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ÚVODNÍK

Úvodní slovo
Drazí spoluobčané,
blíží se Vánoce, čas pokoje, štěstí, lásky a v neposlední řadě
obdarovávání se. Vánoce jsou pro nás tou krátkou zastávkou
v urychleném světě. Přijímáme je jako zaslouženou odměnu
za dobře vykonanou práci. Vždyť jak se říká: „Nejdřív práce,
potom legrace “ nebo „Bez práce, nejsou koláče“. Vánoce
jsou nejkrásnějším časem v roce. Každý z nás se na ně těší
a snaží se, aby během těchto pár dní bylo všechno dokonalé. Uklízíme naše domovy, pečeme medovníky nebo jiné
dobroty a v neposlední řadě chystáme i vánoční stromek.
Snažíme se setkat s našimi blízkými, na které jsme během
roku neměli až tolik času nebo se věnovat víc naší rodině.
Vánoce jsou pro každého z nás něčím magickým a tajemným. Je to čas, kdy se nám otevírají naše srdce a opět, my lidé,
máme k sobě o něco blíž. Mnozí z nás si jistě vzpomenou na
ty předešlé Vánoce nebo svoje dětství a to, jak jsme prožívali přípravy na tento nejočekávanější den v roce. Jistě si však
vzpomeneme i na ty, kteří již bohužel nejsou mezi námi, ale
stále jsou živí v našich srdcích a vzpomínkách.
Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou a mírou přispěli k obohacení kulturního i duchovního života v našem městě, protože budoucnost města
i k oslavám Nového roku, dovolte mi, abych Vám z celého srd-

je v rukách jeho občanů.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám i já popřál krásné, štědré a láskyplné vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších. Našim dětem přeji, aby pod vánočním stromkem našli
to, co si přáli. A když se s vánočními svátky pomalu blížíme
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ce popřál hodně štěstí, zdraví, lásky a hojnosti.
Ať je nový rok, rokem plným radostných chvil a splněných
snů. Šťastné a veselé Vánoce přátelé.
Petr Viceník, starosta města
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Dárci krve oceněni Zlatým křížem
V pondělí 29. listopadu 2021 byli slavnostně přijati na radnici starostou města dárci
krve, kteří dosáhli na Zlatý kříž Českého
červeného kříže.
Oceněnými dárci krve za léta 20192021 byli: Martina Svobodová a Michal
Křapa, kteří za 80 odběrů získali Zlatý kříž
Českého červeného kříže III. třídy, za 120
odběrů obdrželi Zlatý kříž Českého červeného kříže II. třídy Jana Mičová, David
Volák, Jiří David a Zlatým křížem Českého
červeného kříže I. třídy za 160 odběrů byli
oceněni Vladimír Páral a Miroslav Teplý.
Všem oceněným gratuluji a moc děkuji za jejich nezištnou pomoc.
Petr Viceník, starosta města

Informujeme o akci
„Milostivé léto“
Dovolujeme si informovat o možnosti
zbavení se dluhů vůči státu, obcím, zdravotním pojišťovnám a jiným veřejným
institucím. Od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 je nezbytné zaplatit jistinu a poplatek 908 korun na náklady exekuce k rukám soudního exekutora, který již dluh
vymáhá. V případě poradenství a pomoci
se můžete obrátit na sociální pracovnici
města Bojkovice Bohumilu Brhlíkovou.
Bohumila Brhlíková,
sociální pracovnice MěÚ Bojkovice

Ze života seniorů v DPS

Komunální odpad
V důsledku zvyšování nákladů na odpadové hospodářství a v souvislosti se
změnou zákona o odpadech, dochází
i ke zvýšení poplatku za svoz domovního
odpadu. S účinností od 1. 1. 2022 je sazba
poplatku za svoz komunálního odpadu
stanovena na 750 Kč/osobu/rok. Svoz
odpadu pro občany je zajištěn jako dosud
1x týdně. Poplatek je splatný jednorázově,
a to nejpozději do 30.června příslušného
kalendářního roku.
Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená ve městě nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Veškeré informace včetně osvobození
a úlev od poplatku jsou v Obecně závazné vyhlášce města č.2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Blanka Hrnčířová
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V pátek 1. října 2021 naše obyvatele navštívily děti z MŠ Čtvrť 1.máje. Se svým
krátkým programem složeným z písniček
a básniček přišly všem popřát ke Dni seniorů. Na konci programu přítomné obdarovaly výrobky, které děti vyrobily. Dětem
i paním učitelkám děkujeme a těšíme se
na další společné setkání.
V obou pečovatelských domech proběhlo v odpoledních hodinách ve středu
10. listopadu 2021 očkování 3.dávkou
proti nemoci COVID-19. Naši obyvatelé,
kteří měli zájem, obdrželi očkovací látku
od firmy Pfizer. Všichni byli znovu poučeni o možné reakci po očkování. Očkování
proběhlo bez komplikací. Tímto děkujeme mobilnímu očkovacímu týmu z Uher-

skohradišťské nemocnice za využití této
možnosti.
Po nástupu faráře P. Jiřího Doležela
došlo k navázání na dřívější tradici. Tudíž v dopoledních hodinách ve středu
10. listopadu 2021 proběhla v Domě s pečovatelskou službou mše svatá. Před pandemickými opatřeními probíhala vždy
první středu v měsíci. Doufejme, že nám
brzy situace dovolí a my se budeme opět
při těchto bohoslužbách setkávat.
Námi poskytovanou sociální službu
ve formě jednorázového daru finančně
podpořila obec Pitín, za což jí děkujeme.
Radka Ondrušková,
Sociální služby Města Bojkovice
Naše Bojkovsko
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Americké bombardéry nad námi
Jednou z těch válečných atrakcí byly přelety stovek obrovských amerických leteckých bombardérů. Sotva se na zimní či
letní obloze objevilo slunce, čekali jsme
s napětím, kdy se ozvou sirény a připravené autobusy nás odvezou do okolních
lesů. Tam nás zanechají napospas válce.
Chvíli pozorujeme nebe nad Trenčínem,
kde mají Němci umístěné protiletecké
baterie, a jestliže se trefí, nastanou vzdušné boje stíhaček na život a na smrt. My se
plazíme v lese po zemi jako hadi, snažíme
se ukrýt v maliní, borůvčí a mezi jinými lesními porosty. Sluchem spojeni s Matkou
Zemí slyšíme svištění střel a v té hrůze se
modlíme, nebo brečíme, a bereme Boží
jména nadarmo. Takže i hřešíme. Co ještě?
Když jsem to Wernerovi, který byl ředitelem oddělení PYRO ve zbrojovce, vylíčila,
tak řekl: „Příště pojedu s Vámi, a když to
bude jen z poloviny tak hrozné, jak to vyprávíš, tak zařídím, aby autobusy jezdily
do města nebo jinam. Ve městě mohou jít
lidé do krytů nebo domů.“ A básníci budou
psát prózu ze světa válečných krytů, místo
básní ze života lesních samot. Uvidíme.
Další den slunce září a já nasedám
s Wernerem a spolužačkou Lidkou Chmelíkovou, kterou poslal na průzkum pan
Buršík z PYRO, do autobusu. Jsem zvědavá, kam nás odveze. Většinou se mnou
byla při poplachu moje sestra a dnes
mám naštěstí také doprovod. S Lidkou
vzpomínáme na školu a už jsme někde
u lesa. Za chvíli slyšíme kanonádu z Trenčína a jdeme rovnou k zemi. Hledáme
stromy a křoví k úkrytu. Křik i pláč některých žen v rachotu motorů letadel a výstřelů stíhaček sotva slyšíme. A tak pořád
dokola. V minutách ticha se zase zvedáme a běžíme rychle k velkému košatému
dubu, o který se opřeme. Ještě slyšíme,
jak letí vzduchem snad poslední náboje
a v dálce jejich zvuk tiše zaniká. Stojíme
tam jako Svatá trojice z El Pasa v Novém
Mexiku, kde se vyvíjejí ty nejrafinovanější
zbraně. A já v tom zmatku recituji Šalamounův verš, který jsme probírali včera
na česko-německé hodině: „Až odejde
den a rozplyne se jeho stín, budeš jako
pramen, jenž osvěžuje světlem svým.“
A Lidka řekla: „Ta Vesna si nedá pokoj, i ve
škole pořád vyrušovala.“ Trochu jsme se
zasmáli, rozhlédli a zjistili, že v lese kolem
nás už nikdo není. Všichni asi hledají cestu domů, nebo znají tajemné úkryty lásky
a války. My teď budeme muset probudit
Naše Bojkovsko

Bojkovice po bombardování

Poškozený dům následkem bombardování

Zničený most

ducha a nastartovat myšlenky, jak se dostat z lesa ven. Úkol byl splněn, Werner
uznal, že to bylo hrozné a nedůstojné i nebezpečné. Němci neopouštějí zbrojovku
během leteckých náletů ani přeletů. Teď
potřebuje Werner znát jméno nejbližší
vesnice. Najednou slyšíme vlak, jak jede
krajinou a vesele si houká. „Tak to je Pitín.“
A touto jednou větou jsem orientaci, jak
z lesa ven, přehodila na Wernera.
Jdeme lesem směrem na Pitín a najednou se před námi objevilo kouzelné
zelené pastorále: louka lemovaná potůčkem a lesními porosty. Uprostřed se tiše
popásalo několik bílých oveček a malých
jalovic. Hlídali je dva ještě snad nezletilí
pastevci. Werner se rozhlížel kolem dokola,
upoután tím malebným obrazem božské
přírody a v duchu naslouchal tónům pastorální symfonie milovaného Beethovena.
Lidka, já i pastevci jsme se k němu připojili
a v duších se nám rozléval, jako voda v oceánu, klid a mír. V tom tichém pozdním odpoledni odpočívající přírody i Beethoven
touží po lásce a s mladými pastýři se uchází
o přízeň Petrarcovy Laury.
Po této malé a příjemné zastávce

s pastýři jdeme dál lesem k Pitínu. Z dálky
slyšíme otřesy a dunění země. Pravděpodobně si některá letadla ulevují a shazují
na opuštěná pole nebo do lesů bomby.
Nebo už zase bombardují Vídeňské Nové
Město? A moje myšlenky letí zpět do dětských let.
Bylo to krásné, když k nám jezdíval
na prázdniny z Vídně Jenda Maluš s maminkou. Bylo mu o tři roky víc než mně.
To znamená, že je určitě někde na frontě.
Byla jsem s ním velká kamarádka a maminky si myslely, že by z nás jednou mohl
být pár. Někdy jsme společně pásli husy,
ale nejraději jsme si hráli v Pitínské ulici
u potůčku, kde byly husté vrbičky. Sedávali jsme na nich jako na trůně, Jenda byl
král a my, ostatní děti, jeho družina. Z války se vrátil živ a zdráv.
Jednou v noci v roce 1942 nás překvapil bratranec Véna, také Vídeňák. Byl s vojáky soustředěn na Vlárském průsmyku –
zřejmě čekali na odjezd do Ruska. Jednou
v noci nám zaklepal na okno. Doma jsem
byla už jen já s maminkou. Ještě dnes se
mi při té vzpomínce svírá srdce strachem.
Lydie Svitáková, Praha
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Informace z mateřské školy
První den v měsíci říjnu připadá každoročně na Mezinárodní den seniorů. Děti
z naší mateřské školy přišly popřát a potěšit babičky a dědečky do místního penzionu básněmi, písněmi a drobným dárkem.
Dýňobraní
je v našich mateřských školách tradiční
akcí podzimu. Dýně všech velikostí a tvarů jsme vybarvovali, stříhali, lepili, zdobili,
vyřezávali, pekli, zpívali o nich, cvičili jógu.
Zkrátka jsme si užili slunečné dopoledne
na zahradě, zasportovali si a odnesli si
domů balíčky s dýňovým překvapením.
Vydlabané dýně pak dlouho zdobily vstupy do školky.
Zdravá škola – zdravé zoubky
Do obou mateřských škol zavítala dentální hygienistka v rámci projektu „Zdravá
škola – zdravé zoubky“ s poutavým povídáním o správném čištění zoubků a zdravé výživě. Každé z dětí obdrželo motivační
balíček s předměty k pravidelné zubní hygieně včetně zubního kartáčku. Hned na
místě si děti vyzkoušely správnou techniku čištění.
Halloween
Další veřejnou akcí organizovanou mateřskou školou byl prvního listopadu první
ročník Halloweenu na zahradě MŠ Štefánikova. Po setmění se zahrada školky
proměnila ve strašidelné místo. Všichni
zúčastnění si mohli projít jednotlivá stanoviště a plnit úkoly, vyfotit se ve fotokoutku, zhlédnout strašidelnou projekci.
Atmosféru doplňovala krásná výzdoba,
osvětlení a kostýmy.

Divadélka pro děti
Na přelomu října a listopadu nás opět
navštívil loutkoherecký soubor Sváťovo
dividlo s pohádkou Míša Kulička. Pohádka s doprovodem písní se dětem moc
líbila. Naši nejmenší z Bojkovic a okolí se
sešli na dalším divadelním představení
v úterý dopoledne šestnáctého listopadu
v kulturním domě. Divadlo Křemílek a Vochomůrka pro děti zorganizovalo město Bojkovice. Pohádka byla zdařilá, veselá,
zábavná a u dětí měla úspěch.
Lucerničková slavnost
Jedenáctého listopadu jsme oslavili svá-

tek svatého Martina Lucerničkovou slavností. Už týden před slavností to ve školce
žilo v duchu pranostik, básní a písní o svatém Martinovi a výrobou lucerniček. Lucerničkový průvod v čele s Martinem na
bílém koni vyrazil vpodvečer od hasičské
zbrojnice směrem k Tillichovu náměstí.
Tam Martin všechny účastníky slavnosti
pozdravil a poté naši předškoláci na pódiu vystoupili s krátkým programem. Po
vystoupení následovala dětská diskotéka
s DJ Miss Reny. Nechybělo občerstvení
pro děti i dospělé. Počasí nám přálo, akce
se zdařila.
Hana Kafková, učitelka MŠ Štefánikova

Babička a dědeček do školky
Projekt „Babička a dědeček do školky“
spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace. Naše mateřská škola se
projektu účastní již třetím rokem. Čtení
probíhá v době přípravy k polednímu
odpočinku. V současné době čte pohádky naše školková babička – paní učitelka
v pohádkovém kostýmu jeden týden
v měsíci. Začali jsme v listopadu, čtení
bude probíhat čtyři měsíce. Kromě čtení
si s nimi i vypráví o přečteném příběhu.
Dětem byly rozdány pohádkové sešity,
ve kterých mají nalepeny krátké pohádky,
které si doma čtou s rodiči. Cílem projektu je co nejvíce rozšířit čtenářskou a jazykovou gramotnost. Naším přáním je, aby
rituál domácího předčítání vydržel v rodinách co nejdéle.
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Základní škola TGM Bojkovice
	Adventní setkání – nesetkání
Pátek 26. listopadu 2021. Den s velkým D
nejenom pro ZŠ T. G. Masaryka, ale i pro
celé Bojkovice a okolí, den, na který jsme
se všichni po roční pauze tak těšili a nadšeně ho vyhlíželi! ADVENTNÍ SETKÁNÍ.
Pouze dvě slova, za kterými se skrývají
tři měsíce plánování, dvouměsíční nacvičování ve třídách, stovky hodin organizace, mraky osobních schůzek, telefonů či
emailů, nespočet času, vypjatých situací
a v neposlední řadě i financí.
Kvůli deštivé předpovědi se stalo Tillichovo náměstí již den předem svědkem
generální zkoušky, kde se téměř 300 žáků
naší školy, včetně jedné školkové třídy, vystřídalo na pódiu. Piloval se nástup, zpěv,
tanec, básničky, moderátorské dialogy…
A že jim to všem neskutečně šlo! Dětské
tvářičky zdobily úsměvy, radost i pýcha,
že něco umí, že něco dokážou a že to už
zítra předvedou rodičům, prarodičům, kamarádům!
Ze školní jídelny se linula vůně zabijačkových specialit, dozdobovaly se
perníčky a dodělávaly se dětské výrobky
určené k prodeji. Místní náměstí dostalo
z vánočních dekorací a osvětlení nový
kabát a zaplňovalo se prodejními stany,
dřevěnými stánky, stoly i lavičkami.

Nadějná čtvrteční tma vše ukryla svým
pláštěm a rázem se stala svědkem toho,
co si nikdo nepřál – vyhlášení nouzového
stavu. Naše společná vize krásné adventní
akce se v mžiku rozplynula. Z naděje se
stala beznaděj… Nesetkáme se…
A tak se celý páteční den nesl v uplakaném duchu stejně jako počasí. Paní kuchařky hned ráno rozehřály kotle, všechny zabijačkové dobroty s láskou dochutily
a odpoledne je na náměstí v dešti proda-

ly. Vánoční strom se za dohledu čertovské družiny taktéž rozsvítil a tím alespoň
trošku vnesl vánoční atmosféru do našich
myslí.
I přes tuto neveselou dobu však musíme i nadále věřit. Věřit v to, že svět se zase
uzdraví, že úsměvy budou znovu viditelné a že se v příští předvánoční čas budeme moci opět společně radovat!
Leona Turčinková,
učitelka ZŠ TGM

Halloween odpoledne
ve školní družině
Ve středu 3. listopadu proběhlo ve školní družině Halloween odpoledne. Děti si
namalovaly dýně, netopýry a vytvořily

z látky duchy a škrabošky. V prostorách
atletického hřiště si zasportovaly a zasoutěžily v netradičních disciplínách. Odpoledne se ukončilo v prostorách družiny, kde
jednotlivé ročníky měly možnost vyrobit

si lampičku, účastnit se taneční soutěže.
Děti byly odměněny diplomy a drobnými
dárky. Všem se odpoledne líbilo a těšíme
se na další HALLOWEEN. Jitka Hanková,
vedoucí školní družiny ZŠ TGM

Naše Bojkovsko
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Základní škola TGM Bojkovice
Sprinterský víceboj na 1. stupni
Z důvodu vyšší nemocnosti jsme tradiční zápolení ve sprintu přeložili z měsíce
září na říjen tak, aby se soutěže mohlo
zúčastnit co nejvíce malých sportovců.
Na 1. stupni naší školy nehoníme jen rekordy. Hlavním cílem je zapojit maximální
počet dětí. Uvědomujeme si, jak v dnešní
době dětem pohyb chybí a jaké to má
zdravotní, ale i sociální dopady.
Proto i letošní „SPRINTERÁK“ měl nejprve třídní nominační kola, ve kterých si
o postup do školního finále zazávodilo
celkem 76 žáků čtvrtých a pátých tříd.
Do finále, kde se sčítaly časy tří běhů
(40, 50 a 60 m), postoupila vždy pětice
nejlepších, tedy finálová čtyřicítka. Ještě
půl hodiny před startem finálových běhů
padaly z nebe solidní trakaře. Na minutu
včas déšť ustal a nad školním hřištěm se
na nás pousmálo trošku zubaté sluníčko.
To asi příroda chtěla tartan pořádně zamést, aby se dětem dobře běhalo. A jim
se opravdu dobře běhalo. Za mohutného
fandění se mezi sebou áčka a béčka pěkně rvala o co nejlepší umístění.
Nejlepšími sprintery na 1. stupni byli
vyhlášeni Matyáš BRHLÍK a Klaudie
TURČINKOVÁ. Po sprintu nyní trénujeme
vytrvalost. Děti se zúčastní školního finále
Ročníkových běhů na 600 a 800 metrů.
Sportu zdar a sportu prcků zvlášť!
Jan Baier, učitel ZŠ TGM

Sprinterský víceboj na 2. stupni
V pondělí 18. října proběhl na školním hřišti Sprinterský víceboj žáků 2. stupně.
Za slunečného, leč chladného počasí se 66 žáků popasovalo mezi sebou na
třech tratích.
Nejdříve poměřili své síly na trati
dlouhé 40 metrů, poté byl jejich doběh
o 10 metrů delší a poslední cílová rovinka je čekala ve vzdálenosti šedesáti
metrů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích
– mladších žáků 6. a 7. ročníku a starších
8. a 9. ročníku.
Zvlášť startovali chlapci a zvlášť děvčata. Po zdařilém sportovním dopoledni
byly výsledky následující:

Exkurze žáků 9. ročníku
V úterý 12. září 2021 jsme my, deváťáci, navštívili Střední průmyslovou školu
v Uherském Brodě. Mnohé určitě překvapil krásný a moderní interiér školy.
Přivítal nás ředitel školy Rostislav Šmíd, se kterým jsme strávili několik minut
v učebně, kde s námi hovořil o budoucnosti. Ne že by měl věšteckou kouli
a mluvil přímo o naší budoucnosti, ale spíš o tom, jak ji můžeme ovlivnit
výběrem školy. Taky se zmiňoval o pokroku a o tom, že v dnešní době nosíme v kapse 10x výkonnější počítač (mobil), než měla NASA v roce 1969 při
prvním startu do vesmíru.
Potom jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna šla na prohlídku školy a druhá se přemístila do jiné učebny. Tam nás čekal pan zástupce ředitele, který nám
více představil jednotlivé studijní obory a mimoškolní aktivity. Asi za 45 minut
jsme se vyměnili s druhou skupinou a šli jsme se porozhlédnout po škole.
Začali jsme ve třídě, kde probíhala výuka. Odtud jsme se přesunuli do
dalších budov, kde jsme mohli vidět různé roboty, ale také žáky pracující
při výuce na počítačích v zajímavém programu, praxe v obrovské hale plné
všemožných strojů i budoucí elektrikáře při jejich studiu. Dále tělocvičnu,
posilovnu nebo odborné učebny. Zastavili jsme se i do školního 3D kina,
kde jsme zhlédli krátký film o škole, několik fotografií, a nakonec kreslenou
pohádku. Pak jsme usedli do lavic a tamější paní učitelka nás informovala
o škole a úspěších žáků v soutěžích. Dozvěděli jsme se i to, že škola není
jenom pro kluky, ale že i holky můžou studovat a pracovat v této oblasti.
Potom jsme nasedli do autobusu a plní dojmů odjeli zpátky do Bojkovic.
Myslím, že jsme si všichni exkurzi užili a někoho zaujala návštěva školy
natolik, že se rozhodne na této škole v následujících letech studovat.
Emma Charvátová, žákyně IX.C
8

Mladší dívky:
1. místo: Adéla Bartošíková
2. místo: Anna Stojaspalová
3. místo: Štěpánka Polanská
Mladší chlapci:
1. místo: Nicolas Dirda
2. místo: Adam Langweil
3. místo: Daniel Marek
Starší dívky:
1. místo: Iveta Radová
2. místo: Lucie Pospíšilová
3. místo: Denisa Kundratová
Starší chlapci:
1. místo: Martin Chmela
2. místo: Dalibor Toman
3. místo: Jakub Ščuka
Petra Brůzlová, učitelka ZŠ TGM

ZŠ Bojkovice
Exkurze žáků 12. 10. 2021
Naše Bojkovsko
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Malá škola s velkým srdcem
Přijměte pozvánku na imaginární návštěvu do jedné malé školy v Bojkovicích.
Školní budova je posazena do prosluněného malebného údolí hned vedle turistům známého Eurocampingu. Vstupujeme postranní brankou. Projdeme malým
nádvoříčkem a otevře se nám pohled na
školní zahradu. Vidíme děti, jak pilně pracují na školním pozemku. V horní části
zahrady tam, co byly dřív ty divoké keře,
jsou v řadě podél plotu nově vysázeny
ovocné stromy a keře. Rozpoznáváme
hrušeň, slivoň, jabloň, třešeň, dokonce
i broskvoň. Z keřů jsou nám povědomé
angrešty a rybíz, ale roste zde i muchovník a zimolez kamčatský. Na pravé straně,
nad nádherně pomalovaným přístřeškem
se zahradními motivy, kousek před dřevěným kompostérem, který chlapci vyrobili
v pracovním vyučování, rostou a již plodí
maliny. Starší žáci a žákyně vyrobili v rámci pracovního vyučování také vyvýšené
záhony z dřevěných palet. Ty už rok slouží
všem žákům, i těm nejmenším, k seznamování se s krásami práce, s půdou tak, aby
i nejmenší děti pocítily radost z vlastnoručně vypěstovaných plodin. A že už tady sklízeli první úrodu! Hrášek, rajčata, papriky,
okurky, ředkvičky, cibuli, pažitku a letos na
podzim přisadily česnek a jahody.
Co děti nesnědly hned na zahradě,
kdo by také odolal sladkému rajskému
jablíčku přímo z keře, putovalo do školní
přípravné kuchyňky k dalšímu zpracování.
V budoucnu přibude ještě jezírko, na kterém již hoši intenzivně pracují. Na zahradě se totiž podařilo objevit pramen, který
toto jezírko bude z části napájet. Pramen
již přilákal několik živočichů, a tak si mohly děti z blízka prohlédnout skokana hnědého, a dokonce i slepýše východního.
Práce šlechtí, ale důležitý je i odpočinek.
Proto starší chlapci na zahradě zbudovali
zapuštěné ohniště z kamene z místního
lomu, kam si pro ně společně se staršími dívkami dojeli dvoukolákem. Takový
vlastnoručně upečený špekáček s hořčicí, připravený na vlastnoručně sbíraném
dřevě, to je panečku lahůdka! Trávník na
zahradě připomíná svým anglickým střihem golfové hřiště a vybízí k procházkám
bosou nohou. I o jeho elegantní vzhled se
starají sami žáci, kteří si v pracovním vyučování vyzkoušeli práci s moderní benzínovou sekačkou. A co myslíte, komu to šlo
lépe, chlapcům, či děvčatům? Ani děvčata
se nedala zahanbit a statečně se pustila
do zkrášlování okolí školy.
Dobrá, ale teď už půjdeme zazvonit,
aby nás pustili dovnitř. Vcházíme. Vlevo
Naše Bojkovsko

jsou klasické šatny, kam si děti odloží oblečení, ve kterém dorazí do školy. Vpravo
vcházíme do tělocvičny. Je menší než na
velkých školách. To však ničemu nevadí.
Dva koše na basketbal vybízejí ke hře. Na
cvičení jsou zde žebřiny, švédská bedna,
koza, překvapením je doskočiště pro skok
vysoký a tyče na šplh. Několik žíněnek,
a dokonce i stůl na pingpongové turnaje. Ani se nechce věřit, jak je tato menší
tělocvična bohatě vybavená. Překvapení
nás čeká také v nově zrekonstruované nářaďovně. Důmyslně uchycené různorodé
nářadí ve speciálních stojanech vytvořených šikovným místním řemeslníkem
podle představ učitelského sboru. Hra
s prostorem a funkčností. Tělocvična slouží primárně k výuce tělesné výchovy, ale
odehrává se zde i společenský život školy.
Karnevaly, přednášky interních hostů pro
děti i pedagogy a nepedagogické pracovníky školy, zahájení školního roku i jeho
slavnostní ukončení.

Komenského „škola hrou“ je v této malé
škole naplňováno zaměřením se na co
největší názornost a praktičnost. Žáci
v hodinách chemie pracují s výukovými
chemickými sadami určenými do škol.
Na denním pořádku jsou tak jednoduché
chemické pokusy, které pod dozorem provádějí sami žáci. V hodinách přírodopisu
pozorují život mikrosvěta skrz moderní
mikroskopy. Škola se může pochlubit několika sadami zajímavých přírodovědných
preparátů, určených k pozorování pod mikroskopem. V plánu je zakoupení hvězdářského teleskopu, aby si žáci, po nahlédnutí do tajů mikrosvěta, rozšířili povědomí
i o makrosvětě vesmírných těles.
Rozvoj jemné motoriky a základních
technických dovedností si žáci osvojují
nejprve při stavbě modelů s polytechnickou stavebnicí Merkur. Po osvojení jednoduchých nástrojů a montážních prvků
postupně získávají povědomí o fungování základních fyzikálních modelů
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Malá škola s velkým srdcem
a jednodušších strojů. Následně se přesouvají do školní dílny, kde pokračují,
každý u svého pracovního stolu, na získávání zkušeností nejprve s jednoduchým zámečnickým nářadím postupně až
k modernímu Aku nářadí. Každý chlapec
v dílně má svůj pracovní stůl. Ve stole má
kufřík se základními nástroji značky Makita, za které zodpovídá a které ho doprovází po celou školní docházku. Chlapci
si v dílnách osvojují práci s různorodým
materiálem jako je papír, dřevo, plast, kov.
V poslední době se zaměřujeme na práci
s recyklovaným materiálem, vše v duchu
hesla „vdechneme starým věcem nový
život“. Zde vznikají funkční modely automobilů, letadel, lodí, ale i technických
staveb, jako jsou například budovy, větrné mlýny či mořské majáky s funkčním
světlem na solární energii.
V přízemí se také nachází kuchyňka,
která slouží k výuce kulinářského umění.
Tady se zpracovávají nejen výpěstky ze
školní zahrady. Na podzim školu provoní
vůně pokrmů připravených s ohledem na
dýňovou sezónu. Rozpoznáváme různé
druhy dýňových koláčů, muffiny, pražená
dýňová semínka a krémovou dýňovou
polévku s balsamikem a domácím pečeným chlebem. V předvánočním čase
provoní školní chodby vůně perníčků
a tradičního vánočního pečiva. Ve „všednější“ dny jsou činnosti v kuchyňce věnovány přípravě jednoduchých pokrmů
podle trendů zdravé a vyvážené stravy.
Žáci se v hodinách zaměřených na zdraví
prospěšné stravování přímo podílejí na
přípravě těchto pokrmů a následně i na
jejich ochutnávce. O zdraví prospěšném
jídle se v této škole jen nepovídá.
A to už jdeme po schodech do patra.
Vlevo se nachází moderně vybavená počítačová učebna, jejíž hardwarové i softwarové vybavení je pravidelně servisováno a obnovováno externím počítačovým
technikem. V současné době je kapacita
fyzických přístrojů navyšována, aby v co
největší míře mohla být rozvíjena počítačová a informační gramotnost žáků, dle
požadavků moderní doby. Děti používají
výpočetní techniku nejen v předmětech
informatika, ale využívají ji i v ostatních
hodinách, kdy s nimi pracují tematicky
v návaznosti na daný předmět, čímž si
hlouběji osvojují tyto moderní technologie. Ve výuce jsou využívány interaktivní
tabule a nově také interaktivní displej.
Žáci pracují s výukovými programy, které
škola pravidelně aktualizuje.
Vystoupáme-li do druhého patra a za10

hneme vpravo, navštívíme školní družinu
s ranním i odpoledním provozem. Zde
žáci, zabráni do tvoření, společenských
her nebo přípravou na výuku – podle
denní doby, buď tráví čas před vyučováním nebo po jeho ukončení. Na patře se
také nachází nejklidnější část celé školy –
relaxační místnost. Z okna místnosti můžeme pozorovat proměny školní zahrady,
odpočívat při četbě z knih, hudbě nebo
mluveném slově. Tady je zóna všeprostupujícího klidu a meditace.
Na konci chodby vstupujeme do výtvarného ateliéru. Zde vznikají ta největší
výtvarná díla na světě. Nevěříte? Dobrá,
tak ta největší výtvarná díla této školy.
Žáci školy sbírají uznání za své výtvarné
práce v mnoha celorepublikových soutěžích. Tady se pracuje s barvami a štětci,
křídou a úhlem, tužkou a pastelkou, z hlíny a glazury vzniká originální keramika –
ano součástí vybavení je i pec na keramiku. V rohu místnosti je grafický lis a věřte,
barva na něm téměř nezasychá.
Ve škole je v současné době pět tříd.

Dvě speciální – první stupeň a druhý
stupeň a tři třídy základní. V každé třídě
se žákům věnuje jeden speciální pedagog a jeden asistent pedagoga. Žáci jsou
vzděláváni podle svých individuálních
potřeb. Protože se jedná o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, je každému
z nich věnována maximální péče, nejen co
se týká vzdělávání, ale i jeho začlenění do
společnosti, jak ve třídním nebo školním
kolektivu, tak i v životě a ve společnosti
za branami školy – ve „velkém světě“. Škola je to, co do rozměrů budovy a zázemí,
opravdu nevelká a díky tomuto prostoru
jsou si v ní všichni velmi blízcí a prostředí je zde díky tomu téměř rodinné. Inu,
koneckonců je to nejvíce vidět na tvářích
šťastných a rozesmátých žáků.
Závěrem jsme vám chtěli poděkovat,
že jste si udělali čas. A alespoň imaginárně navštívili naši školu. Budeme se na
vás těšit osobně v některý z námi pořádaných dnů otevřených dveří. Na brzkou
shledanou!
Adam Poncza, učitel ZŠ Štefánikova

Naše Bojkovsko
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Český den proti rakovině Školní družina

Dne 1. října 2021 se již třetím rokem naše Základní
škola Bojkovice, Štefánikova 957 zapojila do sbírky
Český den proti rakovině. Sbírku pořádá Liga proti rakovině Praha a konal se již 25. ročník této celonárodní
veřejné sbírky.
Hlídka se pohybovala za slunečného počasí po
Bojkovicích a jeho přilehlém okolí společně s pedagogem školy. Podařilo se nám vybrat krásných
12 096 korun. Velké poděkování patří městu Bojkovice za pomoc při organizaci a dále všem občanům,
kteří se sbírky zúčastnili.
Magda Dornicová,
učitelka ZŠ Štefánikovia 957

Ve školním roce
2021/2022
jsme
školní družinu posílili o ranní provoz.
V ranní družince
tak děti mohou příjemně strávit čas,
než jim začne vyučování. Zaktivují
svoji mysl, řeč a připraví se na výuku.
Paní vychovatelky
mají pro ně připraveny nejen různé hry, kreslení či stavebnice, ale především logohrátky a různé hříčky, kde se krásně před výukou rozmluví. Školní
družinu navštěvuje celkem 16 dětí. Myslím si, že děti navštěvují družinu rády,
protože si tady nejen hrají, ale odnášejí s sebou výrobky, které zde spolu tvoříme. Letos jsme už stihli drakiádu, dýňobraní, povídání si o dopravní výchově,
o správném chování a stolování. K družince nepatří jen hra a výtvarné činnosti, ale také odpočinek a relaxace. K tomu nám slouží tělocvična, relaxační
místnost, školní dvůr nebo třeba jen obyčejná procházka do přírody, kdy děti
nejvíce baví jednoduché činnosti, jako je třeba sbírání šípků – mimochodem,
letos jsme se zúčastnili i výzvy – Sbírej šípky pro koníky. Budeme se tedy těšit
z dalších dnů a dětských úsměvů.
Marcela Valterová, vychovatelka

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže

Rok 2021 určitě nebyl ani pro nás běžný
rok. Byl opravdu mimořádný. Koronavirová omezení byla dlouhá a my jsme
mohli obnovit pravidelnou činnost
kroužků až v květnu, kdy běžně končíme. Ale velkou radost nám udělal zájem vás všech o naše aktivity. Léto 2021
se povedlo a my si užili i všechny plánované tábory bez komplikací. Zůstala
nám spousta zážitků, radosti a možná
i nějaké nové kamarádství.
V září se rozjela naplno nejenom
činnost kroužků, kde máme zapsáno
přes 500 účastníků, ale i různé akce jako
je třeba Světluška na náměstí, sportovní
dopoledne na hřišti, moc rádi jsme pomáhali s adaptačními kurzy v ZŠ TGM
Bojkovice, užili jsme si s dětmi i podzimní prázdniny, mohli jsme se s vámi
Naše Bojkovsko

potkat při opékání na podzimní stezce.
Nechyběly ani vánoční keramické dílny,
při kterých se celý říjen a listopad děti ze
ZŠ TGM, ZŠ Štefánikova i MŠ Bojkovice
prostřednictvím výukového programu
seznamují se základními technikami práce s keramickou hlínou, s dekorováním
výrobků pomocí glazur ale i s tradicemi.
Během práce rozvíjejí jemnou motoriku,
zapojují všechny smysly, takže je to zároveň i relaxace. A na konci je krásný výrobek, kterým mohou někoho potěšit.
Dokončujeme rekonstrukci Domu
dětí a mládeže a nové prostory už jsou
využívány a dělají nám i dětem velkou
radost. V závěru roku ukončíme i další
projekt, a to je čerpání prostředků v rámci
Výzvy OP VV „Šablony II Dům dětí a mládeže“,CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011833.

Požádali jsme o prodloužení projektu
z důvodů omezení naší činnosti v minulém školním roce. Díky tomu se
nám podaří vyčerpat i přes dlouhou
uzávěru veškeré prostředky, které jsme
měli původně k dispozici. Prostředky byly určené na programy pro děti,
vzdělávání pedagogických pracovníků,
personální podporu a další aktivity.
Děkujeme všem za přízeň, podporu, za spolupráci, za pomoc. Ať už jste
nás podpořili finančně, přiložili ruku
„k dílu“ nebo jen dobrým slovem potěšili. Děkujeme. Přejeme všem, malým
i velkým, klidné a spokojené Vánoce
a hodně štěstí v roce 2022. Na shledanou v novém roce.
Margita Tyroltová,
ředitelka DDM Bojkovice
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Církevní střední odborná škola
pedagogická a sociální
Socka v Naději
Socky. Tak se říká šestici žákyň na oboru
sociální činnost na Církevní střední škole pedagogické a sociální v Bojkovicích,
mezi které patřím i já. Toto oslovení ovšem není žádná urážka, jak by si mohli
mnozí myslet. Jsme poslední socky (studentky sociální činnosti) na naší škole
plné budoucích učitelek, proto tento název neseme hrdě.
A co to vlastně obnáší být sockou?
Hlavní rozdíl mezi námi a budoucími učitelkami je nejen v náplni studia, ale také
i v praxích. My chodíme do zařízení
k mentálně a fyzicky postiženým lidem
nebo k seniorům. Z mnoha zařízení, ve
kterých jsem byla, jsem se nejvíc naučila
ve Zlíně v Sociálně terapeutické dílně Naděje. Zde docházeli klienti s různými typy
mentálního znevýhodnění od autismu po
mentální retardaci, ale také klienti například se schizofrenií. Všem jsou v dílně zadány všelijaké práce na procvičování například jemné a hrubé motoriky, počítání
a u toho se pracovníci snaží rozvíjet jejich
komunikační dovednosti.
Strávila jsem zde dva týdny a naučila
jsem se, co se ve škole naučit nelze – jak
zacházet, mluvit a pracovat s různými
klienty. Každý člověk je přece jen unikát,
a proto s každým musíme pracovat jinak.
Někteří klienti byli upovídaní a hned, jak
mě viděli vejít do zařízení, se mi představili a začali se mnou povídat. Jiní zase
byli stydliví a musela jsem se jim opatrně
představit nejprve sama. Jak všichni víme,
žádné nebe není bez mráčku. Dílnu navštěvoval také klient, který bývá na cizí
lidi nepříjemný a může být i agresivní, ale
byla jsem včas upozorněna, kdo to je a jak
se k němu mám chovat, tudíž k žádnému
konfliktu nedošlo.
Na pracovníky nemůžu říct jediné
špatné slovo. Všichni byli velmi přívětiví
a pomáhali mi se vším, co jsem neznala.
Hned mě brali jako svou budoucí kolegyni, což mi pomohlo cítit se v kolektivu
vítaná. Díky tomu jsem také každé ráno
přicházela s úsměvem a dobrou náladou.
Často jsem v zařízení zůstávala déle, než
mi smlouva nařizovala, a pomáhala, s čím
bylo potřeba.
Každá praxe v takto skvělém zařízení
s tak neobyčejně úžasnými klienty a pracovníky mě vždy akorát utvrdí v tom, že
jsem si vybrala správný obor a můžu být
na něj právem hrdá socka.
Tereza Dufková,
studentka 4. ročníku sociální činnosti
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Odborná praxe aneb
jak se učí být učitelkou
Odborná praxe nám začíná již ve
2. pololetí 2. ročníku. Nejdříve chodíme
na náslechy, kde pozorujeme práci paní
učitelky, pomáháme s drobnými pracemi
a postupně pracujeme samostatně.
Svou listopadovou praxi jsem začala
v mateřské škole ve Slavkově. První den
jsem pozorovala paní učitelky, seznamovala se se zažitým denním programem
v daném zařízení. Na každý den jsem si
chystala přípravy, které jsem konzultovala s vedoucí odborné praxe. Děti jsem
učila vyjadřovat pohybem danou píseň,
v tělesné výchově jsme cvičili s padákem,
což děti velice bavilo. Další den jsme spo-

lečně nacvičovaly říkadlo o jablíčku a ve
výtvarné výchově děti tvořily domeček
pro ježka. Pobyt venku jsme trávili na procházkách.
Při jedné procházce po obci jsem se
dozvěděla, že být paní učitelkou není
žádná práce, vždyť je to jenom hlídání
dětí. Určitě si to myslí více lidí, ale na jejich mínění já nedám. Práce paní učitelky
není tak lehká, jak se zdá, zahrnuje psaní
příprav, chystání různých pomůcek, promýšlení motivace atd.
Jinak se mi v zařízení ve Slavkově líbilo. Děti se mnou spolupracovaly a paní
učitelky i ostatní zaměstnanci mateřské
školy byli velmi vstřícní a ochotní.
Další týden jsem absolvovala praxi ve
školní družině v Dolním Němčí. Tak jako
první týden jsem nejdříve pozorovala,
seznamovala se s dětmi i s jejich programem. Děti byly v jiné věkové kategorii,
proto se s nimi pracuje jinak než ve školce. Přicházejí z vyučování na oběd a pak
do družiny, chvíli si hrají či si dělají domácí úkoly nebo odcházejí do kroužků. Při
hrách jsme vyzkoušeli i hru s padákem,
tematicky jsme tvořili ke svátku sv. Martina, pomocí říkadla jsme s dětmi přivolávali sníh a také jsme spolu tancovali na
písničku. Ve školní družině jsem se naučila
od dětí spoustu nových a zajímavých her
i získala další nové zkušenosti.
Tímto článkem bych chtěla poděkovat naší škole i zařízením, kde jsem mohla
absolvovat svoji odbornou praxi.
Barbora Bahulová, studentka 4. ročníku
předškolní a mimoškolní pedagogiky
Naše Bojkovsko

KULTURA

Střípky z Muzea Bojkovska
S blížící se zimou a horším počasím se
tenčí i množství návštěvníků našeho muzea a také infocentra. Máme otevřeno
v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 hod. a od
13 do 17 hod. V neděli odpoledne pak od
13 do 17 hod. Mimo otevírací dobu nelenošíme, ale pracujeme v depozitářích
a v technickém zázemí muzea. Pokračujeme v digitalizaci fondu, fotíme sbírkové předměty, abychom jejich fotografie
mohli následně přiřadit k elektronickému
evidenčnímu záznamu v systému Tritius.
Rovněž stále probíhá přepis z papírových
evidenčních knih do zmíněného elektrického systému.
Pilně se pracuje také v konzervátorské
dílně. Jsme vděční za to, že naše sbírky
jsou stále obohacovány. K tomu, aby bylo
možné nově získané předměty vystavit
nebo uložit do depozitářů, je nutné jejich
očištění a ošetření.
Rovněž pokračují práce v muzejní
knihovně na revizi knihovního fondu.
Vedle toho jsou do našeho evidenčního
systému Tritius zapisovány nové knihy,
ale také články z různých novin a časopisů, prioritně z Našeho Bojkovska.
V pátek 22. října byla zahájena výstava věnovaná 90. výročí muzea v Bojkovicích. Její vernisáž si nenechalo ujít přes
třicet návštěvníků, podvečerní muzejní
setkání zpříjemnily svým zpěvem děvčata
Jančovy ze Světlovánku. Výstava je nainstalována ve dvou místnostech. První výstavní prostor zobrazuje historii muzea od
jeho vzniku v roce 1931 až do roku 2009.
Vystaveny jsou exponáty, které muzeum
získalo již ve svých počátcích za správce
Aloise Jaška a které nebyly od té doby
vystavené. Pozornost je věnována také
osobnosti lékaře a cestovatele Lea Františka Černíka. Nechybí ani dlouhá etapa,

kdy návštěvníci chodili do muzea na zámku Novém Světlově. Ve druhé menší místnosti si mohou příznivci muzea prohlédnout fotografie zobrazující, jak vznikaly
současné expozice. Jsou zde k vidění také
jednotlivá pracoviště současného muzea – např. konzervátorská dílna, muzejní
knihovna a dokumentace. Výstava bude

otevřená do konce roku. Navštívit ji stihli
už žáci ze ZŠ Štefánikova 957. Zveme na
ni také všechny ostatní.
Čtenářům Našeho Bojkovska přejeme
krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně zdraví.
Eva Hamrlíková
a kolektiv Muzea Bojkovska

Stopy dávné
i nedávné minulosti
Při příležitosti 90. výročí vzniku Muzea
Bojkovska zásluhou pracovního kolektivu zaměstnanců Muzea Bojkovska
a řady členů Muzejního spolku Aloise
Jaška vyšla nákladem města Bojkovic
kniha Stopy dávné i nedávné minulosti v textech Josefa a Oldřicha Juračkových.
Cena knihy je 290 korun a je k dostání v Muzeu Bojkovska.

Stolní kalendář 2022
Stolní kalendář 2022 s využitím fotografií
Františka Jančaříka, Petra Jančaříka, Martina Kadlece, Jaroslava Kříže, Veroniky Máčalíkové, Pavla Machaly, Zdeňka Ogrodníka, Vladimíra Regináče, Petra Vaňhary,
Petra Viceníka a Muzea Bojkovska pro
občany Bojkovic a nejenom pro ně vydal
Městský úřad v Bojkovicích.
Lze jej zakoupit v Muzeu Bojkovska,
benzinové stanici Blok, Trafice Bojkovice
či prodejně Papír-hračky na Sušilově ulici
za cenu 99 korun.
Naše Bojkovsko
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KULTURA

Recenze knihy Albert ze Šternberka
David Papajík – Tomáš Somer: Albert ze
Šternberka – arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla IV.,
ISBN: 978-80-7601-541, 428 str., 1.vydání,
Nakladatelství Vyšehrad, Praha v roce 2021
Šternberkové, páni erbu zlaté osmicípé
hvězdy v modrém poli, významně utvářeli dějinné události v Zemích Koruny české
i za jejich hranicemi jako např. Zdeslav
z Divišova - stavebník hradu Český Šternberk (rodové sídlo od poloviny 13. století,
s výjimkou let 1712 -1841 a časů obou
totalitních režimů 20. století, do současnosti), Zdeněk Konopištský ze Šternberka
– mimořádný mocenský protihráč krále
Jiřího z Poděbrad, Kašpar ze Šternberka – spoluzakladatel Národního muzea
v Praze, Zdeněk Sternberg (+19. 1. 2021)
- peripetie, které prožil v 50. letech, byly
částečným motivem filmu Černí baroni
režiséra Zdenka Sirového. Výše zmíněným
i dalším členům rodu, rozděleného do
dvou linií – české a moravské, byla v minulosti věnována značná pozornost (nejen) historiků. Stále však existovala mezera, neboť dosud nikdo neprojevil hlubší
odborný zájem o životní a společenské
reálie Alberta ze Šternberka. Situace se
však změnila. Byla vydána monografie
s názvem Albert ze Šternberka – arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat doby
Karla IV.
Prof. PhDr. David Papajík a PhDr. Tomáš Somer působí na Univerzitě Palackého v Olomouci a zabývají se dějinami
příslušníků středověké nobility. Jejich
bibliografie je obsáhlá, ale příprava publikace o Albertovi ze Šternberka byla
prvním týmovým projektem autorů.
Výsledkem je kniha značného rozsahu
(428 str.). Dvanáct kapitol textu je rozděleno Papajík – Somer v poměru šest ku pěti
(jedna kapitola byla psána společně). Základ tvoří pasáže věnované Albertovým
třem církevním stolcům, včetně souvislostí týkajících se pomyslné společenské degradace pána erbu zlaté osmicípé hvězdy
v modrém poli, neboť postupně zastával
úřad biskupa ve Zvěříně, Litomyšli a arcibiskupa v Magdeburgu (zde pod tlakem
ne zcela zřejmých vnějších okolností s vědomím císaře Karla IV. rezignoval a jmenováním od papeže Řehoře XI. se vrátil
do biskupského úřadu v Litomyšli). Na
pomyslnou osu dále navazuje důkladný
rozbor jeho sociálních vazeb a majetkových poměrů týkajících se rodových i cír14

kevních statků v Čechách (panství Bechyně, Litomyšl) a na Moravě (panství Dědice,
Količín, Odry, Račice, Šternberk, Veselí nad
Moravou, Zlín). Množství prezentovaných
ekonomických údajů dokazuje značnou
odbornou erudici autorů. Obzvlášť informativně objevné jsou exkurzy do prostředí mocenských struktur císařského
dvora, ve kterých je objektivně definováno významné společenské postavení
Alberta ze Šternberka jako panovníkova
rádce a diplomata. Nechybí ani přehled
dochovaných pečetí přivěšených na významných listinách. Velký prostor je věnován biskupovu uměleckému mecenátu
– popsány jsou jeho dvě stavební fundace
– ve Šternberku (budova kláštera stojí dodnes) a v Tržku u Litomyšle (areál kláštera
zcela zanikl). V přehledu movitých památek vynikají statě o Bibli (Jagellonská
knihovna Krakov) i Pontifikálu Alberta ze
Šternberka (Knihovna Královské kanonie
premonstrátů Praha – Strahov) a zejména
o dějezpytu Madony ze Šternberka (Arcidiecézní muzeum Olomouc). Nutné je
ocenit objektivitu autorů, neboť přiznávají, že ani na základě moderních analýz nelze s jistotou určit, zda socha byla pořízena (jak se stále traduje) přímo biskupem
Albertem. Závěr textu knihy, jejíž vizuální
podoba je doplněna velkým množstvím
černobílých i barevných fotografií architektonických staveb z několika evropských zemí a unikátních uměleckých děl,
obsahuje souhrn poznatků týkajících se
antropologického průzkumu ostatků Alberta ze Šternberka.

Informativní hodnota publikace však dále
není vyčerpána… V části, která následuje
po hlavním textu, je užitečným bonusem
precizně zpracovaný poznámkový aparát,
početný seznam literatury a pečlivě sestavený přehled odborných institucí vlastnících ve svých sbírkových fondech příslušné
písemné prameny, obohacený o edici vybraných listin i jejich jazykový rozbor. Nejdůležitějším se jeví obsáhlý itinerář Alberta
ze Šternberka. Více než 200 položek pečlivě
dokumentovaných příslušnými zdroji dokazuje obdivuhodnou biskupovu cestovní
mobilitu a zároveň důkladnou badatelskou
přípravu obou autorů, vždyť napsali mimořádně objevnou knihu o muži, který byl zároveň (arci)biskupem, zakladatelem a mecenášem, jakož i diplomatem císaře Karla IV.
Stanislav Vaněk, Praha

Naše Bojkovsko

Křesťanské okénko

Život ve farnosti
Na jižní věži kostela byla během října vyměněna střešní krytina. V příštím roce pak
budou pokračovat práce i na výměně krytiny na druhé věži. Každý měsíc probíhají
při mších pravidelné sbírky na potřebu
farnosti, z nichž se bude hradit dofinancování oprav obou věžních střech.
Dne 24. října se uskutečnila sbírka na
misie, při které se vybrala částka 22 000
korun. Z prodejního misijního koláče
pak na misijní účely poputovalo dalších
11 500 korun. Pán Bůh zaplať.
Během měsíce listopadu bylo možné
získat odpustky pro duše v očistci za stanovených podmínek – sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za zemřelé a na úmysl sv. otce.
V neděli 7. listopadu se po mši uskutečnila u hrobky Žofie Haugwitzové dušičková pobožnost za všechny zemřelé.
V prosinci budou v naší farnosti probíhat
ranní roráty, a to v úterý a v sobotu.
Ve dnech 8. a 9. října zahájil papež
František synodální proces. Již od prvních
staletí se slovem synoda označují církevní
shromáždění svolaná na různých úrovních.
Cílem synodu je zapojit všechny pokřtěné,
aby vedeni Duchem Svatým skrze naslouchání vyjádřili své podněty a názory k rozvoji církve. Synoda proběhne ve třech fázích – diecézní, kontinentální a univerzální.
Její závěr bude v říjnu 2023 při biskupském
shromáždění. V současné době by se měly
ve farnostech setkávat skupinky a zamýšlet se nad doporučenými tématy (např.
naslouchání, dialog v církvi a společnosti,
slavení, rozlišování a rozhodování, …). Své
podněty by pak měly předat skrze koordinátora ve farnosti na děkanství, biskupství
a pak dále až se postupně dostanou k biskupskému shromáždění. Eva Hamrlíková

Z liturgického kalendáře
6. prosinec
– SV. MIKULÁŠ
Byl biskupem v Miře v dnešním Turecku.
Proslul svou dobročinností a štědrostí.
Jeho ostatky byly v 11. století po pádu
Malé Asie z rukou muslimů převezeny do
Bari na jihu Itálie.
13. prosinec
– SV. LUCIE
Lucie žila na přelomu 3. a 4. století v době
pronásledování křesťanů.
Poté, co se odmítla vdát za pohanského aristokrata a rozhodla se pro zachování mravní čistoty, zemřela po krutém mučení.
Naše Bojkovsko

25. prosinec
– SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Tento den je oslavou narození Ježíše Krista
26. prosinec
– SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
Za to, že Štěpán hlásal, že Ježíš Kristus byl
proroky předpovídaným Mesiášem, byl
ukamenován před branami Jeruzaléma.
1. leden – SLAVNOST
MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
6. leden – TŘI KRÁLOVÉ,
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Tento den si připomínáme klanění mudrců z Východu, které do Betléma přivedla
hvězda.

21. leden
– SV. ANEŽKA ŘÍMSKÁ
Anežka žila ve 3. století, zasvětila svůj život Kristu, a proto odmítala nabídky bohatých nápadníků. Protože se ani před
soudem nevzdala křesťanství, měla být
zostuzena v nevěstinci, kde jí však dle pověsti narostly dlouhé vlasy a zakryly její
nahotu.
31. leden – SV. JAN BOSKO
Italský světec žil v 19. století, v Turíně se
staral o opuštěné a problémové chlapce,
které vzdělával a vychovával. Papež Jan
Pavel II. ho prohlásil v roce 1989 za Otce
a učitele mládeže.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
Naši noví občánci
Mikuláš Balšan
Štěpán Křižka
Štěpán Lahuta
Filip Ondrůšek
Andrej Rybanský
Teodor Viceník

Anna Davidová
Pavel Kříž
Damián Michalec
Samuel Polanský
Rozálie Svitáková

Emily Chovancová
Leontýna Křížová
Viktorie Mikulková
Julie Polťáková
Klaudie Ševčíková

Odešli z našich řad
Štefan Hubinák, 87 let, Bojkovice
Pavel Jančařík, 73 let, Bojkovice
Miroslav Kavka, 83 let, Bojkovice
Gizella Michalková, 94 let, Bojkovice
Marie Neckařová, 94 let, Bojkovice
Michal Podsedník, 37 let, Bojkovice
Jan Rapant, 83 let, Bojkovice
Rudolf Šebesta, 82 let, Bojkovice
Radomír Šmigura, 66 let, Bojkovice
Jaroslav Šojdr, 78 let, Bojkovice
Ferdinand Šopík, 91 let, Bojkovice
Libuše Zlámalová, 75 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Srdce nehasnou…
V měsíci listopadu 2021 jsme si připomněli
nedožité 80. narozeniny mého manžela,
našeho tatínka a dědečka pana Jaroslava URBÁNKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodiny Urbánkova a Dolečkova

Čas není lékem na všechno…
Dne 28. prosince 2021 uplynou 3 roky od doby,
kdy nás navždy opustil náš syn, bratr, otec, strýc
a kamarád pan Ivo JURÁSEK.
Nikdy nezapomeneme.
Vzpomíná rodina

Já všechny jsem vás milovala, chtěla s vámi ještě být,
vzpomínejte na mě, já nechtěla odejít.
Dne 15. ledna 2022 uplyne 9 let, co nás navždy
opustila maminka, babička a prababička
paní Olga ČASTULÍKOVÁ.
Děkujeme všem, kdo na ni nezapomněli
a vzpomínají s námi.
Dcery Olga a Libuše s rodinami

Zimní všední den dokreslí zátiší,
kdy všichni si vzpomenou na svoje nejbližší.
Dne 29. ledna 2022 uplynou 2 roky
od odchodu drahého manžela, tatínka
a dědečka pana Františka LAHUTY.
S hlubokým zármutkem vzpomíná manželka Anička,
dcera Hanka s manželem a syn Libor s rodinou a vnoučata Eliška a Jeníček

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

Vítání do života

Víme, že bys tu byla s námi,
kdyby nebylo nebe tak daleko.
V prosinci uplynulo 12 let, co nás navždy opustila
naše maminka Mária Magdaléna RASCHMANNOVÁ.
S láskou vzpomínáme

Kdo lásku a dobro dával,
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 22. prosince 2021 tomu budou dva roky, co nás
navždy opustila paní Božena PAPÁKOVÁ ze Bzové.
S láskou vzpomíná rodina Šopíkova a Papákova

Čas plyne jako voda,
zapomenout se však nedá.
Dne 26. prosince 2021 uplyne 20 let
od úmrtí pana Miroslava KOUDELÍKA.
Za vzpomínku děkuje manželka Libuše s rodinou

Roky plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
Dne 27. prosince 2021 by se dožil 71 let milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan Karel SLABIŇÁK
z Bojkovic a zároveň 12. ledna 2022
vzpomeneme 16. výročí jeho odchodu.
Děkujeme všem, kteří na něho vzpomenou.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Anička,
dcera Ester a syn Karel se svými rodinami
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V sobotu 13. listopadu 2021 proběhlo další letošní Vítání občánků města Bojkovic. Mezi obyvatele města bylo přivítáno 16 dětí.

Naše Bojkovsko

SPOLKY

Vybavení hasičů se rozrostlo o Ford Transit
V červenci 2021 naše jednotka získala
sedmnáctimístné dopravní vozidlo značky Ford Transit, rok výroby 2002. Vozidlo
bude sloužit k přepravě hasičského družstva, ale i sportovních družstev žáků na
hasičské soutěže. Největší poděkování si
zaslouží společnost ARAVER CZ Vlčnov,
která nám v průběhu měsíce října sponzorsky nalakovala vozidlo z původní bílé
do červené barvy s bílým pruhem. Poděkování směřuje i městu Bojkovice a členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří
pomohli s opravami na tomto zánovním
voze, který nyní vypadá jako nový.
Velitel zásahové jednotky našich dobrovolných hasičů Tomáš Gabrhel převzal
22. října 2021 z rukou starosty Luhačovic
Mariána Ležáka děkovný list za pomoc při
odstraňování následků vichřice, která se
přehnala Luhačovicemi 24. června 2021.
Družstvo Soptíků se 9. října 2021 zúčastnilo podzimního kola hry Plamen
2021/2022. Družstvo starších žáků obsadilo na soutěži v Ořechově 6. místo, se kterým přechází do jarního kola.
V polovině měsíce listopadu naše
zásahová jednotka byla povolána k odstranění spadlého stromu v přilehlé časti
Obora pod Světlovem a koncem měsíce
listopadu zasahovala v ulici Štefánikova
u poškození nízkého napětí na bytovém
domě. V rámci příprav vánočního adventu naši hasiči s automobilovou plošinou
tradičně pomáhali s výzdobou vánočního
stromu na Tillichově náměstí. Již druhým
rokem se nekonala Kateřinská zábava
z důvodu nepříznivé situace spojené
s epidemií Covidu-19.
Sbor dobrovolných hasičů v Bojkovicích přeje všem příjemné prožití svátků
vánočních, naplněných zdravím, pohodou, klidem, a především pozitivním
úsměvem na rtech, který ať nechybí ani
v roce 2022.
Leoš Marek, kronikář SDH

Senior roku 2021

Nadace Charty 77 vyhlásila pro rok
2021 již devátý ročník Ceny Senior
roku. Cílem ceny je podpora seniorů
jako významné části naší společnosti
a zdůraznění jejich výjimečných aktivit. Porota vybírala z 80 nominací. Slav-

nostní vyhlášení výsledků proběhlo
v neděli 3. října 2021 v Pražské křižovatce v Praze. Diplom za nominaci obdržela
i mnohaletá kronikářka města Bojkovic
a Klubu Světlov Jindřiška Cimbálková.
Blahopřejeme!
Zdenka Maňasová

Relaxace
v Piešťanech
Po delší době opět členové Klubu Světlov
a příznivci z okolí Bojkovic prožili krásných sedm dní v penzionu Harmony- Rezort v Piešťanech.
Přátelská atmosféra, chutná strava,
kvalitní procedury, bohatý večerní program, to vše přispělo k tomu, že všichni
prožili pěkné dny spojené s duševní i tělesnou relaxací. Květoslava Ogrodníková,
předsedkyně Klubu Světlov
Naše Bojkovsko
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Volejbalový oddíl TJ Bojkovice patří k největším oddílům v kraji
Volejbalový oddíl TJ Bojkovice vstoupil do
letošní jarní i podzimní sezony s přáním,
aby se už neopakovala loňská, kvůli koronaviru přerušená a nedokončená sezona.
Prozatím vše vychází podle našich představ.
Volejbalový turnaj
O pohár bílých Karpat
Na konci srpna proběhl už 77. ročník turnaje O pohár Bílých Karpat s následujícími výsledky. V turnaji MIXŮ zvítězil tým
Nostalgie (Lahuta, Pytela, Zimmermann,
Kupec, Halodová, Křeháčková ) nad obhájci z loňského ročníku – Kadety Olomouc.
V turnaji mužů do závěrečné čtyřky postoupily družstva Zlína, Šlapanic, Ostravy
a Kojetína. Ve finále Zlín vyhrál nad Ostravou a v zápase o třetí místo Šlapanice po
obrovském boji porazily Kojetín. O velké
překvapení turnaje se postarali naši muži,
kteří ve skupině porazili po výborném výkonu prvoligové Staré Město a postoupili
z těžké skupiny do čtvrtfinále. Tam jsme
však nestačili na výborně hrající druholigové Šlapanice. V turnaji žen do semifinálových bojů postoupila družstva Hodonína, Uherského Hradiště, Zlína a Uherského
Hradiště B. V zápase o třetí místo zvítězilo
Uherské Hradiště. A nad svým „béčkem“
a ve finále přehrály hráčky z Hodonína
loňské vítězky ze Zlína docela hladce 2:0.
Krajský přebor Zlínského kraje
Ihned po ukončení série turnajů O pohár
Bílých Karpat se celý oddíl začal připravovat na zahájení soutěžní halové sezony.
Všechna družstva začala intenzívně trénovat, už ne na našich venkovních kurtech,
ale ve sportovní hale. Do letošního ročníku Krajského přeboru Zlínského kraje zasáhnou následující družstva:
Muži. Naše mužské áčko během
září odehrálo dva přátelské zápasy proti
Vsetínu a juniorům ze Zlína. V říjnu začala
mistrovská sezona a v současné době se
skóre tři výhry a tři porážky držíme krásné
třetí místo. V týmu už pravidelně nastupují
mladší hráči, někteří věkově ještě junioři,
a i díky poctivé tréninkové přípravě jsou
plnohodnotnými a kvalitními články základní sestavy.
Ženy. Naše družstvo hraje Krajský přebor téměř po osmi letech, neboť předtím
hrálo pouze okresní přebor. V současné
době děvčata prozatím doplácejí na nezkušenost z této kvalitní soutěže, a ještě
nezakusily pocit vítězství.
18

Junioři. Naši kluci mají prozatím odehrány
čtyři zápasy, a to proti největším favoritům
ze Zlína a Vsetína. I přes solidní výkony
na favority soutěže nestačili a prohráli.
Teď však přijdou soupeři, se kterými bychom měli uhrát příznivější výsledky. Do
družstva a tréninkové přípravy postupně
zařazujeme i nejlepší hráče z žákovské kategorie.
Kadetky. Děvčata zahájila sezonu úspěšně vítězstvím nad Slavičínem. Výkonnost
družstva postupně stoupá a prozatím držíme pěkné páté místo. Družstvu vypomáhají tři starší žákyně.
Žáci. Mladší i starší žáci hrají krajský přebor. Skupina mladších žáků je tříčlenná.
Spolu s námi v ní hrají ještě týmy Zlína
a Starého Města. Hraje se turnajovým
způsobem, každý s každým. Po dvou turnajích máme s oběma týmy vyrovnanou
bilanci – jedno vítězství a jednu porážku
a jsme na 2. místě. Starší žáci mají skupinu
čtyřčlennou. Kromě tradičních soupeřů ze
Zlína a Starého Města hrají i s nováčkem ze
Stříteže. Po čtyřech dvojzápasech jsme na
druhé příčce za Zlínem, ale týmy mají zatím odehrané nestejné počty zápasů.
V průběhu podzimu měli žáci na základních školách několik volných dnů.
Toho jsme využili a s našimi žákovskými
družstvy jsme upořádali dvě soustředění.
Ve sportovní hale chlapci 27. října a 17. listopadu zapracovali na individuální technice a také na týmové souhře. Kvůli covidu

máme tréninkové manko, které se snažíme dohnat, jak se dá. Snad se to už brzo
projeví.
V krajských soutěžích startuje osm
družstev. To je nejvyšší číslo v historii našeho oddílu. Volejbalový oddíl má 88 členů,
z toho 52 v mládežnických kategoriích.
Velikost členské základny nás řadí k největším volejbalovým oddílům v kraji. Ještě
do konce roku všechny naše týmy čeká
spousta tréninků a mistrovských zápasů. Na Silvestra již tradiční Silvestrovský
oddílový turnaj, v lednu příštího roku se
rozběhnou druhé poloviny mistrovských
soutěží. Volejbalový oddíl si bude volit po
čtyřech letech nové vedení a proběhne
také oblíbená volejbalová zabíjačka. V září
jsme soutěžili na bojkovském Gulášfestu.
Náš tým zde obsadil krásné druhé místo
z deseti účastníků.
Aktuální informace z našeho oddílu
můžete sledovat na facebooku a instagramu, kde naleznete i odkazy na rozpisy
utkání jednotlivých týmů. Rovněž vývěsní
skříňka před volejbalovým areálem je pravidelně aktualizovaná novinkami z našeho oddílu.
Za Volejbalový oddíl TJ Bojkovice děkuji všem našim věrným fanouškům, všem
členkám a členům oddílu, trenérům, našim sponzorům, rodičům a všem, kteří náš
oddíl jakoukoli formou podporují.
Tomáš Zimmermann,
předseda VO TJ Bojkovice
Naše Bojkovsko
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Úspěšný podzim Slovácké Viktorie
Návrat na fotbalové trávníky po covidové
pauze nebyl vůbec jednoduchý. Už v jarní
části se všechny týmy poctivě připravovaly. Odehrály několik přátelských zápasů
a turnajů. Včetně tradičního Memoriálu
Jardy Krejčiříka přípravek, kterého se zúčastnily jak týmy ze širokého okolí, tak
hosté z akademií Slovácka i Zlína. Jako
bonus jsme následující den uspořádali
1. ročník Benjamin cupu fotbalových školiček. Turnaj 5–6letých dětí, kdy více jak
výsledek rozhodovalo nadšení a radost
ze hry, provázela skvělá atmosféra s maximální podporou rodičů i prarodičů! Všichni byli vítězové a ze zlaté medaile se radovalo každé dítko. Na turnaj přijelo osm
týmů a 100 malých začínajících fotbalistů.
Letní pauza trvala velmi krátce. Již
v půlce července začali s přípravou na novou sezonu týmy mužů a dorostu. Od srpna se přidali žáci i přípravky fotbalovým
kempem v areálu Viktorky. S velkým nadšením konstatujeme, že jarní covid nám
nevzal jediného hráče. V domácích podmínkách absolvovalo letní soustředění
ve dvoutýdenních cyklech na 70 mladých
fotbalistů z Bojkovic a okolí. Velké díky patří dobrovolným trenérům mládeže, kteří
obětovali svou dovolenou na úkor práce
s dětmi. Trenéři Vacula, Urbánek, Šimoník,
Kuchař, Valter st., Matoušek, Valter ml.,
Petr Jančařík, Ambroz ml., Varga a také
dobré víly Marcela s Nikčou vytvořili pro
mladé fotbalové talenty super sportovní
týden. Součástí tréninkového procesu se
stal i teambuilding, návštěva Laser arény,
opékání špekáčků na Modré vodě či bowling v restauraci Hvězda. Velké poděkování patří městu Bojkovice, které umožnilo
dětem v krásném novém „Kupku“ relax
a osvěžení po tréninku.
Podzimní fotbalová sezóna
Po kvalitní letní přípravě začala konečně
po roce „úplná“ podzimní sezona, která
přinesla velmi nadějné výsledky:
Muži A:
Dlouhodobým cílem našeho týmu je postup do krajského přeboru. Po vlažném
úvodu se hráči pod vedením M. Lišky semknuli a několik zaváhání v úvodu vygradovalo v mohutný finiš a celkové čtvrté
místo, 6 bodů ztráta na druhý Hluk znamená solidní pozici pro jarní postupové boje.
Naše Bojkovsko

Vzhledem k tomu, že první Osvětimany
nemají mládežnická mužstva, nemohou
postupovat do vyšší soutěže. O nejlepšího střelce se dělí týmový „srdcař“ Marian
Varga a Petr Gago s počtem 6 gólů. Nejzkušenějším hráčem je stále Dan Vacula
a charakter týmu udávají bratři Dolinovi.
Nejhorším zápasem byla domácí prohra
s rivalem ze Šumic 1:2. Naopak nejlepší
představení zažili fanoušci v Hluku, kdy
v poslední minutě fantasticky vyrovnal na
2:2 gólem hlavou brankař Filip Urbánek.
Muži B:
Pozitivem je zapojování dorostenců do
mužských soutěží, negativem je slabší
výsledková stabilita a úroveň soutěže
z hlediska rozhodčích, která pramení v surovou hru a časté zranění hráčů. Nejlepší
střelci – Tomáš Jurča (5), Marek Kuchař
a Jaroslav Kříž (4), Miloš Klimeš a Martin
Varaďa (3). Utkání probíhají v Pitíně ve
spolupráci s místním fotbalovým oddílem. Do zápasu nastupují jak domácí hráči, tak hráči z Bojkovic. Spolupráce probíhá na vysoké úrovni. Celkové 4. místo je
malinko za očekáváním.
Mládežnická akademie Viktorky
Mládežnická akademie Slovácké Viktorie
zahrnuje na 150 aktivních sportovců od
benjamínků po dorost!

Dorost:
První polovina podzimní části výborná,
dobrý los, slabší soupeři, dobrá účast na
trénincích o prázdninách. Ve druhé polovině zápasů těžcí soupeři, s nástupem
chlapců do školy nižší účast na trénincích,
kumulovaná únava a zranění u hráčů, kteří nastupují za B mužů (F. Kalík, M. Kalík,
J. Gago). Nejlepší střelci – Adam Kundrata
(12), Miloš Klimeš (8), Jan Gago (7). Kromě Adama Kundraty a Jana Gagy roste
jako lídr mužstva s velkým potenciálem
konstruktivní záložník Filip Kalík. Pozitivem bylo zapojení starších žáků Dalibora Tomana a Adama Kalíka do některých
utkání, kdy především Toman je schopen
již nyní odehrát kvalitně celý zápas za dorost. Celkové 6. místo s 18 body v nejvyšší
Krajské soutěži bereme s pokorou.
Starší žáci:
Kategorie chlapců nar. 2007/2008 nám
dělá dlouhodobě velkou radost. Borci,
kteří od přípravky procestovali turnaje
od Vídně přes Mozar cup v Mnichově až
po Chorvatský Poreč, naplňují svůj talent
a fotbalové nadšení. Svěřenci trenéra Michala Šimoníka a Marka Kuchaře předvádějí na svůj věk hezký kombinační fotbal,
plný dravosti a zajímavých fotbalových
momentů. První místo 23 bodů, skóre
54:20, znamená suverenitu Krajského
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Úspěšný podzim Slovácké Viktorie
přeboru. Nejlepším střelcem je Matyáš
Chovanec, který zatížil konto soupeře
15 góly. Mezi opory lídry patří Dalibor Toman a Adam Kalík stabilně nastupující již
za dorost
Mladší žáci:
Mladší žáci jezdí společně na utkání se
staršími a vzhledem k počtově slabšímu
ročníku narozených v roce 2009 nastupují proti soupeřům až o dva roky mladší děti. Díky tréninkovému drilu trenérů
Vaculy a Urbánka si vedou statečně a po
polovině sezony útočí z 2. místa na zálohu
FC Slovácka. Parta kolem Kryštofa Vaculy,
Davida Kočici trénuje v horku, větru i dešti
a scházela se dobrovolně i v době jarního
covidu. Skvělé výsledky jsou odměnou za
velkou snahu. Je radost sledovat, jak tento tým přehrává soupeře mnohdy o dva
roky starší. Umístění: 2. místo, 24 bodů,
45 vstřelených gólů! O naše hráče v žákovských kategoriích usilují i velké akademie. Na Slovácko jezdí trénovat i hrát
Kryštof Vacula, o Patrika Uchytila projevuje zájem FC Fastav Zlín. Na okresních
výběrech reprezentuje vzorně svůj klub
Mira Zemánek a Teo Neveselý. Cíl pro jaro
bude udržet čelní postavení v krajském
přeboru a pokud to umožní situace, navštívit opět nějaký zahraniční turnaj v Polsku, Maďarsku nebo Rakousku a porovnat
své dovednosti se stejně starým soupeřem mimo Českou republiku.
Přípravky:
Jedná se o začínající a největší kategorii
Slovácké Viktorie. Ve třech skupinách, benjamínci, mladší a starší přípravka, pobíhá
po našem sportovišti až 75 dětí. Někdy
je to na hřišti jako v mraveništi. Mladší
a starší přípravka hrála na podzim za velké podpory rodičů každé pondělí tréninkové zápasy proti stejně starým borcům
Slovácka, Uherského Brodu či Slavičína.
Benjamínci své nabyté dovednosti zúročili ještě v závěru listopadu úspěšným
turnajem v Zašové, kdy v sedmi zápasech nastříleli 66 gólů! Mezi šikuly, kteří
nejvíc vystrkují růžky, patří Varga, Hladík,
Gottfried, Smolka, Borák, Valter a pevně
věříme, že jednou napodobí své dospělé
rodiče v prvním mužstvu. Nad výsledky
převažuje snaha učit děti základní pohybové dovednosti, ovládat míč, začlenit
je do kolektivu a taky smysl pro fair play
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a vzájemné porozumění. Proto se nesmí
opakovat tak dlouhá pauza, kdy malí
sportovci nemohli do kolektivu a utrpěli
velké újmy jak fyzické, tak duševní!
Podmínky, které pro mladé fotbalisty v klubu vytváříme, patří mezi nejlepší
v kraji. Velkým cílem pro následující období je opravit pro naše děti již nevyhovující zázemí tribuny a šaten. Momentálně
probíhá intenzivní jednání s městem Boj-

kovice a pevně věříme v úspěšný konec
našeho projektu.
Za celý Sportovní klub Slovácké Viktorie přeji všem lidem krásné adventní
chvíle, Vánoce plné pohody, lásky a porozumění, v novém roce 2022 hlavně zdraví,
protože bez něj, ani my sportovci nemůžeme fungovat!
Lubomír Valter ml.,
trenér mládeže SK Slovácká Viktoria
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Umět držet spolu
je to, na čem
opravdu záleží.

Rok 2021 se pomalu blíží ke konci a my si ho budeme
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Přejeme vám pohodové Vánoce a do nového roku
spoustu optimismu, zdraví a štěstí.
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FOTOGALERIE

Peru. Cestopisná přednáška, 21. 10. 2021

Ve dvou tour. Koncert Lenky Nové a Petra Maláska, 22. 10. 2021

Vernisáž výstavy 90 let Muzea Bojkovska, 22. 10. 2021

Podzimní stezka Na Kopci, 23. 10. 2021

Foto: Kristýna Šopíková, Petra Skočovská, Eva Hamrlíková, Margita Tyroltová
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FOTOGALERIE

Sváťovo dividlo, 3. 11. 2021

Lucerničková slavnost, 11. 11. 2021

Pohádky z pařezové chaloupky, 16. 11. 2021

Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou družinou, 26. 11. 2021

Foto: Eliška Smékalová, Barbora Rašková, Eva Hamrlíková, Martin Rabovský

