1882 založení Sboru dobrovolných hasičů v Bojkovicích
 1892 založena školní kronika Přečkovic
 1922 první průzkum mohylníku na Hradské Nivě I. L. Červinkou
 14. 1. 1932 založení kroniky Přečkovic. Prvním kronikářem byl učitel Arnošt Šíma
 1932 elektrifikace Krhova
 23. 2. 1942 v Mauthausenu byl za odbojovou činnost umučen František Milička, legionář a učitel, 

  který působil v letech 1927-37 jako řídící učitel v Krhově
 20. 3. 1942 zabaveny zvony kostela pro válečné účely
 1942 pořízeno hasičské vozidlo značky Mercedes
 12. 4. 1952 exhumace rumunských vojáků pohřbených na bojkovském hřbitově
 1952 rozorání mezí v Krhově a v Záhorovicích v rámci kolektivizace zemědělství
 1952 založení oddílu kuželek
 23. 11. 1962 zemřel Karel Dolina, řídící učitel, kronikář a veřejný funkcionář, v letech 1933-38 také starosta Bojkovic
 14. 5. 1972 svěcení současných zvonů na kostele sv. Vavřince
 29. 7. 1972 povodeň v Bojkovicích 
 16. 9. 1972 Požár Jihomoravských dřevařských závodů (stolárna)
 30. 3. 1982 zemřel Oldřich Slabiňák, správce muzea a v letech 1938-44 zástupce starosty
 13. 8. 1982 vichřice s krupobitím v Bojkovicích
 1. 7. 1992 nabytí účinnosti smluv mezi městem Bojkovice a Arnoštem Rolným 

  o předání zámku Nového Světlova v rámci restituce
 4. 2. 2002 zemřel farář Antonín Bělík (nar. 1932). V Bojkovicích působil od roku 1990
 13. 7. 2002 krupobití v Bojkovicích
 30. 7. 2002 zemřel Josef Juračka (nar. 1924), místní historik a archeolog
 25. 10. 2002 otevření DPS na Tovární ulici č. p. 1020
 5. 11. 2002 zemřel RNDr. Ladislav Kocman, učitel a starosta Bojkovic v letech 1990-1998 
 14. 12. 2002 otevření železniční zastávky Bojkovice-město

Významná výročí roku 2022

Josef Juračka František Milička Matouš Kroča
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O neustálé proměnlivosti světa
Všechno v životě přichází, odchází a zase 
se vrací. Jako noc a den i zima se pomalu 
mění v jaro a válka v mír. Bude loučení, to 
už je jisté. Werner odejde někam na uni-
verzitu nebo do El Pasa. Po tom touží. A já 
do Prahy. Ale nejdříve půjdu na sezónu do 
Luhačovic, přivydělat si v  mléčném baru 
bojkovské mlékárny na nový začátek. Po 
válce přijede do lázní jistě mnoho pacien-
tů i podnikatelů, kteří na válce vydělávali. 
Všude bude znít hudba a já v ní budu hle-
dat Beethovenovy tóny Měsíční sonáty, 
Dvořákovu Rusalku a Janáčkovy Pilky. 
 Werner si pospíšil s loučením, protože 
každý den zde může být jeho posledním. 
Na neděli mě pozval do Luhačovic na 
koncert na rozloučenou. Před koncertem 
jdu s Wernerem tichou lázeňskou prome-
nádou, která mi připomíná válkou unave-
nou, bolestiplnou Evropu čekající na mi-
lostiplný mír. Ten však bude mít také své 
jasné i temné oblohy.
 Lesní stromy šíří kolem vůni jara a  já 
se dnes budu loučit navždy a  poprvé ve 
svém životě. Werner, jako by četl moje my-
šlenky, se zastaví a  tiše odpoví: „Nebude 
to navždy, vždyť se za čtyři roky setkáme 
v Praze, v kavárně Slavia.“ Pak jsme běželi 
k pramenu Ottovky, on mě předběhl, za-
stavil se a navzdory bolestí a zármutkem 
přeplněného světa jsme se loučili vyzná-
ním lásky. 
 Už byl čas jít na koncert, a když jsme 
vešli do sálu, začal orchestr hrát „Vyzvání 
k  tanci“ od Carla Maria von Webera. Tak 
teď už snad budeme i tančit, až válka skon-
čí! Ale hlavně budovat novou českoslo-
venskou republiku, aby nás Slováci mohli 
zas opustit. Až budou chtít třeba v Bruselu 
svoji „stoličku“, jak o tom snil hned po vál-
ce slovenský politik Čarnogurský… 
 Na druhou světovou válku si už téměř 
nikdo ani nevzpomene. Čas nikomu ne-
slouží, je to pán, a  my pořád nestíháme. 
Já jsem teď průvodkyní a tlumočnicí v ces-
tovní kanceláři a dnes jedu do Terezína se 
skupinou maďarských Židů: doktor Erdeli, 
jeho žena a tři děti od osmi do patnácti let. 
Uběhlo víc než čtvrt století a pan doktor 
Erdeli nezapomněl, jen čeká, až děti tro-
chu vyrostou a  pochopí tu hrůzu, kterou 
on jako malý chlapec mezi deseti a  dva-
nácti lety prožíval… 
 Terezín je vojenská pevnost, kterou za-
ložil císař Josef II. v roce 1780. Měla chránit 
hranici habsburské říše proti německému 
Prusku. 
 Za druhé světové války zde nacistické 
Německo zřídilo vězení pro Židy z  Pro-

tektorátu Čechy a Morava – ghetto. První 
vězni byli deportováni z Prahy už 24. listo-
padu 1941. 
 Cestou vyprávím o  Terezíně hlavně 
dětem a  připravuji je na tu strastiplnou 
prohlídku. Jsou statečné a  chtějí vidět 
i krematorium. Už míjíme ponurou a ma-
sivní Malou pevnost, kde bylo již za první 
světové války vězení pro politické vězně. 
 Za chvíli zastavujeme u  muzea Velké 
pevnosti – města Terezín. Zde měli za vál-
ky domov židovské děti do patnácti let. Ty 
nemusely ještě pracovat v dílnách. Vycho-
vatelky jim rozdělovaly lehčí práce a tajně 
lekce kreslení, literatury i hudby. Tak risko-
valy transport na východ nebo i smrt.
 Zde žil, když mu bylo deset let, pan 
Erdeli. A  teď hledá ložnici, kde spával na 
tvrdé palandě s ostatními dětmi a v beze-
sných nocích si často zaplakal. Toužil po 
objetí nebo polibku své maminky, kterou 
už tak dávno neviděl. Děti jsou dojaté, lí-
bají s láskou ruce paní Erdeliové a objíma-
jí tatínka. Šťastné, že jsou tady v  té chvíli 
s ním. 
 Není to návrat ztraceného syna, ale 
opuštěného desetiletého maďarského 
chlapce, kterému se stal Terezín válečným 
domovem. 
 Na stěnách bývalých dětských uby-
toven jsou barevné kresby dětí, které vy-

právějí o přáních a tužbách uprostřed bídy 
a naprosté beznaděje. Všichni jsme ztichli. 
Doktor Erdeli si pomalu prohlíží výkresy. 
Snad mu připomínají pobyt v  Terezíně 
jako příběh z  dávných dob, na který už 
málem zapomněl. Přesto ho nosil v  srdci 
jako bludný kámen sám a ví, že teď mu ro-
dina s tou tíhou pomůže. 
 Na zpáteční cestě jsme se zastavili na 
židovském hřbitově v  Libochovicích, kde 
je pochována rodina Goreckých, přátelé 
Erdeliových z  USA. Ten hřbitov byl zde-
vastovaný nějakými vandaly. Dlouho nám 
trvalo, než jsme tam jména našli a  jako 
vzpomínku položili na hrob kamínky. 
 Slunce už zapadlo a den skončil. Přišla 
jsem domů a ptám se Káti: „Co je dnes v te-
levizi?“ 
 A ona řekne: „Transport z ráje a Haber-
mannův mlýn.“
 Na ten první už dnes nemám náladu, 
přestože je skvělý. Habermannův mlýn 
je ze Sudet, ale nestojí za nic: zase si jen 
sypeme popel na hlavu za odsun Němců, 
kteří často o Terezíně vůbec nic nevědí.
 Káťa ví, jak na mě a  slyším Verdiho. 
Jenže místo rozmarné písně, kterou zpívá 
vévoda „Ó, jak je měnivé to srdce ženy“, se 
ozvalo „Vy lůzo, vy zvěři…“ z Domingovy 
árie Rigoletta.

 Lydie Svitáková
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Doufáme, že s  probouzejícím jarem se 
opět zvýší počet návštěvníků v  našem 
muzeu. Nejen pro ně jsme na letošní se-
zónu připravili novinku v  podobě nové 
šindelové střechy v  expozici lidového 
bydlení na Bojkovsku v 19. století. Šinde-
le jsme získali zdarma od bojkovské far-
nosti. Chtěli bychom velmi poděkovat P. 
Jiřímu Doleželovi za jejich poskytnutí pro 
muzejní účely. V loňském roce došlo k vý-
měně střešní krytiny na jižní věži kostela 
sv. Vavřince. Staré šindele byly převezeny 
do muzea, kde je nejprve konzervátorka 
přebrala, vytahala z  nich hřebíky a  očis-
tila je.  Ředitel muzea zpracoval návrh 
toho, jak budou dále v  expozici využity 
na střechu domečku lidového bydlení na 
Bojkovsku.  S praktickou stránkou realiza-
ce pomohli Radim Kundrata a Vít Študent, 
kteří nejprve z trámků vytvořili konstrukci 
střechy, kterou následně pokryli šindelo-
vou krytinou. Náš domeček tak získal více 
realistické vzezření. Věříme, že se bude 
líbit nejen dětem, ale i ostatním návštěv-
níkům, kteří u  nás budou moci spatřit 
kompletní tři typy historického bydlení 
– od nejstaršího v  expozici Moravských 
Kopanic, přes domeček z 19. století až po 
retro byt z 50. let 20. století. 
 V březnu se v muzeu po dvouleté ko-
ronavirové přestávce uskutečnilo tradiční 
velikonoční předvádění řemesel. Návštěv-
níci mohli pozorovat, jak pod šikovnýma 
rukama „maléreček“ vznikaly tradiční ma-
lované kraslice. Zejména chlapci obdivo-
vali pletení tatarů nebo si mohli vyzkou-
šet vyřezávání dřevěných zvířátek. Velký 
zájem vzbudily také háčkované slepičky 
a  zajíčci nebo výroba věnečků z  proutí. 
Srdce žen zase zaplesalo nad krásnými 
ošatkami z  pedigu. Během dopoledne 
navštívily muzeum děti z  bojkovských 
mateřských a základních škol. Odpoledne 
pak řada dětí přišla ještě jednou, tento-
kráte v doprovodu rodičů nebo babičky. 
 Začátkem dubna byla v  muzeu ote-
vřena výstava Fine artových fotografií 
Roberta Číhala, s nímž spolupracujeme již 
od roku 2015 při fotografování sbírkových 
předmětů. Výstava představuje průřez 
jeho tvorbou, při které důležitou roli hrají 
moderní počítačové technologie. Výsta-
va, která bude k vidění do 8. května, zob-
razuje fashion fotografie, fantasy, rodinné 
snímky a mnoho dalšího. 
 Z  připravovaných akcí se můžete 
v květnu těšit na muzejní noc nebo v srp-
nu na výstavu ke 140. výročí založení SDH 
Bojkovice. 
 Eva Hamrlíková, 

dokumentátorka Muzea Bojkovska

Střípky z Muzea Bojkovska
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Březen – měsíc čtenářů
Po dlouhé odmlce a vynechání akcí kvůli 
covidovým opatřením se tyto v knihovně 
opět rozjely v  plném proudu. Březen je 
měsícem čtenářů a knihovny připravují 
pro své návštěvníky akcí opravdu hodně. 
I  my jsme se tak jako každý rok připojili 
s bohatým programem a v tomto čísle si 
vás dovolím s ním seznámit. 
 Začali jsme první cestopisnou před-
náškou ve středu 9.  března 2022, kdy za 
námi přijel cestovatel z Valašského Meziří-
čí Michal Štěpánek. V besedě nazvané Li-
banon – země hor, cedrů a uprchlíků – nás 
zavedl na malé území s hlavní metropolí 
Bejrútem, navštívili jsme město Tripolis, 
starodávný Byblos, Baalbek, prošli se čás-
tí hor LMT Lebanon Mountain Trail. Měli 
jsme také možnost nahlédnout do uzná-
vané libanonské kuchyně, dozvědět se 
i o tamním mnohostranném náboženství 
a životě uprchlíků v této zemi. To vše pro-
vázené hezkým výkladem a fotografiemi.
 V  úterý 15.  března 2022 v  dopoled-
ních hodinách jsme se také po delší době 
setkali se seniory na již tradičním poseze-
ní. Součástí této akce mělo být trénování 
paměti. Z důvodu malé účasti jsme však 
tento čas vyplnili jen povídáním při kávě 
a drobném občerstvení.
 Další velmi zajímavé setkání proběhlo 
ve středu 23. března 2022 v podvečerních 
hodinách s  Michalem Čagánkem, spiso-
vatelem, básníkem, písničkářem a milov-
níkem života, rodákem z Nezdenic, který 
nám představil svou novou knihu Bůh 
jede na dovolenou. Příjemnou atmosféru 
v průběhu večera navodil nejen svým vy-
právěním a předčítáním ze svých knih, ale 
také písněmi, které sám skládá. Návštěv-
níci této akce si mohli v  závěru večera 
knihy, CD s  jeho písničkami, propagační 
hrníčky i trička s jeho citáty zakoupit. 
 Poslední besedou tohoto měsíce 
byla opět cestopisná přednáška s Rober-
tem Bazikou. Pan Bazika naši knihovnu 
navštěvuje se svými zážitky z cest takřka 
pravidelně již několik let. Tentokrát nám 
ve čtvrtek 31. března 2022 představil per-
lu Atlantiku – Madeiru, sopečný ostrov 
s tropickým klimatem, vavřínovými a eu-
kalyptovými lesy a  spoustou vodopádů. 
Vyprávěl o  tisícikilometrové síti levád, 
vodních kanálů, o  horských výpravách 
a  úchvatných pobřežních útesech, kou-
pacích lávových lagunách, madeirské 
kuchyni, víně a rumu. Tato krásná beseda 
byla doplněna fotografiemi a zajímavými 
videoukázkami.
 Kromě akcí pro veřejnost probíhaly 
po celý březen besedy pro školy a  škol-
ky. Začátkem měsíce navštívili knihovnu 

žáci ze ZŠ Štefánikova, se kterými jsem si 
povídala o  knihách a  činnosti knihovny. 
Po skončení besedy si žáci měli možnost 
posedět v knihovně, nahlédnout do knih 
a  zhlédnout probíhající výstavy. S  žáky 
prvních ročníků základní školy v Bojkovi-
cích jsem si povídala o  pohádkách, pře-
stavila jim knihy pro začínající čtenáře 
a v průběhu besedy jsme si přečetli knihu 
Jak se O stalo králem od českého spisova-
tele Marka Kerlese.  Čtení bylo doplněno 
prezentací s  obrázky, písmenky a  abece-
dou. Děti si tak mohly zopakovat, co se už 
v prvním ročníku naučily. Ke konci března 
pak proběhly ještě čtyři besedy pro děti 
z  mateřské školy v  Bojkovicích – z  obou 
školek. Společně s  nejmenšími čtenáři 
jsme si připomněli pohádky z televizních 
večerníčků, ukázali si knížky z těchto po-
hádek a  pro zpestření jsme si některé 
i promítli na plátně. 
 Již tradičně v tomto měsíci mají nově 
registrovaní čtenáři možnost přihlásit se 
zdarma. Týkalo se to dospělých čtenářů, 
seniorů a studentů, neboť děti do 15 let 
registrační poplatek neplatí. Několik zá-
jemců této nabídky využilo. 
 Byla také vyhlášena již tradičně vý-
tvarná soutěž pro děti do 15 let, do níž 
se zapojují nejen základní, ale i mateřské 
školy. Z této soutěže pak vždy vzniká vel-
ká výstava obrázků, kterou si návštěvníci 
knihovny mohou v  průběhu roku pro-
hlédnout. Soutěž se vyhodnocuje náhod-

ným losováním o drobné ceny. Protože se 
do ní zapojují školy a školky nejen z Boj-
kovic, ale i okolních obcí, snažíme se oce-
nit děti z každé školy. Tématem té letošní 
soutěže bylo jaro v  tradicích a  zvycích. 
S  výsledky a  vyhodnocením soutěže vás 
ale seznámím v pozdějších číslech tohoto 
zpravodaje.
 Pravidelně se v Březnu-měsíci čtenářů 
vyhlašuje také nejlepší čtenář/čtenářka 
za předchozí rok jak v dospělé, tak i v dět-
ské kategorii. Za rok 2021 s  největším 
počtem vypůjčených knih (280 titulů) 
zvítězila v  dospělé kategorii Anna Šestá-
ková a z dětí si nejvíce knih (63) vypůjčil 
Jiří Černý. Oba vyhodnocení obdrželi od 
knihovny drobné dárky. 
 V  tomto měsíci byla také v knihovně 
instalována výstava k 430. výročí naroze-
ní významného pedagoga Jana Ámose 
Komenského, která nám ve stručnosti 
přiblíží jeho nelehký život od dětství, přes 
studium k dospělosti, ke skrývání a stěho-
vání se, nastíní tvorbu a zajímavosti z jeho 
života. A  protože žáci ze Základní školy 
Štefánikova také vytvářeli výstavu na toto 
téma, rozhodli se, že nám k  doplnění té 
naší své panely zapůjčí. Výstavu si můžete 
prohlédnout v půjčovní době knihovny. 
 Uzávěrka tohoto zpravodaje bývá již 
začátkem dubna, proto o dalších dubno-
vých akcích, kterých bylo také hodně, po-
referuji příště. 

Kristýna Šopíková, knihovnice
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Pod šable, pod šable, aj pod obušky, 
my všecko bereme, aj plané hrušky!
Po roční odmlce jsme mohli opět uspořá-
dat fašankovou obchůzku naším městeč-
kem. Už před sedmou hodinou ranní jsme 
se začali scházet na hasičárně, aby naše 
šikovná děvčata mohla namalovat ska-
kúny i  jiné masky. Poté jsme se společně 
s tanečníky Světlovanu, dobrovolnými ha-
siči a muzikanty z Bojkovjanu a Koménky 
vydali k městskému úřadu, kde na nás už 
čekal pan starosta Petr Viceník. Právo cho-
dit ulicemi Bojkovic, zpívat, tancovat a ve-
selit se s jeho občany vyprosil letošní ve-
doucí průvodu Jirka Šmigura. Slíbil panu 
starostovi za všechny fašančáry dobrého 
chování, rozdávání radosti a  dobré nála-
dy a hodně tanca aj muziky po celý den. 
A to doslova, jelikož obejít celé naše měs-
to kratší dobu netrvá!
 Skakúny i letos doprovázeli malí bab-
kovníci z mladší složky Světlovánku, kteří 
se svými dřevěnými šabličkami společně 
s  dospělými předváděli tradiční tanec 
Pod šable. Tento základ fašankového prů-
vodu pak doplnilo přes 80 masek, mezi 
nimiž jste mohli zahlédnout slamáka, tu-
roňa, babku v koši, vodníky, židy, řezníky 
a spoustu dalších převleků typických pro 
bojkovický masopust.
 Jelikož jsou Bojkovice rozhlehlé měs-
to, nedá se bohužel zazpívat a zatancovat 
u každého domečku či bytovky. Rádi jsme 
však zastavili na předem určených stano-
vištích a  poděkovali tancem i  písničkou 
těm, kteří nás tak rádi a štědře pohostili či 
obdarovali. A ve 13 hodin jsme se sešli na 
Tillichově náměstí, kde nás čekala spousta 
Bojkovjanů, kteří si chtěli masky prohléd-

nout, protože k nim trasa nevedla, nebo 
nás třeba doma přivítat nestihli. Náměstí 
se rozvířilo tancem a  zpěvem, nechyběl 
tradiční tanec Křižák, polka a  tance ze 
Strání, k nímž se dokonce přidaly i dětské 
masky.
 Je potřeba poděkovat nejen všem 
účastníkům, kteří celodenní náročnou ob-

chůzku zvládli na výbornou, ale především 
obyvatelům Bojkovic, kteří nás nejenom 
neodmítli, ale srdečně nás u  svých obyd-
lí vítali, hostili a bavili se s námi. Obzvlášť 
bychom rádi poděkovali Jardovi Hankemu, 
který pro nás na závěr pochůzky u  sebe 
doma připravil doslova královské hody!
 A ide sa dál…                Veronika Peřestá

Tradiční fašanky ve Bzové
Po roční přestávce se ve Bzové opět 
uskutečnila tradiční fašanková ob-
chůzka pořádaná Sborem dobrovol-
ných hasičů. Průvodem obcí se rado-
valo kolem 50 masek doprovázených 
zvukem harmonik a  bubnu. Počasí 
i pohoštění od občanů bylo na výbor-
nou. Jsme rádi, že i přes veškeré situ-
ace tato tradice pokračuje a zajímá se 
o ní stále mladší ročníky. Děkujeme 
zúčastněným a občanům za podporu.

Nela Michalcová 
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Fašank v Přečkovicích 
Po nucené covidové pauze se do naší 
obce znovu vrátil fašank.
 V  sobotu 5.  března se díky klukům 
z  bojkovské cimbálovky Bojkovjan opět 
rozezněly fašankové melodie a  skupina 
rozličných masek se vydala na obchůzku 
po obci. Nadšení a radost z tance a zpěvu 
byla veliká a  naši spoluobčané nás rádi 
přivítali a bohatě pohostili. Po obchůzce 
jsme se v  odpoledních hodinách přesu-
nuli do našeho kulturního zařízení, kde 
se k nám přidali ostatní sousedé a přáte-
lé. Zpívalo se a  tancovalo do večerních 
hodin. 

Jitka Grunová, kronikářka Přečkovic

Fašank v Krhově

V sobotu dne 19. února 2022 proběhla tradiční fašanková obchůzka. Masky se sešly v 9.00 hodin ráno před hasičárnou a vyrazily 
na průvod obcí. Občané je s radostí přijali a pohostili.
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Co se děje v Nové lucerně...
Nejen proto překlenuli pro většinu lidí 
dlouhé šedivé období mezi koncem 
zimy a  příchodem jara, uspořádali jsme 
v  kavárně dvě zajímavé akce. Té první 
přišli na chuť především všichni milovní-
ci dobrého vína. V sobotu 19. února pro-
běhla řízená degustace vína pod vedením 
vinaře pana Šimona Jančury z  Modré. 
Na návštěvníky této akce čekalo 8 vzorků 
výjimečných vín z  rodinného vinařství, 
pestré občerstvení, zajímavé povídání 
o víně a nakonec také (ne)vinný kvíz, jehož 
vítězové si odnesli vzácnou archivní lah-
vinku zlatého moku. Téměř na den přesně 
a o měsíc později se kavárnou rozezněly 
lidové písně cimbálové muziky Pajtáš, aby 
doprovodily vernisáž společné výstavy 
dvou mladých dam – Karolíny Beníčkové 
a  Alice Boleloucké. Ta prvně jmenovaná 
je studentkou, pro kterou je malování vel-
kým koníčkem a rozhodla se poprvé před-
stavit své výtvarné počiny právě u  nás. 
Druhá z dvojice – cestovatelka, fotografka 
a horolezkyně Alice doplnila výstavu svý-
mi výjimečnými fotografiemi z cest. Večer 
byl povedený a troufám si říct, že nebylo 
srdéčka, jež by Pajtáši nerozjásali. 
 V pátek 6. května k nám s kytarou až 
z  Posázaví zavítá mladý písničkář Honza 
Senft, který si říká Člověk krve. Vřele do-
poručujeme nenechat si ujít tento výji-
mečný poetický zjev na české hudební 
scéně! Koncert začíná v 19:00 hodin.

Lenka Valíčková

Smrt už jsme utopily!
Po loňském poněkud smutném vynáše-
ní Moreny, které jsme s vámi sdíleli pouze 
prostřednictvím sociálních sítí, jsme se letos 
s  děvčaty napříč složkami Světlovánku na 
vyhnání zimy pořádně připravili. Na „Smrt-
nú nedělu“, která připadala na 3.  dubna, 
jsme se my dívky po obědě sešly v krojích 
na Tillichově náměstí. Mařena stála na Tilli-
chově náměstí celou sobotu, a tak měl ka-
ždý možnost připnout na ni vzkaz s tím, co 
by chtěl, aby odnesla. Popadly jsme More-
nu a vydaly se s tradičními říkadly a popěv-
ky k Olšavě, kde jsme ji zapálily a vhodily do 
řeky. Na náměstí jsme pak společně s chlap-
ci ověšeli jeden ze stromů folklorně zdobe-
nými vajíčky. Celý Světlovánek vám tímto 
přeje krásné jarní dny!           Veronika Peřestá
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Pozvání do Klubu Maják a ZUš Bojkovice
 sobota 9.  dubna – ŘeKNI MI, CO TO Je – zahájena výstava soch Josefa Šlegla, potrvá do 3. června a bude přístupná 

v pracovních dnech vždy v době 13–17 hodin a v době konání kulturních akcí klubu a školy
 pátek 22.  dubna – ROBeRT BaLZaR TRIO v  cyklu Jazz café – jeden z  nejvýznamnějších a  také nejzajímavějších 

souborů svého žánru u nás. Začátek v 19.30 hodin
 sobota 23. dubna – KVÍZOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ – populární týmová vědomostní soutěž, kromě 10 témat k soutěžní-

mu klání týmů je připraveno také občerstvení a odměny pro vítěze, začátek v 19 hodin
 neděle 24. dubna – BUBBLe SHOW MaTĚJe KODeše – představení pro děti a jejich dospěláky v atmosféře kouzelné-

ho světa bublin. Začátek v 16 hodin
 čtvrtek 28. dubna – KOLeM SVĚTa Na PLaCHeTNICI S MOŘePLaVCeM JIŘÍM DeNKeM – zážitky, překážky, krizové 

situace, úspěchy i neúspěchy, které můžete zažít spolu s ním na jeho jedinečné přednášce od 18 hodin
 sobota 7. května – KVÍZOVÁNÍ JUNIOR – týmové klání pro týmy dětí od 11 do 15 let, také na ně bude čekat jak 

občerstvení, tak věcné odměny pro nejlepší, začátek v 17 hodin
 neděle 15.  května – DO NeBe? – příjemná divadelní komedie divadla MALÉhRY s  Barborou Seidlovou a  dalšími, 

setkání tří žen v nebi, jejich konfrontace i propojenost osudů, začátek v 19 hodin
 neděle 29. května – RODINNÁ NeDĚLe – kulturně-zábavné odpoledne pro celou rodinu, kde program vyplní živá 

hudba, pohádka pro děti, ochutnávka, Zahradní slavnost ZUŠ s vystoupením souborů, zahrada ZUŠ/Klubu Maják v době 
15-19 hodin (za velké nepřízně počasí v klubu)

 pátek 10. června – KONCeRT KLaSICKÉ HUDBY v chrámě sv. Vavřince v rámci Noci kostelů, účinkují pedagogové 
kroměřížské konzervatoře v pestrém a posluchačsky atraktivním programu, začátek v 18.30 hodin

 čtvrtek 16. června – HaLINa PaWLOWSKÁ a její talk show Manuál zralé ženy – originální historky a glosy životních 
událostí v podání populární spisovatelky a moderátorky, začátek v 19 hodin

 čtvrtek 23. června – ONDRa RUML a jeho one man show NAHUBU – výrazná mladá osobnost na české scéně, zajíma-
vý hudebník a zpěvák završí sezónu Klubu Maják na zahradě, začátek v 18.30 hodin

Podrobnější a případně aktualizované informace o akcích hledejte na www.klub-majak.cz. Do prostor Klubu Maják jste srdečně 
zváni dobrovolníky spolku Maják Bojkovice a kolektivem ZUŠ Bojkovice! Akce Klubu Maják podporuje město Bojkovice, mediálním 
partnerem je Český rozhlas Zlín.

KVÍZOVÁNÍ JUNIOR na Majáku
Dlouho očekávané druhé kolo KVÍZOVÁNÍ 
JUNIOR pro žáky 2.  stupně ZŠ na motivy 
celosvětově populární zábavné znalostní 
hry pro dospělé, připravené dobrovolníky 
Klubu Maják, se uskutečnilo 5. 3. 2022. 
 Tentokrát se počet účastníků navýšil 
na celkem 35 soutěžících juniorů, kteří byli 
rozděleni do osmi týmů, převážně slože-
ných ze žáků naší školy, ZŠ T. G. Masaryka 
v Bojkovicích. Týmy se mezi sebou utkaly 
v  deseti kolech a  své znalosti prověřily 
v  rámci otázek z  různých oblastí – dějin, 
sportu, hudby, přírody, logických úloh, ve-
černíčků, pranostik a přísloví, vlajek apod. 
Kvízem provázela moderátorská dvojice 
Pavel Slavíček a Matěj Kročil, kteří svůj ko-
mentář k tématům a otázkám doplňovali 
i dalšími zajímavostmi.
 Po celkovém sečtení bodů za správné 
odpovědi se opět ukázalo, že naši junioři 
jsou na tom se  všeobecnými znalostmi 
velmi dobře a  dokážou se perfektně do-
plňovat a  spolupracovat. Výsledky týmů 
byly velmi vyrovnané.

 Po napínavém a  zábavném „souboji“ 
získal prvenství čtyřčlenný dívčí tým MO-
LEKULY, na druhém místě skončil tým JELI-
TA KOPYTA a třetí místo získali CITRÓNCI. 
Vítězové si odnesli hodnotné ceny a další 
týmy pak alespoň cenu útěchy za vysoké 
nasazení a snahu, neboť ta se cení také.
 V  závěru byli účastníci vyzváni k  se-
psání nápadů oblastí pro další kvízy. Tipů 
se sešlo opravdu hodně. Organizátoři 
tedy již pracují na nových tématech a těší 

se na další setkání, které je plánováno
 na 7. května 2022 v Klubu Maják.
 Všem zúčastněným děkujeme, že si 
přišli zdravě zasoutěžit a pobavit se, což je 
také hlavním cílem této soutěže. Věříme, 
že i  nadále bude děti inspirovat a  moti-
vovat k  seberozvoji, budování týmového 
ducha a stane se tak další tradiční akcí pro 
naši mladou generaci.

Ivana Bartošíková a Šárka Pokorná, 
Klub Maják
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Přehled kulturních akcí

Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání
27. 4. Bulharsko cestopisná přednáška Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

28. 4. Kolem světa s mořeplavcem Jiřím Denkem cestopisná přednáška Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

29. 4. Stavění máje lidová tradice Město Bojkovice, Muzeum Bojkovska, p. o. Tillichovo náměstí

30. 4. Rej čarodějnic akce pro děti Dům dětí a mládeže Bojkovice Na Kopci

6. 5. Člověk krve koncert kavárna Nová lucerna kavárna Nová lucerna

7. 5. Kvízování Junior vědomostní soutěž Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

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

15. 5. Nebe? divadelní komedie Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

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

27. 5. Kácení máje lidová tradice Město Bojkovice, Muzeum Bojkovska, p. o. Tillichovo náměstí

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

3. 6. – 5. 6. Světlovský bál folklor Světlovánek Tillichovo náměstí

10. 6.  Koncert klasické hudby koncert Maják Bojkovice z. s. kostel sv. Vavřince

10. 6. Noc kostelů speciální akce Římskokatolická farnost kostel sv. Vavřince

16. 6. Halina Pawlowská talk show Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

23. 6. Ondra Ruml one man show Na hubu show, koncert Maják Bojkovice z. s. zahrada Klubu Maják

25. 6. Gulášfest speciální akce SK Slovácká Viktoria Bojkovice Tillichovo náměstí

10. 7. Všudybýlek divadelní festival pro děti Maják Bojkovice z. s. ulice města

16. 7. Pivní slavnost speciální akce SK Slovácká Viktoria Tillichovo náměstí

5.8. - 8.8. Svatovavřinecké hody lidová tradice Hostinec na Hřišti, Město, Muzeum Bojkovska, SDH Tillichovo náměstí, nábřeží Svobody

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

10. 9. Setkání pod Světlovem folklórní akce FS Světlovan Tillichovo náměsti

Duben, květen, červen

XVI. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL

ÚČINKUJÍCÍ:
FS SVĚTLOVÁNEK a město BOJKOVICE vás zvou na

3 . 6 .  -  5 .  6 .  2 0 2 2  |  B O J K O V I C E
www.svetlovskybal.cz

VUS Ondráš / Brno

SLPT Danaj a CM Krepina / Strážnice

FS a DFS Jánošíček / Brno

Folklorní spolek Vsacan / Vsetín

FS Cifra a CM Ohnica / Uherské Hradiště

DFS Ostravička / Frýdek-Místek

DFS Olšavěnka / Uherský Brod

FS Světlovánek a jeho složky
CM Bojkovjan, CM Koménka

a CM ZUŠ Bojkovice
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Nedbalost při zakázaném vypalování polních porostů 
V neděli 13. února v brzkých ranních ho-
dinách naše jednotka likvidovala požár 
plastového kontejneru ve Fučíkově ulici. 
Kontejner byl uhašen jedním proudem 
vody před příjezdem jednotky HZS Uh. 
Brodu. V podvečer 17. února byla naše 
jednotka vyslána k technické pomoci 
spadlého stromu přes pozemní komuni-
kaci poblíž obce Žítková. Jednotka zasa-
hovala zcela sama. Pomocí řetězové pily 
byl strom odstraněn, komunikace uklize-
na a opět zprůjezdněna.
 Dne 3. března krátce po jedné hodi-
ně odpolední byl naší jednotce vyhlášen 
požární poplach nízké budovy v obci Žít-
ková. Naše jednotka přijela na místo udá-
losti druhá. Na místě jsme prováděli prů-
zkum v dýchací technice, společně s JSDH 
Starý Hrozenkov a HZS Uherský Brod jsme 
rozebírali půdní prostory kolem komína. 
Za pomoci jednoho vysokotlakého prou-
du vody byl prostor uhašen a monitoro-
ván termokamerou kvůli výskytu dalších 
skrytých ohnisek. Celý prostor byl odvě-
trán přetlakovou ventilací. Naštěstí byl 
požár včas lokalizován a zlikvidován, tu-
díž další posilovací jednotky nebyly za-
potřebí. Na místě události byla přítomna 
PČR oddělení Bojkovice, HZS Slavičín, 
Uh. Hradiště a JSDH Bánov.
 V sobotu 5. března krátce před 
18 hodinou byla naše jednotka s cis-
ternou Man a automobilovou plošinou 
vyslána operačním střediskem k  požáru 
hospodářské budovy v  obci Nezdenice. 
Při příjezdu naší jednotky byla budova 
ve značné fázi hoření. Velitelem zásahu 
byl vyhlášen druhý stupeň požárního 
poplachu. Jednotka v  dýchací technice 
likvidovala požár budovy vysokotlakým 
proudem vody a společně s JSDH Bánov 
rozebírala konstrukci střechy objektu. 
Za pomocí termokamery se dohledáva-
la a dohašovala skrytá ohniska požáru. 
Na místě události zasahovaly jednot-
ky HZS UH. Brod, Slavičín a JSDH Bánov 
a místní jednotka SDH Nezdenice.
 Kvůli nedbalosti při zakázaném vypa-
lování polních porostů byla naše jednotka 
v  březnu povolána hned několikrát, a  to 
v obcích Pitín, Záhorovice a v našem měs-
tě. Dne 12. března v sobotu v pravé po-
ledne naše jednotka zasahovala s místní 
jednotkou SDH Pitín a ve spolupráci HZS 
Uh. Brod a Slavičín při likvidaci požáru 
polního porostu. Pomocí jednoho ha-
sebního proudu o délce sto metrů a leh-
kých hasebních prostředků byla plocha 
porostu v nepřístupném terénu uhašena. 

Téhož dne ve večerních hodinách jednot-
ka likvidovala další požár porostu u po-
zemní komunikaci pod ulicí Luhačovická 
ve směru do obce Přečkovice. Požár byl 
likvidován vysokotlakým proudem vody, 
ještě před příjezdem HZS UH. Brod. Třetí 
požár porostu byl 28. března ve večerních 
hodinách v obci Záhorovice. Naše jednot-
ka přijela k místu události první a zahájila 
jedním proudem vody hasební práce po-
rostu poblíž železniční trati. Místní jednot-
ka a HZS UH. Brod se zapojily do hašení 
dalších ohnisek porostu. Po hodině se jed-
notky vrátily zpět na své základny. Pouze 
místní jednotka SDH Záhorovice vyčkáva-
la příjezdu Drážních hasičů Přerov.

 Z aktivity mladých hasičů
V  měsíci únoru jsme se začali připravo-
vat se žáky na zkoušky odbornosti. Letos 
to byla příprava na odbornost strojník 
a strojník junior. Dne 19. března jsme 
na zkouškách konaných tentokrát na ha-
sičské zbrojnici ve Starém Městě obhájili 

to, co jsme se naučili. S příchodem jara 
a teplých dní začneme trénovat na vý-
cvikové základně v Krhově, abychom se 
připravili na soutěže, protože se nám roz-
běhne Velká cena okresu Uherské Hradi-
ště. Velká cena okresu bude mít celkem 
devět soutěží a první bude dne 23. dubna 
2022 v Ostrožské Lhotě.
 Rádi bychom informovali veřejnost, 
že 7. května v 10.00 se bude konat soutěž 
memorialu Josefa Křižky žáků na výcviko-
vé základně v Krhově, dále ve 14.00 bude 
pokračovat soutěž v  požárním útoku 
O pohár starosty SDH Bojkovice v katego-
rie ŽENY a MUŽI.
 Ve středu 16. února se celý sbor dob-
rovolných hasičů Bojkovice rozloučil 
s bratrem Karlem Polanským. Bratr Karel 
Polanský ve sboru působil přes padesát 
let, zastával funkci vedoucího mládeže 
a jednatele sboru dobrovolných hasičů 
v Bojkovicích. 
 Čest jeho památce...
 Za SDH kronikář Leoš Marek
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 Víte o tom, 
 že jsme mezi vámi a kdo jsme?
Jmenujeme se Kynologický klub Bojkovice 
Pod Světlovem, který působí na Bojkovsku 
už od roku 1994 pod vedením předsedy 
a zakladatele klubu pana Františka Súdka 
a jeho čestných členů. Klub se několik let 
zaměřoval na základní výchovu psa, cho-
vatelství a sportovní kynologie.
 Po krátké pauze se klub od 1.  ledna 
2021 stal opět plně aktivním, a to pod ve-
dením pana Františka Súdka, jako předse-
dy klubu, a  paní Mgr. Kamily Svobodové, 
jako hlavního trenéra. Naši základnu tvoří 
dospělí lidé a převážně děti školního věku, 
a to nejen z Bojkovic, ale i z okolí Zlína, Uher-
ského Hradiště a Jihomoravského kraje.

 Co vlastně děláme?
Naše činnost je zaměřena na psí výchovu, 
základní výcvik a sporty. Výchovou je my-
šleno sociální prostředí v domácnostech, 
na veřejných místech jako jsou fotbalová 
hřiště, kavárny, náměstí, příprava k veteri-
náři a jiné. Základní výcvik jsou určité prv-
ky, které se pes učí. Těmi jsou sedni, lehni, 
vstaň apod. Sportem je myšlena již speci-
alizace dané činnosti. Z nich u nás najde-
te: sportovní kynologie, agility, hoopers, 
obedience, handling a canisterapie.

 Rok 2021
Tento rok byl pro naše členy – děti i do-
spělé úspěšný. Reprezentovali náš klub 
na intenzivkách, závodech, zkouškách 
i světové výstavě. A kde všude nás repre-
zentovali?
 Intenzivka agility pod vedením mistrů 
České republiky, Evropy a světa – Chlum 
u Zlína, Slavičín, Rožnov pod Radhoštěm, 
Výstaviště Brno.
 Zúčastnili se prvních neoficiálních 
agility závodů. Děvčata si vyběhala ve své 
kategorii krásná místa.  Viz tabulka.
 
 Poslední psí aktivitou v  tomto roce 
– 2.  října 2021 – si členové pod vedením 
mezinárodního rozhodčího složili zkoušku 
podle Národního zkušebního řádu České 
republiky. Všichni ji splnili na výbornou.
Zkouška ZZO (zkouška základní ovladatel-
nosti) – Jára a Tony, Moni a Holly, Monička 
a  Arčí, Marianka a  Kimi, Valinka a  Daisy, 
Věruš a Rút. Rozhodčí – Josef Surovec, ve-
doucí zkoušky – Mgr. Kamila Svobodová, 
předseda klubu: František Súdek, figurant 
– Ivana Navrátilová. 
 Všem za tento rok moc gratulujeme, 
děkujeme za prezentaci našeho klubu 
a těšíme se na další úspěchy.

 Rok 2022
Koncem února nás čekala naše první 
akce, a  tou byl seminář handlingu (pří-
prava psíka na výstavu) a  první pomoci 
psa pořádaná ve Sportklub Niva Pitín. 
Instruktorkou handlingu byla Mgr. Kamila 
Svobodová a  první pomoci MVDr. Dag-
mar Zvářalová. Obě instruktorky předaly 
všem účastníkům své vzácné znalosti. 
Tyto semináře se těšily velkým nadše-
ním. První víkend v dubnu proběhla dal-
ší akce pořádaná naším klubem, a  tou 
byl intenzivní trénink agility v Krhově na 
fotbalovém hřišti pod vedením zahranič-
ního trenéra Kataríny Suchovské. Zúčast-
nilo se celkem 12 psovodů, z toho 9 dětí 

a 3 dospělí. I  když ten den nepršelo, ne-
padal sníh, tak přeci se podařilo to pravé 
aprílové počasí – byla zima. Přes to všech-
no si to všichni užili a  naučili se novým 
věcem. Hlavním našim cílem je vést naše 
dětské členy k zodpovědnosti, lásce k pří-
rodě i zvířatům, komunikaci nejen se zví-
řetem, ale i k sobě samým.

 Více informací o klubu:
https://www.facebook.com/Kynologický-
-klub-Bojkovice-Pod-Světlovem
kkpodsvetlovem@seznam.cz 
https://kkpodsvetlovem.webnode.cz/ 
(zatím ve výstavbě)

Kamila Svobodová, hlavní výcvikář/trenér

KYNOLOGICKÝ KLUB BOJKOVICE POD SVĚTLOVEM 
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31.7.2021 - Veselí nad Moravou … Začátečníci kategorie „M“

Moni a Holly I.jumping - 1.místo II.jumping - 7.místo součet = 3.místo

Monička a Arčí I.jumping - 7.místo II.jumping - 4.místo součet = 6.místo

Marianka a Kimi I.jumping - 8.místo II.jumping - 9.místo součet = 9.místo

Začátečníci kategorie „L“

Valinka a Daisy I.jumping - 4.místo II.jumping - 7.místo součet = 6.místo

14.8.2021 - RaLškovice ...Začátečníci kategorie „M“

Monička a Arčí I.jumping - 3.místo II.jumping - 7.místo součet = 6.místo

Začátečníci kategorie „L“

Valinka a Daisy I.jumping - 3.místo II.jumping - 7.místo součet = 6.místo
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Keltský telegraf 2022
Po ukončení vládních proticovidových 
opatření se náš život vrací do normálu, 
kdy i  spolková činnost pomalu nabírá 
dech. V  minulém roce se členové spol-
ku KBS-SOS Bojkovice zaměřili spíše na 
údržbu a  úpravy funkčních zařízení, a  to 
zejména nátěry božích muk a turistických 
tabulí, zprůchodnění přístupu ke studán-
ce Ohloběnce a provedení nátěru zábradlí 
na Mazálkově vyhlídce. 
 První letošní společenskou akcí se tak 
stalo přivítání jara v  sobotu 19. března 
2022. Letošní Keltský telegraf byl opět po 
vynucené pauze jednou se zdařilých spo-
lečenských akcí KBS-SOS. Pozvání přijalo 
bezmála 70 příznivců našeho spolku a mi-
lovníků přírody, kdy tento počet čítal 28 
dětí. Jako vždy se soutěžilo ve večerních 
hodinách u rozhledny Na Skalce v doved-
nostech a rovněž se hledal ukrytý poklad 
strejdy Skalníka podle jednotlivých indi-
cií. V průběhu večera se opékaly špekáč-
ky, besedovalo se a navštívili nás i sběra-
telé staré vojenské techniky z  Bojkovic. 

Tip na výlet do okolí
Zajímavým typem na poznávací vý-
let po okolí je vydat se autobusem na 
Žítkovou a dále pokračovat přes Starý 
Hrozenkov až do Vyškovce. V  sobotu 
a v neděli vyjíždí z bojkovského nádraží 
autobus 9:25 a jede směrem na Žítko-
vou, pak pokračuje dolů k rekreačnímu 
středisku. Odtud se vrací zpět a pokra-
čuje do Starého Hrozenkova a dále na 
Vyškovec, kam přijíždí v 10:11. 
 Autobus se otáčí hned na začátku 
obce u  obecního úřadu a  po vystou-
pení z  něj uvidíte přírodní památku 
Chmelinec a  mokřadní louky na ná-
vsi, kde roste plno chráněných rostlin. 
K  Hribovňám se můžete vydat pěšky 
dvěma směry, rovnou nahoru mezi 
domy po cyklotrase č. 46 dlouhé asi 2,5 
km, což zabere zhruba 1,5 hodiny chů-
ze, nebo se vrátit 200 m a vpravo po ze-
lené naučné stezce „Okolo Hrozenka“ 
jít lesem kolem studánky. 
 Na Hribovňách se obě cesty spojí. 
Dominantou je zde památník americ-
kých letců s popisem událostí k letecké 
bitvě nad Bílými Karpaty dne 29. srpna 
1944. Při pěkném počasí turisty potěší 
úchvatné pohledy na vzdálené vrcho-
ly. Od Hribovní odjíždí autobus zpět 
do Bojkovic ve 12:20. Při dostatku času 
můžete ještě minout zvonici a dojít na 

zastávku Vyškovec Bošáčky, odkud odjíždí 
autobus do Bojkovic o minutu později.
 Tato trasa se celá dá uskutečnit i  au-
tem nebo na elektrokole. Na Žítkové 
u  obecního úřadu můžete odbočit vpra-
vo a po 2,1 km pohlédnout do okolí, kde 
se nachází muzeum poslední žítkovské 
bohyně a  salaš s  možností se občers-
tvit a  zakoupit domácí klobásy a  sýry. 
Po následném sjetí k rekreačnímu středis-
ku si můžete prohlédnout tuto část Žítko-
vé a zajít ke kapli Panny Marie Kopanické, 
která je vzdálená 1,5 km.

 Po celé trase je plno pěkných po-
hledů na okolní přírodu i  panoramata 
a řada míst vybízí k  zastavení. Ve Vyš-
kovci se dá vyjet po obou cestách au-
tem na Hribovně. Na Lopeníku je mož-
né se podívat k horské chatě Vyškovec, 
na Mikulčin vrch, od chaty Jany sejít na 
Lopenické sedlo, zastavit se na chatě 
Lopatě a odbočit na Kopánky. Celková 
délka trasy je 50 km.

 S pozdravem, „Zdrávi došli.“
Pavel Polanský

Společně se zapálením vatry byl odpálen 
i  ohňostroj, abychom byli z  Bojkovic vi-
ditelní do širokého okolí, což nám potvr-
dili telefonicky přátelé z Uh. Brodu. Mezi 
účastníky akce byli rovněž přespolní, když 
z  nejvzdálenějšího místa přijela skupina 

turistů z Uherského Hradiště.
 Děkujeme všem účastníkům akce za 
jejich účast a příští rok se těšíme opět na 
shledanou. 

Jaroslav Rudolf, 
předseda spolku KBS-SOS
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Zimní aktivity T.J. Sokol Bojkovice
Bývá zvykem, že jakmile teploty klesnou 
pod příjemnou úroveň, zájem o  venkov-
ní sportovní aktivity klesá. Mnohé spor-
ty se stěhují do hal a tělocvičen, ale jsou 
aktivity, které lze provozovat celoročně 
i  v  podmínkách zimní přírody. Přitom 
právě i  zima nabízí řadu příležitostí, jak 
aktivně strávit alespoň část dne s  přáteli 
a v pohybu. Kdo chce, tak této možnosti 
využije, kdo nechce, tak přes zimu odpo-
čívá. Činnost T.J. Sokolu Bojkovice zahrnu-
je více sportovních odvětví, ale v zimních 
měsících daleko nejaktivnější ze všech 
byly oddíly tenisu a  turistiky. Podrobněji 
rozvedeno níže u jednotlivých činností. 

 Tenisový oddíl 
 a práce s tenisovou mládeží
Naši tenisté ihned po skončení letní sezó-
ny na venkovních kurtech přešli od listo-
padu minulého roku na halový tenis do 
Sportklubu Niva v  Pitíně. Každý rok zde 
bývá na začátku zimy postavena nafuko-
vací tenisová hala. Naši členové v různém 
složení hráli i  několikrát týdně, zejmé-
na čtyřhry. Ale nebyly to jen tréninkové 
zápasy. Připravili i  tři celodenní turnaje 
ve čtyřhře mužů. Z  těchto turnajů patřil 
mezi nejkvalitnější mezinárodní turnaj 
ve čtyřhře mužů nad 60 let. Organizátoři 
Karel Koníček a Pavel Běťák pozvali kromě 
hráčů našeho oddílu i  slovenské hráče 
z Trenčianské Turné a Bánova. Sestavu do-
plnili další tenisté z blízkého okolí v rám-
ci okresu. Vůbec nebylo podstatné, kdo 
tento turnaj vyhrál, ale že jsme dokázali 
i v zimním období zorganizovat takovou 
pěknou mezinárodní sportovní akci. Ob-
dobně pěkný průběh měly i další turnaje 
připravené našimi tenisty Karlem Koníč-
kem a Jaroslavem Kociňákem. 
 Zrovna jako dospělí tenisté, tak i naše 
tenisová mládež přešla z antukových kur-
tů do tenisové haly v  Pitíně. Přestože je 
dětský halový tenis po stránce materiální 
daleko náročnější, tak rodiče našich teni-
sových nadějí projevili překvapivě vysoký 
zájem. Při sobotních dvouhodinových 
trénincích se vystřídalo až 14 dětí, většina 
z  nich chodila pravidelně. Naši tenisoví 
trenéři František Jančařík a Karel Koníček 
vše s přehledem zvládli a konstatovali, že 
se většina našich tenisových talentů po-
sunula o nějaký ten výkonnostní stupínek 
výš. Na naše děti nezapomněli trenéři ani 
na vánoční svátky, kdy jim připravili teni-

sové dopoledne plné soutěží v  tenisové 
a pohybové šikovnosti. Děti obdržely ne-
jen ceny a diplomy ze soutěží, ale všechny 
dostaly i  vánoční balíčky a  pamětní me-
daile.
 K  naší tenisové činnosti nepatří jen 
tréninkové zápasy, turnaje a  tréninky 
dětí. Vždy je někdo nad tím a kolem toho, 
aby to vše úspěšně probíhalo. Mezi první 
trenéry našeho oddílu s  licencí Českého 
tenisové svazu patřil František Janča-
řík. S  tenisovou mládeží pracuje skoro 
14 let. Na návrh vedení T.J. Sokolu Boj-
kovice mu byla koncem minulého roku 
udělena hejtmanem Zlínského kraje pa-
mětní medaile za dlouhodobou a kvalitní 
činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží. 
Toto ocenění, kvůli covidovým opatře-
ním, mu bylo oficiálně předáno až na 
březnové valné hromadě T.J. Sokolu Boj-
kovice starostou Ing. Pavlem Křižkou. A na 
závěr naší tenisové činnosti chci připome-
nout ještě jednu osobnost našeho oddílu. 
Je to Marek Bartošík, který se ve dnech 
10. – 30. ledna 2022 zúčastnil jako novi-
nář grandslamového Australian Open 
v  Melbourne. Oběma vzpomínaným čle-
nům přejeme hodně úspěchů v trenérské 
a v novinářské činnosti.

 Oddíl turistiky a všestrannosti
Loňský rok jsme zakončili tradičním sil-
vestrovským pochodem směrem k  pře-
hradě, dál lesem kolem památníku Milana 
Polácha k Masarykovu dubu, zpět kolem 
kapličky na Hradské Nivě, k mohyle Sva-
topluka Čecha a  do areálu Sokola. Zde 
jsme poseděli v teple u krbu pod pergo-
lou a organizátoři připravili pro účastníky 
silvestrovské občerstvení. Při posezení 
vzešla myšlenka, že budeme vycházky 
pro veřejnost organizovat častěji a přidá-
me vycházky pravidelné, které se budou 

konat každý rok v daném měsíci a budou 
pevně zakotveny v ročním plánu Sokola. 
Tyto vycházky zakončíme na Sokole a při-
pravíme pro účastníky občerstvení. 
 Toto předsevzetí si hlavní organizátoři 
vycházek Božena Křižková, Pavel Polanský 
a František Jančařík vzali k srdci a pocho-
dovou aktivitu pro veřejnost jsme rozjeli 
hned v počátku letošního roku. Do začát-
ku dubna jsme připravili pro naše bojko-
vické a přespolní občany pět vycházek do 
okolí Bojkovic.
 15. ledna 2022 – 1. ročník Novoroční 
vycházky, která bude patřit do vycházek 
pravidelných a bude zakotvena v ročním 
plánu. Její trasa se bude měnit. Tentokrát 
jsme šli směr Potok – motokros – Červený 
kříž – Štibračky – Fučíkova čtvrť. Délka tra-
sy byla 7 km a zúčastnilo se 19 příznivců 
turistiky. Vycházka byla zakončena občer-
stvením v areálu Sokola.
 5. února 2022 – Trasa – zámek Nový 
Světlov – střelnice v Záhorovicích – záho-
rovská kyselka – Bojkovice. Délka trasy 
6 km, 13 účastníků.
 5. března 2022 – Trasa – autobusem 
jsme vyjeli na křižovatku Řepová – zpět 
Bzová Trebín – po cyklostezkách Bzo-
vá, Krhov do Bojkovic. Délka trasy 8 km, 
15 účastníků.
 19. března 2022 - Trasa – cyklostezka 
do Pitína – úpravna vod – bývalá zastávka 
ČD Pitín – kolem přehrady se zastávkou u 
Kolelače, kde jsme viděli nádherné kolo 
bledulí. Délka trasy 10 km, 12 účastníků.
 3. dubna 2022 – Trasa – okolo kostela 
sv. Vavřince – vyhlídka ve Žlebech – Čer-
vený kříž – Cyrilometodějská stezka-mod-
rá značka – Přečkovice – odpočinkové 
místo Závrší – Bílý kříž – Luhačovice. Dél-
ka trasy 10 km. Vycházka byla těsně před 
uzávěrkou zpravodaje.

František Jančařík, T.J. Sokol Bojkovice
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100. ročník Vasova běhu ve švédsku
Vasův běh je nejslavnější a  jeden z  nej-
delších závodů v běhu na lyžích na světě. 
Jubilejního 100. ročníku se zúčastnili i  tři 
naši členové  –  Pavel Křižka, Josef Uhlík 
a  Martin Kočica. První dva jmenovaní 
jsou pravděpodobně prvními účastníky 
z Bojkovic, kteří se tohoto závodu v jeho 
stoleté historii zúčastnili (Martin Kočica je 
z Uherského Brodu a někteří Broďané  již 
závod v minulosti absolvovali).
 Závod se běží na 90kilometrové trati 
mezi švédskými městy Sälen a Mora, a to 
na počest události z  roku 1520, kdy pro-
následovaný šlechtic Gustav Vasa prchal 
před dánskými vojsky, aby se jim nakonec 
postavil na odpor a  v  roce 1523  vyhnal 
ze země a  stal se švédským králem. Prv-
ní ročník slavného závodu se uskutečnil 
v roce 1922. Od té doby je první březnová 
neděle svátkem pro všechny běžkaře.
 Závod se sice konal až v neděli 
6. března 2022, ale do Švédska museli naši 
borci vyrazit už ve středu ráno v 6 hodin. 
Nejprve autem do Prahy a  odtud spolu 
s dalšími 49 účastníky závodu autobusem 
do Rostocku, trajektem do Trelleborgu 
a  opět busem na ubytování ve městě 
Malung. Tam dorazili po 33 hodinách strá-
vených na cestě  ve čtvrtek odpoledne. 
Zájezd pořádala cestovní kancelář SKI 
TOUR a za vzornou organizaci jí patří ab-
solutorium. V pátek si závodníci vyzvedli 
čísla v  cílovém městečku Mora a  odpo-
ledne potrénovali přímo na trati závodu. 
Hlavní bylo si zkusit nebezpečný sjezd 
z Risbergu, který je každoročně zajímavou 
atrakcí pro diváky, méně však pro závod-
níky (na youtube stačí zadat Risberg, kde 
je hezká řádka „zábavných“ videí).
 V sobotu následoval trénink v krásném 
lyžařském areálu ve městě Malung a hlav-
ně příprava lyží na závod. No a  v  neděli 
to vypuklo. Vstávání ve tři hodiny ráno, 
ve čtyři hodiny ráno přejezd autobusem 
na start. Před šestou hodinou ranní chy-
tit lepší místo ve startovní vlně. Všichni 
tři naši členové se seřadili se startovními 
čísly 12940–12942 v poslední desáté vlně 
(tak jako všichni, kteří jedou Vasův běh po-
prvé). Ráno bylo mínus 14 stupňů, ale bě-
hem dne se postupně oteplilo až nad nulu. 
 V  8 hodin poslal startovní výstřel do 
stopy současně 15 800 závodníků. První tři 
kilometry se stoupají sjezdovkou vzhůru. 
Vzhledem k počtu lidí je to spíše postávání. 
První kilometr trval nekonečných 54 mi-

nut. Na každém kilometru je velká tabule, 
která upozorňuje závodníky, kolik kilome-
trů zbývá do cíle. Na tabulky s čísly 89, 88 
km atd. není ze začátku moc dobrý pohled. 
Nakonec se závodníci roztáhnou do sedmi 
stop a každý se snaží svým tempem dorazit 
do cíle. Na trati je celkem sedm občerstvo-
vacích stanic, kde je nejpopulárnějším jíd-
lem borůvková polévka. Tyto stanice jsou 
zároveň konečnou pro závodníky, kteří zde 
nestihnou přijet v časovém limitu a do cíle 
pak musejí autobusy.
 To se našim klukům naštěstí nestalo 
a  všichni tři dorazili zdárně do cíle. Nej-
rychlejší z  nich  byl nejstarší 55letý Josef 
Uhlík, který zvládl trať v čase 8:44 a skončil 
na 6 982. místě. Další dva naši členové do-
jeli do cíle těsně za sebou. Martin Kočica 
v čase 10:17 a o dvě minuty později Pavel 
Křižka. Po vzorné spolupráci na trati tak 
nakonec obsadili 8 682., resp. 8 715. místo. 
V tomto závodě však platí dvojnásob rče-
ní, že v cíli je každý vítězem. Divácká kulisa 
závodu je úžasná a počasí letos vyšlo taky. 
Menší kaňkou bylo jen to, že v cíli nebylo 
možno využít sprchy a  občerstvení bylo 
taky dosti slabé. Naši kluci naštěstí v  cíli 

využili sprchu ve spreji (www.vespreji.cz), 
kterou jim pro tento závod sponzorsky 
věnoval majitel firmy Michael Michalčík, 
za což mu patří velké díky. V tomto směru 
by si švédští pořadatelé mohli vzít příklad 
z Jizerské 50, kdy servis v cíli pro závodní-
ky je na daleko lepší úrovni. Naopak hez-
kou památkou, která na Jizerské 50 není, 
je krátké „osobní“ video, které si může 
každý z  účastníků stáhnout z  internetu.
 Do České republiky se autobus vracel 
hned po dojezdu posledního závodníka. 
Tentokráte přes dánskou Kodaň a  opět 
Rostock do Prahy. Nakonec nezbývá nic 
jiného než našim klukům poblahopřát 
k  úspěšnému absolvování toho nároč-
ného závodu a  ať se jim splní další sen, 
kterým je účast na jiném slavném závodě 
v příštím roce, a to na italské Marcialonze.
Gratulace k výkonu se našim členům do-
stalo i v internetové verzi Slováckého de-
níku, který vyšel 11. března 2022 a je k do-
hledání na adrese www.slovackydenik.cz  
v oddíle sport/ostatní sporty.

Filip Urbánek, předseda odboru 
sportů T.J. Sokol Bojkovice
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Mladší žáci jsou krajští přeborníci, starší skončili třetí
Po době těžce covidové se začala rýsovat 
nová kompletní sezona, do které vstoupi-
ly dva žákovské týmy. Mladší i starší žáci, 
pod vedením trenérů Zdeňka Ogrodníka 
st. a  Marka Ogrodníka st., startovali tra-
dičně v krajském přeboru Zlínského kraje. 
Vzhledem k  minulým dvěma sezonám, 
kdy kluci v podstatě hrát nemohli, se ve-
doucí družstev s vedením krajského svazu 
dohodli, že startovat mohou i hráči o rok 
starší, kteří by měli hrát ve vyšší věkové 
kategorii.
 Soupeřem starších žáků byla druž-
stva VSC Zlín, TJ Sokol Střítež a VSK Staré 
Město. Zlínský klub je současně i krajským 
centrem mládeže a jeho kvality byly znát 
v  každém zápase. Sety, které jsme proti 
Zlínu odehráli, byly většinou ustrašené 
a  odevzdané. Není tedy divu, že jsme 
uhráli jen jediný bod, zbývající zápasy 
jsme prohráli s  nulou. Pouhý jeden bod 
jsme, bohužel, uhráli i  se Stříteží. Díky 
výše uvedené dohodě proti nám nastu-
povalo v  podstatě družstvo kadetů, na 
které jsme nestačili. Ve výsledku jsme za 
celou sezonu s nimi získali jeden bod a tři 
další sety. Družstvo Starého Město bylo 
pro nás přijatelným soupeřem. Zápasy 
byly poměrně vyrovnané, naše družstvo 
jich šest vyhrálo a dva prohrálo, sety cel-
kem 19:10.
 Vítězem krajského přeboru se s  vel-
kým náskokem stal Zlín, naši kluci skončili 
na třetím místě.
 Mladší žáci měli soupeře jen dva, VSC 
Zlín a VSK Staré Město. Proto se celá sou-
těž hrála turnajovým způsobem, každý 
s každým na dva vítězné sety. Na turnajích 
ve Starém Městě se nám dařilo a  ztratili 
jsme jediný bod, naopak ze dvou turna-
jů ve Zlíně jsme si přivezli jen jediný bod. 
Po podzimní části jsme byli v čele s pěti-
bodovým náskokem, ale čekalo nás ještě 
dost zápasů. V nich se nám tolik nedařilo, 
a  tak o  všem rozhodoval domácí turnaj. 
Před ním jsme byli druzí se stejným po-
čtem bodů jako vedoucí Zlín. Úvodní 
utkání se Starým Městem jsme zvládli na 
výbornou, soupeřům nedali šanci a jasně 
zvítězili 2:0 (19,14). Vzhledem k tomu, že 
v  dalším zápase Zlín porazil Staré Město 
také 2:0, bylo jasné, že o krajském přebor-
níkovi rozhodne vzájemný zápas obou 
vítězných celků. Do prvního setu kluci 
nastoupili velmi odhodlaně, vytvořili si 
náskok a  set s  přehledem vyhráli. Druhý 

set začal hororově. Někteří ještě zřejmě 
nepostřehli, že se hraje a  stav byl 0:9! 
Zlínští hráči si pak neustále drželi náskok 
kolem 5 bodů a za stavu 24:17 měli 7 set-
bolů. Naši borci ale zabojovali, nechtěli 
set pustit a statečně dotahovali. Bohužel 
po 22. bodu zazmatkovali a  set prohráli. 
Ale koncovka je povzbudila do tiebreaku. 
Rozhodující set o  titul vyhráli jasně 15:4, 
celé utkání 2:1 (15,-22,4) a stali se krajský-
mi přeborníky pro sezonu 2021/2022!
 Za oba týmy nastupovali tito hráči: 
Matěj Berčík, Adam Bětík, Lukáš Bětík, 
Patrik Blaha, Nicolas Dirda, Šimon Chme-
la, Matěj Groschaft, Matyáš Chovanec, 
Antonín Koubek, Daniel Kubíček, David 

Lahuta, Jakub Lahuta, Viktor Michalčík, 
Ladislav Mlček, Viktor Ogrodník, Jan On-
drušek, Petr Oláh, Tomáš Raždík, Tadeáš 
Uchytil a  Jakub Wolf. Všem patří velké 
poděkování za odvedené výkony. Starším 
klukům, kteří přecházejí do juniorů, přeje-
me hodně dalších sportovních i osobních 
úspěchů.
 V průběhu sezony nás opustil dlouho-
letý trenér žáků a  zakladatel žákovského 
volejbalu v  Bojkovicích Zdeněk Ogrod-
ník starší. Ještě jednou mu děkujeme za 
všechno, co pro bojkovský volejbal udělal 
a  posíláme nahoru jednu přebornickou 
medaili.

Marek Ogrodník, trenér žáků
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Život ve farnosti
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KŘESŤANSKÉ OKÉNKO

Z liturgického kalendáře

Během jarních prázdnin bylo středeční 
odpoledne na faře vyhrazeno dětem ško-
lou povinným, které si mohly zahrát růz-
né stolní hry. Dne 11. února mohli farníci 
při mši svaté přijmout svátost pomazání 
nemocných. Tato svátost je určena nejen 
těm, kteří jsou nemocní, ale mohou ji při-
jmout např. také ti, kdo se chystají na plá-
novanou operaci. 
 Jednou za měsíc se mají možnost vě-
řící scházet na faře nad Biblí, kdy pro ně 
P. Jiří Doležel připravuje biblické hodiny.
 V naší farnosti se vytvořily dvě skupin-
ky, které se zapojily do synodálního pro-
cesu, každá si z nabízených témat zvolila 
jedno, které dále probírala. V  březnu se 
pak jednotlivá společenství sešla na faře 
i se skupinou vytvořenou ve farnosti Nez-
denice, aby si navzájem sdílely své postře-
hy během jednotlivých setkání. 
 Poté, co dne 24.  února vypukla vál-
ka na Ukrajině, měli možnost věřící při 
následující nedělní sbírce přispět na po-
moc ukrajinským obyvatelům. Výtěžek 

této sbírky v  Bojkovicích činil 36  200 Kč. 
Rovněž jsme se připojili k  výzvě papeže 
Františka, aby Popeleční středa, která le-
tos vyšla na 2. března, byla obětována za 
Ukrajinu. Půst i modlitby tento den měly 
být obětované za mír ve světě.
 Pravidelná únorová sbírka na opravu 
druhé věže kostela vynesla 25  800 Kč, 
v březnu věřící přispěli částkou 27 500 Kč. 
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 V sobotu 19. března se na faře usku-
tečnila postní duchovní obnova, kterou 
prostřednictvím tří přednášek a  duchov-
ních zamyšlení připravil P. Jiří Doležel.
 V měsíci květnu budou probíhat pra-
videlné májové pobožnosti. 
 Dne 10. června jste pak všichni zváni 
na noc kostelů, která bude zahájená mší 
svatou v 17 hodin, následovat bude svá-
tostné požehnání, litanie, krátké povídá-
ní o  historii kostela, hry venku pro děti 
a koncert žáků z kroměřížské konzerva-
toře. 

Eva Hamrlíková

 24. dubna – SV. MaReK
Tento jeden z evangelistů se původně na-
zýval Jan, byl žákem sv. Petra, doprovázel 
sv. Pavla a  Barnabáše na jejich misijních 
cestách. V Alexandrii založil církevní obec. 
Zemřel mučednickou smrtí, když byl až 
do svého skonu vláčen na provaze uváza-
ném za hrdlo.

 30. dubna – SV. ZIKMUND
Burgundský král Zikmund přešel na ka-
tolickou víru. Uvěřil pomluvě, že mu syn 
usiluje o život, nechal ho proto zabít. Činu 
pak velmi litoval a kál se. Po zajetí Franky 
a věznění v Orleansu byl s rodinou zavraž-
děn vhozením do studny.

 7. května – SV. BeNeDIKT II.
Jako hoch byl Benedikt chrámovým zpě-
vákem, později jako kněz pak znalcem 
písma a horlivým božím služebníkem. 
Na sklonku svého života se stal papežem, 
dlouhou dobu musel čekat na potvrzení 
svého pontifikátu císařem. 

 14. květen – SV. MaTĚJ
Narodil se v Palestině, po Ježíšově nane-
bevstoupení byl vyvolen mezi sbor apo-
štolů na místo zrádného Jidáše. Odešel 
hlásat evangelium až do Afriky. Zemřel 
mučednickou smrtí, při které bylo použi-
to sekery.

 26. květen – SV. FILIP NeRI
Narodil se v 16. století ve Florencii a ode-
šel studovat do Říma. Když zjistil, že po-
znání vede k  hříchu, začal se věnovat 
nemocným a mládeži. Filip založil kongre-
gaci oratoriánů. 

 5. červen – SV. BONIFÁC
Rodák z jižní Anglie působil mezi pohany 
v  germánských zemích, po ustanovení 
církevní metropole v Kolíně nad Rýnem se 
stal Bonifác prvním metropolitou. Zemřel 
v Holandsku, když se právě chystal udílet 
svátost biřmování. 
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Naši noví občánci
Barbora Uchytilová   Liška Karvánková   Jakub Ben Hamouda
Josef Ulek   Vanessa Šidlová   Adriana Masaryková
Lucie Sedlačíková   Pavel Surý   Jan Horehleď
Jan Drha   Alfred Wagner

Odešli z našich řad
Ludmila Janková, 84 let, Přečkovice
Oldřich Juračka, 54 let, Bojkovice
Aloisie Jurásková, 89 let, Bojkovice
František Mlček, 77 let, Přečkovice
Marie Mrázková, 88 let, Bojkovice
Josef Navrátil, 78 let, Bojkovice
Pavla Novotná, 53 let, Krhov
Zdenka Papáková, 82 let, Bojkovice
Věra Pašková, 56 let, Bojkovice
Karel Polanský, 74 let, Bojkovice
Věra Slunečková, 90 let, Bojkovice
Oldřich Soja, 84 let, Bojkovice
Pavel Valíček, 56 let, Bojkovice
Marta Valíčková, 79 let, Bojkovice
Jarmila Vichová, 89 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale láska, 
úcta a vzpomínky v našich srdcích žijí dál.
Dne 7. června 2022 uplyne 10 let, kdy nás 
opustil drahý tatínek pan Josef MIKŠ z Krhova.
S láskou vzpomínají dcery Alena a Jindřiška 
s rodinou.

Dne 16. května 2022 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás navždy 
opustil tatínek, dědeček a pradědeček pan Miroslav DOLINA.
Dne 22. května 2022 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás navždy 
opustila maminka, babička a prababička paní Josefa DOLINOVÁ. 
Kdo jste je znali, věnujte jim, prosím, tichou vzpomínku.
Děkuje zarmoucená rodina.

Kdo lásku a dobro dával, 
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 27. června 2022 vzpomeneme smutné 
1. výročí úmrtí pana Bedřicha GABRHELA.
S láskou vzpomíná manželka Vlasta, 
dcery Marcela a Ilona s rodinami.

Kdo ho znal, měl ho rád, 
uměl pomoci, potěšit i rozesmát.
Dne 7. května 2022 uplyne 7 let,
 kdy nás navždy opustil náš syn Petr ZAPLETAL. 
S láskou vzpomínají rodiče, 
bratr Josef s rodinou a babička.

Dne 6. dubna 2022 by oslavil své třicáté 
narozeniny náš syn, bratr, otec, strýc
 a kamarád pan Ivo JURÁSEK. 
Vzpomíná rodina.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 28. března 2022 uplynul rok od úmrtí
naší maminky, babičky, prababičky 
a praprababičky paní Elišky VAŠÁTOVÉ. 
Dne 23. května 2022 by se dožila 90 let.
Za tichou vzpomínku děkují syn Bohumil, dcery 
Eliška a Miluše s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 27. května 2022 uplyne 
20 let od úmrtí pana Květoslava 
KRÁLÍKA. Ve stejný den by se 
dožila 93 let jeho manželka 
paní Ladislava KRÁLÍKOVÁ. Kdo 
jste je znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje zarmoucená rodina.

Společenská kronika

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

Zemřel František Zuska 
(14. 9. 1932 – 29. 3. 2022)

Byl to úžasný umělec, uznávaný tvůrce slaměných ozdob a  deko-
rativních předmětů. Člověk se zlatýma rukama i srdcem, folklorista 
a zpěvák, který dlouhá léta spolupracoval s Muzeem jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně, podílel se i na práci v Archivu Hanzelky a Zikmunda.
 V roce 2002 byl spoluzakladatelem Mužského pěveckého sbo-
ru Mužáci, který dlouhá léta vedl.
 Také  v  Bojkovicích jsme mohli obdivovat jeho umění. Dne 
6.  září 2002 se uskutečnila ve výstavním sále kulturního domu 
v  Bojkovicích vernisáž výstavy Slaměné ozdoby Františka Zusky. 
Tímto setkáním i výstavou se začalo tvořit dlouholeté přátelství, 
které pokračovalo na mikulášských i velikonočních předváděních 
řemesel, které pořádalo Muzeum Bojkovska. Své znalosti a doved-
nosti rád a s láskou předával dalším zájemcům. Byl laskavý, vždy 
vstřícný a ochotný, trpělivě vysvětlující postupy všem zájemcům.
 Setkávat s ním jsme se mohli i v Mužském sboru Mužáci, něko-
likrát účinkovali v Bojkovicích na různých kulturních akcích.
 Za přínos k uchování a rozvíjení tradiční rukodělné výroby byl 
několikrát vyznamenán. Mezi jinými převzal v září 2017 titul Nosi-
tel tradice lidových řemesel udílený Ministerstvem kultury České 
republiky.
 Dílo Františka Zusky působí lidem radost a potěšení. Radostí 
a potěšením bylo s ním spolupracovat. Zemřel dobrý člověk, jehož 
přátelství si velice ceníme a nezapomeneme.             Marie Špiritová



INZERCE

Výhodné splátky 
už si přát nemusím.

UniCredit Bank Expres, Masarykovo nám. 101, Uherský Brod
tel.: 955 964 666  |  www.unicreditbank.cz

Ilustrativní příklad: Chci si půjčit 120 000 Kč. Celková výše úvěru 121 500 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč. Doba trvání úvěru 120 měsíců. Úroková sazba 
6,39 % p. a. Výše měsíční splátky 1 373 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 6,87 %. Celková splatná částka 164 932 Kč. • Informace k úrokové sazbě: Výše uvedená úroková sazba 
je platná pro dané parametry úvěru (viz výše) za podmínky zasílání mzdy na účet UniCredit Bank. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

PRESTO PŮJČKA
Máme pro vás atraktivní měsíční splátku  například jen 1 399 Kč 
u půjčky ve výši 120 000 Kč.
Získejte ji pohodlně a rychle na naší pobočce v Uherském Brodě.

120 000 Kč

1 399 Kč

MĚSÍČNĚ
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Uzávěrka příštího čísla je 3. 6. 2022. 

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

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

    Obecní knihovna Přečkovice    Oto Butik & Shop  
      

Taxi Weekend
shání řidiče nebo řidičku nejlépe z Bojkovic 

nebo blízkého okolí na pravidelné ježdění přes týden 
pondělí–pátek. Ideálně aktivní řidič důchodce.

Bližší informace pouze na tel.: +420 775 099 039
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Foto: Kristýna Šopíková, Petra Skočovská, Martin Rabovský

Literárně hudební večer s Michalem Čagánkem, 23. 3. 2022

Cestopisná přednáška s Robertem Bazikou, 31. 3. 2022

Beseda nejen o knize Babské rady, 3. 4. 2022

Zš štefánikova Bojkovice, plavání 2. pol. školního roku 2021-2022


