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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
tento úvodník píšu v době, kdy se virová epidemie začala opět 
komunitně šířit. Dochází k  paralýze kulturního a  sportovního 
života i  volnočasových aktivit. Asi není jiná cesta a  musíme se 
vládními opatřeními řídit, aby se společnost co nejdříve vrátila 
do normálu. Jistá je už ale jedna věc. Epidemie si vybere i eko-
nomickou daň, v jejímž důsledku dojde ke zpomalení investiční 
činnosti města. V každém případě již započaté akce budou do-
končeny. Provozní budova koupaliště je téměř vystavěna, v sou-
časné době se betonuje monolitický strop. Práce tak mohou 
pokračovat i v zimním období. Otevření koupaliště plánujeme 
na červen 2021. Na Luhačovické probíhá výstavba nového chod-
níku od  křižovatky s  ulicí Štefánikovou po  železniční přejezd. 
Součástí bude rovněž nové úsporné LED  osvětlení. Firma  EON 
provádí výměnu veřejného osvětlení na Čtvrti 1. máje, Bezručo-
vě čtvrti a dalších ulicích. Kulturní dům bude vybaven novými 
židlemi, stoly, ozvučením, velkoplošným plátnem a  úsporným 
osvětlením. U  náměstí vyroste sanitární kontejner s  WC, čímž 
odpadne nákladné objednávání TOI TOI, mobilních WC, a zvýší 
se tak kultura při pořádání akcí na náměstí. U památného dom-
ku čp. 302 v Potoku stavíme novu stodolu, která bude využívána 
k menším kulturním akcím, například k fašankové zabíjačce.
 A co plánujeme na příští rok? Dotace je již přidělena na re-
vitalizaci Podhájí a modernizaci Domu dětí a mládeže. Žádosti 
o dotaci jsou podány na projekty: centrální parkoviště ve dvoře 
městského úřadu, komunikace a chodník v ulici Pod Skalkou, cy-
klostezka Krhov-Bzová, elektronická úřední deska a nový server 
pro městský úřad. Projekční příprava probíhá u cyklostezky Boj-
kovice-Komňa, další etapy výměny svítidel veřejného osvětlení 
a  revitalizaci sídliště Mánesova  II. Projekt rekonstrukce budovy 
městského úřadu musel být z důvodů velmi nepravděpodobné 
realizace v blízké době bohužel pozastaven. Jak jsem již uvedl na 
začátku úvodníku kulturní život se téměř zastavil. Naší snahou je 
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stále uspořádat dvoudenní Adventní trhy s městkou zabíjačkou, 
ale je otázkou, zda to epidemiologická situace dovolí. Snad ano. 
 V  září převzala z  rukou Mgr. Miroslava Kašného, člena rady 
Zlínského kraje, ocenění Knihovník Zlínského kraje knihovnice 
Městské knihovny v Bojkovicích paní Kristýna Šopíková. Dovolte 
mi, abych jí touto cestou pogratuloval a poděkoval za dobře od-
váděnou práci.
 Přeji nám všem, ať se život co nejdříve vrátí do normálu a aby-
chom mohli podzimní období prožít v klidu a pohodě.

Petr Viceník, starosta města
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Zprávy z radnice
 Město Bojkovice společně s Muzeem Bojkovska a SDH mělo své zástupce na prvním ročníku prezentační akce Naše obec, naše 

radost, která proběhla v neděli 13. září 2020 v Luhačovicích. Obce, města i mikroregiony Zlínska a Luhačovicka prezentovali to nej-
lepší z kulturního dění, rukodělných řemesel a všeho ostatního špičkového, co lze nalézt ve Zlínském kraji. Připraveny byly mošty 
z Hostětína, marmelády, farmářské sýry, bělokarpatské bylinky, piva z lokálního pivovaru, kváskový chléb. Nechyběla ani možnost 
ochutnávky těchto produktů. Předvedly se rovněž cimbálové muziky a pěvecké a taneční soubory. A které mikroregiony a města 
ukázaly to nejlepší?  Z mikroregionů to bylo Luhačovické Zálesí, Slušovicko, Vizovicko a Valašské Klobucko, z měst potom Zlín, Ot-
rokovice, Uherský Brod a Bojkovsko.

 Voleb do Zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 se v  Bojkovicích zúčastnilo 1  411 voličů, přičemž volební 
účast činila 39,57 %. Nejvíce hlasů u bojkovských voličů obdrželi kandidáti ODS (326 hlasů), ANO 2011 (294 hlasů), KDU-ČSL (167 
hlasů), České pirátské strany (125 hlasů), Trikolóry, Soukromníků, NEZ (108 hlasů) a SPD-Svobody a přímé demokracie (107 hlasů). 

Domácí prostředí, péče, láska, pomoc, 
podpora, útěcha – těmito slovy se 
dá charakterizovat PAHOP, Zdravotní 
ústav paliativní a hospicové péče, z.ú. 
Hlavní činností domácího hospice je 
specializovaná zdravotní péče nevylé-
čitelně nemocným pacientům. O  ne-
mocné pečuje multidisciplinární tým, 
který tvoří lékař, zdravotní sestry, soci-
ální pracovník, pečovatelky, psycholog 
a dle přání nemocného i kněz. Služby 
jsou zajištěny nepřetržitě 24  hodin 
denně, včetně víkendů a svátků. Zdra-
votní péči lékařů a  sester plně hradí 
pojišťovny.
 Součástí domácího hospice je 
terénní odlehčovací služba, která 
nahradí pečujícího blízkého člověka 
a umožní mu, aby si v této náročné 
službě odpočinul. Úhrada za posky-
tované služby je v souladu se záko-
nem o sociálních službách 108/2006 
Sb., §44. PAHOP je nemocnice doma, 
která pomáhá jak samotným pacien-
tům, tak i osobám, které o ně pečují 
v regionu Uherské Hradiště, Uherský 
Brod, Luhačovice, Zlínsko a  části Ji-
homoravského kraje.
 O péči je možné požádat osobně 
na adresách:
 Uherské Hradiště, Palackého ná-
městí  293, 2.  patro, pondělí-pátek, 
8-15.30 hod., telefon 737 077 376
 Zlín-Malenovice, Zahradní  973, 
poliklinika, 1.  patro, pondělí-pátek, 
7-10 hod., telefon 733 212 193
 Formulář žádosti https://www.
centrum-pahop.cz/zadost-o-poskyt-
nuti-mobilni-hospicove-pece

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní
 a hospicové péče

PaHOP je 
nemocnice 
doma
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Krajské ocenění pro knihovnici Kristýnu šopíkovou
Zasloužený titul „Knihovník Zlínského 
kraje“ roku 2020 si ze  Zlína 15.  září  2020 
odnesla knihovnice Městské knihovny 
v  Bojkovicích Kristýna Šopíková. Zlínský 
kraj ve  spolupráci s  Krajskou knihovnou 
Františka Bartoše ve Zlíně se ji rozhodl oce-
nit za aktivity pro čtenáře všech generací 
a podíl na kulturním životě města.
 Kristýna Šopíková vede Městskou 
knihovnu v  Bojkovicích od  dubna roku 
2011. Dokázala dobře navázat na práci 
předchozí paní knihovnice a  pokračovala 
tak v přeměně knihovny na centrum vzdě-
lávání, komunikace, setkávání a  odpočin-
ku. Aktivně se věnuje rozvoji a  moderni-
zaci knihovny. V minulém roce se podařilo 
získat dotaci na knihovní systém Tritius. 
Bojkovice jsou tak první veřejnou všeo-
becnou knihovnou v uherskohradišťském 
regionu, která se může pochlubit novým 
knihovním systémem. Paní knihovnice 
má na starost dvě neprofesionální poboč-
ky (Bzová, Přečkovice) v  integrovaných 
částech města, které se jí podařilo vylep-
šit. V  rámci regionálních funkcí obsluhuje 
paní Šopíková dalších šest neprofesionál-
ních knihoven ve  svém okolí. Díky jejímu 
metodickému působení a  vysoké odbor-
nosti dosahují obsluhované knihovny 
velmi dobrých výsledků. Kromě „běžné“ 
knihovnické práce organizuje a  pořádá 
velké množství akcí. Jen v  roce 2019 se jí 
v  knihovně podařilo uskutečnit celkem 
62 kulturních a vzdělávacích akcí, které na-
vštívilo 1 310 návštěvníků. Ke stálým akcím 
patří oblíbené cestovatelské besedy, au-
torská čtení, posezení se seniory, pořádání 
výstav a výtvarných soutěží. Z akcí pro děti 
jsou to například Pexesiáda na Den dětské 
knihy, Puzzleiáda ke  Dni dětí, Pasování 
prvňáčků, besedy a informativní lekce pro 
žáky základních a mateřských škol v Bojko-

vicích a okolních obcí. Noc s Andersenem 
rozšířila o spolupráci s Muzeem Bojkovska 
a  Obecní knihovnou ve  Starém Hrozen-
kově. Každoročně se připojuje k  mnoha 
celostátním projektům: Magnesia Litera, 
Čtení pomáhá, Už jsem čtenář – knížka pro 
prvňáčka, Den pro dětskou knihu, projekt 
Česká knihovna, Noc s  Andersenem, Tý-
den knihoven, Benchmarking knihoven. 
V roce 2013 se Kristýně Šopíkové podařilo 
obnovit čtenářský kroužek Knihomílek, při 
kterém děti vystupovaly s  krátkými pás-
my; mimo jiné na Pasování prvňáčků a pro 
seniory v  Domě s  pečovatelskou službou 
v  Bojkovicích. Od  října roku 2019 pak or-
ganizuje pravidelná setkávání přátel a pří-
znivců knihovny. 
 Pod jejím vedením získala knihovna 
v  roce 2015 ocenění Knihovna Zlínského 
kraje. Svým příkladným přístupem, cti-
žádostí a  vstřícností významně přispívá 
ke  zviditelnění knihovny, která tak spolu-

vytváří společenský život města.
 Velké gratulace k  tomuto významné-
mu osobnímu ocenění!
 Markéta Petrů, vedoucí oddělení 

Regionálních služeb KBBB Uherské Hradiště

Bojkovice ve zkratce
 Tillichovo náměstí se stalo místem konání dalšího ročníku Gulášfestu, který v tomto roce vyhráli Přečkovjané. 

 Akce se uskutečnila 22. srpna 2020.
 11. kulturní sezóna Klubu Maják byla zahájena Majákfestem 2020. Na pódiu Tillichova náměstí účinkovala folková kapela 

 ze Vsetína Noca, básník Petr Váša s kapelou Ty syčáci a minus 123 minut, jazz-rocková kapela z Prahy. Jako předkapela 
 se prezentovali mladí bojkovští hudebníci Tetris. 

 V samotném závěru prázdnin se ve dnech 28. a 29. srpna 2020 uskutečnila Vzpomínková akce k 76. výročí letecké bitvy nad 
 Bílými Karpaty z 29. srpna 1944. Akce se konala v Kašavě, Slavičíně, Šanově, Přečkovicích, Rudicích, Krhově, Vyškovci a Korytné.

 Myslivecká společnost Lokov na chatě v Řepovém uspořádala 29. srpna 2020 pro děti i rodiče Dětský den.
 Nadační fond Českého rozhlasu je organizátorem celostátního sbírkového projektu s názvem Světluška. Dům dětí a mládeže 

 ve spolupráci s Církevní střední školou pedagogickou a sociální v Bojkovicích 21. září 2020 vybral v rámci této sbírky 
 na podporu nevidomých a těžce zrakově postižených obyvatel republiky 10 476 korun.

 Český den proti rakovině, to je název nejstarší sbírky v České republice, která je organizována již od roku 1996. I v letošním 
 roce se do této akce zapojila Základní škola Štefánikova 957. Výtěžek půjde na podporu výzkumu proti rakovině. 
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Na jaře roku 2020 mi telefonoval z Kdyně 
Rostislav Skopal, syn mé přítelkyně Anič-
ky Skopalové z  Bojkovic. Upozornil mě, 
že v  časopise Naše Bojkovsko v  seznamu 
významná výročí roku 2020 jsou také uve-
deny údaje o mém manželovi a hned mi je 
přečetl. Data narození a úmrtí nesouhlasi-
la. Někde se stala chyba, která mě donutila 
napsat životopis mého Jaroslava a  který 
jsem už před časem slíbila pro archiv boj-
kovského muzea.

 Životopis Jaroslava Opavského, 
 bojkovského rodáka
Jaroslav Opavský se narodil 25. ledna 1920 
v Bojkovicích do dělnické rodiny. Jeho otec 
pracoval jako železniční zřízenec, matka 
byla v  domácnosti. Život doma za  před-
mnichovské republiky byl velmi skromný. 
Jaroslav dojížděl do  reálného gymnázia 
v  Uherském Brodě, kde v  roce 1939 ma-
turoval. V témže roce se dal zapsat v Brně 
na  filozofickou fakultu – obor čeština 
a  franština. Vysoké školy byly vzápětí za-
vřeny a  po  jednom měsíci v  Brně se octl 
opět doma, s  příkazem tehdejších úřadů 
okamžitě si najít jakékoli zaměstnání.
 Až do  osvobození pracoval jako kan-
celářská síla s nepatrným platem na místní 
pile, v cihelně, stolárně a nejdéle u stavitel-
ské firmy A. Kuby. Po večerech hodně četl, 
učil se jazyky a věnoval se ochotnickému 
divadlu, kde nejen hrál, ale také i některé 
hry režíroval. Pomáhal i ve veřejné knihov-
ně. V té době se mu také dostala do rukou 
poprvé politická komunistická literatura. 
V roce 1944 s místním advokátem dr. Lon-
ginem Hrubým navázal i  styk se zlínskou 
ilegální skupinou Předvoj. Z  hlediska od-
boje to nebyla činnost nijak významná, 
pro jeho politický vývoj byla však důležitá. 
Po osvobození vstoupil ihned do KSČ, plný 
naděje, že nastala navždycky tolik vytouže-
ná svoboda. 
 Jaroslav měl ještě mladšího bratra Jo-
sefa, který musel za války odejít z gymná-
zia pro horší známku z němčiny. Pracoval 
pak v  Bojkovicích a  okolí u  zeměměřičů, 
s kterými odešel do Prahy, kde se stal za-
městnancem státního Zeměměřického 
ústavu. Bohužel vážně onemocněl na TBC 
a v prosinci roku 1945 zemřel.
 Po dva měsíce po osvobození Jaroslav 
Opavský pracoval v národní správě místní 
zbrojovky, která začínala novou výrobu. 
Na podzim 1945 odjel do  Prahy a  zapsal 
si na filozofické fakultě Karlovy univerzity 
estetiku u profesora Mukařovského a soci-
ologii a později též divadelní vědu. Na jeho 
rozhodování měl velký vliv jeho bratranec 
Josef Huška, též z Bojkovic, který byl již ten-
krát profesorem na gymnáziu ve Strážnici. 
Jaroslav po dobu studií externě spolupra-
coval s  rozhlasem na velmi populárním 
pořadu pro mládež ,,MEVRO“, psal do časo-

pisů Rovnost, Divadelní zápisník, Blok, za-
čal spolupracovat s  kulturním oddělením 
deníku Rudého práva. Jeho studijní zájem 
se čím dál více soustřeďoval k divadlu. Fi-
lozofickou fakultu absolvoval v  roce 1949 
a po dvouměsíční letní vojenské službě na 
podzim téhož roku nastoupil zaměstnání 
jako redaktor do oddělení literatury a umě-
ní Rudého práva. Hlavním oborem byla 
pro něho divadelní kritika, psával i o filmu. 
Spolupracoval i s jinými časopisy jako je Di-
vadlo, které po nějakou dobu externě řídil, 
dále Tvorba, Literární noviny, Divadelní no-
viny, Plamen aj. Měl řadu veřejných funkcí 
např. v Divadelní a dramaturgické radě, ve 
Filmové radě, v  porotách Divadelní žatvy 
i v porotách jiných soutěží (např. Jiráskův 
Hronov). Byl členem Svazu novinářů, Sva-
zu čs. divadelních a filmových umělců, kde 
byl členem předsednictva, dále členem 
Svazu čs. spisovatelů. Psal též doslovy k di-
vadelním hrám, spolupracoval s rozhlasem 
a televizí. Několikrát byl služebně v zahra-
ničí – v  NDR, dvakrát v  SSSR, ve Francii, 
Polsku, Itálii. Byl vyznamenán Cenou ÚNV 
hlavního města Prahy za kritickou činnost 
o pražském divadelnictví, řadou novinář-
ských ocenění, Státním vyznamenáním 
Za vynikající práci. 
 V  roce 1952 se oženil. Má dva syny. 
Obrovská pracovní vytíženost, cesty za di-
vadlem po celé republice, večerní a někdy 
i noční a nedělní služby v redakci, neustálý 
spěch, to vše se na zdraví Jaroslava pode-
psalo. Na lékařské doporučení a po něko-
lika těžkých a složitých operacích (bypass) 
v roce 1963 odešel pracovat do Ústavu pro 
českou literaturu ČSAV. Za dva roky se vrátil 
opět do redakce Rudého práva. Po vstupu 
vojsk v roce 1968 vystoupil z KSČ a odchází 
z Rudého práva. V roce 1969 ho Svaz čes-
koslovenských divadelních umělců zvolil 
šéfredaktorem Divadelních novin. Nastaly 
dny věčného dohadování s  Českým úřa-

dem pro tisk a informace, který nejen že 
redakci stále něco vytýkal, ale také Svaz čs. 
divadelních umělců za Divadelní noviny 
pokutoval až padesáti tisíci korunami za 
uveřejněné články v Divadelních novinách, 
které ,,přinášejí údaje, které jsou v rozporu 
s  posláním socialistického periodického 
tisku a porušují důležité zájmy vnitřní po-
litiky státu“. Divadelní noviny byly nakonec 
jako poslední svobodné noviny na jaře 
1971 neodvratně zrušeny. 
 Zbytek nejproduktivnějších let svého 
života strávil Jaroslav Opavský v  pojišťov-
ně. Jeho jméno se nikde nesmělo objevit, 
nesměl publikovat, rodina dostala výpo-
věď z bytu. V roce 1983 po mozkové přího-
dě byl přeřazen do důchodu. Dík odvaze 
dr. Vladimíra Justla z nakladatelství Odeon 
začal tajně spolupracovat na knižních pa-
mětech Ladislava Boháče, Františka Ková-
říka a Jana Pivce. Těšil se na další spolupráci 
– pamětech Karla Högera – ale bohužel 
15. listopadu 1985 Jaroslav Opavský umírá.      

Jaroslav Opavský (1920-1985)

Praha 1966, Štvanice.

Moskva MFF 1959
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 Co napsali k 50. narozeninám 
 Jaroslava Opavského jeho kolegové
Ze stovek článků, statí, kritik a studií psa-
ných s  jemným uměleckým citem a záro-
veň s  rozmyslností objektivního a spra-
vedlivého člověka, vyrostlo za léta dílo, 
vydávající hutné a pravdivé svědectví 
o živých dějinách českého a slovenského 
dramatu, režie herectví a scénografie. Od 
konce padesátých let až po dnešek stál 
Jaroslav Opavský vždycky jednoznačně 
na straně naší tvůrčí a myšlenkové kultur-
ní avantgardy a hájil tuto pozici důsled-
ně často v  situacích krajně konfliktních 
a v neustálém zápase s lidmi a názory vnu-
cujícími umění nesmyslná, ideová pravidla 
a reglementy.
 Přehlédnuta ve svém celku má diva-
delní kritika Jaroslava Opavského přede-
vším jednu mimořádně vzácnou a ojedině-
lou vlastnost: má styl. Styl znamená jasná 
kritéria, osobitost uměleckého pohledu 

a neúplatný etický postoj. Tyto vlastnosti 
jeho tvůrčí práce mu vydobyly v naší kultu-
ře výrazné a významné místo. Jeho názor 
má vždycky vážnost a váhu, jeho způsob 
má vždycky klidnou a laskavou moudrost. 
Vědí to o něm jeho čtenáři stejně jako di-
vadelníci v  celé republice a všichni jeho 
kolegové od řemesla.
Tvoji
Sergej Machanin, Aleš Fuchs, Miloš Smetana, 
Alena Stránská, Jiří Jirotka, Alena Urbanová, 
Věra Dvořáková, Božena Špinarová, Pavla 
Píchová, Miloslav Pícha

 Dopis příteli
Ještě před několika málo měsíci před smrtí 
napsal Jaroslav Opavský jednomu z  nej-
bližších přátel:
…Připadá mi, jako by naše přátelství bylo 
odvěké, nebo aspoň tak dlouhé, jako ta 
naše poválečná doba. Prožívali jsme hod-
ně nablízku, často společně, všelijaká 

nadšení, tak krásná, a tak málo vědoucí, 
všelijaké radosti a hrátky, při nichž jsme 
se cítívali být šampióny historie; prožívali 
jsme společně zklamání a zase i pokusy 
o modus vivendi s novými časy, o zmoud-
ření, při němž bychom neztratili vůli k čest-
ně prožívanému životu. Snad nemusíme 
litovat ničeho z toho, jak jsme jednali. Ved-
lo nás – i v krutých omylech – čisté srdce. 
A jestli jsme vykonali třeba jenom nej-
skromnější trošku něčeho dobrého a uži-
tečného, neztratí se to. I ta trocha do mlý-
nice času bude trvat, aniž o tom budeme 
vědět my sami nebo jiní.

Irena Opavská, Praha

Dovětek: Muzeum Bojkovska převzalo živo-
topisná data Jaroslava Opavského z  Data-
báze národních autorit Národní knihovny 
České republiky, kde jsou bohužel zazname-
nána chybně. Tento článek budiž podnětem 
k nápravě těchto dat.

Bratislava, říjen 1960.      Rodný dům na Černíkově ulici č. p. 122.

Bratislava, říjen 1960.                      Úryvek z příspěvku do knihy Když se řekne Werich.
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Jiřík z  šardic, jinak Macháček, kterýž 
zámek milotský zloupil a s penězi až do 
Lanžhotu ujdouc, tam chycen jest anno 
1653.
  Pánu Gabrielu Serényimu a jeho man-
želce Alžbětě patřilo i Milotické panství. 
Tamější zámek byl jejich sídlem hlavně 
v čas vinobraní. Museli přece dohlédnout, 
kolik vína se urodilo a jestli poddaní s vin-
nými hrozny správně nakládají, aby na 
panský stůl dobré víno přicházelo. Jinak se 
tam příliš nezdržovali. Panství spravovali 
pověření úředníci. Z nich nejdůležitější byl 
pan „důchodní“. Ten měl na starosti finan-
ce. Staral se o výnosy z panství.
 Gabriel Serenyi byl hlava otevřená 
a věděl, že je lepší pole a vinohrady pod-
daným dát do pachtu a vybírat pachtov-
né, než platit dráby, kteří by lidi bičem 
nutili do práce. Pachtovné poddaní platili 
buď v  penězích, nebo v  naturáliích. Ne-
vím, jak to bylo v Miloticích, ale v Bojkovi-
cích měli poddaní robotní povinnost jen 
dva dny v roce. Z toho jeden den právě na 
dopravu vína z Milotic do Bojkovic. 
 Začátkem června roku 1653 přinesl 
posel na  Nový Světlov do  Bojkovic list 
od  pana důchodního písaře z  Milotic, 
že byla vykradena důchodní pokladni-
ce. Uloupená částka činila 100  zlatých 
(v  ten čas to byla cena menšího gruntu). 
Pachatele se podařilo zajistit. Byl to Jiřík 
ze  Šardic, zvaný též Macháček. Chytili jej 
až v Lanžhotě. Peníze však u sebe neměl. 
Zločince poslali s  eskortou do  Bojkovic. 
Gabriel Serenyi byl právě na  odjezdu 
k zemskému soudu do Brna. Poručil tedy 
bojkovickému purkmistrovi, ať se věci 
ujme a vyšetří ji. 
 Purkmistr se spolu s pány radními vy-
dali na Světlov a ve vězení začali s výsle-
chem.
 Jiřík se přiznal, že se do zámku vloupal, 
ale že jen proto, aby našel a odnesl si kord, 
který mu páni úředníci neprávem vzali. 
Do žádné pokladní truhlice se nevloupal 
a peníze neukradl. Purkmistr a páni radní, 
jak to bylo obvyklé, poprosili o radu „právo 
vyšší“, purkmistra a pány radní v Uherském 
Brodě. K  žádosti přiložili dopis od  pana 
důchodního. Bohužel, „právo vyšší“ ten-
to dopis do  Bojkovic už nevrátilo. Takže 
k dokumentům Krevní knihy nebyl přilo-
žen. Musíme tedy vycházet jenom z toho, 
co v  Krevní knize je. Pro ukázku tehdejší 
češtiny a slohu uvádím část žádosti pánů 
radních z Bojkovic:
 Tou příčinou jeho provinění hod-
nověrný výpis psaní písaře důchodního 
milotskýho J.M. paní naší učiněnýho sub 
litera A přikládáme a  dnešního dne da-
douce do ouplné rady toho lotra povolali, 
jeho bedlivě sme examínírovali a volnosti 

právní k  odpovídání popřáli. Kterýž sice 
k  tomu punktu, aby písaře zabíti mínil, 
nebo jinších krádeží v rozličných místech 
jakož i u vrchnosti svý se dopustil, odpírá 
pravíce, že on na krádež do zámku milot-
skýho nepřišel nežli pro kord svůj, kterýž 
mu tam vzali. Přeloženo do dnešní češti-
ny: Proto hodnověrný výpis jeho provi-
nění od  milotského písaře důchodního 
poslaný Její Milosti naší paní – pod písme-
nem A – přikládáme. Dnešního dne jsme 
před celou naši radu toho lotra předvolali 
a bedlivě jsme jej vyslýchali. Dopřáli jsme 
mu právní volnosti (asi, že vypovídal dob-
rovolně). K tomu, že by mínil písaře zabít, 
nebo že by se jiných krádeží dopustil, od-
pírá se přiznat, pravíce, že on do milotské-
ho zámku krást nepřišel, jen si chtěl vzít 
svůj kord, který mu tam sebrali. 
 Zápis výslechu na Novém Světlově 
poslaný do  Uherského Brodu pokračuje 
takto:
 Dál už se vymlouval, že všechno, co 
dělal, dělal v  opilosti. Stěžoval si na  svoji 
vrchnost, preláta Thumského v  Brně, že 
k  tomu, kdyby se dostal, že by jej zajisté 
v nějaké díře umořil. Když už se dál k ni-
čemu přiznat nechtěl, vyslýchající mu 
pohrozili právem útrpným. Jiřík se pod 
touto hrozbou přiznal, že se už podruhé 
do milotského zámku vloupal. Poprvé 
tam ukradl 26 zlatých rýnských, ale že jej 
hned chytili a pan důchodní jej potrestal 
třiceti ranami lískovkou a třemi týdny vě-

zení o  chlebě a  vodě. Po tomto činu byl 
vypovězen z  milotského panství. Zdržo-
val se pak v Hodoníně, odkud se vypravil 
do Milotic, aby si ze zámku svůj kord vzal, 
který mu tam při prvním vloupání sebrali. 
K ničemu jinému se přiznat nechtěl.
 Brodští konšelé shledajíce, že Jiřík 
ze Šardic jest „pěkný pták“ (jak doslova 
napsali), s  odpovědí i  mistra popravního 
hned poslali. Doporučili, aby provinilec 
byl tázán právem světlým, což zname-
ná, aby byl vytažen za  svázané ruce na 
žebřík a  pak svazkem svící na bocích 
a podpaždí pálen. Při takovém „tázání“ se 
přiznal ke všemu. Že pokladní truhlici vy-
páčil, zámky na ní zkazil, sto zlatých ukradl 
a do Lanžhota utekl. Dokonce se přiznal, 
že při vloupání do  zámku měl tovaryše, 
tedy společníka, ale toho pak sám zamor-
doval, aby se nemusel o  lup dělit. Kam 
schoval těch sto zlatých, ale neprozradil. 
Jen v bolestech křičel, že je nemá. Něko-
likrát od  bolestí omdlel. Škopek studené 
vody jej vzkřísil a „tázání“ se opakovalo. 
Marně. Kde je těch sto zlatých se mistr 
popravní ani bojkovický pan purkmistr 
a páni radní nedověděli.
 Následoval další dotaz „právu vyšší-
mu“ do Brodu. Co s ním? Odpověď přišla 
obratem: Protože je Jiřík ze Šardic vinen 
tak, jak se přiznal při tázání právem svět-
lým, ale zatvrzelý tak, že nechce prozradit, 
kam svůj lup 100 zlatých ukryl, odsuzuje 
se pro výstrahu podobným lotrům k  lá-

Lapkové a loupežníci
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mání kolem a pak má být vpleten do toho 
kola a vyzdvižen nad šibenici.
 Začala se připravovat poprava. Od-
souzenec měl právo se před popravou 
vyzpovídat ze  svých hříchů. K  tomu byl 
přizván bojkovický pan farář. Když vysle-
chl Jiříkovu zpověď, dal mu rozhřešení 
a Jiřík naposled přijal Tělo Páně. Kněz byl 
zdrcen. Co vyslechl, jej velice zdrtilo. A ne-
směl to nikomu říci. Byl vázán zpovědním 
tajemstvím. Šel na radu ke staršímu knězi, 
šumickému faráři. Tomu asi prozradil, že 
Jiřík je vinen jen tím, že se spolu se svým 
tovaryšem do milotického zámku vloupali 
a hledali tam Jiříkův kord. K tomu ostatní-
mu se přiznal ve  strašných bolestech při 
mučení. Společníka nezabil, ten žije coby 

dráb v bráně ve Skalici. Za to vloupání si 
přece nezaslouží tak strašnou smrt, aby 
byl zaživa kolem lámán, do kola vpleten, 
nad šibenici vyzdvižen a teprve tam v bo-
lestech a bůhví za jak dlouho zemřel. Co 
dělat? Kdyby se pokusili o obnovu proce-
su, Jiříka by znovu vystavili mučení a smrt 
by jej stejně neminula. Rozhodli se, že 
aspoň zkusí její krutost zmírnit. Kněží se 
uradili, že půjdou za purkmistrem a požá-
dají jej, aby Jiříkovo trápení bylo zmírněno 
rychlou smrtí, aby jej kat usmrtil dříve, než 
jej začne kolem lámat a  do  kola vplétat. 
Pohrozili mu, že kdyby Jiřík v  bolestech 
začal hřešit proklínáním, že to by už ne-
byl jeho hřích, ale hřích těch, co jej soudili 
a odsoudili. A taková kletba je těžký hřích.

Tak se i stalo. Kat mu zlámal vaz a teprve 
pak udělal to ostatní. Otázkou zůstalo, 
kam zmizelo těch 100 zlatých. Že by se Ji-
říkův tovaryš vrátil a pokladnici vyloupil? 
Nebo, co když pana důchodního napad-
lo, když zjistil, že se Jiřík do zámku znovu 
vloupal, toho využít a krádež na něj svést? 
A  sám pokladnici vypáčil a  peníze si ne-
chal? Já si myslím, že to tak nejspíš bylo. 
Malý lotr trpěl za zločin lotra velkého. Tak 
už to na světě chodí.

Petr Vašina st.

Dovětek: Pátý příspěvek přináší další z  pří-
běhů zapsaných v  Krevní knize městečka 
Bojkovic 1630-1721, jak jej převyprávěl Petr 
Vašina st.

Vzpomínka na mládí a spolek hasičů

Občas vzpomínám na období, kdy bylo 
založeno ženské hasičské družstvo i to, 
jak jsem se do tohoto družstva dostala. 
V  roce 1953 jsem skončila základní ško-
lu, ke studiu na střední škole jsem neby-
la přijata z  náboženských důvodů, a tak 
jsem začala pracovat v  místní zbrojovce. 
Jedenkrát k  nám přišel učitel Poledňák, 
velitel hasičského sboru, který nás učil tě-
locvik, s tím, že potřebují u hasičů utvořit 
hasičské ženské družstvo. V  padesátých 
letech v  době studené války byl na po-
žární sbory činěn nátlak, aby při nich byla 
vycvičena ženská družstva na stejné výši 
jako družstva mužů. V této době došlo na 
celostátní úrovni k zastavení činnosti čes-
koslovenského Orla, tedy i u nás, a značná 
část mladých děvčat z této organizace se 
přihlásila k  práci v  hasičském sboru. Po-
žární sbor tomu ale nebyl nakloněný, ale 
družstvo žen však přece jenom bylo vy-
tvořeno a stalo se platným přínosem pro 
požární sbor. 

Scházeli jsme se v hasičárně, kde nás učili, 
co je rozdělovač, hadice, proudnice, savice 
a podobně. Utvořili družstvo a přidělili kaž-
dému práci – já jsem byla strojník. Ujal se 
mě Ruda Hela a Jožka Huška, a to byli moji 
učitelé a ochránci. Každý měl i své místo 
v autě. A tak jsme začali cvičit, napřed na 
suchu u hasičárny a potom jsme jezdili na 
Trhovisko, tam, kde je nyní stadion kopané 
a kde je dnes obchod Skalických. V  roce 
1957 byl hasičský výlet ještě na plácku 
v  Osičí. Později byly hasičské soutěže na 
hřišti kopané. Před soutěží se šlo přes celé 
Bojkovice od Kozáčkového až na hřiště 
kopané s  dechovkou. My ženy jsme kro-
je neměly, koupily jsme si modré košile, 
modré vázanky a tmavé sukně jsme měly 
svoje. Na hlavu jsme dostaly lodičku. Když 
jsme se v roce 1957 při výročí 75 let ČSPO 
fotily, tak nás ženy oblékly do mužských 
uniforem. Měla jsem tu nejmenší brigadýr-
ku, aby mě udržela na uších. Víte, jaká to 
pro mě byla čest, když jsem byla vybraná 

a nesla jsem československou vlajku přes 
celé Bojkovice až na hřiště, kde byla vzty-
čena a zahájeny soutěže? V roce 1957 jsem 
byla poslána na měsíční strojnické školení 
do Fryštáku. Ještě do dnešního dne si s ně-
kterými děvčaty telefonuji. Doklad o účasti 
na školení je v archivu požárního sboru. 
 Při žních jsme měly noční hlídky 
u telefonu na hasičárně. Do hasičů jsem 
přihlásila i tatínka Stanislava Polanské-
ho, potom bratra Karla a až jsem se vdala 
i manžela Michala Zajace. Nevím, kolik lidí 
si to pamatuje, ale snad jsem nejstarší pa-
mětník. A to mně ještě od hasičů vyřadili. 
Asi jsem vypadla ze seznamu. 
 Hasičské družstvo žen v  roce 1957: 
Ludmila Dubovská (Kozáčková), Hanková 
(Salvetová), Anna Krčová (Svitáková), Vlas-
ta Pokorná (Houšková), Blahůšková (Ma-
ňasová), Výkrutová (Ševčíková), Jakešová 
(Jančářová), Zvonková (Salvetová), Helena 
Polanská (Zajacová), Zdena Barboříková 
(Hráčková).          Helena Zajacová, Bojkovice
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Nový školní rok má za sebou již první 
měsíc, který se bohužel neobešel bez 
různých nařízení, doporučení z  Minister-
stva školství a Krajské hygienické stanice 
ohledně trvající epidemie „Covid-19“, kte-
rá neustále trvá a ukládá nám určitá ome-
zení. I  přesto se život v  mateřských ško-
lách nezastavil a  letošní školní rok jsme 
zahájili s  novým Školním vzdělávacím 
programem nazvaným Krok za krokem se 
sluníčkem celým rokem. 
 V  mateřské škole Štefánikova jsme 
otevřeli novou třídu Motýlků, určenou 
pro děti ve  věku od  2,5 do  3  let. O  děti 
v této třídě pečují učitelky Věra Kozáčko-
vá a Markéta Beránek. Počátkem každého 
nového školního roku plánujeme pro děti 
a  také jejich rodiče různé společné akce. 
Jelikož nám teď doba „covidová“ moc 
nenahrává společnému setkávání rodi-
čů a dětí při našich podzimních školních 
akcích, budou se tyto akce konat pouze 
interně v mateřské škole. 

 ekologický den 
 a další uskutečněné akce
První letošní akci pro nás uspořádala Cír-
kevní střední škola pedagogická a  sociál-
ní v Bojkovicích, a  tou byl Ekologický den 
na  zahradě právě zmíněné školy. Pro děti 
byl připraven bohatý program s  pozná-
váním ovocných stromů, plodů, ale také 
spousta soutěží, her a překvapení. Dále nás 
čeká pod její záštitou Drakiáda, která pro-
běhne začátkem října na louce u rozhledny 
ve  Žlebech. Nejmenší děti se těchto akcí 
nezúčastní z  důvodu adaptace ve  škole 
a delších vzdáleností. 
 Oblíbenou akcí, která již v obou mate-
řinkách proběhla v úterý 29. září 2020, bylo 
Dýňobraní. Děti si vydlabaly dýni, zaspor-
tovaly v  různých sportovních disciplínách 
– skákání v  pytli, hod na cíl, překážková 
dráha, byl pro ně připraven fotokoutek 
a ochutnávka dobrot vyrobených z dýní.

 Co připravujeme
 Dále připravujeme Bramboriádu, Hallo-
ween, Medové snídaně, Zdravou 5, příchod 
Mikuláše a Vánoční dílničky. Máme samo-
zřejmě v plánu i naši největší akci, která se 
každoročně koná na náměstí v Bojkovicích, 
a tou je příjezd svatého Martina na bílém 
koni i  tradiční vánoční besídky konané 
na ZUŠ v Bojkovicích. Opravdu nevíme, co 
nás s přicházejícími měsíci čeká, a tak nám 
nezbývá nic jiného, než vyčkávat a o akcích 
Vás včas informovat.

 ekoškola
Aktuality z  Ekoškoly vám přináší Barbo-
ra Jurásková. Jak jste se mohli dozvědět 
z  minulých článků nebo jiných sdělova-
cích prostředků, naše škola má titul Eko-
školy, které koordinuje vzdělávací cent-
rum TEREZA více než 25 let. Čas běží jako 
voda, a i my budeme muset tenhle školní 
rok po  třech letech získaný titul obhájit 
u auditu. Pomalu ale jistě se na audit při-
pravujeme a plníme úkoly z Plánu činnos-
tí, které jsme si na Ekoschůzi naplánovali. 
Do konce podzimu bychom rádi vytvořili 
na obou mateřských školách smyslové 

chodníky, které budeme moci v  letních 
dnech plně využívat. Věříme, že se nám to 
s pomocí členů Ekotýmů podaří!
 Nadále musíme dodržovat nastavená 
dezinfekční opatření, s  výjimkou nošení 
roušek u  dětí a  pedagogů. Rodiče si při 
vstupu do  školky ponechávají roušky, 
dezinfikují si ruce a  minimalizují pobyt 
v prostorech mateřských škol. Děkujeme 
všem za spolupráci a přejeme Vám pevné 
nervy a výdrž.

 Miroslava Jarolímová, 
učitelka mateřské školy

Krok za krokem celým rokem
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adaptační kurz 6. tříd
Jak se stalo již tradicí, na Základní škole 
T.  G.  Masaryka proběhl i  letos adaptační 
kurz žáků nastupujících na druhý stupeň. 
Všichni šesťáci hned v  prvním týdnu vy-
měnili školní lavice za malebné prostředí 
areálu REVIKA Vizovice, kde se za krás-
ného počasí a  pod vedením zkušených 
lektorek i  svých třídních učitelů dva dny 
intenzivně seznamovali, poznávali a  na-
cházeli k  sobě cestu v  rámci spolupráce 
a  vzájemné domluvy skrze různé spor-
tovní a zážitkové hry a aktivity. Ani zvýše-
ná hygienická opatření, která letos kvůli 
prevenci koronavirové epidemie museli 
všichni zúčastnění dodržovat, nedokázala 
omezit nadšení dětí ze  společně aktivně 
strávených chvil jak v řízeném programu, 
tak ve volném čase. Přejme jim tedy, ať jim 
radost z nových kamarádství i zážitků vy-
drží co nejdéle do dalších společných let, 
stejně jako se budeme my těšit na příští 
zářijový kurz s další várkou našich novo-
pečených žáků 6. ročníku.

Šárka Pokorná, učitelka ZŠ TGM

Výslovnost prvňáčků
„Autobuš, tjáva, žežicha…“ I takto vyřčená 
slova lze bohužel zaslechnout za  dveřmi 
našich 1.  tříd. Dle logopedické depistáže 
zhruba polovinu prvňáčků stále trápí vý-
slovnost sykavek a  hlásek  L,  R,  Ř, což by 
mělo později negativní odraz nejen v ho-
dinách českého jazyka, ale i v každoden-
ním životě. Proto je nejvyšší čas napravit 
to, co děti nezvládly v předškolním obdo-
bí, a úplně odstranit všechny výslovnostní 
nedostatky. Rodiče by měli pod vedením 

zkušených logopedů doma s  dětmi ka-
ždodenně trénovat, tzn. pořádně rozdý-
chat, rozhýbat jazýček a  pomocí zrcadla, 
obrázků, tiskátek, pexesa apod. už jen 
mluvit, mluvit a mluvit. Jednou jim za to 
jejich děti poděkují…
 A jaké je velké přání nás učitelů? Aby 
všechny ty „autobuši“ naložily „tjávy a že-
žichy“ a odjely co nejrychleji pryč od naší 
školy…        Leona Turčinková, 

speciální pedagog a logoped

První školní den prvňáčků
Ačkoli začátek školního roku není stát-
ním svátkem, pro nové školáky – prváčky 
byl výjimečný. Letošek, poznamenaný 
epidemií koronaviru, ošidil tyto nové 
žáky o zápis a prohlídku prvních tříd. Pro 
mnohé z nich to byla úplně první návště-
va základní školy. V  úterý 1.  září  2020 se 
37  nedočkavých prvňáčků dočkalo slav-
nostního přivítání. Kromě paní učitelek 
je přišel přivítat pan ředitel, pan starosta 
a  paní místostarostka. Děti obdržely dá-
rečky, nové učebnice a  pracovní sešity. 
Tento den zde ještě byly pod dohledem 
svých rodičů a prarodičů, ale příští den se 
z nich už stali opravdoví školáci.

Luďka Pavlíková, učitelka ZŠ TGM
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Školní rok 2020/2021 jsme začali při za-
hajovací mši sv. 1. září, kterou celebroval 
biskup Mons.  Josef Nuzík. Přivítali jsme 
nejen stávající žáky, ale zejména 27 žáků 
1.   ročníku. Obor Předškolní a mimoškol-
ní pedagogika se v  1.  ročníku rozhodlo 
u  nás studovat 22  děvčat a  5  chlapců. 
Mezi novými žáky školy jsou i dva absol-
venti ZŠ TGM Bojkovice. Ostatní žáci, kte-
rým se podařilo uspět u přijímacího řízení 
a byli přijati ke studiu, dojíždí do Bojkovic 
z  okresů Brno-město, Olomouc, Hodo-
nín, Kroměříž, Vsetín, Zlín a  samozřejmě 
i  Uherské Hradiště. Ve  vyšších ročnících 
jsou žáci i z okresů Brno-venkov, Břeclav, 
Kyjov, Přerov, Šumperk, Ostrava. Důvo-
dem tak velkého rozptylu žáků dle místa 
trvalého bydliště je skutečnost, že žáci 
a  žákyně přicházejí za specifickým stu-
dijním oborem Předškolní a  mimoškolní 
pedagogika a pro mnohé je zároveň důle-
žité, že si volí školu křesťanskou. 
 Stávající kapacitu domova mládeže 
(53 ubytovaných) bylo nutné opět posílit. 
Proto se zřizovatel školy, kterým je Česká 
kongregace sester dominikánek, rozhodl 
investovat 1,7 mil Kč do rekonstrukce čás-
ti prostor v  budově školy. Nově tak bylo 
vybudováno osm ubytovacích míst ve 
čtyřech pokojích se dvěma koupelnami 
a kuchyňkou. 
 Kvůli uzavření škol na jaře 2020 přišli 
žáci a žákyně vyšších ročníků o dva týdny 
souvislé odborné praxe. Její realizace je 
nezbytná pro úspěšné absolvování školy. 
Proto jsme se rozhodli ihned v září reali-
zovat první týden praxí pro žáky 3. roční-
ku. Díky výborné spolupráci s  mateřský-
mi školami Bojkovice, Pitín, Záhorovice 
a  školní družině ZŠ  Bojkovice-Štefániko-
va 957 se nám podařilo všechny žáky na 
praxe umístit. Žáci tak mohli začít získávat 
nové zkušenosti na reálném pracovišti. 
V  době uzavření středních škol v  říjnu 
a nařízení distanční výuky bylo umožně-
no středním odborným školám realizovat 
praktické vyučování. Díky tomu mohli 
žáci 3. a 4. ročníku nastoupit na další dva 
týdny odborných pedagogických praxí 
v mateřských školách zejména v místech 
svého trvalého bydliště.
 Před nařízenou distanční výukou 
jsme v září stihli realizovat tři skvělé akce. 
Jednou z  nich byl adaptační pobyt žáků 
1.  ročníku v  DIS  Fryšták. Pro děti z  ma-
teřských škol v Bojkovicích připravili žáci 
4. ročníku zábavné dopoledne v naší škol-
ní zahradě. Na jednotlivých stanovištích 
děti poznávaly stromy a různé ovoce, a sa-
mozřejmě si užily různé hry. Ve spolupráci 

V Církevní škole pedagogické 
a sociální začal nový školní rok

s Domem dětí a mládeže jsme se zapojili 
do  sbírky ve  prospěch nadačního fondu 
Světluška. Drakiáda připravovaná na za-
čátek října pro děti z mateřských škol mu-

sela být kvůli nařízenému uzavření střed-
ních škol zrušena.       
 Jindřiška Beránková,

ředitelka CSŠPS
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Nezapomíná se ani na malé 
knihovny Bzová a Přečkovice
V červnu roku 2019 přešla Městská knihov-
na v  Bojkovicích na nový knihovní a  vý-
půjční systém TRITIUS. Je to systém, který 
umožňuje jak čtenářům, tak pracovnici 
knihovny přesnější, kvalitnější a  rychlej-
ší práci ve  smyslu vyhledávání informací 
a  především knih, literatury apod. Sou-
částí licence Tritia jsou i pobočky městské 
knihovny, a  to Obecní knihovny Bzová 
a Přečkovice. A právě v těchto knihovnách 
dochází k  postupnému zpracování knih 
a tvoření katalogů tak, aby byly v souladu 
s platnými normami pro knihovnictví a po-
třebami čtenářů i knihovnice ke zkvalitňo-
vání práce a vyhledávání potřebných dat.
 V  říjnu 2019 se začalo s  plněním dat 
a  zpracováváním knih do  systému Tritia 
v  Obecní knihovně Bzová a  vznikal tak 
nový webový katalog bzovské knihovny, 
která do této doby neměla katalog žádný. 
Všem nově vloženým knihám byla přidě-
lena nová přírůstková čísla a čárové kódy 
a  tím stará přírůstková čísla knih zanikla. 
Souběžně s tím byly zrušeny stávající pří-
růstkové a  odpisové seznamy a  jsou vy-
tvořeny nové.
 Smyslem této práce bylo kompletní 
zpracování knih, tj. nejen jejich zkatalogizo-
vání do nového systému, ale také upřesně-
ní signatur, pro snadnější řazení a vyhledá-
vání knih na regále, vytvoření abecedních 
štítků, kontrola razítkování, oprava poško-
zených knih a  obalů apod. Současně byly 
vyřazeny ze  stávajícího fondu knihy za-
staralé a poškozené, které byly hromadně 
odepsány a  v  knihovně tak zůstal pouze 
aktuální, téměř nově zpracovaný knihovní 
fond. V knihovně Bzová bylo proto odepsá-
no v  rámci zkvalitnění fondu 659  svazků 
knih. Počáteční stav vložených knih do no-
vého systému Tritius byl k 1. 9. 2020 celkem 
2530 svazků. Jelikož již všechny knihy mají 
čárový kód, lze do budoucna zlepšit i  vý-
půjční systém, kdy bude možné půjčovat 
knihy přes počítač. Vznik webového katalo-
gu také znamená, že nejen čtenáři knihov-
ny, ale i zájemci o určitou literaturu již mají 
možnost si přes internet v tomto katalogu 
vyhledávat literaturu a zjistit si, zda je daná 
kniha v knihovně nebo je vypůjčená a další 
informace.
 Práce na plnění webového katalogu 
v knihovně Bzová již byla ukončena a ješ-
tě do konce tohoto kalendářního roku 
bude započato vkládání knih do katalogu 
v  Obecní knihovně Přečkovice. Jeho vy-
tvoření a následné zpracování knihovního 
fondu by mělo být hotovo nejpozději do 
podzimu příštího roku 2021. V  letošním 
roce měly být provedeny revize knihov-

ního fondu v  Městské knihovně v  Bojko-
vicích i na pobočkách Bzová a Přečkovice. 
Bohužel z  objektivních důvodů musely 
být odloženy a  proběhnou v  roce 2021. 
V  té době již musejí být všechny knihy 
ve  všech třech knihovnách kompletně 
zpracovány v systému Tritius.
 Webový katalog knihovny Bzová na-
jdete na: www.knihovnabojkovice.cz. Na 
této adrese najdete v současné době pro-
pojení katalogů knihovny Bzová i Městské 
a Muzejní knihovny Bojkovice, Sbírkového 
fondu Muzea Bojkovska a postupně bude 
k dispozici i katalog knihovny Přečkovice.

Božena Gajdová, bývalá knihovnice

 Podzimní čas v knihovně
Městská knihovna v Bojkovicích pořádá již 
několik let pravidelně v  březnu či dubnu 
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. 
Letos se však tato akce nemohla v daném 
termínu uskutečnit. A  tak prvňáčci, nyní 
vlastně již žáci druhých tříd, byli za urči-
tého omezení pasováni až teprve 30. září 
2020. Bohužel tato akce proběhla v méně 
slavnostním duchu, a  to bez přítomnos-
ti rodičů či jiných příbuzných, zástupců 
města i ředitele muzea či vzácných hostů 
z řad spisovatelů. Také zpestření kulturním 
vystoupením dětí ze čtenářského kroužku 
se nekonalo. Přítomné byly pouze tříd-
ní učitelky. Akce proběhla pro dvě třídy
– pro každou zvlášť. Všechny děti dostaly 
pasovací listiny, záložky, čtenářský průkaz 
do  knihovny a  knihu autorky Lenky Rož-
novské Katka a  klokan ze  šuplíku, kterou 
ilustrovala Andrea Popprová. Kniha byla 
vydána pro potřeby projektu Už jsem čte-
nář – Knížka pro prvňáčka, kterého se tyto 
třídy společně s  knihovnou zúčastnily. 
Součástí tohoto projektu je také návštěva 
dětí v  knihovně na  čtenářské besedě či 
informativní lekci, která se tentokrát usku-

tečnila právě u  příležitosti tohoto „nety-
pického pasování“. Děti si na závěr setkání 
mohly knihovnu ještě prohlédnout a jako 
bonus si odnesly i malou sladkost. Lze jen 
doufat, že se budou do knihovny rády vra-
cet a stanou se tak jejími dobrými čtenáři. 
Tak ať se jim u nás v knihovně líbí a setká-
váme se zde co nejčastěji.
 Knihovně se podařilo ještě před nou-
zovým stavem uskutečnit jednu cestopis-
nou přednášku s pedagožkou Masarykovy 
Univerzity v  Brně a  cestovatelkou Alenou 
Žákovskou na téma Antarktida – pobyt (ne)
vědce na české základně. I přes menší účast, 
byla přednáška velmi zajímavá. Měli jsme 
možnost nahlédnout do dění expedice, kte-
rá několik měsíců pobývala na české základ-
ně v Antarktidě a dozvědět se tak spoustu 
zajímavých informací z  pohledu člověka, 
který se této mise zúčastnil poprvé. 
 První týden v  měsíci říjnu tradičně 
patří Týdnu knihoven. Již 24.  ročník této 
celostátní akce připadl na 5.-11. října 2020. 
Naše knihovna měla naplánovánu řadu 
akcí. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu 
se akce musely zrušit nebo odložit na jiný 
termín. I přesto se tento týden mohli noví 
čtenáři přihlašovat zdarma, dlužníkům 
byly prominuty sankce, proběhlo vyhláše-
ní výtvarné soutěže pro děti a byl spuštěn 
také průzkum spokojenosti čtenářů, s  je-
hož výstupy budete seznámeni v  někte-
rém z dalších čísel tohoto zpravodaje.

 Poděkování
Vážení čtenáři, příznivci naší knihovny, 
přátelé, kamarádi, rodino... Vážím si vašich 
gratulací, krásných slov podpory, drob-
ností a  květin, které jsem od vás dostala 
za ocenění Knihovník Zlínského kraje roku 
2020. Proto bych vám chtěla touto cestou 
ještě jednou z celého srdce poděkovat. 
 Vaše knihovnice Kristýna Šopíková
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S koncem měsíce září jsme u nás zavr-
šili hlavní turistickou sezónu, která byla 
velmi úspěšná. Co se týče návštěvnosti, 
tak se nám podařilo dohnat ztrátu, která 
byla způsobena jarním uzavřením muzea 
z  důvodu protiepidemiologického opat-
ření. Během hlavní sezóny, která u  nás 
trvá od května do září a během níž máme 
otevřeno denně, si expozice prohlédlo 
1  682  návštěvníků, což je o  300 více než 
v  loňském roce. Do infocentra během 
tohoto období zavítalo dalších 718  tu-
ristů. Od  října do  dubna se nám mění 
otevírací oba, budete nás moci navštívit 
v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 hod. a od 
13 do  17  hod., v  neděli odpoledne 
pak od 13 do 17 hod.
 Na vybavení depozitáře hasičů a  vo-
jenství novými regály získalo muzeum 
v letošním roce dotaci 68 000 Kč z Minis-
terstva kultury ČR z programu ISO d – In-
tegrovaného systému ochrany movitého 
kulturního dědictví, z  vlastního rozpočtu 
pak doplácelo 30 000 Kč. Díky novým re-
gálům, které jsou vyšší než původní staré 
a u kterých lze nastavit police dle velikosti 
uskladněných předmětů, bude ušetřeno 

Novinky z Muzea Bojkovska 

Naše Bojkovsko

místo. Jeden regál je zásuvkový, takže 
drobnější a  náchylnější předměty v  něm 
uložené budou také lépe chráněné proti 
prachu a slunečním paprskům. S reorgani-
zací mobiliáře tohoto depozitáře však sou-
visela celá řada činností. Nejprve jsme mu-
seli vystěhovat z  celé místnosti všechny 
sbírkové předměty, odnést staré svařova-
né regály. Následně se nainstaloval nový 
úložný systém, do kterého se opět sbírky 
umístily. Protože se u  většiny předmětů 
měnilo uložení, bylo nezbytné přepraco-

vat také lokační seznamy, podle nichž se 
předměty dohledávají.
 Pracovníci muzea připravují ke 
100.  výročí založení Českého červeného 
kříže v  Bojkovicích výstavu, která tento-
krát bude zahájena bez vernisáže. K vidění 
bude od 4. prosince letošního roku až do 
konce února 2021.
 Všem čtenářům Našeho Bojkovska 
přejeme hlavně hodně zdraví!
 Eva Hamrlíková, 

dokumentátorka Muzea Bojkovska

Drakiáda poprvé v Přečkovicích

Pod záštitou spolku Živé Přečkovice jsme v Přečkovicích v sobotu 12. září 2020 uspořádali první ročník Drakiády pro děti. Zúčast-
nění se mohli radovat z mnoha létajících barevných draků, i když prognózy foukání větru na tento den nebyly příznivé. V krásné 
přírodě nad Přečkovicemi se bavily jak děti, tak i dospělí. Opékání špekáčků a hry při reprodukované hudbě byly součástí tohoto 
vydařeného sobotního odpoledne. Závěr patřil sledování západu slunce a myšlence, že se na tomto kouzelném místě v Přečkovi-
cích nevidíme naposled.                              Jitka Grunová, Přečkovice



Přehled kulturních a společenských akcí

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

Plánované akce se uskuteční pouze v případě příznivé epidemiologické situace

Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání
13. 2. – 31. 12. 2020 Pohádky Boženy Němcové výstava dětských prací Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

5. 11. Bernské a Wallinské Alpy cestovatelská beseda Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

14. 11. JAZZ CAFÉ – Will Jacobs band koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

21. 11. Kateřinská zábava hudba, tanec SDH Bojkovice kulturní dům

22. 11. Neděle v divadle: Pekelná pohádka divadelní představení Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

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

26. 11. Adventní setkání s rozsvícením vánočního stromu tradiční akce ZŠ TGM Bojkovice Tillichovo náměsf

28. 11. Den pro dětskou knihu akce pro rodiny s dětmi Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

4.12. – 28. 2. 2021 100. výročí založení Červeného kříže v Bojkovicích výstava Muzeum Bojkovska, p. o. Muzeum Bojkovska

11.-12. 12. Vánoční jarmark tradiční akce Město Bojkovice, Muzeum Bojkovska Tillichovo náměsf

13. 12. Domácí štěsf divadelní komedie Maják Bojkovice z.s. Klub Maják

27. 12. Pochod k Rumunovi turiskka Klub bojkovských skepkků, s. o. s. Bojkovice a okolí

31. 12. Silvestrovská vycházka turiskka T.J. Sokol Bojkovice Bojkovice a okolí

Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E NA
Plánované akce se uskuteční pouze v případě příznivé epidemiologické situace

LISTOPAD – PROSINEC

Inzerujte v Našem Bojkovsku. Cena 12 Kč/cm2.
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Z liturgického kalendáře
Listopad – na dušičky vzpomínejme. „Jak 
milý je Tvůj příbytek, Hospodine zástupů. 
Blaze těm, kdo bydlí v Tvém domě, mohou 
Tě vždycky chválit...“/Žalm 84/

 1. listopad 
 – SLaVNOST VšeCH SVaTÝCH
Svatí jako Boží přátelé nám pomáhají, 
můžeme je vzývat, prosit, aby se za nás 
u Boha přimlouvali, vyprosili nám milosti 
a  dary konečného štěstí ve společenství 
s Bohem.

 2. listopad – DUšIČKY – VZPOMÍNKa 
 Na VšeCHNY VĚRNÉ ZeMŘeLÉ
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé je 
naší vzpomínkou na všechny zesnulé, na 
naše blízké, kteří již nejsou mezi námi. 
V tyto dny navštěvujeme hřbitovy a hroby 
svých zemřelých. Hrob se nad nimi zavře, 
ale vzpomínky na ně stále přetrvávají. 
Hřbitovy září svícemi a jsou jedinou krás-
nou zahradou. Nezapomínejme, že toto 
období je právě časem k  rozjímání nad 
umíráním, smrtí a posledními věcmi člově-
ka. Bůh nám dal lásku, která přetrvá až za 
hrob. Buďme proto štědří k duším v očist-
ci. Když člověk zemře, nemůže sám pro 
sebe nic udělat, proto my jim pomáhejme 
postem, modlitbou, konáním dobra, sla-
vením eucharistie a  vyprošujme jim mi-
lost Boží. Proto je na nás živých, abychom 
pomáhali duším v očistci mší svatou, sva-
tým růžencem, častými modlitbami, které 
vycházejí z  čistého srdce, vlastní snahou 
o  pokání, přijetím svátosti smíření a  sva-
tým přijímáním. Prosme proto častými 
modlitbami za spásu duší v očistci. Pomá-
hejme duším v očistci. K modlitbám, které 
vycházejí z čistého srdce, připojme svátost 
smíření a  svaté přijímání. Ať se tyto dny 
stanou dny opravdové víry a  mnohých 
milostí.

 22. listopad – JeŽÍš KRISTUS KRÁL
Ježíš je král, je králem a  vládcem nebe 
i země. Slavnost Ježíše Krista Krále je slav-
nost, Krále vesmíru, Krále celého světa, kte-
rý je vládcem nebe i země a chce panovat 
v lidských srdcích. Tento svátek zavedl pro 
církev Svatý otec Pius XI. v roce 1925. Po-
prvé se tato slavnost slavila v římskokato-
lické církvi poslední říjnovou neděli v roce 
1926. Kriste, Ty jsi vládce nebe i země nad 
všemi mocnostmi, trůny i  panstvy. Ty jsi 
první i poslední – Počátek i Konec. V Tvých 
rukou spočívá osud lidí, On nás vyzývá, 
abychom věřili, že Boží království je již blíz-
ko. „Ježíši, Králi nebe a země, popřej nám 
místa v království svém...“

 aDVeNT 
Advent máme, svíce plane jedna, dvě, 
tři. A  když v  chvojí ta čtvrtá hoří, Ježíšek 
u  dveří stojí! Radujme se! Pán je blízko! 
Doba očekávání, která nám staví před oči 
Pána, doba zamyšlení a  rozjímání, kdy se 
připravujeme na příchod Ježíše Krista, je 
oslavou narození Ježíše, na kterou se při-
pravujeme čtyři neděle.

 29. listopad 
 – PRVNÍ NeDĚLe aDVeNTNÍ
„Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho 
s ním a bude v onen den světlo velké ale-
luja…“ Adventem vstupujeme do vánoč-
ního okruhu svátků, do času očekávání 
a příprav na vánoční svátky – nejkrásnější-
ho období roku. Je to doba velkého milo-
srdenství, které nám Bůh prokázal. Rorátní 
mše svaté svojí symbolikou tmy a  světla 
posilují touhu po světle Ježíše Krista, jeho 
příchodu a přítomnosti. Dalším symbolem 
je adventní věnec, který představuje spo-
jení členů rodiny. Kruh věnce nemá začá-
tek ani konec, a  to představuje věčnost. 
Čtyři svíce jsou znamením Krista a  jeho 
přítomnosti. První svíce je prosbou o stá-
le přítomnou živou víru v  našich srdcích. 
Druhá svíce to je naděje a touha – „přijď, 
Pane Ježíši“, třetí svíce symbolizuje lásku 
k  bližním a  čtvrtá svíce je mlčení, ticho, 
soustředěnost, úsilí o život v Boží přítom-
nosti. První nedělí adventní začíná čtyřtý-
denní doba, která je od počátku vedena 
v duchu mariánské úcty. 

 6. prosince  
 – DRUHÁ NeDĚLe aDVeNTNÍ
Na druhou neděli adventní připadá svátek 
svatého Mikuláše, který je především svát-
kem dětí, které se těší na mikulášskou na-
dílku. Prosíme sv. Mikuláše, abychom jako 
on toužili sloužit všude tam, kde nás Bůh 
posílá. Tato předvánoční doba je spojena 
s postavami dalších svatých. Kromě svátku 
Panny Marie si připomínáme Jana Křtite-
le, který nám připomíná potřebu pokání, 
sv. Barboru s větví, která do Vánoc rozkvé-
tá a sv. Lucie jako postavu světla.

 24. prosinec – šTĚDRÝ DeN 
„Z nebe jsi přišel v  betlémské kraje, Jezu 
náš milý, kvítečku z ráje...“ „Dnes zazáří nad 
námi světlo, protože se nám narodil Pán“/
Iz 9,1-15/. Nejočekávanější den v  roce, 
kterým končí doba adventní. Bůh byl tak 
štědrý, že nám seslal svého Syna, který se 
stal člověkem. Boží štědrost zažívají v ten-
to den hlavně děti, které čekají, co jim Je-
žíšek nadělí! „Svět ve tmách chodil, Kristus 
se zrodil. Raduj se, raduj, ó křesťane!“

 25.prosinec – NaROZeNÍ PÁNĚ
Narození Páně, Boží hod vánoční. Boží Syn, 
zázrak Boží lásky k lidu. Bůh přichází, aby 
spasil a  zachránil, co bylo ztraceno, aby 
přivedl domů, co zabloudilo. Bez Vánoc 
bychom se nemohli opravdově radovat, 
protože bychom ani nevěděli, co opravdo-
vá radost je. „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám 
radost velikou, jež bude pro všechen lid, 
protože se nám dnes narodil Spasitel, Kris-
tus Pán v městě Davidově.“/Luk 2,10-11/.
 Přejeme vám všem, aby vás advent do-
vedl až k jeslím, kde živý Kristus, Bůh, který 
se pro nás stal člověkem, z náručí Panny 
Marie vztáhne ruce důvěrně a osobně ke 
každému z vás.
 Poděkování patří všem ochotným far-
níkům za ochotu při vykonávání různých 
činností pro farnost, za velmi vkusnou 
výzdobu k prvnímu svatému přijímání. 
Pán Bůh zaplať. Požehnané svátky Božího 
narození, lásku, radost do všech domovů, 
hojnost Božích milostí a požehnaný celý 
další rok.            Emílie Salátová

Z farních akcí
 Dne 30. srpna 2020 se uskutečnil Far-

ní den, který byl letos zahájen u kaple na 
Hradské Nivě a kde byla sloužena mše 
svatá. Letos jsme si připomněli 100. výročí 
této kapličky, u které se vždy před cestou 
do světa loučili bojkovští miškáři se svými 
rodinami. Program farního dne pokračo-
val v areálu Církevní střední školy pedago-
gické a sociální, kde byly připraveny sou-
těže pro děti a pro všechny občerstvení.

 Pouť k  400. výročí umučení sv. Jana 
Sarkandera se uskutečnila 12. září 2020 
v  Olomouci. Na závěr mše bylo oceně-
no 50 dobrovolníků z  různých míst ar-
cidiecéze za obětavou práci pro farní 
společenství. Z  Bojkovic převzali diplom 
a medaili z  rukou kardinála Dominika 
Duky a arcibiskupa Jana Graubnera  Pavol 
Bajcar a pan Kostka za dlouholetou oběta-
vou službu pro farnost.

 Slavnostní svěcení renovovaného kří-
že na křižovatce u sokolovny proběhlo 
v neděli 13. září 2020. 

 Dne 27. září 2020 při mši svaté popr-
vé přijalo svátost eucharistie neboli první 
svaté přijímání 17 dětí.



Odešli z našich řad
Božena Antošová, 91 let, Bojkovice
Ludmila Jehličková, 93 let, Bojkovice
Marie Kafková, 72 let, Krhov
Dagmar Polanská, 71 let, Bojkovice
Vladimír Salvet, 74 let, Bojkovice
Elena Škundová, 69 let, Bojkovice
Marie Šustová, 72 let, Bojkovice
Jaroslav Urbánek, 74 let, Bojkovice
Oldřich Vitásek, 94 let, Bzová
Jiřina Zemánková, 91 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Dne 17. října 2020 uplynul jeden rok od odchodu manžela, 
tatínka a dědečka pana antonína VRÁBLÍKa. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka Rosálie a děti s rodinami

Dne 7. listopadu 2020 uplyne 15 let, 
kdy na věčnost odešel pan Jaroslav KŘÍŽ.
Děkujeme všem, kteří s námi tichou vzpomínkou 
a modlitbou uctí jeho památku.
S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami

Kdo lásku a dobro dával, neodešel, v našich srdcích žije dál.
Dne 13. listopadu uplyne 15 let, kdy jsme se rozloučili 
s panem Miroslavem KOSTKOU.
Nikdy nezapomeneme.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Kostkova

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 15. listopadu 2020 uplyne 35 let od úmrtí 
bojkovského rodáka pana Jaroslava OPaVSKÉHO, 
který by se 25. ledna letošního roku dožil 100 let.
S velkou úctou a láskou stále vzpomíná rodina

Odešel, aniž by chtěl.
Dne 28. prosince 2020 by se dožil 70 let 
pan štěpán HLaVaČKa a zároveň dne 29. června 2020 
uplynulo již 22 let od jeho úmrtí.
Vzpomíná rodina
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika

První svaté přijímání, 27. 9. 2020

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

Srpen začal kulturní akcí, tradiční hodovou 
zábavou u hasičské zbrojnice se skupinou 
BLACK & WHITE. Po hodovém víkendu byla 
v průběhu týdne jednotka dvakrát povo-
lána k  požáru rodinného domu a  požáru 
zemědělského stroje na štěpkování klestí 
ve  Slavičíně. V  posledním srpnovém týd-
nu, v brzkých ranních hodinách, jednotka 
zasahovala u  požáru plastového kontej-
neru na  papírový odpad v  ulici Šafránky 
v Bojkovicích. V měsíci září byla jednotka 
povolána opět, tentokrát k technické po-
moci v ulici Bezručova čtvrť k odstranění 
úniku oleje z  automobilu. Dne 19.  září 
2020 se měla uskutečnit ve  sportovním 
areálu v  Krhově soutěž O  pohár starosty 
okresního sdružení hasičů Uherské Hra-
diště v kategorii starší a mladší žáci. Z dů-
vodu epidemiologické situace byla soutěž 
zrušena. Poslední zářijový večer naše jed-
notka vyjížděla k hašení požáru do Krho-
va, kde zasahovali i hasičské jednotky ze 
Slavičína, Uherského Brodu a Policie ČR 
z Bojkovic.

 Družstvo žen
Sportovní družstvo žen rozběhlo svou se-
zónu i  v  letošním roce. Přes nepříznivou 
epidemiologickou situaci se nerozjela 
spousta lig v  blízkém okolí, včetně Velké 
ceny Uherského Hradiště. Přes velké úsilí 
se jako jediné lize v  kraji podařilo rozjet 
Zlínskou ligu požárního sportu. Díky poz-
dějšímu zahájení sezóny bylo zařazeno do 
ligy z klasických 13-14 kol pouze osm kol. 
Stabilní výsledky nás letos opustily a byla 
to horská dráha nahoru-dolů ve  všech 
směrech. Přesto to byl do posledního kola 
boj na pódiových umístěních s  Pohořeli-
cemi a Holešovem, obě družstva holek to 
zvládla o poznání líp, Pohořelice se tak le-
tos zaslouženě staly mistryněmi a Holešov 
obhájil loňského vicemistra. My jsme tak 
i přesto byly spokojené s celkovým 3. mís-
tem a  titulem II.  vicemistryň ZLPS  2020. 
Nejlepší letošní čas byl v  Mirošově za 
17:19 s, 16:5 s, 16:8 s, 16:9 s – to byly časy, 
které letos padaly opět jen na jednom 
terči, a tak si na vysněnou šestnáctku ješ-
tě počkáme. Volnější kalendář družstvo 
využilo k účasti v nejprestižnější lize, kte-
rou je Extraliga ČR. Bojkovice objely osm 
z  celkových deseti kol a  na  posledním 
závodě ve  Zderazi se jim podařilo získat 
historicky první tři extraligové body, když 
s  časem 17:69 skončily na pátém místě. 
Dále pak lepší umístění na EXČR 8. místo 
Petrovice za 18:13s a 9. místo Letohrad – 

Ze života dobrovolných hasičů

Kunčice za 17:66 s. Moudro na závěr? Přeju 
vám do další sezóny nejlépe žádné zdra-
votní komplikace, čisté hlavy v závodech, 
jednotné priority, a především bojovnost 
jednu za druhou.

 Mladí hasiči
Po loňské pro nás nevydařené sezóně, kde 
jsme se museli spokojit pouze s brambo-
rovým umístěním v  kategorii mladších 
a  také starších žáků, jsme se hodně těšili 
na letošní sezónu. Po podzimní části sezó-
ny jsme byly průběžně na první příčce (po 
závodě hasičské všestrannosti a  požární-
mu útoku CTIF), což nás velice motivova-
lo, abychom si zase sáhli na metu nejvyšší 

i na konci sezóny. Po zdárně vykonaných 
odborných zkouškách mladých hasičů 
jsme se začali připravovat na  sezónu. 
Do  přípravy nám zasáhla epidemie, mu-
seli jsme přerušit trénování. Po rozvolnění 
pandemických pravidel jsme opět nasko-
čili do  kolotoče tréninků. Z  rozhodnutí 
rady mládeže Uherské Hradiště byly zru-
šeny všechny závody. Nakonec po velkém 
vypětí všech družstev alespoň několik zá-
vodů bylo vypsáno, a my jsme mohli začít 
zúročovat náš tvrdý trénink. Závody byly 
sice během prázdnin, ale ve  spolupráci 
s rodiči jsme se jich mohli účastnit. Zúčast-
nili jsme se závodů v Bojkovicích, kde jsme 
obsadili 2. místo, Míkovicích jsme se ocitli 
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rovněž na druhé příčce, v  noční soutěži 
v  Záhorovicích jsme získali také 2.  místo, 
stejně jako v Ostrožské Lhotě. V Šumicích 
jsme byli pro změnu třetí a  v  Mirošově 
jsme požární útok nedokončili 
 Několik z  nás starších žáků a  dorostu 
jsme se každý týden scházeli u hasičárny, 
kde jsme společné trénovali na hasičskou 
disciplínu  TFA (nejtvrdší hasič přežije). 
V prvních závodech ve Velké nad Veličkou 
Tomáš Hamšík obsadil 13.  místo, Tomáš 
Dolina obsadil 12. místo a René Hověžák 
skončil na místě třetím. Druhých závodů 
v Kopřivnici se nás účastnilo osm. V kate-
gorii 10 až 12 let Adam Langweil zvítězil. 
V kategorii dívek od 13 do 15  let Ludmi-
la Dolinová obsadila 5.  místo. V  kategorii 
chlapců 13 až 15  let Ondřej Hela obsadil 
7. místo, Vít Langweil 9. místo. V kategorii 
dívek 16 až 17  let Andrea Tomanová ob-
sadila 2. místo. V nejprestižnější kategorii 
chlapců 16 až 17 let obsadil Tomáš Dolina 
7.  místo, Tomáš Hamšík 4.  místo a  René 
Hověžák zvítězil a  obhájil loňské prven-
ství. Po takto podařené soutěži nás vedou-
cí vzali na prohlídku zdejšího technického 
Muzea Tatra Kopřivnice, kde jsme si  pro-
hlédli veškeré exponáty. 
 Nejstarší z nás René Hověžák se v  le-
tošní sezoně pravidelně účastní Zlínské 
ligy  TFA. Nastupuje proti zkušenějším 
a  věkově starším, prostě proti dospělým. 
Zatím je liga v první třetině a René je zatím 
na průběžném 6. místě. 
 Samozřejmě nezapomínáme pomá-
hat našim hasičům při pořádání spole-
čenských akcí v našem malebném městě. 
Připravujeme tomboly na Kateřinskou 
zábavu a  hodovou zábavu. Samozřejmě 

nezapomínáme s  výpomocí úklidu hasi-
čárny, našich zásahových vozidel a sezna-
mování se s naší technikou. Velký dík patří 
našim vedoucím Martinu Křižkovi, Petrovi 
Langweilovi, Jardovi Hankemu, Tomáši Li-
brovi, Oldovi Krčovi, Pavlu Brhlíkovi, našim 
tolerantním rodičům a  všem, kteří nám 
fandí a  povzbuzují nás. Naše motto zní 
„Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát.“

 HORY BORY
Z pátého na šestého září se uskutečnil šta-
fetový běh z  Beskyd na  Pálavu. V  deseti-
členném družstvu závodníci běželi po šta-
fetách více než 300 kilometrů. Závodu se 
účastnilo 48  družstev. Již druhým rokem 

jsme byli osloveni organizátory o  umož-
nění předávacího stanoviště, které letos 
bylo na  hasičské zbrojnici. Pro všechny 
účastníky závodu členové SDH  připravili 
menší občerstvení a  zázemí. Štafetového 
běhu se zúčastnili bojkovští rodáci sou-
rozenci Rudolfovi. Přičemž Martin běžel 
ze  Slavičína do  Bojkovic, kde svému bra-
trovi Jarkovi předal štafetu a  ten běžel 
do Starého Hrozenkova.
 Připravované akce: V  případě přízni-
vé epidemiologické situace plánujeme 
na 21. listopadu uspořádání Kateřinské 
zábavy.
 Leoš Marek, 

SDH Bojkovice
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40. ročník akce Vesele kolem Bojkovic
V náhradním termínu 12. září 2020 se usku-
tečnil jubilejní 40.  ročník turisticko-cykli-
stické akce Vesele kolem Bojkovic. Počasí 
turistům a cyklistům přálo, a tak se jich na 
startu sešlo celkem 117. Nejobsazenější 
byla trasa 15 km, kterou si vybralo 52  tu-
ristů. Na sedmikilometrovou  trať vyrazilo 
45 účastníků a osm absolvovalo trať o dél-
ce 25 km. Cyklistů bylo letos méně než jiné 
roky, pouze dvanáct.
 Kromě místních se do Bojkovic sjeli 
turisté a  cyklisté z  Uherského Brodu, Sla-
vičína, Uherského Hradiště, Zlína,  Brna, 
Olomouce a dalších měst a obcí. Nejvzdá-
lenějšími účastníky byla rodina Sporyszova 
z  Českého Těšína. Nejstarším účastníkem 
byl 88letý František Varaďa z  Uherského 
Brodu, naopak nejmladším dvouletý Janek 
Mlčúch z Bojkovic.
 V cíli kromě pocitu, že člověk udělal 
něco pro své zdraví, čekala na každého 
účastníka malá odměna v  podobě diplo-
mu a občerstvení. Pro děti byly připraveny 
soutěže o drobné odměny. Dík patří všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili 
o zdárný průběh celé akce. Finančně akci 
podpořili MUDr.  Bobčíková, Valíček An-
tonín – VAMAX, Pekárna U  Polanských, 
TES Bojkovice s. r. o. - Valter Lubomír, Ho-
dinářství Strnka. Nezbývá než se těšit na 
další ročník, který se (pokud to coronavirus 
dovolí) bude konat 15. května 2021.

Turistický a cyklistický oddíl 
T.J. Sokol Bojkovice

Sport ve zkratce
 Již 76. ročník volejbalového turnaje O pohár Bílých Karpat 

se uskutečnil ve dnech 15., 22. a 23. srpna na hřišti TJ Bojkovice.
 20. ročník tenisového turnaje O pohár starosty města Boj-

kovic byl v režii T.J. Sokol Bojkovice. Turnaje, který se odehrál 
v  sobotu 29.  srpna 2020, se zúčastnilo 16  hráčů. Vítězem se 
stal mladý tenista z Uherského Hradiště Viktor Puk.

 Valašská fotbalová akademie je pořadatelem turnaje 
X-Game cup, který je určen pro ty nejmladší fotbalové hráče. 
Letošního turnaje se zúčastnila i  přípravka SK  SV  Bojkovice 
a  byla velmi úspěšná. Turnaje, který se odehrál v  areálu na 
Dolní Bečvě, se zúčastnilo 32  týmů z  České republiky, Pol-
ska a Slovenska. V pomyslné tabulce bojkovští hráči obsadili 
3. místo.

 Sportovní klub Slovácká Viktoria Bojkovice uspořádal 
12. září 2020 na vlastním stadiónu 9. ročník Memoriálu Jaro-
míra Krejčiříka. Jednalo se o turnaj, který byl určený pro star-
ší a  mladší fotbalové přípravky s  účastí následujících týmů: 
ČSK Uherský Brod, dívky FC Slovácko, TJ Štítná nad Vláří, SK Vi-
zovice a Slovácká Viktoria Bojkovice. Vítězem turnaje se stala 
domácí družstva.

X-Game cup

9. ročník Memoriálu Jaromíra Krejčiříka
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Prevence a řešení
rodinných, sousedských  

a pracovních sporů.

ABYSTE SE DOHODLI

MEDIACE IVANA HAMADOVÁ

WWW.VYRESKONFLIKT.CZ

Ing. Ivana Hamadová, tel. 604 806 013
Bojkovice, Palackého 172

VÝKUPNA KOVŮ NA AUTOVRAKOVIŠTI 
ul. Bajovec , Uherský Brod, 
 tel. 572 632157,  777 590 012 

 
Výkup mědi, hliníku, mosazi, bronzu, cínu, olova, 
železa  a elektromotorů za nejvyšší možné ceny!!! 
 
Výkup autobaterií – platba v hotovosti! (Při množství 
nad 100 kg možné navýšení ceny) 
 
Otvírací doba: 
 
    
 
  
  
 
 

Pondělí :  14.00 - 16.30 
Úterý: 07.30 - 11.00   12.00 - 16.30 
Středa :  07.30 - 11.00   12.00 - 16.30 
Čtvrtek :  07.30 - 11.00 12.00 - 16.30 
Pátek : 07.30 - 11.00 12.00 - 16.30 
Sobota :  08.00 - 11.30 

Inzerujte 
v Našem Bojkovsku. 

Cena 12 Kč/cm2.
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  Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice

  Muzeum Bojkovska, p.o., informační centrum

  K&K Primka Pitín

  Knihovna Muzea Bojkovska

  Městská knihovna v Bojkovicích

  Místní knihovna Nezdenice

  Obecní knihovna Bzová

  Obecní knihovna Přečkovice

  Trafika Bojkovice
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UniCredit Bank Expres, Masarykovo nám. 101, Uherský Brod
tel.: 955 964 666  |  www.unicreditbank.cz

Nic neřeším. 
Vždy ušetřím.

Maximální měsíční výše odměny je 200 Kč • Pokud jednou měsíčně provedete jakoukoliv platbu v aplikaci Smart Banking, výše získávané odměny nebude omezena • Kampaň probíhá v období 
od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020 • Banka si vyhrazuje právo kampaň změnit, prodloužit nebo ji předčasně ukončit • Detailní podmínky Kampaně nebo informace o jakékoliv změně jsou zveřejněny 
na stránkách www.unicreditbank.cz/cashback • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

U konto
Založte si U konto, a my vám budeme 
celý rok vracet 1 % ze všech plateb kartou.

1%
ZPĚT
CELÝ ROK

01738_UCB_E_Uhersky_Brod_U_KONTO_CASCHBACK_inz_174x135_V01.indd   1 05.10.20   16:22

Inzerujte v Našem Bojkovsku. Cena 12 Kč/cm2.
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Foto: Eliška Regináčová, David Toman, Eva Hamrlíková, Jitka Grunová

Farní den  |  30. 8. 2020

Majákfest 2020  | 29. 8. 2020

 Drakiáda v Přečkovicích  |  12. 9. 2020



FOTOGALERIE

Foto:  Petra Skočovská, Miroslava Jarolímová, Adéla Zábojníková

Sexem ke štěstí  | 26. 9. 2020

 Dýňobraní v mateřské škole  |  29. 9. 2020

Výstava na stromech  | 1. - 10. 10. 2020

Laco Deczi & Celula New York  |  4. 10. 2020


