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Naše Bojkovsko

ÚVODNÍK

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
konec roku vždy představuje bilancování a hodnocení roku
uplynulého, ale i zamyšlení se nad rokem následujícím. Letošní rok byl zcela jistě velmi poznamenán pandemií, která více
či méně vstoupila do života každého z nás. Investiční činnost
města byla ovlivněna taktéž, ale přesto se podařilo dokončit
bazén na městském koupališti a rozestavit provozní budovu.
Slavnostní otevření celého areálu je plánováno na červen 2021.
Podařilo se vyměnit nebo postavit nových více jak 200 LED světelných bodů, realizovat chodník na ulici Luhačovická, kolumbárium na místním hřbitově, opravit malé schody ke kostelu
sv. Vavřince a propojit ulici Příční s Podsedky. Velkou modernizací prošla i Základní škola TGM. Vyrostly čtyři nové odborné
učebny – fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Opraven byl
tartanový povrch na atletickém hřišti, vybudován nový beach
kurt nebo nové posilovací stanoviště na Valše.
A co nás čeká příští rok, který bude zcela jistě postižen finančním výpadkem, způsobeným nižším výběrem daní? Určitě
chceme dokončit areál městského koupaliště, revitalizovat Podhájí, modernizovat zařízení Domu dětí a mládeže, velkoplošně
vyspravit povrch komunikace Štefánikova od ulice Příční směrem
k Luhačovické a pokračovat v obměně starých svítidel za moderní
a úsporné LED osvětlení. Žádosti o dotace jsme podali na projekty cyklostezka Krhov-Bzová, centrální parkoviště za budovou
městského úřadu, chodník a komunikaci Pod Skalkou. Věřím, že
se nám velká část našich plánovaných investic podaří uskutečnit.
S blížícími se Vánocemi nastává čas otevírání lidských srdcí.
Čas radosti, veselosti, lásky, pokoje a míru. Čas, kdy se snažíme
alespoň na malou chvíli zastavit a zavzpomínat si na krásné chvíle prožité v tomto roce a mnozí z nás si jistě vzpomenou i na své
blízké, kteří jsou někde v zahraničí nebo již nejsou mezi námi.
Nyní se můžeme opět zamyslet nad kouzlem a atmosférou vánočních svátků. Přitom se snažíme nezapomenout na své blízké, přátele a známé, aby v tomto krásném čase nebyl nikdo sám.
Dovolte mi proto, abych Vám všem popřál příjemné svátky,
štěstí, pokoj v duši, lásku a pevné zdraví v rodinách.
Zároveň Vám všem přeji, abyste do nového roku vykročili
šťastnou nohou a s optimismem. No a nezapomeňme však na
lidskost, toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění. Dovolte
mi, ještě jednou Vám popřát šťastné a veselé Vánoce.
Petr Viceník, starosta města
Naše Bojkovsko
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Zprávy z radnice
Do mobilní aplikace nazvané Město Bojkovice přibyla možnost hlasového přehrání hlášení místního rozhlasu. Tento informační systém zpřístupnil
Městský úřad Bojkovice v roce 2018 a přináší obyvatelům aktuální informace
o dění ve městě.
Firma Ekostav se realizačně podílela na výstavbě nového chodníku na Luhačovické ulici. V této lokalitě vyrostlo více jak 300 m nového chodníku, který
významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců procházejících kolem komunikace 2. třídy.
Pod smuteční síní v areálu městského hřbitova byla dokončena výstavba
kolumbária. Zájemci o pronájem jednotlivých schránek se mohou přihlásit
na Městském úřadě v Bojkovicích u Bohumily Petrášové, která má na starosti
správu hřbitova.
Ředitelství silnic Zlínského kraje upozorňuje na uzavírku silnice Bojkovice
– Rudimov z důvodu rozsáhlého sesunutí krajnice.
Byla dokončena kompletní oprava schodů vedoucích ke kostelu sv. Vavřince. Podíleli se na ní pracovníci z odboru místního hospodářství.
K již vybudovanému mobiliáři u domku lidového stavitelství čp. 302 přibude stavba stodoly, kterou na vybetonované patky bude během následujících měsíců stavit Martin Rapant.
Město Bojkovice obsazuje místo plavčíka na zrekonstruovaném koupališti. Požadavky: věk minimálně 18 let, spolehlivost, zodpovědný a aktivní
přístup, závazek na období červen-září. Kurz plavčíka zajistí městský úřad.
Zájemci hlaste se u vedoucího odboru rozvoje města a životního prostředí
Jiřího Svobody. Telefonní kontakt: 774 428 779
Město Bojkovice hledá brigádníky pro obsluhu bistra na novém koupališti. Požadavky: věk minimálně 18 let, spolehlivost, zodpovědný a aktivní přístup, závazek na období červen-září. Zájemci hlaste se u vedoucího odboru rozvoje města a životního prostředí Jiřího Svobody. Telefonní kontakt: 774 428 779
Sběrné místo na Tillichově náměstí bylo rozšířeno o chytrý kontejner na sběr textilu, který dodala firma Textileco a.s. Vedle něho
najdete i chytré schránky na dodávku balíků nebo třeba i na dobití mobilního telefonu. Jedná se o prototyp, který pro firmu testuje
město Bojkovice. A právě z toho důvodu nejsou aktivní všechny funkce. Budou nabíhat postupně.
Město Bojkovice připravuje zastavovací studii lokality Motokros. Vzniknout by zde mohly rodinné i bytové domy.

Připravovaná úprava provozu ve sběrném dvoru
V současné době je v Poslanecké sněmovně PČR projednáván nový zákon
o odpadech, který přinese do odpadového
hospodářství obcí malou revoluci. Město
Bojkovice se již s předstihem připravuje,
aby přechod na nové normy byl pro občany co nejméně zatěžující.
Kdo z občanů využil k uložení odpadu
sběrného dvoru na Štefánikově ulici, nemohl si nepovšimnout, že vznikající vážní
systém, aby plnil svou funkci, se rozrostl o
další technické prvky, aby plnil svoji funkci.
K samotné nájezdové váze přibyl nový
objekt nazvaný velín. Je to prostor pro
identifikaci subjektu vyvážejícího odpad,
určení druhu odpadu a stanovení hmotnosti. Dále sestava světelné signalizace při
vjezdu a výjezdu do a ze sběrného dvora.
V současné chvíli si sami ověřujeme funkčnost vypracovaného programu a dolaďujeme jednotlivé dílčí kroky.
Ty budou realizovány v následujícím
sledu. Po příjezdu vozidla k dopravní znač4

ce STOP si provede občan sám identifikaci
pomocí občanského průkazu v již zmíněném velíně. Na semaforu po rozsvícení zeleného světla může vozidlo vjet na nájezdovou váhu a zastavit. Obsluha ve velíně
provede na dotykové obrazovce zatřídění
odpadu a určení hmotnosti. Vozidlo pak
může pokračovat do prostoru úložiště a
odpad vyložit do určených kontejnerů. Při
výjezdu ze sběrného dvoru se opět musí

řídit světelnou signalizací. Pokud svítí na
semaforu zelená, může vjet na nájezdovou
váhu, zastavit a obsluha provede zvážení
vozidla po vyložení odpadu.
Tímto způsobem se bude řídit nejen
příjem odpadu, ale i vývoz odpadu, který
zajišťují naši smluvní odběratelé.
Město tak získá dokonalý přehled o pohybu odpadů na našem sběrném dvoře.
Jiří Sviták, vedoucí odboru BMH
Naše Bojkovsko
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Plánované investice města v roce 2021
č. Název akce

Celková cena

Dotace

Dotace %

Výše dotace Náklady města Priorita

ne

0

0

16 000 000

1

65

643 500

346 500

1

Koupaliště
1 Provozní budova
2 Zpevněné plochy
3 Whirlpool

16 000 000

990 000 OPŽP/Dešťovka
310 000

ne

0

0

310 000

1

4 Tepelná čerpadla

1 000 000

ne

0

0

1 000 000

1

5 Bufet + mobiliář

4 000 000

ne

0

0

4 000 000

1

330 000

ne

0

0

330 000

1

6 TDI, AD, VZ
Stavby
7 Podhájí

6 100 000 OPŽP/Dešťovka

50

3 050 000

3 050 000

1

8 Rekonstrukce VO

4 000 000

OPŽP

50

2 000 000

2 000 000

2

350 000

MAS

80

280 000

70 000

1

500 000

ne

0

0

500 000

3

9 Sanitární kontejner
10 Demolice č.p.125
11 Centrální parkoviště MěÚ

33

4 950 000

10 050 000

3

12 Modernizace DDM

15 000 000 OPŽP/Dešťovka
3 500 000

IROP/MŠMT

90

3 150 000

350 000

1

13 Elektronická úřední deska

1 600 000

MMR/IROP

90

1 440 000

160 000

2

Komunikace
14 Chodník Pod Skalkou + VO

3 500 000

MAS

30

1 050 000

2 450 000

1

15 Komunikace Pod Skalkou

5 000 000

MMR

70

3 500 000

1 500 000

2

16 Cyklostezka Krhov - Bzová

10 900 000

SFDI

75

8 175 000

2 725 000

2

3 200 000

MMR

60

1 700 000

1 500 000

1

2 100 000

MAS

55

1 155 000

945 000

1

MAS/µREG

85

272 000

48 000

1

ne

0

0

1 300 000

1

17 Štefánikova - celková rekonstrukce
Ostatní
18 Kulturní dům - Židle a stoly
22 Recyklovatelné obaly + mobilní myčka

320 000

Dokumentace
23 DUR a DSP Cyklostezka Bojkovice - Komňa

1 300 000

24 DSP Revitalizace Mánesova II

958 925

ne

0

0

958 925

2

25 Zastavovací studie motokros

970 000

IROP

90

873 000

97 000

2

26 Studie transformace DPS

730 000

IROP

90

657 000

73 000

2

27 Změna ÚP

460 000

ne

0

0

460 000

1

28 DSP - kanalizace Přečkovice

820 000

ZK

58

475 600

344 400

1

29 DSP Parkovací místa Podhájí

230 000

ne

0

0

230 000

1

30 DSP Retenční nádrž Krhov

200 000

ne

0

0

200 000

3

330 000

GŘ HZS

80

264 000

66 000

1

275 000

ZK

65

178 750

96 250

1

50 000

ZK

65

32 500

17 500

1

400 000

MK/ZK

80

320 000

80 000

2

34 166 350

51 257 575

SDH
21 Vybavení
32 JPO II Bojkovice
33 JPO V Bzová
Památky
34 Restaurování sv. Jan Nepomucký
Celkem

85 423 925

Priority

Celková cena

Výše dotace
12 251 350

1.

Náklady města
32 913 650

2.

24 558 925

16 965 000

7 593 925

3.

15 700 000

4 950 000

10 750 000

Naše Bojkovsko
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SBD Světlov informuje
V roce 2020 proběhla kompletní revitalizace bytového domu
č.p. 722/723 na Čtvrti 1. máje
v Bojkovicích. Tato akce byla podpořena Evropskou unií z programu
IROP – snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Dále byly
zahájeny práce na revitalizaci bytových domů č.p. 945/946 a 947/948
na ulici Mánesova II v Bojkovicích,
kde jsme rovněž zažádali o finanční podporu z již výše zmíněného
dotačního programu EU.
Další investiční akcí, v letošním
roce 2020, byla výstavba lodžií na
bytovém domě č.p. 720/721 na
Čtvrti 1. máje v Bojkovicích. Výměna stávajících balkonů a lodžií za
nové prostornější by měla pokračovat i v roce 2021, a to konkrétně
na bytových domech č.p. 704/705
a 706/707 na Čtvrti 1. máje v Bojkovicích.
Fotogalerii z výše uvedených
akcí lze shlédnout na internetových stránkách našeho družstva
www.sbdsvetlov.estranky.cz
Pavel Křižka, předseda
představenstva SBD Světlov

Malá ukázka domu č.p. 722/723 na Čtvrti 1. máje v Bojkovicích před revitalizací a po ní

Letiště Bojkovice
Tradice leteckých nadšenců a sportovního
létání je v Bojkovicích dlouholetá, i když se
vždy neodehrávala jen na tomto konkrétním místě. V dobách, kdy bylo sportovní
létání přísně regulováno a směrováno
hlavně plachtařským směrem, bylo i v Bojkovicích a jejich okolí dost nadšenců, kteří
se realizovali především v Aeroklubu Kunovice. Být pilotem motorového stroje
bylo v té době velkou výsadou ustupující
až začátkem 90 let, kdy obavy z přeletu za
železnou oponu pominuly a začaly se formovat nové spolky řídící sportovní létání
především s malými letadly.
K novému rozvoji přispělo nejen
nadšení z předchozích let, ale především
činnost Slovairu, která s letouny Brigadýr
a Z 37 Čmelák zajišťovala celorepublikově letecké práce v zemědělství. Od 70. let
byly v celém tehdejším Československu
vybudovány stovky polních letišť, ze kterých tyto stroje startovaly. Některé plochy
byly betonové o délce 450 m, jiné pouze
travnaté, nehledě na majetnictví pozemků.
6

Jedna z těchto travnatých ploch byla vyčleněna i v Bojkovicích, a to včetně stojánky z betonových panelů, kde se stroj
obracel a byl nakládán práškovým hnojivem. První takovou plochou v 60. letech
v Bojkovicích bylo letiště na Ústsku, odkud
letadlo vzlétalo směrem k Sečím. Z dnešního pohledu šlo o obdivuhodné výkony
pilotů, protože za den provedli až 80 vzletů a přistání. Hrdinové těchto letů stále žijí

a jejich vyprávění je vždy zajímavé a i pro
laiky velmi vzrušující, protože tato činnost
se riziky jen hemžila.
Dráha tehdejšího letiště však byla příliš strmá a krátká, a tak byla vybudována
jiná plocha s obratištěm na místě dnešní
vyhlídky nad Drahami. Bylo vybudováno
nezbytné zázemí, ale už jen samotné plnění strojů nákladem i palivem přinášelo
velkou ekologickou zátěž pro dané místo.
Naše Bojkovsko
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Celá tato činnost měla velké množství obdivovatelů, zejména z řad místní mládeže,
a let tímto letadlem byl za toto fandovství
tou největší odměnou. S počínajícím nástupem velkokapacitních zemědělských
strojů a z pohledu některých ekologů však
začala být letecká činnost v tomto oboru
neefektivní a až škodlivá, a proto u nás
byla koncem 80. let zrušena úplně.
S ní však neodešlo mládežnické nadšení. Ti nejzapálenější začali stavět doma
různé létající stroje. Nejprve to byla motorová rogala, později jednoduché létající stroje s dostupnými motory z Trabantu. Ale byli i takoví fandové, co skládali
trup doma v ložnici a jen jeho vynesení
ven bylo velkým dobrodružstvím. Jedno
z těch letadel bylo poskládáno dokonce
20 let po jeho výrobě a bylo uděláno s takovou pečlivostí, že ihned po složení na
louce bylo letuschopné.
Poté, co byla počátkem 90. let založena Letecká amatérská asociace, znovu se
objevilo poměrně dost starších zájemců
o bezmotorové i motorové sportovní létání a opět přišla ke slovu zručnost a nadšení.
Začala se stavět různá motorová a bezmotorová rogala, motorové padáky, vírníky
a další samolety zmíněnou asociací sdružené pod název sportovní létající zařízení.
Do této kategorie patří dnes také lehká
sportovní letadla se vzletovou váhou do
600 kg s možností přepravy dvou osob.
V dané době začaly probíhat také pozemkové restituce, které odstavily z činnosti mnoho malých zemědělských betonových ploch, i když narovnání pozemkových
vztahů pod nimi i přes možné směny pozemků zůstávají mnohde nevyřešitelným
problémem dodnes. V jiných lokalitách se
naopak pozemkové směny podařily a spojením několika vhodných soukromých
pozemků bylo možno vybudovat alespoň
základní travnatou plochu pro sportovní
létající zařízení. Toto se podařilo i několika
leteckým nadšencům v Bojkovicích v trati
Odedraží. Společně s nadšenci ze sdružení
KBS-SOS začali organizovat akce směřující
nejen k obnovení leteckého sportu u nás,
ale i veřejně prospěšné akce pro občany
pod heslem Všichni všem. Dalším cílem
byla snaha vybudovat zázemí (heliport) pro
leteckou záchrannou službu, protože některé případy úmrtí měla na svědomí tehdejší pomalá dojezdnost rychlé záchranné
služby. Heliport vybudovaný v roce 2008
následně opravdu pomohl několik lidských
životů zachránit.
Naše Bojkovsko

A tak se za pouhé tři roky bez jakýchkoliv dotací podařilo ze soukromých prostředků vybudovat základní technické
zázemí a v roce 2010 uspořádat první slet
malých sportovních letadel. Přestože šlo
především o přátelské setkání pilotů ultralehkých letadel ve vcelku nehostinných
podmínkách, dala tato akce základ k pravidelnému opakování v následujících několika letech.
Zprvu šlo jen o ukázky různých typů
malých sportovních letadel kamarádů
ze spřátelených letišť. V dalších letech se
však akce za podpory místních i krajských
činovníků a některých firem začala rozrůstat do nebývalých rozměrů až na úroveň
krajské události. Také se podařilo sehnat
sponzory, takže leteckých dnů se začaly zúčastňovat i velké stroje ze zahraničí
a přítomno bylo až 3 500 návštěvníků. Na
tak malém prostoru soukromé ultralehké
plochy to však již nebylo únosné ani bezpečné, a tak jsme se po roce 2015 rozhodli
takové akce již nepořádat. Následně došlo
také k přemístění velkých a hlučnějších
strojů na jiná regionální letiště a celkovému zklidnění leteckého provozu na ploše.
To však neznamená, že tímto rokem činnost na LKBOJK, jak zní v leteckých doku-

mentech oficiální označení plochy, byla
ukončena. Provoz i činnost pokračuje dál.
I když pomalejším tempem, i tak stále
pokračujeme v dalším budování zázemí
s možností hangárování malých letadel.
Plochu využívají také letečtí modeláři, ale
už pouze se stroji, které jsou poháněny téměř nehlučnými elektromotorky. Plocha
našla využití v rámci integrovaného záchranného systému také pro plnění vrtulníků hasících případný lesní požár v okolí
Bojkovic a je nadále plně k dispozici i pro
další akce tohoto systému. (viz www.letiste-bojkovice.cz)
S létáním malými sportovními letadly lze začít již v 16 letech a jednoduché
sportovní letadlo pořídíte již za cenu ojetého auta. Toto létání není jen výsadou
mladých, naopak mnozí s ním začínají
pohodově až po padesátce a i v našem
okolí máme aktivní piloty ve věku kolem
80 let. Těžko se dnes najdou takoví skalní
zájemci o létání jako za dob „Čmeláků“, ale
skutečné zájemce rádi přivítáme a můžeme jim nabídnout nejen seznamovací let,
ale i informace a podporu pro jejich letecké začátky.
Vladimír Mazálek,
správa technického zázemí letiště
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Noční škůdce Jan Lokajů z Lisý
Také ves Nevšová, kousek od Petrůvky patřila v roce 1642 ke světlovskému panství.
Fojtem tam byl Mikuláš Balatka. A právě
k němu do stavení se po dvakráte vloupal
Jan Lokajů z Lisé u Půchova (dnes Lysá
pod Makytou).
Při prvním vloupání si odnesl kromě
potravin a oblečení také ručnici, pušku zepředu nabíjenou, jednorannou, ale tehdy
velice ceněnou. Tenkrát jej nikdo nepřistihl a s lupem se mu podařilo zmizet. Povzbuzen úspěchem se za pár měsíců vrátil
a šel tam krást znovu. Byla krásná úplňková noc, konec babího léta. Vyzbrojen
ručnicí a obuškem se přes maštal dostal
ke dveřím do komory. Oknem prosvítal
měsíc. Na polici u dveří viděl vědro s vodou a hrnek. Opatrně nabral vody do
hrnku a polil panty dveří, aby nevrzaly.
Tichounce se mu podařilo dveře otevřít.
Vešel do komory. Do koryta u dveří začal snášet, co měl v úmyslu ukrást. Hrnec
s medem, pytlíky s kořením, koláče a bůhví
co ještě chtěl vzít. Měl však smůlu. Hrnek,
se kterým poléval panty, zpátky na polici
nepoložil. A to byl začátek jeho maléru. Ve
vedlejší světnici se probudil chlapec a měl
žízeň. Šel se do síně napít. Hrnek nemohl
najít, začal tam něčím šramotit a vzbudil
svoji matku. Ta se šla podívat, co tam kluk
kutí, a v komoře zahlédla zloděje. Začala
křičet. Zloděj chtěl uniknout, ale žena mu
stála v cestě. Dvakrát ji obuškem praštil po
hlavě. Omráčená se skácela k zemi. Ale už
tu byl fojt a obušek mu vytrhl. Zloděj vytáhl valašský nůž a fojta bodl třikrát do hlavy. Snad by jej i zabil, kdyby se neseběhli
u fojta sloužící pacholci a zloděje nepřemohli. Při rvačce mu zlomili ruku. Svázali
jej a odvedli do vězení až do Bojkovic na
hrad Nový Světlov.
Všechno se to odehrálo v noci ze soboty na neděli. Když přicházeli do Bojkovic, zvon na kostele sv. Jíří svolával lidi na
ranní mši. Čilý hospodský už měl otevřeno
a před šenkem stál Hroš. Taková podivná
existence. Pocházel ze Slavkova, ale v Bojkovicích se zdržoval a propíjel zde peníze,
ke kterým bůhvíjak přišel. Když viděl svázaného Jana Lokajů vedeného pacholky do
vězení, přiskočil k němu se džbánkem vína
a dal mu napít. Když Jan dopil, Hroš vzal
džbánek a praštil s ním o zem s výkřikem:
„Když zhyneš ty, nech zhyne aj džbánek.“
Bojkovský pan purkmistr a páni konšelé jako obyčejně žádali o radu „Právo
vyšší“ v Uherském Brodě, co mají s provinilcem dělat. V dopise se zmínili o Hrošovi
a o příhodě s rozbitím džbánku. Brodští
konšelé kázali Hroše okamžitě chytit a zavřít, protože je to známý zloděj, lupič a lid8

ský škůdce, který byl jistě s Janem Lokajů
ve spolku a v tovaryšství. Než se dopisy
vyměnily, byl Hroš dávno pryč. Jan Lokajů
byl vyslýchán. Napřed bez mučení všechno, co provedl v Nevšové, přiznal. Ostatní
krádeže v okolí popíral. Zapíral také, že
by byl s někým v tovaryšství. Při výslechu
popsal, kde všude sloužil a kde se toulal.
Už se chtěl vrátit domů do Lisé v Uhrách,
ale vydělal málo peněz, a tak šel krást, aby
ze světa aspoň nějaké vítané přinesl. Vyslýchajícím to nestačilo. Na radu „Vyššího
práva“ měl být podroben právu útrpnému. Z Brodu přišel mistr popravní se svými pacholky. Obviněného však nemohli
pověsit za vzadu svázané ruce na žebřík
a napínat za nohy, jak to bylo obvyklé. Měl
z rvačky s pacholky jednu ruku zlámanou.
Tak nasadili „španělskou botu“. Drtili mu
nohy a lámali kosti. Jan Lokajů byl tvrdý
chlap. Dál jim s úšklebkem na tváři tvrdil,
že vždycky kradl sám a žádné své kamarády neprozradil. Nakonec bolestí omdlel.
Kýbl studené vody jej probral. Vyslýchající
se jej podle instrukcí od „Vyššího práva“
ještě vyptávali, jestli nebyl před nedávnem v Brodě při krádeži chycen a nevydával se za Jurku Lokajů z Lisý. Ten totiž, když
byl dopaden a do vězení veden, potkal
se svou eskortou vojenské verbíře. Hned
na ně zavolal, že se chce dát na vojnu. Eskorta jej musila verbířům vydat. Ti jej do
Hradiště odvedli. On však se tam hned
oženil a tak se z vojny vysmekl. Své ženě
však brzy utekl do Hřivínova Újezdu. Tam
se znovu oženil a za pár dní zmizel i druhé
ženě. Od té doby nikdo neví, kde je.
Jan Lokajů popřel, že by si kdy jméno
měnil. Že však o tomto skutku slyšel a že

jej spáchal Jíra Kumpán. Kde však ten teď
je, že neví. Vyslýchající jej znovu vyzvali,
aby se přiznal, co všecko ještě spáchal, jinak že bude znovu vystaven právu útrpnému. Jan se ještě přiznal, že kradl v Žilíně, v domě Jana Slováka, kde ukradl sedm
a půl lokte sukna, čepici, košili a nové boty.
Opět tvrdil, že byl sám a žádného tovaryše, že sebou neměl.
„Právo vyšší“ z Uherského Brodu doporučilo takovýto rozsudek:
Ortel na Jana Lokajových z Lisý, podle kteréhož jest justificírován 22. Octobris 1642.
Jelikož žádnýho tovaryše jmenovati
nechce, viděti, že jest při něm nemalý zatvrzení. A jsa teď při skutku přistižen, při
kterémžto nemalý krádeže specificírovaný
se dopustil, o všem víceji jakž z vůle jeho
a zlého oumyslu, tak již spáchaný z částky
strašlivého mordu a nočního vpádu mordýřskýho při něm se nachází, na něj se
toto naučení dává:
„Ačkoliv podlí práva víceji zasloužil,
však z milosti práva jemu se nalézá, aby
kolem polámáním ztrestán byl a po polámání v prsy zaražen a udušen jsouc, vzhůru s kolem (pro vejstrahu nešlechetníkům)
vyzdvižen byl.
Jak už jsem se dříve zmínil, měl konečné slovo pro výši trestu majitel panství, tedy pan hrabě Gabriel Sereny. Ten
si v krutostech neliboval. Trest zmírnil na
stětí mečem. Tak tedy skončil Jan Lokajů.
		
Petr Vašina st.
Dovětek: Šestý z příběhů zapsaných v Krevní
knize městečka Bojkovic 1630-1721, jak jej
převyprávěl Petr Vašina st.
Naše Bojkovsko
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Jezte kroupy – ve Strážnici verbujú
Brzy ráno jdu do zbrojovky a vím, že v kanceláři mě nikdo nečeká. Herbert, můj předchozí šéf, byl odvolán navždy a bůhví kam.
Možná už dnes nebo zítra přijde nový ředitel. Trochu uklízím a v tom zvoní telefon.
Volá pan Chudoba z osobního oddělení.
Pražák a teď náš soused: „Vesno, máš tady
nového šéfa.“ Je v civilu, vědec s několika
tituly a von. Nechce čekat, tak mu jdi naproti.“ Je konec ledna 1944 a pěkná zima.
Běžím z kopce dolů a vidím siluetu vysokého a štíhlého, asi čtyřicetiletého, Němce
v balonovém plášti s kožešinovou vložkou, v širokém klobouku a polobotkách.
Z dálky vypadá jako Herbert, ale vím, že to
je jen sen. Jmenuje se Werner a hned se
ptá, zda jméno Vesna je slovanského původu a diví se, že mu nechci tykat. A už má
pro mě práci:
„Prosím, mohla bys mi přeložit české
nápisy na bednách německých oceláren
KRUPP ESSEN?“ Nikdy jsem si jich nevšimla
a vidím, že je tam napsáno JEZTE KROUPY.
„No, s trochou nadsázky se KRUPP ESSEN
dá přeložit jako jezte kroupy. Moravským
nářečím krúpy. Je to bonmot.“ Oba jsme
se zasmáli; a to byl dobrý začátek.
V kanceláři přednesl tak velký pracovní a soukromý program, že by zde musel
zůstat nejméně rok, aby to všechno stačil. Kromě chemického má také hudební
vzdělání a hraje velmi dobře na klavír.
Napadlo mě, že bych ho mohla pozvat
na dnešní hudební čaj o páté u klavíristky Rity, která hraje také na německých
koncertech. Pozvání rád přijal a v Kovo si
do jeho mercedesu přisedly ještě moje
kamarádky Bobina a Amanda. Ta si sedla
vedle Wernera a hned si začali tykat. Secesní dveře velké vily nám otevřela Rita. Šarmantní třicátnice, příjemná a milá. Vítá nás
i Wernera a zve ho dál. Vedle ní stojí Zlata,
něco přes dvacet, neobyčejné krásy a sebevědomí. Zná všechny slovácké písně,
hraje na klavír a krásně zpívá. Už vidím, jak
se chystá na Wernera. Zdalipak jí odolá?
Zlata usedá u klavíru, začíná svou oblíbenou Počernou galankou a pokojnou
myšlenkou. Napřed pomalu, pak čím dál
rychleji, všichni zpíváme, držíme se za
ruce, kolem pasu nebo ramen, smějeme
se i pláčeme, pouštíme si žilou. Všechna
hustá a zlá krev musí ven. Už jsme téměř
na konci našich možností. Dáme prostor
sólistům. Já v tom deliriu hledám Wernera, na kterého jsem málem zapomněla.
A on si sedí s Bobinou na pohovce trochu
dál od klavíru a povídají si. Nelákala ho
atraktivní klavíristka Zlata ani folklór, ale
absolvoval první část programu – poznávat Moravany.
Naše Bojkovsko

Někteří ještě neměli dost, cifrovali a jiní
v kruhu, ruky hore, zpívali: „Ve Strážnici
verbujú, na dva bubny bubnujú, na vojnu
berú…“ Vtom vstoupila Ritina maminka do
kruhu a řekla: „Na vojnu už neberú, sedněte si ke stolům, jezte a pijte.“ Ale k pití byl
jen čaj. Po přestávce zpívala Maňka Pokorná Fibichův Poem – a jako vždy měla velký
úspěch. I Werner obdivoval její nádherný
hlas. Pak ještě několik drobných skladeb
na klavír, to už jsme se různě družili. Zlata
zabrala Wernera a většina tiše poslouchala Dvořákovu Humoresku, kterou hrál na
housle hodinář pan Klabačka. A ještě, než
dozněly poslední tóny, přišla za mnou
Rita, abych poprosila Wernera o nějaký
pěkný kousek na klavír. Zlata měla smůlu
a Werner se zeptal, zda mám nějaké přání.
„Ano, Valdštejnovu sonátu od Beethovena,
tu miluji.“ Stáli jsme trochu stranou a on
mi docela tiše řekl: „Budu ji hrát pro Tebe.

Jako dík za první krásný den na Moravě.“
Usedl ke klavíru a naše moravské písně
byly rázem zapomenuty. Celý dům v tichu
naslouchal božským tónům sonáty, bohužel věnované jménu zrádce českého národa – Albrechtovi z Valdštejna. Co na něm
Beethoven obdivoval?
Můj Bože, já se snad z ničeho nedovedu spontánně radovat. Mám černé myšlenky a nedám možnost duši vzlétnout
těmi krásnými tóny ke hvězdám. Ale zdá
se mi, že všechny ostatní duše míří správným směrem k nekonečnému, dnes krásnou hudbou a zpěvem prostoupenému
vesmíru. Jsou okouzleni a Wernera odmění vřelým potleskem.
Končí pro nás neobyčejný den plný
hudby a zpěvu. A my všichni, od rána na
nohou a unavení, mizíme do válečné tmy
bez naděje na brzké svítání.
Lydie Svitáková, Praha
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Kouzlo rodinného života o sv. Mikuláši a Štědrém večeru
Mám zachytiti charakteristický ráz kraje
…, aby čtenář nabyl poučení…, čím se
Mor. Slovácko odlišuje od jiných krajů.
Pokusím se o to!
Nezapomenutelně zapůsobí už vzpomínka na prožitý svátek sv. Mikuláše,
který je takřka vzdálenou přípravou na
svátky vánoční. Nám, dětem doma se vyprávělo, že „svatý“ se svým doprovodem
se spouští z nebe nad naším kostelem
sv. Vavřince v Bojkovicích, jiným zase, že
se spouští „Na Skalce“, tak se totiž nazývá
kopec u Pitína. Dne 5. prosince, v předvečer svátku sv. Mikuláše, za soumraku
ozýval se v naší dlouhé ulici nezvyklý ruch:
prhakání a chřestění řetězem blížilo se od
sochy sv. Jana Nepomuckého. To přicházel
„svatý“ se svým doprovodem. V ochraně
dědáčkově a tatínkově jsem seděl na lavce
za stolem uprostřed nich. Dědáček několikráte odešli na prah dveří, podívali se, zda
se „svatý“ už blíží! Ne tak jsem škemral dědáčka, aby z jizby neodcházeli, a aby dobře zadělali dveře od ulice. Šlehnutím prutem na okno a klinkáním zvonečkem hlásil
„svatý“ svůj příchod. Už jsou zde, s úsměvem prohodili tatínek, a já jsem strachem
ani nedýchal. Maminka vešla do síně
a otevřela dveře. Čerta do jizby nepustila,
zůstal v síni, aby prhakáním a chřestěním
řetězem na sebe upozorňoval a naháněl
strach. Do jizby vcházel jen „svatý“, za doprovodu anděla. Byla to postava důstojná
a také i vážně ve svém biskupském vystrojení vystupoval. Po příchodu pozdravil:
„Pochválen buď Ježíš Kristus“ a dal políbiti
všem kříž, který měl v ruce. Potom se dotazoval rodičů „Máte u vás děti? Potom se
dotazoval, zda děti poslouchají a rády se
modlí. Když jsme byli pochváleni a on sám
se dotazem přesvědčil, které modlitby
umíme, vylovil z košíčku, který nesl anděl,
malý dáreček: jablíčko, oříšek a suchou trnečku. Ostatní dárky tak pravil, že vezou
andělé na fúře a někde se opozdili, možná, že fúru převalili, v noci však, že dárky
nahodí. S napomenutím, abychom byli
hodní, že na rok zase příjde, „svatý“ odešel.
Před spánkem jsme si nachystali na okno
čepicu nebo slaměnku a ráno při probuzení, první jsme běželi k oknu se podívati, zda „svatý“ na nás v noci nezapomněl.
Našli jsme tam „pána“ upečeného z těsta,
pěkně vyšňořeného, suché ovoce, ořechy,
jablka a kříže ze suchých trnek. Jak zazářila
naše dětská očka radostí nad těmito dárky, třebaže dnešní, náročné děti by sotva
uspokojily. Ihned jsme se chlubili dárky
nejen rodičům, ale i dědáčkovi a babulce.
10

Cestou na roráty jsme svým kamarádům
s radostí vyprávěli, že byl u nás „svatý“, jaký
byl a co nám naložil.
„Pána“ jsme si postavili za okno, aby
všichni kolemjdoucí věděli, že u nás nakládal „svatý“. „Pána“ jsme si ukrajovali jen po
kousku, aby ho moc neubývalo. Cukrového zboží mikulášského tenkrát v obchodech nebylo. Jen pekaři také pekli z těsta
„pány“a roznášeli je po těch obchodech,
kam dodávali chléb a rohlíky. Kromě toho
jsme dostali Mikuláše od tetiček z jedné
i druhé strany a od babičky a všechno
jsme ukládali na okno pro chloubu.
Po celý advent se modlil u nás za soumraku růženec a po něm se posedalo na
lavku kolem kamen a dědáček zanotili:
Poděkujme Kristu Pánu... Nebyly-li zemáky ještě v kamnech uvařené, před večeří
se mrakovalo, totiž vypravovalo se. Buď
děti vyprávěly na dotaz rodičů, čemu se ve
škole učily, anebo dědáček, jako pamětník
starých dob, vzpomínali na jednotlivé rodiny a staré zvyky. Ráno tatínek budívali:
„Vstávejme, je čas na roráty! Krhovjané
a Bzovjané už dupú kolem oken a v kostele sa už svítí.“
Večeře před Štědrým dnem se jmenovala Tučná večeře. V Komně a Bánově
Obžerný den. K tučné večeři navařila maminka buď pěry posypané makem, nebo
pařenec posypaný makem. Mak sa „tlúkl“
v dřevěné „tlúčce“, která byla vyrobená
z kmene třešně. Každý se měl dobře najísti, zvláště my děti, abychom na Štědrý den
nezhládaly.
Z dopisu tatínkového, poslaného mě
r. 1898 do bohosloví, se dotvrzuje, jak se
u nás slavívaly svátky vánoční. Tatínek
Josef narozen 19/2 1839 mě napsali: „My

jsme tak slavili ty vánoční svátky, jak jsme
jich slavívali od pradávna a jak nás učili
slaviti naši rodičové (Petr, nar. 29/6 1816,
zemř. 15/9 1902 a Justýna z rodu Lokajova, nar. 5/8 1819, zemř. 20/4 1898) totiž na
Štědrý den jsme se postili a s radostí jsme
očekávali ten radostný svatvečer vánoční.
Po sv. růženci nastala večeře, ale u nás!
Co rok je to truchlejší! Před málo roky bývalo nás aspoň osm osob při té tak veselé
večeři a tento rok nás bylo sotva polovic.
A k tomu, když sobě pomyslíme, že již
snad nebudeme pospolu slaviti svátky
vánoční! My jsme si vzpomínali, jakou asi
Ty máš večeři. Bylo nám smutno při tom,
když nám na paměť přišlo, jak jste sobě
co děti, ukazovali zlatou kozičku po obrázkoch poskakovat, ale marné všecko
stýskání. Bůh tomu tak chce, musíme vše
z ruky jeho přijati.“
Bylo tomu tak na štědrý den, jak tatínek vypsali. Dospělí, dědáček a tatínek se
postili celý den, nevzali ani do huby, jen
„babulka“ Justýna něco málo pro slabosť
pojedla a vylezla si na pec na kožuch, aby
si odpočinula. Všeci měli toho dne plné
ruce práce. Tatínek s pasákem nařezali
pro dobytek sečky kosířem ve stolici a nachystali dřeva, aby měli ve svátky pokoj.
Děvečka vyčistila chlévy a navázala slámy
do otépek, vydrhla dlážku v jizbě, z níž se
vynesly nepotřebné krámy. Odpoledne
zanesla sestra po svíčce ke všem „štácijím“ sv. Janu Nepomuckému, sv. Florianu,
Panně Marii, sv. Vendelínu a ke kříži v Kútě,
aby se rozžely v lucerně u štácije! Tatínek
před krmením dobytka šli podělit dobytek
štědrovečerní nádilkou. Mezi dvě skyvečky chleba dali oplatek rútový s medem
(v oplatku byla zapečená snítka rúty) a dali
Naše Bojkovsko
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každému z dobytčat do tlamy, aby štědrovečerní nádilku „nevyžulo“).
Mívali jsme sice při jídle na stole prostřenou stolůvku z domácího plátna, ale pro
Štědrou večeři se dala na stůl stolůvka červená, s bílýma mřížkama. Nováků – Dolinských zůstala na stole prostřená od Štědré
večeře až do sv. Štěpána, aby všecky odrobinky vánočních jídel zůstaly na ní.
Už byl dobytek „pokluděný“, maminka
měla vše přichystané, smrákalo se. Všichni
domácí shromáždili se do jizby. Dědáček
sdělali z kropenky růženec, všichni poklekli a „říkali“ radostný růženec. Po růženci zasedli všichni, i služební, za stůl a pomodlili
se hlasitě Otčenáš, Zdravás a potom: Pane
Bože, otče nebeský, rač požehnati tyto
dary, které z tvé štědrosti požívati budeme
skrze Krista Pána našeho. Amen.
Před večeří dostal každý člen rodiny
oplatek s medem. U nás podělovali dědáček. Byla uznávána tím jeho přednosť jako
hlavy rodiny. Jako první jídlo byla hřibová
polévka s lokšama, potom hřibová máčka
s nadrobeným chlebem, další jídlo byl „pařenec“ tj. pokrájené pečivo, spařené mlékem a posypané makem, potom krupica
omaštěná máslem, posypaná perníkem,
skořicí a medem, všecko ovoce suché uvařené: trnky, hrušky, krajanky a nakonec
jablkový závin. V některé rodině dostal po
polévce každý člen rodiny dvě červené
šípky, aby byl zdravý a červený. Maminka
donesla pěkná červená jablka a každý dostal dvě. Jedno měl uprostřed rozkrojiti na
zkoušku, bude-li po celý příští rok zdravý,
či churavý. Oddechnul si jak po těžké práci, když se ukázala uprostřed jablka zdravá,
čistá hvězda. Nakrojil-li jádro, sesmutněl,
že v roku bude nemocen; překrojil-li jádro
v půli, dí pověst, že do roka zemře.
Po štědrovečerní večeři stolůvku
i s odrobinkami vzala děvečka a vysypala
je na místo, kde dostávaly slepice zob –
aby dobře snášely vejce. Ani na hlídače,
psíka, se nezapomnělo. Z každého jídla
se mu sesypalo na jeho misku. „Běž, vynes
to psíkovi“, kázala maminka dívce, „odkud
ti bude štěkat ženicha.!“ Potom se čekalo,
až se ozvaly první výstřely z flint. To střílejí
Ježíškovi, prohodili dědáček. Vydělali z almary švabachem tištěný a v kůži vázaný
v deskách koledníček, sedli s nama na
lavku pod kamna a zpívaly se koledy. Tak
se denně za soumraku zpívaly až do sv. Tří
králů. Výstřely z flint přerušovalo „róchání“
tatarem „kravjáka“. Aby tatar rochal, musel
míti na konci uvázanou konopnou kytku.
Rocháním se hlásil „kravják“ Jan Ševčík,
Naše Bojkovsko

Msgre. Alois Viceník
(15. 10. 1877 – 29. 3. 1960)
Kněz a vlastivědný pracovník. Na kněze
byl vysvěcen v roce 1902 v Olomouci
a po několika letech natrvalo zakotvil jako farář v Klášterci u Šumperka,
kde působil do svého odchodu na
odpočinek v roce 1938. Poté se vrátil
do rodných Bojkovic, kde vypomáhal
v duchovní správě a především se věnoval vlastivědné a etnografické práci.
Je autorem mnoha článků, ve kterých
neobyčejně přesně, detailně a přitom
čtivě popisuje život, zvyky a obyčeje
v době svého mládí, v závěru 19. století. Některé studie zůstaly v rukopise
uloženy především v Muzeu Bojkovska, část i ve Státním okresním archivu
v Uherském Hradišti. Od vzniku muzea
doprovázený svou ženou. Zatrúbil před
jednotlivými domy a jeho žena už odebírala do bílé plachetky výslužku za pasení
krav. Obilí už měl odebrané, nyní dostával
už jen peníze a vdolky, nebo makovníky
a to dobré, aby hospodyni nepomluvil.
Pod okny se ozýval zpěv chudých koledníků, maminka na ně pamatovala, napekla v peci do foroty vdolků, rozkrájala
je na „klínky“, dala je na misky a chudobné koledníky vydělovala, aby měli také
radostné vánoční svátky. Naše babulka
upozorňovala: „Udělaj to dobré. Mezi ludi
ludsky a doma psota dycky.“
Po tatínkovi v rukopisu jsem nalezl několik koled; zde jedna:
Včera sa nám milý náš spasitel narodil,
dneska s nama po koledě pochodil, chodil s nama chodil po koledě celú noc, bera
sobě Pána Boha na pomoc.
1. Ach, dobrá novina, ach šťastná hodina,
porodila Panna nám Božího syna, ach,
šťastná hodina, co to za novina.
2. Ach, dobrá novina, ach šťastná hodina, přečistá Panenka nám Božího synka
v chlévě porodila, však pannou zůstala.
3. Ach dobrá novina, ach šťastná hodina,
zavolám na Jana, by chytil barana, vzal ho
na ramena, nesl do Betléma.
4. Ach, dobrá novina, ach šťastná hodina,
sláva na výsosti Božské velebnosti, plesejme radostí, nastal den milosti.
5. Ach dobrá novina, ach šťastná hodina,
šťastné narození, blíží se spasení, mějme
potěšení z toho dobrodiní.

v Bojkovicích v roce 1931 se stal jedním
z jeho hlavních podporovatelů a dárců.
I přes svůj pozdější pokročilý věk ve své
nezištné práci pro muzeum nepolevil
až do posledních chvil svého života.

P. Alois Vicenik v Poděbradech (1950)
6. Ach dobrá novina, ach, šťastná hodina,
nebeští anjelé zpívají vesele, my taky zpívejme, Boha zvelebujme.
7. Ach dobrá novina, šťastná to hodina,
chvála Bohu otci, jenž z lásky své moci, dal
nám Syna svého, jednorozeného.
8. Ach dobrá novina, šťastná to hodina,
chvála Bohu Synu, jenž pro naši vinu ráčil
se naroditi a nás vysvoboditi.
9. Ach, dobrá novina, šťastná to hodina,
k Božímu vtělení, skrze své přičinění, pomáhal Duch svatý, buď chválen na věky.
Amen.
Hřejivé kouzlo rodinného života, prožitého o Vánocích, i po letech duševně
vzpruží a osvěží.
Alois Viceník, arcibiskupský rada
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Znovu ve školce
Školku známe každý ze svého dětství.
Někdo si pamatuje hračky, jiný kamarády,
svačinky, zástěrky nebo paní učitelky…
Mnozí z nás do školky chodí znovu, tentokrát však jako rodiče se svými dětmi.
Už jsme ale dávno zapomněli, jaké to tam
vlastně je.
Ze dne na den jsem se z rodiče stala
asistentem pedagoga a byla moc zvědavá,
jak to v dnešní školce chodí. Součástí mé
práce je vypomáhat paní učitelce/učiteli
při zvládání běžného dne s dětmi. Brzo
jsem zjistila, že pro úspěšné zvládnutí každého dne budu potřebovat několik zásad,
a pár z nich bych vám ráda představila:
Oči musím mít všude! Nejlépe i na zádech, abych mohla zabránit nejrůznějším
příhodám (od srážky dvou závodníků na
odrážedle, přes rozlité kakao na koberci
až po živé diskuze nad zbořenou stavbou
z kostek).
Musím být rychlá! Když chcete například v zimě jít na procházku, tak musíte
obléct dvacet párů prstových rukaviček
(tj. 200 prstíků), což je časově náročná disciplína!
Musím být trpělivá! Někdy je potřeba
po stopadesáté šesté odpovídat na stejnou otázku, a odpovím i po stopadesáté
sedmé, protože každé z dětí potřebuje
být vyslyšeno.
Musím umět rozpoznat, kdy děti zaujmout, kdy být důrazná, kdy je rozesmát
a kdy obejmout. I děti totiž mívají své lepší
a horší dny.
Nevzdávej to! Například na vánoční
besídku děti po chvilkách trénují téměř
měsíc a stojí to velké úsilí celého pedagogického sboru. Až pak přijde ten slavnostní den, tak děti pod náporem situace
úspěšně zapomenou zhruba polovinu
svého vystoupení. Proto prosím buďte
shovívaví.
Nauč se cizí řeč! Mnozí z vás znají
význam věty „jdu po O“ (jdu po obědě
domů), ale slyšeli jste už třeba někdy
o „mokaru“ nebo „sucharu“ (mokrý písek/
suchý písek)?
Nauč se čarovat! Potřebuješ pár dobrých triků, jak rychle obléct do pyžámek
dvacet rozdováděných dětí, dostat je do
postýlek a uspat. Základem úspěchu je
četba oblíbené pohádky a pohlazení každého po čele s následujícím zaklínadlem:
„Maková zrníčka, sypte se na víčka.“ Můžete to zkusit i doma, a to nejen na děti.
Před dvěma lety jsem měla představu,
že ve školce děti něco naučím. Ve skutečnosti to ale dopadlo do velké míry naopak. Také děti mi toho dokázaly hodně
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předat, za což jsem moc vděčná. Je úžasné sledovat, jak se z tříletých roztomilých
medvídků stávají moudré samostatné sovičky, které příští rok zamíří do školy. Zjistila jsem, že naše školka funguje jako malá

rodinná firma, kde se všichni snaží dát ze
sebe to nejlepší, ať už se to týká pedagogů, asistentů, kuchařek a uklízeček. A za to
jim z pozice rodiče moc děkuji.
Jana Ondrůšková, asistent pedagoga

Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody. Jsou to
i svátky světla a naděje. Je to období, kdy trávíme
chvíle se svou rodinou a těšíme se na Štědrý den.
Ten je pro nás, a hlavně pro naše děti tím nejkrásnějším. Radost a jiskry štěstí, které vidíme u dětí
a našich blízkých při rozbalování dárků, jsou tím
nejkrásnějším a jsou pro nás odměnou. Ale radost a štěstí můžeme rozdávat celý rok. Můžeme
potěšit dobrým slovem, poděkováním, pomocí,
úsměvem a potěšíme tím vlastně každého okolo
nás. Radujme se i z maličkostí, a to nejen během
vánočních svátků, ale během celého roku. Krásné Vánoce.
Martina Kuchařová, ředitelka MŠ
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Zamyšlení k době „covidí“
a změnám, které nás čekají
Dobu historicky nejvyššího blahobytu
zasáhla doba „covidí“, která přináší leccos.
Na první pohled jsou to samá negativa,
kdy po první jarní vlně, kdy se zavřely školy, hranice, obchody, služby, sportoviště,
lidé se semkli, šili roušky, dodržovali distanc a vůbec měli tak nějak ke covidu po
zprávách z Itálie, Španělska, ale i zámořské USA respekt, přišlo bezstarostné léto,
kdy jsme všichni najednou zapomněli.
Zapomněli jsme na to, že covid nikam
neodešel, že tady je stále s námi, jen mu
tak nějak vadí sluníčko, a to jak venku na
věcech, tak i vevnitř v těle – tedy konkrétně vitamín D, který se tvoří v kůži právě
expozicí na slunci. Žáci se vrátili do škol
bez roušek i bez karantén po zahraničních
dovolených, vláda nechtěla před volbami
„prudit“, a tak utíkaly týdny, tolik potřebný
čas k přibrzdění chiméry zvané covid-19.
Dnes máme na grafech před sebou scénář Itálie, kdy největší síla covidu je právě ve schopnosti zahltit a nakonec paralyzovat zdravotnický systém, který není
schopný pomoct těm nejpotřebnějším.
A tak z „chřipečky“ je opět reálná hrozba,
která obchází mezi námi a nemusí se vyhnout nikomu. Stačí špatná manipulace
s rouškou, být ve špatný čas na špatném
místě, …
Babička říkávala, že vše zlé je k něčemu dobré. Nabízí se otázka – co pozitivního nám covid přinesl a přinese? Obloha
byla bez letadel a dálnice bez kamiónů
a vzduch o hodně čistší, města bez tisíce
turistů, lidé se zastavili a zjistili, že to jde
i bez stresu, zjistili, že nemusí každý den
do obchodu a že i chleba se dá jednoduše
doma upéct z mouky a kvasnic. Stačilo se
zastavit a chtít. Přes to všechno ale největší změnu k lepšímu zažívá obor, kterého
jsme my učitelé přímo součástí, který je
naším denním chlebem. Ano, je to školství. Školství, které u nás zamrzlo v době
Rakouska – Uherska a ani přes opakované
reformační snahy se léta nikomu nepodařilo nic zásadního změnit. A pak přišel
covid! První pokusy o vzdálenou výuku,
obětavé učitelky, které dopoledne kopírovaly úkoly pro žáky a odpoledne je rozvážely na kole po rodinách, ti lepší, co posílali úkoly žákům mailem až po hrstku škol,
která vše uchopila za správný a do té doby
zcela neznámý konec. Za těmito školami
stojí v první řadě jejich ředitelé, kteří od
začátku věděli, co chtějí, dokázali stavět
na tom, co už jejich sbor umí, a určili ten
Naše Bojkovsko

správný směr. Obětovali řízení a vedení svých učitelů tisíce hodin, studování,
zkoušení nových metod, učení se a hlavně koučování. Ano, my patříme k takové
škole, která od prvních březnových dnů
rozjela online výuku a do konce června
učitelé připravili pro své žáky více než
12 tisíc interaktivních cvičení, ke kterým
poskytovali žákům denně zpětnou vazbu,
komentovali a motivačně hodnotili. Za to,
že se postupně podařilo do vzdálené výuky zapojit téměř všechny žáky, jsem na
můj učitelský tým právem hrdý.
Začátky se mohly zdát rozpačité. „Děláme to správně?“ se ptal snad každý. Největší hybnou silou změn, které centrálně
přichází až s manuálem ke vzdálené výuce na konci srpna od Ministerstva školství,
však byla veřejnost – rodičovská i ta odborná. Neb většina škol, těch, co to dělaly
po „staru“, způsobila, že rodiče najednou
viděli, kolik nesmyslů a balastu se jejich
děti učí, protože se museli učit s nimi.
Viděli, jak nesmyslně se hodnotí plnění či spíš neplnění úkolů, když například
učitele nezajímalo, že se tři děti doma
dělí o jeden počítač. Viděli, že nikoho už
dál nezajímá, jestli si žák doma opsal zápis z učebnice do sešitu nebo spočítal
příklady ze sbírky příkladů. Uvědomili si,
že jsme skutečně zkameněli v minulosti, kdy pevné osnovy encyklopedických
znalostí kosmeticky nahradil školní vzdělávací program, klasifikace známek 1 – 5,
kde není nic mezi, kdy lidská stránka dětí

byla zašlapána v duchu „drž pusu a krok,
hlavně nevyčnívej“, kdy kázeňské tresty
za neplnění školních povinností měly být
motivací k jejich plnění, kdy tvrdý systém
inspekční kontroly vyžadoval hlavně papír a byrokracii, ale skutečné fungování
školy nikoho nezajímalo, uvědomili si, že
je tady konečně čas a ta správná doba na
změnu. Doba covidu, která vyhnala žáky
ze škol ke stolům a počítačům do svých
pokojů a kuchyní.
A protože jsem optimista, tak věřím,
že si to taky uvědomila většina z našich
učitelů, že starým pořádkům definitivně
odzvonilo a je třeba se posunout. Posunout dál, zapomenout konečně na zjevně nefunkční frontální vyučování, zapomenout na tresty a vynucování si plnění
úkolů „silou“. Je konečně čas vrátit se ke
kořenům, kdy Komenského škola hrou
byla fenomén, který vždy u dětí fungoval. Protože pokud je něco baví a chtějí,
tak se učí samy. „Samo sebou“ se nabízí. Víte, že nejefektivnější učení je učení
druhých? Zkuste někomu vysvětlit saturaci dusíku v krvi při potápění, kterou
si jen nastudujete v učebnici. Pokud to
dokážete, tak tomu rozumíte a nikdy to
nezapomenete. A právě změna našeho
učitelského myšlení je pro dobrý výsledek to zásadní. Ať už výuka prezenční
nebo distanční, náš přístup ukáže, jestli
jsme se poučili, jdeme dál nebo se plíživě
vracíme zpět k „rákosce“.
Zdeněk Ogrodník, ředitel školy ZŠ TGM
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Výuka na jiné vlně
Říká se, že kdo je připraven, není překvapen. Otázkou však zůstává, jak si poradit
se situací, v níž se ocitneme bez vlastního
zavinění nepřipraveni. A přesně v této situaci se ocitly všechny školy na jaře letošního roku, kdy se mezi námi objevil dosud
neznámý vir Covid 19.
Desátý březnový den byl tak k vidění výjev, o němž sní téměř každý žák
– nadšené výkřiky dětí, heroická radost,
štěstí. Pan ředitel do školního rozhlasu
oznamuje, že od dalšího dne se z důvodu
rozhodnutí vlády ruší výuka ve školách
a všichni zůstávají doma. Na jedné straně
veselí ozývající se ze tříd, na straně druhé
šok za dveřmi ředitelny. Vedení školy se
o situaci dozvídá z médií, nikoli od ministra školství. Najednou se ocitá uprostřed
neznámých vod a nezbývá nic jiného než
nalézt okamžité řešení. Následují desítky probdělých nocí, každodenní kontakt
s učiteli a úspěšná plavba proti vzdouvajícím se vlnám. Každá škola volí jiné řešení.
Někteří se se žáky domlouvají prostřednictvím sociálních sítí, jiní přes e-mail, ti nejzoufalejší volí cestu roznášky do domu. Ne
tak Základní škola T. G. Masaryka v Bojkovicích. Máme EduPage a vedení, které se
nevzdává. Denně rozesílá emaily s pokyny
všem učitelům, a jak to nazval pan ředitel,
učíme se řídit letadlo za letu. Situace rozhodně ne snadná, ale nezvyklá doba si
žádá rychlé řešení. Výsledkem je ucelený
jednotný systém „karet“, které žáci dostávají každý den. Karty s pozdravem, prezentací a domácím úkolem. Vše samozřejmě
dle pokynů MŠMT hodnotíme a rozdáváme pouze motivační jedničky a dvojky. Ne
všichni učitelé jsou s tímto hodnocením
spokojeni, ale nejdůležitější je, že na rozdíl
od jiných škol jsme nezaspali a od počátku nenechali 460 dětí bez výuky. Nemusí
dohledávat na internetu, nemusí plnit
úkoly z různých platforem. Naopak. Vyučuje se dál dle rozvrhu a vše je sjednoceno formou EduPage. To, nad čím si ostatní
školy lámou hlavu, zvládla Základní škola
T. G. M. v Bojkovicích na jedničku. V červnu rozdáme vysvědčení a ještě netušíme,
že nás čeká druhá a mnohem horší vlna
zákeřného viru, který připraví o život tisíce lidí a sedne na plíce stovkám učitelů
a správních zaměstnanců.
V září nastupujeme do školy a zahajujeme školní rok 2020/21 jako každý jiný.
Ale postupem dní se vše začíná měnit.
Nejdříve nasazujeme roušky na chodbách, záhy v hodinách a místo tělesné
výchovy volíme náhradní řešení. Opět
nám „hraje do karet“ nesmírně efektivní
vybavení naší školy. Disponujeme např.
minigolfovým hřištěm, a tak namísto procházek vytvoříme malé skupinky, které
14

Z výtvarné soutěže Mladí umělci pod rouškou
se nepotkávají, mají roušky, ale zároveň
tráví čas sportovně, na čerstvém vzduchu,
a hlavně se zaujetím. Bohužel brzy přichází to, čeho jsme se všichni báli. Ačkoli nás
vláda ubezpečovala v tom, že základní
školy neuzavře, druhý říjnový týden se tak
stalo. Naše kormidlo je v pevných rukou
a přizpůsobuje se opět nové situaci. Vracíme se ke kartám, které naši žáci už znají,
a zaučujeme se v Teamsech. Základní pilíř
v podobě karet EduPage zůstává, jen přidáváme každodenní online výuku. Učitelé
dostávají grafické notebooky, mikrofony
a další technické vymoženosti, a tak nám
nic nebrání v tom začít se s žáky setkávat online. Dle pokynů MŠMT zavádíme
na 1. stupni jednu hodinu online denně,
na stupni druhém pak hodiny dvě až tři.
Setkáváme se i se situací, kdy na okolních
školách probíhá online výuka celé dopoledne, ale my se striktně držíme pokynů
a opatření. Nadále si také uvědomujeme
velkou úlohu rodičů, zejména u nižších
ročníků, a snažíme se všichni táhnout

za jeden provaz. Jsme optimisté a v této
nelehké době věříme, že nejdůležitější je
zdraví a to, aby děti vše podstatné dohnaly a co nejdříve se vrátily do školních lavic.
Ostatně to je přání snad každého z nás.
Říká se, že bez tmy bychom nikdy
neviděli hvězdy. Bez událostí, které se
dějí od jara tohoto roku, bychom možná
nikdy nepochopili, jak je důležité se zastavit, zapřemýšlet a třeba i změnit některé
z věcí, které byly zavedeny před staletími
a přetrvávaly v nás. Nepochopili bychom,
jak důležitý je sociální kontakt mezi lidmi,
rodinou, přáteli, spolužáky. Nepochopili bychom a nevážili si situací, které nám
dříve připadaly normální. A možná bychom také nevěřili, že nastane den, kdy se
bouřlivý jásot dětí, že nemusí další den do
školy, změní v zoufalé přání vkročit opět
do školní budovy, pozdravit se s kamarády a být zase mezi svými. Doufejme tedy,
že se obloha brzy vyjasní a my ty hvězdy
zase všichni spatříme.
Petra Brůzlová, učitelka ZŠ TGM

Z výtvarné soutěže Mladí umělci pod rouškou
Naše Bojkovsko
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Opět za zavřenými dveřmi
Jen jsme se trochu zahřáli a vrátili se
na chvíli do běžného provozu, museli
jsme bohužel 22. října 2020 knihovny
kvůli koronaviru znovu uzavřít. To ale
neznamenalo, že pokud se nepůjčuje,
knihovníci zahálí. Opak je pravdou. Já
jsem se opět pustila do úkolů, které
za běžného provozu není možné zvládat. Většinu pracovního času jsem se
snažila věnovat přeznačování naučné literatury. Tzn., že se každá kniha
musela vzít do ruky, přiřadit, vytisknout a nalepit k ní správná signatura.
V naučné literatuře to nejsou jen čísla
na dolních hřbetech knih, podle kterých se orientujeme při ukládání, ale
k těmto číslům přibyly nově i písmenka
abecedy autorů pro lepší vyhledávání
nejen pro knihovníka, ale i vás čtenáře.
Každá kniha se také kontrolovala v záznamech, u některých se opravovala
vazba a hodně z nich se nově obalilo.
V době úplného uzavření se mi podařilo přeznačit zhruba polovinu z dospělé
naučné literatury. Také se postupuje
v budování depozitáře. Přibyly dva
nové regály, do kterých se knihy musely uložit a seřadit. Rovněž se zpracovaly
nově nakoupené knihy. No a mezitím
vším administrativní práce, té je taktéž
hodně.
Naše knihovna se řídí obecně
platnou tabulkou PES (protiepidemiologickým systémem) a na konci
listopadu jsme přešli na stupeň číslo
4. Dveře knihovny se sice neotevřely,
ale od pondělí 23. listopadu 2020 jsme
umožnili čtenářům alespoň vracení
a objednávání knih přes výdejní okénko. Moc mne těší, že jsme Vám aspoň
touto cestou mohli vyhovět. Někteří
čtenáři se naučili knihy objednávat přes
webový katalog a své čtenářské konto.
Tímto Vás chválím. Ti, kteří neměli tuto
možnost, si mohli knihy objednávat
na telefonním čísle 739 271 001 nebo
mailem info@knihovnabojkovice.cz.,
případně se domluvit přímo u výdejního okénka.
Kristýna Šopíková, knihovnice
Milí čtenáři, návštěvníci, uživatelé naší
knihovny, přátelé, kamarádi,
v této pro všechny z nás nelehké
době bych Vám z celého srdíčka chtěla popřát co nejvíce radostí a málo
starostí. Spoustu pozitivní energie do
dalších dnů a zdraví, ať Vám slouží
co nejdéle. Kouzelné vánoční svátky
a správné vykročení do nastávajícího
roku, jak jinak než s dobrou knihou.
Ať se potkáváme co nejčastěji.
Vaše knihovnice Kristýna
Naše Bojkovsko

Bojkovský kalendář 2021

V prodeji je Bojkovský kalendář na rok 2021. Zakoupit si jej můžete za cenu 99 korun
na městském úřadě, Muzeu Bojkovska, Benzině Blok, Trafice na Sušilově ulici, elektru TES a Domě s pečovatelskou službou. V případě zájmu je možné kalendář zaslat
poštou. Zajišťuje sekretariát městského úřadu, tel.: 272 641 151.
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Novinky z Muzea Bojkovska
Kvůli druhé vlně epidemie koronaviru bylo
muzeum z nařízení vlády opět od 12. října pro návštěvníky zavřeno. Nemohla se
uskutečnit celá řada akcí, na které jste se
jistě těšili stejně jako my. Plánovaná byla
přednáška z církevních dějin, výstava ke
100. výročí založení Českého červeného
kříže v Bojkovicích či tradiční mikulášské
předvádění řemesel.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že když do
muzea návštěvníci nesmí, pracovníci nemají co dělat. Letošní koronavirový rok
zahnal všechny do domovů, mnoho z vás
se tedy vrhlo během nouzových stavů do
pořádných úklidů, na které během každodenních dnů nezbýval čas a díky nimž byly
obohaceny sbírky našeho muzea. Moc si
vážíme toho, že než něco skončí na smetišti dějin, myslíte na muzeum. Z těch našich
větších přírůstků jmenujme alespoň šicí
stroj, který nám věnovala MŠ Bojkovice,
plastickou mapu Uherskobrodska i s podstavcem darovala MŠ a ZŠ v Komni, řadu
drobných exponátů darovala ZŠ TGM Bojkovice ze starého kabinetu chemie. Nejen
naše muzejní knihovna je pravidelně rozšiřována díky přírůstkům Karla Blahůška.
Pracovníci na sběrném dvoře pod vedením
pana Svitáka přivezli do muzea dřevěný vozík, který bude vystaven v Potoku u domku
čp. 302. Děkujeme také vám všem, kteří
nám nosíte drobné již nepotřebné zařízení
z vašich domácností. Všechny předměty
musí být po svém příchodu k nám řádně
očištěny a ošetřeny od případných škůdců,
konzervovány a následně pečlivě zapsány,
zaevidovány a uloženy. Ačkoliv je nyní neuvidíte vystavené v expozicích, nezoufejte,
protože vše má svůj čas a využití na patřičné tematické výstavě.
Koronavirus nám umožnil věnovat se
pracím, na které během každodenní muzejní činnosti nezbývá tolik času, kolik by
bylo potřeba vzhledem k jejich důležitosti.
Věnujeme se tak nyní vedle evidence sbírkových předmětů, také opravám, aktualizaci a kontrole evidenčních záznamů v papírových přírůstkových knihách a kartách
ze 70.-80. let 20. století, a především jejich
přepisu do elektronického katalogu. Jsme
zastánci klasických papírových záznamů,
které i nadále zůstávají v platnosti a pokračuje se v nich, ovšem i muzeum musí
jít s dobou a přizpůsobit se požadavkům
21. století. Proto dochází nyní k přepisu
papírových přírůstkových knih a karet do
elektronického systému Tritius. Ten má
i webový katalog, který je přístupný na
stránkách www.muzeumbojkovska.cz. Katalog se plní postupně a pomalu, protože
všechny údaje sepsané našimi předchůdci
se do něj musí pečlivě zkontrolovat, porovnat jednotlivé záznamy a následně pře16
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psat do elektronického katalogu. Mnohdy
se jedná o práci téměř detektivní, jako
Sherlock Holmes s lupou v ruce luštíme
někdy písmo jen málo čitelné. U každého
evidenčního záznamu je v internetovém
katalogu také připojena fotografie daného exponátu. Můžete si na našich webových stránkách, přímo na titulní stránce,
zadat do políčka „katalog sbírky“ požadované slovo a podívat se, jaké předměty
vztahující se k němu muzeum vlastní.
Každý exponát v muzeu má své uložení a pokud se chystá výstava či si ho chce
jiné muzeum vypůjčit, musí být rychle dohledatelný. K tomu nám pomáhají lokační
seznamy, které jsou umístěny v depozitářích u polic jednotlivých regálů, mají je
i předměty vystavené v expozicích. Nyní
v době koronavirové jsme tyto seznamy
kontrolovali a aktualizovali. Pracujeme
také na každoročních inventarizacích sbír-

kového fondu – zákonem je stanoveno,
že každý rok musíme zkontrolovat vždy
1/10 fondu. V praxi to znamená, že musíme projít zhruba 2000 předmětů. Možná
by si někdo mohl myslet, že když se nějaká
zajímavá věc octne v muzeu, je zavřena
někde do skříně, kde si jí nikdo 100 let nevšimne a pak se rozpadne na prach. Právě
tomu mají předcházet pravidelné inventury, při nichž se stav předmětů pravidelně
kontroluje, a tak se předchází případným
škodám.
Věříme, že tato podivná koronavirová doba brzy skončí a budeme se všichni
moci opět setkat na některé společenské
akci, třeba v muzeu. Přejeme vám pohodové prožití vánočních svátků uprostřed
rodiny, do nového roku pak hodně zdraví
a štěstí!
Eva Hamrlíková,
dokumentátorka Muzea Bojkovska

Křesťanské okénko

Z liturgického kalendáře
Nemůžeme žít bez Božího slova. Nemůžeme
žít bez účasti na oběti kříže. Nemůžeme žít
bez hostiny Eucharistie. Nemůžeme být bez
křesťanského společenství. Nemůžeme být
bez domu Páně. Nemůžeme být bez Dne
Páně /R. kardinál Sarah/.
Rozvažujme nad základními tématy
lidského života, co se nás dotýká, je nám
blízké, nad čím se zastavit a vnořit se do
hlubin své duše. Kéž nás Duch Svatý provází, chrání. Prosme Trojjediného Boha
o vedení, pomoc a ochranu v každé situaci. V této době nás mohou povzbudit slova
sv. Izajáše, která nám mohou překonat toto
nesnadné období: „Já jsem Hospodin Tvůj
Bůh, který tě drží za ruku a říká ti nestrachuj se! Já ti pomáhám!“ Hospodinova ruka
nám dodává vnitřní klid a pokoj. Vzývejme
a prosme o pomoc nebeskou Matku Marii,
ona nás může zdárně provést časem zkoušek. Buďme pod Mariiným ochranným pláštěm stateční, horliví a věrní Bohu!
1. leden – SLAVNOST
MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Den zasvěcení Matce Boží Panně Marii,
Matka Krista, královna nebes, která bude
po celý rok naší mocnou přímluvkyní
a ochránkyní. Je Matkou naší i Matkou
všech národů. Jedině ona nás chce zachránit před neštěstím a různými katastrofami. Jde jí o záchranu celého světa,
neboť její vnitřní život je nejtěsněji spojen
s životem Ježíšovým. Nejvíce uctíváme
Pannu Marii modlitbou svatého růžence
tato modlitba má velkou moc a otvírá
nám Srdce Panny Marie.
6. leden – SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ, TŘI KRÁLOVÉ
„Dej vám Pán Bůh, milí páni, štěstí, zdraví, požehnání. Všecko jiné dobré k tomu,
vždy přebývej v tomto domu!“ Svátkem
Tří králů končí cyklus vánočních svátků
a začíná období masopustu. Zjevení chápeme jako svátek přijetí a uznání Krista.
Znamení vašich domů K+M+B od našich
koledníků jsou pro vás požehnáním – Pán
žehnej tomuto domu – s přáním štěstí,
zdraví a pokoje v novém roce 2021. Snad
jako v minulých letech naši koledníci vám
udělají radost svou návštěvou.
2. únor – SVÁTEK UVEDENÍ
PÁNĚ DO CHRÁMU, HROMNICE
„Hle dar chudé matičky. Maria dvě hrdličky obětuje za Syna.“ Za 40 dní po narození nesou Pána Ježíše do chrámu Josef
s Marií, aby představili Bohu a zároveň
židovské oběti svého Syna. Poprvé se zde
Ježíš setkává s chrámem svého Otce. Od
10. stol. se v tento den světí svíce – hromNaše Bojkovsko

listopad – prosinec

nice, které se zapalují v domácnostech při
bouřkách jako svěcená ochrana proti zasažení blesku a pohromám. Jsou zároveň
Symbolem světla, které osvěcuje všechny
národy.
17. únor – POPELEČNÍ STŘEDA
„Ukaž mi své cesty, Pane, veď mě ve své
pravdě a uč mě, neboť Ty jsi můj Bůh
a Spasitel.“/Žalm 24/. Popeleční středou
vstupujeme do období přípravy na Velikonoce. Den začátku doby postní a zároveň
den přísného postu. Nastupujeme jako
každoročně postní cestu, vedeni duchem
modlitby, která nás vede až ke slavení Velikonoc, které se stávají středem i srdcem
liturgického roku i celého našeho života.
Postní doba nám dává příležitost zamyslet se nad smyslem křesťanského života.
Popeleční středa je prvním dnem čtyřicetidenního postu. Je prvním dnem, po
kterém následují čtyři neděle. Je to doba
přípravy na oslavu Vzkříšení. Je to doba,
která nás zve k obrácení a k cestě pokání.
K postní době patří modlitba, naslouchání Božímu slovu, oběti, obnovení lásky
a věrnosti k Pánu. Kéž nám svatá Panna
pomáhá a provází nás postní dobou, a tak
bude pro každého z nás tato doba plodná
a svatá.

21. únor – PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
„Čiňte pokání a věřte evangeliu“ /Mk1,15/.
Vstupujeme do nového liturgického období – období půstu – období čtyřicetidenní
cesty, která nás zavede až do velikonočního tridia – památky umučení, smrti a zmrtvýchvstání Páně. Postní doba je přípravou
na slavnost Vzkříšení, doba odříkání si
a půstu. Doba obrácení, působení božské milosti, trvalá obnova ducha a návrat
k Bohu. Kéž nám Panna Maria v této postní
době pomáhá a vede nás k modlitbě, postu, pokání, k obnovení a naplní nás nadějí
na radostné slavení velikonočních svátků.

Co nás čeká v novém roce?

Celoroční úkoly, mše svaté, bohoslužby
ve farnosti v roce 2021 budou zveřejněny na nástěnce v kostele i ve skříňce před
vchodem. Je třeba sledovat oznámení změn jednak v kostele a také hlášení
v městském rozhlase, prostřednictvím
kterého jsou občané rovněž informováni.
Nový rok ať přinese lásku, světlo, uzdravení,
pokoj a Boží požehnání do rodin a do celého světa. Ať přinese naději, ochranu a pomoc Boží. Kéž za nás prosí a přimlouvá se
Panna Maria. Šťastný nový rok 2021.
Emílie Salátová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
Odešli z našich řad
František Hauerland, 79 let, Bojkovice
Marie Hauerlandová, 76 let, Bojkovice
Marta Holubová, 86 let, Bojkovice
František Kročil, 76 let, Krhov
Marie Kundratová, 93 let, Bojkovice
Štefan Kurina, 73 let, Bojkovice
Bohumil Michalec, 77 let, Bzová
Alois Mikulec, 86 let, Bojkovice
Marie Růžičková, 94 let, Bojkovice
Jan Smékal, 76 let, Bojkovice
Jarmila Stará, 92 let, Bojkovice
Marie Stolaříková, 78 let, Bzová
Ladislav Trnka, 68 let, Krhov
Zdeněk Vilímek, 86 let, Bojkovice
Pavel Votroubek, 84 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Čas ubíhá a nevrátí, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky zůstanou v srdcích nám.
V září tomu bylo 8 let od odchodu
našeho tatínka Gabriela RASCHMANNA.
V říjnu jsme vzpomněli 10. výročí
úmrtí Anny SALVETOVÉ.
V prosinci uplynulo 11 let,
co nás navždy opustila naše
maminka Mária Magdaléna
RASCHMANNOVÁ.
Vzpomíná rodina
Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 21. prosince 2020 vzpomeneme
2. výročí úmrtí paní Marie BUCHTELOVÉ
z Krhova.
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina
Michalčíkova, Žákova a Šopíkova

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 22. prosince 2020 tomu bude jeden rok,
co nás navždy opustila paní Božena PAPÁKOVÁ ze Bzové.
S láskou vzpomíná rodina Šopíkova a Papákova

Roky plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá, nedá zapomenout.
Už 15 roků spíš svůj tichý sen, hrob tmavý je tvým domovem.
Dne 27. prosince 2020 by se dožil 70 let milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan Karel SLABIŇÁK. Zároveň dne
12. ledna 2021 vzpomeneme 15. výročí jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Anička,
syn Karel a dcera Ester se svými rodinami

Dne 28. prosince 2020 uplynou 2 roky,
co nás navždy opustil náš syn, bratr, otec,
přítel a kamarád pan Ivo JURÁSEK.
Nikdy nezapomene

Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací,
láskou a obětavostí.
Dne 15. ledna 2021 tomu bude 8 let, kdy nás
navždy opustila naše drahá maminka, babička
a prababička paní Olga ČASTULÍKOVÁ.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou námi.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Olga a Libuše s rodinami

Jen kytičku na hrob vám můžeme dát
a s láskou jen vzpomínat.
Dne 20. února 2021 uplyne 20 let, kdy
nás opustila paní Aloisie JANČÁŘOVÁ
a zároveň v červenci 2021 uplyne 64 let
od úmrtí pana Jana JANČÁŘE.
Za vzpomínku děkuje vnučka Hana Hlavačková.

Pour Féliciter 2021

18

Naše Bojkovsko

SPOLKY

Klub Bojkovských Skeptiků 2010–2020
Většina občanů Bojkovic jistě zná zkratku
místního spolku KBS-SOS. Ano, jedná se
o Klub Bojkovických Skeptiků – Svobodný
Občanský Spolek, který byl po zralé úvaze
založen k magickému datu 20. 10. 2010
skupinou stejně smýšlejících lidí, jejichž základní moto zní „všichni – všem“. Je to málo
či hodně? Tuto otázku si klademe i v současné době, kdy datem 20. 10. 2020 jsme
dovršili deset let činnosti našeho spolku.
Oslavy nebyly vzhledem k celosvětové anabázi s koronavirem bohužel žádné,
ale i tak se domníváme, že za uplynulých
deset let je možné s klidným svědomím
se ohlédnout za činnosti KBS-SOS a není
se za co stydět. Náš spolek je klubem občanů, kterým není lhostejný veřejný život
ve městě Bojkovicích, kdy nevyvíjí žádnou
politickou činnost, a sdružuje všechny občany bez rozdílu jejich politické orientace
či náboženského vyznání. Hlavní cesta
dobrovolné a ušlechtilé činnosti členů
klubu tak vede středem mezi abstrakcí
a realizmem, což je někdy dost těžké. Cíle
spolku jsou především ochrana životního
prostředí, ochrana přírody a krajinného
rázu urbanistické i neurbanistické krajiny,
ochrana a zachování památek a kulturních
hodnot dědictví našich předků a ochrana
a rozvoj morálky občanské společnosti.
Spolek čítá celkem pouze 13 stálých členů,
ale musíme se pochválit velmi početným
a obětavým fanklubem, který vždy byl, a i
v současnosti je, pevnou oporou v naší
různorodé činnosti. Jak obchodní společnosti, tak i soukromé firmy a jiné spolky,
a rovněž tak občané samotní byli vždy
nápomocni realizaci různých akcí, které
spolek KBS-SOS finálně zaštiťoval.

Jen stručným výčtem a obecným konstatováním je možno vzpomenout z činnosti
spolku například opravu studánky Ohloběnka (36 000 Kč), Bílý kříž u letiště (35 000
Kč), pietní místo U Rumuna (10 000 Kč),
rozhledna Na Skalce (380 000 Kč), Mazálkova vyhlídka (350 000 Kč), jakož i další
akce, jako jsou letecké dny, Keltský telegraf a jiné. Spolek dále v průběhu své
činnosti opravil na své náklady pět božích
muk, zajistil zhotovení tří turistických tabulí a další. Bližší a podrobnější informace
o celkové činnosti KBS-SOS je možné získat na webové adrese kbs-sos.wz.cz
Byť z výše uvedeného se zdá, že vše
je v nejlepším pořádku, pak bohužel musíme i konstatovat, že není vše tak skvělé.
Nejvíce náš spolek, stejně jako občany
našeho města, a i turisty z různých koutů
naší republiky trápí fakt, že jsou v naší společnosti lidé, kteří si neváží nezištné práce
druhých a svými vandalskými útoky ničí

zbudovaná zařízení, která opakovaně poškozují. Spolku tak nezbývá nic jiného než
po každém takovém vandalském ataku
zajistit opravu zařízení či místo uvést v původní stav.
I přes uvedená negativa je však potřebné zdůraznit, že členové našeho spolku, jakož i drtivá většina občanů města,
správně chápe výsledky a cíle činnosti
KBS-SOS, kdy i v letech budoucích bude
naší společnou snahou dále pokračovat
jak v budování nových zařízení, tak i v pořádání léty zaběhlých stálých akcí jako
např. Keltský telegraf, pochod k Rumunovi
a další. V souladu s výše uvedeným děkuje náš spolek všem, kteří jsou naladěni
na stejné sociální vlně a pomáhají nám
naplňovat naše společné heslo „všichni
– všem“. Na naše další společná setkání
a úspěšnou spolupráci se těší KBS-SOS.
Leo Foltýn,
Klub Bojkovských Skeptiků-SOS

Informace pro uveřejňování
příspěvků do společenské
kroniky
Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, kontaktujte Zdenku Maňasovou osobně v Knihovně
Muzea Bojkovska nebo elektronicky
na adrese zdenka.manasova@muzeumbojkovska.cz. Bližší informace
na tel. 736 210 710.
Dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a s ohledem
na stanovisko Úřadu pro ochranu
osobních údajů č. 2/2004 je potřebný váš souhlas.
Naše Bojkovsko
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Oheň, voda i vítr berou za své
První říjnový víkend náš kraj postihly silné
poryvy větru. V průběhu sobotního dne
naše jednotka samostatně zasahovala
u čtyř událostí odstranění stromů z pozemní komunikace od křižovatky Řepová
nad Bzovou, poté ve směru do obce Žítková a posléze ze směru na Starý Hrozenkov.
Další spadlý strom, který byl odstraněn za
pomoci motorové pily a technických prostředků z pozemní komunikace E 50, ležel
poblíž motorestu Rasová. Nejen v okolních obcích byly povětrnostní podmínky
silného rázu, ale i v Bojkovicích. Tady naše
jednotka odstraňovala vývrat stromu
z drátů vysokého napětí poblíž zámku
Nový Světlov. V neděli odpoledne spadl další strom na cyklostezce do Krhova
za mostkem u mlýna. Šestého října vyjížděla automobilová plošina na technickou
pomoc odstranění tří rozštíplých stromů
do Hrádku na Vlárské dráze.
Druhou říjnovou neděli ráno jednotka
zasahovala jako první u požáru půdní přístavby rodinného domu v Záhorovicích.
Za pomocí vysokotlakého proudu byl požár uhašen a termokamerou byla vyhledána skrytá ohniska, která se rozebrala a prolévala vodou. Na místo události se sjely
další hasičské jednotky z Uherského Brodu
a Slavičína, místní jednotka SDH ze Záhorovic, Policie ČR-oddělení Bojkovice a vyšetřovatel z Uherského Hradiště.
V půlce října se naplnila meteorologická předpověď vydatných dešťů. Během dvou dní naše jednotka osmkrát zasahovala na odčerpání vody z rodinných
domků na území katastru města Bojkovic
a dvakrát v obci Komňa. Pomocí kalových,
motorových a plovoucích čerpadel byla
voda odčerpána. První listopadové pondělí, v ranních hodinách, jednotka likvidovala
požár dvou kusů pneumatik za železničním přejezdem směrem na Záhorovice. Již
tradičně, každoročně se naše jednotka podílí na výzdobě vánočního stromu pomocí
automobilové plošiny na Tillichově náměstí a stejně tomu bylo i v letošním roce. Děkujeme firmě ASTONA za sponzorský dar
osmi kusů hasičských pláštěnek.
Rádi bychom Vám popřáli příjemné
prožití svátků vánočních, ať Vám pokojně
a především bezpečně svítí betlémské
světlo, aby svátky byly prožité bez naší nechtěné návštěvy právě u Vás doma a šťastný vstup do roku 2021.
Leoš Marek, kronikář SDH Bojkovice
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Dovětek: Letošní měsíc říjen byl měsícem
abnormálně deštivým. Deštivé dny přinesly
s sebou i zvednutí hladiny řeky Olšavy, která
dosáhla v polovině měsíce 3. stupně povod-

ňové aktivity. Pro představu: druhý stupeň
povodňové aktivity je vyhlášen, když hladina Olšavy vystoupá na 105 cm, třetí stupeň
po dosažení 135 cm.
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O pohár Bílých Karpat letos již po sedmdesáté šesté
Nejstaršímu volejbalovému turnaji mužů
v Bojkovicích stejně jako loni předcházel
mezinárodní turnaj smíšených družstev,
který se v posledních letech stává velmi
populární a oblíbený. Letošního turnaje
se zúčastnilo devět týmů, po základních
skupinách se do semifinálových bojů probojovala družstva Mladé pušky, Břídilové,
Kadeti Olomouc a Nová Bošáca.
V prvním semifinále porazily domácí
Mladé pušky Novou Bošácu a ve druhém
semifinále velmi překvapivě zvítězili Kadeti Olomouc nad Břídily. V zápase o třetí
místo porazili Břídilové Novou Bošácu 2:0
a o bronzové medaili bylo rozhodnuto.
Ve finálovém utkání porazili Kadeti
Olomouc Mladé pušky poměrně hladce
2:0 a stali se po zásluze vítězi letošního
turnaje mixů O pohár Bílých Karpat.
Přesně o týden později, 25. srpna 2020
starosta města Petr Viceník přivítal na nových bojkovických kurtech účastníky již
sedmdesátého šestého ročníku turnaje
mužů. A že se letos bylo na co dívat! Družstva jako Zlín, Ostrava, Šlapanice či Kojetín
patří mezi stabilní účastníky ligových
soutěží. Letošního turnaje se zúčastnilo,
stejně jako před týdnem, devět družstev,
která byla nalosována do dvou skupin.
Ve skupině A si přímý postup z prvního
místa do semifinále s přehledem zajistila
Ostrava, ve skupině B bylo přímým postupujícím družstvo ze Starého Města. Asi
nejkrásnější podívanou celého turnaje
bylo semifinálové utkání extraligového
Zlína a prvoligové Ostravy. Nakonec po
zásluze zvítězili nejtěsnějším možným rozdílem dvou bodů v tie-breaku volejbalisti
z Ostravy a stali se tak prvními finalisty.
Ve druhém semifinále porazilo Staré Město Kojetín rovněž 2:1 a o finálové dvojici
bylo rozhodnuto. V zápase o třetí místo
jednoznačně porazil Zlín Kojetín 2:0 a obsadil třetí příčku. V prvním setu finálového
utkání viděli diváci krásný volejbal, kdy
především volejbalisti ze Starého Města
předváděli úžasný bojovný výkon. Ostrava první set vyhrála 25:23, a ve druhém
setu už celkem hladce dokráčela k vítězství v celém turnaji. Domácí volejbalisté
nepostoupili ze čtvrtfinále, kde je vyřadili
pozdější vítězové celého turnaje z Ostravy.
Ale i tak potěšil postup z těžké skupiny.
V neděli 26. srpna v devět hodin byl
zahájen poslední z turnajů OPBK, turnaj
žen. Deset týmů bylo nalosováno do dvou
Naše Bojkovsko

skupin po pěti družstvech. Do semifinále postoupila družstva Slavičína, Zlína,
Uherského Hradiště a Kojetína. Bojkovické
volejbalistky podlehly ve čtvrtfinále Uherskému Hradišti. O hodinu později už byly
známy finalistky letošního turnaje. Družstva Kojetína a Zlína na své semifinálové
soupeřky nestačily, a tak pozdě odpoledne začalo finálové utkání – Zlín – Slavičín.
V něm údernější a zkušenější holky ze Zlína nedopustily žádné překvapení a celkem jednoznačně vyhrály 2:0 a staly se vítězkami turnaje žen. V zápase o třetí místo

porazilo Uherské Hradiště Kojetín 2:0.
Vítězové letošních turnajů: Mixy – Kadeti Olomouc, Muži – Volejbal Ostrava,
Ženy – VŠSK Zlín
Turnajů O pohár Bílých Karpat se v letošním ročníku zúčastnilo celkem 28 družstev. Volejbalový oddíl TJ Bojkovice děkuje
všem funkcionářům, hráčům, rozhodčím,
fanouškům a samozřejmě sponzorům za
pomoc při organizaci již 76. ročníku tohoto volejbalového turnaje.
Tomáš Zimmermann,
předseda VO TJ Bojkovice

Volejbalisti zvítězili v Hošťálkové

V sobotu 5. září 2020 se bojkovičtí volejbalisté zúčastnili turnaje v Hošťálkové. I přes jednu těsnou prohru v základní skupině jsme dokráčeli až do finále. Tam nás čekal velmi
kvalitní soupeř – domácí družstvo s mnohaletými zkušenostmi z druhé ligy. Po výborném bojovném výkonu a před zraky asi stovky domácích fanoušků jsme zvítězili těsným
rozdílem ve třetím rozhodujícím setu a od pořadatelů jsme získali krásný pohár za vítězství v turnaji. Radek Lahuta byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Gratulujeme!
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Tip na dárek

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

NAŠE BOJKOVSKO
periodický tisk územního samosprávného celku.
V adventním čase vyšly tiskem knihy s regionální tématikou,
které je možné zakoupit i v Muzeu Bojkovska. Mezi nejnovější
tituly patří Báje a pověsti z kraje mezi Starým a Novým Světlovem od P. Františka Müllera nebo také kniha Janko Rapanta
Primáš ze Žítkovej.

Vydává Město Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČO 00290807,
řídí redakční rada ve složení Tomáš Hamrlík, Zdenka Maňasová, Dagmar
Peřestá, Eva Regináčová, Zdeněk Ogrodník st., Petr Viceník, odpovědná
redaktorka Zdenka Maňasová. Reg. číslo MK-ČR E 13132. ISSN 2571-2446.
Náklad 800 ks. Sazba, osvit a tisk dot. DesignStudio s.r.o., Za Otýlií 2872/18,
370 01 České Budějovice. Vychází jako dvouměsíčník. Vydáno k 18. 12. 2020.

Pronajmu jednopokojový byt v Bojkovicích
ve Čtvrti 1. máje. Obsazení je možné ihned.
Kontakt: tel. 736 151 794.

Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky. Uvedené příspěvky
nemusejí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Děkujeme za pochopení.

Inzerujte v Našem Bojkovsku.
Cena 12 Kč/cm2.

Uzávěrka příštího čísla je 3. 2. 2021.
V rámci rychlejšího a operativnějšího zpracování zpravodaje Naše
Bojkovsko můžete své příspěvky zasílat e-mailovou poštou na adresu
zdenka.manasova@muzeumbojkovska.cz, případně doručit datový nosič
do Muzea Bojkovska. Bližší informace na tel.: 736 210 710.

Je to výhra
pro nás oba.

Doporuč a získej

500Kč
ZA
DOPORUČENÍ

Za každé úspěšné doporučení U konta vás teď odměníme bonusem 500 Kč
a váš známý zároveň získá běžný účet se spoustou benefitů.
UniCredit Bank Expres, Masarykovo nám. 101, Uherský Brod
tel.: 955 964 666 | www.unicreditbank.cz
Kampaň probíhá v období od 19. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Banka si vyhrazuje právo kampaň změnit, prodloužit nebo ji předčasně ukončit. Detailní podmínky Kampaně nebo informace o jakékoliv
změně jsou zveřejněny na stránkách www.unicreditbank.cz/mgm. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.
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Investice v Základní škole T. G. Masaryka v roce 2020

Odborná učebna fyziky				

Odborná učebna chemie

Odborná učebna přírodopisu				

Odborná učebna zeměpisu

Beachvolejbalový kurt 					

Nový tartan na atletickém hřišti

Nová zeleň 										
Naše Bojkovsko

Foto: Petr Viceník
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Mikulášká obchůzka | 4. 12. 2020

Sv. Martin | 11. 11. 2020

Foto: Eva Hamrlíková, Jana Ondrůšková, Dagmar Peřestá

