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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
na náměstí proběhl tradiční vánoční jarmark, což je neklam-
ným znamením, že se přiblížil kouzelný čas Vánoc. Čas, kdy lidé 
usedají ke společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu 
a lásku. Společně prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou 
tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát.
 Konec roku je také příležitostí zhodnotit uplynulý rok. V Boj-
kovicích byl rok, dle mého názoru, investičně bohatý. Podařilo se 
dokončit revitalizací Podsedek i dopravní terminál i akce zapo-
čaté v minulém roce.  V létě byla zahájena celková rekonstrukce 
městského koupaliště. V tuto chvíli jsou hotové nerezové bazé-
nové vany, instalována technologie a vytvořené povrchy kolem 
bazénu. V  příštím roce proběhne výstavba provozní budovy 
a přilehlého parkoviště. Nejoptimističtější termín otevření je za-
čátek srpna příštího roku. V každém případě nechceme otevřít 
koupaliště dříve, než bude vše na 100 % hotové, včetně finali-
zace povrchů, funkčního bufetu atd. Ve všech místních částech 
se jejich obyvatelé dočkali nového, moderního a úsporného 
LED veřejného osvětlení. Ve městě přibylo nebo bylo opraveno 
téměř 2 km chodníků. Zde stojí za zmínku nový chodník v ulici 
Luhačovická, pod kterým je uložena i nová kanalizace. Na sídlišti 
Čtvrť 1. máje byl zregulován bezejmenný potok z ulice Kosmá-
kova. V základní škole TGM proběhla celková rekonstrukce hlavní 
kotelny a v hale vyrostla kotelna nová. Nové kotelny se dočkali 
i obyvatelé Domu s  pečovatelskou službou na Černíkově ulici. 
Věřím, že finanční prostředky takto investované, přinesou ne-
malou úsporu stále rostoucích cen plynu. Stará budova školy 
se díky výstavbě výtahu stala bezbariérovou. V ulicích Pitínská 
a Komenského byly instalovány nové měřiče rychlosti. Celko-
vou obnovou a rozšířením prošel také kamerový systém města 
Bojkovic, který je provozován obvodním oddělením Policie ČR. 
Díky evropským penězům byl v centru města a na vlakových za-
stávkách spuštěn bezdrátový vysokorychlostní internet Wifi4EU. 

Prostor před smuteční síní byl nadstřešen a byly vyměněny vstup-
ní dveře. Práce pokračovaly i na obnově domku č.p. 302 v  ulici 
Potok. Příští rok by již mohla být celá stavba dokončena, abychom 
ji mohli přihlásit do soutěže Lidová stavba roku.
 Z projekční činnosti je třeba zmínit dokumentaci pro výstav-
bu nového městského úřadu a centrálního parkoviště, revitalizaci 
Podhájí, provozní budovu městského koupaliště, výstavbu chod-
níku v ulici Luhačovická (od Fučíkovy čtvrtě po železniční přejezd) 
a cyklostezku Krhov-Bzová. Žádost na dotaci na výstavbu cyklo-
stezky byla podána a nezbývá než doufat, že budeme úspěšní, 
abychom ji mohli v příštím roce postavit.
 Na sběrném dvoře jsme nahradili starý malotraktorek novým 
ISEKI. Naši pracovníci v čele s panem Šopíkem a Ventlukou se pus-
tili i do obnovy malých schodů do kostela. Výsledek je dle mého 
názoru velmi zdařilý, za což všem pracovníkům patří velké podě-
kování. V tomto roce byly dokončeny pozemkové úpravy v dal-
ších dvou katastrech – Krhov a Bzová.
 Tolik malý exkurz do uplynulého roku. Vánoční svátky jsou 
především příležitostí znovu si uvědomit, jak se navzájem velmi 
potřebujeme, že lidské dobro je tou největší hodnotou života. Vá-
noce jsou symbolem lásky, dobroty a přejícnosti.
 Přeji Vám šťastné a veselé prožití vánočních svátků.

Petr Viceník, starosta města
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Jak správně třídit odpad? 
Všichni už známe barevné označení kon-
tejnerů a  druhů odpadu, který do  nich 
patří. V  minulých číslech Bojkovska byl 
také podrobný článek k  třídění odpadů. 
Ti, kteří stále váhají, naleznou nápovědu 
na  každém kontejneru. Město Bojkovice 
získalo loni 3. místo v soutěži měst a obcí 
Zlínského kraje ve třídění odpadů, což je 
nejen potvrzením správného přístupu 
města, ale hlavně oceněním pro obyvate-
le Bojkovic. Stále je ale prostor ke zlepšení 
– některé druhy odpadů totiž část lidí stále 
netřídí správně.
 Odpad třídíme proto, aby ho bylo 
možné, v co největším množství recyklo-
vat, tedy vrátit k novému využití. Snahou 
nás všech by mělo být, aby v  běžných 
popelnicích a  kontejnerech na  směsný 
komunální odpad skončilo co nejméně 
odpadu. Tedy pouze ten odpad, který již 
nelze dále recyklovat. Za svoz komunální-
ho odpadu také platí každý z nás nemalou 
částku, proto je zde také velká finanční 
motivace. 

 1. Zmenšení objemu odpadu
Aby svozová vozidla nevyvážela váhově 
poloprázdné kontejnery, je nutné co nej-
více zmenšit objem tříděného odpadu, 
který do  kontejnerů vhazujeme. Vždy je 
třeba sešlápnout plastové obaly, PET lah-
ve a  nápojové kartony (tetrapak), totéž 
platí pro papírové obaly, kartony a drob-
né kovové obaly (plechovky od  nápojů 
a konzerv).

 2. Upozornění na plný kontejner
Kontejnery jsou sice pravidelně postup-
ně vyváženy, ale stává se, že narazíte na 
plný kontejner. Toto je většinou způsobe-
no tím, že někteří občané se jednorázově 
zbaví většího množství odpadu, který 
vhodí do  kontejnerů a  tím jej nárazově 
zaplní.
 V  těchto případech nejvíce pomů-
žete tím, že odešlete QR  kód nebo 
SMS ve  stanoveném tvaru (např. SM-

093PLaST) na  číslo 774  032  755, které 
je uvedeno na  každém kontejneru. Tato 
zpráva se ihned zobrazí přímo řidiči svo-
zového vozidla, který zajistí přednostní 
vyvezení kontejneru, nejpozději do násle-
dujícího dne. Každý kontejner má své při-
dělené číslo i stanovený tvar SMS – vše je 
na kontejneru viditelně vylepeno. Neposí-
lejte, prosím, fotografie zaplněných kon-
tejnerů, ale výhradně SMS nebo QR kódy, 
které jsou na kontejnerech uvedeny.

 3. Znečištěný odpad
Plastové, papírové a  kovové obaly, které 
jsou znečištěné od mastnoty, chemických 
látek nebo od  zbytků jídla či jiných sta-
vebních materiálů nepatří do  kontejnerů 
na  tříděný odpad. Důvodem je, že takto 
znečištěné obaly již nejsou vhodné pro 
další recyklaci. Proto všechny znečištěné 
obaly patří do  běžné popelnice nebo 
do  černého kontejneru na  komunální 
odpad. Typickým příkladem je krabice 
od pizzy. 

Ta je vyrobena z papíru, a proto by se moh-
lo zdát, že jediný správný způsob likvidace 
tohoto přepravního obalu vede přes nej-
bližší modrý kontejner na papír. Jenže to 
je omyl. Papír je nasáklý mastnotou, což 
brání recyklaci. Použitá krabice od pizzy 
patří do běžné popelnice nebo černého 
kontejneru na komunální odpad. 

Krabičky na jídlo z polystyrenových oba-
lů, znečištěné od mastnoty a zbytků jídla 

také patří do běžné popelnice nebo čer-
ného kontejneru na komunální odpad. 
Zde také platí, že mastnota a zbytky jídla 
brání další recyklaci.

Do žlutého kontejneru na plast lze uklá-
dat jen čistý polystyren. Fasádní poly-
styren, znečištěný od různých staveb-
ních směsí (např. omítky, malty, lepidla 
a montážní pěny), patří do komunálního 
odpadu. 

Do žlutého kontejneru na plast lze ukládat 
jen čistý polystyren.

 šedý kontejner na kovový odpad 
V Bojkovicích a příměstských částech byly 
umístěny nové šedé kontejnery na kov. Co 
do nich patří?

 aNO
Do kontejnerů na kov patří drobnější ko-
vový odpad, který lze otvorem bez problé-
mů prostrčit – typicky plechovky od nápo-
jů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové 
zátky a  víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, 
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kancelářské sponky, nůžky, příbory a další 
drobné kovové odpady.

 Ne
Do kontejnerů na kov na ulici nepatří ple-
chovky od  barev, kovové nádobky, které 
jsou pod tlakem (veškeré spreje, plyno-
vé a  kempingové bombičky do  vařičů 
a bombičky na sodu atd.), ani domácí spo-
třebiče a  jiná vysloužilá zařízení složená 
z více materiálů

 Takhle ne!
Následující fotografie zobrazují bezohled-
nost některých lidí, kteří se zbavují své-
ho odpadu tím  způsobem, že jej vhodí 
do nejbližšího kontejneru nebo jej k němu 
uloží. Fotografie byly pořízeny v  Bojkovi-
cích a v příměstských částech města.

Jak už zde bylo uvedeno, pokud uvidíte 
plný kontejner, tak odešlete QR kód nebo 
SMS ve stanoveném tvaru na číslo, které je 
na  každém kontejneru. Tímto upozorně-
ním nejvíce pomůžete městu i  ostatním 
občanům, protože kontejner bude před-
nostně vyvezen. 

 Neukládejte odpad na  zem v  okolí 
kontejnerů! Volně uložený odpad láká 
drobné hlodavce, které ve městě nechce-
me anebo tento odpad rozfouká po oko-
lí vítr, což způsobuje další problémy. 
Upozorňujeme, že ten, kdo odpad uloží 

na  zem mimo kontejnery nebo popelni-
ce, zakládá podle zákona „černou sklád-
ku“ a dopouští se přestupku znečišťování 
veřejného prostranství. Za  tento přestu-
pek může Policie uložit na místě pokutu 
do výše 2 000 korun nebo následně správ-
ní orgán až do výše 20 000 korun.

 Pneumatiky
Pneumatika není plast ani komunální 
odpad a  její likvidaci platí každý již v  její 
pořizovací ceně. Využijte proto zpětného 
odběru pneumatik přímo v servisu nebo 
u jejich prodejce.  

Pneuservisy, autoservisy a jiná místa pro-
deje pneumatik jsou prvotní místa sbě-
ru, kde Vám musí pneumatiky zdarma 
odebrat, bez ohledu na  jejich rozměr. 
Na  sběrný dvůr by měly být pneumatiky 
odkládány pouze výjimečně (většinou je 
to bohužel obráceně). 

Jiří Svoboda, vedoucí Odboru 
rozvoje města a životního prostředí

Služba sociální rehabilitace nově v Přečkovicích 
Luisa, z. s., sídlí na adrese Bří Lužů 116, 
Uherský Brod. V rámci Klubu duševního 
zdraví poskytuje službu sociální rehabili-
tace dle § 70 zákona 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách, která zahrnuje soubor 
specifických činnosti směřujících k dosa-
žení samostatnosti, nezávislosti a  sobě-
stačnosti osob s  chronickým duševním 
onemocněním a lehkým mentálním po-
stižením, kterým pomáhá s  opětovným 
začleňováním do běžného života. Poslá-
ním Klubu duševního zdraví je pomáhat 
osobám ve věku od 18 do 80 let s chro-
nickým duševním onemocněním z okru-

hu psychóz, afektivních a  neurotických 
poruch, s lehkým mentálním či kombinova-
ným postižením v opětovném začleňování 
do  běžného života, přispívat ke  zvýšení 
jeho kvality a napomáhat při překonávání 
obtíží duševního onemocnění, mentálního 
postižení či jiného hendikepu z Uherského 
Brodu a jeho blízkého okolí. 
 A právě v prostorách bývalé dvoutřídní 
školy v Přečkovicích č. p. 73 proběhl v červ-
nu 2019 týdenní příměstský keramický tá-
bor pro děti ve věku 7 – 12 let, na kterém 
si chlapci a děvčata vyzkoušeli modelování 
z keramické hlíny i jiné vyrábění, hry, dob-

rodružství, zažili  nová přátelství.  V  sou-
časné době prochází objekt rekonstrukcí 
za finanční podpory 110 tisíc korun z Od-
boru kultury a památkové péče Zlínské-
ho kraje a sponzorského daru firmy Ton-
dach v hodnotě čtyřiceti tisíc korun a již 
v nejbližší době je v plánu registrace služ-
by sociální rehabilitace v Přečkovicích.
 Více informací o službě sociální reha-
bilitace v  Přečkovicích a  Uherském Bro-
dě na telefonu 572 630 241, mobilu: 774 
323  150, e-mailu: luisa.ub@seznam.cz 
nebo na webových stránkách: www.luisa-
-centrum.cz        Irena Staníková
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Neděle, 17. listopad 2019, 
17:11 hodin, Tillichovo náměstí
Od páté hodiny odpolední se na  náměs-
tí scházejí lidé, aby si připomenuli třicet 
let od sametové revoluce. Dospělí i děti si 
krátí chvíli čekání prohlížením vystavených 
prací žáků základní školy s tématem před 
a  polistopadových událostí. Vzhledem 
k  náladě, která se poslední dny, týdny, či 
dokonce roky objevuje mezi lidmi, orga-
nizátoři nečekají velkou účast. Zástupci 
města Bojkovice i  základní školy vlastně 
neví, co mají čekat. Prázdné náměstí? Pro-
testní akce bojkovských zastánců starých 
pořádků? Či jen prostě bojkot této akce? 
„Přirozenou nevýhodou demokracie je to, 
že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně 
svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou 
vážně, umožňuje téměř vše.“ Slova muže, 
jehož jméno je logicky se sametovou re-
volucí nejvíce spojováno, slova předního 
představitele Občanského fóra a  našeho 
prvního porevolučního prezidenta Václava 
Havla. Nervozita je proto znát. 
 Přesto, když se na Tillichovo náměs-
tí začne pomalu snášet tma, přicházejí 
desítky bojkovských občanů a  centrum 
našeho malého městečka se začíná za-
plňovat. Symbolicky přesně v  17 hodin 
a  11  minut se z  pódia rozezní melodie 
české státní hymny v  podání místního 
pěveckého sboru Notabene. Dav umlkne 
a ve vzduchu je cítit cosi z oněch listopa-
dových dnů roku 1989. 
 Následuje vystoupení žáků Základní 
školy Tomáše Garrigua Masaryka. Pásmo, 
v  němž všechny přítomné provedou do-
bou, která začala na  balkoně Staroměst-
ského náměstí 25.  února 1948 a  skončila 
díky statečnosti nejen mladých lidí v  lis-
topadové dny roku 1989. Žáci devátých 
tříd Veronika Jančová a Tomáš Dolina při-
pomněli všem dobu totalitního režimu, 
který zde vládl tvrdou rukou nekonečných 
jedenačtyřicet let. Dobu nesvobody, stra-
chu, zatýkání, mučení, vykonstruovaných 
politických procesů a  poprav nevinných 
lidí. Ticho a vážnost situace je hmatatelná. 
Proslov pana radního Vlastimila Hely at-
mosféru jen umocňuje. Pro ty, kteří si ne-
mohou pamatovat období totality, přibli-
žuje, jak to za  dob komunismu chodilo. 
Nejednoho z  nás mrazí v  zádech. Naději 
do budoucna, jak sám říká, nalézá v mladé 
generaci. 
 Dvě studentky Gymnázia J. A. Komen-
ského v Uherském Brodě, absolventky naší 

základní školy, čtou své práce, svá zamyšle-
ní nad tím, jak vidí naši zemi po 30 letech 
od revolučních dnů. Při jejich prezentaci se 
opět nelze ubránit dojetí. Není se co divit, 
že Adéla Zábojníková a Lucie Brůzlová se 
se svými úvahami dostaly až do Štrasbur-
ku, kde Adélka jako vítězka soutěže o nej-
lepší článek bude svou práci číst přímo 
v europarlamentu. Hlavou nejednoho pří-
tomného jistě proběhne myšlenka, že když 
takto uvažují mladí lidé, není vše ztraceno 
a  že proti „blbé náladě“, kterou se kolem 
nás snaží spousta lidí šířit, je i nastupující 
generace imunní.
 Starosta města Petr Viceník naváže 
v  duchu naděje, kterou přináší současní 
mladí lidé, ale zároveň nezapomene připo-
menout obavy z technologií, jež umožňují 
šíření nepravdivých zpráv. Jeho slova jsou 
pragmatická a pro všechny přítomné, kteří 
drží v rukou otěže výchovy svých potom-
ků, velmi důležitá. Společně s organizátory 
tohoto podvečera – místostarostkou Dag-
mar Peřestou, ředitelem školy Zdeňkem 
Ogrodníkem, Vlastimilem Helou a v nepo-
slední řadě zastupitelem Zlínského kraje 

Liborem Lukášem – zapálí svíčky a předají 
je symbolicky nástupcům demokracie – 
žákům a studentům. 
 Nemálo lidí se k  nim přidá a  střed 
našeho malého náměstí se plní hořícími 
svíčkami. K uším přítomných doléhají pís-
ně Gaudeamus igitur či Jednou budem 
dál v podání sboru Notabene a ke svému 
vystoupení se chystají bývalí žáci základní 
školy se svou hudební skupinou Tetris, kte-
rá vzešla ze ZUŠ Bojkovice a kteří dnešní 
podvečer uzavřou.
 Lhostejnost k  druhým a  lhostejnost 
k osudu je přesně tím, co otevírá dveře zlu. 
Važme si proto všech, kteří se s tím nesmí-
řili a nehodlají zavírat oči a být lhostejnými. 
Protože nebylo nic snazšího, než zavřít oči 
a stejně jako nemalé množství obcí v naší 
republice se s  oslavami vypořádat mlče-
ním. V Bojkovicích se nemlčelo. Cinkalo se 
klíči. Houkaly sirény, až se do očí draly slzy, 
vodní děla stříkající do Olšavy připomína-
la, co se před 30 lety dělo. A tak to má být. 
Protože těm, co zapomínají, je třeba připo-
menout.

Petra Brůzlová
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Děti zpívaly seniorům 
k jejich svátku

SKD BOJKOVICe projde reorganizací
Projekt má podporu klíčových zákazní-
ků, dodavatelů a věřitelů. Dokončen by 
měl být během prvního pololetí příští-
ho roku   
 Bojkovice 11. 11. 2019 (okres Uher-
ské Hradiště, Zlínský kraj). Společnost 
SKD Bojkovice, která vyrábí vstřikovací 
formy a  plastové díly pro automobilo-
vý průmysl, dne 30.  10.  2019 formálně 
zahájila projekt svého ozdravení. Na zá-
kladě tzv.  předjednané reorganizace 
dojde k  vyřešení její staré dluhové zá-
těže a v průběhu prvního čtvrtletí roku 
2020 by ji měl majetkově převzít nový 
investor.
 „Problém SKD  Bojkovice byl v  tom, 
že přerostla z  klasické rodinné firmy 
ve  větší korporaci s  tržbami blížícími se 
jedné miliardě korun, jenže tomuto vý-
voji nepřizpůsobila svoje vnitřní řízení. 
S  tím souvisí nyní prováděné restruktu-
ralizační kroky v rámci soudem povolené 
reorganizace,“ uvedl krizový manažer 
Pavel Babiš, který na tuto pozici do SKD 
nastoupil v červenci 2019.
 Všechny klíčové změny chce společ-
nost dokončit velmi rychle v řádu měsí-

ců, nejpozději v průběhu prvního pololetí 
roku 2020. Pro firmy podnikající v  oblasti 
automotive je rychlost provedené restruk-
turalizace velmi důležitá. „Zásadní je, že 
jsme si udrželi klíčové zákazníky i dodava-
tele. Máme také podporu stěžejních věři-
telů včetně hlavního, jímž je naše úvěrující 
banka Česká spořitelna (ČS). Proto jsem 
přesvědčen, že celý projekt úspěšně do-
končíme,“ říká Pavel Babiš.
 Výroba v SKD Bojkovice normálně po-
kračuje, firma plní nasmlouvané zakázky. 
Prováděná restrukturalizace se s výjimkou 
běžné fluktuace (odchody do  důchodu, 
výpověď ze strany zaměstnance apod.) ni-
jak razantně nedotkla ani zaměstnanosti. 
„V současnosti máme 430  zaměstnanců 
a  jejich počet se nijak dramaticky měnit 
nebude. Jsem rád, že lidé ve firmě provádě-
né změny včetně podstatné změny firem-
ní kultury chápou a  většinou podporují,“ 
dodává Pavel Babiš s tím, že se mimo jiné 
též podařilo posílit manažerský tým o dva 
špičkové odborníky s bohatými profesními 
zkušenostmi nejen z oboru automotive.
Firmou připravený reorganizační plán, kte-
rý je součástí povolené reorganizace, počítá 

také se vstupem nového investora. Stane 
se jím vítěz transparentního výběrového 
řízení a znám by měl být v prvním čtvrtle-
tí roku 2020. Nový vlastník získá 100pro-
centní podíl v SKD Bojkovice, s.r.o. a po-
skytne firmě nové úvěrové financování. 
V současné době se dluhy SKD Bojkovice 
pohybují na  úrovni 500 milionů korun. 
Zhruba polovina připadá na  původní 
úvěr ČS, ostatní pak na  zhruba dalších 
700 věřitelů (z  toho většina pohledávek 
se týká cca 30 největších věřitelů) z běž-
ného obchodního styku.
 SKD  Bojkovice, s.r.o. v  současnosti 
podniká ve dvou výrobních závodech – 
nástrojárně a lisovně plastů. V roce 2018 
dosáhla tržeb na úrovni cca 776 milionů 
korun, většinu své produkce exportuje 
především do zemí EU. Provozní hospo-
dářský výsledek (EBITDA) byl záporný 
ve  výši 143 milionů korun. V  letošním 
roce by se tržby měly pohybovat okolo 
743 milionů korun a  EBITDA ve  výši – 
16 milionů korun. Firma byla jako Strojí-
renské kovovýrobní družstvo (SKD) Boj-
kovice založena v roce 1990.

Pavla Kánská, personalistka SKD

Rok se s rokem sešel a naši klienti opět 1. října 2019 oslavili spolu 
s dětmi z Mateřské školy Čtvrť 1. máje Mezinárodní den seniorů. 
Je krásné, že i v dnešní době se myslí na seniory, třeba podobou 
jejich svátku. Při setkání s dětmi vidíme v očích seniorů radost, lásku 
a také to, že si třeba rádi vzpomenou na svoje léta, kdy i oni byli ma-
lými dětmi. Tento rok si pro nás krátké pásmo básniček a písniček 
připravily děti z oddělení Želviček spolu se svými učitelkami. Jejich 
vystoupení se moc povedlo a že se líbilo i všem přítomným, bylo 
znát z jejich radosti a velkého potlesku, který dětem věnovali jako 
poděkování. Na závěr děti obdarovaly přítomné klienty krásnou 
papírovou kytičkou a všichni jsme dostali velké přání s básničkou. 
Moc děkujeme dětem, že s námi oslavily tento den a těšíme se na 
jejich další návštěvu.                      Vendula Kojecká, 

Sociální služby města Bojkovice

Na tú 
svatú Katerinu

Svátek sv.  Kateřiny býval dříve posledním dnem, kdy se konaly 
zábavy a začal adventní čas. A proto, 20.  listopadu 2019, s námi 
klienti Sociálních služeb Bojkovice tento svátek oslavili tradiční 
Kateřinskou zábavou. Všichni se těšili z  dobrého občerstvení, 
hudby a tance. Tentokrát nám po celou dobu zábavy hrálo k tanci 
a poslechu duo harmonikářů. Program byl zpestřen bohatou tom-
bolou, u které jsme si užili skvělou zábavu a plno smíchu. Domů 
všichni odcházeli s pocitem krásně stráveného odpoledne.

Vendula Kojecká, Sociální služby města Bojkovice
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Hudební odpoledne pro seniory
Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 nás navštívili 
spolu se svými učiteli žáci ZUŠ Bojkovice. 
V  rámci hudebního odpoledne přišli na-
šim klientům a  svým příbuzným zahrát 
a  zazpívat. Všichni jsme se setkali v  hale 
domu s pečovatelskou službou na Tovární 
ulici. Během vystoupení jsme si vyslech-
li děti s  ukázkami nacvičených skladeb 
a písní.
 Během koncertu se nám představili 
mladí houslisté, klavíristé, akordeonisté, 
kontrabasisté, trumpetistky a  zpěvač-
ky. Všechna představení se dětem moc 
povedla, přítomní si pozpěvovali spolu 
s  nimi a  na  závěr si všichni spolu s  mla-
dými akordeonisty zazpívali píseň Škoda 
lásky.

 Zároveň jsme se začínajícím adven-
tem navodili vánoční atmosféru, kdy pro 
všechny přítomné diváky byl připraven 
svařák a  nazdobený vánoční stromeček. 

Podle úsměvu na tváři, chvály a potlesku 
se vystoupení všem líbilo.
 Vendula Kojecká, 

Sociální služby města Bojkovice

Bojkovičtí miškáři spolu nemluvili, ale čaganili
K již zapomenutým atributům bojkovic-
kých miškářů, zvěroklestičů, patřil i oso-
bitý slang, kterým mezi sebou mluvili, 
aby jim nikdo nerozuměl. Proč? Jistě pro-
to, že tím dávali před okolním lidem naje-
vo svou vlastní výjimečnost, nadřazenost 
nad ostatními živnostmi, neboť oni byli 
„lidé světoví“. Při svých cestách za  prací 
procházeli zeměmi Rakouska-Uherska 
i krajinami od Baltského moře až k moři 
Černému, Kaspickému a Středozemní-
mu a jsou zprávy i o jednotlivcích, kteří 
se dostali i na Sibiř a do Ameriky. A jak ta 
jejich záhadná řeč vypadala? 
 „Valíce“ (odcházejíce) do  „širokého“ 
(do  světa), oblékli si „huňku“ (košili), „se-
gyňu“ (hlavu) pokryli „lapákem“ čili „hu-
cáněm“ (kloboukem), „okřesky“ (nohy) 
vsunuli do  „vidliček“ (nohavic) a  obuli 
„obuvačky“ (boty), které jim z pevné kůže 
ušil „ohava“ neboli „mrkol“ čili „koža“ (švec), 
vzali „škraban“ (licenci) a valili. Přes rameno 
si pověsili „bojkovicu“ (kabelu). Rozloučili 

se s našinci v „drevni“ (dědině), tedy se svým 
„šalanďákem“ (hospodským), „jankem“ (kně-
zem), „brbty“ neboli „krupicemi“ (učiteli), „po-
pelkou“ (mlynářem) a  ostatními „sochory“ 
(sousedy) a šli do širokého vydřít „ešče aspoň 
na smolu“ (vydělat na dobré pití). Odcházeli 
„švihat“ (kastrovat) mezi „Zlatníky“ tedy „Hla-
váče“ (Němce) a „Papláky“ (Maďary). Švihat 
jim dal některý „hecer“ (pán) nebo „hecerka“ 
(paní), a  to: „kvičáky“ (kance), „ušáně“ – „dis-
ně“ (sviňky), „noháče“ (hřebce), „rožky“ (býky), 
„vlnáče“ (berany), „pazúry“ (psy) a dokonce i 
„mlsoně“ (kocoury).
 Životu bojkovických miškářů věnuji ka-
pitolu ve své nové knížce „Poolšavím cestou 
králů a  špehýřů“, kterou v  minulých dnech 
vydalo  pražské nakladatelství REGIA. Je to 
třetí knížka v edici Tajemné stezky. V prvních 
dvou jsme se společně s Bořkem Žižlavským 
vydali za zapomenutými příběhy do Chřibů 
(Chřiby strážci středního Pomoraví, 2015) 
a  na  Dolňácko (Zapomenuté příběhy slo-
váckého Dolňácka, 2018), v  této poslední 

jsem se už sám vydal Poolšavím od  pra-
mene Olšavy v Bílých Karpatech k soutoku 
s Moravou u Kunovic. Všude se odehrávaly 
úžasné, dramatické příběhy, které po čase 
mizí z paměti lidí a v řeči historiků se pro-
měňují v suchou faktografii.
 Čtenáři v nové knize najdou desítky 
dalších již zapomenutých příběhů, často 
silně emotivních. Třeba pitínskému rodá-
ku arcibiskupovi Josefu Karlu Matochovi, 
který strávil řadu let v domácí internaci, 
nebo o  jednom z  největších mamu-
tích klů (250  cm délka, 25  cm průměr) 
nalezeném patnáctiletým Stanislavem 
Janíčkem v roce 1953 v Šumicích, či o za-
pomenutých židovských sourozencích 
Jellinekových z  Drslavic, kteří význam-
ným způsobem zasáhli do kulturně poli-
tických dějin rakouské monarchie. 
 Knížka Poolšavím cestou králů a špe-
hýřů je k dostání v Muzeu Bojkovska, kde 
se také 22. října uskutečnil křest knihy.

Jiří Jilík, Uherské Hradiště

Třináctý listopad je Světový den laskavosti
Jak podpořit děti, aby se uměly vcítit 
do druhých lidí, byly vlídné a laskavé? Dej-
me jim šanci, aby se tomu naučily. V celém 
světě je 13. listopad Dnem laskavosti. 
 V Česku tento rok probíhal již 3. ročník 
celostátního Happeningu #jsemlaska-
vec. Jistě dobrá příležitost, aby si na vlast-
ní kůži zkusily konání dobrých skutků. 
A proto k nám v tento den opět přišly děti 
ze  ZŠ  Štefánikova  957 projevit laskavost 
našim obyvatelům v  Domě s  pečovatel-

skou službou na Černíkově ulici. 
 Předvedly nám ukázku z tvorby jejich 
školního divadla NeNuda s pásmem básní, 
písní a krátkou hranou pohádkou O třech 
prasátkách.
 Vystoupení se všem přítomným (podle 
úsměvů na tváři) moc líbilo. A k děkujeme 
je třeba říct, Laskavost je nakažlivá´.

 Vendula Kojecká, 
Sociální služby města Bojkovice
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 Investiční akce na základní 
 škole pokračují i v létech 2000-2010
Celostátní školství se na  konci devade-
sátých let začíná mírně konsolidovat, ale 
proklamované sliby tehdejší vládní garni-
tury plněny nebyly. Tolik očekávaný nový 
Školský zákon neprošel parlamentem, od-
borníky neustále komentovaná Bílá kni-
ha s  důležitým Karierním řádem učitelů 
spadla pod stůl. Nic nového pod sluncem. 
Stávky učitelstva jsou k  ničemu, nikdo je 
nebere vážně. 
 Mzdy skomírají, učitelé mají nejnižší 
mzdy ze  všech vysokoškoláků, ale jejich 
odpovědnost se zvyšuje, a jak se zdá, prá-
va mají pouze sebestřední žáci a  jejich 
rodiče, z nichž někteří toho dovedou ne-
patřičně zneužít proti pedagogům. Mnozí 
ředitelé dobrovolně odcházejí ze  svých 
funkcí, řada učitelů mění zaměstnání. Uči-
telské povolání ztrácí na prestiži a studenti 
o něj nejeví téměř žádný zájem. Bojkovská 
škola i přes tato nesporná fakta si udržu-
je dobrou pověst, což potvrzují inspekční 
a kontrolní zprávy nadřízených orgánů.

 Stravovací a vstupní pavilon
Hrozbu definitivního uzavření školní jí-
delny z důvodu hygienického a prostoro-
vého řeší město výstavbou stravovacího 
a vstupního pavilonu. Stavba byla zaháje-
na v červenci roku 2000, ale od počátku se 
investor potýkal se zajištěním financová-

ní. Stavební firma musela z těchto důvodů 
stavbu pozastavit na osm měsíců, což se 
ve  finále odráželo na  překotné, mnohdy 
málo kvalitní práci řemeslníků. 
 Nakonec vše dobře dopadlo a na sva-
tého Václava 28. září 2002 se nová školní 
budova oblékla do  slavnostního hávu 
a starosta města František Slavíček společ-
ně s  významnými hosty přestřihli pásku. 
Tímto gestem byl otevřen dlouho oče-
kávaný moderní a funkční Vstupní a stra-
vovací pavilon, který byl oceněn nejlepší 
školskou stavbou roku 2002. Žákům se 
v přízemí otevřely vzdušné chráněné šat-
ny, především však slunná a  prostorná 
školní jídelna s  moderně vybavenou ku-
chyní. Nové prostory získala školní družina 
a kuchařky, včetně správních zaměstnan-
ců své zázemí. Po  vstupu do  vstupního 
pavilonu vítají přítomné po obou stranách 
stěn dva významné mozaikové portréty 
osobností našeho kraje. Jana Ámose Ko-
menského a Tomáše Garriguea Masaryka.
Ještě chybělo spojit tento hezký a příjem-
ný vstup s ulicí Štefánikovou, aby měli žáci 
„kudy chodit.“ Bylo rozhodnuto, že zde 
povedou kamenné schody. Práci vykona-
la velmi odborně firma Kamenictví Trtek 
z Nivnice.

Cena stavebního díla: 41. 200 000,- Kč 
(téměř celá částka z dotačního titulu)
Dodavatel: POZIMOS Zlín a.s.

Investor: Město Bojkovice 
Projektant: Ing. arch. Luděk Cahel 
Doba realizace: červenec 2000–září 2002 

 školní park otvírá své brány
Mezi vstupním pavilonem a sportovní ha-
lou se vytvořila volná proluka, kterou ško-
la po dohodě s městem využila k realizaci 
výstavby relaxační a oddychové zóny pro 
všechny žáky školy, obzvláště pak pro děti 
ze školní družiny.
 Nejdříve byla odstraněna budova sta-
rých dílen a v červnu 2005 byla zahájena 
výstavba firmou BEST Bojkovice. Stavební 
práce probíhaly přerušovaně, za pochodu 
se měnily plány a  hledaly se další cesty, 
jak ještě efektivněji využít mírně členi-
tého terénu a  připravit co nejlépe mož-
nosti žákům pro volný čas. Na počátku 
října po  zrychlené kolaudaci bez účasti 
zástupce školy předal dodavatel školní 
park investoru městu Bojkovice. Vedení 
školy následně zjistilo řadu nedodělků, 
a proto se do dokončovacích prací pustila 
škola sama. Výsadbu solitérů, okrasných 
keřů, živých plotů a trávníků provedla fir-
ma Ing. Miroslavy Beňové, byl zprovozněn 
vodní prvek, rozmístěny parkové lavičky, 
instalován nový plot se vstupní branou 
a další.
 Pro radost, sport a  odpočinek slou-
ží všem žákům 18  drah minigolfu, po-
lyfunkční hřiště na  nohejbal, streetbal 
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či malou kopanou, stůl pro stolní tenis 
a odpočinkové kouty s lavičkami.

Cena stavebního díla: 1. 386 797,- Kč  
Projekce: Ing. arch. Luděk Cahel 
a Ludvík Dvořák 
Dodavatel: stavební firma BEST Bojkovice
Investor: Město Bojkovice 
Doba realizace: březen 2005–červen 2006 

 Zateplení a oprava původní školní 
 budovy a učebnového pavilonu
Velkou starost dělala vedení školy stará 
školní budova z roku 1931, která byla v ha-
varijním stavu. Situace byla zachráněna 
ve školním roce 2008–09, kdy město do-
sáhlo na evropské fondy. Nejen na původ-
ní budově, ale i  na  učebnovém pavilonu 
z roku 1993 byla vyměněna všechna okna 
a venkovní dveře, obvodový plášť byl za-
teplen polystyrenem. Půdní prostory včet-
ně spojovacího krčku mezi učebnovým 
pavilonem a  jídelnou byly zatepleny do-
statečnou izolační vrstvou. Došlo k celko-
vé výměně okapů a svodů a ke generální 
opravě hromosvodů. Obě budovy dostaly 
nově zářící fasádu. Práce byly zahájeny 
v měsíci únoru 2009 a ukončeny v červnu 
téhož roku. Celá rekonstrukce probíhala 
za  plného školního provozu, výuka byla 
rušena hlukem, velkou prašností, chladem 
a  přítomností celé řady málo odpověd-
ných a neukázněných pracovníků. Bylo to 
náročné pro všechny. Žáky, učitele, správ-
ní zaměstnance, a především pro vedení, 
které neslo odpovědnost za  bezpečnost 
všech žáků a všech zaměstnanců.

Cena stavebního díla: 13. 588 000,- Kč 
Projekce a dodavatel: RENOMIX Zlín a.s. 
Investor: Město Bojkovice 
Doba výstavby: únor–červenec 2009 

 Výstavba víceúčelového 
 tartanového hřiště
Venkovní sportovní areál je nedílnou sou-
částí každé školy. Pár let trvalo, než se náš 
sen splnil, čemuž předcházela řada neú-
spěšných jednání, tahanic a sporů, ztrácení 
nervů a zdraví. V květnu 2009 začaly výko-
pové práce za sportovní halou, v prostorách 
starého školního hřiště. Počasí nám přálo 
a dodavatelská firma se od začátku ukázala 
jako velmi odpovědná a vysoce profesionál-
ní. Pracovalo se přesně dle harmonogramu 
dlouho do večera, o sobotách, často i o ne-
dělích, a tak konečný termín ukončení stav-
by byl v předstihu splněn. 

 Pátek 18. září 2009 byl nádherný pro-
sluněný den. Na slavnostní otevření přišli 
žáci školy, studenti, učitelé, představite-
lé města a  okolních obcí, řada občanů 
a mnoho pozvaných hostů, mezi nimiž byl 
Libor Lukáš, statutární zástupce hejtmana, 
senátorka Juřenčáková, poslanec Hovorka 
a  další. Zlatistvé sluneční paprsky se od-
rážely od sytě červeného tartanu a pyšná 
sportovní hala se stydlivě usmívala, že 
po  13  letech čekání má konečně svého 
partnera.
 Po projevech, hymnách, posvěcením 
areálu místním knězem Jiřím Změlíkem 
a dalších oficialitách vyběhli na nový spor-
tovní povrch kluci i  děvčata ve  sportov-
ním a předvedli divákům svou šikovnost, 
rychlost a  obratnost v  řadě sportovních 
disciplín.
 Je třeba připomenout, že při této 
slavnostní chvíli byla rovněž vzpomenuta 
i generální oprava školních budov a jejich 
zateplení, které výrazně zlepšilo komfort 
pro všechny žáky a učitele.  Pavilony školy 
po ukončení slavnostního aktu byly zpří-
stupněny k  prohlídce, kde bylo možno 
zhlédnout kromě jiného tvořivé dílny žáků 
školy. V  letošním roce jsme vzpomněli 
10. výročí této události.

Cena stavebního díla: 5. 300 000, Kč
Dodavatel: PRUFIA Nivnice s.r.o. 
Doba realizace: květen–červenec 2009

Součástí sportovního areálu je běžecký 
ovál, čtyři dráhy na  sprinty (60  m), dva 
sektory pro skok daleký, sektor pro vrh 
koulí a pro skok vysoký, polyfunkční hřiš-
tě pro malou kopanou, tenis, basketbal, 

nohejbal, volejbal, beachový kurt na  vo-
lejbal, rozcvičovací plocha. Sportoviště je 
v podzimních a jarních měsících využívá-
no téměř denně k výuce tělocviku, v od-
poledních hodinách pro školní družinu 
a neorganizované sportovce.
 Nelze zapomenout ani na  generální 
opravu nejstarší školní budovy – Obecnou 
školu na nábřeží Svobody, kde jsme stále 
měli umístěny čtyří třídy.
 Další investiční akce, které výrazně 
zlepšily podmínky pro výuku, se týkaly 
těchto zařízení: Základní umělecké školy 
Bojkovice, Domu dětí a mládeže Bojkovi-
ce, Dětského domova Bojkovice, Mateřské 
školy Bojkovice, Praktické základní školy 
Bojkovice a  Střední církevní školy Bojko-
vice. Velkou zásluhu na těchto akcích mají 
bývalí starostové města Ladislav Kocman, 
František Slavíček a Josef Langer.
 Na  počátku roku 2000 má škola 
cca  700 žáků, které vzdělává více než 
40  učitelů. Od  školního roku 2007-08 je 
zahájena výuka podle nového Školního 
vzdělávacího programu, jehož autorem se 
stal, (jako na všech školách v celé ČR), celý 
učitelský sbor. I tak se může stát zbavit své 
odpovědnosti ke vzdělání. Učitelé praco-
vali na tomto programu více než rok bez 
nároku na finanční odměnu.
 V  roce 2002 zemřel bývalý učitel 
a  ředitel školy, později starosta města 
RNDr. Ladislav Kocman. Zasloužil se o vý-
stavbu učebnového pavilonu a sportovní 
haly, byl výraznou osobností nejen učitel-
ského sboru, ale celého Bojkovska. Bylo 
mu 67 let.
 Zdeněk Ogrodník st., 

emeritní ředitel školy

100. výročí založení Měšťanské školy – 6. část
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 Jaroslav Valášek se narodil 24.  ledna 
1909 ve Zlobicích, okres Kroměříž, což je 
jen sedm kilometrů od  Křenovic, rodiště 
další významné osobnosti Bojkovic – Aloi-
se Jaška.
 Po absolvování učitelského ústavu 
v Kroměříži vykonal v roce 1930 zkoušku 
dospělosti. Poté byl ustanoven učitelem 
na  obecné škole ve  Starém Hrozenkově, 
od  1.  května 1931 učitelským čekatelem 
a  od  1.  11.  1934 definitivním učitelem. 
Zkoušku způsobilosti pro obecné školy 
vykonal v roce 1932 před zkušební komisí 
v Kroměříži, zkoušku učitelské způsobilos-
ti pro hlavní (měšťanské) školy z I. skupiny 
ukončil roku 1942 před zkušební komisí 
v  Brně. Po  dvouletém působení ve  stře-
disku Moravských Kopanic působil na růz-
ných místech tehdejšího okresu Uherský 
Brod (v  Částkově, Bánově, Suché Lozi, 
Hradčovicích). Vojenskou službu konal 
v letech 1933 až 1934. Od 1. 11. 1942 byl 
ustanoven učitelem na hlavní škole v Boj-
kovicích. 
 Oženil se s  Vlastimilou Dolinovou, 
dcerou řídícího učitele Karla Doliny, a spo-
lečně vychovali dva syny, Jaroslava a Vlas-
timila. 
 Měl blízko k  lidové straně, tělocvičné 
jednotě Orel i skautům. V letech 1947/48 
vykonával funkci jednatele spolku „Lidový 
dům“. Byl také funkcionářem Klubu přá-
tel Junáka. Jako rodák z Hané byl jedním 
z řečníků nad rakví Aloise Jaška a loučil se 
s ním za rodný kraj.
 Na  jaře 1954 byl ve  volbách zvolen 
do MNV a na podzim téhož roku byl spo-
lu s  několika dalšími v  čele rozsáhlého 
veřejného odporu proti řediteli Jindřichu 
Götzovi, kterému oprávněně vytýkali 
diktátorské metody. V  lednu 1955 vše 
vyvrcholilo setrváním Götze a  Valášek 
byl od  1.  února 1955 přeložen společ-
ně s  manželkou Vlastimilou do  Nivnice. 
Zpět se vrací až s počátkem školního roku 
1962/63. Později vykonával významné 
funkce v rámci samosprávy. Stal se 1. mís-
topředsedou MNV a také předsedou kul-
turní komise při MěstNV.
 V  Bojkovicích dlouhá léta nebyla ve-
dena kronika. Jaroslav Valášek jako učitel 
českého jazyka a dějepisu měl k literatuře 
vztah. Ač nebyl bojkovský rodák, s dřívější 
historií Bojkovic se mohl seznámit pro-
střednictvím svého tchána Karla Doliny. 
Úkol byl obtížný. Posledním bojkovským 
kronikářem byl Karel Dolina. Prakticky 
od  dob okupace do  roku 1971 nebyla 

s výjimkou zápisů za rok 1951 a 1964 kro-
nika vůbec vedena. Vedle pravidelných 
každoročních zápisů, s  nimiž započal ro-
kem 1972 přistoupil k tzv. retrospektivním 
zápisům, kdy byly záznamy za  jednotlivé 
chybějící roky vytvářeny zpětně. Zname-
nalo to tudíž shromáždit velké množství 
materiálů ze  všech oblastí života města 
a  vyslechnout mnoho pamětníků, aby 
bylo možné zápisy doplnit. 
 Od  vzniku městského zpravodaje 
v  roce 1976 byl až do  své smrti členem 
jeho redakční rady a  na  jeho stránkách 
také publikoval. Každoročně byly pořá-
dány „besedy nad kronikou“ pro mládež 
a další beseda pro veřejnost. V letech 1984 
až 1986 pořádal přednášky pro žáky školy 
v  přírodě a v  rámci městských částí také 
přednášky z  jejich historie. Úhrnem na-
psal padesát ročních zápisů, z toho 32 re-

trospektivních. Proběhlo také několik vý-
stavek na téma budování města či v roce 
1986 výstava městských kronik. 
 Vynikající úroveň kronikářských zá-
pisů byla prokázána také účastí v  třech 
ročnících celonárodní soutěže kronikářů 
na  různá témata, kde Jaroslav Valášek 
získal v  rámci uherskohradišťského okre-
su dvakrát první místo. V  rozhovorech 
s pamětníky i prostřednictvím studia nej-
různějších dokumentů zpracovával neo-
byčejně pečlivě různá témata z  historie 
Bojkovic. Kronika byla vždy k dispozici jak 
učitelům pro výuku dějepisu a vlastivědy, 
tak studentům i dalším zájemcům o histo-
rii. V posledních letech mu při tvorbě kro-
niky pomáhala jeho manželka Vlastimila 
Valášková. Zemřel náhle 28. 1. 1989 v ne-
mocnici v Uherském Hradišti.
      Tomáš Hamrlík, ředitel Muzea Bojkovska

Kronikář Bojkovic Jaroslav Valášek
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Mateřská škola a její projekty
Nový školní rok je pomalu ve své první 
polovině, a proto nám dovolte podělit se 
s vámi o dění v našich mateřských školách. 
Školní rok začal oficiálně 2. září 2019, ale 
děti včetně nově přijatých měly možnost 
navštívit mateřské školy již v pátek 30. srp-
na 2019 na Dnu otevřených dveří. V tento 
den se brány školek otevřely nejen dětem, 
ale i  rodičům či prarodičům, kteří mohli 
do  mateřských škol doprovodit své rato-
lesti a  strávit s  nimi příjemné dopoledne 
nejen v prostorech třídy, šatny, ale i zahra-
dy, která vybízela k  prohlídce a  posezení 
teplým a slunečným počasím. Takto strá-
vené dopoledne pomohlo dětem nastar-
tovat nový začátek roku po delší prázdni-
nové odmlce.
 Během školního roku jsme zváni 
na mnoho kulturních, sportovních i spole-
čenských akcí, pořádaných organizacemi, 
se kterými máme výbornou spolupráci. 
První sportovní akci, které jsme se zúčast-
nili už první týden nového školního roku, 
pořádala TJ  Slovácká Viktoria na  fotbalo-
vém hřišti pod vedením Luboše Valtera 
ve  spolupráci s  Domem dětí a  mládeže. 
Společně jsme si vyzkoušeli různé spor-
tovní disciplíny a strávili dopoledne, které 
vedlo k podpoře zdraví našich dětí a mlá-
deže. K dobré pohodě přispělo pěkné po-
časí a možnost využití dětmi velmi oblíbe-
ného skákacího hradu.
 Jak těžký je život nevidomých ve svě-
tě neustálé tmy jsme měli možnost si 
vyzkoušet v  různých aktivitách na  dob-
ročinném projektu Světluška pořádaném 
Domem dětí a  mládeže na  Tillichově 
náměstí. Organizátoři pro děti připravili 
například orientaci v prostoru za pomoci 

kamaráda, stavbu kostek nebo nakreslení 
obrázku se zavázanýma očima. Děti velmi 
pěkně přistupovaly k plnění těchto neleh-
kých úkolů.
 Kultura je nedílnou součástí života 
v mateřské škole. Přinášet dětem pozitivní 
vztah k divadlu, hudbě a umění vůbec, se 
snažíme přibližovat drobnými kulturními 
programy, které zařazujeme do  výchovy 
a vzdělávání našich zařízení každý měsíc. 
Dvě divadelní představení pohádek, Čer-
vená sukýnka a Včelí medvídci, již máme 
za sebou. Nejsme jen pasivními příjemci 
kultury, ale také se aktivně zapojujeme 
do kulturního života našeho města.
 Společně strávený čas dětí a rodičů je 
nádherný a  nenahraditelný. Snažíme se 
o  to, aby takových  hezkých setkání bylo 
dětem prostřednictvím mateřských škol 
nabízeno co nejvíce. Jedním z  nich se 
ukázalo Dýňobraní, kdy společná práce 
a společné chvíle přináší dětem i rodičům 

úsměv na tváři a radost v dětských srdcích. 
Děti si společně s rodiči vydlabaly a vyře-
zaly dýni dle své fantazie, tvořily v kreativ-
ních dílničkách, na školní zahradě změřily 
svou sportovní zdatnost a  měli možnost 
ochutnat dobroty vyrobené z dýně, které 
připravil kolektiv mateřské školy.
 Předzvěstí nejkrásnějších svátků v ro-
ce je tradiční oslava sv. Martina. V  tomto 
čase se dokážeme na chvíli zastavit v kaž-
dodenním shonu a prožít pár příjemných 
chvil se svými nejbližšími, pohovořit s přá-
teli a kamarády při dobrém jídle a moku. 
Také letos 11.  listopadu jsme se sešli 
na Tillichově náměstí a  prožili pohodové 
odpoledne, ke kterému jsme přispěli ma-
lým kulturním programem. Děti si pro ten-
to den vyrobily lucerničky, které se rozsví-
tily při tradičním Lucerničkovém průvodu 
naším městem v čele se svatým Martinem 
na bílém koni. V našem stánku jste se moh-
li zahřát vynikajícím punčem, ochutnat 
svatomartinské rohlíčky i výbornou grilo-
vanou klobásu. Oslava svátku sv. Martina 
se stala významnou společenskou událos-
tí pořádanou našimi mateřskými školami. 
Akce probíhala ve spolupráci s městským 
úřadem, Sborem dobrovolných hasičů 
a dalšími organizacemi.
 Naše mateřské školy se zapojily 
i  do  celorepublikových projektů. V  sou-
časné době aktuálně realizujeme dva 
projekty, kterými jsou Babička a dědeček 
do školky a projekt Ekoškola.
 Babička a dědeček do školky. Tento 
projekt spojuje tři generace –  děti, rodi-
če a  seniory. Umožňuje prostřednictvím 
četby setkávání nejmladší a  nejstarší ge-
nerace. Naše mateřské školy se projektu 
účastní již druhým rokem. Čtení probíhá 
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v době přípravy k polednímu odpočinku. 
Babička nebo dědeček docházejí do škol-
ky pravidelně, jeden týden v  měsíci, kdy 
čtou dětem pohádky v  pohádkovém 
kostýmu. Kromě čtení si s nimi o pohád-
kových příbězích povídají, čímž umocňují 
u dětí lásku k četbě, rozvíjí slovní zásobu, 
fantazii i  představivost. Dětem byly roz-
dány pohádkové sešity, ve  kterých mají 
nalepené krátké pohádky. Tyto sešity si 
děti nosí domů a  doma jim rodiče pře-
čtou pohádku za  domácí úkol. Další den 
se babička nebo dědeček ptají dětí, o čem 
byla „domácí pohádka“ a za odměnu děti 
dostanou do sešitu razítko. Cílem projektu 
je co nejvíce rozšířit čtenářskou a jazyko-
vou gramotnost u  dětí a  umocnit pevné 
rodinné vazby. Našim přáním je, aby rituál 
„domácího předčítání“ vydržel v rodinách 
co nejdéle. Čtení probíhá v mateřské škole 
pět měsíců.
 Dále pokračujeme v  enviromentál-
ním projektu Ekoškola, jehož prioritou je 
udržovat naši planetu v čistotě. V novém 
školním roce 2019/2020 se můžeme pyš-
nit tím, že jsme získali titul Ekoškola! Mezi-
národní program Ekoškola, který v České 
republice koordinuje vzdělávací centrum 
TEREZA napomáhá zlepšovat prostředí 
ve škole i v jejím okolí, prohlubuje spolu-
práci mezi dětmi, učiteli a rodiči. Již v květ-
nu 2019 jsme uspěli u auditu, mezinárodní 
titul nám byl přidělen a slavnostně jsme si 
jej převzali v  Senátu Parlamentu České 
republiky. U auditu jsme obhajovali téma 
Odpady, které jsme si v minulém školním 
roce vybrali. V  novém školním roce náš 
Ekotým vybral nové téma Prostředí. Máme 
ve školce vhodné hračky a prvky na školní 
zahradě z ekologických materiálů? Máme 
ve třídách zvířátko? Pečujeme o rostliny? 
To vše, a ještě více budeme s naším Ekotý-
mem a dětmi teprve zjišťovat.
 V  obou našich mateřských školách 
se také modernizují vnitřní prostory a re-
vitalizují prostory venkovní. V  MŠ  Čtvrť 
1.  máje byl pořízen nový nábytek do  ša-
ten dětí, dotovaný z  rozpočtu mateřské 
školy. Tento nábytek svým moderním 
a  barevným designem splňuje požadav-
ky dnešní doby, zlepšuje a zkrášluje pro-
středí školy. Probíhá revitalizace školní 
zahrady v  MŠ  Štefánikova, dotovaná 
z  Národního programu Životní prostředí, 
výzva č.  7/2019: Přírodní zahrady. Jedná 
se o  vybudování a  úpravy dětských hřišť 
a zahrad v přírodním stylu pro předškolní 

děti, který umožňuje dlouhodobý a přímý 
kontakt dětí žít v souladu s přírodou a spl-
ňuje podmínky bezpečnosti.
 V měsíci listopadu se uskutečnilo také 
vánoční fotografování dětí. Věříme, že tyto 
milé fotografie Vás potěší a stanou se krás-
ným vánočním dárkem pro Vaše blízké.
Rozsvícení vánočního stromečku je další 
společenskou akcí, které se pravidelně 
účastníme. Letos připadl tento den na 
pátek 29.  listopadu. Sešli jsme se na Tilli-
chově náměstí, kde probíhal program, 
sestavený z  vystoupení dětí škol mateř-
ských i základních, Domu dětí a mládeže, 
spolků a  organizací působících v  našem 
městě. Děti z MŠ Štefánikova, ze třídy Li-
štiček vystoupily se svým krátkým progra-
mem Šmoulí Vánoce, kterým jistě přispěly 
ke sváteční náladě. Zastavit jste se mohli 

také u našeho stánku, kde jsme ve své na-
bídce měli vynikající punč či drobné deko-
race k vánoční výzdobě Vašeho exteriéru 
či interiéru. 
 Nechyběla ani Mikulášská nadílka, kdy 
nás 4.  prosince navštívil Mikuláš se svou 
družinou a obdařil děti drobnými dárečky 
a  laskominami. Tato akce je již neodmys-
litelně spjata se spoluprací s bojkovickou 
církevní a základní školou. Vánoční besíd-
ky se konaly ve dnech 16. a 17. prosince 
v  prostorech Základní umělecké školy. 
Děti na ně několik dní pilně nacvičovaly 
vánoční pásma, aby tak vnesly kouzelnou 
pohodu do vašich srdcí i domovů.
 Přejeme Vám krásné vánoční svátky. 
Děkujeme za  spolupráci a  těšíme se na 
další setkávání s Vámi v novém roce.  
 Miroslava Jarolímová, učitelka MŠ
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Vánoční svátky nejen o století zpátky aneb 
adventní setkání pohledem vánočního stromu
Je pátek 29. listopadu 2019 a od rána po-
zoruji pod sebou nevšední ruch. Tillicho-
vo náměstí se chystá na nějakou velkou 
událost. Vánočně vyzdobené prodejní 
stánečky, velké zázemí pro občerstvení, 
obrovský adventní věnec se čtyřmi svíč-
kami a nově – přímo vedle mě – betlém 
se slaměnými figurkami v životní velikosti! 
A to nové pódium! Jak mu to sluší ve vá-
nočním dekoru a s nápisem Základní škola 
T. G. Masaryka – Adventní setkání!
 Začíná se stmívat, lidí přibývá, žes-
ťový soubor svým vytrubováním koled 
zahajuje něco neobyčejného. Dozvídám 
se, že místní základní škola letos slaví sto-
leté výročí od založení měšťanské školy 
v Bojkovicích a že dnešní Adventní setkání 
se ponese v  duchu nejen vánočním, ale 
i  oslavném. A  poprvé na  Tillichově ná-
městí! Pozorně poslouchám dialog dvou 
děvčat – Esterky žijící v roce 1919 a Amál-
ky, dívky ze současnosti. A  i když obě žijí 
v odlišné době, shodují se, že duch Vánoc 
by se nikdy neměl vytratit.
 Na pódiu se střídají starší děvčata, jež 
ohromila náměstí svým dechberoucím 
zpěvem, se čtvrťáky, kteří v  rámci svého 
tanečního vystoupení zapalují svíčky vá-
noční. A  teď nastává moje velká chvíle! 
Starosta města Petr Viceník a  ředitel zá-
kladní školy Zdeněk Ogrodník společnými 
silami odpočítávají okamžik, kdy se ho-
nosně a pyšně rozzářím do dálky! Vánoční 
strom v  Bojkovicích je rozsvícen! Počasí 
nám sice v tuto dobu úplně nepřeje, leje 
jako z konve, ale radost a rozzářená očička 
nejen dětí stojí za to!

 A bohatý program pokračuje. Na jeviš-
ti recitují a tančí sněhové vločky alias tře-
ťáci, poté prváčci staví s nadšením sněhu-
láky, čtvrťáci z  plných plic pějí anglickou 
píseň a  … co to? Na  pódium míří ti nej-
menší! Děti z mateřské školy si připravily 
pásmo Šmoulí Vánoce a roztomile a bez-
prostředně se předvádějí před plným ná-
městím. I ta dešťová přeháňka už ustává… 
Celý podvečer se po  náměstí i  okolí line 
vůně nejen zabijačkových specialit, ale 
i svařáku, kávy, perníků atd. Moderátorská 
dvojice nás zve na tyto dobrůtky, které 
pro všechny přítomné připravila školní 
kuchyně. A jak všem chutná! Malí čertíci 
ze 2. tříd se před zraky přítomných snaží 
vyřešit čertovskou záhadu a,  i když tuší, 
že žádné peklo není, přece jen se trošku 
bojí. A za chvilku má obavy téměř každý! 
Po mostě se za obrovského hluku ženou 
na náměstí strašidelní čerti, doprovázení 
anděly a  Mikulášem. Mikulášská družina 

z Domu dětí a mládeže účtuje s malými 
hříšníky…
 Náměstí se zklidnilo a  oči všech se 
opět upírají k pódiu, kde nás šesťáci svým 
vystoupením vrací do  doby, kdy byla za-
ložena naše škola. Za velkého potlesku je 
střídají zpívající a  recitující páťáci a  poté 
dostává svůj prostor na pódiu DFS Světlo-
vánek, který za doprovodu CM Koménka 
předvádí pásmo koledování.
 Tuším, že se program po  dvou a  půl 
hodinách chýlí ke  konci. Už mám pře-
hled, jak se Vánoce slavily před sto lety, 
jak je prožívají lidé dnes, ale co bude dál? 
Za  dalších sto let? Tato otázka se opaku-
je v podání obrovského zpívajícího davu. 
Více než 150 žáků, za podpory svých vyu-
čujících, z plna hrdla zpívá píseň Za sto let 
a přítomné obecenstvo se přidává. Je cítit 
dojetí, společné souznění, radost z krásné 
adventní akce…

Leona Turčinková 



ŠKOLSTVÍ

Naše Bojkovsko 15

 SPš Uherský Brod
Každý rok jezdí žáci 9. ročníku na střední 
školy v našem okolí. 
 První z  nich byla SPŠ Uherský Brod, 
kterou navštívili ve čtvrtek 7. listopadu. 
V  osm hodin vyjel autobus plný zvěda-
vých žáků do Uherského Brodu. Po příjez-
du všechny přivítal ředitel školy Rostislav 
Šmíd. Asi po 20minutové společné be-
sedě byli žáci rozděleni do dvou skupin, 
kdy každá z nich viděla prezentaci o škole 
a prošla se jejími budovami.   Deváťáci si 
prohlédli velmi dobře vybavené dílny pro 
učební obory strojní mechanik, elektrikář, 
autoelektrikář atd., ale i další moderně 
zařízené učebny pro výuku robotiky, CNC 
programování a jiných technologií. Na-
konec navštívili místní středisko HI-TECH, 
které disponuje moderními učebnami vy-
bavenými ICT a prezentační technikou.  
 Exkurze byla velmi zajímavá a určitě se 
některým žákům líbila natolik, že zde bu-
dou chtít studovat.                 Libor Zemánek

 GJP a SOš Slavičín
V  úterý 12. 11. čekal na naše deváťá-
ky před školou autobus, který s  nimi 
v  osm hodin vyrazil na cestu do Slavičí-
na. Cílem byla prohlídka Gymnázia  Jana 
Pivečky a SOŠ v tomto městě. Ještě před-
tím však měli žáci možnost podívat se do 
provozu slavičínské firmy NTS Prometal 
Machining, s. r. o., která dodává výrobcům 
strojů strojírenské díly a moduly vyrobené 
podle výkresové dokumentace zákazníků. 
Žáky uvítal obchodní ředitel a jednatel 
firmy Jaromír Kašpárek, který je seznámil 
s  historií společnosti a jejím zaměřením. 
Deváťáci se podívali do různých objektů 
firmy, poznali různé procesy a technolo-
gie výroby.
 Po prohlídce Prometalu se rozdělili 
na dvě skupiny, z  nichž jedna navštívila 
Střední odbornou školu ve Slavičíně – Div-
nici, druhá se zúčastnila výuky na Gymná-
ziu Jana Pivečky ve Slavičíně. 
 Větší skupina žáků odjela do SOŠ, kde 
je přivítala zástupkyně ředitele Jitka Strn-
ková, která s  nimi pohovořila o možnos-
tech vzdělávání na této škole. S učitelem 
SOU Michalem Horalíkem si prošli školní 
prostory, nahlédli do různých učeben 
a dílen. Po svačině, kterou ve škole dostali, 
je čekala asi nejzajímavější část exkurze. 
Byli rozděleni na dvě poloviny, které byly 
postupně seznámeny s moderními zaříze-
ními a technologiemi. V jedné místnosti žáci 
viděli moderní laserovou techniku a robo-

tiku, ve druhé shlédli práci na 3D tiskárně. 
Kromě zajímavých poznatků si odtud od-
nesli plastovou klíčenku a propisku popsa-
nou pomocí laseru gravírovací technikou. 
 Menší skupinka deváťáků se zapoji-
la do výuky na místním gymnáziu. Žáci 
postupně navštívili hodinu chemie a dvě 
různé hodiny biologie. V  chemii si mohli 
zopakovat chemické názvosloví, zhléd-
nout různé pokusy, v biologii nejprve po-
zorovali pod mikroskopem preparát, který 
si sami připravili, poté jim byla zajímavou 
formou objasněna funkce lidského moz-
ku, kdy se mohli přesvědčit o zrakových 
klamech a barevných iluzích.
 Exkurze na školách ve Slavičíně byla 
pro žáky motivací, aby se pro některou 

z nich rozhodli a v příštím školním roce ji 
začali navštěvovat.          Renata Kremlicová

 Oa Uherský Brod
V  pátek 15. listopadu vybraní žáci deváté-
ho ročníku navštívili Obchodní akademii 
v  Uherském Brodě. Absolvovali prohlídku 
celé školy a v odborných učebnách jim paní 
učitelka povyprávěla o oblastech, na které 
se tato střední škola zaměřuje. Sami byli za-
pojeni do různých aktivit a ve skupinových 
pracích pracovali na tématech, na která by 
v dnešní době měl být kladen důraz – téma 
drog a závislostí. Návštěva pro ně jistě byla 
přínosná, a zda už se pro tuto školu rozhod-
nou a příští rok se stanou jejími studenty, už 
je jen na nich.                              Petra Brůzlová

exkurze žáků 9. tříd do středních škol
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Podzimní aktivity v Domě dětí a mládeže
Podzim na  Domě dětí začíná Drakiádou. 
Letos jsme poprvé draky vypustili na Úst-
sku. Kromě pouštění draků si mohly děti 
vyrobit třeba větrník, nebo opéct špe-
káček. Za  spolupráci děkujeme  bistru 
Na Kopci.
 Podzim je u nás už dlouhá léta spojen 
také s Vánočními keramickými dílnami. To 
znamená, že děti z MŠ, ZŠ TGM a ZŠ Šte-
fánikova se od 1. října do konce listopadu 
v  dopoledních hodinách střídají v  kera-
mické dílně, kde se seznamují s keramic-
kým řemeslem, připomínají si tradice Vá-
noc, vyrábí dárečky pod stromeček svým 
blízkým a učí se obdarovávat. Celkem jich 
letos přišlo 365. A že podzim končí a blíží 
se Vánoce, se u nás pozná podle toho, že 
připravujeme mikulášskou družinu, vy-
stoupení na  bojkovický vánoční jarmark 
nebo vánoční tvořivé dílničky, které probí-
hají během jarmarku.
 Všem spolupracovníkům, kamarádům 
a sponzorům děkujeme za pomoc a pod-
poru, kterou nám v průběhu roku projevo-
vali. Všem Vám přejeme klidné a spokoje-
né Vánoce a těšíme se na společné zážitky 
v roce 2020.
 Margita Tyroltová 

a kolektiv pracovníků DDM Bojkovice
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Závěr roku v knihovně
Po náročném „Týdnu knihoven“, který 
proběhl začátkem října, knihovna i  na-
dále pokračovala již v  pravidelných ak-
tivitách. 
 V tomto období proběhly ještě dvě 
cestopisné besedy pro veřejnost a  ně-
kolik dalších akcí pro školy. Začátkem 
listopadu nás navštívil Miroslav Rafaj 
s  cestopisnou přednáškou na  téma „Po 
stopách trollů“, kdy nás seznámil s  jižní 
částí Švédska a  Norska, provedl jejich 
hlavními městy, v  nichž jsme mohli 
mimo jiné i  nakouknout do  krásných 
sloupových kostelů. Poznali jsme také 
tamní nádhernou přírodu a fjordy, které 
patří neodmyslitelně do  těchto okouz-
lujících severských oblastí.
 Na konci listopadu nás cestovatel 
z  Valašska Marek Císař ve  dvouhodi-
novém a  velmi poutavém vyprávění 
provedl Kanadou až k  hranicím USA. 
Poznali jsme nejen život jednoho z nej-
větších měst – Toronta, ale také napros-
to okouzlující, nedotčenou divokou pří-
rodu. A  samozřejmě jsme se pokochali 
neskutečnou nádherou tamních jezer 
a národních parků.
 Jak už je v  naší knihovně zvykem, 
závěr roku patří především dětem. Již 
tradiční celostátní akce „Den pro dět-
skou knihu“, která je vyhlašovaná SKI-
Pem (Svazem knihovníků a  informač-
ních pracovníků) proběhla tentokrát 
první adventní neděli 1. prosince 2019. 
Již od  třinácté hodiny mohly děti zaví-
tat do knihovny a zapojit se tak do řady 
aktivit, které pro ně knihovna připravi-
la. Měly si možnost vyzkoušet a  zahrát 
nové deskové hry, které knihovna za-
čala pro uživatele půjčovat, nebo si vy-
zkoušet řadu kvízů a doplňovaček. Noví 
dětští čtenáři se mohli do  knihovny 
přihlásit zdarma. Pro ty tvořivé byla při-
pravena výtvarná dílna na téma komik-
sových hrdinů. Po celou dobu této akce 
probíhal pro návštěvníky bazar zlevně-
ných knih. Atmosféra probíhala v duchu 
Vánoc, pouštěly se koledy, ale největ-
ším lákadlem byla soutěž ve  skládání 
pexesa – Pexesiáda. Soutěžit se začalo 
v patnáct hodin a soutěžilo se na něko-
lik kol. Za  každé kolo získal každý sou-
těžící určitý počet bodů a  ten, kdo jich 
měl na konci soutěže nejvíce, se pak stal 
vítězem celé soutěže. Jelikož se soutěži-
lo ve dvou věkových kategoriích (mladší 
a starší děti), měli jsme vítěze dva. Oba 

byli odměněni drobnou cenou a  pa-
mětním listem. Ale ani ti, kdo nevyhráli, 
nemuseli litovat. Po skončení Pexesiády 
na všechny zúčastněné čekala sladká 
odměna v podobě dortu a medovníku.
 V listopadu byla také vyhlášena vý-
tvarná soutěž pro děti na téma Pohádky 
Boženy Němcové. V  únoru si připome-
neme již 200. výročí od narození jedné 
z  našich nejznámějších českých auto-
rek pohádek, a  proto jsme vybrali toto 
téma, abychom na ni zavzpomínali. Za-
pojit do  soutěže se ještě stále mohou 
děti do  15  let věku. Jen nezapomeňte 
svá dílka řádně podepsat a  odevzdat 
v knihovně do 31. ledna 2020, abychom 
mohli soutěž vyhodnotit a obrázky bě-
hem února vystavit.
 Pomaloučku jsme se přehoupli 
do  posledního období letošního roku 

a  začátku roku nového. A  právě teď je 
příležitost poděkovat všem, kteří bě-
hem tohoto roku s  knihovnou spolu-
pracovali. Mnohokrát děkuji a  těším se 
na  další spolupráci v  roce příštím. Přeji 
Vám úspěšné završení probíhajícího 
roku a aby ten nadcházející byl plný ra-
dosti, pohody, lásky, vzájemného poro-
zumění a hlavně zdraví.

Kristýna Šopíková, knihovnice

 Připravované akce:
   23. ledna 2020 – cestopisná přednáška
        s Robertem Bazikou – Srí Lanka
   27. února 2020 – cestopisná přednáška 
    s Martinem Ondráškem – Národní 
    parky Jihozápadu USA
   12. března 2020 – cestopisná přednáš-
    ka s Ivo Dokoupilem – Kamčatka 
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Spolek Živé Přečkovice spolu s  místními 
obyvateli a přáteli pořádal v sobotu 23. lis-
topadu 2019 již tradiční vánoční jarmark. 
Akce proběhla v  místním kulturním zaří-
zení i venkovních prostorách kolem.
 Předvánoční atmosféru navodil již při 
vstupu do  budovy vánoční punč. Vůně 
Vánoc se přenesla i do sálu, kde pozvaní 
prodejci nabízeli vlastní výrobky – vánoč-
ní ubrusy, ozdoby, pletené hračky, figurky 
z  šustí, suché vazby, valašské lidové pa-
nenky, med od včelařů, léčivé sirupy nebo 
výrobky Klubu duševního zdraví Luisa 
z Uherského Brodu. Své výrobky nabízeli 
i místní občané (sýry, pohlednice).
 Předvánoční náladu podtrhly přichys-
tané dobroty – místní speciality, zvěřino-
vý guláš či valašská kyselica. Z  horkých 
nápojů chutnal Šedý vlk, Horká griotka, 
vánoční grog, vánoční punč. Blížící se ad-
vent nám připomenul i  smíšený pěvecký 
sbor NOTABENE, který vystoupil v místním 
parku před kulturním zařízením a byl pří-

Předvánoční jarmark v Přečkovicích

jemným zpestřením celého odpoledne. 
 Jarmark rukodělných řemesel v  Přeč-
kovicích již patří k vyhledávaným předvá-
nočním akcím v  okolí. Poděkování patří 

všem, kteří se na přípravě této náročné 
akce podíleli a také těm, kteří se přišli do 
Přečkovic předvánočně naladit a potěšit.

Jitka Grunová, kronikářka obce

Střípky z Muzea Bojkovska
Dne 22. října se v muzeu uskutečnil křest 
nové knihy Jiřího Jilíka, která nese název 
Poolšavím cestou králů i špehýrů. Autor 
postupuje od pramene řeky Olšavy až ke 
Kunovicím. Tak, jak postupně přibírá vody 
do svého koryta řeka, tak obohacuje au-
tor knihu o nevšední příběhy z obcí, jimiž 
Olšava protéká. Akt křtu knihy se nesl ve 
slavnostní atmosféře, kterou umocňoval 
zpěv mužského pěveckého sboru Vavři-
neček. Každý z  kmotrů, kterých nebylo 
málo, popřál knize hodně úspěchů ve čte-
nářském světě. Pak všichni patroni, mezi 
nimiž byli starostka obce Rudice Miroslava 
Chupíková, šumický starosta Josef Jančář, 
Vlastimil Hela, Tomáš Hamrlík a Bohumír 
Strommer, knihu pokřtili. K  dostání je
 u nás v muzeu.
 Během měsíce října se v muzeu vystřída-
li všichni žáci ZŠ T. G. Masaryka, kteří se přišli 
podívat na výstavu věnovanou 100. výročí 
založení měšťanské školy v Bojkovicích.
 Dvacátý sedmý listopad byl dnem, 
kdy se uskutečnilo tradiční mikulášské 
předvádění řemesel, kdy jste mohli ob-
divovat šikovné ruce lidových výrobců.  
Zavítal k  nám dráteník Pavol Adamec 
a jeho žena, která vyráběla vánoční ozdo-
by. Jindřich Pilát ukazoval lití svíček ze vče-
lího vosku do forem, pod rukama Marie 
Bilíkové ožívaly postavičky z kukuřičného 

šustí, Martina Kundratová s sebou přivezla 
nejrůznější šité dekorace, Marie Mendlová 
nadchla zejména děti výrobou zasněže-
ných šišek, paní Spurná ukazovala práci 
na kolovrátku, Milena Jurigová upoutala 
pozornost svou precizností a trpělivostí 
při výrobě vánočních ozdob z drátků a ko-

rálků, studentky Církevní střední školy pe-
dagogické a sociální představily širokou 
škálu svých rukodělných činností. 
 Do nového roku přejeme všem hodně 
zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v osobním 
i pracovním životě.

Eva Hamrlíková
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Klub Maják
Klub Maják, tedy dobrovolníci spol-
ku Maják Bojkovice z. s., děkují všem 
návštěvníkům za  přízeň a  účast 
na  akcích Klubu Maják v  roce 2019 
a  všem letošním podporovatelům 
děkují za pochopení potřebnosti kultury v našem bělo-
karpatském zákoutí! Hlavním podporovatelem je měs-
to Bojkovice, jména ostatních budou aktualizována 
ke konci roku na www.klub-majak.cz.
 Členové spolku všem také přejí klidné prožité Vá-
nočních svátků a do nového roku jen vše dobré!

 Pozvání na Maják po Novém roce:
 V Klubu Maják pro vás připravují dobrovolníci – čle-
nové spolku Maják Bojkovice – akce na  dlouhé zimní 
večery, nenechte se přemlouvat, vyberte si z  pestré 
nabídky a zastavte se svými přáteli odpoledne či večer 
v příjemném prostředí, v pohodě a s občerstvením těla 
i ducha.

 pátek 3.  ledna – CeSTOVaTeLSKÁ PŘeDNÁšKa – 
LAOSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA – projekce 
fotografií Pavla Křižky

 sobota 11. ledna – DRUHÉ KVÍZOVÁNÍ Na MaJÁ-
KU – zábavný večer s vědomostním kvízem pro 2 - 5člen-
né týmy, přihlášky na e-mailu klub-majak@seznam.cz 
do 10. 1. 2020

 neděle 12.  ledna – NeDĚLe V  DIVaDLe – KÁŤA 
A ŠKUBÁNEK – s divadlem Věž opět za známými příběhy 
zveme malé i velké diváky

 úterý 14. ledna – NOVOROČNÍ KONCeRT pod zášti-
tou starosty města Bojkovice Petra Viceníka – tentokrát 
s populárním souborem Prague Cello Quartet. Čeká nás 
tedy mimořádný hudební zážitek, zdravice pana starosty 
a jeho symbolický novoroční přípitek se všemi účastníky 
večera. Předprodej vstupenek probíhá od  2.  prosince 
v papírnictví paní Holáňové, v Klubu Maják a na e-mailu 
klub-majak@seznam.cz

 sobota 18. ledna – ReVIVaL VeČeR – SCHELINGER 
REVIVAL – koncert vyhledávané kapely pěti rockových 
muzikantů z  Valašska k  poslechu i  tanci. Předprodej 
vstupenek probíhá od  3.  ledna v  papírnictví paní Ho-
láňové, v Klubu Maják a na e-mailu klub-majak@seznam.cz

 sobota 1. února – OCHUTNÁVKa RUMŮ – Klub Ma-
ják ve spolupráci se znalcem dobrot Milanem Čubíkem 
připravuje delikatesní večer se známými i cizozemskými 
druhy rumu. Předprodej vstupenek, v  jejichž ceně je 
zahrnuta ochutnávka 10 vzorků, probíhá od 18. ledna 
v Klubu Maják a na e-mailu klub-majak@seznam.cz

 neděle 2. února – NeDĚLe V DIVaDLe – POHÁDKY 
PANA POHÁDKY – s divadlem Kamila Kouly opět zablou-
díme do světa snů, dobra a zla. Klub otevřen opět všem 
malým divákům a jejich dospělákům. 

 sobota 15. února – JaZZ  CaFÉ – soubor EQ  JAZZ 
a další večer s pohodovou živou hudbou, příjemným po-
sezením a občerstvením z klubového baru. Přijďte a Jazz 
café se stane i vaším oblíbeným pořadem. 
 Více informací o akcích v Klubu Maják najdete na www.
klub-majak.cz nebo facebookových stránkách klubu. 

Předvánoční jarmark v Přečkovicích

„Za školou“ – odpoledne 
společného muzicírování 
a tvoření pro děti a rodiče  

Ve středu 16. října 2019 jsme v naší základní umělecké škole chtěli 
dopřát žákům a jejich rodičům jedno odpoledne pro společné zá-
žitky při  poznávání a  tvoření v  uměleckých činnostech. Program 
byl pestrý, každý si mohl vybrat... Kromě avízovaných dílen, které 
připravili učitelé a přizvaní lektoři (sochařská s Josefem Šleglem ml., 
bubenická s Jiřím Nedavaškou, výtvarná s Petrou Skočovskou a prá-
ce s pedigem pod vedením Natálie Luptákové) se mohli účastníci 
v průběhu odpoledne provětrat při „Hledání pokladu“ na vyznače-
né stezce s vědomostním kvízem z oblasti umění. Kvízu se zúčast-
nilo přes 50 soutěžících, kteří v něm obstáli převážně úspěšně, a tak 
se nakonec ke slíbenému pokladu také propracovali. Závěr odpole-
dne, nebo spíše podvečeru, patřil opékání špekáčků a společnému 
zpívání u kytar, bubnů, basy a všeho, co bylo po ruce. Tyto aktivity 
naopak podnítili a hraní se ujali sami rodiče. Bylo to skvělé završení 
zajímavého odpoledne, které se díky netradičnímu průběhu výuky 
u nás ujalo pod názvem „Za školou“….
 Tak příště se k nám přidejte i vy. Na jaro připravíme opět i spolu 
s Dnem otevřených dveří v ZUŠ pro nové zájemce o studium. Už teď 
se na vás těšíme!
 Všem rodičům z Klubu rodičů při ZUŠ i rodičům účastníkům dě-
kujeme za spolupráci a podporu! 
 Za ZUŠ Bojkovice Eva Regináčová, ředitelka školy
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Přehled kulturních a společenských akcí
leden-únor

Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání
15. 11. 2019-31. 1. 2020 Pohádky Boženy Němcové výtvarná soutěž Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

6.12.2019-31. 1. 2020 Marie Jašková (1909-1993) výstava Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska

3. 1. Laoská lidově demokraOcká republika cestopisná přednáška Pavel Křižka Klub Maják

11. 1. Kvízování na Majáku II. soutěžení týmů Maják Bojkovice, z. s. Klub Maják

12. 1. Káťa a Škubánek neděle v divadle Maják Bojkovice, z. s. Klub Maják

14. 1. Prague Cello Quartet novoroční koncert Maják Bojkovice, z. s. Klub Maják

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

18. 1. Schelinger revival revival večer Maják Bojkovice, z. s. Klub Maják

23. 1. Srí Lanka cestopisná beseda Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

25. 1. 20. ples města hudba, tanec, zábava Město Bojkovice kulturní dům

1. 2. Ochutnávka rumů degustace Maják Bojkovice, z. s. Klub Maják

2. 2. Pohádky pana Pohádky neděle v divadle Maják Bojkovice, z. s. Klub Maják

7. 2. Myslivecký ples hudba, tanec, zábava Myslivecká společnost Niva kulturní dům

15. 2. JAZZ CAFÉ – EQ jazz s Emou Euler a spol. hudba Maják Bojkovice, z. s. Klub Maják

17. 2. Zdeněk Izer: Na plný coole zábavný pořad Město Bojkovice, Muzeum Bojkovska, p. o. kulturní dům

22. 2. Fašank lidové tradice FS Světlovan, Světlovánek město Bojkovice

27. 2. Národní parky Jihozápadu USA cestopisná přednáška Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

28. 2. Divoké kočky travesO show Město Bojkovice, Muzeum Bojkovska, p. o. kulturní dům



Z liturgického kalendáře
„Kéž Vás dary Boží milosti po celý rok 2020 
chrání, kéž Vám Bůh dá štěstí, radost a hoj-
nost požehnání!“ Zastavme se na začátku 
nového roku, kdy jsme naplněni vánoční 
atmosférou svátků, radostí z narození Je-
žíška, Syna Božího. On jediný je Pravda 
a Láska, on je všemohoucnost a slitování, 
on je jediný Svatý. Vstupme do  nového 
roku s  úmyslem otevřít Kristu svou mysl 
i srdce, pokoru a víru v trojjediného Boha, 
modlitbou a  intenzivním duchovním ži-
votem. Prosme, ať nám nový rok přinese 
hojnost lásky, klid a  mír do  našich duší, 
do našich domovů.

 1. leden – MaTKa 
 BOŽÍ PaNNa MaRIa
„Bože, tys vyvolil blahoslavenou Pannu 
Marii za  Matku Spasitele lidského poko-
lení“. Nový rok započatý Slavností Matky 
Boží, Panny Marie, nám dá pocítit její ma-
teřskou přítomnost, abychom s její pomo-
cí a podporou přilnuli ještě hlouběji k  je-
dinému prostředníkovi a  vykupiteli Ježíši 
Kristu. Panna Maria na nás svou přímluvou 
nezapomene, proto ji denně prosme a vo-
lejme: „S  božským dítkem, máti, rač nám 
požehnání dáti!“

 6. leden – SLaVNOST 
 ZJeVeNÍ PÁNĚ – TŘI KRÁLOVÉ
„Tři Králové za hvězdou do Betléma rychle 
jdou. V  jeslích najdou zakrátko roztomilé 
Děťátko…“
 Je to den, kdy oslavujeme Kristovo 
královské zjevení světu. Bylo to svědec-
tví i  pro Tři krále, kteří přišli do  Jeruzalé-
ma z Východu brzy po Ježíšově narození. 
Jemu se klanějí a  dary nesou – zlato, ka-
didlo a  myrhu. Tato návštěva nás zavádí 
do počátku dějin Božího lidu. 

 12. leden – SVÁTeK KŘTU PÁNĚ
„Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se 
nebe, objevil se nad ním Duch svatý jako 
holubice a  ozval se hlas Otce. To je můj 
milovaný Syn, v němž jsem našel zalíbení.“
Den našeho křtu je počátkem naší ces-
ty k  Bohu, která trvá celý život. Vybízí 
nás k  tomu, abychom se hlouběji za-
mysleli nad podstatou této svátosti, jak 
ovlivňuje náš život. Kéž se s pomocí Boží 
a pod ochranou Panny Marie všem daří žít 
svůj křest každý den.

 18. leden – PaNNa MaRIa 
 MaTKa JeDNOTY KŘeSŤaNŮ
„Láska k Bohu záleží právě v tom, že za-
chováváme jeho přikázání. …Kdo vítězí 
nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je 
Syn Boží.“/Jan 5,3-5/

 Týden modliteb za  jednotu křesťa-
nů je pod ochranou Panny Marie, proto 
ji prosme o  její mateřskou přímluvu, aby 
pomáhala všem křesťanům v naslouchání 
Božímu Synu, abychom uchovali svou víru 
a duchovní spojení s jejím Synem Ježíšem.

 2. únor – HROMNICe,  
 UVeDeNÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
„Hle, dar chudé Matičky, Maria dvě hrdlič-
ky obětuje za Syna...“
 Maria s Josefem za čtyřicet dní po na-
rození Pána Ježíše nesou do chrámu, aby 
byl představen Bohu a zároveň podroben 
tradiční židovské oběti, přinést smírnou 
oběť a tím se očistit. Od 10. století je zvy-
kem světit v  tento den svíce – hromnice, 
které se zapalují v domácnostech při bouř-
kách jako ochrana proti zasažení blesku 
a  pohromách. Je symbolem světla světa, 
které osvěcuje všechny národy.

 26. únor – POPeLeČNÍ STŘeDa
„Dobrý Bože, dnes budu označen na čele 
křížkem z popela. Připomíná mi to, že jsem 
prach a v prach se obrátím!“
 Popeleční středou, dnem přísného 
půstu, vstupujeme do čtyřicetidenního 
postního období. Půst a modlitba nás vy-
bízí k tomu, abychom se připravili na velké 
velikonoční svátky. Je to doba přípravy 
na oslavy Vzkříšení, čas odříkání si a půs-
tu. Tato doba nás zve k odříkání a pokání, 

abychom se vážně zamysleli sami nad se-
bou, abychom skoncovali se vším zlým, 
abychom se zbavili hříchu a  našli cestu 
k  obrácení a  k  pokání. Tuto dobu využij-
me pro svou obnovu, očištění duší, lítost, 
sebezapření a obrácení se k Bohu. Vykroč-
me na správnou cestu, ať tato doba je pro 
každého z  nás dobou odpuštění, milosti, 
obrácení a nadějí, že nám Bůh odpustí.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří všem, kdo ochotně po-
máhají a pečují o údržbu, čistotu a různé 
činnosti pro náš kostel. Pán Bůh všem za-
plať. Farní akce v roce 2020 jsou k nahléd-
nutí v kostele sv. Vavřince.

Emílie Salátová

TŘI KRÁLOVÉ – KOLEDNÍCI s doprovodem 
dospělé osoby opět vyjdou na  veselé a  ra-
dostné koledování do ulic naší obce. I  letos 
navštíví naše spoluobčany. Zdraví, štěstí 
Vám popřejí, koledu zazpívají a s radostí při-
jmou Váš dar, symbol lidské dobroty a štěd-
rosti. Koledníci tak jako Mudrci chtějí lidem 
přinést radostnou zvěst, že Bůh je uprostřed 
nás. Těmito dary budou obdarováni lidé 
trpící, opuštění, lidé v  nouzi. Otevřete svou 
štědrou dlaň a  do  pokladničky dárečkem 
přispějte. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
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Naši noví občánci
Kristián Baloušek Viktor Bumbalík
Matyáš Doležal Apolena Duszková
Skarlet Kozáčková Zbyněk Marek
Marie Příkopová Jáchym Staš
Adam Šopík Jan Voda

Odešli z našich řad
Anna Charvátová, 70 let, Bzová
Bohumír Chovanec, 35 let, Bojkovice
Libor Ondřej, 52 let, Bojkovice
Božena Táborská, 75 let, Bojkovice
Antonín Vráblík, 81 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Čas plyne jako voda, 
zapomenout se však nedá.
Dne 28. července 2019 jsme vzpo-
mněli 40. výročí úmrtí pana Josefa 
SLABIŇÁKA a zároveň 5. listopadu 
2019 jsme vzpomněli 20. výročí 
úmrtí paní Marie SLABIŇÁKOVÉ.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou a úctou vzpomíná snacha Anička, 
vnuk Karel a vnučka Ester se svými rodinami

Dne 21. prosince 2019 jsme vzpomněli 
1. výročí úmrtí naší maminky, babičky 
a prababičky paní Marie BUCHTELOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Marie 
a Milena s rodinami a ostatní příbuzní

Kdo vás znal, ten zná naši bolest. 
Ten ví, co jsme ve vás ztratili. 
V našem srdci žijete věčně dál.
Dne 26. prosince 2019 tomu 
bude 10 let, co nás navždy 
opustila naše maminka paní 
Mária Magdaléna RASCHMAN-
NOVÁ a 13. září 2019 jsme vzpomněli 7. výročí úmrtí našeho 
tatínka pana Gabriela RASCHMANNA.
S láskou a úctou vzpomínáme

Kdo tě znal, ten v dobrém vzpomene. 
Kdo tě miloval, ten nezapomene.
Dne 27. prosince 2019 by se dožil 69 let náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Karel 
SLABIŇÁK a zároveň 12. ledna 2020 vzpome-
neme 14. smutné výročí jeho odchodu.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Anička, dcera Ester 
a syn Karel s rodinami

Žádná bolest se nesnáší hůř 
než vzpomínky na štěstí v době neštěstí.
Dne 28. prosince 2019 vzpomeneme 1. výročí, 
co nás navždy opustil syn, bratr, partner, 
tatínek a kamarád pan Ivo JURÁSEK.
Stále vzpomínáme

Čas se nezastaví, život jde dál, 
jen smutná vzpomínka zůstává nám.
Dne 15. ledna 2020 uplyne 7 let, co nás navždy opus-
tila naše maminka, babička a prababička paní Olga 
ČASTULÍKOVÁ.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou spolu s námi.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Olga a Libuše 
s rodinami

Kdo pro nás lásku měl, ten v našich srdcích nezemřel.
Dne 28. února 2020 by se dožila 90 let naše drahá 
maminka a babička paní Anežka MIKŠOVÁ 
z Krhova a zároveň 15. března 2020 vzpomeneme 
7. smutné výročí, kdy nás navždy opustila.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Alena a Jindřiška 
s rodinou

Poděkování
Dovolte nám, abychom touto cestou vyjádřili srdečné poděkování za 
projevenou účast a starostlivou péči o pana Antonína Vráblíka při jeho 
odcházení. Především pak děkujeme ošetřujícímu lékaři MUDr. Navráti-
lovi a celému kolektivu pečovatelek Sociálních služeb města Bojkovice.

Společenská kronika

Informace pro uveřejňování příspěvků 
ve Společenské kronice

Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, kontaktuj-
te Zdenku Maňasovou osobně v  Knihovně Muzea Bojkovska 
nebo elektronicky na adrese zdenka.manasova@muzeumboj-
kovska.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.

Den přeslavný jest k nám přišel,

v němž má býti každý vesel,

radujme se, veselme se

v tomto novém roce.

Nového léta vinšujem,

syna neb dceru darujem,

léto mine a pomine,

dobrého vám přejem.

Abysme k vám přes rok přišli,

a vás ve zdraví zas našli,

léto mine a pomine,

vás ve zdraví našli.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Tenisový klub Slovácká Viktoria Bojkovice v roce 
2019, činnost klubu a výsledky tenisových turnajů
Tenisový klub Slovácká Viktoria Bojkovice 
má za sebou další úspěšný rok své činnos-
ti. Příznivé léto i stabilní podzimní počasí 
dovolilo uskutečnit všechny plánované 
turnaje v  tomto roce. Už v  červenci mla-
dí tenisté, z nichž pro většinu je hlavním 
sportem kopaná, sehráli kvalitní turnaj 
jednotlivců, ve kterém zvítězil Pavel Schäf-
fer  ml., 2.  místo získal Josef Urbánek  ml. 
a na 3. místě skončil David Hanke. 
 V srpnu se uskutečnil 6. ročník tradič-
ního turnaje ve  čtyřhrách FUNKCIO CUP, 
kterého se účastní trenéři, vedoucí druž-
stev, členové výkonného výboru, sponzoři 
a fandové SK Slovácká Viktoria Bojkovice. 
Po velmi zajímavých, vyrovnaných, urput-
ných bojích a překvapivých výsledcích na-
konec zvítězila dvojice Marek Kuchař – ak-
tivní hráč SK SV a asistent trenéra starších 
žáků spolu s Matějem Homolou (v součas-
né době vyměnil kopačky za  tenisovou 
raketu). Na 2. místo dosáhli „borci z Luha-
čovické“ Michal Šimoník – asistent trenéra 
mladších žáků, a Luboš Mlček, rovněž člen 
realizačního týmu MŽ a významný spon-
zor SK  SV Bojkovice) a  3.  místo „zůstalo 
v rodině“, protože ho vybojovala dvojice 
nejstaršího a  nejmladšího účastníka tur-
naje Jiří Kaplan  st., vedoucí týmu mlad-
ších žáků, se svým vnukem Sebastianem 
Marušákem, hráčem MŽ. Mohou se však 
pochlubit, že jako jediní porazili pozdější 
vítěze Kuchaře s Homolou. 
 V září byly sehrány dva turnaje: tradič-
ní FAMILY  CUP – 3.  ročník turnaje rodin-
ných příslušníků ve čtyřhrách. Bez „ztráty 
kytičky“ obhájili loňské vítězství otec a syn 
Schäfferovi před Jiřím Kaplanem ml. a Se-
bou Marušákem (strýc a synovec) a 3. mís-
to vybojovala Mária Nováková se synem 
Filipem. Také tento turnaj byl velice zdařilý 
a všichni aktéři se již těší na příští rok. 
 Ve  třetím zářijovém týdnu se také 
uskutečnil neplánovaný turnaj smíšených 
dvojic ve  čtyřhrách za  účelem přivést 
na kurty Viktorky ženy, zájemkyně o ten-
to krásný sport. Turnaj přinesl zajímavou 
konfrontaci mužského a ženského tenisu 
a  překvapivě velmi dobrou a  dramatic-
kou úroveň některých zápasů. Domní-
vám se, že tímto turnajem byla založena 
nová tradice na kurtech Slovácké Viktorky. 
V turnaji zvítězila dvojice sestavena na po-
slední chvíli – Mária Nováková a  Lubo-
mír Valter  ml. před Andreou Košelíkovou 
a  Zdenkem Vítkem (stejný počet bodů, 

ale lepší vzájemné utkání). Na  3.  místě 
skončila dvojice Andrea Prachařová – Jiří 
Kaplan st., která také jako jediná porazila 
pozdější vítěze.
 Krásného babího léta v  měsíci říjnu 
bylo využito členy a  příznivci tenisového 
klubu k poslednímu plánovanému turna-
ji ve čtyřhrách kategorie nad 80 let. Tento 
turnaj se hrává pravidelně od  založení 
tenisového klubu (2010) a  letos to byl již 
9. ročník. Do soutěže se přihlásilo osm dvo-
jic, které byly rozlosovány do dvou skupin, 
z nichž první dvojice postoupily do finálo-
vé skupiny a zbývající dvojice do skupiny 
útěchy. Po výborných a nanejvýš dramatic-
kých bojích zvítězila nejúspěšnější dvojice 
z letošních turnajů otec a syn Schäfferovi, 
druhá skončila dvojice Jiří Bobčík – Pavel 

Homola, třetí Karel Koníček a Seba Maru-
šák, čtvrté místo nakonec získali Luboš 
Mlček a  Marian Varga. V  soutěži útěchy 
zvítězili a  páté místo získali manželé No-
vákovi, před dvojicemi Lubomír Valter ml. - 
Zdeněk Vítek, Josef Gazdík – Milan Slavíček 
a Jan Baier – Mirek Valášek.
 Letošní turnaje se opravdu vydařily. 
Všichni zúčastnění si pochvalovali skvělé 
počasí, upravené kurty a  dobrou organi-
zaci v  přátelské atmosféře. Někteří aktéři 
již spřádali plány na odvety v příštím jubi-
lejním roce, kdy vzpomeneme 10.  výročí 
založení Tenisového klubu Slovácká Vik-
toria Bojkovice a všechny turnaje se pone-
sou v tomto duchu.
 Jiří Kaplan,

předseda TK SV Bojkovice
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Tenisový oddíl T. J. Sokol Bojkovice v roce 2019
Ohlédnutí za  tenisovým rokem 2019 je 
z  pohledu sportovního i  pracovního po-
těšující. Závodní smíšené družstvo dospě-
lých skončilo ve IV. třídě Jihomoravského 
tenisového svazu na  velmi pěkném čtvr-
tém místě s  vyrovnanou bilancí tří vítěz-
ství a tří proher. Jedná se o nejlepší výsle-
dek závodního týmu od roku 2014, kdy se 
soutěž pod hlavičkou Českého tenisového 
svazu začala v Bojkovicích hrát.
 Vzhledem ke stále se zvyšujícímu zá-
jmu dětí o tenis se trenérský tým rozrostl 
o další tři trenéry. K již stávajícím (Františku 
Jančaříkovi a  Karlu Koníčkovi) se připojili 
mladí trenéři – Tereza Rapantová a Micha-
el Šebesta (dřívější úspěšní mládežničtí 
hráči tenisu ve Zlíně, resp. v Luhačovicích) 
a zkušený Miroslav Ondrušek. Tréninkové 
vytížení bylo letos opravdu vysoké. 
 Náš oddíl na  svých kurtech uspořá-
dal jako každoročně řadu turnajů pro 
veřejnost, mimo jiné Mezinárodní tur-
naj ve  čtyřhře mužů, turnaj ve  smíšené 
čtyřhře a  turnaj O  pohár starosty města 
ve  dvouhře mužů. Účast byla vždy velmi 

vysoká. Nicméně je škoda, že se turnajů 
pro veřejnost účastní jen minimum hráčů 
z  Bojkovic. Je pravdou, že kvalita hráčů 
z okolí je dosti vysoká, ale přeci by mělo 
platit heslo „není důležité zvítězit, ale zú-
častnit se“.
 O tom, že se nezanedbává ani údržba 
areálu, svědčí fakt, že jsme v  roce 2019 
opravili jak dlažbu a omítky na chodbě 

v  sokolovně, včetně stropních podhledů, 
tak zděné oplocení areálu, které již bylo 
v havarijním stavu. Nyní pracujeme na vý-
měně podlah ve skladu.
 Nezbývá tedy než doufat, že rok 2020 
bude minimálně stejně tak úspěšný jako 
rok letošní.

František Jančařík,
tenisový oddíl T. J. Sokol Bojkovice 

Ohlédnutí za uplynulou sezónou klubu SKa-WORK
Dobrý den, milí čtenáři,
blíží se konec roku a  nastal čas na  malé 
ohlédnutí za  další sezónou klubu SKA-
-WORK.
 Jak jistě víte, naše sdružení má pod 
patronátem skatepark a workoutové hřiš-
tě v areálu TJ Bojkovice, které nabízí široké 
využití pro skejťáky, koloběžkáře, in line, 
kola a  také cvičence na venkovních pře-
kážkách.
 Dalo by se říct, že naše sezóna nikdy 
nekončí, protože pokud není sníh, moc 
mokro nebo zima dá se areál využívat 
celý rok, a proto se snažíme tréninky pro 
mládež dělat pokaždé, pokud to jde. Hlav-
ně při práci s  nejmenšími se pravidelně 
účastní i  rodiče a  jde vidět velký pokrok 
a hlavně radost, když se do činnosti zapo-
juje celá rodina.
 Vrcholem sezóny bývá vždy na sklon-
ku léta SKATE SESSION. Letos se nám 
ve spolupráci s  tělovýchovnou jedno-
tou podařil uspořádat již 3.  ročník. Sice 
jsme museli čelit lehké nepřízni počasí 
a vzhledem k velkému počtu akcí v okolí 
také menší divácké účasti, ale na  kvalitu 
akce to nemělo zásadní vliv. Nakonec se 
17  závodníkům podařilo odjet šest disci-
plín a  rozdělit si ceny v  hodnotě 15  tisíc 

korun. Závodu se zúčastnili skejteři z celé-
ho Zlínského kraje a někteří jsou účastníky 
velkých závodů českého poháru, a  proto 
byla kvalita předváděných triků na  vyso-
ké úrovni. I v této konkurenci se podařilo 
bojkovskému Jakubu Paškovi ovládnout 
oblíbený Olí kontest – skok přes prkna 
na výšku – a to, když jako jediný bez zavá-
hání přeskočil 90 cm a obhájil tak loňské 
prvenství.
 Na akci dorazil i  slavičínský Erik Ar-
galáš, profesionální skater, žijící v  Praze, 
účastník mistrovství světa. Jeho účast byla 
velkým přínosem i výzvou. Ve většině dis-
ciplín udával tempo, a tak byl celý závod 
velmi napínavý a  pro diváky zajímavý. 
Naši akci velice kladně ohodnotil, pochva-
loval si náš přístup a přislíbil účast i v dal-
ším ročníku s tím, že se pokusí do Bojkovic 
přivést nějaké další „hvězdy“, za což mu 
děkujeme.
 Jako zástupce klubu hodnotím tuto 
akci jako velmi povedenou a  děkuji tím-
to hlavně vedení tělovýchovné jednoty 
za finanční podporu a velké díky celému 
realizačnímu týmu pod vedením Martina 
Rapanta, bez jejichž pomoci by to nešlo.
V případě zájmu a pěkného počasí nás na-
jdete v areálu fotbalového hřiště a rádi se 

vám i vašim dětem budeme věnovat. Tré-
ninky většinou probíhají ve  středu nebo 
po domluvě.
 Pokud jste se dočetli až sem, tak vám 
děkuji za váš čas a přeji krásné a pohodo-
vé Vánoce nejen vám, ale i vašim rodinám 
a blízkým, a úspěšný start do nového roku 
2020, který bude pro skejťáky poprvé 
olympijským, takže vás v létě zvu nejen do 
skateparku, ale i k televizím obrazovkám.

Petr Švehlík, 
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Obecní knihovna Bzová
Obecní knihovna Přečkovice

Trafika Bojkovice
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Foto: Petra Skočovská, Kristýna Šopíková, Vlastimil Hela
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