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ÚVODNÍK

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

kompletně vyměněna šindelová krytina a opraveny krovy.

školáci opět chodí do školy, zkracuje se den, listí na stromech

Opravu podpořilo město Bojkovice částkou 150 tisíc korun.

začalo žloutnout, přidaly se ranní mrazíky a plískanice, což

Doufejme, že se příští rok akce zopakuje i u druhé věže.

je signálem panujícího podzimu. Ve druhém říjnovém týd-

Zajisté také sledujete prudký růst cen elektrické energie

nu proběhly v celé ČR parlamentní volby a republika bude

a plynu. Město Bojkovice a všechny jím zřízené organiza-

mít novou vládu. V Bojkovicích přišlo k volebním urnám

ce nakupují elektrickou energii a plyn přímo na PXE burze

2 267 občanů, což je 65 % a kopíruje to celostátní průměr.

a mají zafixovanou cenu až do konce roku 2022. Současný

Na cílové pásce se seřadili ANO, SPOLU a SPD. Děkuji všem

prudký výkyv v cenách se našeho rozpočtu nedotkne.

občanům, kteří využili svého volebního práva a aktivně se
podílejí na správě naší země.

V září nás navždy opustil Oldřich Juračka, místní historik
a nestor našeho muzea. Čest jeho památce. Léto již bylo ve

Počasí již není pro venkovní práce ideální, ale přesto

znamení pořádání společenských akcí. Na náměstí proběhl

pokračujeme s výstavbou chodníku, veřejného osvětlení či

další ročník Gulášfestu, na spojce mezi Červeným křížem

komunikace Pod Skalkou a se stavbou cyklostezky Krhov-

a Ústskem 5. ročník EMKA Rallye sprintu, Na Skalce jsme si

Bzová. Uvidíme, zda se podaří dodržet plánovaný termín

s Vavřinečky připomněli sv. Václava a v Přečkovicích oslavi-

dokončení ještě letos. Zatím se nám generují nové problé-

li hody s koštem vína. Díky moc všem organizátorům, bez

my se sítěmi, které bohužel vedou jinudy než v předpoklá-

nichž by tyto akce nemohly proběhnout.

daných a zanesených trasách a budou muset být neplánova-

Druhého listopadu si připomínáme ty, kteří nás předešli

ně přeloženy. Na Domě dětí a mládeže panuje čilý stavební

na životní cestě. Proto navštivme hřbitov, rozsviťme svíčku

ruch. Opravují se sociální zařízení, staví nové učebny a také

či položme živé květiny na jejich památku.

pergola na zahradě. Dětem se to bude určitě líbit.
Bojkovická farnost byla úspěšná se žádostí o dotaci na
opravu střechy jihovýchodní věže kostela. Na věži bude
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Přejí Vám všem pevné zdraví, radost a klid v tomto podzimním období.
Petr Viceník, starosta města
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Udělení Čestného uznání

Vzhledem k opatřením – COVID 19, se téměř po roce sešlo ve
velké zasedací místnosti městského úřadu Zastupitelstvo města
Bojkovice. Na tomto zasedání dne 1. září 2021 bylo dodatečně
uděleno „Čestné uznání“ starostovi města Petru Viceníkovi za
„Zásluhy o rozvoj města Bojkovice“ u příležitosti významného
životního jubilea 50 let. Gratulujeme.
		
Dagmar Peřestá, místostarostka

SBD Světlov Bojkovice informuje

V letošním roce proběhly práce na dokončení kompletního zateplení bytového domu č.p. 945/946 a 947/948 na ulici Mánesova II.
v Bojkovicích. Tyto akce byly podpořeny Evropskou unií z programu IROP – snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.
Další investiční akcí v letošním roce 2021 byla výstavba lodžií a nátěr fasády na bytovém domě č.p. 712/713 na Čtvrti 1. máje
v Bojkovicích. Do konce roku by měly být zahájeny práce na výstavbě lodžií na bytových domech č.p. 704/705 a 706/707 na Čtvrti
1. máje v Bojkovicích. Malá ukázka domů č.p. 945/946 a 947/948 na ulici Mánesova II. a domu 712/713 na Čtvrti 1. máje v Bojkovicích
před a po realizaci prací. Fotogalerii z výše uvedených akcí lze zhlédnout na internetových stránkách našeho družstva:
www.sbdsvetlov.estranky.cz 						
Pavel Křižka, předseda představenstva SBD Světlov
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Už zase můžeme říkat místu na Rasové „U vrtule“
Pro čtenáře, kteří tento pojem neznají,
bychom chtěli připomenout, že se jedná
o místo poblíž hlavní silnice E 50 z Uherského Brodu směrem na Trenčín, mezi
obcemi Bystřice pod Lopeníkem a Starým
Hrozenkovem nedaleko motorestu Rasová, kde stojí nenápadný kamenný pomník. Od doby, kdy pachatel zcizil vrtuli,
bylo místo zpustlé a zarostené křovinami.
V těchto místech došlo 23. října v roce
1957 k leteckému neštěstí, při kterém zahynuli tři vojáci. Letadlo pilotoval nadporučík Rostislav Zbořil (nar. 1929) a doprovázel ho palubní technik poručík Jaroslav
Koudela (nar. 1931). Letadlem cestoval
generál major Emil Cilc (nar. 1921), velitel
4. střeleckého sboru v Brně. Ranní start
vojenského letadla byl odložen pro špatnou viditelnost. Velitel letky sice odmítl
podepsat letový rozkaz pro posádku kvůli počasí, ale generál Cilc jako jeho nadřízený, rozkaz podepsal a vynutil si let.
Nazpět letoun vzlétl v 11.20 hod. z letiště
Olomouc – Holice a letěl po trase Olomouc – bývalý Gottwaldov (Zlín) – Uherský Brod – Trenčín, kam měla posádka
dopravit generála Cilce, ale už nedoletěla.
Přibližně v 11.40 hod. v prostoru kamenolomu Nový Dvůr stroj havaroval. Kvůli
špatné viditelnosti v mlze letoun narazil
do stromů a zřítil se. Jednalo se o letadlo
K-75 (vojenskou verzi Aero Ae-45).
Nejen já, ale i místní obyvatelé a také
turisté, či projíždějící automobilisté si všimli, že vrtule z pomníku zmizela a začali se
zajímat, co se stalo. Nejprve jsem se dotazovala na Obecním úřadě v Komni, ale
obec v té době neprojevila o opravu zájem, poté následovaly písemné dotazy na
některé instituce. Nezávisle na sobě jsme
s Ondřejem Juráskem obeslali Ministerstvo
obrany, Ředitelství silnic a dálnic Praha, Ředitelství silnic a dálnic Zlín, dále Vojenský
historický ústav Praha, Letecké muzeum
v Kunovicích, Policii Uherské Hradiště.
Nepříjemně mne překvapila odpověď
na můj dopis od plk. gšt. PhDr. Eduarda
Stehlíka, PhD, MBA, který mi sdělil,
„…že na základě šetření Ministerstvo
obrany žádný majetek v Komni nevlastní,
a tedy mu nepatří ani zmiňovaný pomník.
Na základě zákona č. 122/2004 o válečných hrobech se válečným hrobem podle
paragrafu 2 rozumí pietní místo, kterým
je pamětní deska, pomník, památník nebo
obdobný symbol připomínající válečné
události a oběti, které zahynuly v důsledku
Naše Bojkovsko

aktivní účasti ve vojenské operaci …“, atd.
Bylo mi líto těch tří vojáků, kteří zbytečně
zahynuli při plnění vojenského rozkazu,
a přesto nemají nárok na údržbu pomníku, protože do této kategorie nepatří!
Všechny zjištěné informace jsem konzultovala s paní starostkou obce Komňa,
i to, že pachatel byl Okresním oddělením
policie ČR zajištěn a vrtule je uložena na
Obvodním policejním oddělení policie ČR
v Bojkovicích. Paní starostka potvrdila, že
všechny tyto informace zná.
Pak jsem se zcela náhodně dozvěděla, že se spojili dva lidé – Ondřej Jurásek z Uherského Brodu, jehož prarodiče
v Komni vlastní část lesa nedaleko pomníku a zaznamenal jeho žalostný stav,
a autor původní myšlenky na obnovu pomníku Jaroslav Veselý. Na základě oslovení obce Komňa byla vrtule vydána z Obvodního oddělení Policie ČR v Bojkovicích
a provedena náročná povrchová úprava
vrtule, kterou zajistila firma JAMIBO, s.r.o.,
se sídlem v Záhorovicích, prostřednictvím
inženýra Pavla Borýska. Bylo provedeno
ošetření kamene a obnova původního

písma. Dne 13. srpna 2021 bylo provedeno osazení vrtule, kterému předcházela
revize kamene. Týkala se mechanického
poškození a jeho spárování, které provedl Radovan Partyš. Poněvadž vrtule váží
něco přes dva metráky, bylo nutno využít
hydraulického ramene, dále následovaly
práce s kovem a svářecí technikou, které
provedl Ludvík Novák. Už předtím bylo
toto místo posečeno a prosvětleno. Práce všech členů „teamu“ byly provedeny,
stejně jako budoucí údržba, bez nároku
na odměnu!
Všem z občanské iniciativy, zejména
Jaroslavu Veselému a Ondřeji Juráskovi,
včetně firmy JAMIBO s.r.o. Záhorovice
patří velké poděkování, poněvadž bez záměru vrátit pietnímu místu jeho původní
vzhled a bez jejich odvedené práce a starosti o pomník, by se tato pietní památka
nikdy neobnovila. Obecní úřad Komňa
se sice do opravy nezapojil, ale telefonicky bylo přislíbeno alespoň dobudování
chodníku a úhrada použitého stavebního
materiálu.
Pokračování na str. 6
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Už zase můžeme říkat místu na Rasové „U vrtule“
Pokračování ze str. 5
Pozitivní ohlas zaznamenali členové „teamu“
od občanů obce Komňa, či náhodně projíždějících, kteří se zastavovali, oslovovali je a hodnotili jejich záslužnou práci. Každý z nás nese
v sobě tradice minulých generací a nerad vidí,
když tyto tradice jsou znehodnoceny nebo
zapomenuty. Připojuji se k poděkování všem
členům občanské iniciativy, zejména dvěma
lidem – Jaroslavu Veselému a Ondřeji Juráskovi, kteří se nenechali odradit a dílo dokončili!
Už zase budeme moci při projíždění okolo pohlédnout na krásně opravený pomník. Budeme
moci tomu místu říkat „U vrtule“, což byl po léta
zaužívaný název! Lidé tam budou opět pokládat květiny a těm třem vojákům, kteří před
64 lety tragicky zahynuli, budou moci zapálit
svíčky na důstojně opraveném místě…
Alena Bartošíková

Střípky ze života seniorů
v Domech s pečovatelskou službou
Dne 13. července 2021 a 31. srpna 2021
jsme přivítali milé školitele ze společnosti
Celesta Praha, z. ú. Prvním tématem bylo
cestování po řeckých ostrovech s trénováním paměti. Přišli si na své nejen
milovníci cestování, ale i ti, kteří si chtěli
procvičit paměť zábavnou formou. V semináři pod názvem Zdravý životní styl
v seniorském věku bylo cílem předat informace o kvalitě a bezpečnosti potravin,
prevenci před onemocněním z potravin
a o základech správné výživy seniorů.
V úterý 14. září 2021 přesně ve 12.00
hodin jsme s obyvateli Domu s pečovatelskou službou vyrazili na malý výlet. Tentokrát naše cesta směřovala na Velehrad,
kde jsme si společně s průvodcem prošli
nádhernou barokní baziliku a v místní
cukrárně jsme si dali výborný zákusek
a kávu. Další zastávkou byla expozice Živá
voda Modrá. Seznámili jsme se s životem
ve vodě i kolem vody s vodními živočichy
a rostlinami. Ve venkovním areálu jsme
procházeli bohatou výsadbou zeleně. Počasí nám přálo, sluníčko krásně hřálo. Už
teď se všichni těšíme na další společné
výlety plné zážitků a poznávání.
Ve dnech 21. a 22. září 2021 v dopoledních hodinách proběhla na obou DPS
setkání obyvatel se zaměstnanci a starostou města Bojkovic Petrem Viceníkem.
Pan starosta představil nové projekty.
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Poté se obyvatelé při besedě dotazovali
na záležitosti týkající se bydlení v Domech
s pečovatelskou službou a jeho okolí.
Námi poskytovaná sociální služba je
finančně podporována Zlínským krajem
z programu zajištění dostupnosti sociál-

ních služeb na území Zlínského kraje,
k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje a k dofinancování sociálních služeb.
Radka Ondrušková,
Sociální služby Města Bojkovice
Naše Bojkovsko

OSOBNOSTI

Oldřich Juračka (1933-2021)
Říká se, že člověk má být jako strom. Růst
v hlubokém zamyšlení, košatět v přívalech bolesti, napínat síly jako větve do
nejzazších možností, měnit se a krásnět.
A pak kolem sebe rozdávat lidem vše,
co jim patří. Plody radosti, štěstí, pokory
a lásky, obzvláště pak naděje a hluboké
víry. Avšak jako oheň pohlcuje svíci, tak
nepříznivý osud a nemoci pohlcují lidský
život. Tyto pochmurné dny se staly posledním obdobím života Oldřicha Juračky, vlastivědného pracovníka a regionálního historika, jehož svíce života dohořela
v požehnaných 88 letech.
Oldřich Juračka se narodil 29. dubna 1933 v Bojkovicích Anně a Josefovi
Juračkovým jako jedno ze tří dětí v části
Močidla, kde se dříve máčel len. Společně
s bratry prožívali pohodové dětství, plné
nejrůznějších chlapeckých rošťáren. Byl
zaníceným skautem a tam měl možnost
seznámit se se širokým okolím Bojkovic,
jejich historií, ke které získal velmi úzký
vztah, ale také hodně praktických dovedností. Jeho zájem o historii formovala
výrazně také výuka na měšťanské škole,
probíhající často v muzeu. Po ukončení
měšťanské školy se učil u Barboříků čalouníkem, ale kvůli výučnímu listu musel každého čtvrt roku navštěvovat po
dobu tří let učiliště v Bruntále. Po vyučení
i nadále pracoval u Barboříků. Pak přišla
základní vojenská služba ve Znojmě, kde
jako humorista a společenský člověk byl
po kulturní stránce velmi aktivní, při nejrůznějších kulturních akcích dokázal bavit
celou společnost. Po vojně opět nastoupil
v dílně u Barboříků, ale po likvidaci soukromého podnikání nastoupil do expedice
v Zevetě. Oženil se, na svět přišly dvě dcery
Oldřiška a Hana, ale manželství se nevydařilo, tak krátce po rozvodu bydlel u rodičů.
Po nějakém čase se opět oženil a narodili
se dva synové Josef a Oldřich, z nichž Josef
později tragicky zemřel. Protože ani toto
manželství nenaplnilo jeho představy o rodině, opět se manželé rozešli.
Až později našel v Zevetě, kde pracoval jako velitel závodní stráže, spřízněnou
duši, Marušku, se kterou odešli bydlet
na penzion, a uzavřeli sňatek na zámku
Nový Světlov a od roku 1995 žili ve spokojeném a šťastném manželství. V Zevetě
měl na starosti i psy pro ochranu podniku, protože kynologie byla jeho velkou
Naše Bojkovsko

vášní. Léta byl předsedou kynologického
klubu a podílel se na vybudování cvičiště na Hradské Nivě. Často vyprávěl i své
zajímavé životní zážitky a zkušenosti. Byl
totiž odborně vyškolený jako odpalovač
ohňostrojů, které se v Zevetě dříve vyráběly pro celou republiku. Na toto období
vzpomínal takto: „Moje nejoblíbenější
a pravidelné působiště, kromě jiných, byla
Nitra. Měla své velké ohňostroje, a to při
filmovém festivalu a o celoslovenských
dožínkách. Ohňostroje se odpalovaly
z hradu, kde je také sídlo biskupa, kterého,
jak říkal, jsem si velmi vážil. Vyslyšel moji
prosbu a já si mohl prohlédnout historická roucha biskupů. Nejstarší byl unikátní
z konce 17. století. Jezdil jsem také rád do
Uherského Ostrohu, kde jsem se seznámil

s akademickým malířem Josefem Pšurným, u kterého jsem býval velmi častým
hostem a mám jeho některé obrazy“.
Spolu s bratrem Josefem se zajímali
o historii, a tak brzy po vojně vypomáhali
paní Jaškové na zámku s uspořádáním
muzea a archivu. Byl činný ve vlastivědném kroužku při muzeu. Po smrti bratra
Josefa pokračoval ve vlastivědné a popularizační práci samostatně a spolupracoval
se řadou osobností společenského a kulturního života. Velmi se zajímal o historii
města, a proto získal velký přehled o dění
v minulosti až do současné doby. Mnoho
poznatků získal z vyprávění pamětníků
a dostupných kronik, fotografií a jiných
pramenů. Dlouhé roky pečoval o chod
věžních hodin na kostele sv. Vavřince. Péči
o ně předal řediteli Muzea Bojkovska Tomáši Hamrlíkovi. Takřka do svých posledních dnů se živě zajímal o dění ve městě
a byl vždy připraven poradit a pomoci.
Bohužel nemoc a po té smrt vykonaly své
dílo a pan Juračka se nám navždy ztratil
z očí, ale nikoliv ze vzpomínek.
Květa Ogrodníková
Děkujeme za společně strávený čas
a obohacení našich vědomostí a také za
to, že jsme mohli od pana Juračky čerpat nejen z jeho rozsáhlých zkušeností
a znalostí, ale i obdivovat jeho neuvěřitelný elán, vtip, nadhled i životní moudrost.
Pracovníci Muzea Bojkovska
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Panna orleánská a staré zámecké schody
Ráno je kalné jako voda po dešti a zdá se,
že dnes nám osud žádnou změnu nechystá. Přestože můj živel je Země, nemám
ráda všední rána, a tak se ptám Wernera:
„Jak začíná Schillerova Óda na radost
s těmi bratry z celého světa?“ A on mi odpověděl: „Alle Menschen werden Brüder.“
A proč ne také sestry, myslím si v duchu. A nahlas vzpomínám, že jsem jednou
četla Schillerovu báseň, ve které hovořil
k Johance z Arku v plamenném keři snad
sám Bůh a posílal ji do boje. Ta báseň se
jmenovala Panna orleánská. „Tebe zajímají
básně?“, zeptal se Werner.
„Miluji především naše skvělé básníky,
ale líbí se mi také jedna od Goetha.“ Myslím, že se jmenuje Poutníkova noční (nebo
večerní) píseň. Ale nejvíc se mi stýská po
hudbě a zpěvu. Ještěže jsme v sobotu
pozvaní k Tylům na oslavu jejich nového
bytu se zahradou.
Vstupujeme do velké reprezentační
haly. Werner stále vedle mě, věkem přes
čtyřicet splývá s většinou hostů.
A jak to bylo zvykem za války, každý něco
přinesl. Pití, chlebíčky, sladké nebo slané
pečivo. Werner přinesl paní Tylové velkou
kytici rudých růží.
Teď přichází Amanda s rodiči, kteří se
přátelí s Tylovými a Rita s maminkou. Děvčata budou hrát čtyřručně Dvořákovy Slovanské tance, na které se také moc těším.
Další nádhernou kytici v jiné barvě než ta
od Wernera, dává paní Tylové Amandin
tatínek. Tady mě napadá jedna antická
moudrost. Někdo se ptal Aristotela: „Proč
muži věnují tolik času krásným ženám?“
A ten mu odpověděl: „To je otázka slepce.“
Před krásou Amandiny maminky i těch
našich 18 let ztrácí glanc. I přesto se mě
Werner ptá, kterou Beethovenovu sonátu
mi má zahrát.
Už v Antice bylo řečeno, že když promlouvají zbraně, mlčí múzy. Tak to u nás
neplatí. Hudební nadšenci jsou stále připraveni a jak se někde něco šustne, už hrají
a zpívají jako na bitevním poli. Tolik hudby,
zpěvu a přátelství snad už nikdy v životě
nezažijeme. Půjdeme si každý za svým, ve
snaze předstihnout jeden druhého.
V prostorné hale nového obydlí Tylových dozněla Beethovenova Sonáta
měsíčního svitu. Teď potřebujeme přestávku, aby se náš cit a rozum vyrovnal
s klasickými tóny skladatelova genia, které
tak krásně Werner zahrál. Pro mě. Ví, že si
8
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Ludwig van Beethoven
ji nikdy nepřijdu poslechnout do hotelu,
kde Němci bydlí a pořádají koncerty. Pro
lásku a přátelství je někdy zlá válka a jindy
zase mír. Čekám na něho s paní Tylovou a
chci mu poděkovat, ale nevím jak. Paní Tylová mi radí, abych mu dala pěknou pusu,
že to nejvíc ocení. Ale to bych si netroufla.
V tu chvíli mi připadal jako velký pramen
tryskající vody a já, malý potůček, musím
udělat krok stranou, abych se v něm neutopila. Líbá mě na čelo a zůstává, jako bych
já byla jeho cíl.
Jsou zde také manželé Hlobilovi, první
hvězdy amatérských operet. Jako dorost
jsme je vídali na jevišti a platonicky je milovali. Že to byli lidé z masa a kostí, se brzy
potvrdilo. Pan Hlobil se zamiloval do své
Heleny a šel s ní k oltáři. Vidím, že trochu
přibral a Werner se mě ironicky zeptal, zda

byl tak při těle i v době, kdy jsem ho platonicky milovala.
„To už nevím, ale jeho paní je pořád
jako proutek. Slyšela jsem, že je pedant
a dost ji prohání,“ odpověděla jsem.
Své ženě zazpíval: „Rosemary, buď mojí,
tvůj úsměv rány hojí…“ Z operety Rudolfa
Frimla, který emigroval do Ameriky a pak
společně s manželkou různá dueta.
Herbert operetám moc neholdoval,
poslouchal se zájmem Dvořáka i Smetanu
a zpozorněl při písních Karla Hašlera, které
opěvovaly Prahu, „město rozkvetlých strání, snů a vzpomínání…“ Avšak Hašler už
se belhal k smrti zmlácený a vyhladovělý
z koncentračního tábora Sachsenhausen
„Po starých zámeckých schodech“ k nebeské bráně, kterou mu svatý Petr otevřel.
Lydie Svitáková

Staré Bojkovice
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Mateřská škola informuje
Září je měsícem, který mnoho dětí po
prázdninách zavede opět do mateřské
školy mezi své kamarády, učitele a do
známého prostředí. Ale také to bývá pro
naše úplně nejmenší, kteří jdou do školky
poprvé, naopak velký životní krok, který
pro některé není jednoduchou záležitostí.
Tohle všechno máme již zdárně za sebou
a užíváme si společně strávené chvíle
v mateřské škole. První měsíce školního
roku patřily nejen seznamování s novými
kamarády, ale i různým akcím a projektovým dnům v našich mateřských školách.
Hned druhý týden v září jsme se za
krásného, téměř letního počasí, zúčastnili
tradiční akce na Tillichově náměstí „Den
se Světluškou“, kterou pořádal Dům dětí
a mládeže Bojkovice ve spolupráci s Církevní střední školou pedagogickou a sociální Bojkovice. Děti plnily různé úkoly,
při kterých si vyzkoušely, jak se žije lidem,
kterým nebylo dopřáno vnímat krásy světa pomocí zraku. Na závěr si děti zatančily
a zařádily na dětské diskotéce. Akce se
moc povedla.
Další již tradiční akcí, na kterou jsme
zváni, je sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti. Slovácká Viktoria ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Bojkovice
uspořádala v areálu fotbalového hřiště
dopoledne plné disciplín zaměřených na
obratnost, rychlost a manipulaci s míčem.
Děti si zahrály mini fotbal řízený trenéry
dětského a mládežnického fotbalu, který
se jim nejvíce líbil. Hlavní atrakcí byl velký
nafukovací skákací hrad, ze kterého se dětem vůbec nechtělo. Celé dopoledne se
neslo ve sportovním duchu, kde nechyběla dobrá nálada, spousta pohybu a ani
sladká odměna.
Úzká spolupráce s pedagogy a studentkami Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice nás již tradičně
zavedla na vyhlídku Vranovy Žleby nad
Bojkovicemi, kde pro nás byla připravena
Drakiáda se zábavným programem. Zpěv
s doprovodem kytary, pohybové hry
a největší zábava, pouštění draků.
Další zdařilou akcí pořádanou CSŠPS
byl Ekologický den v prostorách zahrady církevní školy. Pedagogové, studenti
a studentky pro nás připravili na své rozlehlé zahradě osm stanovišť s enviromentální tématikou a různě náročnými úkoly.
Ty se týkaly hmyzího, ptačího i zvířecího
světa. Děti se poutavou a hravou formou
dozvěděly spoustu zajímavých informací
aPedagogický
samy mohlysbor
uplatnit i své osobní zkušeNaše Bojkovsko

nosti a znalosti. Nechybělo zpívání, tanečky, občerstvení a na krku všech za odměnu medaile.
Jsme rádi, že se můžeme s dětmi
účastnit a společně strávit chvíle na těchto akcích bez jakéhokoliv covidového
omezení. Přejeme si všichni, ať nám to co
nejdéle vydrží.
Martina Kuchařová, ředitelka MŠ

A máme to!
Na konci minulého školního roku se nám
podařilo již podruhé obhájit u auditu titul
Ekoškoly, kterým se budeme moci pyšnit
další tři roky. Mezinárodní program Ekoškola nám pomáhá aktivně a samostatně
řešit problémy životního prostředí v našem okolí. V minulosti jsme se zabývali
tématem „Prostředí“ a „Odpady“. Do dalšího auditu budeme podrobněji rozebírat
téma „Jídlo“. Seznámíme se se zodpovědnou spotřebou jídla a zásadami zdravé
výživy a stravování. Využijeme již založené záhony k pěstování zeleniny, kterou
budeme zpracovávat ve školní kuchyni.
Barbora Rašková, zástupkyně ředitelky

Logopedická třída pokračuje
Do logopedické třídy na MŠ Štefániko-

va chodí celkem čtrnáct dětí, kterým se
věnují dvě logopedky a jedna asistentka
pedagoga. Denně mají asi patnáct minut
individuální logopedické intervence v logopedické pracovně a také skupinovou
logochvilku na dechová, fonační a artikulační cvičení k rozhýbání jazyka a mluvidel. Během celého dne děti hrají různé logopedické hry, zpívají, rytmizují, vyprávějí
si u obrázků a knih a u všech činností si
rozvíjejí své vyjadřovací schopnosti.
Nově jsme pro rodiče dětí zařadili
individuální konzultace, ve kterých jim
logopedka spolu s dítětem předvede
správný postup při vyvozování a procvičování jednotlivých hlásek, aby mohli
cvičit i doma. Děti se neučí jen správně
vyslovovat jednotlivé hlásky, ale rozvíjejí
si motoriku, grafomotoriku, zrakové, sluchové vnímání a paměť, slabičný a hláskový rozklad slov, souvislé vyjadřování,
rozšiřují slovní zásobu a tím se zároveň
připravují na školu.
Odborným garantem logopedické
třídy jsou pracovnice Speciálně pedagogického centra pro děti s vadami řeči
v Uherském Hradišti, které děti pravidelně
navštěvují.
Hana Kafková, učitelka MŠ
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Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhlo ve středu 1. září 2021 před budovou Základní školy T. G. Masaryka. Žáky
v novém roce přivítal ředitel školy Zdeněk Ogrodník a hodně úspěchů jim popřál také pan starosta Petr Viceník.

Adaptační kurz 6. ročníku
První zářijový den otevřela Základní škola
T. G. Masaryka svou náruč nejen stávajícím, ale i novým příchozím z okolních vesnic, a to zejména žákům šestého ročníku.
Start po distanční výuce minulého roku,
ale i přechod na 2. stupeň školy způsobil,
že se šesťáci první dny stydlivě okoukávali
a na nás bylo, abychom jim to seznamování a oťukávání usnadnili a zpříjemnili. Proto se ve dnech 13. a 14. září přes
40 dětí zúčastnilo adaptačního kurzu
s názvem Jedeme v tom společně. A protože nás stále obklopuje hrozba pandemie, útočiště nám tentokrát nabídl školní
areál a o hladký průběh včetně stravy se
postaralo provozní zázemí naší školy. Na
úvod přišel pozdravit a podpořit děti i realizační tým pan ředitel, stejně jako na
konci kurzu pak pochválit žáky za úspěšné zvládnutí jejich první společné akce.
A jak to tedy probíhalo? V pondělí jsme
stáli před skupinou dětí, které se obávaly
odpovědět na jednoduchou otázku, stáli
jsme před jednotlivci, pro které hlavním
a nejdůležitějším cílem byla individuální
výhra. Stáli jsme také před osamocenými
bázlivými žáky, kteří by nejraději zůstali
ve své komfortní zóně a v bezpečí svého
vlastního světa či domova.
Po hrách, při nichž se nejdříve pořádně seznámili, museli postupně všichni
prokázat schopnost spolupráce, vzájemné domluvy i pomoci v různých disciplínách. Na závěr prvního dne si soudržnost
a to, že jsou všichni na stejné notě, potvrdili zážitkem ze společného bubnování,
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kterým je provedli skvělí profesionální bubeníci. Rachot bubnů a čišící radost dětí se
ten podvečer line Bojkovicemi jako ta nejkrásnější hudební symfonie. Vše završilo
opékání špekáčků a děti s plnými žaludky
a usmívajícími se ústy, ještě mastnými od
táborákové večeře, odchází unavené, ale
šťastné a plné dojmů ke svým domovům.
Program dalšího dne potvrdil, že děti
pochopily princip společného fungování
v rámci „Olympiády“ zaměřené opět nikoli na soupeření, ale především na vzájemnou dohodu a respekt k jednotlivcům
v rámci svého týmu.
Obraz malých nováčků se najednou
před očima nás dospělých rychle mění.
Jsou ukáznění, vyjádřit se k jakémukoli
problému před spolužáky jim již nečiní
takový problém. Individuality zvyklé na
vítězství jsou najednou pokornější a i ti,
kteří se na začátku báli, po dvou dnech
nešetří výrazy typu: nejlepší adapťák,

škoda, že to netrvalo dýl, učitelé díky …
A naopak, i my chválíme je. Třídní učitelky a programová vedoucí s lektorkami
z Domu dětí a mládeže, které nám ochotně a obětavě každý rok na kurzech pomáhají, si skoro se slzami dojetí v očích
sdělujeme postřehy kladných posunů
v chování našich svěřenců, hrdinských
momentů a nasazení žáků u aktivit
a upřímně oceňujeme kadety 2. stupně
za pokroky, které za ty pouhé dva dny
udělali.
Byly to hezké dva dny, během nichž
děti získaly osobní povědomí, jak se chovat, přemýšlet a řešit problémy jako team.
A nakonec se samozřejmě jako TEAM i radovat. Přejme jim, aby jim tento zážitek
a společná zkušenost, nová kamarádství
a soudržnost vydržely co nejdéle, a to nejen ve školních lavicích celého druhého
stupně.
Petra Brůzlová, učitelka ZŠ TGM
Naše Bojkovsko
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Naše výtvarnice nejlepší v republice

Letos na jaře vyhlásila Ministerstva vnitra
a školství výtvarné soutěže pro všechny
studenty na distanční výuce, aby měli
možnost tvůrčím způsobem vyjádřit své
pocity z pandemie a svého života.
Ze zúčastněných 334 školských zařízení a 1277 přihlášených prací naše žákyně
Alžběta Slavíčková a Emma Charvátová
vyhrály hned ve dvou kategoriích obrazové a prostorové tvorby krásná druhá místa.
Dne 11. září 2021 si jely osobně vyzved-

nout ocenění do Prahy v rámci Dětského
dne pořádaného Ministerstvem vnitra
v centru OLYMP za podpory jejich rodin,
přátel a paní učitelky výtvarné výchovy.
V soutěži pod stejným titulem pořádané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy se pak Emma Charvátová
a Agáta Urbánková dostaly se svými obrázky do výběru nejlepších děl výtvarníků
z České a Slovenské republiky a jejich práce byly vystaveny v pražském Karolinu.

Všem třem děvčatům gratulujeme ke
skvělému výsledku a děkujeme za jejich
reprezentaci! Výherní díla žákyň, stejně
jako práce ostatních spolužáků, kteří
téma zpracovávali v rámci distanční výuky, hostilo také přes prázdniny až do
konce září Muzeum Bojkovska a nyní se
všechny výtvory stěhují zpět do Základní
školy T. G. Masaryka Bojkovice, kde budou nadále vystaveny.
Šárka Pokorná, učitelka ZŠ TGM

Stmelovací kurzy 7. ročníku

Světluška

Jak si pěstovat kamarádství, postupně
se poznávat a hledat na ostatních spíše
to dobré než zlé, když jsme se díky distanční výuce skoro celý první společný
rok ani neviděli? I tak by mohla znít základní otázka žáků sedmého ročníku.
To, že jsou vazby narušeny, se projevilo
již v prvních dnech letošní školní docházky. Také se během roku ve třídách
objevilo pár nových tváří, a protože
nové situace si žádají nová řešení, rozhodli jsme se dětem pomoci a zpříjemnit jim start ve staronovém kolektivu
stmelovacími kurzy.
Konaly se vždy jeden den pro každou třídu v areálu školy v termínech
27. září a 1. října 2021. Program byl sestaven tak, aby si žáci hravou formou
oprášili zkušenosti a zažili nové situace
na základě principů respektu, spolupráce a domluvy, bez kterých se žádné
společenství neobejde. Aby pochopili,
že v jednotě je síla a kolektiv funguje
dle svého nejslabšího článku, kterým

První akcí v tomto školním roce byla Světluška, která se uskutečnila za příznivého
teplého počasí 8. září na Tillichově náměstí. Vše pro nás připravily pracovnice
Domu dětí a mládeže ve spolupráci se
studenty a studentkami Církevní střední
školy v Bojkovicích.
Luďka Pavlíková, učitelka ZŠ TGM

Naše Bojkovsko

může být v každé situaci někdo jiný,
a jen vzájemná podpora a pomoc vede
k celkovému dobrému výsledku.
Třídní učitelé, vedoucí kurzu, programové lektorky z Domu dětí a mládeže a zázemí školy poskytli nejlepší
podmínky pro to, aby byl kurz, i když
na tak krátkou dobu, zábavný, příjemný
a přínosný.
Dle jejich společných výstupů si každý svůj potenciál uvědomil. A jak svá
společná léta v jedné třídě prožijí, je již
nyní jen na nich samotných.
Šárka Pokorná, učitelka ZŠ TGM

Sportovní dopoledne
V pátek 10. září 2021 se za pěkného slunečného počasí žáci prvních a druhých
tříd naší školy zúčastnili sportovního dopoledne, které pro ně uspořádala Slovácká Viktoria ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže Bojkovice. Děti si vyzkoušely
disciplíny zaměřené na rychlost, obratnost a přeskoky. Malí sportovci si pod vedením trenérů mládeže SK Slovácké Viktorie zahráli i minifotbal. Nevynechali ani
velmi oblíbený skákací hrad. Dopoledne
se vydařilo a děti si ho užily.
Alena Staníková, učitelka ZŠ TGM
11

ŠKOLSTVÍ

Církevní střední škola pedagogická a sociální
V září 2021 jsme zahájili 30. školní rok v novodobé
historii Církevní střední školy pedagogické Bojkovice. Novinkou je zvýšení kapacity školy od 1. září 2021
ze 100 na 180 žáků, a sice 120 žáků v denním studiu
a 60 žáků v dálkovém studiu. V denním studiu je možné studovat obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – čtyřleté maturitní studium. V dálkovém studiu
se jedná o stejný obor, avšak ve formě dvouletého
zkráceného pomaturitního studia. Dálkové studium
je organizováno o sobotách, přičemž po dvou letech je zakončeno maturitní zkouškou z profilových
odborných předmětů a praktické maturitní zkoušky.
Absolventi denního i dálkového studia jsou složením
maturitní zkoušky kvalifikovanými pedagogickými
pracovníky pro práci učitelů/učitelek v mateřských
školách, vychovatelů/vychovatelek ve školních družinách, domovech mládeže, dětských domovech, pedagogů volného času, a dokonce splňují i kvalifikaci pro
práci aktivizačního pracovníka v sociálních službách.

Školící centrum
V rámci realizace projektu IKAP II. Zlínského kraje úzce
spolupracujeme se Střední pedagogickou školou Kroměříž a Střední pedagogickou školou Zlín. Naši pedagogové a žáci se účastní aktivit projektu, které podporují
rozvoj kompetencí žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. V rámci realizace projektu u nás ve škole vzniklo Školící centrum, které nabízí pedagogům
ze 14 školských zařízení, s nimiž úzce spolupracujeme
účast na profesních vzdělávacích seminářích.

Dny otevřených dveří
Srdečně zveme na dny otevřených dveří a přijímací zkoušky nanečisto
z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů ke studiu:
Sobota 27. listopadu 2021 od 9 do 14 hod; čtvrtek 9. prosince 2021 od
14 do 18 hod; čtvrtek 13 ledna 2022 od 14 do 18 hod; čtvrtek 20. ledna
2022 od 14 do 18 hod; čtvrtek 27. ledna 2022 od 14 do 18 hod; čtvrtek
3. února 2022 od 14 o 18 hod; sobota 19. února 2022 od 14 do 18 hod.
Jindřiška Beránková, ředitelka CSŠPS

Adaptační kurzy
Pro žáky prvního, druhého a třetího ročníku jsme v prvních dnech školního roku připravili adaptační kurzy.
Jednotlivé aktivity napomohly k adaptaci žáků při návratu do školy. Pestrý a zábavný program připravil pro
žáky pedagog volného času, který je zároveň vedoucím střediska volného času.

Drakiády a Ekologický den
Učitelé odborných předmětů (didaktiky výtvarné výchovy, didaktiky hudební výchovy, didaktiky dramatické výchovy a didaktiky tělesné výchovy) a učitelé praxí
společně s žáky druhého a třetího ročníku připravili
a zrealizovali v průběhu září a října hned několik projektových dnů pro děti z mateřských škol Bojkovice, Pitín, Záhorovice a ZŠ Štefánikova 957 Bojkovice. Jednalo
se o čtyři Drakiády a Ekologický den na téma „Živočichové ve školní zahradě“. Realizace projektových dní je
pro naše žáky součástí praktické přípravy na budoucí
povolání, a proto jsme rádi za skvělou spolupráci s mateřskými školami a ZŠ Štefánikova 957.

4letý maturitní obor

Pedagogická praxe v mateřských školách, dětských domovech,
školních družinách a střediscích volného času.

Dny otevřených dveří 2021/2022
SOBOTA
ČTVRTEK
ČTVRTEK
ČTVRTEK
ČTVRTEK
ČTVRTEK
SOBOTA

27. 11. 2021
9. 12. 2021
13. 1. 2022
20. 1. 2022
27. 1. 2022
3. 2. 2022
19. 2. 2022

9 - 14
14 - 18
14 - 18
14 - 18
14 - 18
14 - 18
9 - 14

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Dny otevřených dveří
a přijímací zkoušky
nanečisto z hudebních,
výtvarných a řečových
předpokladů ke studiu.

Přihlaste se na přijímačky nanečisto prostřednictvím přihlašovacího formuláře,
který naleznete na www.cirkevka-bojkovice.cz.

Světluška
Dům dětí a mládeže každoročně organizuje sbírku na
podporu Nadačního fondu Světluška, jejíž součástí
jsou zážitkové aktivity přibližující svět nevidomých. Na
Tilichově náměstí byla pro děti z mateřské školy a žáky
základní školy připravena stanoviště, u kterých si pod
vedením našich žáků mohly děti vyzkoušet jednotlivé
činnsti.
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ŠKOLSTVÍ

Nabídka aktivit Domu dětí je rozsáhlá
Celý srpen byl na Domě dětí a mládeže ve
znamení příměstských táborů. Ty letošní
proběhly v prostorách kulturního domu,
a to z důvodu realizace stavebních prací
v budově DDM, kdy z dotace provádíme
modernizaci prostor.
Vedle příměstských táborů jsme připravovali nový školní rok. Od 1. září jsme
spustili online přihlašování do téměř
50 kroužků, které probíhají nejenom v Bojkovicích ale také v Záhorovicích, Komni
nebo Pitíně. Naše nabídka je určena především dětem školou povinným ale i těm
menším – kroužek Hrátky s batolátky. Dále
dětem „školkovým“ – Tanečňáček, Hravá
angličtina, Keramika nebo i dospělákům
– Power yoga, Bodyforming, Tabata, Hormonální joga, Orientální tance.
Na konci září je přihlášeno do všech
našich aktivit přes 400 účastníků, a to ještě nekončíme. Přihlašovat se můžete stále, stačí si vybrat. I když některé kroužky
hlásí obsazeno, je pořád z čeho vybírat.
V září jsme stihli také několik akcí.
V Pitíně jsme tradičně dělali doprovodný program na akci Všechno, co má kola,
užili jsme si sportovní dopoledne s dětmi základní a mateřské školy na hřišti
Sportovního klubu Slovácká Viktoria, náš
skákací hrad udělal radost také dětem na
Gulášfestu, pomáhali jsme při adaptač-

Poděkování
Když jsem v roce 1995 nastoupila na
dráhu učitelky, netušila jsem, že bude
trvat čtvrt století. Za tu dobu jsem, jako
dojíždějící, poznávala Bojkovice a okolí
a také proměny k lepšímu. I ten přístupový chodník od vlakového nádraží,
blíže ke škole, je již hotový. Jak moc
tehdy chyběl, když jsme s dojíždějícími
Naše Bojkovsko

ních kurzech šestých a sedmých tříd, desetičlenný tým z DDM Bojkovice zvítězil
ve víkendové stopovací hře Praha patří
dětem, ve které soutěžili děti ze všech krajů České republiky. Moc jsme si užili společně s dětmi dopoledne se Světluškou
na náměstí. Děti si zkusily, jaké to je, když
někdo nevidí, jak pomoci nevidomému
například na ulici, a nakonec za odměnu
roztančily náměstí. Mezitím se v ulicích
Bojkovic pohybovali studenti/světlušky

z bojkovické střední církevní školy a díky
vaší štědrosti vybrali do pokladniček krásných 14 993 Kč. Moc všem, kteří přispěli,
DĚKUJEME!
V září jsme ještě stihli první schůzky většiny kroužků a věřte, že poskládat
rozvrh na DDM je někdy pěkná bojovka. Máme velkou radost z vašeho zájmu
o naše aktivity a moc se těšíme na všechny
zážitky, které nám nový školní rok přinese.
Margita Tyroltová, ředitelka DDM

žáky šlapali ke škole. V té době byla opravdu bezpečnější cesta podél kolejí než po
hlavní silnici. Změnilo se toho hodně. Bojkovice zkrásněly a za to moc děkuji.
Velké poděkování patří žákům, kteří
můj život obohatili o krásné zážitky. Jiskřičky radosti v jejich očích při sebemenším úspěchu byly velkými jiskrami pro
jejich rodiče, že vzdělávání dětí se specifickými potřebami má smysl a je pro jejich
život velmi důležité.

Velký dík patří Lubomíru Bienertovi, řediteli
školy, který speciální
školství v Bojkovicích
rozšířil o tento další typ
vzdělávání, který tu chyběl. Slaví totiž
25. výročí vzniku. Doufám, že stránka
s mým jménem v kronice města, je toho
také důkazem. Ač jsem nikdy nechtěla
být učitelkou, byla jsem jí ráda.
Dana Kouřilová, Uherský Brod
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Týden knihoven
Letošní ročník Týdne knihoven, který každoročně probíhá pod záštitou SKIP (Svazu
knihovníků a informačních pracovníků) se
v naší knihovně nesl trochu v mírnějším
duchu. Proběhl v prvním říjnovém týdnu,
a protože v naší knihovně stále probíhala
opatření i v pořádání kulturních akcí, bylo
akcí méně. Noví čtenáři se mohli registrovat zdarma. Této nabídky využilo hned
několik nových čtenářů. Dlužníkům pak
byly prominuty sankce, tedy poplatky za
včasné nevrácení dokumentů.
V úterý 5. října proběhly dvě akce.
V dopoledních hodinách si senioři mohli
posedět, podebatovat a také si vyzkoušet
trénování paměti. Možná strach z neustále probíhající situace nebo nevědomost,
že naše knihovna na podzim začala po
dlouhé době akce znovu pořádat, přispělo k tomu, že návštěvnost byla velmi malá.

Také na knižní bazar v odpoledních hodinách, kde se prodávaly vyřazené knihy
převážně z naučné literatury a literatury
pro dospělé, nepřišlo tolik zájemců, jako
v minulosti.
Ve čtvrtek 7. října pak proběhlo autorské čtení se spisovatelkou Kateřinou Dubskou. V letošním roce vydala novou knihu
Hendrixova kytara, kterou nám na této
besedě představila a přečetla z ní krátké
ukázky. V rámci tohoto čtení proběhl také
prodej knihy a autogramiáda.
Strach z covidu je zřejmě v obyvatelích hluboko zakořeněn nebo si už lidé
od pravidelného kulturního dění v naší
knihovně odvykli. Zdá se, že chvíli bude
trvat, než se naučí zájemci na akce opět
chodit. Uvidíme, nevzdáme se, a pokud
to jen trochu půjde, budeme v pořádání
našich aktivit i nadále pokračovat.

Akce se tedy připravují a postupně se
o nich budete dozvídat z hlášení, z plakátků, facebookových stránek či webu naší
knihovny www.knihovnabojkovice.cz.
Knihovnice Kristýna Šopíková

Hody v Přečkovicích, 25. 9. 2021
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Střípky z Muzea Bojkovska
S koncem září jsme završili naši hlavní turistickou sezónu, během které si expozice muzea prohlédlo přes 950 turistů, dalších
téměř 830 návštěvníků zavítalo k nám do infocentra s nějakým
dotazem nebo si koupit suvenýr z Bojkovic.
Nově jsme zřídili e-shop, který funguje na stránce:
www.muzeumbojkovska.cz/e-shop/catalogue.
K mání jsou upomínkové předměty, regionální literatura,
pohledy a další zboží, které lze u nás v muzeu koupit. Počítáme
s tím, že e-shop bude určen primárně pro mimobojkovské občany (rodáky či milovníky našeho kraje), kteří se k nám z nejrůznějších důvodů nebudou moci dostat. Z pohodlí domova si objednají to, co je zaujme, a my jim vybrané zboží zašleme poštou.
Máme také velkou radost z toho, že naše Informační centrum
Bojkovska, které spravuje muzeum, splnilo podmínky Jednotné
klasifikace turistických informačních center České republiky
a získalo certifikaci třídy C.
Bojkovice i okolní obce jsme prezentovali 11. září během
akce „Naše obec, naše radost“, která se již druhým rokem uskutečnila v Luhačovicích. Zúčastnili se jí nejen lázeňští hosté, kteří
hledali tipy kam v okolí vyrazit na výlet, mezi návštěvníky byli
také ti, kteří v minulosti prožili kus života v Bojkovicích a na náš
kraj rádi vzpomínali.
Až do konce září u nás byla nainstalována výstava s názvem
Pandemie očima žáků, jednotlivé obrázky vznikaly během koronavirové distanční výuky. Děti ze základní školy TGM Bojkovice si
v září přišly prohlédnout výtvory své i svých kamarádů.
Dne 23. října byla zahájena výstava věnovaná 90. výročí vzniku muzea. Návštěvníci se budou moci seznámit nejen s tím, jakými peripetiemi si muzeum během své historie prošlo, ale také se

dozví, jak funguje muzeum „pod pokličkou“. Zveme tedy všechny, kdo mají rádi historii a staré předměty na tuto výstavu, která
bude k vidění do konce roku 2021.
Eva Hamrlíková

Světlovan a slavnosti vína
O víkendu 10. – 12. září 2021 proběhl
v Uherském Hradišti již 18. ročník Slavností vína a otevřených památek. Této akce se
zúčastnil také Folklorní soubor Světlovan
z Bojkovic, který jako host spolu s obcí
Rudice reprezentoval mikroregion Bojkovsko.
V sobotu 11. září byl Světlovan součástí slavnostního průvodu krojovaných,
který začínal ve Vinohradské ulici, procházel městem a končil na Masarykově
náměstí. Průvodu se účastnilo bezmála
3000 tanečníků, muzikantů a folklorních nadšenců. Bylo velmi příjemné se
po dlouhé kulturní pauze takové akce
zúčastnit a potěšit tancem i zpěvem návštěvníky slavností.
Petra Gorčíková
Děkuji členům FS Světlovan za vzornou reprezentaci nejenom samotného města, ale rovněž i celého Mikroregionu Bojkovsko.
Petr Viceník, starosta města
Naše Bojkovsko
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Vavřineček v Malenovicích
Klub H+Z a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně uspořádaly 6. a 7. září 2021
konferenci k nedožitým devadesátinám
PhDr. Karla Pavlištíka, CSc. Konference se
měla původně konat již na jaře, ale byla
z důvodu kovidové situace několikrát
přesunuta. Velké díky patří hlavním pořadatelkám Aleně Prudké a Magdaleně
Preiningerové, které to stálo hodně úsilí
a nervů. Součástí této dvoudenní konference byl i společenský večer u hradu
v Malenovicích s vystoupením mužských
sborů Mužáci ze Zlína, Vavřineček z Bojkovic a Cimbálové muziky Kašava. Vystupující nebyli vybráni náhodou, se všemi
pan doktor Pavlištík spolupracoval, účinkoval v Mužácích. Tak se vpodvečer sešli
lidé, aby si zavzpomínali, zazpívali, setkali
se po více než roce. Pan doktor Pavlištík
uměl dávat lidi dohromady, ty váhavé
i popostrčit k některým činnostem, vždycky poradit a pomoci. Vavřinečci zpívali
s chutí a nadšením, zpěvy se ozývaly i při
prohlídce výstav a expozice Dřevo, proutí, sláma v prostorách hájenky sousedící
s malenovickým hradem.
Poděkováním je ocenil i ředitel Muzea
jihovýchodní Moravy Pavel Hrubec: „Rád
bych Vám i celému Vašemu souboru ješ-

tě jednou poděkoval i touto cestou. Moc
si vážím toho, že jste přijali pozvání na
vzpomínkový večer na „našeho pana doktora Karla Pavlištíka“. Podle ohlasů a názoru všech přítomných i mého, se jednalo
o velmi příjemné setkání a Vaším krásným
vystoupením jste jej dokázali vyšperkovat
a současně předvést v praxi i to, k čemu
nás všechny Karel Pavlištík celý život vedl
a vychovával. Myslím si, že by měl z Vás
všech svých následovníků radost a dou-

fám, že by se mu líbil i vzpomínkový pořad a konference pořádaná k jeho nedožitým devadesátinám. Váš soubor přímo při
tomto večeru dal svým výkonem najevo,
že stejně jako my muzejníci, jsme všichni
tuto akci připravili s laskavou vzpomínkou
na tohoto skvělého člověka a měli jsme
příležitost s ním zase strávit několik příjemných chvilek.“ Co k tomu dodat, vzpomínáme na dobrého člověka.
Marie Špiritová

Mužský pěvecký sbor Vavřineček
Konečně se covidová situace trochu
uklidnila, a tak mohli zpěváci konečně po
roce a půl začít zkoušet i vystupovat. První
vystoupení bylo 6. září 2021 u hradu v Malenovicích na společenském večeru, který
byl součástí konference k nedožitým
devadesátým narozeninám PhDr. Karla
Pavlištíka, CSc. Kromě účastníků konference, rodiny, přátel, kolegů a příznivců se
zúčastnily tohoto večera i soubory, se kterými účinkoval nebo spolupracoval, a to
Cimbálová muzika Kašava, mužské sbory
Mužáci ze Zlína a Vavřineček z Bojkovic.
Následovalo vystoupení Zpívání pod
hvězdami s koštem vína na zahradě Panského domu v Uherském Brodě, které pořádal soubor Olšava 24. září 2021 v rámci
projektu Kořeny folkloru bez hranic. Spolu
s Vavřinečkem účinkoval Ženský sbor Netáta ze Strání spolu s Pavlem Popelkou,
Gajdoši z Kopanic a Ženský pěvecký sbor
Tetky z Uherského Ostrohu. Vystupující
doplnili domácí CM Olšava, ženský a mužský sbor Oldšavy, soubory Oldšava a Oldšava se svými sólisty.
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Při již tradičním setkání u rozhledny Na
Skalce 28. září 2021 Vavřinečci také nemohli chybět. Určitě přispěli k pohodě

a dobré náladě při setkání obyvatel Bojkovic, Pitína i Krhova.
		
Marie Špiritová
Naše Bojkovsko
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Klub Maják Bojkovice
Vás srdečně zve na podzimní akce
sobota 30. října 2021 – KVÍZOVÁNÍ
NA MAJÁKU – populární zábavná týmová soutěž
sobota 6. listopadu 2021 – NA STOJÁKA – představení se známými stand-up
herci
sobota 13. listopadu 2021 – 12:PIET
– koncert akustické kapely ze Slovácka
neděle 14. listopadu 2021 – DOMÁCÍ
ŠTĚSTÍ – divadelní komedie s Ivou Hüttnerovou
neděle 28. listopadu 2021 – PEKELNÁ POHÁDKA – divadlo Mrak hraje (nejen) pro nejmenší
neděle 5. prosince 2021 – MUSICA
FOLKLORICA – koncert doma i v zahraničí úspěšného souboru pro předvánoční
náladu
V prosinci již bude také probíhat předprodej vstupenek na NOVOROČNÍ KONCERT,
který se bude konat 4. ledna 2022 pod záštitou starosty města Bojkovice Petra Viceníka. Účinkovat bude proslulý a populární slovenský vokální soubor FRAGILE.
Součástí koncertu bude tradiční zdravice
pana starosty a novoroční přípitek.
Aktuální informace o akcích, prodeji
vstupenek a podmínkách pro návštěvu
klubu najdete na www.klub-majak.cz

Kvízování Junior
V pátek 24. září 2021 nastartoval Klub
Maják Bojkovice první kolo soutěže KVÍZOVÁNÍ JUNIOR pro žáky 2. stupně ZŠ na
motivy celosvětově populární zábavné
znalostní hry pro dospělé.
O úspěch v soutěži se utkalo celkem
26 žáků především bojkovické základní
školy, kteří utvořili šest týmů originálních
názvů. Úkolem bylo, co nejlépe projít
otázkami z různorodých oblastí, jako
například logické úlohy, hudební ukázky, místopis, dopravní předpisy, znalosti
ze zvířecí říše, pohádek a další. Po napínavém a zábavném „zápolení“ skončily
všechny týmy s poměrně vyrovnanými
výsledky. Prvenství získal tříčlenný dívčí
DREAM TEAM, na druhém a třetím místě
se umístily týmy WINX CLUB a SUS. Všechny tyto týmy byly na stupních vítězů náležitě oceněny. Další tři týmy si odnesly
alespoň cenu útěchy za vysoké nasazení
a snahu.
Naše Bojkovsko

Všem žákům děkujeme za účast a skvělou
reprezentaci své školy. Dle slov pořadatelů je potřeba pochválit především ukázněnost, skvělou týmovou i mezitýmovou
spolupráci i vynikající orientaci v širokém
spektru vědomostí a poznatků.

Věříme, že žáci, kteří se kvízování zúčastnili, mohou po této zkušenosti inspirovat
další spolužáky i kamarády a rozšířit tak
okruh soutěžících týmů, se kterými změří
své síly příště.
za Klub Maják
a organizační tým Iva Bartošíková
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Přehled kulturních a společenských akcí
Datum

Název akce

Druh akce

Pořadatel

Místo konání

1. 6.-31. 12. 2021

Pravěký svět Zdeňka Buriana

výstava dětských prací

Městská knihovna v Bojkovicích

městská knihovna

1. 7.-31. 12. 2021

100 let knihovny (1921-2021)

tematická výstava

Městská knihovna v Bojkovicích

městská knihovna

22. 10.-31. 12. 2021

90 let Muzea Bojkovska

výstava

Muzeum Bojkovska p.o.

Muzeum Bojkovska

30. 10.

Kvízování na Majáku

vědomostní soutěže

Maják Bojkovice z. s.

Klub Maják

4. 11.

Autorské čtení s Janou Císařovou

autorské čtení

Městská knihovna v Bojkovicích

městská knihovna

6. 11.

Na stojáka

stand up comedy

Maják Bojkovice z. s.

Klub Maják

11. 11.

Lucerničková slavnost

akce pro děti

Mateřská škola Bojkovice

Tillichovo náměstí

13. 11.

12:Piet

koncert

Maják Bojkovice z. s.

Klub Maják

14. 11.

Domácí štěstí

divadelní komedie

Maják Bojkovice z. s.

Klub Maják

16. 11.

Křemílek a Vochomůrka

divadlo pro děti

Muzeum Bojkovska p. o.

kulturní dům

18. 11.

Bulharsko. Ode všeho trochu

cestopisná přednáška

Městská knihovna v Bojkovicích

městská knihovna

20. 11.

Kvízování junior

vědomostní soutěž

Maják Bojkovice z. s.

Klub Maják

24. 11.

Autorské čtení s Michalem Čagánkem

hudba, autogramiáda

Městská knihovna v Bojkovicích

městská knihovna

24. 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 náměstí

27. 11.

Den pro dětskou knihu

speciální akce

Městská knihovna v Bojkovicích

městská knihovna

27. 11.

Kateřinská zábava

hudba, tanec

SDH Bojkovice

kulturní dům

28. 11.

Pekelná pohádka

pohádka pro děti

Maják Bojkovice z. s.

Klub Maják

5. 12.

Musica folklorica

koncert

Maják Bojkovice z. s.

Klub Maják

10.-11. 12.

Vánoční jarmark

tradiční akce

Město, Muzeum Bojkovska p.o.

Tillichovo náměstí

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

Slovácké divadlo
Informace pro předplatitele do Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Další představení Jesus Christ Superstar bude ve
čtvrtek 4. listopadu 2021. Odjezd autobusu v 17.30 hodin z Pitína, 17.45 hodin z Bojkovic od Obchodního domu TIS a v 17.40
hodin z Rudic.
								
Marie Špiritová
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Křesťanské okénko

Život ve farnosti
Uprostřed prázdnin nastoupil jako nový
duchovní správce P. Jiří Doležel, který se
pomalu začal sžívat s bojkovským farním
společenstvím. V budově fary byly provedeny drobné opravy, byl vymalován
vstupní prostor a hala v patře. Koncem
září vyrostlo kolem jižní věže kostela lešení a v říjnu začala výměna šindele na její
střeše. Oprava bude stát kolem 1 200 000
korun, dotaci 469 000 korun získala farnost od Ministerstva kultury. Město Bojkovice přispělo 150 000 korun. Zbylou částku bude hradit farnost. Na opravu mohou
přispět věřící v pravidelných měsíčních
sbírkách. Všem za jejich štědrost Pán Bůh
zaplať! V příštím roce je počítáno také
s opravou střechy na druhé věži.
S příchodem září začala také výuka
náboženství ve škole, první až čtvrtá třída
mívá náboženství ve středu, páťáci až deváťáci pak v pátek. Děti od tří do sedmi let
mohou navštěvovat Katecheze Dobrého
pastýře, které probíhají u sester dominikánek každý pátek.

Farní posezení
Dne 5. září 2021 se farníci z Bojkovic vydali na tradiční pouť na Provodov, kde se za
pěkného počasí konala mše svatá ve venkovním areálu. V sobotu 11. září 2021 se
uskutečnila na Velehradě pravidelná pouť
za obnovu rodin a duchovní povolání. 		

V neděli 26. září 2021 měli možnost se věřící setkat na farní zahradě během farního
posezení. Při kávě a zákusku si mohli mezi
sebou povyprávět a blíže se také seznámit
s otcem Jiřím Doleželem. Pro děti byl připraven táborák.
Eva Hamrlíková

Z liturgického kalendáře
4. říjen – SV. FRANTIŠEK Z ASSISI
Narodil se v Itálii, je zakladatelem řádu
menších bratrů. Sv. František ve svém
životě kladl důraz na chudobu, lásku ke
Kristu a eucharistii.
23. říjen – SV. JAN KAPISTRÁNSKÝ
Pocházel z Itálie, kde vystudoval práva.
Velký důraz během svého řeholního působení kladl na askezi, chudobu a kazatelskou činnost.
31. říjen – SV. VOLFGANG
Narodil se v 10. století ve Švábsku, byl benediktin a misionář. Jako řezenský biskup
umožnil vznik pražského biskupství, které
se odloučilo z řezenské diecéze. Kopii sošky
tohoto světce můžete spatřit v kapličce v Krhově, originál je uložen v Muzeu Bojkovska.
1. listopad
– SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé,
lidově Dušičky, je spjatá s návštěvou hřbitovů a modlitbou za ty, kdo nás na věčnost předešli.
11. listopad – SV. MARTIN
Narodil se na území dnešního Maďarska
ve 4. století. Původně se živil jako voják,
Naše Bojkovsko

Pohled na lapidárium
později se stal knězem, a nakonec dokonce i biskupem. Proslul svou christianizační
činností. Byl oblíbený zejména u prostého
lidu.
13. listopad – SV. ANEŽKA ČESKÁ
Přemyslovská princezna se měla stát manželkou císaře Jindřicha. Anežka však nakonec zvolila duchovní stav, založila klášter
Na Františku. Byla svatořečena 12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II.
25. listopad – SV. KATEŘINA
Byla vzdělanou egyptskou princeznou,

která o své křesťanské pravdě přesvědčila
50 pohanských filozofů. Nakonec skončila
mučednickou smrtí, když odmítla císaře,
protože se zasvětila panenskému životu.
3. prosinec
– SV. FRANTIŠEK XAVERSKÝ
Rodák ze Španělska byl během studií
ubytován spolu s Ignácem z Loyoly, který
ho získal na myšlenku vzniku jezuitského
řádu. Sv. František byl také prvním jezuitským misionářem.
Eva Hamrlíková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
Odešli z našich řad
Milada Adamcová, 92 let, Krhov
Josef Bajer, 74 let, Bojkovice
Marie Ježová, 71 let, Bojkovice
Oldřich Juračka, 88 let, Bojkovice
Vladimír Kovář, 61 let, Krhov
Alena Matulová, 51 let, Bojkovice
Marie Pjajčíková, 65 let, Bojkovice
Miroslav Rabatin, 76 let, Krhov
Františka Regináčová, 73 let, Bojkovice
František Snopek, 93 let, Bojkovice
Ludmila Šimíková, 66 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Čas plyne jako voda,
zapomenout se však nedá.
Dne 4. října 2021 jsme vzpomenuli 52. výročí úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka pana
Josefa SVITÁKA a zároveň dne
26. prosince 2021 uplyne 10 let od
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky paní Aloisie SVITÁKOVÉ.
S láskou vzpomínají dcery Marie, Marta a syn Josef s rodinami

Dne 17. října 2021 uplynuly dva roky 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

Kdo lásku a dobro dával, ten neodešel
a žije v našich srdcích dál.
Dne 19. října 2021 jsme vzpomenuli 1. výročí
úmrtí našeho drahého tatínka, dědečka
a pradědečka pana Vladislava ČERNUŠKY.
S láskou a úctou vzpomíná dcera a vnuci

Čas plyne a nevrátí, co vzal,
vzpomínky v našich srdcích žijí stále dál.
Dne 28. října 2021 uplynulo dlouhých 10 let,
co nás navždy opustila paní Yvona ZEMČÍKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkují dcery Nikola,
Barbora a celá rodina
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.

Dušičkové rozjímání
Mlhavé obrazy,
déšť padá z oblaků,
kdy kapky jak odkazy
jsou perlami zázraků.
Stromy už shazují
svůj pestrý šat na zimu,
listy se vzdalují
na sklonku podzimu.
Deštivý listopad
se netváří vesele,
kdy v Památce zesnulých
uctíme přátele.
Podzimní všední den
dokreslí zátiší,
kdy všichni si vzpomenem
na svoje nejbližší.

Kolem sychravo,
jak o dušičkách
Dlaně samy podvědomě rozhrnují havrani v korunách
na náhrobek napadané listí.
určují křikem větru směr.
Myšlenky návěje času
do minulosti čistí,
Kam poletí?
Ještě zalít chryzantémy
až tam, kdy byli tu s námi
přeříkat si letopočty
za jasných dní
do minulých století.
dědové, báby
otcové, mámy
Jméno po jménu
příbuzní.
zapálit svíčku každému.
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Sbor dobrovolných hasičů opět zasahoval
První srpnovou sobotu se již tradičně
u hasičské zbrojnice konaly Svatovavřinecké hody. Zábavný program pro děti
byl obohacen krásným skákacím hradem
v podobě velkého hasičského auta, které
obdivovali nejen děti, ale i dospělí. V podvečer k tanci i poslechu zahrály skupiny
Mudrlanti a Reflexy.
Dne 3. srpna v nočních hodinách byla
jednotka povolána s automobilovou plošinou k požáru průmyslového objektu do
Uherského Brodu. Po příjezdu na místo
události nebylo nutné využít výškové
techniky, požár byl včas uhašen.
Dne 22. srpna byla naše jednotka
operačním střediskem vyslána k záchraně
zvířete. Srna uvízla v hasičské nádrži v areálu Krokov (bývalé stolárny). Za pomocí
žebříku byla vytáhnuta a poté vynesena.
Hasiči srnku umyli a pustili zpět do volné
přírody. Dne 5. října krátce před sedmou
hodinou ranní naše jednotka zasahovala
u dopravní nehody na křižovatce v ulici
Nádražní a Luhačovická. Po příjezdu na
místo události bylo zjištěno, že se dvě
osoby nacházejí mimo havarovaný automobil. Těmto osobám byla poskytnuta
předlékařská pomoc před příjezdem záchranné zdravotnické služby. Jednotka ve
spolupráci s Policií České republiky z bojkovického oddělení řídila dopravu u místa nehody. Po ukončení zásahu se jednotka opět vrátila zpět na svoji základnu.
Dne 4. září se uskutečnil třetí ročník
štafetového běhu z Beskyd na Pálavu
s názvem HORY BORY. Organizátoři tohoto běhu opět oslovili náš sbor o zajištění předávacího stanoviště se zázemím.
Členové hasičského sboru pro závodníky
připravili občerstvení formou teplé polévky, čaj a pro doplnění energie bylo
nachystáno ovoce a čokoláda. Závodu se
opět účastnili rodáci z Krhova, a to sourozenci Martin a Jaroslav Rudolfovi, kteří
skončili se svým desetičlenným týmem na
36. místě z celkových 48 týmů.
Dne 6. září z rukou ministra vnitra
Jana Hamáčka náš místostarosta SDH
Radek Soja převzal medaili za dlouholetý
rozvoj sboru dobrovolných hasičů v okrese Uherské Hradiště. Poděkování z úst
pana ministra patřilo všem členům SDH
za obětavou a reprezentativní činnost.
Dne 19. září v neděli v pravé poledne se
naše jednotka připojila k celostátnímu
uctění památky dvou bratrů dobrovolných hasičů z SDH Koryčany. Tito hasiči
při zásahu u výbuchu rodinného domu
Naše Bojkovsko

v Koryčanech položili své životy. Čest jejich památce.
Dne 1. října naše jednotka již tradičně
vyjela na ukázku svého vozu do mateřské
školky v Pitíně. Děti si mohly vyzkoušet
vybavení hasiče, stříkání z hadice, transport na páteřové desce, která slouží k přenosu raněných osob u dopravních nehod
a taky se mohly podívat na celé vybavení

cisterny. Naším poděkováním od dětí byla
velká radost a nadšení v jejich očích. Před
nedávnem nám začala topná sezona.
Buďte zodpovědní a věnujte pozornost
vašim komínům a v nich spalinovým cestám z hlediska průchodnosti, ať nevznikne nechtěný požár na vaší nemovitosti!
Leoš Marek,
kronikář SDH Bojkovice

Aktivity mladých hasičů

Dne 27. srpna 2021 jsme jeli s dětmi na
výlet do Heiparku Tošovice. Zde měly
děti možnost projet si několikrát bobovou dráhu a vyzkoušet lukostřelbu. Byl to
krásně strávený den plný zážitků a dojmů.
Dne 5. září 2021 jsme se s žáky zúčastnili
tradičního pochodu Slováckým krajem
v Březolupech, který každý rok pořádá
Okresní sdružení Uherské Hradiště.
Osmnáctého září se konala na
výcvikové základně v Krhově soutěž

O pohár ředitele HZS Zlínského kraje. Celkem se zúčastnilo 18 požárních
družstev žáků. Bojkovské děti v kategorii starších žáků po nevydařeném požárním útoku obsadily deváté místo.
Na schůzce mladých hasičů, která
bývá většinou v pátek v 17:00 hodin, stále probíhá nábor do kroužku mladých
hasičů. Rozpis schůzek je vyvěšen na
informační tabuli na hasičské zbrojnici.
Leoš Marek, kronikář SDH Bojkovice
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Poděkování skautům
a skautkám od Mravenčí louky
Dne 11. září se uskutečnilo setkání bojkovských skautek a skautů, kteří společně
s oddílem z Napajedel pořádali před 50+1
lety tábory na Mravenčí louce nad Komňou. Bývalí účastníci těchto táborů se
sešli nejprve u motorestu Rasová, poté se
přemístili na své bývalé tábořiště, kde se
hodně vzpomínalo na prožitá dobrodružství. K oživení vzpomínek posloužily i fotografie rozmístěné v terénu na místech,
kde se nacházely jednotlivé části tábora
(tábor dívek a světlušek, tábor hochů a vlčat, kuchyně a táborový kruh). Byla zde
odhalena pamětní deska, která objasňuje
původ označení lokality Mravenčí louka.
Nesmělo chybět také vztyčení dobových
střediskových vlajek. Za současné skauty
z Bojkovic přišel všechny pozdravit Radomír Staš.
Vzpomínání nad fotografiemi a kronikami pak pokračovalo nad dobrým jídlem
a pitím také v motorestu Rasová, kam se
skautská sešlost přemístila. Zde také proběhlo slavnostní předání střediskové kroniky, vlajky, fotodokumentace a dalších
materiálů z rukou bývalých skautů Tomáši
Hamrlíkovi, řediteli Muzea Bojkovska. Velmi děkujeme junákům za cenné dokumenty z jejich činnosti z let 1968-1970,
které tak obohatí sbírky našeho muzea.
Společně s bývalými i současnými skauty
bychom rádi v příštím roce uspořádali výstavu, která by dokumentovala dlouholetou činnost junáků v Bojkovicích.
Rovněž bychom chtěli poprosit
všechny, kdo mají doma fotky, dokumenty a jiné materiály vztahující se k jakémukoliv období, kdy skauting v Bojkovicích
fungoval, aby nám je k připravované výstavě zapůjčili nebo věnovali.
Toto památeční junácké setkání se
uskutečnilo díky obětavosti a iniciativě
Pavla Polanského, Vratislava Jonáše, Svatavy Novákové a Evy Bařinové. Skautky
a skauti, ještě jednou vám všem děkujeme!
Eva Hamrlíková
Dovětek:
Skauting založil Angličan Robert Baden Powell. V roce 1908 sepsal knihu Skauting pro
chlapce, která se stala oblíbenou příručkou
mezi mladými. Zakladatelem českého skautingu je Antonín Benjamin Svojsík, který se
22

inspiroval přímo v Anglii a přizpůsobil skauting českým poměrům a přidal k němu národní tradice. Byla založena česká skautská
organizace s názvem Junák.

V roce 1912 vyrazil Svojsík s několika
chlapci na první tábor pod hrad Lipnici.
V současné době zní název organizace Junák – český skaut.
Naše Bojkovsko
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Vesele kolem Bojkovic (1981-2021)

Účastníci pochodu 1981
Tradice turistiky má v Bojkovicích velmi
bohatou historii. Jejím zakladatelem byl
Jan Tomášek, který s láskou organizoval
vycházky do okolí Mikulčina vrchu, na
Lopeník a kolem Bojkovic. K turistice postupně přivedl řadu dalších zájemců.
Po klidném období (1964–1975)
nastává další významná etapa tohoto
sportu, když přichází generace mladých
nadšenců, kteří začali pořádat vycházky
do přírody.
Záhy se zrodila myšlenka uspořádat
i v Bojkovicích turistický pochod. První
ročník Vesele kolem Bojkovic proběhl
15. června 1981 pod hlavičkou TJ Zevety. U jeho zrodu stáli mimo jiné manželé
Božena a Václav Křižkovi, Ladislav Šust
a Pavel Polanský, kteří navštěvovali turistické pochody na nejrůznějších místech
v Československu a napadlo je uspořádat
takový podobný i v našem kraji. Na dálkové trasy 25 km a 50 km se vycházelo od
nádraží, startovné činilo 5 Kč. Vzdálenější
turisté mohli přespat v tělocvičně základní školy. Rovněž pořadatelé pro mimobojkovské sportovce zajistili převoz jejich
zavazadel z místa startu do cíle. Aby byl
výšlap skutečně veselý a pohodový, čekaly na všechny účastníky během pochodu
na stromech cedulky s vtipy. Cíl se nacháNaše Bojkovsko

zel na stadionu kopané TJ Zeveta, odměnou pro všechny byl diplom a chleba se
sádlem a cibulí a také prohlídka muzea
na zámku Novém Světlově.
V dalších ročnících se postupně trasy rozšiřovaly – pro děti 5 a 10 km, pro
zdatné turisty 50 a 70 km a pro všechny
ostatní pochod v délce 20 km a 30 km.
Jen opravdu zdatní turisté si mohli troufnout poprvé v roce 1994 na trať 100 km,
nazvanou „Zpod Světlova cesta dlúhá“,
kterou šli dva dny. V témže roce byla také
poprvé připravená cyklotrasa.
Na tradiční pochod Vesele kolem Bojkovic se vedle místních sjíždějí turisté ze
širokého okolí – v minulosti například ze
Slovenska, Sokolovska a Karlovarska.
Nejpočetněji byl pochod navštíven
v roce 1992, který se stal v rámci 400. výročí narození Jana Ámose Komenského
celostátním setkáním turistů. Na startu
se tehdy zaregistrovalo 544 účastníků.
V roce 1994 byl založen v Bojkovicích
Klub českých turistů pod vedením Boženy Křižkové a na organizaci pochodu se
vedle TJ Zevety podílel i KČT. V roce 2001
se KČT osamostatnil a začal spolupracovat na přípravě pochodu s T.J. Sokol Bojkovice, kde se výrazně zapojila Miroslava
Urbánková, od této doby se startovalo od

sokolovny. Poté, co byl KČT v Bojkovicích
v roce 2005 zrušen, začali jeho bývalí členové pracovat pro Sokol, od té doby až
do současnosti je tato oblíbená sportovní
akce Vesele kolem Bojkovic každoročně
připravována oddílem turistiky Sokolu.
Při pochodech v okolí Bojkovic se
pravidelně střídají směry na Lopeník jeden rok a na Luhačovice další rok. Najít
optimální trasy je však čím dále obtížnější, protože řada cestiček je zarostlých, jiné
oplocené kvůli pastvě dobytka, některé
chodníčky jsou již neschůdné. Organizátoři se ale vždy snaží, aby účastníci během pochodu mohli obdivovat malebné
výhledy a krásnou krajinu, která mile překvapí zejména vzdálenější účastníky.
Tradičně v cíli získávají speciální odměnu nejvzdálenější, nejstarší a nejmladší účastník. Pro děti jsou po absolvování
pochodu připravovány soutěže. Pokud
se mezi čtenáři Našeho Bojkovska najde
někdo, kdo má rád turistiku a chtěl by
se zapojit do organizace Vesele kolem
Bojkovic, rádi ho mezi sebe přijmeme!
Na všechny se těšíme při dalším ročníku
2022!
Za organizátory Vesele kolem Bojkovic
Božena Křižková a Pavel Polanský
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Z činnosti tenisového oddílu T.J. Sokol Bojkovice
Práce s tenisovou mládeží
Tenis je jedním z nejpopulárnějších sportů
na světě a k nejoblíbenějším patří i v České republice. Každý organizovaný sport,
a platí to zejména i pro tenis, se neobejde
bez dobrého zázemí. K němu patří nejen
stránka materiální, ale i péče o mladou
tenisovou generaci. V roce 2007 došlo
v tenisovém areálu našeho Sokola k vybudování tréninkové stěny, která slouží k nácviku prvních úderů, zejména u začínajících tenisových talentů různých věkových
kategorií. Velkým přínosem byla celková
rekonstrukce kurtů, která byla provedena
v letech 2012 a 2013 za podpory dotace
z MŠMT České republiky.
Rozšířila se tak hrací plocha na čtyři
kurty a jeden kurt byl vyčleněn jen pro
tenisové tréninky žáků. S pravidelnými
tréninky tenisových nadějí jsme začali
asi od roku 2008, kdy se nejprve podíleli
ochotní hráči našeho oddílu. Ale za krátkou dobu to už byli naši hráči a trenéři
s licencí III. třídy, František Jančařík a Karel
Koníček. K nim se za určitou dobu přidali další trenéři s licencí, Jiří Rapant a Věra
Šmilauerová, trenérka II. třídy. V podstatě
skoro každý rok jsme prováděli nábor nových tenisových talentů a probíhaly pravidelné tenisové kurzy. Ale tenisový sport
je docela náročný po všech stránkách,
a tak děti průběžně nejen přicházely, ale
i odcházely, a to většinou po ukončení
základní školy. Mnozí žáci již studovali dál
od svého bydliště a dojížděli jen na víkend
a u dalších začaly převládat jiné zájmy. Ale
nás trenéry to neodradilo, každý rok jsme
členskou základnu mládeže doplňovali
o nové tenisové naděje. Je třeba i připomenout, že někteří jednotlivci, které jsme
v kurzech připravili, se rádi vracejí a tenis si
přijdou zahrát.
V současné době máme evidovaných
a aktivních 14 žáků různých věkových kategorií, z toho je osm dívek a šest chlapců
a několik žáků je ve zkušební době. Tréninkový den máme zejména ve čtvrtek v délce čtyř hodin, každá skupina jednu hodinu
a dvě až tři náhradní hodiny v jiné dny pro
studenty, kteří vyšli základní školu nebo
jim čtvrtek nevyhovuje. Tréninkové kurzy
vedou v dnešní době zkušení hráči a licencovaní trenéři František Jančařík, Karel
Koníček a pomocný trenér Miroslav Ondrušek. Pro starší a pokročilejší žáky slouží
tenisový nahrávací stroj. Naším přáním je,
aby stejně jako naši dospělí tenisté oddílu, tak i naši žáci, hráli oficiálně tenisovou
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žákovskou soutěž. Přesto někteří naši žáci
reprezentovali v soutěžích tenisové oddíly
Luhačovic a Uherského Brodu. Pozitivní je
i to, že už nyní projevili mnozí žáci zájem
trénovat i v zimě v tenisové hale Sportklubu Niva v Pitíně. Na závěr vyzýváme rodiče

z Bojkovic a okolních obcí, aby v případě
zájmu, dovedli své děti přímo na sokolské
kurty nebo se podívali na naše stránky
www.sokolbojkovice.estranky.cz, kde jsou
v nabídce uvedeny podmínky tenisových
kurzů a kontakty na trenéry.

Naše Bojkovsko
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Pěkný úspěch našich tenistů
na Slovensku
V sobotu 18. září 2021 se tenisté T.J. Sokolu Bojkovice zúčastnili mezinárodního
turnaje v mužské čtyřhře, který se konal
na kurtech tenisového oddílu Bánov na
Slovensku. Pořadatelé připravili pro tenisové veterány dvě soutěžní kategorie, a to
do 70 let a nad 70 let. Do obou kategorií
bylo pozváno pět dvojic. Bojkovický tenis
reprezentovali tenisté Karel Koníček, František Jančařík, Jaroslav Velecký a Zdeněk
Vítek. V každé kategorii bylo nasazeno pět
hráčů a losováním se vytvořily konečné
dvojice. Každá kategorie měla svoji skupinu, kde hrály dvojice každá s každou na
jeden klasický set. K dispozici byly tři kurty
a u starší kategorie byli nasazeni i rozhodčí. Asi proto, že už někteří starší hráči dobře
nevidí a jsou i takoví, kteří zápasy při svém
věku dost citově prožívají. Naše dvojice se
svými vylosovanými slovenskými kolegy,
K. Koníček/P. Ščevlík a F. Jančařík/T. Vilem,

vyhrály své kategorie suverénně bez ztráty bodu. Jejich jména tak budou navždy
vyryta na putovní pohár místního tenisového oddílu.
Slovenští pořadatelé připravili pěkný turnaj, který se obešel bez jakýchkoliv
problémů a pěkné bylo i počasí po celou
dobu turnaje. Na výbornou byla i péče
o hráče v průběhu turnaje a pěkné ceny,
které dostali všichni účastníci.
Po rozdělení cen jsme poseděli pod
krásnou pergolou u dobrého občerstvení.
Turnaj o přeborníka
tenisového oddílu
V sobotu 25. září 2021 se uskutečnily finálové zápasy o přeborníka oddílu v tenisové
dvouhře mužů. Jako již tradičně byl přebor
rozdělen na dvě kategorie, tedy do 60 let
a nad 60 let. V každé kategorii se probojovali do finálových bojů čtyři nejlepší hráči.
Zde se pak utkali systémem každý s každým na jeden set. Ve starší kategorii zvítězil

s přehledem Karel Koníček před Jaroslavem
Veleckým, Františkem Jančaříkem a Jindřichem Fialou. V mladší kategorii byla situace
komplikovanější, ale nakonec i přes porážku v prvním zápase s Milanem Miklasem
se vítězem stal Petr Bušo před Davidem
Krátkým a Pavlem Křižkou. V následném superfinále, ve kterém se utkali vítězové obou
kategorií, Petr Bušo a Karel Koníček, zvítězil
po velkém boji Petr Bušo 6:4. Gratulace ale
patří nejenom celkovému vítězi, který turnaj ovládl poprvé v jeho pětadvacetileté
historii, ale i poraženému super finalistovi
Karlovi Koníčkovi, který opět dokázal, že
věk je jen číslo, jak říká Jarda Jágr.
Toto je výběr posledních akcí tenisového oddílu od konání turnaje O pohár
starosty města, který je předložen v samostatném článku. Vše ostatní si můžete
přečíst na našich internetových stránkách
www.sokolbojkovice.estranky.cz .
za tenisový oddíl T.J. Sokol Bojkovice
František Jančařík

21. ročník turnaje
O pohár starosty města Bojkovic ve dvouhře mužů
V sobotu 28. srpna 2021 uspořádal tenisový oddíl T.J. Sokol Bojkovice 21. ročník tenisového turnaje O pohár starosty města
Bojkovic ve dvouhře mužů. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 předem přihlášených
hráčů (což je v podstatě maximální kapacita našich kurtů) ze Zlínského kraje, a to
bez rozdílu věkových kategorií. Úvodní
zahájení provedl starosta města Petr Viceník, který popřál všem účastníkům hodně
zdaru a úspěchů ve hře. Hráči byli nalosováni do čtyř skupin, kde hrál každý s každým na jeden klasický set. Před turnajem
se těžko tipoval horký favorit, adeptů na
vítězství bylo více.
Vítězi skupin se stali Albert Šašinka,
Josef Vanda, Pavel Stuchlík a David Krátký.
Vítězové skupin automaticky postupovali
do čtvrtfinále, aby se dala možnost postupu hráčům z ostatních míst v tabulce.
Tři z vítězů skupin nakonec postoupili i do
semifinále. Turnaj měl vysokou úroveň
a nikdo neměl dopředu nic jisté. Poprvé
a zaslouženě celý turnaj vyhrál Albert Šašinka z Komně, který vyhrál všechny svoje
zápasy, včetně finále s Pavlem Stuchlíkem
6:1. Soutěž útěchy vyhrál Pavel Křižka,
který porazil ve finále Davida Bulejku 6:3.
Hráči na stupních vítězů a vítěz soutěNaše Bojkovsko

že útěchy obdrželi poháry a další pěkné
ceny. Vítěz turnaje má ve svém držení rovněž putovní pohár. Nikdo z účastníků však
neodešel s prázdnou. Hráči na zbývajících
místech obdrželi drobnější věcné ceny.
Semifinále: Šašinka – Mikušík 6:2,
		
Stuchlík – Krátký 7:5
Finále:
Šašinka – Stuchlík 6:1
Ostatní podrobné výsledky jsou uvedeny v tabulkách ve fotogalerii na našich
internetových stránkách:

www.sokolbojkovice.estranky.cz.
Turnaj byl organizačně velmi dobře
připraven a poděkování si zaslouží zejména jeden z účastníků, a to David Krátký,
kterému pomáhal správce Karel Koníček.
Tradičně děkujeme městu Bojkovice za
finanční podporu a Anežce Koníčkové za
celodenní péči a občerstvení pro všechny
účastníky turnaje.
František Jančařík,
za tenisový oddíl T.J. Sokol Bojkovice
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Distribuční místa Naše Bojkovsko
Zpravodaj města je možné zakoupit na těchto prodejních místech:
Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice, Muzeum Bojkovska, p.o., informační centrum, K&K Primka Pitín, Knihovna Muzea Bojkovska, Městská
knihovna v Bojkovicích, Místní knihovna v Nezdenicích, Obecní knihovna
Bzová, Obecní knihovna v Přečkovicích, Trafika Bojkovice
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Uzávěrka příštího čísla je 26. 11.
V rámci rychlejšího a operativnějšího zpracování zpravodaje Naše Bojkovsko můžete své příspěvky zasílat e-mailovou poštou na adresu zdenka.manasova@muzeumbojkovska, kamila.turcekova@muzeumbojkovska.cz, případně doručit datový
nosič do Muzea Bojkovska. Bližší informace na tel.: 736 210 710.

FOTOGALERIE

Naše obec, naše radost | 11. 9. 2021

Setkání skautů na Mravenčí louce | 11. 9. 2021

Gulášfest | 18. 9. 2021

Koncert pro dobrou věc | 19. 9. 2021

Foto: Kamila Turčeková, Martina Šašinková, Tomáš Hamrlík, Zdeněk Ambroz, Petra Skočovská
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FOTOGALERIE

Kvízování na Majáku Junior | 24. 9. 2021

Farní posezení | 26. 9. 2021

O vlku a kůzlátkách | 26. 9. 2021

Setkání u rozhledny Na Skalce | 28. 9. 2021

Foto: Petra Skočovská, Helena Kovačíková, Tomáš Hamrlík

