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Úvodní slovo

ÚVODNÍK

to stejně jako dřívější komplikace s covidem podaří úspěšně 
zvládnout.
 A co tedy z hlavních investic plánujeme?
 Projekt komplexní obnovy povrchů v  Bezručově čtvrti 
má již vydané stavební povolení, přidělenou dotaci 70 mil. 
Kč a v blízké době bude mít i vybraného dodavatele. Projekt 
plánujeme zahájit v tomto roce s termínem dokončení 2024. 
Uvidíme, jak budeme úspěšní při podání žádosti o dotaci na 
revitalizaci sídliště Mánesova II. V případě kladného rozhod-
nutí, bychom tento projekt stejně jako půdní vestavbu v ZŠ 
TGM v tomto roce rádi spustili. Věřím, že do realizační fáze 
vstoupí i cyklostezka směrem do Záhorovic.
 Určitě budeme pokračovat ve výměně svítidel veřej-
ného osvětlení za LED svítidla. Poté již bude 95% osvětlení 
nové, moderní a  úsporné. Sociální služby města Bojkovice 
dostanou nové dva elektromobily, které budou využívány 
pro stále populárnější terénní práci. Nových povrchů by se 
měla dočkat komunikace od zvonice v Přečkovicích, Nábřeží 
Svobody a snad i komunikace od fotbalového hřiště v Krho-
vě směrem na rozhlednu. Ve Bzové přibude nové výletiště 
na začátku místní části. Projekčně bychom chtěli dokončit 
projekty cyklostezky do Komně, revitalizaci tribuny na fot-
balovém hřišti, zasíťování lokality Žleby a generální opravy 
ulice Husova a Černíkova.
 To je jen stručný přehled investičních záměrů na tento 
rok. Jak jsem již předestřel, konkrétní realizace bude přede-
vším záviset na celkové finanční situaci celé republiky, která 
se chtě nechtě promítá i do rozpočtu města Bojkovice.

 Vážení spoluobčané, závěrem mého textu vyslovím přá-
ní: zachovejme si slavnostní chvíle z  vánočních i  novoroč-
ních svátků po celý rok, važme si jeden druhého, mějme rádi 
naše Bojkovice, zachovejme si úctu jeden k druhému.
 K  tomu Vám všem přeji osobně a  jménem pracovníků 
města hodně zdraví, štěstí, lásky, hodně trpělivosti při řešení 
osobních problémů a při každodenní práci.
 Šťastný a úspěšný nový rok!

 Petr Viceník, starosta města
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Vážení spoluobčané,
před několika hodinami jsme si v  našich rodinách připili 
perlivým šampaňským na přivítání nového roku a současně 
se rozloučili s rokem starým. Prvního ledna si připomínáme 
i Den vzniku nové České republiky, která prošla složitým po-
litickým a  ekonomickým vývojem. I  když analytici hodnotí 
tento vývoj rozlišnými pohledy, statistické údaje hodnotí, že 
Česká republika kráčí správnou cestou.
 Mnozí z nás oslavují tento přelom roku v kruhu nejbliž-
ších, jiní se snaží přivítat nový rok v proudu oslav a zábavy. 
 Milí spoluobčané, ať už jste kdekoliv, dovolte mi povědět 
pár krátkých slov.
 Uplynulý rok byl rokem těžkým, ale i úspěšným. Úspěš-
ným v  tom, že se podařilo vybudovat nové centrální par-
koviště za městským úřadem s  kapacitou téměř 60 parko-
vacích míst a propojením na vlakovou zastávku. Nově jsme 
propojili místní části Krhov a Bzová bezpečnou betonovou 
cyklostezkou. V mateřských školkách a speciální škole jsme 
opravili kanalizaci a celkově zrekonstruovali sociální zařízení 
a vyměnili zdroje tepla. Nových střech se dočkala hasičárna 
v Krhově, hospoda ve Bzové, ale také pálenice se skautskou 
klubovnou, která byla na konci roku 2021 postižena po-
žárem. Dnes již opět slouží svému účelu, včetně využívání 
nově vybavené skautské klubovny.
 Pokračovali jsme také v  obměně starých svítidel veřej-
ného osvětlení za moderní a  úsporné LED osvětlení, které 
přináší znatelnou úsporu elektrické energie. Město se díky 
velké podpory MPSV dočkalo nového moderního webu, 
mobilní aplikace a  elektronické úřední desky. Opraveno 
bylo také rameno vysokozdvižné plošiny, kterou využívá 
naše zásahová jednotka. Podvozek bude repasován v tomto 
roce. Dále pokračovaly práce na změně č. 2 územního plá-
nu města a  komplexních pozemkových úpravách. Již jsem 
přesvědčen, že oba důležité dokumenty vstoupí v platnost 
do poloviny tohoto roku a  budeme moci navázat tvorbou 
dokumentace k vytvoření lokality pro výstavbu nových ro-
dinných a bytových domů.
 Bojkovické farnosti jsme finančně pomohli s  opravou 
střech na věžích kostela sv. Vavřince.
 Z  hlediska přípravy nových projektů jsme dokončili 
projektové dokumentace na komplexní obměnu povrchů 
v Bezručově čtvrti, rozsáhlou revitalizaci sídliště Mánesova II, 
cyklostezku do Záhorovic, půdní vestavbu družin do ZŠ TGM 
a výletiště ve Bzové.
 V únoru loňského roku došlo k bezprecedentnímu napa-
dení suverénní Ukrajiny despotickým vůdcem Ruska. Tento 
fakt odstartoval uprchlickou vlnu, která postihla celou Evro-
pu a naše město nevyjímaje. Nicméně je nutné konstatovat, 
že jsme se s tímto vyrovnali se ctí, včetně následné materi-
ální a finanční podpory. Válka však způsobila také spuštění 
sankčních opatření ze strany Evropské unie, které dramatic-
ky začaly navyšovat ceny energií a paliv. Na tento fakt se prů-
běžně připravuje i naše město. Ceny energií byly zafixovány 
do konce roku 2022. Od tohoto roku se musíme připravit na 
nárůst cen elektrické energie a plynu z dřívějších 10 mil. Kč 
na nepředstavitelných 25 mil. Kč. Navýšení o 15 mil. Kč bude 
mít samozřejmě vliv na dlouhodobě připravované investice, 
které budeme muset rozložit do více let. Doufám, že se nám Centrální parkoviště
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Ocenění pečujících osob ve Zlínském kraji
Dne 3. listopadu 2022 předal v  prosto-
rách Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě 
hejtman Zlínského kraje pan Ing. Radim 
Holiš a  jeho statutární náměstkyně paní 
Bc. Hana Ančincová ocenění paní Leo-
ně Zimčíkové. Tato byla nominována 
do 6. ročníku ankety „Ocenění pečujících 
osob Zlínského kraje“ v kategorie pečující 
osoba.  Možná si říkáte, proč zrovna paní 
Leona? V  našem městě je více takových 
osob, které celodenně pečují o  své blíz-
ké, za což mají můj obdiv. Podmínkou ale 
bylo, že navržená osoba musí souhlasit jak 
s nominací, tak s pravidly ankety. Z dvaceti 
navržených kandidátů posoudila a  zhod-
notila porota jejich životní příběhy, časo-
vou náročnost a délku péče. Posuzovalo se 
i to, že nominovaný využívá pomoc zvenčí 
ve smyslu prevence syndromu vyhoření. 
Celkem bylo vyznamenáno šest žen, které 
se v domácím prostředí starají o blízkého 
člověka, jenž ze zdravotních důvodů po-
třebuje pomoc druhých bez ohledu na 
věk a diagnózu. Paní Jana Pařenicová z Lu-
hačovic, Zdeňka Příhodová a Veronika Per-
nická z Valašského Meziříčí, Mgr. Mariana 
Zedníková z Pohořelic, Anna Vajdíková ze 
Zašové a Leona Zimčíková z Bojkovic jsou 
oceněné pečující osoby pro rok 2022.
 Ráda bych touto cestou jménem svým 
a současně jménem vedení města Bojko-
vice vyjádřila obdiv a  poděkování paní 
Leoně Zimčíkové za její obětavou péči 
a  pomoc věnovanou synovi Štěpánkovi, 
kterému byla po narození zjištěna gene-
tická porucha zvaná spinocerebelární ata-
xie. Jako osoba pečující je pro mě velkým 
odborníkem ve své „neprofesionální“ roli 

pečovatelky v tak malém městě jako jsou 
Bojkovice, kde není zastoupena žádná od-
lehčovací služba pro zdravotně postižené 
děti. Paní Leona Zimčíková je tichá myška, 
která na veřejnosti moc nevyniká a málo-
kdo o ní ví, že je koordinátorkou pomoci 
a opěrným bodem pro rodiče postižených 
dětí. Dělá osvětu v  neformální péči pod 
názvem „Žijeme s  hendikepem ve Zlín-
ském kraji“ a poskytuje důležité informace 

týkající se terapií, technik a různých pomů-
cek, které jsou potřebné k rozvoji u osob 
s postižením. 
 Přeji paní Leoně a její rodině dostatek 
zdraví a energie v tom, co dělá. Je potřeba 
nám všem připomenout, že bez pomoci 
osob poskytující péči druhým, by se náš 
stát neobešel. 

Bohumila Brhlíková, 
sociální pracovnice města Bojkovice

Školní sraz ročníku 1945
Tímto bych velmi ráda poděkovala 
panu Ing. Jindřichu Matějíkovi, paní Ing. 
Marii Hradské a panu Janu Urbánkovi za 
organizaci školního srazu ročníku 1945, 
který se uskutečnil 3. září 2022 na kul-
turním domě v Bojkovicích. 
 Velké díky patří také personálu kul-
turního domu za dobré a  chutné jídlo 
a  za milé prostředí. Všem organizáto-
rům srazu bych z celého srdce popřála 
krásné Vánoce a hlavně spoustu zdraví 
a všeho dobrého v novém roce.

Libuše Koudelíková



Naše Bojkovsko

AKTUÁLNĚ

5

 Den seniorů
Tak jako každý rok ke Dni seniorů k nám 
zavítaly ve středu 5. října 2022 děti z  MŠ 
Bojkovice. Se svým programem přišly 
všem popřát. Nakonec přítomné obda-
rovaly výrobky, které sami děti vyrobily. 
Velké díky patří jak paním učitelkám, tak 
dětem za společné setkání.

 Senior bez nehod
Ve středu 12. října 2022 v  jídelně Domu 
s  pečovatelskou službou proběhla diva-
delní přednáška zaměřená na bezpeč-
nost seniorů v dopravě v České republice. 
Na této přednášce se mohli naši obyvate-
lé seznámit se zábavnými scénkami a  in-
struktážními videi s problematikou a bez-
pečností seniorů v roli důchodců, cyklistů 
a cestujících v MHD. Cílem této kampaně 
je snížit nehodovost seniorů a  rozšířit 
povědomí o  problematice. Bylo to velmi 
krásné a  poučné divadelní představení, 
které se našim obyvatelům moc líbilo. 

 Anděl strážný – SOS Tlačítko
V úterý 15. listopadu 2022 se v odpoled-
ních hodinách uskutečnilo za doprovodu 
milé sociální pracovnice povídání o  mo-
derní službě tísňové péče. Této přednášky 
se mohli zúčastnit jak naši obyvatelé, tak 
i  široká veřejnost s  jejich rodinnými pří-
slušníky. Osobně jsme si vyzkoušeli, jak se 
používá zařízení.
 Anděl strážný, z.ú. poskytuje komplex-
ní služby v oblasti nepřetržité tísňové péče 
v  rámci celé České republiky určené pře-
devším seniorům, zdravotně postiženým 
a dlouhodobě nemocným lidem. Děkuje-
me paní Martínkové za krásné odpoledne 
a její pozitivní energii.
Radka Ondrušková, soc. služby Města  Bojkovice

Informace z Domu s pečovatelskou službou

Den seniorů

Senior bez nehod

Anděl strážný – SOS Tlačítko
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Bojkovský vánoční jarmark
Po dvouleté koronavirové přestávce se 
9. – 10. prosince opět na Tillichově náměs-
tí uskutečnil vánoční jarmark. Ačkoliv je 
program vždy pečlivě připravovaný něko-
lik měsíců dopředu, aby vše klaplo na vý-
bornou, občas si zkrátka „vyšší moc“ udělá 
z našich plánů legraci. Tak tomu bylo i v pá-
tek, kdy už dopoledne začalo pršet a ani do 
večera nemělo být dle předpovědi lépe. 
I  přes nepříznivé počasí začala v  16 hod. 
hrát dechová hudba Bojkovice tradiční vá-
noční koledy, které se slavnostně nesly nad 
celým náměstím. Své hudební a  recitační 
pásmo si pod vedením paní vychovatelky 
pečlivě připravily děti z  bojkovského dět-
ského domova. Také malí sněhuláci a  ta-
nečnice z  kroužků Domu dětí a  mládeže 
Bojkovice byli odměněni velkým potles-
kem rodičů i  prarodičů, kteří přikryti pod 
deštníky vše sledovali pod pódiem. Tajem-
né postavy adventu a vánoční zvyky nám 
přiblížily děti ze Světlovanu. Jejich dospělí 
kolegové všechny přítomné vtáhli do tra-
diční předvánoční atmosféry. Nechyběla 
ani cimbálová muzika Jaroslava Pavlíka 
a  také zpěv mužského pěveckého sboru 
Vavřineček. Závěr večera patřil skupině 
Get Lucky, která i přes nepřízeň počasí byla 
podpořena svým bojkovským fanklubem. 
Během celého odpoledne si děti mohly 
vyrobit nějaký dárek pro své blízké v  Je-
žíškově dílně v DDM nebo navštívit skaut-
ský živý betlém v domě u Hamrlíků. O dob-
rou pohodu promoklých návštěvníků se 
starali hokejisté a  hasiči, kteří připravili 
výborné jídlo a teplé alko i nealko nápoje. 
 Sobota 10. prosince slibovala lepší po-
časí. Už od rána se z náměstí linula vůně 
zabíjačkových specialit, která vyzývavě 
dráždila naše chuťové smysly. Není tedy 
divu, že už před 11. hodinou se nákupní 
fronta Bojkovjanů toužících po jitrnici, 
ovaru či polévce klikatila přes celé náměs-
tí. K  dobré náladě všech vyhrávali heli-
gonkáři z Bystřice pod Lopeníkem. Ty pak 
ve 13 hodin vystřídal mužský pěvecký sbor 
Hútek z Bánova. Svým zpívaným a drama-
tickým pásmem nám bojkovští skauti při-
pomněli mimo jiné jeden z  nejmladších 
vánočních zvyků, a  to přinášení betlém-
ského světla do našich domovů. A zatím-
co se skauti odebrali k  domu Hamrlíků, 
kde i  v  sobotu představovali betlémské 
postavy, na pódiu vystoupila dospělá 
složka Světlovánku, která všem přítom-
ným připomněla kouzlo tradičních Vánoc.

Divadelní a šermířská společnost Memen-
to Mori vtáhla svým vystoupením zejmé-
na děti mezi žoldáky za doby třicetileté 
války a  po setmění předvedla fakírskou 
a ohňovou show. Následovalo vystoupení 
skupiny Ramuz, která má své kořeny v boj-
kovské ZUŠce. Závěrečná kapela Docuku 
z  Valašského Meziříčí připravila v  sobotu 
dopoledne organizátorům jarmarku „hor-
ké chvilky“, když oznámila, že onemocněl 
bubeník a také frontman kapely se necítí 
příliš dobře a že tedy nedorazí. Po naléhá-
ní, že je v Bojkovicích opravdu moc chce-
me, slíbili pánové odehrát alespoň zkrá-
cenou verzi v  omezené sestavě. A  že se 

jim koncert nakonec povedl, to jste mohli 
ostatně posoudit sami. 
 Za to, že jsme spolu všichni mohli pro-
žít na náměstí hezké předvánoční chvíle, 
patří poděkování městu Bojkovice, Muzeu 
Bojkovska, hasičům a  hokejistům za vý-
borné občerstvení, pracovníkům OBMH, 
všem vystupujícím a  prodejcům, mode-
rátorce paní Květě Ogrodníkové, Pavlu 
Sommerovi za osvětlení náměstí, ženám 
z Klubu Světlov za výdej jídla účinkujícím 
a také všem, které oko běžného návštěvní-
ka akce nevidí, ale bez nichž by se vánoční 
jarmark nemohl uskutečnit.

Eva Hamrlíková

Vystoupení dětí ze Světlovanu

Kapela Docuku z Valašského Meziříčí 

Prodejce na vánočním jarmarku
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Adventní setkání 2022
Pátek 25. listopadu 2022. Den s  velkým 
D pro naši Základní školu T. G. Masaryka. 
Den, kdy jsme se po dvouleté covidové 
odluce opět dočkali na Tillichově náměs-
tí nádherné adventní akce, která se koná 
pod záštitou Města Bojkovice, Adventní-
ho setkání 2022.

 Před…
Během několika posledních dnů se ná-
městí převléklo do svátečního, děti ze zá-
kladní i  mateřské školy dopilovávaly svá 
vystoupení, dechová hudba Horalenka 
při ZUŠ ladila poslední tóny koled, čer-
tovská družina z DDM kula pikle a ze škol-
ní kuchyně se linula vůně zabijačkových 
specialit. U  dospělých rostla nervozita, 
přece jen každý z nás měl nejeden úkol, 
kdy naším společným cílem bylo, aby vše 
klaplo na jedničku. Nejlépe i  s  hvězdič-
kou! Tváře dětí naopak zdobily úsměvy, 
nadšení a  těšení se, že brzy přijde jejich 
velká chvíle na pódiu.

 Během…
A už je to tady! V 16 hodin je vše připra-
veno a náměstí praská ve švech. Tým ze 
školní kuchyně zahajuje prodej nejen 
zabijačkových dobrot, stejně tak ožívají 
stánky plné dětských výrobků – vánoč-
ních dekorací, perníčků či sušeného ovo-
ce. Startujeme více než dvou a půl hodi-
nový program, který se nese v duchu čísla 
dvě, dvojek či dvojic, které svou přítom-
ností zdobí kalendář celý rok – rok 2022 
– vždyť jak se říká: „VE DVOU SE TO LÉPE 
TÁHNE“ nebo chcete-li „SAMOTNÍ NEJSME 
NIC, VE DVOU DOKÁŽEME VÍC“. Na pódiu 
se střídají pásma recitační, hudební, ta-
neční i dramatická v podání nejmenších 
dětí z  mateřské školy a  1. stupně až po 
nejstarší žáky, pokaždé zakončena za-
slouženým bujarým potleskem. 
 Po setmění přerušuje sled dětských 
pásem kouzelný okamžik – rozsvícení vá-
nočního stromu, které společně odpočí-
távají starosta města Petr Viceník a ředitel 
školy Zdeněk Ogrodník. Oči nás všech se 
upínají na tu krásu, vždyť bez rozzářené-
ho vánočního stromu na náměstí si Váno-
ce v Bojkovicích už neumíme představit!
A pokračujeme dál… Ale co to? Další pře-
rušení, tentokrát velmi hlučné a pekelné! 
Pódium obsazuje čertovská návštěva, na-
štěstí i s Mikulášem a anděly. Někteří malí 
nezbedové nemají čisté svědomí, a tak se 
trochu bojí, ale nakonec se vykoupí bás-
ničkou či písničkou a vše dobře dopadá. 

Pomalu, ale jistě jedeme do finále. Svůj 
aplaus si užilo už téměř 300 účinkujících 
a  další ještě čekají na poslední tečku 
dnešního večera. Plné náměstí rozezní-
vá obrovský zpívající dav se slovy Marka 
Ztraceného: „Stojím tu na náměstí mezi 
lidma, od pusy jde mi kouř, jak je mi zima, 
stojím a zpívám ty písně, co zná celý svět…“ 
Více než 250 žáků, za podpory svých vy-
učujících, z  plna hrdla zpívá píseň Stačí 
věřit a  přítomné obecenstvo se přidává. 

Až z  toho běhá mráz po zádech! Je cítit 
dojetí, společné souznění, radost.

 Poté…
Ani se nám nechce věřit, že je to za námi. 
Povedlo se! Naše škola umí! Unaveni, ale 
adventně naladěni a s hřejivým pocitem 
v srdcích se můžeme rozejít do svých do-
movů. „… óóóóó, stačí věřit tomu, že na 
Vánoce vedou všechny cesty domů…“
Krásný advent 2022 všem!

Leona Turčinková, učitelka ZŠ TGM
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Základní škola T. G. Masaryka opět v bojích 
o medaile na Mistrovství republiky ve volejbale
Základní škola T. G. Masaryka v  Bojkovi-
cích má dlouholetou volejbalovou tradici 
s výbornými výsledky na celorepublikové 
úrovni. V  minulosti tak bývalo takřka sa-
mozřejmostí, že se žáci nejen probojovali 
na Mistrovství republiky, ale ve většině 
případech si odváželi na krku cenné kovy 
a  nezapomenutelné pocity štěstí z  vítěz-
ství. Nejen Covid však tuto éru mladých 
bojkovských volejbalistů ukončil a na po-
stup do republikového finále jsme si mu-
seli pár let počkat. Čekání se však vyplatilo 
a  na pomyslný volejbalový trůn v  rámci 
krajů České republiky se vrátili chlapci, 
kteří v  krajském finále obsadili 1. místo 
a zajistili si tak postup na „republiku“. 
 Devátý listopadový den odjeli kluci 
do dalekého Jirkova u  Chomutova, aby 
se zde utkali s  dalšími osmi teamy o  zisk 
nejcennějšího kovu. Začátek se klukům 
podařil na výbornou, kdy se po vyhraných 
dopoledních zápasech stali jednoznačný-
mi vítězi skupiny A. Vše bylo zalito slun-
cem, kluci zářili štěstím a nikoho v tu chvíli 
možná nenapadlo, že ne nadarmo se říká: 
„První vyhrání z  kapsy vyhání.“ Čekal nás 
totiž důležitý zápas s  borci z  Prahy-Troje, 
a i když jsme s nimi hráli vyrovnanou hru, 
tak pro nás toto utkání skončilo prohrou 
0:2. Zklamaní a  zápolením unavení kluci 
nedokázali reagovat ani v  dalším zápase 

s Aší a po prvním dnu odcházeli s pocitem 
zklamání, že navázat na úspěšné medai-
lové předchůdce se tentokrát nepodaří. 
I  přesto však další den dokázali s  čistou 
hlavou nastoupit na poslední dva zápasy, 
které vyhráli a obsadili tak celkové 7. mís-
to. V rámci republiky se však nejedná o vů-
bec špatné umístění, uvědomíme-li si, že 
kluci z celkového počtu 6 zápasů 4 vyhráli 
a  porážkou pro ně skončily pouhé dva. 
Velkou bojovností se o  hezké umístění 
zasloužili: Jan Ondrušek, Tadeáš Uchytil, 
Viktor Ogrodník, Antonín Koubek, Tomáš 

Raždík, Matěj Berčík, Šimon Chmela a La-
dislav Mlček a nemalý dík patří samozřej-
mě trenéru Marku Ogrodníkovi. Z volejba-
lového nebe jim také určitě fandil Zdeněk 
Ogrodník st., který klukům ještě v  minu-
lém školním roce uděloval za čárou cenné 
rady z pozice zkušeného trenéra. 
 Doufejme, že se v příštím roce opět za-
daří a bojkovští kluci budou moct žít svůj 
sen o blyštivé medaili na krku z tak velké-
ho klání, jakým je Mistrovství republiky 
ve volejbale. 

Petra Brůzlová, učitelka ZŠ TGM 

Projektový den
Ve čtvrtek 20. října jsme se s naší třídou 
zúčastnili projektového dne. Měli jsme 
krásné počasí, sluníčko svítilo. A  moc 
jsme si to užili! Pro nás, jako velmi akční 
třídu, to byl ten nejlepší program! 
 A jaký? Po druhé vyučovací hodině 
jsme vyrazili na mysliveckou chatu, kde 
na nás už čekali páni myslivci. Rozdělili 
jsme se do skupin a na čtyřech stanovi-
štích jsme se postupně dozvěděli o ky-
nologii, co obsahuje práce myslivce, 
poznávali jsme stromy, houby, stopy 
a parohy zvířat. 
 Nakonec nás čekal pracovní list, 
kde jsme si získané informace upevni-
li. A byla tady i možnost vystřelit si ze 
zbraní. Zpět jsme se naštěstí vrátili v pl-
ném počtu.

Žáci VII. B ZŠ TGM
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Návštěva SPŠ
v Uherském Brodě

Čím chci být? Je to povolání, které by mě 
bavilo? Budu mít po vystudování uplatně-
ní? Tohle je jen pár otázek, které si v těch-
to měsících kladou žáci devátých ročníků. 
Abychom našim deváťákům jejich volbu 
usnadnili, měli možnost navštívit Střední 
průmyslovou školu v Uherském Brodě. Po 
úvodním milém přivítání a povídání pana 
ředitele si žáci prošli jednotlivé části školy, 
které se lišily podle oborového zaměření. 
Na konci prohlídky následovala návštěva 
Hi-tech centra, v němž byl žákům puštěn 
krátký 3D film. Dozvěděli se základní in-
formace o robotice a 3D tiskárnách. Avšak 
největší atrakcí této poslední části pro-
hlídky byl elektromobil. Všichni si den užili 
a my doufáme, že jsme jim v jejich volbě 
alespoň trochu pomohli.

Kristýna Cingelová, učitelka ZŠ TGM

Exkurze Brno
Dne 18. října 2022 se žáci 6. ročníku, jejich 
třídní učitelé a dvě paní asistentky vydali 
na exkurzi do Brna.
 Vyjeli jsme ještě za tmy, protože jsme 
měli opravdu nabitý program. Nejdříve 
nás ohromilo velké planetárium se slu-
neční soustavou a pochopili jsme zákony 
gravitace – fyzika nás přece provází na 
každém kroku. Poté jsme se přesunuli na 
výstavu Tutanchamona a  do tajů staro-
věku. Bylo zde k  vidění odhalení hrobky, 
posmrtné masky, sarkofágy, zbraně, před-
měty denní potřeby, šperky, různé truhli-
ce… Vše zahaleno tajemstvím dávných 
časů. Do třetice jsme se přesunuli do cen-
tra VIDA. A  tady jsme si to opravdu užili. 
Vyzkoušeli jsme si plno zajímavých věcí, 

experimentů a  technických vychytávek. 
Skvělá zábava!
 Byl to zdařilý výlet, který nám přinesl 

spoustu zážitků a prohloubil i naše dosa-
vadní znalosti.                   Kamila Hanáčková, 

asistentka pedagoga ZŠ TGM

Návštěva Gymnázia Jana Pivečky 
a Střední odborné školy ve Slavičíně

Měsíc říjen se přehoupl do posledních 
barvami zalitých dnů a  naši deváťáci 
v  něm měli možnost navštívit Gymná-
zium Jana Pivečky a  Střední odbornou 
školu ve Slavičíně. Kromě prohlídek 
obou škol, jejich odborných dílen a uče-
ben se žáci aktivně zapojili do vzdě-
lávacího procesu. Nouze tak nebyla 

o  fyzikální, chemické nebo biologické 
pokusy. Jako příjemnou upomínku na 
tento den si žáci mohli vytvořit propisku 
se svým jménem. Exkurze se vydařila, 
čímž je potřeba poděkovat všem orga-
nizátorům akce. 

Kristýna Cingelová, 
učitelka ZŠ TGM

Inzerujte v Našem Bojkovsku. 
Cena 12 Kč/cm2.
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Kam po základní škole?
Možná si, vy starší, ještě vzpomenete, 
jak jste stáli před rozhodnutím, na kte-
rou školu nebo učební obor po ukončení 
školní docházky jít. Pro někoho to mož-
ná bylo snadné rozhodnutí, protože se 
mohl inspirovat nějakou zajímavou pro-
fesí v rodině. Jiný měl zase již od dětství 
svůj sen a k němu upnul i své školní sna-
žení. Většina však stála před nelehkým 
úkolem. Zvolit si další cestu, po které by 
úspěšně a spokojeně pokračovali k profe-
si, kterou budou možná vykonávat větší 
část života. Pro dospívajícího teenagera 
není jednoduché sladit své představy 
o budoucím životě s představami rodičů 
a  často i  školy. Někteří své schopnosti 
dokáží přecenit a  někteří se zbytečně 
podceňují nebo dokonce netuší, kam po 
škole jít. Aby se v této důležité životní eta-
pě mohli naši vycházející žáci lépe zorien-
tovat, podává jim naše škola pomocnou 
ruku. A ne jednu. 
 S možností dalšího studia po základní 
škole, učebních oborech a kvalifikacích se 
žáci seznamují již v průběhu posledních 
ročníků na druhém stupni. Odbornou 
radou a  oporou jsou jim karierní porad-
kyně, výchovná poradkyně a  paní třídní 
učitelky s panem učitelem. 
 V  hodinách pracovních činností se 
mohou žáci seznámit s různorodými čin-
nostmi, které vykonávají jednotlivé pro-
fese. V dílnách si prakticky vyzkoušejí prá-
ci s několika druhy materiálů (dřevo, kov, 
plast). Dozvědí se o  jejich vlastnostech 
a dalších možnostech zpracování. Důleži-
té je také znát jednotlivé pracovní postu-
py a vyznat se v technické dokumentaci. 
K tomu slouží teoretické hodiny s výukou 
technického kreslení a rozšíření a aplika-
ce znalostí získaných v předmětech, jako 
jsou matematika, geometrie, ale i  fyzika 
a chemie. 
 Ve cvičné kuchyňce žákyně, ale také 
žáci pronikají do tajů přípravy pokrmů 
studené a  teplé kuchyně. Protože často 
pokračují ve vzdělávání na učebních obo-
rech pekařské práce nebo cukrář, nechy-
bí také seznamování s výrobou sladkých 
moučníků a  dezertů. To nám pak voní 
celá škola jako nějaké vídeňské vyhláše-
né cukrářství. Už si jen objednat výbor-
nou kávu! 

 Máme navařeno, máme napečeno 
teď už jen servírovat. Čím by bylo to nej-
lepší jídlo pod sluncem, kdyby bylo po-
dáváno nějakým barbarským způsobem? 
Mnoho bylo napsáno odborných knih 
o významu estetiky na zdravý duševní vý-
voj dítěte. Proto jsou součástí vyučování 
i  hodiny se základy správného stolování 
a servírování pokrmů. 
 Nic se však nevyrovná přímému kon-
taktu s  budoucím studijním nebo pra-
covním prostředím. Proto podnikáme 
exkurze nejen na dny otevřených dveří 
pořádaných jednotlivými odbornými 
učilišti a  školami, ale také navštěvujeme 
různé provozy nebo si zveme odborníky 

zajímavých profesí na besedy do školy. 
Z  pestré palety vzpomeňme namátkou 
některé nedávné. 
 Velmi rádi jsme přijali pozvání 21. 
října tohoto školního roku na den ote-
vřených dveří do Středního odborného 
učiliště ve Valašských Kloboukách. Po 
milém a  srdečném přivítání si naši vy-
cházející žáci mohli prohlédnout zázemí 
školy, třídy, odborné učebny a  internát 
pro dojíždějící žáky. Seznámili se v  krát-
ké prezentaci s obory, které toto učiliště 
pro ně nabízí formou výuky, délkou praxe 
a  motivačními programy. V  odborných 
učebnách a  dílnách měli možnost vidět 
děvčata a  chlapce v  akci pod zkušeným 

Naše Bojkovsko
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dohledem mistrových a mistrů odborné-
ho výcviku. Mohli se jich tak přímo zeptat 
na zkušenosti se studiem učebních obo-
rů. Co je baví. Co je pro ně zajímavé. Ale 
i s čím se třeba potýkají, na co si zvykali 
déle a  jaké výzvy při studiu překonávají. 
Žákům navštěvujícím naši školu jsou při-
způsobeny tzv. učební obory označeny 
kódem E. Na tomto učilišti se seznámili 
s  výukou v  učebních oborech zednické 
práce, malířské a natěračské práce, strojí-
renské práce, stravovací a ubytovací služ-
by a pečovatelské služby. 
 Mezi nejoblíbenější exkurze patří 
návštěvy výrobních provozů a  zařízení 
nabízející služby v  našem městě. V  mi-
nulosti jsme navštívili místní sadařství, 
mlékárnu nebo některou z firem nabíze-
jící ubytovací a  stravovací služby. Velké 
nadšení, i když to tak zpočátku nevypad-
lo, vzbudila návštěva sběrného dvora. Ve 
škole se zabýváme separací a  recyklací 
odpadu v  teoretické i  praktické rovině. 
Ale někdy je těžké si pouze z  vyprávění 
představit, jak věci fungují. Proto jsme 
s chlapci na konci září podnikli objevnou 
výpravu do sběrného dvora. Z  povídá-
ní hochů byla zpočátku cítit jistá obava, 
kam to vlastně jdeme. I  přes ujišťování, 
že jdeme navštívit sběrný dvůr, nikoliv 
smetiště, bylo znát, že se jim tam zrovna 
dvakrát jít nechce. Vše se mělo ale brzy 
změnit. Hned u vchodu jsme byli uvítáni 
pracovníky sběrného dvora. Ti se ihned 
ujmuli odborného výkladu a  hoši mohli 
poznat například cestu PET láhve, kterou 
po dopití odhodí do žlutého kontejneru. 
Nebo letáku supermarketu, který putuje 
do modrého. Sledovali také, kam putují 
věci, které již dosloužily. Několik jich zrov-
na přivezl pán na vozíku za osobním au-
tomobilem. Najel na váhu, kde bylo vše 
zváženo, pečlivě zaznamenáno a násled-
ně roztříděno podle dalšího zpracování. 
Tam jde sklo, tam železo, tady se uloží 
staré elektrospotřebiče…a tady zbytkový 
odpad. A  před odjezdem zase na váhu. 
Nejvíc se hochům líbilo v třídírně papíru 
a  následné lisování a  vázání do balíků. 
Obdivovali jsme, kolik je s  odpadem, 
než je znovu využit jako cenná surovina 
ve výrobě, práce. Vše ve sběrném dvoře 
mělo své místo a fungovalo jako hodinky. 

Což hoši ocenili a  někteří se hned ptali, 
zda by tam mohli na brigádu nebo rov-
nou po škole pracovat.
 Před vánočními svátky máme naplá-
novanou ještě jednu exkurzi. Začátkem 
prosince nás čeká výlet do Uherského 
Brodu. Byli jsme pozváni zástupci Střed-
ního odborného učiliště Svatopluka Če-
cha, abychom viděli, jak probíhají hodiny 
praktického vyučování v  oborech, kam 
by mohli nastoupit naši žáci. Pro budou-
cí opraváře zemědělských strojů je určen 

obor opravářské práce. Pro ty, kterým 
zase učarovala vůně linoucí se z  připra-
vovaných pokrmů, obor potravinářské 
práce se zaměřením na pekařství. Děvča-
ta i chlapci se již těší, co nového a zajíma-
vého zase uvidí. Věříme, že i tato exkurze 
jim bude nápomocná při jejich nelehkém 
rozhodování, kam po základní škole. Drž-
me jim palce, ať mají šťastnou ruku.

Adam Poncza, 
speciální pedagog, učitel

Inzerujte v Našem Bojkovsku. 
Cena 12 Kč/cm2.
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Z Bojkovic do Budapešti
V  roce 2022 se naší škole podařilo získat 
akreditaci programu ERASMUS+ na roky 
2022–2027. Jedná se o Evropskou unií fi-
nancovaný dotační program pro zahranič-
ní výjezdy žáků na pracovní stáž. Během 
roku má podobnou příležitost v  České 
republice přibližně jen cca 5 % středoško-
láků. 
 Díky programu ERASMUS+ jsme tak 
mohli v  listopadu 2022 vyslat 20 žáků 
a  dva doprovázející pedagogy do Buda-
pešti. Naši žáci prožili dva týdny souvislé 
pedagogické praxe v  mezinárodních an-
glicko-maďarských mateřských školkách. 
Projekt ERASMUS+ umožní žákům uhradit 
100 % všechny pobytové náklady, cestov-
né, kulturní program, pojištění, doprová-
zejícího mentora, a  dokonce i  kapesné. 
Jedná se o  jedinečnou příležitost, jak 
denně komunikovat v angličtině, získávat 
odborné znalosti ze zahraničních mateř-
ských škol a poznávat místní kulturu.

 Jindříška Beránková, ředitelka CSŠPS

 Jak prožili ERASMUS+ 
 v Budapešti naši žáci

Chtěla jsem Vám dát vědět ohledně mého 
prožívání stáže v Budapešti. Stáž mě obo-
hatila ve více směrech. V první řadě kvůli 
praxi v mateřské školce, protože jsem po-
znala jiný systém výchovy vzhledem ke 
kultuře. Stáž mi dále přinesla větší osamo-
statnění, protože jsem byla daleko od do-
mova a zažila si život více na vlastní „pěst“. 
Tedy ve zkratce, zahraniční stáž je pro život 
hodně užitečná zkušenost. 

Anna Uhrová

Na stáži v Budapešti se mi moc líbilo. V ma-
teřské školce jsou úžasné jak paní učitelky, 
tak i děti.

Adéla Martínková

Co se týče praxe v  mateřské školce, tak 
to bylo úplně super. Ze začátku jsme byli 
všichni trochu nejistí, co se týče komuni-
kace, protože ne všichni umí dobře ang-
licky. Naučili jsme se s tamními učitelkami 
domlouvat bez problémů. Děti jsou úplně 
úžasné. Je to s  nimi trochu těžší, jelikož 
jsou tam i  děti, které neumí jak anglicky, 
tak ani maďarsky, ale i  tak jsme to zvlád-
li. Ubytování na apartmánu bylo hezké, 
i když jsme měli ze začátku problém s to-

pením a  s  dveřmi, ale není to nic, co by 
se nedalo zvládnout. A jídlo? Kdybychom 
neměli pořád dokola řízky s  rýží, bylo by 
to asi lepší.

Veronika Kovářová

V Budapešti se nám dařilo skvěle. V mateř-
ských školkách nebo alespoň v naší školce 
(Little Star) byli velmi ochotní a milí. Snažili 
se s námi dorozumět, pomoct nám, ukázat 
nám jejich způsob pracování s dětmi. Určitě 
to pro mě bylo velmi přínosné. Spoustu věcí 
si odnesu jako inspiraci a věřím, že je v bu-
doucnu využiji. Co se týče města, to je moc 
krásné. My jsme sice bydleli v odlehlejší čtvr-

ti, ale hned naproti nás přes cestu bylo met-
ro. Když jsem na něj sedli, tak za dvě zastávky 
jsme byli ve městě. Viděli jsme spoustu pa-
mátek i trhů. Večerní trhy s miliony světýlek, 
no nádhera. Angličtina se nám vryla do hla-
vy tak, že jsme občas mluvili anglicky i mezi 
sebou odpoledne po stáži. 

 Magda Pištěková

V Budapešti to bylo „bájo“. Ve školce byly 
děti moc sympatické a  učitelky to samé. 
Režim školky je v Maďarsku trochu jiný, liší 
se to proto, že to jsou soukromé školky, ji-
nak je to podobné jako v ČR. Každý večer 
jsme chodili prozkoumávat krásy Budpešti 
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a hlavně vánoční trhy. Paní učitelky Pilko-
vá a Krahulcová byly úplně skvělé a užily 
jsme si s nimi jen legraci. 

Sabina Vondráková

Na stáži jsem byla velmi spokojená. Byla 
jsem u  nejmenších dětí, takže jsem se 
opravdu nenudila. Zažila jsem toho s nimi 
hodně. Je to určitě jiné než praxe u  nás, 
protože jsem u  tak malých dětí ještě ne-
byla. Učitelky v mateřské školce byly moc 
příjemné a  přátelské. Snažila jsem se co 
nejvíce od nich naučit a načerpat nějakou 
inspiraci.

Valentýna Pagáčová

V mateřských školkách jsme byli rozděleni 
po skupinkách a  na různých místech. Já 
jsem byla ve školce, která se jmenuje Ha-
bakukk, kde mají dvě maďarsko-anglické 
třídy, ve kterých jsem byla já a spolužačka, 
ale také tam mají dvě maďarsko-němec-
ké třídy. Je to tam velice krásné, děti jsou 
šikovné a  hodně samostatné. I  maďar-
ské paní učitelky byly úplně úžasné. Den 
v naší školce probíhá až na pár drobností 
velice podobně jako ve školkách u nás, jen 
metodické postupy a  řízená činnost jsou 
tu trochu odlišné. S  učitelkami i  s  dětmi 
jsme se bavily anglicky. Přes občasnou ja-
zykovou bariéru jsme se vždy domluvily, 
i když někdy i s rukama a nohama. Já jsem 
ve školce s  dětmi hodně vyráběla s  tím, 
že děti se zapojovaly dobrovolně. Sklá-
daly jsme spolu origami z  papíru a  také 
jsme spolu vyráběly papírové obrázky se 
sněhuláky a udělalo mi velkou radost, jak 
nadšené z toho děti byly. Ve volném čase 
jsme s děvčaty objevovaly krásy Budape-
ště. Cestovat veřejnou dopravou jsme se 
naučily velice rychle. Prozkoumaly jsme 
tamní obchodní domy, vánoční trhy, podí-
valy jsme se za tmy na krásně osvícenou 
budovu parlamentu a  také jsme byly na 
velkém ruském kole, ze kterého byl krásný 
výhled na okolí. 
 O  víkendu byl pro nás připraven bo-
hatý kulturní program. Prohlídka města 
s  průvodcem, návštěva muzea umění, 
parlamentu, hradu aj. Prošli jsme se kolem 
Dunaje, kde bylo velice krásně, byli jsme 
na Náměstí hrdinů. Dozvěděla jsem se 
pár věcí o Maďarsku, které jsem nevěděla 
a prohlédla si spoustu krásných míst.

Nicol Alexandra Stričko
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Co je nového na DDM od září?
V tomto školním roce jsme/jste překonali 
rekord v počtu přihlášených účastníků do 
pravidelných aktivit. Každý týden se v 56 
kroužcích schází 660 účastníků, o které se 
stará 38 vedoucích. Moc vám děkujeme za 
váš zájem. Sestavit letošní rozvrh byl troš-
ku oříšek, ale zvládli jsme to my i vy a teď 
už vše běží zaběhlým rytmem.
 Vedle toho v  měsíci říjnu a  listopadu 
probíhaly vánoční keramické dílny, ve kte-
rých více jak 300 dětí pracovalo s keramic-
kou hlínou, glazurou, vytvářely krásné vý-
robky, kterými mohou obdarovat někoho 
blízkého a  udělat tak radost. Současně si 
vyzkoušely tradiční řemeslo, vyrobily něco 
vlastníma rukama a naučily se něco nového.
 Probíhaly také sportovní soutěže. Při-
pravili jsme podzimní stezku Draci, kterou 
jste si společně s  dětmi užili a  my moc 
děkujeme za fotky, které nám posíláte. 
Probíhají přípravy vystoupení a tvořivých 
dílniček na vánoční jarmark.
 Blížící se Vánoce poznáme na DDM 
také podle příprav mikulášské družiny, 
která tradičně doplnila Adventní setkání 
na Tillichově náměstí. A  že to byla letos 
opravdu početná družina. Deset čertů, 
pět andělů a Mikuláš udělali radost hlav-
ně těm malým, ale vykouzlili úsměv na rtu 
nejednoho dospělého.
 Za pomoc, podporu a přízeň v průbě-
hu celého roku děkujeme všem spolupra-
covníkům, kamarádům, dobrovolníkům 
ale i sponzorům.
 Všem Vám přejeme klidné a spokoje-
né Vánoce a těšíme se na společné zážitky 
v roce 2023.

Kolektiv pracovníků DDM Bojkovice

Vánoční keramické dílny

Podzimní prázdniny

Mikulášská družina na Adventním setkání na Tillichově náměstí
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Informace z mateřské školy
V  letošním školním roce jsme opět na 
obou mateřských školách obnovili Klub 
maminek, kde se svými dětmi mohou 
docházet rodiče, aby se jejich malé rato-
lesti seznámily s prostředím školky, kterou 
budou později navštěvovat. Také jsme ve 
spolupráci s DDM Bojkovice pro děti v ma-
teřské škole připravili zájmové kroužky, 
a  to Jógátky aneb „Hravá jóga s  pohád-
kou“ a „Hrajeme si anglicky aneb Anglič-
tinu zvládnu hravě“. Do mateřské školy 
na Máji byla zakoupena nová interaktivní 
tabule, která nám rozšiřuje možnosti pou-
žití didaktických prostředků ve výuce a je 
velmi oblíbenou pomůckou nejen u dětí, 
ale i u učitelů. 
 Podzimní období si v našich školkách 
vždy užijeme. Se svou kouzelnickou show 
k nám zavítal herec Slováckého divadla To-
máš Šulaj. 
 Při návštěvě Církevní střední školy pe-
dagogické a sociální v Bojkovicích jsme se 
na jedné z akcí připravených studentkami 
přenesli do starověkého Egypta a  další 
akcí připravenou pro nás byla tradiční Dra-
kiáda na vyhlídce Vranovy Žleby. 
 Ve spolupráci s DDM Bojkovice si naši 
předškoláci vyzkoušeli práci s hlínou v ke-
ramické dílně a vyrobili vánoční dárek. 
 V rámci oslav svátku Halloweenu jsme 
připravili akci „Strašidelná zahrada“, kdy se 
po setmění zahrada mateřské školy Šte-
fánikova proměnila ve strašidelné místo. 
Děti na jednotlivých stanovištích plnily 
různé úkoly, vyfotily se ve foto koutku 
nebo zhlédly strašidelnou projekci. Po ab-
solvování všech stanovišť byly odměněny 
malým dárkem a mohly si zatančit na dis-
kotéce se strašidly. 

 Svátek sv. Martina jsme si připomně-
li Lucerničkovou slavností, kterou jsme 
uspořádali ve spolupráci s  městem Boj-
kovice v  pátek 11. listopadu. Již celý tý-
den před akcí si ve školce děti s  pomocí 
pedagogů vyrobily lucerničky, seznámily 
se s  legendou, pranostikami, básněmi 
i  písničkami, které se vztahují ke svátku 
svatého Martina. Lucerničkový průvod 
v  čele s  Martinem na bílém koni vyrazil 
od hasičárny na Tillichovo náměstí, kde 
Martin všechny přítomné pozdravil a poté 
naši předškoláci na pódiu vystoupili s krát-
kým kulturním programem. Po vystoupe-
ní následovala dětská diskotéka s DJ Miss 
Renny. Pro děti i dospělé bylo připraveno 
občerstvení. 

 Zvláštní poděkování patří panu Pavlu 
Trnkovi, který se nám již tradičně před-
stavil v  roli svatého Martina, dále hasi-
čům a  Policii ČR, kteří nám pomohli za-
jistit bezpečný přesun průvodu městem, 
panu Zdeňku Ondruškovi ze Záhorovic za 
ozvučení, všem pedagogickým a provoz-
ním zaměstnancům za přípravu a organi-
zaci akce.
 A  pomalu se začínáme blížit k  tomu 
nejkouzelnějšímu období v  roce, a  to 
k  období vánočních svátků, kdy pečeme 
perníčky, navštíví nás Mikuláš se svou 
družinou, zdobíme stromeček, rozdává-
me dárečky, zpíváme koledy, chystáme 
vánoční besídku a těšíme se společně na 
Ježíška.                       Pavel Urbánek, učitel MŠ

Lucerničková slavnost – sv. Martin na bílém koni na Tillichově náměstí

Drakiáda na vyhlídce Vranovy Žleby
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Základní umělecká škola 
Bojkovice na přelomu roku 
V závěru roku 2022 připravila ZUŠ Bojkovi-
ce po tříleté odmlce své tradiční Adventní 
koncerty s  vystoupením žáků a  učitelů 
ZUŠ v rozličných instrumentálních soubo-
rech, Dětského pěveckého sboru Tulipán 
a Smíšeného pěveckého sboru Notabene 
Bojkovice. Tradice koncertů v tomto obsa-
zení sahá k roku 2004, kdy se poprvé usku-
tečnily v  Pitíně a  v  Bojkovicích o  prvních 
dvou adventních nedělích. Od té doby kaž-
dý druhý rok (s výjimkou přerušení Covi-
dem) přichází na ZUŠce čas jejich příprav. 
Učitelé vybírají žáky a soubory, s nimiž od 
září skládají repertoár, k němu dohledávají 
notový materiál, svolávají dělené i společ-
né zkoušky souborů, zkoušky s klavírními 
korepetitory, organizují sobotní soustře-
dění ke stmelení a  ucelení větších celků 
do konečného zvuku a finální podoby. Až 
se přiblíží advent a o jeho první neděli mo-
hou všichni účinkující spolu s návštěvníky 
koncertu zahájit jedno z  nejtajemnějších 
období v  roce, oslavit a  naplnit ho hud-
bou a  radostí ze společného muzicírová-
ní. Snad se i tentokrát podařilo podělit se 
o toto vše s návštěvníky koncertů v koste-
le sv. Stanislava 27. listopadu a  v  kostele 
sv. Vavřince 4. prosince. V  programu se 
představily instrumentální soubory příč-
ných fléten, kytarové duo, žesťové kvin-
teto, komorní soubor smyčcový i  smíše-
ný. Ve vokálním repertoáru jsou již jeho 
nedílnou součástí Dětský pěvecký sbor 
Tulipán a Smíšený pěvecký sbor Notabe-
ne, sólovým vstupem přispěla Lucie Regi-
náčová, která na ZUŠ vyučuje a současně 
také studuje JAMU v Brně a zároveň letos 
absolvuje studium Konzervatoře P. J. Vej-
vanovského v  Kroměříži. Program připra-
vují většinou stálice pedagogického sboru 
ZUŠ Bojkovice – v čele s  ředitelkou školy 
Evou Regináčovou jsou to Petra Procház-
ková a Zdeněk Vanďurka (dechové nástro-
je), Veronika Kalusová a  Kristýna Jančaří-
ková (smyčcové nástroje, které znají zdejší 
návštěvníci spíše ze školních cimbálových 
muzik), Daniel Burda (kytary). Dále zcela 
nezbytní kolegové klavíristé Eva Jálová 
a Martin Kobylík a za sbory Kateřina Gbel-
cová. Díky smíšenému obsazení souborů 

zde dochází k  obohacujícímu propojení 
žáků a  učitelů, kteří se ocitají na podiu 
společně a jako partneři. Je to mimořádný 
zážitek pro všechny účinkující, neboť se 
při této příležitosti setkávají s repertoárem 
i obsazením souborů při výuce běžně ne-
dostupným. Že u toho s nimi mohou být 
i rodiče žáků a další veřejnost, je všem ctí 
a zadostiučiněním. Hudba a  její živé pro-
vádění na jakékoliv úrovni profesionality 
zkrátka má své místo a  opodstatněný 
význam i  v  dnešní společnosti, v  našem 
městečku a okolí, a to pro všechny účast-
níky koncertů – jak na straně účinkujících, 
tak na straně posluchačů. Touto cestou 
děkujeme ještě jednou všem, kdo u toho 
s námi byli. 

 Toto období je zároveň pro školu po-
malu se blížícím završením I. pololetí škol-
ního roku i  na ZUŠkách se tedy zúročuje 
jeho práce. Ve zdejší  ZUŠ dnes studuje 
355 dětí v  adekvátně vybavených učeb-
nách až čtyři umělecké obory – hudební, 

výtvarný, literárně-dramatický a  taneční. 
Pod vedením 22 kvalifikovaných peda-
gogů je vzdělávací nabídka velmi pestrá 
a  rozšířená o  řadu skupinových projektů. 
ZUŠ svým vzdělávacím systémem, jako 
jediná ze škol, pokrývá věkový segment 
dětí a mládeže ve věku od 5 let do 19 let, 
někdy i  déle. Vznikají tak dlouhodobé 
vztahy, osvojení trvalých hodnot a vazeb 
na kultivaci projevu, formy i obsahu všeho 
kolem nás, nakonec i nás samotných jako 
lidských osobností. Jde o  oboustranný 
přínos, neboť žáci se po celou tu řadu let 
potkávají se svými kantory pravidelně ale-
spoň jednou týdně. A právě v době před-
vánoční nastává čas předvést i svým blíz-
kým, co se ve výuce toho či onoho oboru 
od září stihlo. Proto je součástí života na 
ZUŠce v  prosinci také Vánoční pohlaze-
ní ZUŠ, v  němž své pokroky představují 
malé i větší tanečnice pod vedením Kláry 
Mikešové nebo mladí divadelníci či reci-
tátoři a  vypravěči pod vedením Romana 
Švehlíka. Vždy je tento večer okouzlující 
a vždy něčím znovu překvapí. Ten posled-
ní navíc hudebně doplnily školní dechová 
kapela Horalenka pod vedením Zdeňka 
Vanďurky, školní kapely pod vedením To-
máše Staňka a Radka Peřestého a soubor 
akordeonů ze třídy Vladimíra Gbelce. 
 Stejně jako Adventní koncerty nebo 
Vánoční pohlazení patří v hudebním obo-
ru spíše starším a pokročilým žákům, mají 
i  malí hudebníci možnost se pochlubit 
„svým peřím“, a to na Vánočním koledo-
vání nejmladších hudebníků. Koncertík 
plný koled a nejrůznějších nástrojů často 
ukáže, kolik pokroku se dá udělat za pár 
měsíců. Pro rodiče je odměnou úspěch 
jejich dítka před publikem, pro děti zase 
potlesk a vykoledovaný balíček dobrot. 
 K tomuto všemu je nutno připojit po-
děkování všem rodičům, kteří tyto činnosti 
u svých dětí podporují, jsou nám skvělými 
partnery a mohou se pak upřímně radovat 
z každého posunu. Společně tak naplňuje-
me školní motto „K umění po krůčcích 
a společně“.                          
       Eva Regináčová, 

ředitelka Základní umělecké školy

Adventní koncert v Bojkovicích

Adventní koncert v Pitíně
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 Den matek 
Druhou květnovou neděli roku 1947 byl 
v  Bojkovicích na sokolském hřišti Den 
matek. Pár dní před tím jsem měl šesté 
narozeniny. K nim jsem dostal takový dá-
rek-ne dárek. Vyšívanou košili. Na Den ma-
tek jsem byl do ní proti své vůli navlečen. 
Její límeček a  náprsenka byly vyšívány 
prý krásnými lidovými motivy. Co se do-
spělým líbilo, mně připadalo úplně ujeté. 
Nechtěl jsem v ní jít. Bydleli jsme na čin-
žácích nad Komenskou uličkou. Když jsem 
se v té košili objevil na dvoře, kluci se mně 
posmívali, že je babská. Ale maminka roz-
hodla, že v ní půjdu. Moje protesty ani slzy 
nic nezmohly. Celou cestu na sokolské hři-
ště jsem šel vzteklý a zamračený, se slzami 
na krajíčku. A ještě k tomu jsem si vedl tu 
blbou koloběžku, na které jsem měl závo-
dit. Vždyť má šišatá kola! Na hřišti jsem byl 
maminkou předán paní učitelce mateřské 
školky. Už dlouho před Dnem matek jsme 
ve školce nacvičovali vystoupení mamin-
kám k  svátku. Dnes jsme měli předvést, 
co jsme se naučili. Já jsem měl přednášet 
básničku. Samou trémou jsem zapomněl 
na tu ostudnou košili i koloběžku. Ostatní 
děti měly nacvičené cosi o  ptáčku Čer-
máčku. Před tribunou čelem k  publiku 
stáli ve svých stejnokrojích sokoli a skauti. 
Mezi skauty byli dva moji bratranci Mirek 
Smolný a  Jirka Šmíd. Napřed byly nějaké 
projevy pánů, ve kterých oni děkovali ma-
minkám a chválili je. Pak mě paní učitelka 
vzala za ruku a vyvedla na pódium. Řekla, 
že se děti maminkám k svátku něco nau-
čily a  teď jim to předvedou. Já jsem měl 
pláč pořád na krajíčku. Hledal jsem očima 
v  tom davu lidí maminku. Uviděl jsem ji 
a  ona se na mne tak hezky povzbudivě 
usmála. Přestal jsem se bát, uklonil se a za-
čal přednášet: 
 „Naše máma to je máma, 
 ta má tvrdou dlaň.
 Když mi ráno vrazí štulec, 
 ještě večer myslím naň.“
Bohužel, teď už to dál neumím, jenom 
vím, že to končilo: „Proto ji mám nejrad-
ši.“ Když jsem to odpřednášel a uklonil se, 
ozval se velikánský potlesk. Podíval jsem 
se na maminku, smála se, tleskala, a z očí 
jí tekly slzy. Lidé se na ni otáčeli a tleskali 
jistě i jí. Pak ostatní děti z naší školky zazpí-

valy a zatančily to o tom ptáčku Čermáčku. 
Také jim tleskali, ale ne tolik jako mně.
 Potom následovaly závody na kolo-
běžkách. Závodní trať byla vytýčená po 
celé délce sokolského hřiště. Na startu nás 
stálo asi 30 závodníků. My kluci, co už pů-
jdeme po prázdninách do školy, jsme stáli 
v 1. řadě, školáci za námi. Pan učitel vytá-
hl opravdickou startovní pistoli. Ruku s ní 
zvedl vysoko nad hlavu a vystřelil. Vyrazili 
jsme kupředu. Dělal jsem, co jsem mohl, 
ale šišatá dřevěná kola se bořila do písku 
a já neměl sílu, abych jel rychleji. Lavina zá-
vodníků se přehnala kolem mne a já zůstal 
beznadějně úplně poslední. Nemohl jsem 
na dřevěné koloběžce konkurovat klukům 
na kovových „strojích“ s  gumovými koly. 
V cíli jsem se rozbrečel. Před malou chvílí 
jsem byl šťastný hrdina, kterému všichni 
tleskali a teď jsem poslední, opovrhovaný 
nešťastník, kterého si nikdo nevšímá. Pak 
ale přišla maminka, pohladila mne, utřela 
můj usoplený nos a řekla, že chlapi neplá-
čou a ty jsi přece chlap, když jsi tak pěkně 
přednesl básničku. 

 Jak jsem se stal vlčetem 
Chodil jsem do 1. třídy. Přehouply se Vá-
noce r. 1947. Od Ježíška jsem dostal sta-
vebnici. Byly v ní dřevěné kostky různých 
tvarů a  velikostí s  provrtanými dírkami. 
Kromě kostek tam byla i kolečka různých 
průměrů, také s dírkami. Do dírek se strka-

ly kousky špejlí a na ně se navlékaly druhé 
kostky. Tak šly sestavovat různé konstruk-
ce, podobně jak v současnosti z lega. Do-
dnes nevím, jestli stavebnici vyrobil můj 
tatínek (on byl stolař), nebo jestli byla kou-
pena v  obchodě. Moje šestileté ruce ani 
mozek ještě neuměly využít možnosti této 
stavebnice. Celou úžasnost jejích možnos-
tí jsem pochopil, až když k  nám přišli na 
návštěvu moji asi o dvanáct let starší brat-
ranci, Mirek Smolný a Jirka Šmíd. Z kostek 
a  koleček postavili akrobata na jízdním 
kole. Natáhli šňůru z  jednoho rohu svět-
nice do druhého a na ni postavili toho ak-
robata. Šňůra byla trochu prověšená, a tak 
když akrobata postavili na šňůru v jednom 
rohu místnosti a pustili, tak vyjel až skoro 
do druhého rohu a vrátil se pozpátku zas 
až skoro do rohu, ze kterého vyjel. A  tak 
pořád jezdil sem tam, až nakonec zůstal 
stát uprostřed. Nechápal jsem, jak je mož-
né, že se akrobat na šňůře udrží a oni mně 
vysvětlili, že má dole pod šňůrou další 
kostku jako protizávaží. Byl jsem okouzle-
ný. Jak to, že to ti kluci umí postavit? Kde 
se to naučili? Když jsem se maminky na 
to zeptal, tak mi se smíchem řekla, že ve 
Skautu. Nepochopil jsem, že si dělá legraci 
a rozhodl jsem se, že budu také skautem. 
Když jsem to mezi kluky na dvoře činžáků 
řekl, že chci být skautem, přidal se ke mně 
jen Vraťa. On už byl vlčetem. To byl takový 
předstupeň před vstupem do Skauta pro 

Vzpomínky vyhrabané ze závěje času,
aneb změna režimu očima šestiletého kluka

Čestná stráž u sochy Svobody (zleva stojící v sokolském kroji – Luboš Jaroš, držící vlajku
– Petr Polanský, vedle  Anna Lišková)
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kluky mladší 10 let. Tak jsem s ním šel na 
schůzku vlčat. Byla v klubovně skautů ve 
staré obecní hospodě, tam, kde teď stojí 
penzion v Tovární ulici. Moc se mně tam 
líbilo. Stěny byly vyzdobeny skautskými 
symboly, vlajkami, vyřezávanými znaky 
skautů, liliemi a podobně. Na první schůz-
ce, na které jsem byl, jsme se učili vázat 
uzly. Vůdcem naší družiny byl Milan Pe-
řestý. Byl to starší kluk, kterého jsem znal 
z  činžáků. U  každého uzlu nám vysvětlil, 
k čemu se používá. Tak jsme pochopili, že 
je dobré takový uzel umět udělat. Když 
člověk ví, co k čemu je, a domnívá se, že by 
to mohl potřebovat, tak je motivovaný se 
to naučit. Na další schůzce jsme šli do lesa. 
Tam jsme hráli hru „boj o totem“. Milan nás 
rozdělil na dvě stejně velké skupinky. Do-
prostřed palouku zapíchl svoji skautskou 
hůl s  okovaným bodcem. To je ta, co se 
běžně používala k  podepření stanu. Pak 
nám řekl, že to je, jakože ten totem. A teď 
běžte do lesa a nasbírejte si šišky, kolik kdo 
unese. Nacpali jsme si kapsy šiškami, i za 
košili jsme si je nacpali. Jedna skupina to-
tem bránila, druhá se jej snažila získat. Na-
stal lítý boj. Milan stál opodál a dělal roz-
hodčího. Prát jsme se nesměli, jen házet 
šiškami. Nakonec vyhráli ti, kteří měli víc 
šišek. Jindy zase, když bylo špatné počasí, 
tak jsme se v  klubovně učili morseovku. 
Nejlépe to šlo pomocí slov, která začínala 
stejnými písmeny a měla stejně dlouhé sa-
mohlásky v následujících slabikách, podle 
toho, jaký byl sled čárek a teček v morze-
ově abecedě. Na jednu schůzku nemohl 
náš vůdce Milan Peřestý přijít. Zastoupil 
jej starší skaut, Richard Sedlář. Schůzka 
měla úplně jiný průběh než ty s Milanem, 
proto mně asi zůstala nejvíc v paměti. Šli 
jsme s ním na vycházku do Žlebů. Tam nás 
vedoucí vyzval, abychom se na něj všichni 
vrhli a shodili jej dolů do rokle toho žlebu, 
kde se kdysi těžila železná ruda. Snad nám 
chtěl ukázat, jaká síla je v jednotě, že když 
se všichni spojí, tak přemůžou i  velkého 
soupeře. To nevím. Byl už tehdy učitelem 
a snad i profesorem na gymnáziu. Všichni 
se na něj vrhli. Jen já ne! Já jsem se nikdy 
nechtěl a  ani neuměl prát. Vždycky jsem 
se snažil všechno urovnat slovy. Kluci jej 
opravdu do té jámy shodili. Nic se mu 
nestalo, svah do žlebu nebyl prudký a on 

v  pořádku vylez zpět k  nám nahoru. Za-
volal si mne a zeptal, proč jsem se já toho 
zápasu nezúčastnil. Odpověděl jsem mu 
popravdě, že se nechci prát a ani to moc 
neumím. On mně s povzdechem odpově-
děl, že v životě se člověk musí naučit umět 
se prát, jinak všechno prohraje. A  když 
kamarádi za něco bojují, je správné jim jít 
na pomoc, i když si myslíme, že jsme malí 
a slabí. Všechno, co jsme se na schůzkách 
učili, bylo pro kluky našeho věku zajímavé 
a bavilo nás to.

 Proč jsem už nemohl být vlčetem
Čas však běžel dál. Už přišel konec února 
roku 1948. Dospělí byli pořád u rádia a po-
slouchali zprávy. Maminka byla smutná 
a  měla slzy v  očích. Ptal jsem se jí, co se 
stalo a  ona mně řekla, že nám zase vzali 
svobodu. Nevěděl jsem, co je svoboda, 
ale raději jsem se na nic nevyptával, abych 
maminku ještě víc nerozesmutnil. Tatínek 
nebýval často večer doma, chodil na ně-
jaké schůze. Maminka s ním nemluvila. Já 
jsem ničemu nerozuměl a bylo mně úzko. 
Schůzky nás vlčat probíhaly dál, pořád 
jsme se učili něco nového, zajímavého. 
Blížilo se jaro a nastal březen a s ním na-
rozeniny našeho prvního prezidenta T. G. 
Masaryka. Všichni skauti, i my vlčata jsme 
šli k  Masarykovu dubu poklonit se jeho 
památce. Výpravu vedl vůdce bojkovic-
kých skautů pan učitel Miroslav Guryča, 

skautským jménem Akéla. Já jsem si před-
stavoval obrovský dub, ke kterému jdeme. 
A on to byl jen pařez. Byl jsem zklamaný. 
Vždyť všichni mluví o Masarykovi jak o ve-
likém člověku, a my se teď jdeme poklonit 
k  pařezu? Akéla (pan učitel Guryča) nám 
vysvětlil, že i  když po velkém stromě zů-
stane jen pařez, tak přece kolem něj zůstal 
palouk, na kterém mohou svobodně žít 
a vyrůst nové stromy. Tak je to i mezi lidmi. 
Když jeden člověk svou moudrostí a svými 
činy vytvoří prostor pro svobodný život 
svého národa, je to totéž, jak když velký 
strom umožní volně růst svým následov-
níkům.
 A  zase čas poskočil o  kus dál. Dne 
13. září 1950 byl Skaut a jeho česká odnož 
Junák rozpuštěn a zakázán. Ve škole jsme 
se už neučili o TGM. Jako děti jsme ničemu 
nerozuměli. Místo Junáka jsme chodili do 
Pionýra. Místo zajímavých her a  učení se 
užitečných věcí, jsme zůstávali odpoledne 
ve škole a učili se tanečky například výcho-
doslovenské „Ej za Lužické polo s  ružami 
okolo.“ To nás pochopitelně nebavilo a tak, 
když jsme jednou potkali pana učitele 
Guryču, tak jsme se jej zeptali: „Pane učite-
li, proč už není Skaut? Ten Pionýr nás ne-
baví.“ On se na nás smutně podíval a řekl: 
„Chlapci, proti větru sa scat nedá.“ Význam 
a pravdivost tohoto přísloví jsme tehdy asi 
ještě nemohli pochopit. To si chlap musí 
vyzkoušet.                                     Petr Vašina st.

Vzpomínky vyhrabané ze závěje času,
aneb změna režimu očima šestiletého kluka

Oddíl skautek na táboře
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Závěr roku v knihovně
Jak už to v  našich článcích o  knihovně 
bývá, snažím se vám aspoň částečně při-
blížit činnost knihovny, a především akce 
s ní spojené. 
 V minulém čísle zpravodaje Naše Boj-
kovsko se nám stala chyba, protože jsem 
psala o  cestopisné přednášce s  Janem 
Husákem Valašsko z  lufta, která se však 
kvůli mé nemoci musela zrušit. Vzhledem 
k tomu, že uzávěrky tohoto zpravodaje bý-
vají většinou na začátku měsíce a zpravo-
daj vychází jednou za dva měsíce, vkládají 
se někdy akce na poslední chvíli. Tentokrát 
jsem však článek napsala s  předstihem 
a nestihla jsem nechat tuto akci z článku 
vymazat. Proto se velmi omlouvám za ne-
dorozumění a  nepravdivé informace. Be-
seda tedy neproběhla, ale byla odložena.
Náhradní termín jsme museli zajistit i pro 
cestopisnou přednášku o  Kamčatce ve 

středu 9. listopadu 2022, která se taktéž na 
poslední chvíli rušila. V den naplánované 
přednášky pan Dokoupil onemocněl. Aby-
chom však o akci nepřišli, podařilo se mi 
zajistit besedu na téma o Africe. Díky vel-
mi pohotovému jednání pana Pavla Křiž-
ky se nemuseli návštěvníci vracet domů 
s  prázdnou. Tímto mu děkuji za ochotu 
a vstřícnost a samozřejmě za hezké poví-
dání o Africe, přesněji řečeno o putování 
po Namibii, Zimbabwe, Zambii a Botswa-
ně. Slovem i obrazem jsme měli možnost 
poznat nejvyšší dunu světa Big Daddy 
Dune, Viktoriiny vodopády objevené skot-
ským cestovatelem Davidem Livingsto-
nem, sochu Emila Holuba ve městě Li-
vingstone, který vodopády prozkoumal 
a je autorem jejich první mapy a další zají-
mavosti z krásné oblasti jižní Afriky.
 Podařilo se mi již také naplánovat 

některé cestopisné přednášky na rok 
2023, na které se můžete těšit:

   středa 18. ledna 2023 v 18. hodin 
 – KAMČATKA – Ivo Dokoupil
   středa 25. ledna 2023 v 18. hodin 
 – DOLOMITY – Robert Bazika
   středa 8. února 2023 v 18. hodin 
 – OMÁN – Michal Štěpánek
   čtvrtek 23. března 2023 v 18. hodin
 – TUNISKO – Marek Císař
   úterý 25. dubna 2023 v 18. hodin 
 – FILIPÍNY – manželé Poulíkovi

 Milí čtenáři, návštěvníci a příznivci naší 
knihovny, ať Vám příští nový rok přinese 
zdraví, lásku, naplnění, hojnost ve všech 
úrovních vašeho života, co nejméně sta-
rostí a moře radostí, klid a pohodu třeba 
i při čtení zajímavé literatury. 
 Kristýna Šopíková, knihovnice

Střípky z Muzea Bojkovska
Během podzimu, kdy už máme otevřeno 
pouze v úterý, čtvrtek a v neděli odpole-
dne, máme čas na vzdělávání. Pracovnice 
infocentra se zúčastnila školení v  Uher-
ském Hradišti, které pořádal Region Slo-
vácko, a  také dvoudenního semináře ve 
Zlíně, který organizovala Asociace turistic-
ký informačních center. 
 V prostorách muzea se také uskutečnil 
pod hlavičkou Centrály cestovního ruchu 
východní Moravy workschop s  názvem 
„Udržitelné a  společensky odpovědné 
turistické regiony“, který účastníkům 
představil výsledky průzkumů obyvatel 
v Bílých Karpatech a v Beskydech a jejich 
postoje k  turistickému ruchu. Do šetření, 
které probíhalo v  létě elektronickou ces-
tou, se zapojili také obyvatelé Bojkovic.
 Od konce letních prázdnin jsme ně-
kolikrát vyrazili také do terénu k  Bojkov-
janům, kteří chtěli muzeu věnovat knihy 
a předměty ze své domácnosti. Děkujeme 
Boženě Viceníkové za knihy, Olze Settari za 
šicí stroj a část hudební pozůstalosti po ta-
tínkovi a také Alexandře Piechowiczové za 
část pozůstalosti po Jarmile Orszahgové.
 Velmi si ceníme také pamětníků, kteří 
k nám do muzea dochází a pomáhají nám 
s identifikací fotografií, ať už je to Jidřiška 
Cimbálková, Stanislav Slavíček a Pavel Po-
lanský, jenž nám pomáhá také skenovat 
skautské fotky z let 1968-1970.
 Stále se pracuje i v naší konzervátorské 

dílně, kde se ošetřují a opravují nejen nově 
příchozí předměty, ale také exponáty z de-
pozitáře a  expozic, které potřebují svou 
pravidelnou údržbu. 
 Postupně se doplňuje i náš elektronic-
ký sbírkový katalog o informace ze starých 
evidenčních karet a nově nafocený obrá-
zek předmětu.
 V  září a  v  říjnu jsme se s  mnohými 
z vás potkali v muzeu při několika akcích 
– dne 11. listopadu zahájil vernisáží vý-
stavu svých fotografií místní rodák Karel 
Gamba. Ve středu 23. listopadu se usku-
tečnilo tradiční mikulášské předvádění 
řemesel, během kterého jste mohli ob-
divovat zdobené perníčky Ivy Horákové, 
rukodělné výrobky Miloslavy Svobodové, 
vánoční ozdoby z korálků Mileny Jurigové, 
postavičky z  kukuřičného šustí vyráběla 

Dagmar Spurná, košíky pletl Pavel Kolařík. 
Martina Kundratová s dětmi vyráběla lam-
pičky, Mária Beňová měla připravená háč-
kovaná zvířátka a Jitka a Pavel Hutěčkovi 
ukazovali práci se dřevem. Iveta Langová 
ukazovala výrobu krásných vánočních 
přáníček a Jindřich Pilát předváděl výrobu 
svíček ze včelího vosku.
 V úterý 29. listopadu se po delší časo-
vé odmlce konala přednáška P. Pavla Höd-
la z  církevních dějin, tentokráte nazvaná 
Obřad mše svaté – vstupní obřady. 
 Přejeme všem čtenářům Našeho Boj-
kovska krásné prožití vánočních svátků 
a  do nového roku hlavně hodně zdraví, 
štěstí a muzejních zážitků.

Eva Hamrlíková, 
dokumentátorka Muzea Bojkovska

Přednáška P. Pavla Hödla
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Pozvání do Klubu Maják po Novém roce
Spolek Maják Bojkovice z.s. pro své návštěvníky připravuje s podporou města Bojkovice 

a  díky úsilí svých 12 dobrovolníků pestrou nabídku akcí, kterou můžete sledovat na 

www.klub-majak.cz. Zde vybíráme jen několik tipů: 

 úterý 10. ledna v 18 hodin – NOVOROČNÍ KONCERT S KOMORNÍ SESTAVOU 

SOUBORU MORAVIA BRASS BAND.  Tradiční setkání starosty města Bojkovice 

pana Mgr. Petra Viceníka s občany města v úvodu nového roku, s novoroční zdravicí 

a symbolickým přípitkem. Předprodej vstupenek probíhá od 5. prosince 2022 v ob-

chodě Papírnictví p. Holáňové v budově MÚ Bojkovice, ve vyučovacích dnech také 

ve vestibulu ZUŠ Bojkovice, a  s  platbou přes účet lze vstupenky také objednat na 

klub-majak@email.cz

 neděle 15. ledna v  17 hodin – ŠEST TANEČNÍCH HODIN V  ŠESTI TÝDNECH 

– představení Divadla Bolka Polívky, které je v  Brně běžně vyprodáno. Hrají Chantal 

Poullain a Martin Kraus. Předprodej probíhá rovněž od 5. prosince 2022 na výše uvede-

ných místech. 

 sobota 11. února v 19.30 – REVIVAL VEČER S KAPELOU A-BEAT, tj. světové hity 

70. a 80. let v podání legendární brněnské party, což slibuje slušnou párty. A-beat je 

první kapela, která před 26 lety začala osobitě provázet své diváky rockovou historií 

a činí tak dodnes... Předprodej vstupenek poběží od začátku ledna. 

 neděle 26. února v 16 hodin – BROUČCI – loutková pohádka v podání divadla 

Brod, v  předvánočním čase v  Uherském Brodě třikrát za sebou úspěšně vyprodána. 

Tak si ji vychutnejme v Bojkovicích v novém roce! 

 čtvrtek 9. března v 19 hodin – BENÁTKY POD SNĚHEM – brilantní francouzská 

situační komedie o pozvání na večeři a zmatení jazyků. Hrají herci pražských divadel 

Veronika Arichteva/Kristýna Janáčková, Mira Nosek, Lucie Štěpánková, Filip Cíl. Před-

prodej vstupenek bude probíhat od začátku února 2023. 

Přehled kulturních akcí
Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání

10. 1. Novoroční koncert koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

18. 1. Kamčatka – Ivo Dokoupil cestopisná přednáška Městská knihovna Bojkovice městská knihovna

15. 1. Šest tanečních hodin v šesI týdnech divadelní představení Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

22. 1. O Smolíčkovi pohádka pro děI Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

25. 1.  Dolomity – Robert Bazika cestopisná přednáška Městská knihovna Bojkovice městská knihovna

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

8. 2. Omán – Michal Štěpánek cestopisná přednáška Městská knihovna Bojkovice městská knihovna

11. 2. Revival večer s kapelou A-Beat rocková party Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

18. 2. Fašanková obchůzka lidová tradice Světlovan, Světlovánek, SDH město Bojkovice

25. 2. Tomáš Sýkora Trio koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

26. 2.  Nedělní pohádka s divadlem Brod pohádka pro děI Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

4. 3. Košt slivovice tradiční akce Město Bojkovice kulturní dům

9. 3. Benátky pod Sněhem divadelní komedie Maják Bojkovice Klub Maják

22. 3. Velikonoční předvádění řemesel tradiční akce Muzeum Bojkovska p. o. Muzeum Bojkovska

26. 3. Vynášení Moreny lidová tradice Světlovánek Tillichovo náměs\

25. 4. Filipíny – manželé Poulíkovi cestopisná přednáška Městská Knihovna Bojkovice městská knihovna
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Drakiáda v Přečkovicích

Sobota 8. října nás přivítala krásným po-
časím. Sluníčko svítilo, větřík příjemně 
pofukoval, teplota tak akorát na naši další 
akci, a to uspořádání DRAKIÁDY. Sešli jsme 
se opět na Kamenci „u ořecha“, kde se při-
lehlá louka po 14. hodině zaplnila dětmi 
i dospělými. Na obloze se vznášelo nepře-
berné množství malých i  velkých draků 

rozmanitých tvarů, pestrých barev a  nás 
čekala krásná podívaná. 
 Na louce jsme si vytvořili zázemí, kam 
naši šikovní tatínci převezli lavičky se stoly, 
Tonda Lanc se ujal výčepu a díky hudeb-
nímu doprovodu Jardy Gruny došlo i  na 
taneček pod širým nebem. Pro všechny 
účastníky bylo připraveno občerstvení 

a pro děti i sladká odměna. Největší rados-
tí všech pak bylo udělení medaile za účast. 
Akci jsme zakončili chutným opečeným 
špekáčkem a domů se nám chtělo, až když 
sluníčko zapadalo za les.
 Spolek Živé Přečkovice děkuje všem, 
kteří se naší akce zúčastnili a těšíme se na 
příští rok.           Renáta Juráková

Lampionový průvod v Přečkovicích

V  pátek 11. listopadu 2022 na svátek 
Martina se i v Přečkovicích konal průvod 
s  pestrobarevnými lamiony a  krásnými 
lucerničkami. Sešli jsme se po setmění 
před kapličkou, odkud děti a  dospělí 
vyšli a v průvodu rozsvítili všechny ulič-
ky v naší obci. Do kroku nám prostřed-

nictvím rozhlasu vyhrával Jarda Gruna st. 
Během cesty s  námi putoval martinský 
košík, který na konci každé uličky potěšil 
děti sladkou dobrotou. V závěru průvodu 
se o  překvapení postaral pan Kučeřík st. 
krásným ohňostrojem v  místním parku. 
Páteční program pokračoval dále v zázemí 

našeho kulturního zařízení, kde se děti 
po chutné večeři věnovali kreslení pod-
zimních omalovánek a  dospělí vesele 
debatovali s hrnek svařáku v ruce.
 Spolek Živé Přečkovice děkuje všem, 
kteří se v  hojném počtu naší akce zů-
častnili.       Renáta Juráková
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Dne 7. listopadu k nám dorazila naše pra-

covní plošina po první etapě repasu horní 

nádstavby, kterou realizovala firma Plošiny 

Ševčík v Uherském Brodě. Dne 19. listopa-

du proběhlo pravidelné školení na plošiny, 

kdy si členové jednotky zopakovali nové 

ovládání plošiny a  v  zasedací místnosti 

proběhlo testování osvědčení na obslu-

hu pracovní plošiny. Děkujeme Davidu 

Sommerovi za toto školení. V  pondělí 21. 

listopadu jsme byli opět nápomocni při 

tradičním zdobení vánočního stromu na 

Tillichově náměstí. Poslední listopadovou 

sobotu proběhla na kulturním domě tra-

diční Kateřinská zábava se zvěřinovými po-

chutinami a bohatou tombolou, za kterou 

moc děkujeme všem sponzorům. Velké 

díky patří i všem, kteří nás přišli podpořit 

a pobavit se s námi.

 Mládež
Dne 8. října jsme se zúčastnili závodu po-

žární všestrannosti v Šumicích. Jednalo se 

o  poslední závod v  letošní sezoně s  tím, 

že se nově soutěž nezapočítává do celo-

roční hry Plamen, byla to tedy soutěž po-

hárová. Nastupovali jsme na trať dlouhou 

asi 2,5 km po šumických humnech. Trať 

nebyla to nejhorší, horší byly trestné mi-

nuty za nesprávné nebo nesplněné úkoly 

na stanovištích, které nás sesunuly na 

14. místo v kategorii starších.

 Dne 29. října družstvo žáků navštívi-

lo Muzeum nákladních automobilů Tatra 

v  Kopřivnici. Prohlédli jsme si veškeré vy-

stavené exponáty od civilních vojenských 

až po hasičské a  speciální automobily. 

Muzeum je krásné, venku jsme si prohlédli 

i  Slovenskou Strelu, která projížděla také 

Bojkovicemi. Výlet jsme zakončili na Hote-

lu Sirákov dobrým obědem.

 Zásahová jednotka
Dne 6. října se stala dopravní nehoda v Boj-

kovicích, kde řidiči uvízl osobní automobil 

v  říčce v  ulici Pitínská. Dne 10. října jed-

notka byla povolána k  požáru rodinného 

domu ve Vápenicích. Jednalo se pouze o 

požár okrasných stromů v blízkosti domu. 

V pondělí 17. října krátce před 16. hodinou 

jsme vyjížděli k  zásahu nákladního auto-

mobilu na pozemní komunikaci E50 poblíž 

bistra Formanka. Na automobilu hořel ná-

klad plastových výlisků. Pomocí hasebního 

proudu v dýchací technice byl automobil 

uhašen. Dne 25. října byl požár rodinného 

domu ve Vápenicích. Vyhlášen byl dru-

hý stupeň poplachu, a  proto muselo na 

místě události zasahovat větší množství 

požárních jednotek, HZS Uherský Brod, 

Uherské Hradiště a  dobrovolné jednotky 

Starý Hrozenkov, Bojkovice, Bánov, Nivnice 

a Bystřice pod Lopeníkem. V dopoledních 

hodinách byl 26. října ohlášen požár za-

hradního domku v  obci Nezdenice. Naše 

jednotka s pomocí HZS Uherský Brod rych-

le zlikvidovala požár. V sobotu 28. října byla 

naše jednotka povolána k  technické po-

moci k  odčerpání vody ze sklepních pro-

stor v rodinném domě v Bojkovicích. V so-

botu 12. listopadu krátce po 17. hodině 

vyjela cisterna současně s plošinou k požá-

ru nízké budou v obci Záhorovice. Jednot-

ka přijela na místo určení jako první, kdy 

objekt byl již v plné fázi hoření. Jednotka 

vytvořila útočné vedení, které se skládalo 

ze tří proudů C. V dýchací technice jsme za-

hájili hašení požáru stodoly a ochlazování 

střechy rodinného domu, který se nachá-

zel v  těsné blízkosti požáru. Byl vyhlášen 

druhý stupeň nebezpečí, a proto bylo u zá-

sahu nasazeno více požárních jednotek 

a velící důstojník z HZS Zlín. (HZS Uherský 

Brod, HZS Uherské Hradiště, HZS Slavičín, 

JSDH Bojkovice, Záhorovice, Uherský Brod, 

Vlčnov, Bánov, Nivnice a Šumice). Po vy-

hlášené lokalizaci požáru za pomocí naší 

nově repasované plošiny jsme provedli 

společně s  HZS Uherský Brod rozebírání 

střešní konstrukce a pomocí termokamery 

se prohledávala skrytá ohniska a následně 

Závod požární všestrannosti v Šumicích

Zásah u hořícího nákladního automobilu 
na silnici E50 
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Zpět ve školních psích lavicích
Nejen pro děti a dospělé začal nový školní 
rok, ale i pro naše čtyřnohé mazlíčky. Jak 
už to bývá v měsíci září, dali jsem si lehké 
opakování, a tak jsme začali těmito spor-
ty. Kde nás naši členové všude represen-
tovali?
 Handling (psí výstava) Olomouc 3. září 
2022 – Monika Gabrhelová, Ivana Navráti-
lová, Kamila Svobodová 
 Závody agility Klečůvka 10. září 2022
– Valerie Šenkeříková, Erik Šenkeřík, Kami-
la Svobodová
 Intenzivní trénink agility Nivnice: Tre-
nér Katarína Suchovská (SK) 8. - 9. října 
2022 – Elena Mikulková, Kamila Svobodová
 Závody agility Kyjov 15. října 2022
– Monika Gabrhelová, Kamila Svobodová, 
Valerie Šenkeříková

 Intenzivní trénink 
 Obedience 28. října 2022 
Co znamená slovo obedience? Českým 
překladem anglického slova „obedience” 
je poslušnost či ovladatelnost. Cílem obe-
dience je naučit psa spolupracovat s pso-

vodem, zadané cviky pes musí vykonávat 
radostně a zároveň přesně. 
 Trenér – Barbora Smolková, děti – Ele-
na Mikulková, Šarlota Ottová, Valerie Šen-
keříková, Erik Šenkeřík, dospělí – Kamila 
Svobodová, Věra Prachařová, Jiří Nevese-
lý, Monika Cholastová (z Otrokovic).
 Splněná zkouška na výbornou – OB-Z 
– 12. listopadu 2022 – Kamila Svobodová 
 Sportovní kynologie – Splněna zkouš-
ka ZM 29. října 2022 – Fratišek Súdek 
– předseda klubu

 Intenzivní trénink 
 DogDancing 17. listopadu 2022 
Co je DD? Tanec se psem (anglicky: 
dogdancing) je psí sport, který spočí-
vá v  tom, že pes pod vedením psovoda 
provede sérii cviků v rytmu hudby. Tento 
sport pochází ze Spojeného království, 
kde vznikl z klasické poslušnosti, do kte-
ré byly postupně přidávány různé cviky 
dnešního freestyle. Trenér – Eliška Mikul-
cová, děti – Valerie Šenkeříková, Šarlota 
Ottová, Marie Salvétová (ze Slavičína).

 Benefiční běh za Štěpánka 
 – neoficiální dětské agility závody
Jak už je zvykem v našem klubu, kdy pod-
porujeme především děti a mládež, nám 
hlavou proletěla myšlenka. „Co takhle dal-
ší závod?“ Naši hlavní výcvikářku Kamilu 
Svobodovou napadlo oslovit paní Dani-
elu Kuncovou, která se věnuje výcviku 

Závod požární všestrannosti v Šumicích

Pomoc při zdobení vánočního stromu na Tillichově náměstí

Z činnosti 
Sboru dobrovolných hasičů
dohašovala. Naše jednotka zasahovala

u  požáru necelé čtyři hodiny. Dne 22. lis-

topadu jednotka vyjela k  požáru plas-

tového kontejneru na komunální od-

pad do ulice Světlov. Jedním vyso-

kotlakým proudem jednotka rychle 

lokalizovala požár. V  podvečerních ho-

dinách v  sobotu 26. listopadu byla naše 

jednotka povolána k  technické pomoci 

k  vyhledávání pohřešované osoby v  obci 

Šumice v  lokalitě U rybníku. Po hodino-

vém pátrání byla osoba úspěšně nalezena. 

Poslední listopadový den v  ranních hodi-

nách naše jednotka vyjela k požáru suché-

ho WC v  obci Záhorovice. Po příjezdu na 

místo bylo zjištěno, že majitelé svépomoci 

požár uhasili.

 SDH Bojkovice děkuje všem za přízeň 

a přeje krásné vánoční svátky a vše dobré 

v novém roce.   

Za SDH kronikář Leoš Marek
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Zpět ve školních psích lavicích
asistenčních psů pro handicapované lidi 
různého věku.
 Protože nám nejsou osudy dětí lho-
stejné, domluva mezi oběma kluby byla 
zcela jasná – tento závod bude benefič-
ní. Proto jsme se rozhodli podpořit těžce 
nemocné dítě, a  tím je 12letý Štěpánek 

ze Slavičína, který trpí akutní leukemií. 
 Vznikla tak spolupráce našeho klubu 
s klubem Para Agility Walachia, kde jsme 
se rozhodli pořádat naše II. neoficiální zá-
vody agility jen pro děti, s výjimkou i pro 
pár dospělých, které se uskutečnily 16. říj-
na 2022. Závodu se zúčastnilo bezmála 40 
dětí (6-18 let), včetně handicapovaných, 
a 10 dospělých ze širokého okolí od Mo-
ravskoslezského, Zlínského, Jihomorav-
ského kraje až po děti ze Slovenska. Část 
uhrazeného startovného od závodníků 
a dobrovolné vstupné od diváků pomoh-
lo podpořit finančně Štěpánka. Podařilo 
se vybrat krásných 17 000 Kč.
 Tímto oba kluby děkují panu starosto-
vi města Bojkovice Mgr. Petru Viceníkovi 
za úvodní projev a  podporu dětských 
závodníků. Dále děkujeme všem členům 
obou klubů a  sponzorům, kteří nám po-
mohli závody uskutečnit. 

 Seznam sponzorů akce: Pište starosto-
vi, Mavez Chovatelské Potřeby, HannahB 
Dogwear, Kokardy & Rosettes Bary, Pískací 
Potvůrky.cz, JK ANIMALS, Krmeni.cz, Aki-
nu CZ, časopis Psí sporty, Pes přítel člově-
ka, Papírnictví Bojkovice, Kadeřnictví Iva, 
Ovocňák, Mraženka, Tekoo, Pribináček, 
Centrum Veronica Hostětín, Restaurace 
Kulturní dům Bojkovice, Zdenek Kopy – 
zednické práce, Eva Skovajsová – fotogra-
fka, Ing. Leona Hubáčková – obsluha PC, 
MVDr. Dagmar Zvářalová Svobodová – ve-
terinární dohled.
 Všem našim členům děkujeme za celý 
psí aktivní rok a budeme se těšit na akce 
v roce 2023!
 Náš kynologický klub Bojkovice Pod 
Světlovem přeje všem rodinám krásné 
svátky vánoční a  v  novém roce 2023 jen 
to nejlepší a hlavně zdraví! 
 Kamila Svobodová, Ivana Navrátilová

Předání daru Štěpánkovi

Benefiční běh za Štěpánka
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Slovácká Viktoria v polovině sezony
Fotbalová sezóna 2022-23 je ve své po-
lovině a  hráči si konečně mohou dopřát 
trochu oddechu v zimní přestávce. A jaký 
vůbec byl fotbalový podzim pro týmy Slo-
vácké Viktorie působící v rámci Zlínského 
krajského fotbalového svazu?
 „A“ mužstvo mužů, hrající I. A třídu se 
potýkalo i  vlivem zranění a  pracovních 
povinností (Kundrata, Varga, Vít Dolina, 
Vojtěch Dolina, Slavíček) s úzkým kádrem 
hráčů a  trenéru Liškovi nezbývalo než 
zapojit do týmu talentované dorosten-
ce a hráče „B“ týmu. Přes všechny potíže 
mužstvo zvládlo 6x vyhrát, 3x remizovat 
a jen 3x bylo poraženo. Výsledkem je tak 
velmi pěkné umístění na 5. příčce tabulky. 
K  oporám týmu patřili gólman Urbánek, 
hráči v poli Vacula, Gorčík, Martinec, bratři 
Dolinovi, Kalina, Jančařík, Křižka, J. Gago 
a  F. Kalík. K  dobrým výsledkům mužstva 
rovněž přispěli gólman Varous, Varga, 
Spáčil, Bania, Masařík, Mat. Liška, Mar. Ka-
lík, J. Klimeš, Slavíček a A. Kalík.
 V  kategorii mužů úzce spolupracuje-
me s TJ Pitín, se kterým jsme vytvořili tzv. 
„sdružené mužstvo“ Pitín & Bojkovice B, 
jenž hraje okresní soutěž mužů na hřišti 
v Pitíně pod vedením trenéra Stružky. Tým 
je po podzimu na bronzové příčce, když 
9x vyhrál a pouze 2x remizoval a 2x pro-
hrál. Velkým plusem je možnost zápa-
sového zapojení dorostenců Slovácké 
Viktorky, kde kluci získávají neocenitelné 
zkušenosti s mužským fotbalem.
 Mládežnické týmy dorostu, starších 
a  mladších žáků Slovácké Viktorie hrají 
nejvyšší možnou soutěž v rámci Zlínského 
kraje – krajský přebor.
 Tým dorostu, na lavičce s trenérem Mi-
čou, se po zlepšených výkonech ve druhé 
polovině podzimu vyšplhal do klidného 
středu tabulky, kde mu patří 8. příčka při 5 
výhrách, 1 remíze a 7 porážkách. Základ-
ní kádr tvořilo 13 hráčů: gólman Koubek, 
Mich. Kalík, Liška, Toman, Masařík, Bětík, 
Surý, Vrba, F. Kalík, A. Kalík, Kovář, M. Kli-
meš a Chovanec.
 Starší žáci pod vedením trenérů Ši-
moníka a  Kuchaře v  utkáních krajského 
přeboru 5x zvítězili a 5x prohráli. V tabul-
ce krajského přeboru jim tak náleží velmi 
solidní 7. místo. K největším oporám muž-
stva patřili Valíček, Ridoško, Urbánek, gól-
man Berčík a  kanonýr Chmela, který na-
střílel téměř polovinu všech branek svého 
týmu.

 Mladší žáci s trenéry Vaculou a Urbán-
kem se po polovině soutěže rovněž usadi-
li na 7. příčce, když dokázali ve čtyřech zá-
pasech vyhrát a 6x odešli z mistrovských 
utkání poraženi.
 Samostatnou kapitolou jsou pak týmy 
našich nejmladších fotbalistů, kdy ve třech 
věkových kategoriích (starší a mladší pří-
pravka a  benjamínci) v  současné době 
pravidelně trénuje pod vedením našich 
dobrovolných mládežnických trenérů na 
60 dětí, což je v  rámci podobně malých 
klubů naší úrovně nevídané a jsme na to 
náležitě hrdí!! 

Pavel Miča, trenér dorostu 
SK Slovácká Viktoria Bojkovice

 Přípravky
V  kategorii přípravek se na podzim pre-
zentovaly tři týmy. Starší, mladší a benja-
mínci. Celkem 15 turnajů, účast v Krajské 

lize, rekordní nárust dětí, a především his-
torický úspěch v kategorii U8 korunovaný 
postupem na Mistrovství republiky hráčů 
narozených v roce 2015 a mladších. Tak by 
se dala charakterizovat hektická podzim-
ní sezona u nejmenších kategorií. V každé 
věkové skupině se 2 - 3x týdně schází přes 
25 začínajících sportovců. Trenérské týmy 
pracují s  velmi dobrým materiálem. Děti 
mají radost ze hry i  pohybu. Tréninková 
účast je přes 90 %, a  proto můžeme na 
hřišti rovnocenně prohánět takové týmy 
jako Baník Ostrava, Zlín, Slovácko či Kro-
měříž.
 Dne 3. prosince si navíc vybraní ben-
jamínci zahráli krásný Mikulášský turnaj 
v Uherském Brodě, kde nešlo o výsledky, 
ale první radostné krůčky ve fotbalovém 
dresu Viktorky.

Lubomír Valter ml., trenér mládeže SK 
Slovácká Viktoria Bojkovice
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Jak si vedou volejbalová děvčata?
Družstvo starších žákyň i  letos hraje KP Zlínského kraje – U16. 
Na tréninky chodí 20 dívek ze 7. – 9. tříd ZŠ. Děvčata trénují pravidel-
ně 2x týdně, v úterý a v pátek.
 V krajském přeboru je celkem 12 družstev, rozdělených do 3 sku-
pin po čtyřech. Hraje se turnajově, přičemž první 2 družstva vždy po-
stupují do vyšší skupiny a poslední 2 sestupují do skupiny nižší. Tím 
je zajištěna rozmanitost celé soutěže a  porovnání i  s  lepšími celky.
 První kolo skupiny C proběhlo 23. října 2022 v Bojkovicích.
 Bojkovice – Kroměříž „B“ 1:2
 Bojkovice – Brumov-Bylnice 2:0
 Bojkovice – Hošťálková 2:0
 Naše dívky si zajistily postup do skupiny B z druhého místa.
 Druhé kolo se hraje 27. listopadu 2022 opět v Bojkovicích, sku-
pina B od 9.00. hod. ve sportovní hale.
 Protože je dívek hodně, ne všechny dostávají herní příležitosti. 
Dívky, které ještě nehrají KP, 10. listopadu sehrály přátelské zápasy 
v Brumově, kde si poměřily své síly a zkušenosti se svými vrstevnicemi.

 V říjnu se hrálo v Bojkovicích okresní finále AŠSK, kde hrála dvě 
naše družstva. Družstvo Bojkovice „A“ skončilo na 2. místě, Bojkovi-
ce „B“ na 4. místě. Dne 20. října se hrálo krajské finále (s postupem na 
republiku) opět v Bojkovicích. Děvčata nakonec vybojovala 4. místo 
(nepopulární „brambora“).
 Letos se při DDM Bojkovice otevřelo hned několik volejbalo-
vých kroužků:

    MINIVOLEJBAL: pro kluky a holky 4.-5. tříd 
       – vede Mgr. Petra Brůzlová
    VOLEJBAL ML. DÍVKY: pro holky 6. tříd 
        – vede Dana Rumánková
    VOLEJBAL ML. KLUCI: pro kluky 6. tříd
       – vede Mgr. Tereza Zvoníčková

Dana Rumánková, 
trenérka volejbalového oddílu TJ Bojkovice

Z činnosti tenisového oddílu T.J. Sokolu Bojkovice 
Tenisté T.J. Sokolu Bojkovice ukončili se-
zónu na venkovních kurtech a přestěho-
vali se do tenisové haly Sportklubu Niva 
Pitín. Ale ještě v měsíci říjnu byly odehrá-
ny turnaje o  přeborníka oddílu. V  kate-
gorii výkonnostních hráčů vyhrál Milan 
Miklas před Petrem Bušo a třetí byl Pavel 
Křižka. V kategorii nad 60 let zvítězil Karel 
Koníček před Miroslavem Ondruškem, 
třetí byl Jaroslav Velecký. 
 Hned v  první listopadovou sobotu 
proběhl první dvouhodinový trénink na-
šich tenisových nadějí. Na zimní halový 
trénink se přihlásilo 13 dětí, které zkušení 
trenéři František Jančařík a  Karel Koníček 
rozdělili do dvou výkonnostních kategorií. 
Je obdivuhodné, že i přesto, že se poplatky 
na provoz haly zvýšily, tak rodiče s dětmi 
projevili zájem trénovat i  přes zimní ob-
dobí. Koho trénujeme a odkud děti jsou? 

Děti jsou ve věku od sedmi do patnácti 
let. Z Pitína je šest, z Bojkovic pět, z Komně 
jeden a  jeden je z  Valašských Klobouk. 
Hlavní výhodou tréninku v hale jsou stálé 
podmínky, bez ohledu na počasí. Takže 
není nutné tréninky překládat či rušit kvůli 
počasí. V tenisové hale je příjemně, proto 
touto cestou děkujeme ředitelce sportov-
ního areálu Niva, Haně Šléglové, že nám 

připravuje pro každý trénink příjemné 
prostředí. Rovněž dospělí tenisté našeho 
oddílu zahájili zimní tréninky v  této kryté 
hale, a to i několikrát týdně. Jejich tréninky 
jsou součástí přípravy na tenisovou soutěž 
družstev pro jihomoravskou oblast, která 
začne v květnu příštího roku.

František Jančařík, 
T.J. Sokol Bojkovice

Turnaj Asociace školních sportovních klubů – okresní finále 
v Bojkovicích

Krajský přebor ve volejbale starších dívek kategorie U16 
(zleva stojící: T. Štencelová, K. Kalivodová, N. Svobodová, 
J. Míčová, M. Michalčíková, uprostřed – A. Surá, J. Michalčíková, 
ležící – E. Michalčíková, Š.  Polanská)
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Akce turistického oddílu T.J. Sokolu Bojkovice
Turistický oddíl opravdu v poslední době 
hýří aktivitou. Snažíme se zapojit do vy-
cházkových aktivit všechny věkové kate-
goriie našich bojkovických občanů. Každý 
určitě víme, jak důležitý pro zdraví je po-
hyb a zejména pohyb v přírodě, na čers-
tvém vzduchu. Proto jsme vymysleli i spe-
ciální vycházky pro důchodce, kterým 
fyzické a  pohybové schopnosti dovolují 
ujít jen několik kilometrů. Oblíbené jsou 
zejména vycházky kombinované s  vyu-
žitím veřejných prostředků. Příklady jsou 
uvedeny v  níže uvedených turistických 
akcích z  poslední doby. Kladem je, že se 
nám daří zvát zájemce i z jiných okolních 
obcí a měst.
 Poslední říjnovou sobotu jsme si udě-
lali výlet na Žítkovou. Z  Bojkovic jsme 
vyjeli autobusem již dopoledne k  OÚ 
Žítková. Odtud jsme šli po trase – dřevě-
ná zvonice, Hutiska, kaple Panny Marie 
Kopanické, odpočívadlo u Hajtmanů, 
rozcestník Skaličí, Žítkovský vrch a  zpět 
k obecnímu úřadu. Po celou dobu nás do-
provázela mlha a  štěstí na sluníčko jsme 
neměli. I  tak bylo 15 účastníků vycházky 
spokojeno, protože jsme si užili přírodní 
atmosféru, která je pro Bílé Karpaty typic-
ká. Cílem vycházky bylo navštívit zejména 
kapli Panny Marie Kopanické a odpočíva-
dlo u Hajtmanů, kde byly zastávky na od-
počinek i na občerstvení. Protože jsme vy-
jížděli z  Bojkovic hodně před polednem, 
tak jsme vycházku zakončili obědem 
v místní irské restauraci. Do Bojkovic jsme 
se vrátili autobusem.
 Na konci druhé listopadové dekády 
jsme navštívili Lopenické sedlo a  okolí 
v  krásných Bílých Karpatech. Opět jsme 
vyjeli před polednem autobusem z  Boj-
kovic, tentokrát na Mikulčin vrch. Odtud 
jsme pokračovali pěšky přes chatu Janu 
do Lopenického sedla. I  přesto, že byla 
mlha, která se občas trochu rozplynula, 
tak jsme se kochali okolní přírodou. Pro-
šli jsme až do obce Lopeník a pokračovali 
zkratkou po zpevněné cestě na Troják. Ne-
chtěli jsme jít na Rasovou po cestě, proto 
jsme zvolili cestu lesem. Byla to dobrá vol-
ba, zase jsme poznali kus nové přírody. Po 
ujití necelých 9 km jsme přišli do cíle, na 
motorest Rasová. Zde jsme poseděli, dali 
si něco k jídlu a autobusem jsme pokračo-
vali zpět do Bojkovic. I přesto, že byla ne-
děle, tak si 11 účastníků našlo čas a vydalo 

se s námi do krásné přírody Bílých Karpat.
Další vycházky jen stručně. V  polovině 
října jsme byli na Žítkové. Tato vycházka 
byla určena zejména pro starší občany 
obou penzionů a méně pohyblivé. Cílem 
bylo podívat se na ovčí farmu „Sýr od 
kapličky“ a  ke stavení bývalé žítkovské 
bohyně Irmy Gabrhelové. Tam i zpět jsme 
využili autobus. Délka pěší trasy cca 4 km, 
24 účastníků.
 Rovněž v říjnu jsme si udělali vycházku 
do Rudic a Šumic, abychom si prošli novou 
cyklostezku, která obě obce spojuje. 
 U Šumických jezer jsme si udělali za-
stávku na rybářské chatě, kde nám kama-
rád Pavel Běťák připravil kafe, čaj, pivo, 
jak kdo chtěl. Ze Šumic jsme jeli vlakem 
do Bojkovic. Vycházka byla v týdnu, délka 

pěší trasy 4 km, 8 účastníků.  
 Na druhou listopadovou sobotu jsme 
se vydali do okolí Bojkovic, kde jsme se 
podívali k rybníku Hastrman, který byl po 
výlovu vypuštěný. Pak jsme pokračovali 
podél říčky Třešňůvky a  po modré znač-
ce do Bojkovic. Délka trasy cca 8 km, 
14 účastníků.
 Na naše vycházky jste všichni zváni, 
bez rozdílu věkových kategorií. O konání 
sokolských turistických akcí informujeme 
na internetových stránkách Sokola, na 
facebookových stránkách starosty měs-
ta, Sokola, Muzea Bojkovska a  Františka 
Jančaříka. Dále dáváme pozvánky na oba 
penziony a do Muzea Bojkovska.

František Jančařík, 
T.J. Sokol Bojkovice



Život ve farnosti

KŘESŤANSKÉ OKÉNKO

28 Naše Bojkovsko

Dne 23. listopadu se v  naší farnosti ko-
nala tradiční misijní sbírka, během níž 
se vybrala částka 20  870 Kč. Dalších 
17  000 Kč poputuje na misie díky sbírce 
misijního koláče. Při akci se také vybralo 
28 vybavených školních batůžků a 4 000 
Kč pro potřeby dětí v  misiích. Všem Pán 
Bůh zaplať! 
 I  v  listopadu se na faře uskutečnila 
farní kavárna, kdy se farníci mohli po mši 
svaté sejít a popovídat si při kávě či drob-

ném zákusku. Poděkování patří obětavým 
ženám, které během podzimu provedly 
na faře úklid. Předvánoční čas je tradičně 
spojován s adventními věnci, které si mohli 
rodiče společně s dětmi v sobotu 26. listo-
padu na faře vyrobit. Věnce byly v  neděli 
posvěceny a  rodiny se u nich mohou bě-
hem adventu společně scházet a  modlit. 
 Během adventní doby se i  v  našem 
kostele budou konat ranní roráty. 

Eva Hamrlíková

Farní kavárna

Mikuláš v kostele sv. Vavřince v Bojkovicích

Farní kavárna, foto Jarmila Žáková

Z liturgického 
kalendáře

 4. prosince – SV. BARBORA

Její otec velmož a pohan v Nikomédii 

se o ni tak bál, že ji ve své nepřítom-

nosti zavíral do věže. Ale nepodařilo 

se mu zabránit, aby se Barbora stala 

křesťankou. Nakonec ji dal mučit 

a vlastní rukou jí sťal hlavu.

 16. prosince – SV. ADELHAIDA

Burgundská královská dcera se sta-

la manželkou krále Lothara, po jeho 

smrti se znovu provdala za Ottu I. 

Prožila světskou slávu i  zapuzení 

vlastním synem. Ve stáří převzala 

otěže vlády za nezletilého vnuka 

Ottu III. Byla velmi zbožná, usmiřo-

vala rozváděné, ujala se dcer svého 

nepřítele.

 26. prosince – SV. ŠTĚPÁN

Mezi jáhny byl zvolen díky své moud-

rosti, věnoval se charitativní službě, 

byl výborný kazatel. Nakonec byl ka-

menován za hradbami Jeruzaléma.

 3. ledna – SV. JENOFÉNA

V  15 letech se zasvětila Bohu a  žila 

kajícně v Paříži. Když se k městu blíži-

li Hunové vedení Attilou, nedovolila 

mužům opustit město a  ženy vedla 

k modlitbě. Díky tomu byla Paříž řá-

dění uchráněná. Podruhé uchránila 

město při jeho obléhání Franky.

 20. ledna – SV. FABIÁN

V letech 236–250 byl římským pape-

žem. Zavedl svěcení olejů na Zelený 

čtvrtek, hájil víru proti africkým po-

bloudilcům. Byl umučen během De-

ciova pronásledování.

 26. ledna – SV. TIMOTEJ

Jeho otec byl pohan, matka židovka. 

Apoštol Pavel ho pokřtil a procestoval 

s ním Malou Asii, Makedonii a Řecko, 

ustanovil ho biskupem v Efezu. Jemu 

také adresoval své dva listy.
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Společenská kronika
Odešli z našich řad
Božena Blahová, 59 let, Bzová
Anastasie Jurásková, 89 let, Bojkovice
Oldřich Kachlíř, 67 let, Bojkovice
Jarmila Kunčarová, 75 let, Bojkovice
Josef Pospíšil, 71 let, Bojkovice
Jaroslav Šťastný, 72 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 17. prosince 2022 uplynulo 22 let 
od úmrtí pana Josefa ŠOPÍKA z Krhova.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
dcery a vnoučata.

Největší radostí života mého byla práce, jíž věrný 
zůstal jsem až do posledních chvil života svého.
Dne 12. ledna 2023 vzpomeneme 10. výročí 
od úmrtí pana Zdeňka KOZÁČKA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Františka, 
sestra Karla a švagrová Ludmila s rodinami.

Dobrý člověk neumírá v srdci těch, 
kteří ho milovali.
Dne 23. listopadu 2022 uplynulo 8 let, 
co nás navždy opustila paní Františka 
SALVETOVÁ z Krhova. 
S láskou a vděčností vzpomínají dcera Božena, 
syn Ladislav s manželkou, snacha Hana, 
vnoučata a pravnoučata.

Dny, týdny, měsíce již uplynuly. Teď už léta 
plynou, ale nikdy nezacelí v srdci ránu bolestivou. 
S největší láskou, co v srdci máme, 
stále na Tebe, drahý tatínku, vzpomínáme.
Dne 27. prosince 2022 by se dožil 72 let 
a 12. ledna 2023 vzpomeneme 17. výročí 
odchodu milovaného manžela, tatínka 
a dědečka pana Karla SLABIŇÁKA z Bojkovic.
S  láskou a úctou vzpomínají manželka Anička, dcera Ester a syn 
Karel se svými rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.
Dne 14. prosince 2022 vzpomeneme 20. výročí 
úmrtí pana Milana ZEMČÍKA z Bojkovic.
S láskou vzpomínají manželka Anna, 
dcera Hana s rodinou a syn Milan. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínky jsou trvalejší nežli květy nejkrásnější. 
Květy uschnou, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 15. ledna 2023 tomu bude 10 let, co nás 
navždy opustila maminka, babička a prababička 
paní Olga ČASTULÍKOVÁ. 
Děkujeme všem, kdo na ni vzpomínají s námi. 
Dcery Olga a Libuše s rodinami.

Naši noví občánci
Anna Študentová, Hynek Krejčiřík, Oliver Michalčík, Ema Rapantová, Klára Pešková, Lielle Ristič, Radim Marek, Eleonora Kova-
číková, Ondřej Frolo, David Kročil, Anna Daubnerová, Valentina Helová, Matyáš Michalčík, Josefina Stašová, Jaroslav Gargulák, 
Michal Bořuta, Dominik Ježek

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.

Farní kavárna, foto Jarmila Žáková
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• ZLACENÍ

• STŘÍBŘENÍ

• BARVENÍ PÍSMA

• OBNOVA PÍSMA NA PAMÁTNÍCÍCH

• OBNOVA  A  RESTAUROVÁNÍ

STARÝCH PÍSKOVCOVÝCH HROBŮ

MARCELA BLAHOVÁ

Tel.: 608 717 546, 608 808 987

www.restaurovani-bozimuka.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKAINZERCE

Cestovní agentura „Doktor Sába“ 
zájezdy do termálních lázní

18. 2. 2023 Sarvár, 18. 3. 2023 Bűk fűrdo 
s odjezdem z Bojkovic 04.30 hodin, 

22. 4. 2023 Mošoň, 27. 5. 2023 Velký Meder, 
17. 6. 2023 Dunajská Streda. 

Na další se informujte telefonicky. 
Nabízíme i týdenní pobyty Maďarsko. 

Připojištění vlastní. 

Objednávky a bližší informace poskytne 
paní Sábová na tel.: 577 320 092, 604 276 983, 603 236 413

      

Inzerujte v Našem Bojkovsku. 
Cena 12 Kč/cm2.
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NebojteÊse,Êprosím,ÊpřijmoutÊkoledníky.ÊChtějíÊvámÊpřinéstÊpřáníÊpokojeÊaÊBožíhoÊpožehnáníÊdoÊnovéhoÊ
rokuÊaÊtakéÊnabídnouÊmožnost,ÊžeÊmůžeteÊ„požehnat“ÊvyÊdruhýmÊsvýmÊfinančnímÊdarem. 

VelmiÊvítámeÊdě�ÊiÊdospělé,ÊkteříÊbyÊseÊdoÊkoledováníÊchtěliÊzapojit. 
NeváhejteÊseÊnámÊozvat! 

PrvníÊsetkáníÊkoledníkůÊproběhneÊ27.12.Êv 15:00ÊnaÊfaře. 

 

 
DoÊsbírkyÊmůžeteÊpřispětÊtakéÊplatbouÊnaÊúčet:Ê66008822/0800ÊVSÊÊ777970082 
VíceÊnaÊwww.trikralovasbirka.cz 

KontaktÊnaÊkoordinátorku: 
MarieÊGazdíková:Ê732 756Ê118,Êgazdikova.mar@seznam.cz; 

VÊulicíchÊBojkovicÊvÊtytoÊdny:ÊÊ6.ÊaÊ7.1.ÊÊaÊÊtakéÊ9.ÊaÊ10.1.Ê2023 

Akce mateřské školy Akce mateřské školy

Výstava fotografií Karla Gamby, 11. 11. 2022 Mikulášské předvádění řemesel, 23. 11. 2022

FOTOGALERIE

Foto: Mateřská škola, Eva Hamrlíková
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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  
   Oto Butik & Shop 
   Trafika Bojkovice  

      

FOTOGALERIE

Manželský čtyřúhelník, 12. 11. 2022 Kocourek Modroočko, 13. 11. 2022

Kvízování na Majáku, 19. 11. 2022 Adv. koncert v Pitíně, 27. 11. 2022

Beata Hlavenková, 3. 12. 2022 Adventní  koncert v Bojkovicích, 4. 12. 2022

Foto: Klub Maják


