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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
 za několik dnů si připijeme v našich rodinách perlivým šam-
paňským na  přivítání nového roku a  současně se rozloučíme 
s rokem starým. Čas plyne jako voda.
 Dovolte mi, abych v tomto úvodníku v krátkosti shrnul dobí-
hající investiční akce a trochu se podíval i do budoucna. V roce 
2018 se nám podařilo revitalizovat ulici Podsedky, kde k nové-
mu povrchu komunikace a novému zábradlí vznikla i čtyři od-
počinková mola s  posezením. V  Přečkovicích dostalo kulturní 
zařízení novou fasádu a  průtahem místní části byl vybudován 
nový chodník a  autobusové zastávky. Péčí Zlínského kraje byl 
celoplošně obnoven i povrch komunikace. Z Bojkovic do Krhova 
byla otevřena 2,6 km dlouhá cyklostezka s přemostěním u Ku-
želova mlýna. V Krhově dostaly nový povrch místní komunikace 
nad hospodou, k trafu a k cyklostezce. Nové povrchy chodníku 
byly vytvořeny na sídlišti Čtvrť 1. máje, ulicích Palackého, u Tilli-
chova náměstí, kolem Muzea Bojkovska a v místní části Bzová, 
kde bude chodník dokončen na jaře příštího roku. Město Bojko-
vice také pečuje o kulturní památky, kdy byl do původní podoby 
opraven domek čp. 302 v Potoku, kaplička a zvonička ve Bzové.
A co nás čeká v roce 2019? V přednádražním prostoru u vlako-
vého nádraží vyroste moderní dopravní terminál s novým par-
kovištěm. Vznikne tak funkční přestupní bod mezi vlakovou, 
autobusovou a  automobilovou dopravou a  zároveň příjemné 
i reprezentativní veřejné prostranství v  místě, které lze označit 
za bránu do města. 
 Ulice Luhačovická bude odkanalizována a na vzniklou kana-
lizaci bude umístěn nový chodník, který je z bezpečnostních dů-
vodů v této ulici absolutní nutností. Samozřejmostí je i instalace 
nového veřejného osvětlení.
 V místní části Krhov bude dokončena rekonstrukce mostu, 
kterou provádí Zlínský kraj a město Bojkovice naváže dokonče-
ním autobusových zastávek a napojením místních komunikací.
Již více jak 20 let čeká město na nové koupaliště, které do Bojko-
vic skutečně patří. V roce 2019 bude koupaliště uzavřeno a bude 

probíhat rekonstrukce bazénů včetně výstavby čisticí technolo-
gie. V závislosti na financích bude spuštěna i výstavba hlavní bu-
dovy včetně bufetu.
 Výraznou proměnou proběhne i veřejné prostranství Podhájí. 
Projekt zahrnuje opravu chodníku od fary po křižovatku s ulicí Ji-
ráskovou, výsadbu nových stromů do stávající zeleně a vytvoření 
„schodů“ na okraj zeleně a nového povrchu, které vyrovnávají te-
rénní rozdíl. Povrchem plochy by měla být kamenná dlažba, pří-
padně zatravnění. V prostoru a na okrajích ulice Husova vzniknou 
nová parkovací místa.
 V základní škole TGM bude vybudován bezbariérový přístup 
do staré budovy, tři nové odborné učebny, nová kotelna v budo-
vě školy a druhá ve sportovní hale. 
 Ve všech příměstských částech dojde k obměně svítidel veřej-
ného osvětlení.
 V  tomto úvodníku jsem se snažil Vás v  krátkosti seznámit 
s  tím, co v  našem městě v  roce 2019 rozvrtáme a  rozkopeme, 
a požádal Vás tím zároveň o  pochopení pro komplikace, které 
každá stavební akce přináší. Doufám, že akcí, kdy se Vám bude 
zdát, že to opravdu realizační firma dělá už nekonečně dlouho, 
že projektant se asi našemu městu chtěl krutě pomstít nebo kdy 
si budete klepat na čelo, jak to zase na té radnici vymysleli, bude 
minimum. Věřte, že všechny akce pro nadcházející sezónu jsou 
během zimy velmi pečlivě připravovány po  stránce technické 
i smluvní. Přiznávám, chybička se občas může vloudit, ale větši-
nou má spíše všechno svůj, na první pohled málo zřejmý, důvod. 
 Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv 
formou a mírou přispěli k obohacení kulturního i duchovního ži-
vota v našem městě, protože budoucnost města je v rukách jeho 
občanů.
 Přeji Vám víc hezčích dní než těch horších, víc lásky než ne-
návisti, víc hojnosti a radosti než smutku či trápení. Pevné zdraví 
a hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.

                     Petr Viceník, starosta města

ÚVODNÍK
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Zastupitelé města poprvé volili
 Všech dvacet jedna nově zvolených 
zastupitelů města na  volební období 
2018-2022 se poprvé sešlo 31. října 2018 

 MO ČSSD DĚKUJE občanům-voli-
čům za podporu v komunálních vol-
bách 2018 a všem kandidátům, kteří 
se stali tváří kandidátky ČSSD. Náš 
zvolený kandidát do  Zastupitelstva 
města bude participovat na  správě 
města a podpoře všech projektů, kte-
ré povedou k  rozvoji našeho města 
a spokojenosti občanů při plnění so-
ciálních témat ČSSD.
 Miloslava Prachařová, 
 předsedkyně MO ČSS

na  ustavujícím zasedání Zastupitelstva 
města, na kterém volili starostu, místosta-
rostu a  členy rady města. Již ve  třetím 
volebním období za  sebou byl starostou 
města zvolen Petr Viceník, místostarost-
kou se stala Dagmar Peřestá a členy rady 
města Vlastimil Hela, František Kapsa, Ja-
roslav Kříž, Marek Ogrodník a Eva Reginá-
čová. Zároveň byly zřízeny dva tříčlenné 
výbory; výbor finanční, jehož předsedou 

se stal Pavel Rivola a  kontrolní s  předse-
dou Radomírem Stašem. Na dalším jedná-
ní Zastupitelstva města byly zřízeny Osad-
ní výbory a jejich předsedové: v  Krhově 
Vladislav Pavlacký, ve Bzové Helena Char-
vátová a v  Přečkovicích Jaroslav Gruna.
Všem zvoleným zastupitelům blaho-
přejeme a  přejeme hodně sil i  vytrva-
losti během celého volebního období.

Redakce

Přívětivý 
úřad potřetí
 Město Bojkovice získalo ocenění 
Přívětivý úřad potřetí za  sebou. Po  le-
tech 2016 a  2017 bylo Město Bojkovice 
a Městský úřad vyhodnoceno v kategorii 
obcí s  pověřeným obecním úřadem jako 
nejlepší ve  Zlínském kraji i  v  roce 2018.
 Přívětivý úřad je soutěží mapující stav 
přívětivosti a  otevřenosti městských úřa-
dů vůči občanům a jejich potřebám. Hod-
noceno bylo pět oblastí ve 45 kategoriích.
 Slavnostní předání cen pro-
běhlo 29.  listopadu 2018 v  prosto-
rách Ministerstva vnitra České re-
publiky v  Praze. Ocenění za  Město 
Bojkovice z  rukou zástupců MV ČR On-
dřeje Mátla a  Zuzany Růžičkové převzal 
tajemník Městského úřadu Josef Mlček.
 Městský úřad Bojkovice

Poděkování

Bojkovský kalendář na rok 2019 můžete 
zakoupit za 99 korun na Infocentru Muzea 
Bojkovska, na Městském úřadě v  Bojkovi-
cích, také v  prodejně papírnictví a na Ben-
zince Blok.
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Zastupitelé města poprvé volili Radnice přijala dárce krve
 Český červený kříž každoročně oceňu-
je bezpříspěvkové dárce krve předáváním 
bronzových, stříbrných a zlatých plaket 
Janského či předáváním Zlatých křížů 1., 2. 
a 3. třídy. Městský úřad v Bojkovicích přijal 
v obřadní síni Městského úřadu 14. listo-
padu 2018 s obrovskou úctou bojkovické 
občany, kteří získali ocenění Zlatého kříže.
  Zlatý kříž 1. třídy za 160 bezpříspěvko-
vých odběrů krve získal Robert Koželuha; 
Zdeněk Minařík a Martin Stojaspal za 120 
odběrů získali Zlatý kříž 2. třídy. Za osm-
desát odběrů krve získali Zlatý kříž 3. třídy 
Ludmila Machalová, Pavel Němec, David 
Volák a Martin Šimek. 
 Úctu a poděkování si zasluhují všichni 
lidé, u nichž se bezplatné dárcovství krve 
stalo životním posláním, neboť krev hraje 
v současné medicíně nezastupitelnou roli 
a nedá se uměle vyrobit.
 Zdenka Maňasová

Kateřinský svátek oslavili i senioři

 Dopoledne 22.  listopadu  2018 
jsme v Domě s pečovatelskou službou 
v Tovární ulici přivítali klienty z Denní-
ho centra svaté Ludmily z Uherského 
Hradiště. Je to hezká tradice, nebyli 
u nás poprvé a doufáme, že ani napo-
sled. 
 Klienti nám přivezli ukázat výrob-
ky vytvořené v dílně centra, které ná-
sledně nabídli k  prodeji našim klien-
tům. Došlo i na společné občerstvení 
a  popovídání. Výrobky z  keramiky, 
vlny, ručního papíru a  jiných mate-
riálů s  vánoční tématikou všechny, 
kdo se přišli podívat, potěšily, zaujaly 
a slavily velký úspěch, klienti DPS i pří-
tomní zaměstnanci Sociálních služeb 
města Bojkovice rádi zakoupili hezké 
dárky sobě i  blízkým. Těšíme se na 
shledanou v příštím roce!

Petra Kolářová

Návštěva od 
svaté Ludmily

Dne 22. listopadu 2018 jsme v Domě s pečovatelskou službou s našimi klienty oslavili 
nadcházející svátek svaté Kateřiny tradiční Kateřinskou zábavou. Klienti si s námi užili 
hezké odpoledne a  večer vyplněný dobrým občerstvením, hudbou, tancem a  boha-
tou tombolou. K poslechu a tanci nám zahrála kapela MUDR.lanti, jejíž členové se svou 
produkcí se velkou měrou zasloužili o dobrou pohodu a zábavu. Doufáme, že se s nimi 
uvidíme při některé z příštích akcí naší organizace, či na jiných místech. Kateřinskou zá-
bavu si všichni pěkně užili a odcházeli s příjemnými pocity a dobrými dojmy z hezky 
stráveného odpoledne a večera.            Petra Kolářová

Inzerujte 
v Našem Bojkovsku. 

Cena 12 Kč/cm2.
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 Malířské a grafické dílo, včetně úprav 
liturgických prostorů, kterými František 
Peňáz (1912–1996) obohatil výtvarné 
umění dvacátého století, překvapuje 
svým rozsahem a  významem, o  kterém 
mohou jeho znalci a obdivovatelé hovořit 
až nyní po  návratu ke  svobodě projevu.
Své výtvarné a grafické nadání začal roz-
víjet jako pracovník oddělení Tisk v  Ba-
ťově koncernu. Spoluvytvářel grafickou 
stránku známého časopisu Výběr. Přitom 
spolupracoval s  režisérem Karlem Zema-
nem, vytvořil kresbu Včelky Máji, ilustro-
val dětské knihy (Louskáček aj.) Námětově 
patří nejen k  významným malířům, jako 
byl Joža Uprka, František Hlavica, Hanuš 
Schwaiger, ale zejména ke generaci těch, 
kteří vyrostli z  Baťovy školy umění. Za-
ložit ji, a  to nejprve formou zájmových 
uměleckých sekcí, je původně Peňázovou 
myšlenkou, kterou implantoval Eduardu 
Milénovi, který měl osobní vztah s J. A. Ba-
ťou. Škola byla zaměřena k  záchraně 
mladých umělců před hrozící okupací.
J.  A.  Baťa tím, že Školu umění realizo-
val, přenesl do  Zlína středisko celo-
národního uměleckého dění. V  době 
okupace suplovala pražskou akademii.
František Peňáz také úzce spolupracoval 
se  Stavebním oddělením, které vedl ar-
chitekt Vladimír Karfík a  později, po  roce 
1948, po dlouhé a mučivé pauze, kdy byl 
uvězněn, mohl opět pracovat až po  pro-
puštění, zůstal až do roku 1968 zaměst-
nán v  projekci Centroprojektu. Po  roce 
1968 se věnoval výhradně umělecké tvor-

bě. Prvních výstav se dočkal až po  roce 
1989. Jak napsal historik umění PhDr. 
Tomáš Mikuláštík: „...nedoceněný a  opo-
míjený umělec dal přednost umělecké 
izolaci před ideovými ústupky, které po-
važoval za zradu vlastního přesvědčení…“
 V  díle se dají vystopovat sakrální 
motivy spolu s  úpravou liturgického 
prostoru podle závěrů II.  vatikánského 
kongresu, kresby a  malby květin či  kvě-
teny, kresby – vesměs tuš nebo perokres-
by – vesnických chalup minulých století 
v  oblasti moravsko-slovenského pomezí. 
Svými malbami zpodobnil lázně Luhačo-

vice, kterým se řadu let věnoval, vytvo-
řil samostatná díla portrétní a  krajinná. 
Věnoval se rovněž knižním ilustracím.
 Vzhledem k  tomu, že je původní ná-
klad knihy rozebrán, zájem o jeho oso-
bu a  dílo nás vede, zvláště po  nálezech 
a  nabídkách dalších Mistrových děl, 
k  nové realizaci vydání, které chceme 
do Vánoc 2018 uskutečnit a obnovit také 
výstavu, která se už konala na Soláni.
 Anotace a informace o kni-
ze jsou shrnuty na webové strán-
ce nakladatelství  www.atelierim.cz 
 Irena Voštová a Miloš Bařinka, Ateliér IM

František Peňáz 
- umělec duchovní i realistický

MaS Bojkovsko
 Místní akční skupina Bojkovska v le-
tošním roce vyhlásila pět výzev s  cel-
kovou alokací přes 12  milionů korun. 
Výzvy byly vyhlášeny napříč Progra-
mem rozvoje venkova a Integrovaným 
regionálním operačním programem. 
Bližší informace o  výzvách jsou po-
tenciálním žadatelům předávány 
prostřednictvím osobních konzultací 
a  seminářů, organizovaných ze  stra-
ny MAS, vždy během příjmu žádostí. 
MAS také rozšířila svůj stávají-
cí programový rámec Operačního 
programu životní prostředí o  akti-
vitu Revitalizace funkčních ploch 

a  prvků sídelní zeleně, kterou plá-
nuje vyhlásit začátkem roku 2019. 
MAS Bojkovska nyní pracuje na  dal-
ších výzvách, na  které se mohou 
těšit žadatelé během roku 2019. 
Veškeré aktuální informace mo-
hou zájemci čerpat na  webových 
stránkách MAS - www.bojkovsko.cz. 
Těšíme se na  budoucí spolupráci. 
 Veronika Hurbišová, 
 vedoucí zaměstnanec SCLLD 
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 Založení KOSÍRU a konec války
 Činnost volejbalistů nepřerušila ani 
válka. Trénovalo se téměř denně a  hřiš-
tě Pod Světlovem se stalo setkáváním 
mladých sportovců nejen z  Bojkovic, ale 
i  z  blízkého okolí. Zvelebovaly se kurty, 
společně se chodilo na výlety, vyjedná-
valy se přátelské zápasy s okolními druž-
stvy, hrávalo se na turnajích v Brně, Baťo-
vě, Uherském Hradišti a v dalších větších 
městech. V partě se chodilo do kina, hrálo 
se divadlo, dodržovaly se velikonoční a vá-
noční tradice a všem bylo fajn. Je absurd-
ní, že tímto způsobem válka přála sportu. 
V  roce 1944 došlo k  určitým nedorozu-
měním mezi mladými volejbalisty a před-
staviteli Sokola. Když nechtěli sokolové 
přistoupit na podmínky volejbalistů, tak si 
na truc vytvořili nové uskupení, které po-
jmenovali postmoderním názvem KOSÍR.  
V překladu  „KLUB OSVÍCENÝCH STUDEN-
TŮ A REFORMÁTORŮ“. 
 Jednalo se o recesi, ale rovněž o inte-
lektuálský protest proti malosti a strnulé-
mu konzervatismu. A  i  když stále patřili 
pod křídla Sokolů, začali hrát pod novým 
názvem, což vyvolávalo ještě hlubší pro-
past mezi oběma subjekty.
 Nadšení a  obětaví studenti si zaved-
li kroniku, která se dochovala a  stala se 
historickým dokladem odbíjené na konci 
války a prvních let po osvobození. Vzpo-
meňme pár reálií z roku 1945. 
 V  sobotu 25.  srpna  1945 ve dvě ho-
diny odpoledne se odjelo na kolech přes 
Uherský Brod  na turnaj do  Květné. No-
minováni byli: Vlk, Jurča, Aufart, Dvořák, 
Kodet, Hrbas, Ševčík. Přespalo se pod širá-
kem na hřišti. Turnaj začal v neděli v devět 
hodin a  zúčastnilo se ho šest družstev. 
SSM Nové Mesto nad Váhom, ŠK Bošáca, 
ŠK  Nové Mesto nad  Váhom, SČM  Květ-
ná A i B a KOSÍR Bojkovice. Favoritem bylo 
SSM  Nové Mesto, které se umístilo na 
Mistrovství Slovenska na  5.  místě. Naším 
družstvem však bylo po  rušném a  rych-
lém boji vysoko poraženo, a  když jsme 
zvítězili i nad ostatními soupeři, stali jsme 
se jasnými vítězi a domů si dovezli krásný 
broušený pohár.
 V neděli 2. září odjíždí družstvo na po-
hárový turnaj do Hulína. 
 V neděli 9. září zajíždí družstvo na tur-
naj do Baťova, kde ze šesti družstev jasně 
zvítězíme. 
 V sobotu 22. září hrajeme v Brně a ná-
sledující neděli 30.  září 1945 pořádáme 
náš první oficiální turnaj mužů „O PUTOV-

NÍ ŠTÍT BOJKOVIC.“ Na tento turnaj bylo ro-
zesláno 102 pozvánek, včetně Slovenska, 
ale se zklamáním jsme konstatovali, že se 
přihlásilo méně družstev, než jsme čekali. 
Navíc se omluvily silné týmy Olomouce, 
Rakovníka a několik dalších.
 A  tak  startovaly Piešťany, Kyselovice, 
Strážnice, Uherský Brod a  Bojkovice. Prv-
ním vítězem putovního štítu se stalo druž-
stvo pořadatelů. Je třeba připomenout, že 
turnaj pokračoval každým rokem pod no-
vým názvem „O  pohár Bílých Karpat“ 
a s novou trofejí – s krásným broušeným, 
věčně putovním, pohárem.
 Při této příležitosti nelze zapomenout 
na  Jardu Sojku, který byl spolehlivým 
organizačním motorem celého oddílu 
od války až téměř do roku 2000. 

Celková bilance za rok 1945
 Družstvo mužů sehrálo 38  zápasů, 
z  toho 32  vítězných, 6  porážek. Většina 
hráčů KOSÍRU byla nominována do  me-
zinárodního dvojzápasu Slovácko – Slo-
vensko s výsledkem 3:2 a 3:1. V sezóně se 
vystřídalo 11 hráčů: Vlk (38 zápasů), Ševčík 
(35), Aufart (33), Hrbas Laďa (32), Jurča 
(29), Dvořák (24), Urbánek (17), Hrbas Zde-
něk (12), Kodet (4), Bajer (1), Sojka (1)
 Družstvo žen sehrálo 13  zápasů, 
z  toho 5  vítězství a  8  porážek. Vystřídalo 
se 19 hráček: Macůrová (19 zápasů), Vlko-
vá (9), Bajerová (7), Jurčová (6), Kolenková 
a Guryčová (4), Navrátilová (3). Dále hrály 
Kodetová, Rusňáková, Buráňová, Dvořá-
ková, Guryčová, Sommerová, Křivánková, 
Víceníková a další.

„Kosír dospívá v této době k vysokému stup-
ni volleybalového umění s přesvědčující jis-
totou. Na celém okrese není družstvo, které 
by nás ohrozilo, a  tak stále čekáme na  po-
řádného soupeře. Marně.“
(Citace z kroniky KOSÍRU)

Poválečná léta
 Mírová léta nabízela řadu možností, jak 
dohnat v praktickém životě ztracený váleč-
ný čas a pokračovat ve svých koníčcích.
 Volejbalisté se bez otálení vrhli na od-
straňování škod, které způsobilo bom-
bardování Bojkovic v  roce  1945, a  zahá-
jili pravidelné tréninky. Byl zvolen nový 
výbor, v  jehož čele stál i  nadále zkušený 
Áda Klimeček a po jeho boku se postavili 
mladí kluci Mirek Ševčík, Jarda Sojka, Luďa 
Vlk, Bohumír Urbánek se svou manželkou 
Miluškou, Milada Techovská a další.
 Již za války se začaly formovat zájem-
kyně o tento kolektivní sport, ale s pravi-
delnou přípravou a závodním „hraním“ se 
začalo až po válečných létech. Vzpomeň-
me první tým vedený Miluškou Urbánko-
vou. Byly v něm Ludmila Argalášová, Irena 
Maňáková, Miloslava Šafránková, Marie 
Fryštáková, Vlasta Krpálková, Kodetová, 
Věra Fialová, Marie Viceníková, a další.
 Volejbalové týmy mužů, žen, a dokon-
ce i dorostenek v padesátých letech začí-
nají nabírat na kvalitě a v konkurenčních 
oddílech si získávají respekt. Klíčem kvali-
fikací se probojovávají pravidelně do regi-
onálních i republikových kol, a především 
na Moravě získávají výjimečné postavení.         

Pokračování na str. 8
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 Na Tillichově náměstí byla 28.  října 
2018 uspořádána ojedinělá výstava his-
torických vozidel, tak jako tomu bylo před 
deseti lety v  roce 2008. Iniciátorem této 
výstavy byl Jaroslav Stehlíček a Ludvík Va-
lerián, kteří zajistili žádaný počet vozidel 
a  řidičů. Výstavy, která začala o  čtrnácté 
hodině odpolední, se zúčastnilo 13  řidi-
čů a  15  historických vozidel. Oproti roku 
2008 přijelo více výrobních značek, které 
byly vystavovány a též s  bohatou minu-
lostí a  ročníkem výroby. Značky byly an-
glické, německé, ruské a  české. Pro pře-
hled to byly: Velorex čtyřkolový, Velorex 
tříkolový, Škoda Felicie  445, Jeep  Willis, 
Tatra  600 Tatraplán a  z  motocyklů BSA, 
BMW 750 se sidecarem, Dněpr se sideca-
rem, Jawa 5000HC, Jawa 350 VB a ČZ 125. 
Všechna vozidla byla v prvotřídním stavu 
a  návštěvníkům se líbila. Mezi skvosty 
historiků zaujímal motocykl BSA z  roku 
výroby 1925, BMW  750 z  modelového 
roku 1938, Tatra 600 Tatraplán a velmi líbi-
vá Škoda Felicia včetně vzorově zrenovo-
vaných Velorexů 350.
 Tato výstava historických vozidel 
ukázala, na  jaké vysoké úrovni byl náš 
automobilový a  motocyklový průmysl 
jak v  meziválečném období, tak i  krát-
ce po  válce, kdy bylo v  Československé 
republice osm  továren na  výrobu osob-

Historická vozidla ke stému 
výročí vzniku Československé republiky

Historie volejbalu v Bojkovicích – 3. část
 V  této době hraje v  kategorii mužů 
zřejmě nejsilnější družstvo Bojkovic v celé 
historii klubu. S  odstupem času se mu 
říká elitní tým. Sestava vedená trenérem 
a kapitánem Jaromírem Ševčíkem s hráči 
Bohumírem Urbánkem, Laďou Hrbasem, 
Luďou Vlkem a benjamínky Jožinem Sto-
laříkem a Vildou Šašinkou, kteří se za pár 
let stali úspěšnými hráči československé-
ho reprezentačního družstva, poráží špič-
ková moravská mužstva a  na  turnajích 
i renomované týmy z Čech. Družstvo bylo 
průběžně doplňováno dalšími hráči z Boj-
kovic (Jožka Huška), ale také z Uherského 
Brodu (Adolf Kastner a Karel Sobota).
  Padesátá léta jsou snad nejúspěšnější 
érou volejbalu v  Bojkovicích, byť konku-
rence ještě nebyla tak velká a republikové 
soutěže se hrály pouze turnajově. 
 Mužům dobře sekundují i ženy, které 
hrají nejvyšší moravskou soutěž, a  také 

dorostenky, které obsazují v  letech 
1951–55 na Mistrovství republiky v Praze, 
v Červeném Kostelci a ve Vsetíně shodně 
5.  místa. Kronika zaznamenala hráčky Li-
buši Buráňovou, Vlastu Sedláčkovou, Věru 
Stolaříkovou (sestru Jožina Stolaříka), 
Marii Soudnou, Janu Viceníkovou, sestry 
Šimečkovy a další. 
 Špičkoví hráči Bojkovic na  vojenské 
prezenční službě hrají nejvyšší republiko-
vé soutěže. Čára Ševčík startuje v Červené 
hvězdě Bratislava, Vilda Šašinka v Křídlech 
vlasti Olomouc, v  ligových vojenských 
družstvech končí i Laďa Hrbas a Jožin Sto-
lařík po maturitě nastupuje na Institut tě-
lesné výchovy a sportu do Prahy a záhy se 
stává hráčem prvoligového univerzitního 
družstva Slávie VŠ Praha. 
 Domů se vrátí pouze Mirek Ševčík 
s Laďou Hrbasem, kteří nepřijmou lákavé 
nabídky prvoligových vojenských týmů.

 Dva nejnadanější borci mizí v  praž-
ských klubech. Vilda Šašinka ihned po voj-
ně přestupuje do  pražského Potrubí 
a Jožin Stolařík celou kariéru stráví ve Slá-
vii VŠ Praha. V roce 1964 odchází za svým 
bratrem Vilémem do Potrubí i jeho mladší 
bratr Jarin.
 Po návratu z vojny musí být tým Boj-
kovic doplněn mladšími talentovanými 
odchovanci Jardou Lahutou, Vlaďou Po-
korným a Jožinem Pavlackým, o málo poz-
ději Gustou Jahůdkou, Karlem Šopíkem 
a Pavlem Slavíčkem.
 Někteří hráči pomalu končí se závod-
ní činností (Aufart, Dvořák, Kodet, Skopal) 
a  složení mužstva se rychle mění. Kon-
kurenčních družstev ve  velkých městech 
přibývá, například v Brně hraje naši soutěž 
cca 6–8 mužstev. Sportovní úroveň se zvy-
šuje a zájem o volejbal roste.
   Zdeněk Ogrodník st., emeritní ředitel školy

ních automobilů. Kvalitu našich osobních 
automobilů potvrdil cestovatel Miroslav 
Zikmund, který s Tatrou projel Núbijskou 
poušť; 1 000 km bez života a vody a věřil, 
že jej Tatra nezklame. Na dotaz účastníků 
besedy, zda by s Tatrou jel opět, odpově-
děl: „Tatra by to vydržela, ale já ne.“

 Závěrem je nutné poděkovat ředi-
teli Muzea Bojkovska Tomáši Hamrlíkovi 
a  organizátorům této výstavy. Veliký dík 
a poděkování majitelům historických vo-
zidel, kteří v  nepříznivém chladném po-
časí připravili Bojkovjanům zpestření tak 
významného dne.           Jaroslav Stehlíček
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 V  systému knihoven České republi-
ky mají nezastupitelné místo knihovny 
muzejní a  galerijní. Nejstarší muzejní 
knihovnou Zlínského kraje je knihovna 
ve  Valašském Meziříčí z  roku 1884. His-
torie brodské muzejní knihovny sahá do 
roku 1898, knihovny Slováckého muzea 
do roku 1914. Základ knihovny Valašské-
ho muzea v přírodě v Rožnově pod Rad-
hoštěm byl položen v  roce 1925. Pátou 
nejstarší muzejní knihovnu ve  Zlínském 
kraji mají Bojkovice. 
 Bojkovická muzejní knihovna je umís-
těna v  přízemí budovy muzea a  má k 
dispozici dvě místnosti, badatelnu s  pří-
ruční knihovnou a  knihovnu, ve  které je 
umístěn vlastní fond knih a časopisů. Část 
knihovního fondu je uložena a vystavena 
v expozicích muzea věnovaných školství, 
soudnictví a církevnímu životu. 
 Knihovna Muzea Bojkovska je knihov-
nou veřejnou se specializovanými kni-
hovními fondy. Jejím hlavním posláním 
je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, 
uchovávat a zpřístupňovat literární a jiné 
dokumenty dokládající kulturní a jiné čin-
nosti v Mikroregionu Bojkovsko a obcích 
bývalého světlovského panství či území 
soudního okresu Bojkovice, a  dokumen-
tů potřebných pro odbornou práci za-
městnanců muzea i  odborné veřejnosti. 
Zájemcům z řad veřejnosti kromě výpůjč-
ních a meziknihovních výpůjčních služeb 
poskytuje další služby. Je zajištěn přístup 
na  internet. Přístupná je vždy v  provozní 
době muzea, v  jiném čase kdykoliv dle 
dohody. Velkou výhodou je i  její bezbari-
érový přístup. 
 Základy muzejní knihovny byly po-
loženy již při vzniku muzea v  roce 1931, 
kdy učitel a  první správce muzea Alois 
Jašek získal darem knihy a  časopisy pře-
devším naučného či regionálního zamě-
ření. Převážně prostřednictvím darů pak 
knihovna zvolna narůstala i  v  následují-
cím období. V  roce 1936 měla knihovna 
k dispozici 579 naučných knih a slovníků, 
274  časopisů, 95  monografií, 70  publika-
cí rodáků i  280  encyklopedií a  ročenek. 
Celkem měli čtenáři v tomto období k dis-
pozici 1 280 knih a časopisů. V roce 1939 
fond čítal již 2  123  knihovních jednotek. 
Knihovna získala i velmi cenné exponáty, 
z nichž mnohé se ve fondu dochovaly do-
dnes. Vedle Joži Černíka velkými příznivci 
a mecenáši muzea i knihovny byli středo-
školský profesor Josef Glivický, etnograf 
Antonín Václavík, profesor Josef Huška, 

katolický kněz, monsignor Ferdinand 
Černík, spisovatelka a  etnografka Amálie 
Kožmínová, a rovněž Josef Hofer, kněz 
a  spisovatel z  Luhačovic. Do  fondu byly 
získány i  celé pozůstalosti knih po  lékaři 
a  botaniku L.  F.  Černíkovi, po  katolickém 
knězi a středoškolském profesorovi Fran-
tišku Koželuhovi a  Jindřichu Koželuhovi, 
katolickému knězi a  etnografovi, či práv-
níkovi Jindřichu Kalmanovi. 
 Muzeu byli velmi nakloněni faráři 
místní i  z  okolních farností, především 
však P.  Alois Viceník či P.  Matouš Kroča. 
Jejich zásluhou byl knihovní fond dopl-
něn nejenom o  knihy s  náboženskou té-
matikou jako jsou bible, misály, nebeklíče, 
ale  i o hudební archivy z kostelních kůrů 
a kolekce starých modlitebních knížek. 
 Jako depozitum věnovala muzeu 
v roce 1940 správa obecné školy 160 pub-
likací a časopisů. Postupně byly do muzej-
ních fondů přejaty i  knihovny některých 
zaniklých místních vzdělávacích institucí, 
spolků a  zrušených malých knihoven. 
V  současné době je čtenářům k dispozi-

ci více než 15 000 svazků knih, periodik 
a kompletů periodik. Muzeum Bojkovska 
v  roce 2010 již při svém vzniku jako pří-
spěvkové organizace zakoupilo knihov-
nický systém Clavius. Tento elektronický 
katalog, který umožňuje katalogizaci knih, 
periodik, kompletů periodik, článků či 
elektronických zdrojů, byl v říjnu 2017 na-
hrazen novým moderním multifunkčním 
systémem Tritius, který naše knihovna 
zavedla jako první knihovna ve Zlínském 
kraji. V současné době je v něm zaevido-
váno již 5 850 knih, 1 627 kompletů perio-
dik a 4 486 článků. Čtenáři mají tímto způ-
sobem zajištěný lepší přístup k  informaci 
o  knihovních fondech, neboť katalog je 
zpřístupněn na webových stránkách mu-
zea a umožňuje vyhledávání jakémukoliv 
uživateli internetových stránek. 
 Knihovní fond je tvořen společensko-
vědní literaturou z  oblasti archeologie, 
historie, etnografie, lékařství, přírodovědy, 
divadla, výtvarného umění, jazykovědy, fi-
lozofie a hudebních věd. Část fondu tvoří 
rovněž beletrie, především regionálních 
autorů a v souladu se zaměřením muzea. 
Z  odborného fondu knihovny byly vy-
členěny knihy vydané do roku 1860; tyto 
staré tisky spolu s  fondem starých slabi-
kářů a učebnic, modlitebních knížek, biblí 
a misálů tvoří základ historického sbírko-
vého fondu. Zvláštní pozornost si zaslou-
ží archiv starých i  soudobých kalendářů 
a ročenek, hudebnin, bibliofilií či divadel-
ních her. V současné době knihovna pro-
chází revizí a zásadní přestavbou; dochází 
ke kompletnímu vytřídění, seřazení a no-
vému uložení knih podle předem daných 
pravidel. 

 Zdenka Maňasová, knihovnice
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Mateřská škola je o krůček 
blíže k získání certifikátu ekoškolky

tivních změn a odstranit smutné smajlíky, 
nám prozrazuje plán činností, ke  kterým 
se ekotým zavázal. Věříme, že se ekotýmu 

 Práci na mezinárodním projektu Eko-
škola vzala mateřská škola velmi zodpo-
vědně. Prostřednictvím ekotýmu, který 
byl sestaven ihned na  počátku školního 
roku, usilovně pracuje na pozitivních změ-
nách vůči okolnímu prostředí. 
 Odrazovým můstkem všech změn je 
provedená analýza, která byla vytvořena 
pro obě budovy mateřské školy. Následo-
val plán činností vyplývající ze zjištěných 
výsledků. Na  analýze se podíleli členové 
ekotýmu i  děti z  mateřské školy. Odpo-
věďmi na stěžejní otázky se podařilo zjistit 
nedostatky zkoumané v  oblasti odpadů. 
Pro názorný výstup z analýzy byly výsled-
ky zaznamenány na plakát, kam k jednot-
livým otázkám děti přidělovaly smajlíky. 
Usměvavý smajlík děti přidělily k  otázce, 
ve které si mateřská škola vede velmi dob-
ře. Smutným smajlíkem označily body, 
které se musíme snažit vylepšit. Postup 
toho, jak se budeme snažit docílit pozi-

ve  spolupráci s  mateřskou školou podaří 
docílit očekávaných změn. 
 Veronika Hurbišová, člen ekotýmu

 Blíží se konec roku. Toho kalendář-
ního, protože náš, školní rok, je v plném 
proudu. Přesto, když se ohlédneme, 
Dům dětí a  mládeže Bojkovice má za 
sebou rok plný dětí, akcí a  skvělých 
zážitků. Od  září se v  kroužcích schází 
téměř 600 účastníků, o  které se stará 
41  pedagogů. Z  toho tři jsou interní, 
38 je externích. 
 A kde všude mohou naše krouž-
ky děti navštěvovat? Nejenom v  Boj-
kovicích, také v  Záhorovicích, Komni, 
Starém Hrozenkově a v  Pitíně. Už teď 
připravujeme letní tábory nebo tradič-
ní akce, jako je Rej čarodějnic, Dětský 
karneval, Pohádkové putování atd. 
Naši nabídku můžeme rozvíjet přede-
vším díky podpoře zřizovatele – Města 
Bojkovic. Poděkování patří také našim 
dlouholetým podporovatelům – Lesům 
ČR, firmě Albo Schlenk, Nadaci Synot.
 Za pomoc, podporu a spolupráci 
děkujeme také všem jednotlivcům, 
spolkům, firmám. A všem přejeme klid-
né a spokojené Vánoce a pohodový rok 
2019.
 Margita Tyroltová, ředitelka DDM
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 V poslední listopadový den roku 2018 
se prostory před Základní školou T. G. Ma-
saryka rozzářily vánoční výzdobou a roze-
zněly svátečními melodiemi.
 Adventní program zahájila smíše-
ná dechová skupina Komňané, na  kte-
rou navázali žáci III. B a studentky CSŠPS 
s pásmem Čas vánoční. Po úvodním slovu 
ředitele školy Zdeňka Ogrodníka vystou-
pili žáci III. A a zazpívali písničky o Eskymá-
cích. Zajímavý pohled indiánů na vánoční 
zvyky představili žáci IX. B ve svém mluve-
ném pásmu. Pátý ročník připravil program 
s názvem Měsíce. A jaké by to byly Vánoce 
bez pohádek? Druháčci proto předvedli 
Čertovskou školu, 6. a 7. ročník pásmo An-
děl Páně a  6.  ročník zazpíval pohádkové 
písničky v programu Zlatovláska. Populár-
ními skladbami podpořila vánoční atmo-
sféru mladá začínající kapela The Ripples, 
kterou tvoří bývalí žáci naší školy. Celým 
večerem nás ve  vtipných převlecích pro-
vázeli úžasní moderátoři Táňa Kapsová 
a Jan Baier. I přes mrazivé počasí si závě-
rečné koledy s učiteli rádi zazpívali i mnozí 
diváci.
 Prodejní stánky jarmarku nabízely ná-
vštěvníkům po  celou dobu adventního se-
tkání nejen výrobky našich žáků, ale  i  DD, 
ZUŠ a CSŠPS. Výborné zabijačkové speciality 
a další občerstvení připravily paní kuchařky.
 Poděkování patří žákům, učitelům, za-

Mateřská škola je o krůček 
blíže k získání certifikátu ekoškolky

městnancům školy, Městu Bojkovice, Rad-
ku Peřestému, Pavlu Sommerovi a  všem, 

adventní setkání

kteří se na  přípravě této krásné tradiční 
akce podíleli.                       Olga Rybnikářová

Mám chytré tělo
 Za žáky 4. – 7. ročníku přijela nevšední 
návštěva – pan Zezula se  svým půvabným 
interaktivním projektem Mám chytré tělo.
 Děti mohly názorně vidět, jak funguje náš 
celoživotní přítel – naše tělo. V akci byly vel-
ké pohyblivé mechanické pomůcky (každá 
cca 1x1,5 metru) – modely srdce, plic, trávi-
cího ústrojí, játra, ledviny, krevní oběh, svaly 
a kosti, řízení organizmu – nervy a hormony. 
Všechny propojené v jeden fungující celek. 
Děti pozorovaly, jak naše tělo funguje v po-
hodě, a  když je ve  stresu – krátkodobém či 
dlouhodobém.
 Hlavní myšlenkou pořadu ovšem bylo, 
jak si zvýšit sebevědomí, jak se bránit stresu, 
kdo nám pomůže splnit naše (reálná) přání. 
Představení trvalo víc než hodinu a děti i uči-
telé odcházeli inspirovaní a nadšení.
                   Jan Baier
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 Na podzim absolvují žáci čtvrtých tříd 
první část výcviku na  dopravním hřišti 
v Uherském Brodě. Malí cyklisté zde pro-
cházejí třífázovou výukou pravidel chová-
ní na silnici. Rozhodně se zde ale nejedná 
o pouhé řádění na kolech.
 Desátý rok věku dítěte je z  hlediska 
dopravní výchovy rokem mezním. Právě 
v deseti se mladý cyklista stává plnopráv-
ným, i  když zatím zcela křehkým, účast-
níkem silničního provozu. Bez dozoru 
dospělé osoby může využívat své jízdní 
kolo na všech vhodných cestách, a to ne-
jen ke sportování. A protože deseti let se 
malý školák dožívá zpravidla ve  čtvrtém 
ročníku základní školy, jsou to právě čtvr-
ťáci, kteří dvoudílným seriálem dopravní 
výchovy procházejí.
 Ministerstvo školství ve  spolupráci 
s  Ministerstvem dopravy dotuje projekt 
Besip dopravní výchovy. Naši žáci tak ab-
solvují dva výjezdy do Uherského Brodu. 
Nejprve na podzim a  pak ještě na jaře 
procházejí třemi fázemi výuky – teoretic-
kou, praktickou a testovací. Vše vyvrcholí 
zkušebními testy nabytých zkušeností. 
Jsou jakousi minipodobou zkoušek k zís-

kání řidičského oprávnění u dospělých. Ti 
úspěšní pak získávají Průkaz cyklisty.
 Velmi důležitým aspektem zvládnutí 
dopravních pravidel je motivující prostře-
dí, ve kterém se mladý cyklista pohybuje. 
Dobře víme, že největším a  nejdůležitěj-
ším vzorem našim dětem jsme my – jejich 

Dopravní výchova čtvrťáků

rodiče. Jezděme tedy sami tak, abychom 
byli dětem vzorem dobrým. Učme je 
předvídat a  naučme je také respektovat 
základní společenská pravidla, tedy i ta sil-
niční. Neboli, v  obci jezdíme padesátkou 
ne ze  strachu z  pokuty, ale protože je to 
bezpečné.             Jan Baier

Zátopkův běh pod Světlovem

 Patnáctý říjnový den proběhl již tradiční Zátopkův běh pod  Světlovem, jehož se 
v letošním školním roce zúčastnilo 94 žáků 2. stupně. Mladší žáci absolvovali trať o dél-
ce 1 200 m a starší žáci se popasovali s tratí o 300 metrů delší. Takřka všichni v chlad-
ném podzimním dopoledni vložili do vytrvalostního běhu všechny své síly, a tak se na 
jeho konci mohly z 1. míst radovat Soňa Kadlecová v kategorii mladších dívek a Tereza 
Vápeníková za starší žákyně. Mezi mladšími žáky byl nejlepší Adam Sekér a ze starších 
žáků vystoupal na nejvyšší stupínek Honza Gago. A i když vítězem se stane jen jeden, 
po doběhu do cíle mohli být všichni zúčastnění na sebe hrdi, že závod zvládli a zvítězili 
v mnoha případech sami nad sebou.             Petra Brůzlová

Beseda
s kronikářkou

 V měsíci říjnu naši školu navštívi-
la bývalá kolegyně paní učitelka Jin-
dřiška Cimbálková, která již několik 
let píše kroniku Bojkovic. Seznámila 
s  tímto písemným pramenem žáky 
6.  tříd. Všichni si se zájmem prohléd-
li nejenom novou kroniku, ale také 
tu nejstarší, psanou Karlem Dolinou. 
Poutavé vyprávění paní kronikářky se 
dětem moc líbilo.
 Dagmar Svobodová
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Církevní střední škola 
pedagogická a sociální Bojkovice

 Družina pro puberťáky
 Jsem studentka střední pedagogic-
ké školy. Vím, nezní to moc zajímavě, 
ale rozhodně co zajímavé je, jsou naše 
kroužky. Máme jich tady víc než dost. 
Takže si vybere každý z dojíždějících i in-
tráků. Začala bych dramaťákem. Do naší 
školy se hodí hlavně kvůli budoucím 
učitelkám, protože každá učitelka přece 
musí být i trochu herečka a s naším uči-
telem Romanem Švehlíkem můžete vy-
hrát i národní soutěž s přednesem bás-
ní, prózy nebo monologu. O pěveckém 
sboru Prorokec Vám nemohu nic moc 
napsat, to si totiž musíte poslechnout 
sami. Díky velké hale na vedlejší základ-
ní škole a našemu sportovnímu kroužku 
si můžeme protáhnout těla i zahrát vo-
lejbal v podvečerních hodinách. Aby se 
neřeklo, že si tady jen hrajeme, máme 
i kroužek matematiky, češtiny a angličti-
ny. Takže pokud vám z toho něco nejde, 
stavte se. Pro kreativní nadšence máme 
i  kroužek, který se jmenuje Kreativní. 
Tam si buď můžeme malovat nebo si 
vyrábět z keramiky. Pro staříky zejména 
ve čtvrtém ročníku praktikujeme i cviče-
ní pro zdraví. Do našich kroužků se vnáší 
i trochu kultury díky návštěvám Slovác-
kého divadla. Zahraniční kulturu a jazyk 
si osvěžíme tím, že se naučíme korejský 
jazyk. Bohužel ne každý kroužek se vždy 
otevře. Tentokrát to odnesly šachy, kvůli 
mizivé účasti i  zájmu. Doufám, že příš-
tí rok se přihlásí více lidí a  společně si 
zahrajeme. Přijměte pozvání na film An-
dělé na kolejích, který byl promítán v na-
šem filmovém klubu. V roce 2012 vyhrál 
v Londýně první místo za amatérský film. 
Můžete se na „lidský příběh z  nelidské 
doby“, kterému „na  svět pomohl“ jeden 
náš učitel, bezplatně podívat i vy, na netu 
www.movingpictures.cz/project/andele-
-na-kolejich, pokud pojedete vlakem 
RegioJet, můžete film shlédnout během 
cesty také v  jejich videotéce. V  druhém 
pololetí budeme mít i  kroužek znakové 
řeči. Ale zatím si musíme počkat na paní 
učitelku, která si courá po  světě bůh-
víkde. A  nakonec kroužek Bojkovický 
škrabák. Bez něj byste byli ošizeni o ten-
to článek. Doufám, že příští rok se k nám 
přihlásí někdo z  veřejnosti a  vím, že si 
říkáte, že to ani nejde, ale příští rok bude 
nabídka našich kroužků pestřejší.

 Je možné, že už teď jsem něco zapo-
mněla, ale jsem teprve v  prváku, takže 
ještě můžu dělat chyby. Jo a zapomněla 
jsem zmínit největší lákadlo pro rodiče; 
vše je zdarma.
  Tereza Dufková, studentka 1. ročníku  
 www.cirkevka-bojkovice.cz

 Středisko volného času je ofici-
ální název  pro nabídku zájmových 
kroužků studentů Církevní střední 
pedagogické a  sociální školy v  Boj-
kovicích. Ve  školním roce 2018/2019 
vedle zmíněných kroužků (viz výše) 
nabízíme i  kroužek misijní, ekolo-
gický, hru na  kytaru, nebo začínáme 
spolupracovat na  některých pořa-

dech také s TV Noe. Kroužky na  naší 
škole probíhaly již dříve, ale letošní 
výběr z  různých možností volnoča-
sových aktivit byl větší, neboť byl 
poprvé podpořen z  rozpočtu MšMT. 
Díky podpoře Ministerstva školství je 
možné počty zájemců v kroužku sní-
žit i na jednotlivce, kterým se učitelé 
mohou individuálně věnovat. Do bu-
doucna bychom se rádi věnovali také 
víkendovým akcím, do  kterých by 
mohla být zapojená široká veřejnost. 
Na  případnou spolupráci se těší za-
městnanci Církevní střední školy pe-
dagogické a sociální Bojkovice. 

Jindřiška Beránková, ředitelka školy
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 Sedm dní před mikulášským svát-
kem uspořádalo bojkovské muzeum 
ve  svých expozicích předvádění ře-
mesel. Aby mohly pestrou výrobu vi-
dět i  děti ze školních lavic, otevřelo se 
muzeum již v  deset hodin dopoledne. 
Do jedné ze tříd prvního stupně jsem se 
hned po jejím příchodu záměrně připle-
tl a intuitivně si vybral jednoho z chlap-
ců, se kterým jsem pozvolna takříkajíc 
zavedl řeč.
 Následuje vybraný úryvek z průběž-
ného, útržkovitého rozhovoru s  tímto 
chlapcem, jenž mě „provedl“ předvá-
děnými řemesly. Ptám se ho: „A  vůbec. 
Kdo to byl ten Mikuláš, jehož svátek nás 
čeká?“ Chlapec mlčí a já si myslím, že asi 
ještě rozmrzá z  venku, ze  zimy, ze  kte-
ré přišel. V tom na mě: „Dnes nám paní 
učitelka říkala, že ochraňuje nás.“ Nás? 
„Nás, jako děti.“ Pousměju se a doplňuji, 
že Mikuláš je také patronem námořníků 
a lékárníků. Ochranu nad vězni jsem ra-
ději zamlčel, abych chlapce nevyplašil, 
a naopak mu zdůraznil, že Mikuláš vyni-
ká svojí štědrostí.
 To už stojíme v místnosti plné krojů 
z  blízkých Kopanic. Hoch pozoruje, jak 
z  jediné dřevěné destičky se rodí malá 
holubička. Jak z  namočeného lipového 
dřeva pán v brýlích rozřezává jednotlivá 
pérka, která posléze rozvětví do  křídel, 
aby je mohl bílou nití spojit. Dřevo pro 
chlapce není dřevem a  já cítím, že pro 
něj momentálně vyjma jeho a  v  rukou 
držící holubičky neexistuje nic jiného. 
Ostatní z místnosti už odcházejí. Chlap-
ci čtu z cedulky na ubruse, že tyto holu-
bičky vyřezává pan Ladislav Gorčík z Vá-
penic. Určitě mě slyšel, leč pod silnými 
dojmy se mnou ještě chvíli nemluvil.
 Přijdeme do místnosti, kde jako prv-
ní budí pozornost vůně včelího vosku. 
Chlapec zamíří pohledem do  nádoby 
s  napuštěnou vodou, na  jejíž hladi-
ně plavou tradiční ořechové skořápky 
s rozsvícenými žlutými svíčkami. Říkám 
mu: „Když jsem chodil asi tak do stejné 
třídy, taky jsme doma na Vánoce rozsvě-
covali svíčky v loďkách. Taky si je doma 
pouštíte?“ Kroutí rozmrzele hlavou 
a pak říká: „Ne.“ Vzápětí dodá, ale smě-
rem k paní Hance Táborské, která loďky, 
respektive svíčky ze včelího vosku vyrá-
bí: „Chcu tuto, tuto a tuto svíčku.“ Mám 
radost a tuším jeho vánoční úmysly.
 Další zastávka je u paní, která zdobí 

Mikulášské předvádění řemesel

KULTURA

papír – vyrábí přáníčka. Trochu si ho do-
bírám: „Tak zimu už máme, ještě to sně-
žení bys mohl zařídit.“ Obrátí se na mne 
a pohlédne mi do očí. Paní mu podává 
pero, aby si mohl její rozdělané přáníčko 
s vánočním stromkem dotvořit. Netrva-
lo dlouho a stromek byl zasněžený jako 
na Ladových obrazech. Z cedulky přile-
pené na ubruse mu čtu, že tato přáníčka 
vyrábí paní Iveta Langová z  Uherského 
Hradiště. On na to: „Hm, hm…,“ a spoko-
jeně se usmívá.
 Procházíme další a  další řemesla. 
Rozhodl jsem se, že ostatní zážitky si po-
nechám pro sebe, neboť se v nich zrca-
dlí nejen chlapcova intimita, ale i moje. 
Chlapcova sdílnost, která není obsáhlá 
ani tak co do  množství slov, ale vychá-

zející spíše z jeho chování, mne nečeka-
ně vrátila do mých dětských let. Naopak 
hoch zažil krásu přirozeně plynoucí 
z  docela prostých věcí, jež jsou kolem 
nás a kterých by si snad ani nevšiml či 
by si je neuvědomil.
 Stále jsem měl v  plánu říct mu své 
jméno, aby naše „přátelství“ nezůstalo 
anonymní. Teprve po projití všech deví-
ti expozic s řemeslníky jsem se osmělil 
a  zeptal se ho: „Jak se, chlapče, jme-
nuješ?“ Ale to už chlapec mizel v davu 
odcházejících dětí a  za  okamžik se mi 
ztratil.
 Mikulášova štědrost, byť s  předsti-
hem, nebyla štědrá jen k chlapci, o tom 
jsem přesvědčen, ale i ke mně.
 Michal Polák
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Novinky v Muzeu Bojkovska
 To, že je tu advent a že vánoční doba 
už nám klepe na  vrátka, pociťujeme 
také v  muzeu. Atmosféru přicházejí-
cích svátků k  nám přivedlo mikulášské 
předvádění řemesel. Na  shon s  pečením 
a  úklidem můžete u  nás zapomenout 
při pohledu na  stromky, které jsou oz-
dobeny pomocí dekorací ze  sušených 
jablíček a ořechů, ze včelího vosku a také 
jsou na  nich skleněné baňky našich ba-
biček. Můžete rovněž hloubat nad tím, 
proč naši předkové zavěšovali nad  jí-
delní stůl stromeček špičkou dolů...
Kromě tradiční vánoční výzdoby si stále 
ještě můžete přijít prohlédnout výstavu 
o 1. světové válce a vzniku ČSR. Nezůstaň-
te pozadu za dětmi ze ZŠ Štefánikova 957 
nebo za deváťáky ze ZŠ  T. G. M., kteří tak uči-
nili a tyto100leté události mají v malíčku!
Jubileum od  založení republiky si při-
pomínají i  muzea v  okolí. Exponáty, 
které se již nevešly na výstavu v  našem 
muzeu, můžete spatřit i  v  Muzeu J.   A.   
Komenského v  Uherském Brodě, kde 
jsou využity při výukových programech 
pro děti v  rámci krátkodobé výstavy.
Ještě v  listopadu zavítal na  prohlídku 
našich expozic spolek Živé Přečkovice. 
V  prosinci se na oplátku chystá do  Přeč-
kovic Tomáš Hamrlík se zajímavým po-
vídáním o  historii této městské části.
 Přejeme vám pokojné prožití Vánoc 
v  kruhu rodiny a  do  nového roku jen to 
nejlepší!                                     Eva Hamrlíková

Rozsvícení vánočního stromku
 V předvánoční době je dominantou Tillichova ná-
městí krásný urostlý nazdobený svítící strom. Na rozdíl 
od jiných měst či obcí mají Bojkovice výhodu, protože 
strom roste na náměstí celoročně, a tak městu odpa-
dá starost s transportem tohoto vánočního symbolu. 
Jako v předchozích letech i letos nám na náměstí blí-
žící se svátky přibližuje velký adventní věnec, na němž
se každou prosincovou neděli rozsvítí jedna další 
svíčka. Slavností rozsvícení stromu, první svíčky na 
adventním věnci a  veškeré vánoční výzdoby v  Boj-
kovicích proběhlo ve  čtvrtek 29.  listopadu, kde se 
v krátkém pásmu z pohádky Ledové království před-
stavily děti z MŠ, v mrazivém počasí všechny návštěv-
níky rozpohybovala děvčata z DDM a svým zpěvem 
dokreslily předvánoční atmosféru i studentky CSŠ SP.
 Poděkování si zaslouží nejen všichni účinkující, 
ale také ti, kdo celou akci připravili.

Eva Hamrlíková
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 Bývá zvykem, že  vás seznamuji s  tím, 
co se v naší knihovně děje. I v tomto čísle se 
zmíním o akcích, které proběhly. Po Týdnu 
knihoven, o kterém jsem psala v minulém 
čísle, přišla na  řadu velmi zajímavá před-
náška s Marcelou Krčálovou nazvaná Život 
s vášní a čokoládou. Paní Krčálová za námi 
přijela s povídáním o čokoládě, o tom, jak 
čokoláda vzniká, z čeho se vyrábí, kde kva-
litní čokoládu zakoupit a  jak ji poznáme. 
Samozřejmě nechyběla ani ochutnávka 
zhruba deseti druhů této čokolády. Dokon-
ce jsme měli možnost ochutnat i kakaové 
boby. Na závěr téměř dvouhodinového 
povídání si mohli zúčastnění různé čokolá-
dy zakoupit. 
 Příznivci cestopisných přednášek 
mohli v  říjnu navštívit besedu Kyrgyzstán 
na kole s Rudolfem Růžičkou. Užili jsme si 
vyprávění o  cyklistickém putování krás-
nou přírodou Kyrgyzstánu, zemí divokých 
hor Tian Shanu, nedozírných stepí, jezer, 
a  především velmi přátelských obyvatel.  
Poslední besedou v tomto roce byla před-
náška Chirurgem v Kazachstánu. Pan dok-
tor Martin Ondrášek nám přijel povyprávět 
o svých zážitcích ze stáže, které se zde zú-
častnil. Své prožitky popsal ve stejnojmen-
né knize Chirurgem v  Kazachstánu (ná-
vštěvníci si ji mohli i zakoupit). Kazachstán 
jsme tak poznali zase z jiného úhlu pohle-
du, tentokráte ne přímo jako cestovatelé, 
ale  z  pohledu pracovníka lékařské tamní 
pohotovosti. 
 Poslední akcí pro veřejnost, ale hlav-
ně pro děti, byl Den pro dětskou knihu. 
Již 12. ročník celostátního projektu vyhla-
šovaného SKIPem (Svazem knihovníků 
a  informačních pracovníků) proběhl v so-
botu 24.  listopadu  2018 od  13  do  17  ho-
din. V  tento den se mohli dětští čtenáři 
do  knihovny registrovat zdarma, zkusit si 
různé kvízy, doplňovačky s  literární tema-
tikou a vyrobit si vánoční ozdoby formou 
techniky decoupage s  Leonou Zimčíko-
vou. Hlavním tahákem tohoto dne byla 
soutěž ve skládání pexesa – Pexesiáda. Le-
tos už třetího ročníku soutěžního klání se 
zúčastnily děti různých věkových skupin. 
Nejlepší soutěžící byli odměněni malými 
cenami a všichni zúčastnění dostali drob-
nou pozornost a sladkou odměnu v podo-
bě dortu. 
 Podzim v knihovně byl také obdobím 
informativních lekcí a besed pro školy. Na-
vštívily nás děti ze Základní školy Bojkovice 

Městská knihovna

KULTURA

Štefánikova 957, žáci 6. tříd a děti z družiny 
ze Základní školy T.  G.  Masaryka Bojkovice. 
 V  adventní době měli čtenáři a  ná-
vštěvníci knihovny možnost zhlédnout vý-
stavu ručních prací Miluše Malátové a  Ja-
romíra Horáka z Bojkovic. Představili nám 
své výrobky vytvořené technikou Richelieu 
a křížkovou výšivkou. 
 Plánované akce na rok 2019
Cestopisné přednášky v první polovině 
roku: vždy ve čtvrtek v 18 hodin
 24. 1. 2019   TURECKO – dechberoucím 
Kurdistánem s Michalem Štěpánkem
   7. 2. 2019   SLOVINSKO – rozmanitost 
na dosah ruky s Janem Husákem
 21. 2. 2019   BAJKAL – šamanská perla 
Sibiře s Ivo Dokoupilem
 14. 3. 2019   NEPÁL – království Mus-
tang s Robertem Bazikou

 11. 4. 2019   BARMA – Myanmar s Ma-
ruškou Klementovou

 Další akce v roce 2019:
1. – 31. 3.   BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 
29. – 30. 3.  NOC S ANDERSENEM
23. 4.  PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
28. 5.  PUZZLEIÁDA ke Dni dětí
30. 9.- 6. 10.  TÝDEN KNIHOVEN
1. 12.    DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
  -Pexesiáda

 Milí čtenáři, návštěvníci a příznivci naší 
knihovny, přeji všem do roku 2019 co nej-
méně starostí a  mnoho radostí, hodně 
zdraví, lásky, úsměvů na tváři, ať se vám vše 
vydaří. K tomu spoustu odpočinku, a to ne-
jen s dobrou četbou.
 Kristýna Šopíková, knihovnice
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KULTURA

Vánoční jarmark počtvrté

Ocenění nejstarších žijících volejbalistů a volejbalistek při příležitosti oslav 90. výro-
čí organizovaného volejbalu

 Krátké či delší zastavení na vánoč-
ním jarmarku v Bojkovicích se mnohým 
místním ale i dalším návštěvníkům stalo 
příjemným zpestřením adventních dnů. 
Bojkovský jarmark už byl organizován 
počtvrté a centrem celé akce se opět 
stalo Tillichovo náměstí. Zasněženému 
náměstí dominoval nejen rozzářený vá-
noční strom a adventní věnec, ale také 
velký kavárenský stan společnosti Alte 
Laterne, na dvacet prodejních stánků 
různých prodejců a připraveno bylo 
rovněž pódium pro rozsáhlý doprovod-
ný kulturní program. 
 Třídenní jarmark byl zahájen v  pá-
tek 14. prosince 2018 úderem šestnác-
té hodiny a pokračoval až do pozdních 
večerních hodin, kdy se ztichlým ná-
městím rozléhala vánoční pásma v  po-
době písní, zpěvu a mluveného slova 
v podání dětí i dospělých z mateřských 
škol, Domu dětí a mládeže, bojkovické 
dechové hudby, Folklorního souboru 
Světlovan a Vavřineček. Páteční pro-
gram potom vyvrcholil koncertováním 
kapely Mudrlanti.
 Sobota měla podobný ráz jako byl 
předešlý den. Na sobotu byla připrave-
na i obecní zabijačka a vůně zabijačko-
vých specialit určitě přilákala mnohé 
návštěvníky stejně jako písně v  podání 
harmonikářské skupiny Mamamu. Vel-
kým lákadlem bylo i vystoupení stře-
dověké hudby Alioquin či zhlédnutí 
šermířské pohádky a také poslech písní 
kapely The Ripples.
 Nedělní odpoledne bylo potom 
ve znamení pohádek, historie a jazzu. 
Pohádky zahrálo marionetové diva-
dlo Harlekyno, historický spolek M.C.E. 
předvedl program pod názvem 13. spe-
ciální kompanie zasahuje a jazz zazněl 
v písních popového dua Hany a Olivera. 
Jarmark byl ukončen v  nedělních pod-
večerních hodinách ohňovou show. 
 Během všech dnů mohli účastníci 
jarmarku navštívit i skautský živý bet-
lém u Hamrlíků či ti nejmenší se ohřát 
a zabavit se na Domě dětí, kde byla pro 
ně připravena Ježíškova dílna. Jarmark 
po všechny tři dny moderovala Květa 
Ogrodníková.

Zdenka Maňasová

Devadesát let volejbalu 
v Bojkovicích



KULTURA

Naše Bojkovsko18

ZÁKLaDNÍ UMĚLeCKÁ 
šKOLa BOJKOVICe

přeje všem čtenářům 
zpravodaje Naše Bojkovsko 
radostné, pohody plné prožití 
Vánočních svátků a dovoluje 
si přidat pozvání na koncertní 
zážitek do kostela sv. Vavřince 
v druhý svátek vánoční

Smíšený pěvecký sbor NOTABENE BOJKOVICE 
zve srdečně všechny své příznivce na tradiční 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ S NOTaBeNe U KaTKY 
v sobotu 22. prosince od 17.30 hodin.

Podvečer s domácími i světovými koledami, 
vánočními písněmi a spirituály. Sbor řídí Kateřina Gbelcová. 

Občerstvení pro zahřátí a dobrou pohodu všech účastníků zajišťuje restaurace Chalupa. 
Přijďte se potkat se svými přáteli a známými v předvánoční chvilce na Nábřeží T. G. M. v Bojkovicích.

Klub Maják
KLUB MAJÁK BOJKOVICE přeje všem svým návštěvníkům 
klidné prožití Vánočních svátků a do nového roku jen vše 
dobré. 

Srdečně již nyní zve k nejbližšímu programu: 

  NOVOROČNÍ KONCeRT – JIŘÍ PaVLICa a HRaDIšŤaN – 
koncert pod záštitou starosty Města Bojkovic Petra Viceníka, 
středa 9. ledna 2019 v 18 hodin. Po koncertě již tradiční 
novoroční přípitek občanů s panem starostou. 

  DeJa VU – originální černé divadlo, úspěšné představení 
Divadla Metro Praha, sobota 12. ledna 2019 v 19 hodin.
Vstupenky lze koupit již nyní v předprodeji v obchodě Dag-
marka u MÚ Bojkovice, ve dnech školního vyučování v ZUŠ 
Bojkovice/Klubu Maják na  Čtvrti  1.  máje, nebo s  platbou 
na účet objednat na e-mailu klub-majak@seznam.cz

  A  dále jsou zváni nejmenší diváci se svými dospěláky 
na  oblíbené představení Slováckého divadla PINOCCHIO 
v hlavních rolích s Tomášem Šulajem a Pavlem Majkusem – 
už v neděli 6. ledna v 16 hodin. 
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Přehled kulturních a společenských akcí

Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání

1. 10. 2018-28. 2. 2019 Historie a současnost městské knihovny výstava Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

5. 10. 2018-15. 1. 2018 100. výročí vzniku Československé republiky výstava Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska

4. 1. Peru – říše Inků cestopisná beseda Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

6. 1. Pinocchio divadelní pohádka Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

9. 1. Novoroční koncert – J. Pavlica a Hradišťan koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

12. 1. Deja vu – originální černé divadlo divadelní představení Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

18. 1. Ples Zeveta hudba, tanec, zpěv Zeveta Bojkovice, a. s. kulturní dům

24. 1. Turecko cestopisná beseda Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

26. 1. 19. ples města hudba, tanec, zpěv Město Bojkovice kulturní dům

1. 2. Jazz Café – Lucky Joke koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

3. 2. Jak bylo když nebylo (O Človíčkovi) divadelní představení Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

7. 2. Slovinsko cestopisná beseda Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

8. 2. Myslivecký ples hudba, tanec, zpěv Myslivecká společnost Niva kulturní dům

21. 2. Bajkal cestopisná beseda Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

Leden, únor

 Kulturní dům 
v Bojkovicích

Košt 
slivovice 

9. březen 2019



Naše Bojkovsko20

KŘESŤANSKÉ OKÉNKO

Z liturgického 
kalendáře

 NOVÝ ROK  2019 
 „Ať ti požehná Pán a ať tě chrání. Ať 
Pán rozjasní nad tebou svou tvář a je ti 
milostivý. Ať Pán obrátí k tobě svou tvář a 
dopřeje ti pokoj!“/Nm6,24-26/
 Toto krásné přání, nechť vás všechny 
po celý rok provází. Vstupujeme do obdo-
bí plného očekávání, naděje, víry v lepší 
příští. Na počátku tohoto nového roku 
oživme v sobě úkol otevřít Kristu mysl 
a srdce své. Kéž nám Maria pomůže jít 
společně s Ježíšem po namáhavé cestě 
v tomto novém roce. Pojďme s ním, aby 
náš nový rok byl šťastným a dobrým.
1. leden

 SLaVNOST MaTKY 
 BOŽÍ PaNNY MaRIe
 „Já jsem Matka milosti a milosrdenství, 
Matka naděje lásky, milosti a odpuštění. 
Já jsem Matka Spasitele a vašeho Vykupi-
tele!“ 
 Matka Boží je titul, který byl Panně Ma-
rii udělen oficiálně v 5. století na koncilu 
v Efesu v roce 431.Tento titul zdůrazňoval, 
že Kristus je Bůh a zrodil se skutečně jako 
člověk z Marie, že v osobě Božího Syna je 
jednota obou přirozeností – božské i lid-
ské a Panně Marii je přiznán titul Bohoro-
dičky.  Maria je pro nás Matkou a Společni-
cí na společné cestě následování Krista. Na 
začátku nového roku bývá zvykem prosit 
v modlitbě o Boží požehnání do nového 
roku. Proto my všichni začněme modlit-
bou na přímluvu Panny Marie za celý svět, 
za církev, za naše rodiny, za ty, kdo potře-
bují obrácení. Panna Maria, nechť je nám 
Pomocnicí a Přímluvkyní v novém roce. Ať 
se ve společnosti s Ježíšem naše cesta sta-
ne cestou radosti, ať náš nový rok se stane 
rokem šťastným a dobrým.           
6. leden

 ZJeVeNÍ PÁNĚ 
 – SVaTÍ TŘI KRÁLOVÉ
  „Hle přichází Pán a Vládce. Má v rukou 
královskou moc a vládu.“
 „Přijeli k jeslím králové, k betlémské 
prosté sluji. Přinesli dary, pozdrav svůj 
Ježíšku vyslovují. Buď pozdraven Ty, Pane 
náš, jenž neseš spásu světu, buď pozdra-
ven Ty, kvítečku, nejkrásnější ze všech kvě-
tů.“
Tento den připomínáme a oslavujeme 
Kristovo královské zjevení světu, i když 
byl ještě dítětem. Král a Vykupitel se zje-
vuje jinak, než bylo očekáváno. Nezjevu-

je se v paláci královského města, nýbrž v 
nenápadném domě pastýřském. Přichází 
jako bezmocné dítě z lůna chudé matky. 
Kristovo království zůstává skryté, králov-
ský titul bude použit až na počátku jeho 
umučení.
 Když se na nebi objevil zvláštní úkaz 
– nápadná neobvyklá hvězda, v ní viděli 
bibličtí mágové – mudrci z východu zna-
mení příchodu předpovězeného Vykupi-
tele.
13. leden

 SVÁTeK KŘTU  PÁNĚ
 Svátek křtu Páně nás vybízí, abychom 
se hlouběji zamysleli nad podstatou svá-
tosti křtu, jak ovlivňuje náš život. Křest 
je zásadní událostí v životě každého člo-
věka, přijetí pokřtěného za Boží dítě nás 
utvrzuje v tom, že bez Boha nemůžeme 
žít.  Nepodceňujme mocné účinky první 
ze sedmi svátostí katolické církve. Žít svůj 
křest každý den, naplnit jej hojnou účastí 
na mši svaté a častým přijímáním. Kéž se 
nám to s pomocí Boží a pod ochranou 
Panny Marie všem daří!
18. leden

 PaNNa MaRIa, 
 MaTKa JeDNOTY KŘeSŤaNŮ
„Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve 
jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“/
Mt 18,20/
 Týden modliteb za jednotu křesťanů je 
pod ochranou Panny Marie, proto ji pros-
me, aby otevřela srdce všech zbloudilých 
ovcí k poznání a přijetí pravé víry. Je vhod-
nou příležitostí k poděkování Pánu, co 
učinil pro sblížení křesťanů. Kéž modlitba 
vzbudí znovu nadšení a naději, abychom 
kráčeli plni důvěry na cestách Páně, které 
nás společně vedou k plné jednotě s círk-
ví. Prosme Matku Boží o milost, abychom 

si uchovali svoji víru a duchovní spojení 
s jejím Synem Ježíšem.
2. únor

 SVÁTeK UVeDeNÍ 
 PÁNĚ DO CHRÁMU
 „Matička musí ve chrám jíti, Synáčka 
Bohu zasvětiti neb beránkem ho vykoupiti.“
 Maria jako Matka Božího Syna Bo-
hem omilostněna, musí dodržet předpisy
 o očišťování. Přichází s Ježíšem do chrá-
mu, aby vykonala, co nařizoval Zákon. Pro-
to 40 dní po narození Pána Ježíše se Josef 
s Marií vydávají do chrámu představit Je-
žíše. Poprvé se zde Ježíš setkává se stařič-
kým Simeonem a prorokyní Annou. Vítají 
Boží Dítě – dítě požehnané – Spasitele. Od 
10. století se tento den světí svíce – hrom-
nice, které lidé zapalují v čas bouřek jako 
svěcenou ochranu proti zasažení blesku
 a pohromám.
Co nás čeká v novém roce?   
 Ať radost, krásné spokojené chvíle 
v novém roce Vás i Vaše blízké provází, po 
celý požehnaný rok.
 Vánoční koledování tří králů – kteří 
štěstí, zdraví, pokoj svatý do vašich domo-
vů přinášejí a přejí.  Zároveň však o malou 
almužnu prosí pro potřebné rodiny, děti, 
nemocné, trpící lidi v nouzi. Do pokladni-
ček přispějte. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Emílie Salátová
 Plán farních akcí na rok 2019 bude v 
kostele na nástěnce.

Betlémské světlo bude k  vyzvednutí 23. 
prosince 2018 v  kostele sv. Vavřince po 
celý den a v 16 hodin před budovou měst-
ského úřadu.

Vánoční bohoslužby na štědrý den
 15.00 dětská mše
 22.00 půlnoční mše svatá



Odešli z našich řad
Anna Ondrušková, 87 let, Bojkovice
Albert Bulejko, 61 let, Krhov
Alois Doruška, 86 let, Bojkovice
Jindřich Dolina, 89 let, Bojkovice
František Dolina, 89 let, Bojkovice
Karel Juračka, 91 let, Bzová
Rafael Juračka, 77 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Dne 13. listopadu 2018 uplynulo 40 let 
od úmrtí naší sestry Ladislavy HaSOŇOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají sestry Marie a Pavla s rodinami

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen krásné 
vzpomínky nám na Tebe zanechal.
Dne 27. prosince 2018 by se dožil 68 let 
a 12. ledna 2019 vzpomeneme 13. smutné 
výročí odchodu milovaného manžela,
 tatínka a dědečka pana Karla SLaBIŇÁKa.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Anička, 
syn Karel a dcera Ester s rodinami

Dne 6. ledna 2019 tomu bude 10 let, kdy nás 
navždy opustila paní Bronislava GaJDOšOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel, 
děti s rodinami a ostatní příbuzenstvo

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
29. prosinec pro nás zůstává jedním 
z nejsmutnějších dnů, neboť právě v tento 
den nás opustil tatínek pan Karel VaLDa. 
V letošním roce uplynulo dlouhých 40 let 
od tragické události, která otřásla nejen naší 
rodinou, ale i jeho spolupracovníky a kamarády.
Prosíme, vzpomeňte s námi.
Dcery Aranka a Dagmar s rodinami

Vzpomínky jsou trvalejší nežli květy nejkrásnější. 
Květy uschnou, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 15. ledna 2019 uplyne 6 let, kdy nás 
navždy opustila maminka, babička 
a prababička Olga ČaSTULÍKOVÁ.
Děkujeme všem, kdo na ni nezapomněli 
a vzpomínají s námi. Dcery Olga a Libuše s rodinami

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát 
a s láskou vzpomínat.
Dne 9. března 2019 tomu bude 
30 let od úmrtí paní Františky BLaHŮšKOVÉ.
Za celou rodinu Hana Hlavačková.

Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, kontaktujte Zdenku Maňa-
sovou osobně v Knihovně Muzea Bojkovska nebo elektronicky na adrese zden-
ka.manasova@muzeumbojkovska.cz. Bližší informace na tel. 736 210 710.
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu pro 
ochranu osobních údajů č. 2/2004 je potřebný váš souhlas.
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Ohlédnutí za Svatohubertskou mší mysliveckých spolků z Bojkovic, Pitína-
-Hostětína, Krhova-Bzové a Přečkovic, která se konala 21. října 2018 v kostele 
sv. Vavřince v Bojkovicích s hudebním doprovodem trubačů Ketnerovců z Brna 
a zpěvu manželů Nevtípilových.



INZERCE

         Naše BOJKOVSKO 
periodický tisk územního 
samosprávného celku.
Vydává Město Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 
Bojkovice, IČO 00290807, řídí redakční rada 
ve složení Tomáš Hamrlík, Zdenka Maňasová, 
Eva Regináčová, Zdeněk Ogrodník st., Dagmar 
Peřestá, Petr Viceník, odpovědná redaktorka 
Zdenka Maňasová. Reg. číslo MK-ČR E 13132. 
Náklad 800 ks. Sazba, osvit a tisk dot. Design-
Studio s.r.o., Hraniční 2253, 370 06 České Bu-
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Uzávěrka příštího čísla je 1. 2. 2019
V  rámci rychlejšího a operativnějšího zpraco-
vání zpravodaje Naše Bojkovsko můžete své 
příspěvky zasílat e-mailovou poštou na adresu 
zdenka.manasova@muzeumbojkovska.cz, pří-
padně doručit datový nosič do Muzea Bojkov-
ska. Bližší informace na tel. 736 210 710.

Distribuční místa 
Zpravodaj města je možné zakoupit 
na těchto prodejních místech:
Alte Laterne s. r. o. – kavárna Nová lucerna
Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice
Infocentrum Muzea Bojkovska, p.o.
K&K Primka Pitín
Knihovna Muzea Bojkovska
Krhovská hospoda
Městská knihovna v Bojkovicích
Místní knihovna Nezdenice
Obecní knihovna Bzová
Obecní knihovna Hostětín
Obecní knihovna Přečkovice
Obchod U Staníků, Komňa

Dobrá zpráva 
mi vždy zlepší den.

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

Kampaň probíhá v období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Banka si vyhrazuje právo kampaň změnit, prodloužit nebo ji předčasně ukončit. 
Do Kampaně bude zapojen klient, který po založení Konta potvrdil svůj zájem zúčastnit se Kampaně přes Formulář ve svém internetovém bankovnictví. Formulář pro potvrzení zájmu bude v internetovém bankovnictví dostupný od 
třetího dne po založení Konta do posledního dne měsíce následujícího po založení Konta. 
Podmínky získání odměn pro produkty U konto, U konto pro mladé, U konto TANDEM, U konto PREMIUM: Klient získává měsíční odměnu 100 Kč v případě alespoň jedné úhrady kartou zapojenou do založeného U konta a jedné 
elektronické odchozí úhrady ze založeného U konta v kalendářním měsíci. Podmínkou pro vyplacení odměny 500 Kč je podepsání formuláře Žádost o změnu banky a kladné dokončení procesu Mobility. 
Podmínky získání odměn pro produkt U konto BUSINESS: Klient získává měsíční odměnu 100 Kč v případě dvou odchozích úhrad zadaných prostřednictvím internetového bankovnictví v kalendářním měsíci. Podmínkou pro vyplacení 
odměny 500 Kč je realizace prvního trvalého příkazu sloužícího k úhradě záloh sociálního a zdravotního pojištění. 
Detailní podmínky Kampaně nebo informace o jakékoliv změně jsou zveřejněny na stránkách www.unicreditbank.cz/ukonto_kampan. 
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

U konto a U konto BUSINESS
Otevřete si osobní nebo podnikatelský účet 
a získejte každý měsíc 100 Kč.

NAVÍC
500 Kč
PŘI ZMĚNĚ 

BANKY

Jste parta TESAŘŮ, ZEDNÍKŮ, FASÁDNÍKŮ či BETONÁŘŮ?
Chcete si vydělat slušné peníze za dobře odvedenou práci?
EBM Construct, s.r.o., Vám garantuje 4letou fixní spolupráci na našich 
projektech od ledna 2019 do ledna 2022. Vysočina,  Pardubice,  Praha.

 NABÍZÍME:
•  Zajímavé mzdové ohodnocení úkolovou mzdou
•  Služební mobilní telefon včetně mobilních dat
•  Služební automobil v rámci vaší party
•  13. plat, prémie za dosažené cíle

 POŽADAVKY: 
 •  Chuť do práce 

a praxe v oboru

727 974 587 
www.ebmconstruct.cz

NaBÍZÍ SeNIORŮM MOŽNOST UBYTOVÁNÍ V DOMeCH 
S PeČOVaTeLSKOU SLUŽBOU V ULICÍCH ČeRNÍKOVa 965

a TOVÁRNÍ 1020 BOJKOVICe

V případě zájmu si můžete vyzvednout žádost v DPS Černíkova 965, 
Bojkovice nebo Vám ji po telefonické domluvě zašleme poštou.

Bližší informace na tel.:
721 107 649, 572 625 117, 606 681 002

Pronajmu byt 1+1 ve Čtvrti 1. máje.
Telefonní kontakt: 736 151 794
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Foto: Eva Hamrlíková, Kristýna Šopíková

Happening u Sochy Svobody | 17. 11. 2018

Rozsvícení vánočního stromu | 29. 11. 2018

Den pro dětskou knihu | 24. 11. 2018

Mikulášká předvánoční řemesla | 28. 11. 2018
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Foto: Jitka Maštalířová, Kristýna Šopíková, Eva Hamrlíková

IV. bojkovský jarmark  | 14.-16. 12. 2018

adventní setkání | 30. 11. 2018

Richelieu a křížková výšivka | 3. 12. - 21. 12. 2018


