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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
čas se již změnil z letního na zimní, což je neklamnou známkou 
toho, že se blíží konec roku. Přichází krátké zamračené a deštivé 
dny, dlouhé noci. Listopad je také časem dušiček – smutného 
vzpomínání na ty, které jsme měli rádi a kteří už s námi nejsou.
 Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s průběhem hlav-
ních investičních akcí v našem městě. Do konce listopadu bude 
dokončena stavba bazénu, včetně všech technologií. Zpevněné 
plochy a ostatní příslušenství bude dobudováno na jaře příštího 
roku. Projektová dokumentace na provozní budovu s pobytovou 
střechou je hotová. Do konce ledna bude vydáno stavební povo-
lení a doufám, že i vysoutěžený dodavatel prací. V tuto chvíli není 
možné slíbit, že stihneme alespoň polovinu sezóny v roce 2020, 
nicméně se o to pokusíme. V základní škole TGM dokončujeme 
výstavbu nové centrální kotelny, kotelny ve sportovní hale a vý-
tahu. Do konce listopadu bude také dokončena výměna svítidel 
veřejného osvětlení ve  všech městských částech. Tímto dosta-
nou Bzová, Krhov i Přečkovice moderní a úsporné LED osvětle-
ní. U smuteční síně bylo vybudováno nadstřešení a vyměněny 
vstupní dveře. Za síní probíhá výstavba kolumbária. Malé schody 
do kostela sv. Vavřince jsou také těsně před dokončením. Tuto 
práci jsme realizovali vlastními silami, za což patří velké poděko-
vání pracovníkům „rychlé roty“.
 Na konci října byla dokončena dokumentace pro vybudová-
ní cyklostezky Krhov-Bzová, vydáno stavební povolení a podá-
na žádost na SFDI na dotaci. Doufejme, že budeme se získáním 
dotace úspěšní a cyklostezku vybudujeme v roce 2020. Zde je 
nutno poděkovat všem vlastníkům pozemků pod budoucí cyk-
lostezkou za konstruktivní přístup k odprodeji jejich pozemků.
 Na území Bojkovic pracuje skoro padesát spolků. Zastupitel-
stvo města schválilo transparentní program pro rozdělení dota-
cí, zohledňující počet dětí, provozní náklady a  majetek. Město 
Bojkovice chce i  nadále podporovat tuto činnost, zaměřenou 
zejména na mládež a propagaci města.
 Město Bojkovice připravilo i  letošním roce stolní kalendář 
na rok 2020, tentokráte z historických fotografií města i místních 
částí. K dostání je v Muzeu Bojkovska, papírnictví a tabáku na Su-

šilově ulici a také na benzínové stanici.
 Dne 17. listopadu si na Tillichově náměstí připomeneme tři-
cet let od sametové revoluce, která přinesla svobodu nejen nám 
všem, ale i  samosprávě, které se od  této chvíle dýchá podstat-
ně volněji. Na  konci listopadu rozsvítíme vánoční strom města 
na  Tillichově náměstí. Letos netradičně, díky výstavbě výtahu 
u základní školy proběhne akce v režii ZŠ, MŠ a DDM.
 V pátek 13. prosince bude zahájen tradiční vánoční jarmark, 
v sobotu doplněný o obecní zabíjačku a bohatý kulturní program 
sestavený zejména z aktivit místních organizací. Hlavním večer-
ním hostem bude folková skupina Poutníci. Na Tillichově náměstí 
přibude kromě nového nadstřešení zvýšeného pódia i  slámový 
betlém, který doplní „živý“ betlém u Hamrlíků a adventní věnec 
v centru náměstí.
 Přeji Všem krásné prožití podzimních dnů a ještě klidnější ad-
vent.

Petr Viceník, starosta města
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Provozní budova koupaliště
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Povinné označování psů
 Od 1. ledna 2020 vstupuje na zá-

kladě novely veterinárního zákona 
č.  302/2017  Sb. v  účinnost povinnost 
označovat psy na  území České repub-
liky mikročipem. Na koho se povinnost 
povinného označení mikročipem bude 
vztahovat, kdy začíná platit?
 Od 1. ledna 2020 bude povinné oč-
kování psa proti vzteklině platné pouze 
v případě, že je pes označený mikročipem. 
Od tohoto data by měl být na území Čes-
ké republiky označený každý pes. Štěňata 
musí být označena mikročipem nejpozdě-
ji v době prvního očkování proti vzteklině 
(tedy nejpozději v půl roce věku). Mikro-
čipem nemusí být označeni psi, kteří mají 
jasně čitelné tetování provedené před 
3. 7. 2011.

 Majitelé psů v Bojkovicích a částech 
nahlásí číslo čipu svého psa do  konce 
února 2020 na  pokladně městského 
úřadu Bojkovice. Proč se povinnost za-
vádí?
 Zavedení povinného označení všech 
psů na území ČR by mělo být přínosem 
zejména v těchto oblastech:
– zjištění identity psa v případě potřeby 
kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní sprá-
va, obce atd.).
– účinnější monitoring chovů a kontrola 
dodržování stanovených pravidel a před-
pisů (např.  počtu držených zvířat, jejich 
věk, vakcinace, dodržování zoohygienic-
kých podmínek, zajištění pohody zvířat) 
a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
– umožnění kontroly při prodeji psů 
prostřednictvím obchodníků, jak z hledis-
ka veterinárních, tak z hlediska finančních 
předpisů,
– bude možné prokázat vlastnictví psa, 
což je velmi důležité v  případě odcize-
ných psů i v případě postihu vyplývajícího 
ze  zodpovědnosti za  psem způsobenou 
škodu (např. případy, kdy pes způsobí do-
pravní nehodu, psi pytláci atd.),
– zatoulané řádně označené a evidova-
né zvíře má podstatně větší naději, že se 
vrátí ke  svému původnímu majiteli, jeho 
návrat je operativnější.

 Kdo označení mikročipem provádí, 
jaká je jeho cena? Najdu někde seznam 
veterinárních lékařů, kteří „čipování“ 
provádějí?
 Označení psů mikročipem provádě-
jí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou 
oprávněni vykonávat veterinární léčeb-
nou a  preventivní činnost (jsou registro-
vaní u  Komory veterinárních lékařů  ČR: 

https://www.vetkom.cz/seznam-veterina-
ru). Pořizovací cena mikročipu se pohybu-
je mezi 120-450 Kč a závisí na  jeho typu. 
Další částku si soukromí veterinární lékaři 
účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

 Kdo bude provádět kontroly, zda 
mají psi čip? 
 Dozorovým orgánem je Státní veteri-
nární správa.

 Není „čipování“ pro psa nebezpeč-
né či zdravotně závadné?
 Jedná se o jednorázový úkon srovna-
telný s  injekční aplikací. Mikročip o délce 
cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je 
sterilně aplikován do  podkoží zvířete. 
Obal mikročipu je vyroben z biokompati-
bilních materiálů, na které organismus zví-
řete nereaguje jako na cizí těleso. Mikro-
čip je pouze pasivním nosičem informace, 
neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. 
Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí 
zařízení.

 Jaké hrozí sankce v  případě nespl-
nění této zákonné povinnosti?
 Za psa bez označení bude od  roku 
2020 hrozit správní řízení s  uložením až 
20tisícové pokuty, protože na  psa bude 
pohlíženo, jako kdyby neměl platné očko-
vání proti vzteklině.

 Bude zároveň od ledna 2020 již fun-
govat registr čipovaných psů? Funguje 
již nějaký? K čipování psů již dochází…
 Příslušná novela zákona 
č.  166/1999  Sb. (veterinární zákon) neza-
vádí povinný zápis do jakéhokoli registru 
psů. Povinností je, aby v  dokladu o  oč-
kování proti vzteklině (tj. v  očkovacím 
průkazu, v  pasu psa) bylo uvedeno číslo 

mikročipu. Obec si však může povinnost 
evidence stanovit vyhláškou. Některé 
obce to již takto nastaveno mají. V součas-
né době není zatím řešena oblast jednot-
né celostátní evidence psů.

 Vztahuje se nová povinnost také na 
kočky či další druhy zvířat? 

 Příslušná novela veterinárního záko-
na zavádí povinné označení pouze u psů. 
Situace je však odlišná, pokud se svým 
zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. 
V takovém případě se povinnost označení 
zvířete mikročipem stanovená evropskou 
legislativou již řadu let vztahuje nejen na 
psy, ale také na kočky a fretky. Další infor-
mace k cestování se zvířaty naleznete zde: 
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-
-v-zajmovem-chovu/

 Můj pes má platné očkování proti 
vzteklině. Termín přeočkování má až 
v  průběhu roku 2020 (případně 2021 
či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě 
v roce 2019, nebo stačí až při přeočko-
vání?
 Jak již bylo uvedeno výše, na základě 
zmíněné novely veterinárního zákona je 
s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa 
proti vzteklině platné pouze pokud je pes 
označen mikročipem, případně označen 
čitelným tetováním provedeným před 
3. červencem 2011. Není tedy možné tuto 
proceduru odkládat až do dalšího přeoč-
kování. Pokud tak již chovatel neučinil, 
je nutné nechat psa označit nejpozději 
do konce roku 2019, jinak bude očkování 
považováno za neplatné. 
 Blanka Hrnčířová, 

odbor rozvoje města a životního prostředí
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Povinné označování psů Dům s pečovatelskou službou slouží seniorům už 25 let

Ve čtvrtek 22. srpna 2019 se konala oslava 
25. výročí vzniku budovy Domu s pečova-
telskou službou v Černíkově ulici. Budova 
byla otevřena v roce 1994, tehdy ještě jako 
Penzion – domov pro důchodce. Dnem 
1.  1.  2005 vznikla rozhodnutím Zastupi-
telstva města Bojkovice příspěvková or-
ganizace Domov – penzion pro důchodce 
a  DPS  Bojkovice. K  dnešnímu dni máme 
62 klientů, kteří bydlí v 57 bytech. Najde-
me zde i takové klienty, kteří zde bydlí již 
od samého začátku, co se budova otevře-
la. Věříme, že se všem pobyt u nás líbí a cítí 
se zde jako doma.
 Tentokrát jsme oslavu výročí pojali 
jako zahradní, setkali jsme se na prostran-
ství před budovou domu s pečovatelskou 
službou. Sešlo se nás hodně, jak klienti 
z  prvního penzionu, tak z  penzionu dru-
hého z Tovární ulice, zaměstnanci a  jako 
hosté nás svou přítomností poctili sta-
rosta města Petr Viceník a místostarostka 
Dagmar Peřestá.
 Na úvod nás přivítala ředitelka orga-
nizace Marie Miškóciová, řekla nám pár 

milých slov a přivítala všechny přítomné. 
Poté se slova ujal starosta města a ten nás 
po svém projevu seznámil i s tím, co měs-
to Bojkovice, jako náš zřizovatel, pro naši 
budovu chystá v  rámci oprav. Doufejme, 
že vše dopadne podle plánů a klienti bu-
dou spokojeni.
 I když před začátkem akce z  nebe 
spadlo pár kapek deště, nikoho to neza-
skočilo, protože nás jinak po  celou dobu 
provázelo krásné počasí. K  tanci, zpěvu 

a poslechu nám hrál pan Mareček na har-
moniku a  za  občerstvení děkujeme vý-
boru obyvatel, organizaci a  taky panu 
Jarolímovi, který pro naše klienty a hosty 
připravil výborné klobásy.
 Všem, co s  námi přišli oslavit krásné 
čtvrtstoletí DPS  1, moc děkujeme a  věří-
me, že si den náramně užili a mají na co 
vzpomínat. 
 Vendula Kojecká, 

Sociální služby města Bojkovice

Děti zpívaly a recitovaly seniorům k jejich svátku
Od paní ředitelky Základní umělecké 
školy jsme dostali milou nabídku a slib, 
že žáci této školy nám přijdou do Domu 
s  pečovatelskou službou předvést, co 
umí. Dnem koncertu pro naše klienty, 
a jak se ukázalo i pro rodinné příslušníky 
účinkujících dětí, bylo zvoleno pondělí 
29.  dubna  2019. Vestibul Domu s  pe-
čovatelskou službou Černíkova praskal 
ve švech, pro některé návštěvníky se už 
nedostávalo židlí, a  všichni přítomní se 

velmi těšili na příjemný odpolední kulturní 
zážitek. Účinkujícími byly děti a mládež růz-
ného věku a s různými hudebními nástro-
ji. Všem muzikantům se vystoupení moc 
podařilo. Posluchači koncertu byli nadšení 
a odcházeli domů s vědomím krásně strá-
vené části odpoledne. Paní ředitelce Zá-
kladní umělecké školy a všem účinkujícím 
moc děkujeme a doufáme, že nás nenavští-
vili naposled!            Petra Kolářová, 

Sociální služby Bojkovice

Sbohem léto
Léto už nám zamávalo svými křídly a při-
šel podzim a s ním i vzpomínky na proži-
tou dovolenou. V letošním roce opět, jako 
minulých letech, ji 100 občanů z  našeho 
města i  okolí, prožívalo v  Chorvatsku, 
na  poloostrově Istria,  chatovém areálu 
Oliva v Rabacu. Ubytování ve vybavených 
chatkách s  polopenzí, skýtalo možnost 
posezení na teráskách s  přáteli, nebo 
setkávání se při koupání v  nedalekém 
a čistém jaderském moři. Výlety do okolí, 
na lodi, nebo procházky centrem města 

bohatě zásobeným nejrůznějším zbožím 
nás odpoutaly od veškerých problémů 
a starostí.    Díky velmi příznivému počasí 
jsme prožili krásné dny v  prostředí kve-
toucích oleandrů.
 V příštím roce si to mohou zájemci 
zopakovat nebo využít pobyt v  italském 
Rimini. Vyjíždět se bude opět z Bojkovic, 
vše zajištěno za velmi příznivou cenu. Teď 
již můžeme jen prohlížet fotky a těšit se na 
příští dovolenou.    
                             Květoslava Ogrodníková
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Muzejní knihovníci se na celostátním semináři sešli již po čtyřicáté třetí
náři v Písku, měla část vlastního příspěvku 
věnovanou průkopnictví našeho muzea 
v  oblasti zpracovávání knihovních fondů 
společně se sbírkovými předměty v  jed-
nom jediném systému. 
 Pro oživení několik známých fakt: 
Knihovna Muzea Bojkovska přešla na  ka-
talogizační systém Tritius na  začátku října 
2017 jako první knihovna ve  Zlínském 
kraji. V polovině následujícího roku byl vy-
tvořen katalog pro sbírkové fondy a získali 
jsme další prvenství. Tentokrát jsme se stali 
prvním muzeem v  rámci České republiky, 
který má knihovní i sbírkové fondy zpraco-
vané v jednom systému. A nakonec v roce 
letošním přešla na nový systém i Městská 
knihovna v Bojkovicích. 
 Potěšující je i to, že máme následovní-

Slezská univerzita v  Opavě se stala mís-
tem konání 43.  celostátního semináře 
knihovníků muzeí a  galerií, který orga-
nizačně zajišťovalo Slezské zemské mu-
zeum v  Opavě ve  spolupráci s  Asociací 
muzeí a galerií České republiky a finanční 
podporou Ministerstva kultury.
 Účastníky semináře čekal ve  dnech 
3.-5. září 2019 časově náročný, ale obsa-
hově velmi zajímavý program. Seminář se 
zabýval postavením knihovníků a  jejich 
vzděláváním, péčí o novodobé knihovní 
fondy a jejich digitalizací, budováním sbí-
rek a uchováváním tradičních dokumen-
tů či digitální gramotností. 
 Pro pracovníky našeho muzea je 
potěšující, že firma Tritius Solutions a. s., 
stejně jako v  předchozím roce na  semi-

ky. V našich šlépějích se vydal letos v břez-
nu Prazdroj a. s. Plzeň, který využil služeb 
firmy Tritius a převedl evidenci vlastních 
předmětů a písemných dokumentů prá-
vě do tohoto systému. A co má společné-
ho Prazdroj a  naše muzeum? Kupodivu 
to jsou historické sbírky. Firma spravuje 
řadu desetiletí soukromý archiv. Nejdů-
ležitějšími fondy jsou archiválie vztahující 
se k původnímu Měšťanskému pivovaru 
v Plzni a dalších menších i větších pivova-
rů od Aše až po Železnou Rudu. Nachází 
se v  něm i  fondy zájmových sdružení 
a odborových organizací, Sbírka fotogra-
fií a  Sbírka dokumentů a  od  roku 2009 
i technický archiv. 
 

Zdenka Maňasová

Vůně svíček z včelího vosku navodí zvláštní atmosféru nejen o Vánocích
Zkracující se dny, chladná, mrazivá rána, 
nízké slunce nad obzorem či dlouhé veče-
ry nám připomínají, že se mílovými kroky 
blížíme ke konci roku do období adventu 
a Vánoc. Období, ve kterém při světle za-
pálených svíček můžeme bilancovat rok, 
který již co nevidět bude za námi. A co 
teprve, když jsou svíčky zhotoveny ze vče-
lího vosku a jejich vůni cítíme ve vzduchu!
Takovou zvláštní atmosféru si může na-
vodit každý, kdo se setkal s výrobky Hany 
Táborské, která se výrobou svíček z pravé-
ho včelího vosku zabývá již téměř třicet 
let. Rozhodnutí o tom, že se bude rodina 
zabývat zpracováním včelařského vosku 
padlo již v roce 1989 po návratu z návště-
vy Vídně, ve které uviděli na vlastní oči 
svíčky vyrobené ze včelího vosku. Ale ty 
měly jeden nedostatek. Byly velmi drahé! 
Na druhou stranu není se čemu divit, ne-
boť včelí vosk byl ve středověku i raném 
novověku ve střední Evropě považován 
za mimořádnou surovinu a svíčky ze vče-
lího vosku neboli voskovice měly k  dis-
pozici jen nejbohatší vrstvy společnosti. 
Dalším rozhodujícím momentem zřejmě 
bylo i to, že samotná rodina včelařila a vosk 
byl jedním z vedlejších produktů včel. Ro-
dinná firma Hana Táborská – Včelpro byla 
založena v roce 1992 a zabývá se výrobou, 
zpracováním, nákupem a prodejem vče-
lích produktů, včelařských potřeb a svíček. 
Firma byla první firmou v České republice, 
která obnovila tradici ruční výroby svíček 
z přírodních materiálů. Svíčky se zhotovu-
jí rolováním nahřátých voskových plátů 
(mezistěn) do podoby tradičních i netra-
dičních tvarů různé velikosti třeba i tvaru 

srdce či vejce. Sortiment nyní tvoří více než 
40 druhů svíček a dalších výrobků z vosku 
s  nejrůznějšími dekory v  podobě drob-
ných motivů a také ozdoby na vánoční 
stromek. Největší voskové ručně vyráběné 
svíce z jejich dílny měří 21 cm a ty nejmen-
ší jsou přilepeny k  ořechové skořápce. 

A tak především o Vánocích, kdy hledáme 
zdroj tepla a světla, můžeme sáhnout tře-
ba i po voskových svíčkách Hany Táborské 
a po štědrovečerní večeři si připomenout 
jeden z výročních obyčejů pouštění svíček 
v ořechových skořápkách v míse s vodou.

Zdenka Maňasová
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 Srdce školy 
 na prahu velkého rozvoje
Školní rok 1989/90 byl rokem změn v celé 
naší společnosti. Z gruntu zasáhl celé čes-
ké školství a  samozřejmě i  bojkovskou 
školu. Dne 19.  ledna 1990 požádal teh-
dejší ředitel Zdeněk Bařinka o  uvolnění 
z  funkce. Byl však dále pověřen vedením 
školy až do  konce konkursního řízení, 
které proběhlo v  budově bojkovské zá-
kladní školy za účasti zástupců okresního 
školského odboru, městského národního 
výboru a  rodičovského sdružení. Novým 
ředitelem školy se stal Ladislav Kocman 
a dnem 1. června 1990 byl uveden do své 
funkce. Jeho zástupci se stali Zdeněk Ba-
řinka a  Zdeněk Ogrodník. Toto vedení 
však nevydrželo dlouho, poněvadž jme-
novaný ředitel Ladislav Kocman se po vol-
bách do  zastupitelských orgánů stal dne 
12.  12.  1990 nově zvoleným starostou 
našeho města. Novým ředitelem školy 
byl jmenován Zdeněk Ogrodník a  jeho 
zástupci se stali Zdeněk Bařinka a Jiří Do-
linský.
 Vedení školy vypracovalo dlouhodo-
bý plán Rozvoje školy, jehož prioritou bylo 
zlepšení pracovních podmínek pro žáky 
i pro učitele.
 V  roce 1991 započala výstavba nové 
čističky odpadních vod, a ještě tentýž rok 
byla předána k užívání. Současně započa-
la výstavba plynové kotelny a  generální 
oprava ústředního topení v  celé budově 
školy. V  roce 1992 tak definitivně skonči-
lo původní parní topení, které s  častými 
opravami sloužilo více než 60 let. Generál-
ní oprava včetně výměny radiátorů a roz-
vodů proběhla rovněž ve starých dílnách.
 V témže roce započala velmi očekáva-
ná výstavba pětipodlažního učebnového 
pavilonu, který měl vyřešit kritický stav 
nedostatku učeben. Za  velmi ztížených 
finančních i organizačních podmínek, kdy 
musela být stavba na  několik měsíců za-
konzervována, se podařilo stavbu dokon-
čit a za 15 měsíců předat k užívání. Slav-
nostní otevření se uskutečnilo 29.  října 
roku 1993 za  velké účasti občanů. V  pěti 
podlažích škola získala 19 učeben, včetně 
dvou odborných pracoven informatiky, 
chemie, přírodopisu, hudební výchovy, 
žákovské knihovny, moderní multifunkč-
ní učebny, 16 kabinetů a dvou garsoniér. 
Ze  severní a  jižní strany jsou jednotlivá 
patra spojena schodišti a výtahem. V kaž-
dém patře je prostorné foyer k  volnému 
pohybu žáků a k prezentaci školy stálými 

expozicemi: Galerií výtvarného umění, 
Galerií Bitvy nad Bílými Karpaty, Fotoga-
lerií ze  života školy. V  těchto prostorách 
průběžně probíhají i  další výstavy a  pre-
zentace – Počítače v letech, Přehlídky žá-
kovských prací, Astronomie, Výstavy vý-
tvarných prací žáků a další.
 Cena stavebního díla: 15,6 milionu Kč  
 Dodavatel: Pozemní stavby Zlín, Inves-
tor: Město Bojkovice.
 Ve školním roce 1992/93 byla opět za-
vedena povinná devítiletá školní docház-
ka. V devadesátých letech skončila výuka 
ruského jazyka a žáci si mohli vybrat ang-
ličtinu nebo němčinu. Velkým problémem 
bylo získat kvalifikovaného učitele s  vy-
sokoškolským vzděláním. Začátky byly 
těžké. A tak nejen učitelé ruštiny zahajují 
studium požadovaných jazyků a přebírají 
výuku angličtiny a  němčiny. První učitel-
kou angličtiny byla oblíbená Zdeňka Šoj-
drová. Rodičům byla vedením školy nabí-
zena také ruština, ale nikdo se nepřihlásil. 

Ve školním roce 2017/18 se to již podařilo 
a výuka tohoto jazyka byla opět zařazena 
do vyučování. 
 V nových učebnách zůstal starý škol-
ní nábytek, který moc „neladil“ s  novým 
prostředím, ale finanční zdroj pro nákup 
nových lavic nikdo nenašel. Jako jedna 
z prvních zavádí bojkovská škola do výuky 
informatiku, ve  čtyřech třídách mají žáci 
volně přístupné počítače, je vybudována 
internetová kavárna, všichni učitelé pro-
cházejí dlouhodobými kurzy a  semináři, 
jako jedni z prvních máme internet.
 Učebnový pavilon vyřešil problém po-
čtu tříd, ale ještě nebylo vyhráno. Tři čtvrté 
třídy měly stále svá odloučená pracoviště, 
nicméně nový pavilon, bez jakýchkoliv 
debat, výrazně zlepšil výrazně podmín-
ky k  výuce. Navíc okouzlil svou krásou 
a  jedinečností, funkčností i  moderností 
a žákům i učitelům přirostl k srdci.  A to je 
nejdůležitější.
                                           Pokračování na str. 8
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 Nová sportovní hala naplnila 
 sny všech žáků i sportovců 
Ještě před dokončením učebnového pavi-
lonu začala řada vyjednávání o možnosti 
výstavby tělocvičny nebo sportovní haly. 
Tehdejší městská rada pod vedením sta-
rosty Ladislava Kocmana, jeho zástupce 
Františka Slavíčka, radních Marty Božko-
vé, Lubomíra Valtera a Zdeňka Ogrodníka 
měla připravit pro zastupitelstvo návrh, 
zda se bude pokračovat ve výstavbě další-
ho učebnového pavilonu nebo sportovní 
haly. Na posledním zasedání rady, které 
řešilo jediný bod, to vřelo nervozitou a ne-
ústupností dvou táborů. Návrh ředitele 
školy pro výstavbu sportovní haly obha-
joval Valter, v opozici byla Božková a Sla-
víček. Starosta se dvakrát zdržel hlasování 
a teprve po cca čtyř hodinách vypjaté at-
mosféry, zvedl ruku pro halu. Rozumní za-
stupitelé tento návrh schválili a potvrdili.
 Projekt byl po řadě odborných dis-
kuzí, debat a jednání velmi odpovědně 
připraven luhačovickým architektem 
Luďkem Cahelem. Nic nebránilo tomu, 
aby v  měsíci září roku 1995 zahájila sta-
vební firma výkopové práce. Od začátku 
realizace projektu bylo největším problé-
mem financování a také počasí, kdy pro 
silné mrazy musela být stavba na několik 
týdnů uzavřena.
 Město se v počátku devadesátých let 
finančně vyčerpalo a také zadlužilo. Výraz-
ně pomohla 12,5 milionová státní dotace, 
ale bez další půjčky by to nešlo. Realizace 
stavby byla technicky i  organizačně ná-
ročná, překonávání každodenních nesná-
zí a překážek se stalo realitou, ale nakonec 
se vše přiblížilo ke šťastnému konci. Slav-
nostní otevření se konalo v  pátek 8.  lis-
topadu roku 1996. Venku pršelo štěstí, 
a  tak mnozí návštěvníci, kteří přicházeli 
zhlédnout novou školní stavbu, byli zcela 
mokří. Páska byla předčasně přestřižena 
starostou města Ladislavem Kocmanem 
v symbióze s poslancem Jiřím Honajzrem, 
aniž by to vedení školy s více než dvaceti 
hosty, kteří čekali na  pana starostu v  ře-
ditelně, tušilo. Bylo to pro všechny nemi-
lé překvapení a  nikdo nepochopil, proč 
se tak stalo. Tribuny, balkonový ochoz 
a  všechny židličky vůkol nové sportovní 
haly hlásily – obsazeno. A tok lidstva neu-
stával. Snad všichni, kdo zde chtěli být, se 
do  haly nějak natlačili a  vše mohlo začít. 
Monstrózní sportovně-kulturní předsta-
vení téměř 400 dětí bralo dech i těm nej-
chladnějším divákům a potlesk na otevře-

né scéně neutuchal, spíše rostl. Televizní 
moderátor Petr Jančařík se svého úkolu 
zhostil s profesionální obratností a nálada 
byla báječná. Česká státní hymna s pest-
robarevným ohňostrojem, který ozářil si-
luetu nové významné zařízení školy, byla 
důstojnou tečkou za  velmi příjemným, 
dnes již historickým večerem, na který se 
v Bojkovicích čekalo od založení Měšťan-
ské školy, rovných 77  let. Žáci a  všichni 
sportovci z Bojkovic a okolí dostali v tuto 
chvíli do vínku krásnou vlyskovou cvičeb-
ní plochu (40 x 24m) pro všechny sálové 
sporty, s  tribunou a  balkónovým ocho-
zem, hlasatelnou, ukazatelem skóre, pro-
stornými nářaďovnami, šatnami, profesio-
nální posilovnou, saunou s ochlazovacím 
bazénkem a odpočívárnou, bufetem a do-
datečně zmodernizovanými pěti pokoji 
k ubytování pro soustředění sportovců.
 Na základě výrazně zlepšených pod-
mínek pro tělesnou výchovu otevřela 
škola sportovní třídy nejen pro žáky ta-
lentované, ale i pro žáky, kteří chtějí pra-
videlně sportovat. Za cca 20 let fungování 
těchto tříd vyšla z  bojkovské školy řada 
nadějných sportovců, z nichž někteří ob-
lékli dres se lvíčkem na prsou, jiní dosáhli 
výrazných úspěchů na republikových pře-
borech a  mistrovství, další se věnují vý-
konnostnímu nebo rekreačnímu sportu. 
Ve sportovní hale se každoročně uskuteč-
ní více než 30  sportovních soutěží a  tur-
najů dětí na regionální bázi, jejímiž orga-
nizátory jsou učitelé tělocviku. Nejvíce 
turnajů pro děti školního věku pořádá ka-
ždoročně fotbalový SK Viktorie Bojkovice. 
Ve sportovní hale bylo možno zhlédnout 
ligové házenkářské zápasy týmu Uherské-
ho Hradiště, řadu extraligových zápasů 
mužů Fatry Zlín ve volejbale, Mistrovství 

České republiky ve volejbale Krajských vo-
lejbalových žákovských družstev, Meziná-
rodní turnaj v badmintonu, ligové zápasy 
místního volejbalového družstva juniorů 
a celá řada sálových fotbalových a florba-
lových turnajů. Velmi oblíbenou, dnes již 
tradiční akcí školy, je Vánoční akademie, 
ve  které se rády představí svými výkony 
a  dokonalostí skupiny kluků a  holek mi-
lující sport, tanec, zpěv, akrobacii, humor 
i zábavu.
 V roce 1998 bylo v hale sehráno exhi-
biční volejbalové utkání mužů Česká re-
publika – Zlín, v témže roce byl ve čtyřech 
listopadových dnech uspořádán Český 
pohár extraligových týmů ve  volejbale 
mužů, v roce 2000 bylo ve vyprodané hale 
sehráno mezistátní volejbalové utkání 
Česká republika – Portugalsko a řada dal-
ších turnajů a soutěží.
 V  roce 2016 při 20.  výročí otevření 
sportovní haly se uskutečnilo přátelské 
setkání nejlepších sportovců Bojkov-
ska, jehož součástí bylo jejich ocenění se 
slavnostním odhalením Stěny slávy a vy-
dáním edice o  jejich největších úspěších 
a jejich životních osudech.
 Závěrem je třeba dodat, že sportovní 
hala žije svým pravidelným sportovním 
životem dětí a  žáků, pravidelnými spor-
tovními cykly tréninků, zápasů, také otu-
žováním a  saunováním či zlepšováním 
kondice v příjemné a dokonalé posilovně. 
Sportovní hala Základní školy TGM Bojko-
vice se stala rájem pro všechny milovníky 
sportu a pohybu.
 Cena stavebního díla: 27, 6 milionu Kč. 
Dodavatel: SAS Staré Město. I n v e s t o r : 
Město Bojkovice.
 Zdeněk Ogrodník st., 

emeritní ředitel školy

100. výročí založení Měšťanské školy – 5. část



AKTUÁLNĚHISTORIE

Naše Bojkovsko 9

 V letošním roce uplyne přesně 110 let 
od  narození významné osobnosti Bojko-
vic, archivářky a muzejnice Marie Jaškové, 
jejíž osobnost zůstává dodnes ve stínu je-
jího manžela, učitele Aloise Jaška. 
 Marie Jašková se narodila 25. listopadu 
1909 v rodině Richarda Nejezchleby. Ráda 
poslouchala vyprávění svého dědečka 
o starých časech, ale přesto nic nenasvěd-
čovalo tomu, že by se mohla vydat na po-
dobně zaměřenou dráhu. Zlomem se pro 
ni stal příchod jejího budoucího manžela 
do Bojkovic. Ten byl sice učitelem, nicméně 
jeho největší životní láskou zůstávala his-
torie, o níž dovedl velmi poutavě povídat 
a nadchnout tak své posluchače. Vzájem-
né hovory se stávaly častějšími a oba mladí 
lidé zjistili, že je pojí společný smysl života 
a v roce 1930 se vzali.
 Nedlouho poté došlo k  založení Kra-
jinského muzea v  Bojkovicích, které se 
oběma manželům stalo osudem. Alois Ja-
šek se svými spolupracovníky z muzejního 
spolku neúnavně shromažďoval historické 
předměty, listiny a dokumenty, přibližující 
nesmírně bohatou historii našeho kraje. 
Marie Jašková snahy svého manžela neú-
navně podporovala. Zůstávala však do jisté 
míry osobou v  pozadí, která se rozhodla 
svůj život naplnit podporou manželových 
snah, se kterými se zcela ztotožnila. Muzeu 
se oba věnovali skutečně plně a v této práci 
našli úplné vyplnění svého času a také ná-
hradu za  rodinný život s  dětmi, které jim 
nebyly dopřány.
 Zlom v jejím životě nastal v roce 1950 
po smrti manžela. Za svůj životní cíl si vza-
la zachovat a ochraňovat jeho dílo – mu-
zeum a archiv, které se ocitlo v ohrožení. 
Nastoupivší ředitel školy Jindřich Götz 
požadoval vyklizení suterénních místností 
školy, kde bylo umístěno muzeum, a hro-
zilo, že pokud nebudou nalezeny vhodné 
prostory a nevyřeší se situace s personál-
ním, a především prostorovým zajištěním 
muzea, budou sbírky přesunuty mimo 
Bojkovice, nejpravděpodobněji do  teh-
dejšího okresního města Uherský Brod. 
V této klíčové chvíli projevil vzácné pocho-
pení Místní národní výbor pod vedením 
Karla Neckaře. Bojkovské muzeum se plně 
profesionalizovalo a  jeho první placenou 
zaměstnankyní a vedoucí zároveň se stala 
Marie Jašková. Byly dohodnuty prostory 
pro muzeum na bývalém tzv. „důchodním 
domě“ pod  zámkem, kde byla umístěna 
většina muzejních sbírek, a na faře, ve kte-
ré našel své útočiště především nábytek 

a  písemné dokumenty. Stěhování bylo 
pro Marii Jaškovou skutečně vyčerpáva-
jícím úkolem, který zvládla díky pomoci 
příznivců muzea, včetně mládeže. Ma-
rie Jašková pracovala s vypětím všech sil 
a zaháněla tak smutek a samotu po smrti 
manžela. Podařilo se jí vytvořit okruh spo-
lupracovníků a  vedle členů někdejšího 
muzejního spolku zapojit také mladé lidi 
– Josefa Juračku, Oldřicha Juračku, Jiří-
ka Fleischera, bratry Slabiňákovy a  další. 
Snad aby mohla věci více ovlivnit, začala 
se angažovat také politicky a  tyto snahy 
završila zvolením do krajského národního 
výboru (1954–60) či Okresního národního 
výboru (1960–1964). Zdálo se, že se s do-
bovou ideologií postupně ztotožnila, svůj 
vliv se však snažila využít ve prospěch ži-
votního úkolu – záchrany památek. V roce 
1952 se podílela na vzniku Krajského 
muzea v  Gottwaldově na  hradě v  Male-
novicích a krátce vykonávala funkci jeho 
první vedoucí. V  letech 1950-55 působila 
také jako konzervátorka památkové péče 
v okrese Uherský Brod. V září 1953 se sbír-
ky bojkovského muzea představily v nově 
instalované stálé expozici na světlovském 
důchodě. Neúnavně a odvážně také pou-
kazovala na neutěšený stav Nového Svět-
lova pod správou státních statků. I její vliv 
to byl, díky kterému se podařilo prosadit 
odnětí zámku Nového Světlova státním 
statkům a  vznik samostatné příspěvkové 
organizace pod vedením Antonína Slabi-
ňáka zřízené ONV, která započala s opra-
vami zchátralé památky. 
 V  roce 1955 jí osud přichystal další 
dilema – musela se rozhodnout, zda svůj 
budoucí profesní osud spojí s  muzeem 
anebo s nově budovaným okresním archi-
vem jako jeho první vedoucí. 
 Rozhodla se pro dráhu archivářky 

a  včele  uherskobrodského  okresního ar-
chivu se sídlem na Novém Světlově stála 
do zániku okresu v roce 1960.  V  témže 
roce se stala  vedoucí okresního archivu 
Uherské Hradiště, s působností na území 
obou někdejších okresů. V čele této insti-
tuce stála do roku 1973, kdy odešla na za-
sloužený odpočinek. I poté však zůstávala 
aktivní. Tak jako celý život pomáhala stu-
dentům i dalším zájemcům při obstarává-
ní pramenů, účastnila se popularizačních 
přednášek ve  školách, dál bádala ve  sta-
rých listinách a  pergamenech. Neúnav-
ná práce si vybrala svou daň v  podobě 
zhoršeného zraku a  v  posledních letech 
byla odkázána na pomoc druhých. Přesto 
se však neustále zajímala o veřejné dění, 
pomáhala radou při přípravě památníku 
J.  A.  Komenského v  Komni, slavnostně 
otevřeném v roce 1992, a v témže roce ne-
chyběla ani na výstavě „Z pokladů depozi-
táře“, kde byly představeny muzejní sbírky. 
Zemřela 3. října 1993.

Tomáš Hamrlík, ředitel Muzea Bojkovska

Marie Jašková (1909–1993)
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100. výročí založení Měšťanské školy
Sto let. Je to jen číslo? Každý z  nás si 
představí něco jiného. Někdo krátký čas 
v  nekonečném vesmíru, jiný úctyhodné 
roky v životě lidském. Čas je relativní, ale 
události, které se během oněch dlouhých 
let dějí, jsou důležitými milníky a  mez-
níky našich životů – někdy šťastné, jindy 
smutné, ale vždy obohacující a  nezapo-
menutelné. Základní škola T. G. Masaryka 
oslavila v  měsíci říjnu krásné stoleté vý-
ročí od  svého založení. Tomáš Garrigue 
Masaryk, jehož jméno hrdě nese naše 
škola, kdysi řekl: „Život bez vzdělání je 
jako nerozvitý květ.“ Je tomu dlouhých 
sto let, kdy se naše malé městečko, ane-
bo spíše vůle a  ctižádost vzdělaných lidí 
v něm žijících, rozhodlo založit či postavit 
první měšťanskou školu. Položit základy 
vzdělanosti všem dětem, rozšiřovat jejich 
obzory, a především ukázat jim, že učit se 
novým věcem nestojí nic, ale znamená to 
všechno. Roky ubíhaly a touha po vzdělá-
ní s přibývajícími generacemi rostla. A tak 
je k vidění nová budova a s ní nové pro-
story, které byly nadějí pro každé nově na-
rozené dítě. Bohužel postupem času boj-
kovské školství neprochází jen změnami 
materiálními, ale především politickými. 
Do dění zasahuje nemilosrdně 2. světová 
válka a později 40 let režimu, v němž ne-
měly své místo vzdělanost a profesionali-
ta, ale pouze stranickost. Nic však netrvá 
věčně a každé bezpráví a příkoří má nejen 
svůj začátek, ale i konec. Porevoluční nad-
šení přineslo naší škole možnosti, jejichž 
ovoce sklízíme dodnes. Světlo světa spat-
řuje nový pavilon, sportovní hřiště, vstup-
ní a stravovací pavilon, odpočinkové zóny, 
víceúčelové atletické hřiště… 
 Velkou a nenahraditelnou zásluhu na 
všech těchto výstavbách má zřizovatel 
školy město Bojkovice, které je pilířem 
každé inovace a bez něhož by se základ-
ní škola nemohla pyšnit „nálepkou“ jedné 
z  nejkrásnějších škol v  republice. Malá 
měšťanská škola se rozrostla a stala se 
pýchou našeho města. Můžeme si říci, že 
jsme hrdí, a oslavovat kulaté výročí této 
krásné bojkovské dominanty.
 První říjnový den jsme započali své 
oslavy v Muzeu Bojkovska. Krásnou a bez-
pochybně pestrou výstavou, na jejíž re-
alizaci se podíleli kromě ředitele muzea 
Tomáše Hamrlíka a  jeho manželky letití 
a  věrní občané Bojkovic a  představite-
lé kultury. Manželé Šimoníkovi, učitelka 
a kronikářka města Jindřiška Cimbálková, 
předsedkyně Klubu Světlov Květoslava 

Ogrodníková, a především emeritní ředitel 
školy Zdeněk Ogrodník starší. Kulturní pro-
gram zpříjemňují děvčata 1.  stupně s pě-
veckým vystoupením, které si připravily 
pod vedením učitelky Jitky Maštalířové. 
 Příchozí se mohli ve vzpomínkách vrá-
tit o  mnoho let zpět. Prohlédnut si s  nos-
talgií a často i slzou v oku nejen černobílé 
fotografie, které zachytily jedinečnost oka-
mžiků, jež se sice nevrátí, ale dávají nám 
možnost ohlédnout se ve  vzpomínkách 
zpět. K  lyžařským kurzům, závodům, jaký-
mi byl Partyzánský samopal, hromadným 
vystoupením na spartakiádách, pěveckým 
soutěžím a dalším chvílím, kdy i ti, kterým 
přibyly vrásky, byli dětmi a  žáky základ-
ní školy. Místnosti muzea jsou přeplněny 
a  dostat se k  fotografiím se zpočátku zdá 
býti nemožné. I  to dokazuje, že bojkovští 
občané jsou na svou školu hrdi. Otázkou 
zůstává, proč nejsou k vidění i ti mladší….  
 O tři dny později však zástupci všech 
generací zaplavují prostory sportovní 
haly, kde od  osmnácté hodiny probíhají 
oslavy kulatého výročí. Hlavním bodem 
programu je ocenění bývalých kantorů, 
kteří ve škole v minulých letech či desetile-
tích zanechali nesmazatelnou stopu. A tak 
přes dvacet zkušených učitelů, užívajících si 
dnes už zasloužilý odpočinek, přebírá z ru-
kou ředitele školy a jeho zástupce pamětní 
plaketu, děkovný list a  kytičku. Ke  kaž-
dému příchozímu pronáší pár zajímavostí 
a  pochvalných slov Zdeněk Ogrodník  st. 
Nejedno oko nezůstane suché a důstojnost 
a dojetí těchto okamžiků jsou hmatatelné. 
Bohužel nemálo bylo těch, kteří se tohoto 
večera nemohli zúčastnit ze  zdravotních 
důvodů. Samozřejmě nemohou chybět ani 
slova starosty města Petra Viceníka a ředite-
le školy Zdeňka Ogrodníka, který ve svém 
projevu provede přítomné celou historií. 
V neposlední řadě přichází se svou přímlu-

vou i emeritní ředitel školy Zdeněk Ogrod-
ník starší. 
 Vystoupení Světlovánku či dvojí vstup 
amatérského, ale o to odhodlanějšího pě-
veckého sboru, slavnostní atmosféru jen 
umocňují. Celým večerem provázel zkuše-
ný učitel „zušky“ Roman Švehlík. První část 
je u konce a všichni příchozí jsou zváni na 
„Večer otevřených dveří“. A tak se skutečně 
přede všemi otvírají dveře tříd naší krásné 
školy, rodiče, ale i ti dříve narození mohou 
nahlédnout do „hodin“ fyziky, chemie, vy-
zkoušet si pokusy, které jsou v  současné 
době nezbytnou součástí vyučovacích 
hodin, mohou si zazpívat a  zavzpomínat 
na hodiny hudební výchovy, vyrobit man-
daly v učebně výtvarky atd. Zkrátka a dob-
ře, základní škola se ten slavnostní 4. říjnový 
podvečer otevřela všem, kteří nezapomněli 
a  pochopili, že bez vzdělání a  učitelů by 
žádná z generací nemohla dozrávat v kva-
litní občany tvořící slušnou společnost. 
 Na velkých hodinách života je pouze 
jeden ukazatel: „Teď!“ Velké hodiny času 
odbíjí každou minutu, hodinu, každý den. 
Nikdy se nevrátí. Promarněné hodiny jsou 
ztraceny. A tak… Učíme dál naše žáky uží-
vat si života na lyžařských kurzech, team-
buildinzích, smát se v  divadlech, prožívat 
se spolužáky chvíle, na  které nikdy neza-
pomenou. Snažíme se o  to, aby jednou, 
až bude naše krásná výjimečná škola sla-
vit další, třeba půlkulaté výročí, stáli také 
se slzami v očích u fotografií a vzpomínali 
na vše, co prožili. Protože vzpomínky jsou 
něco, co nám nikdo nemůže vzít. Stejně 
jako vzdělání. Buďme hrdi na semínka, kte-
rá zde před 100 lety byla zaseta stejně tak, 
jako jsme hrdi na  všechny, kteří s  láskou 
a úctou reprezentují jméno naší školy.
 Kéž by letošní oslavy byly začátkem ná-
vratu do dob, kdy učitel byl člověk vážený   
a ctěný…               Petra Brůzlová
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100. výročí založení Měšťanské školy Základní škola běžela „jako“ o závod
Dvacátý čtvrtý zářijový den stál na startu 
svého podzimního rozběhu a  žáci naší 
školy se kolem osmé hodiny ranní začali 
rozcvičovat a  připravovat na  starty, které 
je čekaly v  rámci sprinterského zápolení. 
Byl před námi jeden z vrcholů atletického 
podzimu – Sprinterský víceboj v  Uher-
ském Brodě. Mladí atleti přijeli do  rodiš-
tě Jana Amose Komenského připraveni 
utkat se na krátké trati o co nejlepší umís-
tění. Krátké běhy na 40 metrů střídaly del-
ší, únava narůstala, ale sluníčko vykukující 
zpoza mraků dávalo tušit, že ten dnešní 
den bez medailí nezůstane. Nejmladší 
čtvrťáky na  startovních blocích střídali 
nejzkušenější borci z  devátých ročníků 
a dávali vzor a příklad těm menším. Ti je 
naopak nakazili svým nadšením a  vírou, 
že vyhrát mezi trénovanými borci není 
nemožné. 
 A tak cílovou metu protne hruď po-
sledního závodníka, je dobojováno a čeká 
se na výsledky. Věřili jsme v  úspěch, ale 
to, co doléhá k našim uším, se zdá být jen 
krásným snem. Do  SUPERFINÁLE postu-
puje hned pět žáků naší školy. Finále je 
strhující a fandící aplaus domácích je ne-
klamným znamením, že to nebude snad-
né. První běh a první dvě místa přesto 
obsazují mezi nejmladšími závodnicemi 
děvčata z Bojkovic – Veronika Vystrčilová 
a  Anna Stojaspalová. Iveta Radová se ra-
duje z  1.  místa v  dalším rozběhu, Karolí-
na Perďochová dobíhá na  místě druhém 
a absolutním favoritem se stává Miloslav 
Klimeš, který v superfinále nechává ostat-
ní hochy za svými zády. Když se vyhlašují 
výsledky skupin, víme, že jsme uspěli. 
Na „bednu“ nakonec mohla vyskočit děv-
čata 4. a 5. tříd na stupínek nejvyšší, hol-
ky starší i ty nejzkušenější obsadily druhé 
místo a borci z devátého ročníku zaostali 
pouze za  nejlepšími domácími sprintery. 
Odcházíme, sluneční paprsky se nám opí-
rají do  zad, ale to hlavní, co nás hřeje, je 
pocit, že jsme opět nezklamali a že o úspě-
chu nerozhoduje velikost školy či města, 
ale odhodlání trénovat a věřit, že když po-
běžíme jako o závod, dokážeme urvat to 
nejlepší.
 Petra Brůzlová

adaptační a stmelovací 
kurzy aneb Jdeme společně

Již minulý rok jsme nastartovali unikát-
ní projekt pro zlepšení vztahů mezi dět-
mi v kolektivu na naší škole, a to skrze 
celý druhý stupeň. V první polovině září 
proběhly adaptační kurzy pro letošní 
čtyři třídy šesťáků a  stmelovací kur-
zy pro 7.  a  8.  ročníky druhého stupně 
s jejich třídními učiteli. Kurz pro deváté 
třídy, který je zaměřen již více na osob-
nostní rozvoj a  hledání osobního po-
tenciálu pro další směrování, proběhne 
na začátku října.
 Náplň kurzů je vždy sestavena z her 
zážitkového vzdělávání, které jsou pří-
mo určeny na prověření schopností ko-
munikace, spolupráce, vzájemné pomo-
ci a důvěry v týmu. A je plně na žácích, 
jak to pojmou, co si z toho dobrého vez-
mou pro sebe a jak se k celé akci postaví.
To, co si zažijí, se pak učí zpracovat, 

uplatňovat a pamatovat při dalších ak-
tivitách a na většině dětí je vždy hned 
vidět, jak si to užívají, zkouší nové ces-
ty, přistupují aktivně k výzvám, zažívají 
osobní i  společné úspěchy a  ocenění 
kolektivem. Ale i  neúspěch a  konflikt 
posouvá vpřed – naučit se překonat 
překážku, strach, postavit se k prohře či 
zklamání, „zamakat“ na  sobě, přijmout 
odpovědnost, být trpělivý, namotivovat 
ostatní, zkrátka se vypořádat se vznik-
lou nepříjemnou situací – tím si skoro 
každý prošel. I to je ale nedílnou součás-
tí rozvoje vztahů a osobnosti v kolekti-
vu a  někdy možná cennější zkušenost 
pro život než pohodlná cestička, kterou 
se jim mnohdy my, rodiče i učitelé sna-
žíme umetat, aby byly děti hlavně v kli-
du, pohodě a bezpečí. 
         Šárka Pokorná

Inzerujte v Našem Bojkovsku. 
Cena 12 Kč/cm2.
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Církevní střední škola 
sociální a pedagogická

 Turistický kurz 
Ve dnech 9.–13. září 2019 se uskutečnil tu-
ristický kurz žáků 3. ročníku, který se letos 
konal na  Provodově. Náplní turistického 
výcviku bylo mimo jiné: práce s  buzolou 
a  mapou, orientace v  terénu, poznávání 
bylinek, bezpečné rozdělání ohně a vaření 
teplého jídla na otevřeném ohni, orientač-
ní závod, střelba ze vzduchovky a mnoho 
jiných turistických aktivit.

 Den pro Světlušku
Žáci 2.   ročníku se zapojili do  organiza-
ce dobročinné sbírky Den pro Světlušku, 
který tradičně v Bojkovicích pořádá Dům 
dětí a mládeže. Během programu na Tilli-
chově náměstí pomáhali naši žáci dětem 
z  mateřské školy a  základní školy, aby si 
při různých aktivitách vyzkoušely, jaký je 
každodenní život nevidomých a slabozra-
kých. Během celého dne jste mohli potkat 
naše Světlušky v ulicích Bojkovic. 

 Učební (průběžná praxe)
Žáci oboru Předškolní a  mimoškolní pe-
dagogika získávají kromě teoretických 
vědomostí mnoho praktických zkušenos-
tí. V průběhu 4letého denního studia mají 
deset týdnů souvislých praxí a  ve  3.  a  4. 
ročníku absolvují jedenkrát za 14 dní celo-
denní tzv. učební (průběžnou) praxi. 
 Díky ochotě mateřských a základních 
škol v  Bojkovicích a  okolních obcí mají 
naši žáci možnost vykonávat praxi jed-
notlivě nebo ve dvojici, čímž získají velmi 
bohaté zkušenosti. Jedná se o následující 
školy a  školská zařízení: Mateřská škola 
Bojkovice, Mateřská škola Pitín, Mateřská 
škola Komňa, Mateřská škola Záhorovice, 
Mateřská škola Šumice, školní družina při 
Katolické základní škole Uherský Brod, 
školní družina při ZŠ  Šumice, školní dru-
žina při ZŠ  Bojkovice, Štefánikova  957, 
školní družina při ZŠ Pitín a Dětský domov 
Bojkovice.

 Projekty
Nedílnou součástí života školy je zapojení 
do  projektů, které umožňují zkvalitňovat 
výuku a zlepšovat prostředí školy. Aktuál-
ně realizujeme následující projekty:
– ekologie ve školní zahradě – Zlínský 
kraj nám poskytl grant ve výši 90.000, - Kč, 
které umožní zkvalitnit prostředí školní 

zahrady a  zároveň realizovat ekologické 
aktivity a vzdělávání jak pro žáky školy, tak 
pro děti z mateřských škol.
– eRaSMUS+ – Dům zahraniční spo-
lupráce podpořil naše žáky částkou 
39.408, - Euro (cca 1 mil. Kč), který umožní 

zrealizovat dvoutýdenní zahraniční praxi 
20  žáků v  anglicko-německých mateř-
ských školách ve Vídni a  pro žáky oboru 
sociální činnost v  zařízení sociálních slu-
žeb rovněž ve  Vídni. Pro žáky se jedná 
o  skvělou pracovní, jazykovou i  kulturní 
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zkušenost. Pro rodiče je příjemný fakt, že 
100  % nákladů je hrazeno z  grantových 
prostředků.
– šablony II. – Od září 2019 do srpna 2021 
jsme opět příjemci dotace z  prostředků 
OPVVV MŠMT. Dotace ve výši 740.000, - Kč 
umožní mimo jiné pokračovat v podpoře 
pozice Koordinátora spolupráce s  poten-
cionálními zaměstnavateli žáků, podpoří 
pedagogy školy v  rámci Dalšího vzdělá-
vání pedagogických pracovníků a umožní 
stáže našich pedagogů na jiných středních 
pedagogických školách. Učitelé odbor-
ných předmětů se zapojí do  odborných 
stáží v  reálných pracovištích (mateřských 

školách), aby v  teoretické přípravě mohli 
co nejvíce uplatnit aktuální požadavky 
z praxe.
– Podpora digitálních kompetencí pe-
dagogů – Jako partnerská škola jsme za-
pojeni do projektu OPVVV MŠMT. V rámci 
řešení projektu budou naši pedagogové 
proškoleni v  praktickém využití digitál-
ních technologií ve výuce a zároveň bude-
me mít možnost pořídit nové IT pomůcky 
za 100.000, - Kč.

 Dny otevřených dveří 
 Srdečně zveme nejen zájemce o  stu-
dium oboru Předškolní a mimoškolní pe-

dagogika, ale i  širokou veřejnost na  Dny 
otevřených dveří. Zájemci o  studium si 
mohou vždy vyzkoušet tzv. přijímačky 
nanečisto z hudebních, řečových a výtvar-
ných předpokladů ke studiu.

pátek    29. listopadu 2019  13 – 17 hod 
sobota 30. listopadu 2019     9 – 14 hod 
čtvrtek  19. prosince  2019    9 – 14 hod 
čtvrtek  9. ledna 2020    9 – 14 hod 
čtvrtek  23. ledna 2020    9 – 14 hod 
čtvrtek   6. února 2020  14 – 17 hod 
čtvrtek  13. února 2020  14 – 17 hod 
čtvrtek   20. února 2020  14 – 17 hod 

               Jindřiška Beránková, ředitelka CSŠSP

Výzvy č.  02_18_063 pro  Šablony  II v  prio-
ritní ose  3. Projekt je spolufinancován Ev-
ropskou unií. Cílem projektu je personální 
podpora, podpora osobnostně profesního 
rozvoje pedagogů, podpora zájmových 
a  rozvojových aktivit. K  tomu, v  následu-
jících 24 měsících, využijeme získané pro-
středky ve výši 926.807, - Kč.

Školní rok je na Domě dětí v plném prou-
du. A  už teď můžeme říct, že novinka 
v  podobě online přihlašování i  placení 
kroužků se velmi dobře ujala. Děkujeme 
všem za zájem o naše aktivity, protože již 
teď máme do 45 kroužků přihlášeno více 
než 400 dětí, žáků i dospělých účastníků. 
A  to ještě přihlašování zdaleka nekončí. 
Ještě pořád můžete své děti do kroužků 
přihlašovat. V klidu a pohodlí domova si 
vyberte na www.ddmbojkovice.idd.cz/
prihlaseni.
 Kroužky probíhají nejenom v Bojkovi-
cích, ale i v Záhorovicích, Komni, Starém 
Hrozenkově a Pitíně ve spolupráci s míst-
ními základními a mateřskými školami. 
Děti tak nemusí za kroužky dojíždět, mají 
vše dostupné v prostředí, které znají. A ro-
diče nemusí složitě zajišťovat jejich vyzve-
dávání a převážení. 
 V  tomto školním roce jsme také za-
hájili realizaci projektu v  rámci OP  VVV: 

 A na závěr poděkování všem, kteří 
v Bojkovicích přispěli a podpořili tak Svět-
lušku – nadační fond Českého rozhlasu. 
V letošním roce podpořili Bojkovice tuto 
sbírku na pomoc nevidomým a slabozra-
kým částkou 13.112 korun. Děkujeme!

Margita Tyroltová, 
ředitelka DDM Bojkovice

Dům dětí a mládeže na začátku školního roku
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Co nového v Muzeu Bojkovska
 Změna otevírací doby

Podzim nám zaklepal na vrátka a s ním 
se změnila také otevírací doba Muzea 
Bojkovska. Pro návštěvníky expozic 
je od  října do  dubna otevřeno vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 
do  17 hod., v  neděli si můžete pro-
hlédnout muzeum od  13 do  17  hod. 
Ačkoliv pro veřejnost již máme otevře-
no jen dva pracovní dny, neznamená 
to, že máme v  ostatní dny dovolenou. 
V  budově muzea jsme každý den. Po-
kud někdo potřebuje uveřejnit zprávu 
do  Našeho Bojkovska, rezervovat pro-
stor v kulturním domě na konání rodin-
né oslavy nebo využít muzejní knihovny 
a badatelny, může využít vchod směrem 
od  parkoviště u  obchodu Hruška, kde 
budeme všem zájemcům k  dispozici.
Mimo hlavní turistickou sezó-
nu pracujeme rovněž v  depozitá-
řích, kde probíhají pravidelné úkli-
dy, evidence sbírkových předmětů, 
jejich konzervace a  inventarizace. 

 Výstavy
Dne 1.  října byla slavnostní vernisáží 
zahájena výstava věnovaná 100.  výročí 
založení Měšťanské školy v Bojkovicích. 
Všichni, kdo bojkovskou školou prošli, 
ale nejen ti, si k nám mohou až do kon-
ce prosince přijít na  svá školní léta za-
vzpomínat. Na  výstavě se dozvíte, jak 
těžké byly počátky školství v  Bojkovi-
cích, jaké učební pomůcky se používa-
ly v průběhu 20. století, můžete si pro-
hlédnout také fotografie z různých akcí 
v  průběhu stoletého fungování školy. 
Výstava je nainstalovaná ve dvou míst-
nostech – v té první naleznete spíše his-
torii, ta druhá je věnovaná současnosti. 
K  vidění jsou také moderní pomůcky, 
které při výuce využívají dnešní žáci se 
svými učiteli. Výstava mohla být realizo-
vána díky zapůjčení učebních pomůcek, 
učebnic a  dalšího materiálu ze  Základ-
ní školy T.  G.  M. v  Bojkovicích a  také 
historických dokumentů ze  Státního 
okresního archivu v Uherském Hradišti. 
Velmi děkujeme současnému řediteli 
ZŠ  TGM Zdeňku Ogrodníkovi i  emerit-
nímu řediteli Zdeňku Ogrodníkovi  st. 
za  bezvadnou spolupráci při výběru 
exponátů a pomoc při instalaci výstavy.
Do  konce roku připravujeme ješ-
tě výstavku k  výročí Marie Jaškové.

Eva Hamrlíková

Světlovánek ve štýrském Hradci

Po návratu z  festivalu v  německém Bitburgu jsme si říkali, jak nám bylo krásně 
a kdoví, kdy se zase naskytne příležitost vidět se a tančit i jinde než u nás v Bojko-
vicích. Většinou takové zájezdy bývají jednou, maximálně dvakrát do roka. Ne, že 
by nám Bojkovice nestačily, máme to tu velmi rádi, ale v zahraničí to má zase úplně 
jiné kouzlo.
 A pak to přišlo! V  půlce léta jsme dostali pozvání na  jednodenní vystoupení 
ve Štýrském Hradci neboli německy Grazu. Říkáte si – jednodenní vystoupení? Co 
to je? To se s týdenním Německem nedá srovnat! To máte tak trochu pravdu, ale 
tak trochu taky ne. Graz byl výjimečný tím, že jsme na vystoupení, které probíhalo 
v neděli 31. srpna, vyjeli už den předem v šest ráno. „Ať z toho taky něco máme!“ 
Říkali jsme si. V sobotu jsme tedy přijeli a pochodili po památkách, po městě, užili 
jsme si krásný výhled ze Schlossbergu a také jsme se koupali v místním jezeru. 
 Večer jsme se pak jeli ubytovat. Dopředu jsme věděli, že budeme všichni spát 
v  jedné tělocvičně, takže roztáhnout karimatky a  spacáky, a  zábava začala. Jak 
za starých časů. Pak jsme se šli podívat na náměstíčko, kde jsme měli následující 
den vystupovat. Náměstí hezké, všude samé vinné a pivní stánky, ale podium malé 
– akorát tak pro muziku. Takže jsme se rozhodli, že budeme vystupovat na betonu. 
To nám nevadilo, jsme z různých festivalů zvyklí na ledasco.
V neděli nás Rakušané pohostili bohatou snídaní a šlo se vystupovat. Mělo to ale 
malý zádrhel. V Grazu bylo asi čtyřicet stupňů ve stínu a my vystupovali na přímém 
slunci. A ještě k tomu půl dne. Naštěstí ne v kuse, protože i s těmi přestávkami to 
bylo dost náročné, ale vystoupení se povedlo, Rakušanům se moc líbilo a všichni, 
včetně nás, byli spokojeni. 
 Grazem jsme moc příjemně zakončili léto. Někteří z nás šli den poté do školy, 
někteří do práce, ale stále s úsměvem na dny plné hezkých vzpomínek.

Eliška Valášková
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Začátek podzimu v městské knihovně
Nový školní rok začal, a tak můžeme i u nás 
po krátké prázdninové odmlce pokračovat 
v akcích pro veřejnost i školy. 
 V  měsíci září naše knihovna nabíd-
la svým čtenářům, a  především žákům 
základních škol novou službu, a to oba-
lování učebnic a  sešitů po  celý měsíc 
za zvýhodněnou cenu. Žáci 1. až 6. tříd 
se mohli přihlásit do čtenářského krouž-
ku Knihomílek. Vzhledem k malému po-
čtu zájemců však kroužek pro letošní 
rok otevřen nebyl. Ale knihovna na „vav-
řínech“ neusne, chtěli bychom rozjet 
setkávání se čtenáři a  přáteli knihovny 
napříč generacemi.  Pokud se to podaří, 
budu vás o tomto počinu informovat.
 A jak už to tak bývá, každoročně 
připadá první říjnový týden v  knihov-
nách na celostátní akci zvanou Týden 
knihoven, kterou vyhlašuje SKIP (Svaz 
knihovníků a  informačních pracovní-
ků). Letos proběhl již 23. ročník. Opět se 
mohli noví čtenáři přihlásit do knihovny 
zdarma (toho využilo několik nových 
zájemců) a bylo otevřeno po celý týden, 
kromě soboty a neděle. V knihovně již ně-
kolik měsíců probíhají paralelně čtyři vý-
stavy, na které jste se mohli přijít podívat. 
Kdo to nestihl, může k nám zavítat ještě 
v  půjčovních dnech. Výstavy potrvají až 
do konce letošního kalendářního roku.
 K  Týdnu knihoven patří už tradiční 
Posezení se seniory. Proběhlo 1.  října 
2019 v deset hodin a toto setkání jsme 
rozšířili i o další příznivce naší knihovny. 
Datum našeho setkání nám krásně vyšel 
na Mezinárodní den seniorů, který byl 
vyhlášený OSN v roce 1991. Proto jsme 
se na začátku akce přesunuli do  ves-
tibulu penzionu, kde pro seniory bylo 
připraveno kratičké vystoupení žáků 
z  mateřské školy. Děti zazpívaly písnič-
ku a  zarecitovaly básničky. Na  konci 
vystoupení rozdaly seniorům papírové 
kytičky. Poté jsme se vrátili do knihovny 
a tam jsme si při kafíčku, čaji a drobném 
občerstvení spolu povídali a vyzkoušeli 
jsme si i  několik zajímavých kvízů růz-
ných témat. V  jedenáct hodin mezi nás 
zavítala regionální autorka Jana Císařo-
vá, kterou jsme na toto setkání pozvali. 
Představila nám svou další knihu Osu-
dová setkání. Jedná se o první díl z pě-
tidílného cyklu Zahradnice z předměstí. 
Kromě toho nás seznámila i se svými již 
dříve vydanými knihami, které autorka 
darovala knihovně a můžete si je zapůj-
čit. Děkujeme.
 Ve středu pak proběhla přednáška 
s  knihovnicí na  téma Webový katalog 
a  čtenářské konto. O  přednášku nebyl 
velký zájem, takže soudím, že se čtenáři 
(a  tím myslím nejen dospělí, ale i  děti) 

s  novým katalogem a  svým účtem po-
prali a vše co potřebují vědět, se naučili 
sami.
 Další akcí, pořádanou ještě v rámci 
Týdne knihoven, bylo autorské čtení 
s  Kateřinou Dubskou, které proběhlo 
ve čtvrtek 10. října 2019 v 18 hodin. Au-
torka nám představila svou již čtvrtou 
knihu z  Kopce do kopce. Beseda byla 
ukončena autogramiádou.
 A co naše oblíbené cestopisné besedy?
 Ve čtvrtek 17.  října 2019 v  18 ho-
din  proběhla již očekávaná cestopisná 
přednáška JEDEN ROK V (DIVO)ČÍNĚ 
s Dianou Hodulíkovou.

 Na co se můžete ještě do konce 
roku těšit?

 Ve čtvrtek 14. 11. 2019 v 18 hodin – 
cestopisná přednáška Švédsko a Norsko 
s Miroslavem Rafajem

 Ve středu 27. 11. 2019 v 18 hodin – 
cestopisná přednáška Kanada s Markem 
Císařem

 V  neděli 1. 12. 2019 od 13 hodin – 
Den pro dětskou knihu

 Kristýna Šopíková, knihovnice

Co nového v Muzeu Bojkovska

Z kultury

 V neděli 22. září 2019 se v bojkovském kulturním domě uskutečnil koncert známé-
ho pěveckého dua eva a Vašek. Jejich zpěv potěšil zejména starší generaci místních, 
ale i přespolních návštěvníků.
 Včelí medvídci od jara do zimy. Takový byl název divadelního představení di-
vadla Věž z Brna. Představení, které odehrály brněnští herci 8. října 2019, zhlédly děti 
z bojkovských škol a také z okolí – Komně, Záhorovic, Pitína i Slavičína.
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Setkání pod Světlovem
Letošní 6.  ročník Setkání pod Svět-
lovem, který se konal v  sobotu 14. 
září 2019, jsme určitě ne náhodou 
věnovali vzpomínce na  vlastivěd-
ného pracovníka Karla Pavlištíka.
 Tento skvělý etnograf, choreograf, 
muzejník, spisovatel, a  především 
dobrý člověk se zasloužil o  spoustu 
dobrých věcí nejen ve Zlíně, ale i v Boj-
kovicích. Se  souborem Světlovan spo-
lupracoval od roku 1977 a je autorem 
kmenového repertoáru souboru. Karel 
Pavlištík se zasloužil také o  to, že se 
verbuňk dostal na  seznam nehmot-
ného kulturního dědictví UNESCO. 
Město Bojkovice udělilo doktoru Karlu 
Pavlištíkovi Pamětní list a  poděkování 
za dlouholetý výrazný přínos na rozvo-
ji lidové kultury v  Bojkovicích a  okolí.
 V  programu letošního Setkání pod 
Světlovem jste mohli vidět soubory, 
na jejichž programech se Karel Pavlištík 
podílel. Spojitost s pozvaným souborem 
Dolina ze Starého Města je zase v  tom, 
že vychovává tanečníky verbuňku. 
 Program byl opět rozdělen na  dvě 
části. V té první, nazvané Děti pod Svět-
lovem, jste mohli vidět dětský soubor 

Kalužiar z Martina. Ten u nás byl v rámci 
spolupráce s  festivalem konaným v Lu-
hačovicích. Dále dětské soubory Slatin-
ku ze Suché Loze, Pitíňánek a Světlová-
nek. Následoval hlavní pořad Setkání 
pod Světlovem, ve kterém se představil 
domácí soubor Světlovan, následovala 
Kašava ze  Zlína, Rozmarýn z  Újezdce 
u  Luhačovic, Vonica ze  Zlína a  Dolina 
ze Starého Města se svými cimbálovými 
muzikami. Moderovala Kateřina Kahou-
nová a Matěj Breznický. Záštitu nad fes-

tivalem převzal starosta Bojkovic Petr 
Viceník, který festival i zahájil. Návštěv-
níci měli možnost si zakoupit knížku 
Josefa Holcmana – Karel chodí po zemi, 
kterou autor věnoval Karlu Pavlištíkovi.
 Počasí festivalu přálo, a  tak diváci 
strávili příjemné odpoledne, po  kte-
rém následovala beseda u  cimbálu 
nazvaná Proč bysme veselí nebyli. 
Tak proč bysme veselí nebyli i  na příš-
tím ročníku Setkání pod Světlovem.

Marie Špiritová

Svatováclavské hody v Přečkovicích
V  sobotu 28. září 2019 proběh-
la v  Přečkovicích tradiční hodo-
vá veselice s  bohatým programem.
 Hodová sobota začala v  místním 
kulturním domě otevíráním nově vy-
budované pergoly. Ve spolupráci s rad-
nicí města (pomoc s  profinancováním 
materiálu) a  s  velkou aktivitou, nadše-
ním a  houževnatou prací členů spolku 
Živé Přečkovice i  dalších spoluobča-
nů vzniklo v  Přečkovicích další dílo, 
na  které můžeme být hrdi. Dřevěná 
pergola je v  přírodním stylu a  krásně 
zapadá do retro  stylu našeho kulturní-
ho zařízení. Pergola byla pojmenována 
po  hlavním „architektovi“ akce Antoní-
nu Lancovi. Při slavnostním otevírání 
se podávaly dančí medailonky, přičemž 
dančí zvěř darovali myslivci z Přečkovic.
 V  hlavním sále poté probíhala ho-
dová zábava. K  tanci nám hrála coun-
try kapela LOS  NASCHVILLOS, která si 
hostování v Přečkovicích velmi oblíbila. 
Velkým zpestřením sobotního večera 

bylo taneční vystoupení historické sku-
piny RYTÍŘI VIR FORTIS ze Zvolena. Ta 
nás atmosférou za  svitu loučí přenesla 
do 14. století. Jejich vystoupení bylo za-
hájeno již tradičním výstřelem z kanonu.  
 Hodová zábava v  Přečkovicích 

proběhla opět v  příjemné a  druž-
né náladě. Velké poděkování patří 
všem, kteří se na  přípravě akce podí-
leli, všem zúčastněným a  také těm, 
kteří přispěli do  bohaté tomboly.

Jitka Grunová, kronikářka Přečkovic
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DFS Světlovánek poprvé za hranicemiSetkání pod Světlovem

Svatováclavské hody v Přečkovicích

Dobrý festival se pozná mimo jiné tak, že 
se nám z něho nechce domů. Platilo to 
třeba o 1. ročníku Medzinárodného det-
ského folklórneho festivalu Deti v  tan-
ci v  Prievidzi na Slovensku. Pořádající 
Malý Vtáčník známe už nějaký ten rok 
– naposledy jsme se viděli letos na Svět-
lovském bále v Bojkovicích. Stejně jako 
s  brněnským souborem Jánošíček, 
který přijel do  Prievidze spolu s  námi. 
 Jak se nejlépe soubory poznávají 
a utužují kamarádství? Když se děti uby-
tují v  rodinách tanečníků a  muzikantů. 
Ani jsme se nestačili divit, jaká obrovská 
parta se z těch našich svěřenců za ty čty-
ři dny stala. Muzikanti společně secvičili 
závěrečnou písničku a všichni tanečníci 
se naučili její text i  jednoduchý tanec. 
 Když jsme netančili pro diváky, spo-
lečně jsme se bavili. My Světlovánci 
s muzikou ZUŠ jsme ale ze společného 
programu v  pátek na  pár hodin ujeli 
a  jedno vystoupení si přidali – nemoh-
li jsme totiž s naším „školním“ pásmem 

chybět na oslavách 100 let od založení 
Měšťanské školy v  Bojkovicích. V  Prie-
vidzi na nás do  večera naši „náhradní 
rodiče“ počkali, a tak si s nimi děti v so-
botu užili třeba výlet na  zámek v  Boj-
nicích. Tečka za  krásným festivalem 
v  Prievidzi byl sobotní galaprogram 
i  společný večer u  cimbálu. To byl ran-

dál! Nevěřili byste, jak to u muziky umí 
rozjet naši deseti i  čtrnáctiletí taneční-
ci. A  i  když se nám s  Prievidzou louči-
lo těžce, přece jenom jsme si s  sebou 
odvezli spoustu zážitků, vzájemných 
kontaktů i  příslib, že se zase uvidíme.

Karolína Peřestá

Bojkovský kalendář 

Bojkovský kalendář s historickými fotografiemi a termíny kul-
turních akcí na rok 2020 si můžete zakoupit za 99 korun na 
Infocentru Muzea Bojkovska, Benzince Blok, Trafice Bojkovice 
a také prodejně místního papírnictví.

Slovácké divadlo
Informace pro předplatitele do Slováckého divadla v  Uher-
ském Hradišti. 
 Další představení pod názvem LeS bude ve  čtvrtek 
21. 11. 2019.
 Odjezd autobusu v 17.30 hodin z Pitína, 17.45 hodin z Boj-
kovic od Obchodního domu TIS, 17.40 hodin z Rudic.

Slovácké divadlo – předplatné 2020
Zájemci o  předplatné do  Slováckého divadla v  Uherském 
Hradišti na příští sezónu, můžete se přihlásit u Marie Špirito-
vé, tel.: 572 642 319, e-mail: m.spiritova@seznam.cz – co nej-
dříve. Cena vstupenek na šest představení je 1350 Kč a 1230 
Kč podle pořadí. Doprava autobusem z Bojkovic je za 456 Kč, 
z Pitína 480 Kč. 

Tituly předplatného pro rok 2020:

 Gabriela Preissová, Její pastorkyňa, režie: Zetel

 Tom Robbins, V žabím pyžamu, režie: Jakub Maceček

 John Graham, Hexenšus, režie: Zdeněk Dušek

 Václav Štech, Deskový statek, režie: Igor Stránský

 Karel Steigerwald, Hraj komedii Tragédie hereček
 režie: Břetislav Rychlík

 Tim Rice, Andrew Lloyd Webber, Jesus Christ Superstar
 režie: Dodo Gombár
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Klub Maják
Klub Maják Bojkovice srdečně zve všechny příznivce 
a milovníky umění, kultury a zábavy na akce přelomu roku.

 KVÍZOVÁNÍ – oblíbený pořad ve všech koutech naší 
republiky – v klubech a hospůdkách. Podstatou je sou-
těžní, ale hlavně zábavný kvíz pro týmy utvořené k  to-
muto účelu v daném městečku. 
Sobota 9. listopadu 2019 v 19 hodin.  

 POHÁDKY Ze ZÁMKU – neděli v divadle pro malé i 
velké diváky pro tentokrát připravují divadelníci ze Sla-
vičína – SemTamFór. 
Neděle 10. listopadu 2019 v 16 hodin, vstupné jako obvyk-
le.  

 FILUMeNa MaRTURaNO – slavná italská divadelní 
komedie agentury Harlekýn v  hlavních rolích se Simo-
nou Stašovou a Svatoplukem Skopalem. 
Pondělí 11. listopadu 2019 v 19 hodin. Předprodej vstupe-
nek probíhá od 1. října. 

 MY BLUeS II. – vernisáž k  výstavě elišky Reginá-
čové a JaZZ CaFÉ s  Duende v  latinsko-amerických 
rytmech.
Pátek 15. listopadu 2019 v 19 hodin. 

 NOVOROČNÍ KONCeRT – tradiční koncert se zdravi-
cí a novoročním přípitkem starosty města Bojkovice Pe-
trem Viceníkem. Tentokrát se hudební program postará 
Prague Cello Quartet v repertoáru mnoha žánrů.
Úterý 14. ledna 2019 v 18 hodin, předprodej vstupenek už 
od 2. prosince 2019. 

Dechovka byla, je a bude  |  6. 10. 2019



Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E NA

Přehled kulturních a společenských akcí

KULTURA

Klub Maják PŘeHLeD KULTURNÍCH a SPOLeČeNSKÝCH aKCÍ

Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání
1. 5. – 31. 12. Galuška – Kožík – Legátová – Zikmund výstavy Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

1. 10. – 31. 12. 100. výročí založení Měšťanské školy v Bojkovicích výstavy ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice, Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska

9. 11. Kvízování soutěžení týmů Maják Bojkovice, z. s. Klub Maják

10. 11. Pohádky ze zámku divadelní představení Maják Bojkovice, z. s. Klub Maják

11. 11. Filumena  Marturano divadelní představení Maják Bojkovice, z. s. Klub Maják

11. 11. Lucerničková slavnost akce pro rodiny s dětmi Mateřská škola Bojkovice Tillichovo náměsV

14. 11. Švédsko a Norsko cestopisná přednáška Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

15. 11. My Blues II – kresby a grafiky vernisáž výstavy Maják Bojkovice, z. s. Klub Maják

15. 11. JAZZ CAFÉ – Duende hudba Maják Bojkovice, z. s. Klub Maják

17. 11. Shromáždění u příležitosb 17. listopadu speciální akce Město Bojkovice, Muzejní spolek Aloise Jaška Tillichovo náměsV

23. 11. Kateřinská zábava hudba, tanec Sbor dobrovolných hasičů kulturní dům

27. 11. Mikulášské předvádění řemesel tradiční akce Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska

27. 11. Kanada cestopisná přednáška Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

29. 11. Adventní setkání s rozsvěcením vánočního stromu tradiční akce ZŠ T.G. Masaryka Bojkovice Tillichovo náměsV

1. 12. Den pro dětskou knihu akce pro rodiny s dětmi Městská knihovna v Bojkovicích Městská knihovna

1. 12. Adventní koncert ZUŠ koncerty ZUŠ Bojkovice a SPS Notabene Bojkovice kostel sv. Vavřince 

6. 12.-31. 1. 2020 Marie Jašková (1909-1993) výstavy Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska

8. 12. Adventní koncert ZUŠ koncerty ZUŠ Bojkovice a SPS Notabene Bojkovice kostel sv. Stanislava v PiVně

!  
listopad–prosinec

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ  

10. 12. Vánoční pohlazení mulboborová akce ZUŠ Bojkovice Klub Maják

13.-14. 12. Vánoční jarmark tradiční akce Město Bojkovice, Muzeum Bojkovska, p. o. Tillichovo náměsV

16. 12. Koledování nejmladších hudebníků hudba, zpěv ZUŠ Bojkovice Klub Maják

21. 12. Zpívání u Katky tradiční akce Smíšený pěvecký sbor Notabene Bojkovice nábřeží T. G. M.

26. 12. Štěpánská zábava hudba, tanec SK Slovácká Viktoria kulturní dům

26. 12. 22. ročník štěpánského turnaje v sálové kopané sport T.J. Sokol Bojkovice sportovní hala

28. 12. Pochod k Rumunovi turisbka Klub bojkovských skepbků, s. o. s. Bojkovice a okolí

31. 12. Silvestrovský pochod k Masarykovu dubu turisbka T.J. Sokol Bojkovice Bojkovice a okolí



Z liturgického kalendáře
 1. listopad – VšICHNI SVaTÍ

 2. listopad – PaMÁTKa ZeSNULÝCH
„Matičko Kristova, klíčnice nebe, za  duše 
v očistci prosíme Tebe. Mateřskou přímlu-
vou otevř jim bránu, ony už touží tak 
po Kristu Pánu...“
 Toto je krásná prosba k Matičce Boží, 
kterou prosíme za dušičky našich blízkých, 
kteří nás předešli na  věčnost a  zakončili 
tak svou pozemskou pouť. Tyto svátky nás 
spojují s  věčnou Boží svatostí. Myšlenka 
na  smrt nás odpoutává od  všeho zlého 
a pobízí nás k dobrému a ke konání dobra. 
Zemřelým pomáháme především mod-
litbou, kterou spojíme s  vlastní snahou 
o pokání, s přijetím svátosti smíření a sva-
tým přijímáním. V těchto dnech chodíme 
na hřbitovy, navštívit naše drahé zesnulé, 
abychom jim vyjádřili, že jsme jim nablíz-
ku, že na ně vzpomínáme a děkujeme jim 
za všechno, co se během našeho společ-
ného pozemského života uskutečnilo. 
Když obcházíme hřbitovy, abychom se 
vroucně pomodlili za zesnulé, jsme vyzvá-
ni zároveň k tomu, abychom s upřímností 
a odvahou obnovili svou víru ve věčný ži-
vot a  svědčili o  ní. Myšlenka na  smrt nás 
může odvrátit od zlého a posílit v konání 
dobra, pokud ještě máme čas, můžeme ho 
ke  konání dobra využít. Bůh, který vstu-
puje do našeho života nám říká: „Já jsem 
vzkříšení a život, kdo věří ve mně, i kdyby 
zemřel, bude žít, a žádný, kdo věří ve mně, 
nezemře navěky.“/Jan 11, 25, 26/.

 24. listopad – JeŽÍš KRISTUS KRÁL
„Ježíši, Králi nebe a země, přitáhni k sobě 
náš český lid, ať v jeho srdci a v jeho mysli 
vládne tvůj řád a bezpečný klid!“  
 Slavnost Ježíše Krista Krále je oslavou 
dovršení Božího plánu. Tento svátek je dů-
vodem k radosti, utvrzením naděje, že svět 
se Bohu nevymkl z rukou. Bůh je Král králů, 
on vládne světu a nikdo mu jeho moc ne-
může vzít. Hospodin dá požehnání a pokoj 
svému lidu, ať udělí všem národům dar 
jednoty a  pokoje, neboť on žije a  kraluje 
na věky věků. Slavnost Krista Krále na konci 
církevního roku připomíná našeho průvod-
ce časem. Ježíš chce bydlet s  námi, chce 
přebývat mezi lidmi, proniknout celou naší 
bytostí. Obraťme se ke Kristu a zapojme se 
do  společenství věřících, kteří usilují o  to, 
aby svou víru proměnili ve skutek.

 PROSINeC
„Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho 
s ním, a bude v onen den světlo velké, ale-
luja.“

 NOVÝ CÍRKeVNÍ ROK
S jeho počátkem začíná velká příprava 
na příchod Páně. Prosme Ducha Svatého, 
aby nás vedl do vznešených Božích tajem-
ství.

 aDVeNT
Advent máme, svíce plane, jedna, dvě, tři. 
A když ta čtvrtá hoří, Ježíšek u dveří stojí.
Adventní doba soustřeďuje naši pozor-
nost k  příchodu Vykupitele především 
jako Krále a Mesiáše. Čas očekávání a pří-
pravy na vánoční svátky, na dobu velkého 
milosrdenství, které nám Bůh prokázal. 
Rorátní mše svaté, posilují naši touhu 
po  světle Ježíše Krista, po  jeho příchodu 
a přítomnosti, dává nám příležitost změnit 
své smýšlení, činit pokání, přijmout Boha 
Otce v Ježíši Kristu do svého života a své-
ho srdce.

 1. prosinec 
 – PRVNÍ NeDĚLe aDVeNTNÍ
Začíná jí období adventu. Adventní čtyř-
týdenní doba je od počátku vedena v du-
chu mariánské úcty. Matka Boží očekávala 
narození svého dítěte, a tak věřící lid oče-
kává narození svého spasitele. Do tohoto 
období spadá památka i několika světců, 
k nimž se pojí lidové tradice i pověry. Patří 
mezi ně i sv. Barbora s větví, která na Váno-
ce rozkvétá, sv.  Lucie jako postava světla 
a sv. Mikuláš, krásný svátek dětí, nosí dě-
tem nadílku a  připomíná brzký příchod 
očekávaného Ježíška. V  adventní době 
soustředíme naši pozornost k  příchodu 
Krista – Krále a  Mesiáše. Poslední čtvrtá 
neděle adventní je tak blízko Štědrému 
večeru, která nás přivádí na  přípravu mi-
lostiplného svátku Božího narození.
 Modleme se v  době adventní o  mi-
lost Vánoc, aby Spasitel přišel k nám, aby 
nám otevřel oči i srdce. Křesťanský advent 
je příležitostí, abychom v  sobě probudili 
smysl očekávání, vrátili do  našich srdcí 
víru. Oporou k  takovéto vnitřní radosti je 
nám Panna Maria, skrze níž nám bylo da-
rováno Jezulátko. O  slavnosti jeho naro-
zení, prosíme tě, abys také vstoupil do na-
šeho domu a přinesl nám své požehnání, 
víru, naději a lásku. Plnost pokoje a radosti 
z  rukou Jezulátka a  jeho přečisté Matky 
o  svátcích vánočních a  Boží požehnání 
do nového roku vyprošujeme všem našim 
farníkům a spoluobčanům.

 29. prosinec — SVaTÁ RODINa 
 – JeŽÍš, MaRIa a JOSeF
Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě 
následujeme příklad svaté Rodiny a  svůj 

pozemský domov naplňujeme společen-
stvím lásky v našich rodinách. Následujme 
příkladu, který nám dává Svatá Rodina. 
Prosme, aby Bůh zachoval v  našich rodi-
nách pokoj, klid a  daroval nám svornost, 
zbožnost, lásku, pohodu, aby láska Boží 
nás hřála a svítila nám na cestu.

Ať dary Boží milosti po celý rok vás chrání, 
Bůh vám dá štěstí, radost, hojnost požeh-
nání. Aby královská hvězda Boží dobroty 
zářila do dnů svátečních a přinesla hojnost 
štěstí a pokoje do všech dnů nového roku.

PODĚKOVÁNÍ – všem ochotným farní-
kům za pomoc a ochotu při vykonávání 
různých činností pro farnost. Pán Bůh 
všem za jejich práci zaplať a požehnej jim 
do dalších dnů.

Emílie Salátová

KŘESŤANSKÉ OKÉNKO
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Bratrská láska krále Václava I.

Já tehdy mezi dveřmi stát zůstal,
hledíce v tichém úžasu na tebe,
zcela zapomenul jsem na sebe,

se sluncem jas jantaru stále vzrůstal.

Či snad to ani sluncem nebylo?
Snad jsem se až dodnes mýlil zcela?
Čí jen to tehdy zář v komnatě byla?
Pro dobrotu tvou vše Bohem zářilo.

Hle má drahá sestra v Božím světle,
hledíc na tebe, hledíc na kříž z jantaru,
v posvátném tichu, jak v jiném světě.

Skoro zcela patříš Bohu, sestřičko,
zasvětíš se jak opustíš komnatu,

vždy bylas Jeho, tak jen pojď, Anežko.

 Sonet o odchodu sv. Anežky do kláštera 
napsala Ludmila Kodýtková 

Svátost biřmování 5. 10. 2019.
Hödl Photography
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši noví občánci
Viktor Čech Petr Dleštík
Jakub Ehrenberger Jasmína Kročilová
Mateo Legín Charlotte Ristič
Adina Ondrůšková Šarlota Pyszková
Bohumír Strommer Amálie Surá
Nikola Tykalová Ester Valíčková

Odešli z našich řad
Miroslav Chovanec, 77 let, Bojkovice
Pavel Juračka, 63 let, Krhov
Josef Maca, 70 let, Přečkovice
Rudolf Píša, 77 let, Bojkovice
Marie Sechovcová, 75 let, Bojkovice
Oldřich Vitásek, 63 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Kdo v srdcích žije, neumřel…
Dne 7. května 2019 tomu bylo 13 let, kdy nás 
navždy opustil pan Josef JeHLIČKa a 11. října 
2019 by se býval dožil 95 let. 
S láskou a vděčností vzpomíná celá rodina

Dne 23. září 2019 jsme vzpomněli 
smutné 2. výročí úmrtí paní 
Marie STOLaŘÍKOVÉ a dne 
7. října 2019 uplynulo 8 let od 
úmrtí Jana STOLaŘÍKa. 
Stále vzpomíná dcera s rodinou

Dne 30. září 2019 jsme vzpomněli 1. výročí 
úmrtí mého manžela, našeho tatínka 
a dědečka pana Vojtěcha CHYTRÉHO.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná celá rodina

Dne 4. října 2019 jsme vzpo-
mněli 50. výročí úmrtí tatínka 
Josefa SVITÁKa a dne 
26. prosince 2019 vzpomeneme 
8. výročí úmrtí maminky paní 
aloisie SVITÁKOVÉ.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi

Dne 18. října 2019 jsme si 
připomněli nedožité 
100. narozeniny pana 
Ladislava BaCHŮRKa 
ze Bzové a 22. 10. 2019 uplyne 
19. let od úmrtí jeho manželky 
paní Růženy BaCHŮRKOVÉ. 
S láskou a úctou vzpomíná dcera Helena s rodinou a ostatní 
příbuzenstvo.

Kdo lásku a dobro dával, ten neodešel 
a žije v našich srdcích dál.
Dne 5. listopadu 2019 vzpomeneme smutné 
20. výročí úmrtí pana Jána HaLaMČÁKa ze Bzové.
S láskou vzpomíná manželka a synové s rodinami

O radost se člověk dělí, zatímco smutek nosí sám. 
Na Štědrý den to bude dvacet let, co nás navždy 
opustil náš manžel a dědeček pan Milan POLÁCH. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami

Společenská kronika

Informace pro uveřejňování příspěvků 
ve Společenské kronice

 Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice kontaktuj-
te Zdenku Maňasovou osobně v  Knihovně Muzea Bojkovska 
nebo elektronicky na adrese zdenka.manasova@muzeumboj-
kovska.cz. Bližší informace na tel. 736 210 710.
  Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 a s ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů 
č. 2/2004 je potřebný váš souhlas.

Vítání do života 21. 9. 2019
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SPORT

Fotbalová mládež SK Slovácká 
Viktoria Bojkovice doma i ve světě
Fotbalový podzim 2019 ještě zdaleka 
není u konce, ale přesto už můžeme leh-
ce bilancovat velmi úspěšnou sezonu 
2019 zejména u  mládežnických druž-
stev, počínaje těmi nejmladšími benja-
mínky, přes mladší a starší přípravku, až 
po týmy mladších a starších žáků a do-
rostu. Po  skončení ročníku 2018/2019 
bez problému všechny týmy (žáci jako 
nováčci) uhájily příslušnost v  krajském 
přeboru a „B“ tým žáků zvítězil v okresní 
soutěži. Všechna družstva si také dob-
ře počínala v  zimní halové sezoně, kde 
umístění na  předních příčkách v  celé 
řadě turnajů už prakticky nebylo žád-
ným překvapením. Na  turnajích ben-
jamínků, zimní halové lize přípravek, 
na  memoriálu Pavla Floreše – turnaje 
žáků, Gazda Cupu v  Uherském Brodě, 
Bobík Cupu v Hluku, na halovém turnaji 
ve  Veselí nad Moravou, v  Dubnici, Pú-
chově a  celé řadě dalších turnajů, buď 
týmy Slovácké Viktorky zvítězily nebo se 
umístily na podiu. 
 Je až neuvěřitelné, že v  době, kdy 
mnohé fotbalové subjekty se potýkají 
s nedostatkem hráčů a samostatně ne-
mohou vytvořit mládežnická družstva 
(v  našem regionu se například musely 
spojit tradiční mládežnické bašty Bru-
mov a Valašské Klobouky), SK  Slovácká 
Viktoria Bojkovice ve spolupráci s TJ Pi-
tín počet mládežnických družstev roz-
šiřuje. V  současné době zabezpečuje 
činnost osmi mládežnických družstev. 
Benjamínky vede trenér Jan Baier, Mirek 
Valášek a Marian Varga, mladší příprav-
ku vede Lubomír Valter ml. a Petr Janča-
řík, starší přípravku Daniel Vacula a Mi-
chal Matoušek, mladší žáky Lubomír 
Valter  st., Michal Šimoník a  Jiří Kaplan, 
starší žáky Filip Urbánek, Marek Kuchař 
a  Michal Vrba, „B“ žáky-Pitín vede Petr 
Pospíšil a  Kamil Berčík, dorost Pavel 
Miča a Marek Novotný, „B“ dorost – Pitín, 
Michal Vrba a Filip Urbánek. Neskromně 
můžeme říci, že v  práci s  mládeží patří 
SK Slovácká Viktoria Bojkovice k nejlep-
ším v kraji Zlín. Všem, kteří se na vedení 
mládežnických družstev Slovácké Vikto-
rky podílejí patří velké poděkování, ne-
boť bez jejich dobrovolné, každodenní, 
trpělivé a obětavé práce by mládežnic-
ká družstva nemohla existovat.
 Vrcholem letošní fotbalové sezony 
mládeže však byla účast na  meziná-

rodním turnaji “AMFORA CUP“ v  Chor-
vatsku, kterého se zúčastnilo v  devíti 
kategoriích přes 120 týmů z celé střední 
Evropy. SK  Slovácká Viktoria byla za-
stoupena dvěma týmy – mladšími žáky 
U12 a starší přípravkou U11. Turnaj star-
ších přípravek se hrál v  letovisku Poreč 
a mladší žáci hráli svůj turnaj v krásném 
letovisku Umag. V  nabité konkurenci 
týmů z  Rakouska, Německa, Itálie, Ma-
ďarska, Švýcarska, Slovenska, Polska, 
Slovinska, ale i Česka žádný z týmů Slo-
vácké Viktorky nezklamal a oba shodně 
vybojovaly 5.  místo. Mladší žáci – dru-
zí v  základní skupině podlehli v  boji 
o 4. příčku ligovému týmu z Třince 1:2, 

ale 5. místo ze dvanácti účastníků bylo 
skvělé. Za sebou nechali takové týmy 
jako například Vídeň 1980, Circolo Řím, 
ale i  třeba Valašské Meziříčí. Na tomto 
úspěchu se podíleli hráči Adam Bětík, 
Patrik Blaha, Jakub Červenka, Sebastian 
Habáník, Matyáš Chovanec, Štěpán Jál, 
Honza Janůj, Adam Kalík, Antonín Kou-
bek, Sebastian Marušák, Tadeáš Pešek, 
Dalibor Toman, Tadeáš Trnka a  trenéři 
Lubomir Valter st. a Jiří Kaplan. 
 Starší přípravka dosáhla ještě lepšího 
výsledku, protože bojovala v konkurenci 
24  účastníků o  pódiové umístění. Zví-
tězila ve  čtyřech zápasech. Porazila  ra-
kouské týmy Mannersdorf, PHH Fortunu 

Naše Bojkovsko
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a SK Austriu Klagenfurt a německý tým 
Lanweid. Jediná prohra s pozdějším ví-
tězem italským týmem Fossolo 76 Bo-
logna v  podivném systému hodnocení 
jí stanovila konečné 5.  místo, což je 
však supr výsledek. Na tomto výrazném 
úspěchu bojkovské fotbalové mládeže 
se podíleli hráči Matěj Berčík, Martin 
Chmela, Adam Koudela, Viktor Micha-
lec, Ladislav Mlček, Martin Podškubka, 
Tomáš Raždík, Michal Ridoško, Michal 
Šimoník, Bronislav Valíček, Lucie Pospí-
šilová, Matyáš Urbánek a trenér Lubomír 
Valter  ml. s  dalšími členy realizačního 
týmu Michalem Šimoníkem, Michalem 
Matouškem, Lubošem  Mlčkem a  Jaro-
slavem Urbánkem.Výbornými výsled-
ky na  tomto turnaji oba týmy navázaly 
na  úspěch v  ISSAR CUPU v  německém 
Moosburgu, kdy v  loňském roce ještě 
v kategorii mladší a starší přípravky do-
sáhly na 3. a 5. místo.
 Počasí bylo výborné a  slunce, pini-
ové háje, každodenní koupání v  moři 
v  Zelené a  Modré laguně, výlet na  lodi 
podél břehu Istrie z  Novigradu do  Ro-
vinje, prohlídka historického centra 
Poreče a  Umagu, prohlídka tenisové 
arény Gorana Ivanoviče v Umagu a ná-
vštěva největšího aqaparku na Jadranu 
v Poreči zanechaly v  chlapcích mnoho 
nezapomenutelných zážitků, na  které 
budou dlouho vzpomínat. Věříme, že je 
to bude motivovat i  k  další tréninkové 
práci a  k  celkovému rozvoji osobnosti. 
Projekt byl po  finanční stránce velmi 
náročný, a  proto bych chtěl ještě jed-
nou poděkovat všem sponzorům, kteří 
jej umožnili realizovat zejména Moravia 
Cans, a. s., Zeveta a. s., KR TOOLS, ALBO 
Schlenk, s. r. o., Zliner Zlín, KZK a ostat-
ním organizacím i jednotlivcům.
 Na  soutěžní ročník 2019/2020 
se mládežnické kategorie přípravek 
a žáků připravovaly tradičně na letních 
soustředěních. Ve  Starém Hrozenkově 
měly soustředění přípravky a  v  areá-
lu Niva v  Pitíně se poprvé připravovali 
mladší a  starší žáci. Pětidenní soustře-
dění, tréninky dopoledne i odpoledne, 
večerní aktivity, ale hlavně i  koupání 
po  každém tréninku splnilo očekávání 
a  zejména sportovní areál Niva Pitín 
nabídl nejen kvalitní hřiště, ale i na jed-
nom místě plochy na florbal, tenis, no-
hejbal a  v  horku velmi ceněný plavec-

ký bazén. Bohužel, podobné zařízení 
v  Bojkovicích chybí. Kvalitní příprava 
se odrazila už při vstupu družstev 
do  mistrovských soutěží. Mladší hráči 
v  prvních čtyřech kolech neokusili je-
dinou porážku a teprve 5. kolo na půdě 
favorita Jiskry Staré Město připravilo 
naše chlapce o  neporazitelnost. Dob-
ře v  krajském přeboru si vedou i  starší 
žáci, dorost a přípravky, stejně jako „B“ 
žáci Pitín a „B“ dorost Pitín.
 Ještě bych se chtěl zmínit o celore-
publikovém projektu „Ondrášovka cup“, 
který je od roku 2013 jedním z  největ-
ších projektů FAČRu. Posledního roční-
ku 2018/2019 se zúčastnilo 653  týmů 
v  šesti kategoriích a  více než 12  000 
hráčů. Ve  45  lokalitách se hrálo 97  tur-
najů od  předkol, kvalifikačních turnajů 
až po finále, které se hrálo na Strahově. 
V  letošním ročníku startují také čtyři 
mládežnická družstva Slovácké Vikto-
rie, a  to družstva přípravek U9 a  U10 
a družstva mladších žáků U12 a U13. Vý-
razného úspěchu již dosáhlo družstvo 

U9, dětí narozených v  roce 2011, které 
zvítězilo v obou předkolech ve Vyškově 
a v Kroměříži a připravuje se na kvalifi-
kační turnaj do  Hrušovan u  Brna, kde 
narazí mimo jiné na 1.FC Slovácko nebo 
Zbrojovku Brno. Z  prvního předkola 
postoupil také tým U13 a připravuje se 
na  druhé předkolo, které se bude hrát 
rovněž v Kroměříži. Družstvo U10 v prv-
ním kole neuspělo a U12 hrálo předkolo 
v Prusinovicích u Přerova 2.října.
 Co říci na závěr? Nechci, aby účelem 
tohoto článku bylo nějaké vychloubání 
se nad úspěchy mládežnických celků, 
ale aby bojkovská veřejnost, která se 
tolik nezabývá fotbalem, byla aspoň 
částečně seznámena, co SK  Slovácká 
Viktoria prostřednictvím svých trenérů, 
vedoucích, členů výboru a  ostatních 
pracovníků dobrovolně dělá pro mlá-
dež, jak obrovské množství každodenní 
obětavé a trpělivé práce (často nedoce-
něné) pro mládež vynakládá. 

Jiří Kaplan, trenér mládeže a člen 
VV SK Slovácká Viktoria Bojkovice 
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Úspěchy žáků v požárním sportu
Nejmladší hasiči se zúčastnili 12. října 
2019 v  Traplicích podzimního kola hry 
Plamen 2019/2020. Do jarního kola si 
starší žáci zapisují 2. místo, o které se 
dělí s dalšími třemi družstvy, které mají 
stejný počet bodů, a to díky vyhranému 
požárnímu útoku CTIF. Mladší žáci se 
v  jejich téměř nové sestavě umístili na 
11. místě, kdy v jejich kategorii soutěži-
lo celkem 17 družstev.

Naše Bojkovsko

Z Beskyd na Pálavu 
se běželo i přes Bojkovice

V noci ze soboty 14. 9.  na neděli 15. 9. se přes Bojkovice běžel třiceti etapový šta-
fetový běžecký závod Hory Bory, z Beskyd na Pálavu. Trasa závodu měřila 350 km 
a začínala v Mostech u Jablunkova, odkud běžci pokračovali přes Velké Karlovice, 
Pulčín, Popov a Slavičín do Bojkovic s předávkou u Mariánského sloupu. Závodníci 
ze šesti až desetičlenných družstev potom pokračovali směrem na Starý Hrozen-
kov. Cíl byl v Pasohlávkách na jižní Moravě. Závodu se zúčastnili i bratři Rudolfové 
v týmu Šneci v běhu, kteří se svým týmem obsadili konečné 14. místo. V Bojkovicích 
se organizačně na této akci podíleli bojkovští dobrovolní hasiči.
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Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 250 000 Kč. • Celková výše úvěru 251 500 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč. • Doba trvání úvěru 96 měsíců (při nesplnění podmínek řádného splácení). 
• Úroková sazba 10,78 % p. a. • Výše měsíční splátky 3 921 Kč. • Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 11,50 % (při nesplnění podmínek řádného splácení). • Celková splatná částka 379 041 Kč. • Při řádném splácení
bude odměna realizována formou předčasné splátky bankou s tím, že doba splácení bude jen 72 měsíců, úroková sazba 3,89 % p. a., RPSN 4,52 % a celková částka splatná spotřebitelem 282 312 Kč. Výše 
měsíční splátky se nemění. Bližší podmínky odměny najdete v úvěrové smlouvě. • Odměna za řádné splácení půjčky se vztahuje jen na PRESTO Půjčku – Převedení úvěrů, PRESTO Půjčku na cokoliv a PRESTO Půjčku 
na bydlení s dobou splatnosti 76, 96 nebo 120 měsíců (předčasná splátka bankou po 60, 72 nebo 84 měsících), při řádném splácení klientem a neuskutečnění úplného předčasného splacení půjčky a doložení účelu 
u PRESTO Půjčky na bydlení. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

PRESTO Půjčka
Každý může ušetřit s PRESTO Půjčkou. Úroková sazba 
jen 3,89 % p. a. je opravdu pro každého. Platí pro převedení úvěrů, 
půjčku na cokoliv, nebo půjčku na bydlení.
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INZERCE

FIRMA BLOK, SPOL. S R.O. 

NABÍZÍ VE SVÉM AREÁLU 
V BOJKOVICÍCH 

PRONÁJeM NeBYTOVÝCH PROSTOR 
V ROZSaHU CCa 150 M2. 

(VÝHODNÁ POLOHA U HLAVNÍ SILNICE 
V BLÍZKOSTI ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT).

MOŽNOST VYUŽITÍ JAKO AUTOSERVIS, 
PNEUSERVIS, SKLAD, LEHKÁ VÝROBA, APOD.

KONTaKTNÍ TeLeFON: 602 778 200.



INZERCE

www.turbokamery.cz 

www.turbonet.cz | 775 570 530

INSTALACE
ZDARMA

JEN 
DO 30.11.2019

TELEVIZE
72 KANÁLŮ

2 MĚSÍCE 
ZDARMA
+ ZPĚTNÉ

PŘEHRÁVÁNÍ
 

Pro naše 
zákazníky sleva 

15% 
na KAMEROVÝ

SYSTÉM
 

KAMEROVÝ SYSTÉM NA DŮM OD 9498 Kč 

INSTALACE RYCHLE A ZDARMA 

NEJVYŠŠÍ TURBO RYCHLOST

DOSTUPNOST A STABILITA TURBO SÍTĚ

ZÁKAZNICKÁ PODPORA 24/7 

MĚSÍC INTERNETU ZDARMA 

VÝPOVĚĎ U KONKURENCE VYŘÍDÍME ZA VÁS

Váš internet, naše radost!
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Foto: Marie Špiritová, Eva Hamrlíková, Adam Tyc, Jaroslav Gruna

eva a Vašek  |  22. 9. 2019

Svatováclavské hody v Přečkovicích  |  28. 9. 2019

Setkání pod Světlovem  |  14. 9. 2019
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Foto: Kristýna Šopíková, Jan Staník, Ladislava Michalčíková, Eva Hamrlíková

Posezení se seniory a autorské čtení Jany Císařové  |  1. 10. 2019

Oslavy 100. výročí založení Měšťanské školy  |  1. 10. a 4. 10. 2019


