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Úvodní slovo

ÚVoDNÍK

Evu Regináčovou, Františka Kapsu, Pavla Homolu a Mgr. Zdeň-
ka Ogrodníka. Jsem přesvědčený, že lehce pozměněná rada 
naváže na dlouhodobý trend nastavený v  našem městě 
a umožní jeho další rozvoj v následujících čtyřech letech.
 Město Bojkovice přidalo k získanému ocenění Stav-
ba roku Zlínského kraje 2021 za koupaliště i  ocenění Lido-
vá stavba roku Zlínského kraje 2022 za historický domek 
č.p. 302 v Potoku!
Díky moc všem, kdo se na celém projektu podíleli!!!
 Součástí ocenění je i šek na 50 000 Kč, který použijeme 
opět na opravy a rekonstrukce našich památek.
 Petr Viceník, Váš starosta
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Vážení spoluobčané,
 Ve dnech 23.-24. září proběhly v České republice komu-
nální volby, kterými byli zvoleni noví zástupci do zastupitel-
stev měst a obcí. Volby byly doprovázeny nízkou účastí, která 
v  Bojkovicích nedosáhla ani 47 %. Na cílové pásce se seřa-
dily volební strany následovně: Občané pro město (10 za-
stupitelů), Spolu pro Bojkovsko (3), KDU-ČSL (2), Bojkovjané 
(2), ČSSD (2) a Budoucnost Bojkovska (2). Upřímně gratuluji 
všem zvoleným zastupitelům.
 Dne 20. října proběhlo na kulturním domě ustavující zastu-
pitelstvo, které zvolilo starostou Mgr. Petra Viceníka, místosta-
rostkou Dagmar Peřestou a  radní Mgr. Marka Ogrodníka, Bc. 

Celková rekonstrukce obytné části 
pálenice a střechy po požáru v prosinci 2021

Centrální parkoviště

Přstupový chodník 
k centrálnímu parkovišti

Nová střecha na kulturním zařízení v Přečkovicích
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Výsledky komunálních voleb v Bojkovicích

Kandidátní listna Hlasy Počet

kandidátů

Přepočtené %

platných hlasů

Počet

mandátůčíslo název abs. v %

1 KDU-ČSL 3 521 11,90 21 11,90 2

2 Občané pro město 13 181 44,56 21 44,55 10

3 Budoucnost Bojkovska 2 546 8,61 21 8,60 2

4 BOJKOVJANÉ 3 321 11,23 21 11,22 2

5 ČSSD 3 300 11,16 21 11,15 2

6 SPOLU pro Bojkovsko 3 714 12,55 21 12,55 3

Zvolení zastupitelé města Bojkovice

Kandidátní listna Kandidát
Navrhující

strana

Politcká

příslušnost

Hlasy

číslo název
poř.

číslo
příjmení, jméno, ttuly věk abs. v %

1 KDU-ČSL 3 Dorušková Jana 54 KDU-ČSL BEZPP 357 10,13

1 KDU-ČSL 1 Kapsa Frantšek 58 KDU-ČSL BEZPP 354 10,05

2 Občané pro město 1 Viceník Petr Mgr. 51 ODS ODS 1 003 7,60

2 Občané pro město 3 Ogrodník Marek Mgr. 54 ODS ODS 842 6,38

2 Občané pro město 2 Peřestá Dagmar 53 ODS BEZPP 743 5,63

2 Občané pro město 10 Hanke Jaroslav 46 ODS BEZPP 714 5,41

2 Občané pro město 4 Regináčová Eva Bc. 49 ODS BEZPP 674 5,11

2 Občané pro město 5 Gruna Jaroslav Ing. 64 ODS BEZPP 625 4,74

2 Občané pro město 6 Špalková Dagmar Mgr. 49 ODS BEZPP 662 5,02

2 Občané pro město 7 Charvátová Helena 48 ODS BEZPP 636 4,82

2 Občané pro město 8 Michalčík Michael Bc. 30 ODS ODS 562 4,26

2 Občané pro město 9 Valter Lubomír 45 ODS ODS 640 4,85

3 Budoucnost Bojkovska 1 Hela Vlastmil Ing. 66 NK BEZPP 266 10,44

3 Budoucnost Bojkovska 2 Ogrodník Zdeněk Mgr. 48 NK BEZPP 253 9,93

4 BOJKOVJANÉ 11 Smíšek Vítězslav Ing. Ph.D. 43 NK BEZPP 277 8,34

4 BOJKOVJANÉ 1 Homola Pavel 55 Trikolora Trikolora 262 7,88

5 Česká str.sociálně demokrat. 1 Prachař Přemysl 55 ČSSD BEZPP 328 9,93

5 Česká str.sociálně demokrat. 3 Pavlíková Luďka Mgr. 58 ČSSD BEZPP 291 8,81

6 SPOLU pro Bojkovsko 2 Gorčíková Jana 47 NK BEZPP 355 9,55

6 SPOLU pro Bojkovsko 1 Šebestová Lenka Ing. 48 NK BEZPP 292 7,86

6 SPOLU pro Bojkovsko 4 Staš Radomír Ing. Bc. 33 NK BEZPP 239 6,43
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Informace z Domu s pečovatelskou službou
 Seminář pro obyvatele DPS

V  pondělí 8. září 2022 proběhl seminář 
na téma JAK SE BRÁNIT MANIPULACI VE 
VZTAZÍCH, který vedla lektorka ze spo-
lečnosti Spolu Tudy, z.ú. Cílem bylo po-
moci se zorientovat v  této problematice 
a osvojit si komunikační dovednosti, kte-
ré pomohou snadněji odolávat pokusům 
manipulátorů.

 Setkání obyvatel 
 se starostou města Bojkovice
V  úterý 6. září 2022 v  dopoledních hodi-
nách proběhla na obou budovách DPS set-
kání obyvatel se zaměstnanci a  starostou 
města Bojkovice Mgr. Petrem Viceníkem. 
Pan starosta představil nové projekty. Poté 
se obyvatelé při besedě dotazovali na zále-
žitosti týkající se bydlení v DPS a jeho okolí.

 Workshop pro obyvatele DPS
Ve středu dne 7. září 2022 společnost 
Celesta Praha, z.ú. uskutečnila v  DPS 
workshop na téma CESTOVÁNÍ PO VÝ-
CHODNÍCH KRKONOŠÍCH S TRÉNOVÁNÍM 
PAMĚTI. 
 Procestovali jsme východ našich nej-
vyšších hor, Trutnov, Pec pod Sněžkou 
a  další atraktivní místa. Na závěr jsme si 
zábavnou formou procvičili paměť.

 Výlet po Baťově kanálu
Ve čtvrtek 8. září 2022 přesně v 11:30 ho-
din jsme vyjeli autobusem na výlet po 
Baťově kanálu do přístaviště ve Strážnici. 
Tady nás autobus zanechal. Nastoupili 
jsme na tříhodinovou plavbu lodí s  ka-
pitánem, průvodkyní a  vedoucí palub-
ního baru. Ta nám během plavby podala 
výklad o  plavidle, stavbě kanálu a  všech 
technických zařízeních této vodní cesty. 
Účastníci mohli využít i nabídky drobného 
občerstvení na palubě. Do autobusu, který 
nás čekal ve Vnorovech, jsme nastupovali 
všichni s úsměvem na tváři a plni zážitků 
z krásného slunného odpoledne.

 Výstava poskytovatelů 
 sociálních služeb
Ve čtvrtek 8. září 2022 uskutečnilo Město 
Uherský Brod a Dům kultury ve spolupráci 
s  charitativní organizací Korunka pomáhá 
výstavu poskytovatelů sociálních služeb 
s  večerním benefičním koncertem. V  pro-
storách Domu kultury Uherský Brod pro-
bíhaly odpoledne rovněž odborné besedy 
a  přednášky na aktuální témata, která se 
řeší v  sociálních službách. Ty přednášeli 
specialisté z celé ČR. My jsme se vernisáže 
taky zúčastnili. Tímto srdečně děkujeme or-
ganizátorům za příležitost být na této akci.
Radka Ondrušková, Soc. sl.  Města Bojkovice

Odpoledne na arše Noemově
Obyvatelé obou penzionů DPS v  Boj-
kovicích už si zvykli, že se každý rok 
budou moci zúčastnit nějakého zá-
jezdu po vlastech českých nebo spíše 
moravských, které jim zorganizuje ve-
dení ve spolupráci s výborem obyvatel 
penzionů. Po dva roky byla tato tradice 
narušena Covidem. Doposud se jed-
nalo o  výlety absolvované autobusem 
s  návštěvou některých hradů, zámků 
a  různých turisticky zajímavých lokalit. 
Letos poprvé byla naše cesta spojena 
s plavbou lodí.
 Dne 8. září po obědě jsme přijeli 
autobusem do přístavu na řece Moravě 
ve Strážnici. Tam jsme v  počtu 
43 účastníků i  s  doprovodem, nastou-
pili na loď NOE, na které jsme absolvo-
vali velmi zajímavou plavbu po Baťově 
kanále. Plavba trvala téměř tři hodiny. 
Loď řídil její majitel pan Šulc, jeho paní 

nám během plavby vyprávěla o historii ka-
nálu, který nechala vybudovat firma Baťa 
ve 30. letech minulého století pro dopravu 
uhlí z  hnědouhelných dolů na Hodonín-
sku do elektrárny podniku. Původně však 
nebyly lodi na kanálu poháněny spalova-
cím motorem jako v současnosti, ale koň-
ským potahem. Cesta pro koně, vedoucí 
kolem kanálu, nyní slouží jako cyklostez-
ka. Po ukončení zajímavého vyprávění 

vzala paní Šulcová do ruky kytaru a nad 
hladinou kanálu se rozezněly populární 
i  lidové písně. K  jejímu hlasu se přidaly 
i  hlasy všech účastníků zájezdu. Počasí 
nám taky přálo. Za zpěvu a v dobré ná-
ladě jsme ukončili naši plavbu v přístavu 
ve Vnorovech, kde na nás už čekal auto-
bus, který nás dopravil zpět do Bojkovic. 
Výlet se opět vydařil.

Eva Mikešová

Setkání obyvatel se starostou města Bojkovice
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S hrdostí sdělujeme, že ve velké konkuren-
ci získalo Městské koupaliště v Bojkovi-
cích hlavní cenu v  soutěži Stavba roku 
Zlínského kraje 2021 v kategorii realiza-
ce rozvojových projektů měst a obcí.
 Vyhlášení výsledků jubilejního 20. 
ročníku soutěže Stavba roku Zlínského 
kraje 2021 proběhlo dne 16. června 2022 
na zámku v  Holešově. Slavnostním pod-
večerem provázela moderátorka České 
televize Marcela Augustová a  zúčastnilo 
se ho mnoho významných hostů a  také 
představitelů Zlínského kraje. Důstojnost 
a  objektivnost akce zvyšovala svou pří-
tomností také prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, 
CBE, která byla speciálním hostem sou-
těže. Zlínská rodačka prof. Jiřičná je ve 
stavebnictví obrovským pojmem a  velmi 
ctěnou osobností. Je autorkou mnoha vý-
znamných a oceněných architektonických 
projektů po celém světě. Odborná komi-
se si postupně podrobně prohlédla kaž-
dou nominovanou stavbu a poté zasedla 
a provedla jejich vyhodnocení. Komise je 
složena z odborníků z oblasti stavebnictví, 
což zvyšuje význam a  dosah uděleného 
ocenění. Při posuzování staveb bylo zo-
hledňováno i  použití moderních techno-
logií, které mají pozitivní vliv na provoz či 
komfort jejich uživatelů a také příznivý vliv 
stavby na životní prostředí.
 Město Bojkovice na slavnostním vy-
hlášení zastupoval Bc. Jiří Svoboda (ve-
doucí odboru rozvoje města a životního 
prostředí). Spolu s ním převzal cenu také 

Ing. Dušan Šišpera, MBA (autor stavby 
provozní budovy koupaliště), dále Ing. 
Antonín Pekárek, MBA (ředitel společnosti 
Centroprojekt, která navrhla a zhotovila 
bazénovou část) a Mgr. Ondřej Pavka (jed-
natel společnosti Vanto, která celou stav-
bu realizovala).

 Potvrzením skutečnosti, že je koupa-
liště v  Bojkovicích stavbou roku, byl také 
obrovský zájem veřejnosti o návštěvu na-
šeho koupaliště jak v loňské, tak zejména 
v letošní sezóně. To je jednoznačné oceně-
ní, kterého si velmi vážíme.
  Jiří Svoboda, ORMŽP

Koupaliště – Stavba roku Zlínského kraje
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Domek č.p. 302 zvítězil 
v soutěži Lidová stavba roku Zlínského kraje
Když v  minulém čísle vyšel článek shr-
nující několikaleté úsilí města Bojkovice 
a  Muzea Bojkovska směřující k  obnově 
domku č.p. 302 v  Potoku, určitě nikoho 
z nás nenapadlo, že se tato obnova stane 
tématem i  následujícího čísla. Tentokrát 
v  souvislosti se soutěží Lidová stavba 
roku Zlínského kraje, vyhlašovanou kaž-
doročně Zlínským krajem. 
 Toto ocenění je každoročně udíleno 
již od roku 2008 s  cílem podpořit vlast-
níky ochotné se přičinit o záchranu a ob-
novu památek lidového stavitelství a také 
upozornit na zdařilé projekty. Většinou se 
totiž stavby nacházejí ve špatném stavu 
a nejtěžším krokem bývá přesvědčit veřej-
nost i představitele obcí, že stavba, která 
mnohdy vypadá velmi nevábně, v  sobě 
nese hodnoty, kvůli kterým stojí za to ji 
zachovat. V  roce 2009 tento titul obdržel 
například domek č.p. 6 v Komni – Obydlí 
zvěrokleštiče. Také zde se podařilo, péčí 
obce Komňa v čele s tehdejším starostou 
Karlem Navrátilem, vdechnout život ob-
jektu, v jehož záchranu již doufal málokdo. 
Členové hodnotící komise jsou: Zuzana 
Fišerová, radní Zlínského kraje, Romana 
Habartová, vedoucí odboru kultury a pa-
mátkové péče Zlínského kraje, Jan Káčer, 
etnograf Slováckého muzea v  Uherském 
Hradišti, Jindřich Ondruš, generální ředi-
tel Národního muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm, Jaroslav Novosad speci-
alista na lidové stavitelství z  Národního 
památkového ústavu, a Alena Pospíšilová, 
vedoucí oddělení památkové péče Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje. Při hodno-
cení je vždy posuzována míra autenticity 
daného objektu, kvalita provedené obno-
vy a také budoucí využití. Komise si vždy 
důkladně prohlédne všechny přihlášené 
stavby, o čemž jsme se mohli přesvědčit při 
její návštěvě v Bojkovicích v červnu letoš-
ního roku. Členové se podrobně dotazují 
na průběh obnovy, zajímají se o zdánlivé 
drobnosti a detaily, které ale ve výsledku 
rozhodují o tom, ke které ze staveb se ko-
mise nakonec přikloní. V minulosti se také 
stalo, že ocenění nebylo uděleno, neboť 
žádná z  přihlášených staveb nesplňovala 
požadovaná kritéria. 
 Kromě našeho domku č.p. 302 bylo 
letos nominováno obytné stavení č.p. 30 
v Suché Lozi, vinná búda z Veletin a kaple 

Panny Marie v  Mistřicích-Javorovci. Které 
stavby se soutěže účastní, však bylo do 
poslední chvíle překvapením a dozvěděli 
jsme se to až v  budově krajského úřadu, 
kde vyhlášení výsledků proběhlo. Každý 
z  objektů byl něčím zajímavý, měl svůj 
příběh a  jeho majitelé věnovali obnově 
velkou péči a úsilí.
 Když jsme zvažovali naše šance na vý-
hru, přišlo nám na mysl, že by to byl zázrak, 
protože Bojkovice již letos bodovaly v jiné 
soutěži, a to Stavba roku Zlínského kraje, 
kde v kategorii realizace rozvojových pro-
jektů obcí a měst získalo hlavní cenu Měst-
ské koupaliště Bojkovice. 
 Jakmile jsme však byli společně s pa-
nem starostou Petrem Viceníkem pozváni 
v sále do první řady, naše naděje o pozná-
ní vzrostla, stejně jako nervozita, kterou 
jsme pociťovali při představování jednot-

livých projektů i hudebních vstupech cim-
bálové muziky. Nakonec to přišlo. Hejt-
man Zlínského kraje Radim Holiš vyhlásil, 
že lidovou stavbou roku Zlínského kraje 
se stává domek č.p. 302 v  Bojkovicích! 
Květiny, diplom, gratulace, ale také vkusná 
tabulka na domek označující, že jsme to 
v  roce 2022 vyhráli. Finanční odměna ve 
výši 50 000 Kč pro město Bojkovice, jakož-
to vlastníka a investora obnovy, byla slad-
kou tečkou.
 Titul Lidová stavba Zlínského kraje 
2022 je odměnou pro všechny, kteří se na 
záchraně a  obnově domku č.p. 302 po-
díleli, vždyť chybělo málo a  mohl být na 
seznamu dalších nenávratně ztracených 
lidových staveb. Nyní bude díky nim žít 
a přibližovat všem návštěvníkům život na-
šich předků v minulých staletích.

Tomáš Hamrlík, ředitel Muzea Bojkovska

 Foto: Jiří Balát
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Nejúspěšnější žáci v naukových 
soutěžích ve školním roce 2021/2022

 Soutěž Král pravopisu probíhala na 2. stupni celý školní rok 
a  žáci se v  ní opakovaně potýkali s  i/y, ě/je, mě/mně, velkými 
písmeny nebo předponami s-/z-/vz-. Výkony soutěžících byly 
opravdu úctyhodné a výsledky mnohdy velmi těsné.
Ve školním roce 2021/2022 zvítězili: 
6. ročník – Michal Šašinka, VI. A
7. ročník – Daniela Tyroltová, VII. A
8. ročník – Nikola Svobodová, VIII. B
9. ročník – Kristýna Kozáčková, IX. A

Úspěšní žáci v okresních kolech soutěží:
Emma Charvátová, IX. C – Víc hlav, víc rozumu (4. místo), 
          Olympiáda ČJ (4. místo),
                         Chemická olympiáda (9. místo)
Petr Gavenda, VIII. C – Pythagoriáda (1. - 5. místo), 
   Víc hlav, víc rozumu (4. místo)
Daniela Tyroltová, VII. A – archimediáda (1. místo)
Jakub Hanke, VI. B – Biologická olympiáda (10. místo)

Úspěšní žáci v krajských a republikových kolech soutěží:
Emma Charvátová – literární soutěž Spěchej pomalu (3. místo)
                                     – VV soutěž Hrdinové pandemie (2. místo)
Antonín Šitavanc, V. B – Pangea (7. místo)
David Šturma, VI. B – Pangea (10. místo)
Kristýna Kozáčková, IX. A – Pangea (5. místo)
Šimon Chmela, VIII. D – Pangea (3. místo)
David Lahuta, VI. B – VV soutěž Máme rádi přírodu (2. místo)
Vojtěch Waclawik, VI. B – VV soutěž Máme rádi přírodu 
                               (zvláštní cena poroty)
Natálie Ondrušková, VIII. A – CK soutěže zpěváků lidových písní
Třída VI. B – Matematická soutěž třídních kolektivů (2. místo)

 V republikovém kole výtvarné soutěže Máme rádi přírodu 
získala 3. místo Adéla Nicol Gabrhelová ze IV. B. V krajském kole 
soutěže Pangea obdržel 7. místo Antonín Šitavanc z V. B. 

 Kdo chce a umí, má k úspěchům nakročeno. Žáci, kteří se v minulém školním roce zúčastnili školních, okresních i krajských kol 
nejrůznějších soutěží, jsou toho důkazem. Děkujeme jim za skvělou reprezentaci naší školy.
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Nejúspěšnější sportovci 
ve školním roce 2021/2022
VI. A: Jindřiška Michalčíková, VII. B: Adéla 

Bartošíková, Štěpánka Polanská, VIII. A: 

Eliška Michalčíková, Martina Michalčí-

ková, Martin Chmela, Matyáš Chovanec, 

Michal Šimoník, Dalibor Toman, Bronislav 

Valíček, VIII. B: Lucie Pospíšilová, Valentý-

na Trnková, Antonín Koubek, Michal Ri-

doško, Tadeáš Uchytil, VIII. C: Jakub Ščuka

IX. A: Nela Pokorná, Adam Kalík, Štěpán 

Tyrolt, IX. B: Denisa Kundratová, Aneta 

Raždíková, Adam Bětík, Adam Šopík, Lu-

káš Zábojník, IX. C: Emma Charvátová, 

Iveta Radová, Valerie Šenkeříková

Vítězové 
krajského finále 
v Poháru rozhlasu
Starší žáci zvítězili v prestižní atletic-
ké soutěži Pohár rozhlasu, porazili 
všechny atletické a  sportovní školy 
z Uh. Hradiště, Zlína i Kroměříže. 
 Hoši zaběhli i nový školní rekord 
ve štafetě 4 x 60 m, a to skvělým ča-
sem 29,01 s (29,63 s).
 Starší děvčata v těžké konkuren-
ci obsadila pěkné 5. místo. 
 Gratulujeme!
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Církevní střední škola 
pedagogická a sociální Bojkovice

 Metodický týden
V září prožili žáci 3. ročníku týden na me-
todickém kurzu v Rajnochovicích. Zázemí 
jsme měli v  Arcidiecézním centru života 
mládeže Přístav, kde je dostatek prostoru 
k různým vnitřním i venkovním aktivitám. 
Metodický kurz je týdenní akce, která 
probíhá mimo prostory školy. Žáci zde 
získávají teoretické a  praktické doved-
nosti, zkušenosti, vědomosti a  spoustu 
inspirace, které budou moci využít při 
plánování mimoškolních a  volnočaso-
vých akcí, jako například letní tábor, pří-
městský tábor, škola v  přírodě atp. Ob-
sahem kurzu byla zážitková pedagogika, 
spolupráce a práce v týmu, právní a eko-
nomické požadavky zotavovací akce, hra 
a její požadavky a spousta další inspirace 
pro jejich budoucí profesi volnočasového 
pedagoga. Kromě toho žáci prožili hezký 
čas, jehož sekundárním cílem bylo i stme-
lení třídního kolektivu. 

 Kulatý stůl
V  září proběhlo u  nás ve škole tradiční 
setkání pedagogů se zástupci školských 
zařízení, v  kterých naši žáci vykonávají 
svou praxi. Jedná se zároveň o  potenci-
onální budoucí zaměstnavatele našich 
žáků. Tato aktivita se koná čtyřikrát bě-
hem školního roku pod názvem Kulatý 
stůl s  budoucími zaměstnavateli. Schá-
zí se zástupci školských zařízení z  okolí 
(MŠ Bojkovice, MŠ Pitín, MŠ a  ZŠ J.A.K. 
Komňa, MŠ Šumice, MŠ Záhorovice, MŠ 
Nezdenice, ZŠ Pitín, ZŠ Štefánikova 957 
Bojkovice, dětského domova Bojkovice) 
a  pedagogové naší školy. Projednávaly 
se rozpisy učebních praxí na 1. pololetí 
školního roku 2022/2023, změny v orga-
nizačních pokynech učebních praxí a do-
držování organizačních pokynů učebních 
praxí. Důležitá součást tohoto setkání se 
týkala sdílení zkušeností z učebních pra-
xí s pedagogy mateřský škol, vychovateli 
školních družin a pedagogy střední školy. 
Proběhlo zde i  společné plánování akcí 
pro děti mateřských škol a školních dru-
žin. Výsledkem naší vzájemné spolupráce 
jsou projektové dny, které připravují naši 
žáci pro děti z  mateřských škol. V  prů-
běhu měsíce října se jednala o  Egypt-

ské dny, které přichystali žáci 3. ročníku, 
dále o akci Drakiáda, kterou připravili žáci 
2.  ročníku  nejenom pro děti v  Bojkovi-
cích, ale i pro okolní mateřské školy. Další 
akci pro děti přichystají žáci pedagogické 
školy pro MŠ Záhorovice s názvem Pod-

zimní tvoření.  Na začátku prosince, tak 
jako každoročně, se mohou děti z mateř-
ských škol a základních škol těšit na pří-
chod Mikuláše.

Jindřiška Beránková,
 ředitelka CSŠPS

Přihlaste se na přijímačky nanečisto prostřednictvím 
přihlašovacího formuláře, který naleznete na 

www.cirkevka-bojkovice.cz.

4letý maturitní obor

www.cirkevka-bojkovice.cz
info@cirkevka-bojkovice.cz
+420 602 777 016
Husova 537 | 687 71 | Bojkovice

SOBOTA   3. 12. 2022      9 - 14  hod.
ČTVRTEK  12. 1. 2023      15 - 18  hod.
ČTVRTEK   26. 1. 2023    15 - 18  hod.
SOBOTA  4. 2. 2023       9 - 14  hod.
ČTVRTEK   10. 2. 2023     15 - 18 hod.
SOBOTA  19. 2. 2023     9 - 14  hod.

Dny otevřených dveří 
a přijímací zkoušky 

nanečisto z hudebních, 
výtvarných a řečových 
předpokladů ke studiu.  

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

Dny otevřených dveří 2022/2023 
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Informace z mateřské školy

Prázdniny utekly jako voda a  měsíc září 
začal klepat na dveře. V  obou školkách 
začaly poslední přípravy a 31. srpna jsme 
jako již tradičně uspořádali Návštěvní 
den. Všichni rodiče s dětmi měli možnost 
se do školky podívat, mohli si uložit do 
skříňky své věci, seznámit se se svou paní 
učitelkou, panem učitelem. Také jsme při-
vítali milého hosta paní místostarostku 
Dagmar Peřestou, která se zájmem sledo-
vala závěrečné přípravy. 
 Měsíc září je především o  adaptaci 
nově příchozích dětí, seznámení s nový-
mi kamarády, prostředím, ale je také mě-
sícem, kterým začíná řada mimoškolních 
aktivit. 
 Je již téměř tradicí, že se s  dětmi 
účastníme sportovního dopoledne, které 
pro děti pořádá Sportovní klub Slovácká 
Viktoria Bojkovice společně s  Domem 
dětí a mládeže v Bojkovicích. Pro děti jsou 
připraveny různé sportovní disciplíny, 
kde prokazují nejen svou obratnost, ale 
i rychlost a rovněž kolektivního ducha. Po 
absolvování všech sportovních stanovišť 
na děti „čekal“ nafukovací skákací hrad, 
který byl pro mnohé z nich jasně nejlep-
ším zážitkem z celého dopoledne. Za své 
výkony byly děti závěrem akce odměně-
ny malou sladkostí. 
 V  úterý dne 27. září jsme pro děti 
v  obou mateřských školách uspořádali 
akci „Dýňobraní“. Jelikož se letos dýním 
na školních zahradách příliš nedařilo, tak 
jsme požádali rodiče dětí, aby nám vy-
pomohli a  nějaké dýně dětem darovali, 

za což jim patří velké díky.  S dětmi jsme 
dýně vydlabali, vyřezali a  připravili růz-
né dobroty. Poté děti s  nadšením plnily 
různé úkoly, které jsme pro ně přichystali 
(překážková dráha, skákání v pytli, házení 
na cíl, prolézání strachovým pytlem, foto-
koutek). Celá akce byla ukončena ochut-
návkou dobrot vyrobených z dýní.
 V  rámci oslav Mezinárodního dne 
seniorů, který připadá na 1. října, děti 
z  mateřských škol navštívily s  krátkým 
kulturním programem seniory v  obou 
budovách DPS (Domy s  pečovatelskou 
službou) a také jim předaly malý dáreček. 
Děti byly za své vystoupení odměněny 
vřelým potleskem.
 O dění v Ekoškole vás bude informo-
vat Aneta Švehlíková. I  v  tomto školním 
roce budeme pokračovat v  tématu „JÍD-
LO“, kde máme již vypracovaný „PLÁN 
ČINNOSTÍ“ a budeme se zabývat otázka-
mi, které jsme vybrali z analýzy. U vybra-
ných otázek jsme si stanovili cíle, které se 
budeme snažit průběžně plnit až do ter-
mínu auditu, který bude ve školním roce 
2023 / 2024. 
 V  budoucnu se chceme zapojit do 
celostátní akce „Potravinová sbírka“, za-
tím zjišťujeme podrobnosti o akci a také 
to, jak vše organizačně zvládnout. Vy-
brané potraviny a  drogerie poputují 
prostřednictvím regionálních potravi-
nových bank přímo do více než 1100 
odběratelských neziskových organizací, 
které pomáhají například opuštěným 
seniorům, matkám samoživitelkám, ro-

dinám v krizi, lidem bez domova apod.
 Stále pokračujeme ve vybírání ne-
funkčních notebooků, počítačů a  mo-
bilních telefonů (monitory a  klávesnice 
nevybíráme). Pokud máte doma nebo 
v kanceláři výše uvedenou nepotřebnou 
elektroniku, tak nám ji můžete přivézt. 
Sběr probíhá na obou budovách MŠ. 
Vždy na konci školního roku od nás vy-
branou elektroniku vykoupí specializo-
vaná firma a získané finanční prostředky 
použijeme např. ke zlepšení životního 
prostředí ve školkách.
 V  rámci environmentální výchovy 
děti vedeme k  tomu, aby měly kladný 
vztah k živé i neživé přírodě. Děti v obou 
školkách s pomocí pedagogů pečují o zá-
hony. To, co se urodilo, se již zpracovalo 
nebo snědlo (rajčata, salát, kedlubny). 
V podzimním čase s dětmi sušíme jablka, 
která se urodila na našich jabloních. Děti 
velmi rády skládají nakrájené proužky 
jablek do sušičky a následně pozorují, jak 
se „rodí“ křížaly.

Pavel Urbánek, učitel MŠ
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Dům dětí a mládeže Bojkovice
Z  prázdninových a  táborových dnů jsme 
se přesunuli rychlostí blesku do nového 
školního roku.
 V  srpnu proběhly čtyři příměstské 
tábory a  jedno sportovní soustředění. 
Spousta zážitků, vzpomínek a nových ka-
marádů. 
 Od prvního září se rozjel zápis do 
kroužků na školní rok 2022/23. Že probí-
há zápis i placení online, už většinou víte, 
o  čemž svědčí více než 400 zapsaných 
k 30. září, a to zdaleka nekončíme.
 Postupně přidáváme kroužky v Záho-
rovicích, Komni, Pitíně, Starém Hrozenko-
vě. Činnost všech kroužků je již v  plném 
proudu. Dolaďují se detaily fungování, tak 
aby všichni byli spokojeni. Přesto, pokud 
budete mít zájem a v kroužku bude místo, 
můžete své děti i nadále přihlašovat. 
 Rozšířili jsme nabídku pro maminky 
s  dětmi. V  pondělí dopoledne se schází 
děti do jednoho roku, v úterý dopoledne 
děti od 1 do 3 let.
 Stálé místo má v  naší nabídce také 
cvičení pro dospělé – pondělí a středa je 
vyhrazena od 19.00 pro poweryogu na 
DDM, úterý a  pátek můžete vyrazit na 
tabatu od 17.00 do malé tělocvičny v  ZŠ 
TGM Bojkovice a v pondělí ještě bodyfor-
ming od 18.00 na DDM. I zájemci o tyto ak-
tivity se registrují online a permanentky si 
mohou zaplatit přímo u lektorek nebo na 
účet DDM. Vedle přípravy pravidelné čin-
nosti – kroužků jsme v září stihli i spoustu 
vydařených akcí. Tradičně jsme byli na 
akci „Všechno co má kola“ v Pitíně, 8. září 
proběhlo „Sportovní dopoledne“ na hřišti, 
výukové programy pro děti ze ZŠ, poradu 
s  vedoucími kroužků, školení /teambuil-
ding,….
 Tak ať se nám všem ten nový školní rok 
2022/23 vydaří.

Margita Tyroltová, 
ředitelka DDM Bojkovice
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Základní umělecká škola

 Základní umělecká škola Bojkovice 
ve spolupráci se Smíšeným pěveckým 
sborem Notabene Bojkovice vás již nyní 
zve na aDVeNTNÍ KONCeRTY:

– v neděli 27. listopadu v kostele 
sv.  Stanislava v Pitíně od 16 hodin
– v neděli 4. prosince v kostele 
sv.  Vavřince v Bojkovicích 
 od 16 hodin 

 Školní lidová muzika (nejstarší skupi-
na) pod vedením Veroniky Kalusové do-
provázela na Mezinárodním folklorním 
festivale BRNO 2022  taneční složku FS 
Světlovánek, akce se konala odpoledne 
v ulicích města a vrcholila ve večerních ho-
dinách na nádvoří Nové radnice v sobotu 
3. září 2022. 

 Školní dechová kapela Horalenka pod 
vedením Zdeňka Vanďurky se podílela
 na doprovodném kulturním programu 
Jablečné slavnosti v  Hostětíně, kde vy-
stoupila v 30minutovém programu odpo-
ledne na návsi – v neděli 2. října 2022. 

Vernisáž k výstavě 
prací studentů
V pátek 7. října 2022 proběhla ve vestibulu 
ZUŠ Bojkovice vernisáž k výstavě prací stu-
dentů Střední uměleckoprůmyslové školy 
v  Uherském Hradišti. Výstava nese název 
HAID 2022 a  tvoří ji KRESBY A  FOTOGRA-
FIE, které vznikly na školním „buchlovském“ 
plenéru v oborech fotografie a průmyslový 
design. Vernisáž uvedla hudebním vstu-
pem jedna z  autorek vystavených prací 
a  zároveň žákyně ZUŠ ve hře na saxofon 
– Emma Vrublová. Návštěvníky přivítal 
osobně také přítomný pan Mgr. Ivo Sava-
ra, ředitel SUPŠ. Výstava bude veřejnosti 
přístupná až do ledna 2023, a to ve vyučo-
vacích dnech vždy od 13 do 18 hodin a při 
akcích Klubu Maják. 
 ZUŠ Bojkovice a SUPŠ Uherské Hradiště 
tímto pokračují v tradici – prezentaci kreativ-
ní práce středoškoláků mladším „kolegům“ 
– žákům ZUŠ, jejich rodičům a  dalším zá-
jemcům o výtvarné umění. Srdečně vás k ní 
zveme!              Eva Regináčová, ředitelka školy

 Účinkují učitelé a  žáci ZUŠ Bojkovice 
v instrumentálních i vokálních skladbách, 
Dětský pěvecký sbor Tulipán a  Smíšený 
pěvecký sbor Notabene Bojkovice. 

 Do ZUŠ Bojkovice jste také zváni k ce-
lovečernímu tanečně-hudebně-dramatic-
kému představení pod názvem VÁNOČNÍ 
POHLaZeNÍ, a to ve čtvrtek 15. prosince 
od 18 hodin.  Více informací o ZUŠ a jejích 
akcích najdete na www.zus-bojkovice.cz.

 „VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ S NOTaBeNe“
 na nábřeží T.G.M. se uskuteční ve středu 
21. prosince 2022 od 18.30 hodin.
 Navazuje na tradiční setkávání sbo-
ru s jeho přáteli, příznivci a dalšími po-
sluchači před Štědrým dnem na tomto 
místě. 
 Občerstvení pro setkávání a  postá-
vání v sychravém počasí bude zajištěno.

Eva Regináčová, ředitelka školy

Podzim, advent a Vánoce

Školní lidová muzika

Školní dechová kapela Horalenka

Vernisáž
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(…pokračování z minulého čísla)
 Stárovi krhovští nepřátelé však zdale-
ka neřekli své poslední slovo. O pouhý rok 
později podal MNV Krhov návrh na konfis-
kaci jeho majetku. Součástí odůvodnění 
návrhu podaného na ONV v  Uherském 
Brodě dne 19. dubna 1946 a opakované-
ho 26. listopadu téhož roku bylo následu-
jící obvinění: „Jmenovaný byl ve Svazu pro 
spolupráci s  Němci, svojí činností pomáhal 
okupantům, udával lidi a  terorizoval svoje 
zaměstnance“. 
 Proč v rámci Krhova zprostředkovával 
kontakt s Němci právě F. Stára, vysvětluje 
poznámka A. Prchlíkové, že spolu se svou 
manželkou byli jedinými dvěma vzděla-
nými lidmi v obci, kteří ovládali němčinu. 
Jazykové schopnosti jej k  tomuto úkolu 
v rámci obce prakticky předurčovaly. Zřej-
mě tím na sebe zároveň upozornil němec-
ké úřady, které aktivně vyhledávaly osoby, 
jež by jim usnadnily kontakt s  obyvatel-
stvem. Stal se tak zprostředkovatelem hos-
podářských kontrol v  obci: „Všechno bylo 
evidováno. Na černo podléhalo vše velikým 
trestům. Než přišli z hospodářské komise ze 
stavení do dalších, které pan Stára vybral, 
lidé rychle schovali zvířata do hlubokých 
cest v polích, kam už se kontrola nedostala. 
Vzpomínám si, že v tak zvané „Hluboké ces-
tě“ skákaly pytle plné se svázanýma slepica-
ma. Ano, pomáhal pan Stára lidem, kde se 
dalo,” uvádí A. Prchlíková.
 Podobně vyznívá i  druhé svědectví, 
které krátce po válce podal Vojtěch Ha-
malčík z  Krhova, č.p. 52: „Potvrzuji, že vy-
pomáhám již po několik roků při větších ze-
mědělských pracích v hospodářství p. Stáry, 

rolníka v Krhově č.p. 42. Se mzdou i zacháze-
ním ze strany zaměstnavatele jsem byl vždy 
úplně spokojen, ba naopak p. Stára vždycky 
mi řekl, však až bude pilno, pomůžete zase 
vy nám… Jsem přesvědčen, že jen málo lidí 
tak pomáhalo českému dělníkovi v době ně-
mecké okupace, jak to činil p. Stára.“
 Dalším pramenem, který hovoří ve 
Stárův prospěch a popírá jeho kolaboraci, 
je paradoxně článek v Rudém právu, kte-
rý oslavuje zestátnění rolníkova majetku 
v r. 1951. Uvádí totiž potvrzení, které po-
depisovali krhovští spoluobčané během 
Stárova obvinění: „Tímto potvrzujeme, že 
v  době německé okupace pan Stára svou 
činností směřoval ku prospěchu českého 
dělnictva a  k  odstranění nebo aspoň zmír-
nění jha, jež těžká doba okupace přinesla 
českým lidem. Tím, že nechával dělníky pře-
řazovat do zemědělství na svůj statek, mařil 
plány okupantů na nasazení dělníků do 
zbrojních podniků a  vyzbrojení Německa.“ 
I kdyby byla pravda, jak autor článku uvá-
dí (dost možná účelově, aby Stárovi ještě 
více uškodil), že si statkář toho potvrzení 
sepsal sám. Zůstává pravdou, že ho krhov-
ští podepsali a tedy s ním souhlasili. 
 Z  těchto svědectví by se dalo usuzo-
vat, že F. Stára se opravdu snažil vlastním 
přičiněním uchránit své spoluobčany před 
tvrdším dopadem okupace. Obvinění, 
které proti němu bylo vzneseno po válce, 
vyznívá jako pouhý pokus, jak Stáru očer-
nit a připravit úspěšného statkáře o  jeho 
majetek. To mohlo mít spíše motivy sou-
kromého rázu, ať už osobní nevraživost, 
politickou rivalitu či ideologické přesvěd-
čení. O  jeho aktivní kolaboraci se tak dá 

s úspěchem pochybovat. Zcela jinak však 
vyznívají prameny, které se vztahují k  ji-
nému z bodů jeho obvinění: terorizování 
zaměstnanců. 
 Jak bylo zmíněno výše, byl již od svého 
příchodu do Krhova považován za přísné-
ho člověka, především v roli zaměstnava-
tele. V  roce 1941 je na jeho statku mimo 
rodinu evidováno 18 stálých zaměstnan-
ců a  11 výpomocných sil pro potřeby 
sklizně, celkem tedy na vrcholu sezóny 
29 lidí. S mnohými z nich se pak Stára do-
stal z  různých důvodů do sporu, které se 
pak v  případě, že mezi stranami nedošlo 
ke shodě, řešily buď skrze okresní poboč-
ku úřádu práce v  Uherském Brodě, nebo 
tamní okresní úřad.
 Žádný z  těchto důvodů nakonec po-
válečné Drtinově justici nepostačoval 
k  tomu, aby byl jeho majetek na zákla-
dě zmiňovaného návrhu MNV v  Krhově 
č. j. 442/46 ze dne 19. dubna 1946 zkonfis-
kován. Trestní nalézací komise ONV v Uh. 
Brodě do Krhova 4. prosince 1946 odepsa-
la: „Vaše odůvodnění návrhu je nedostačují-
cí, neboť je vyjádřeno pouze povšechně bez 
konkrétních případů. Trestní nalézací komi-
se při ONV v Uh. Brodě zavádí nové šetření 
celé činnosti jmenovaného po dobu oku-
pace a  teprve po náležitém vyšetření a  po 
usnesení rady ONV bude event. přikročeno 
k předložení návrhu na konfiskaci.“ K tomu 
však již na základě Stárovy činnosti z doby 
Protektorátu nikdy nedošlo. 
 Problémy se zaměstnanci přetrvaly 
válečnou dobu a  pokračovaly i  nadále. 
Tentokrát však již zastání u  úřadu mohli 
očekávat daleko spíše zemědělští dělní-

Statkář vyhnancem

Návrh místního národního výboru 
v Krhově na konfiskaci majetku Františka Stáry
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ci než okolím nenáviděný statkář. S  vál-
kou skončilo i  Stárovo výsadní postavení 
v obci, které už si zpátky nikdy nevydobyl. 
Jako zdiskreditovaný statkář byl postupně 
zadušen nastupujícím komunistickým re-
žimem. 
 Není příliš nutné zdůrazňovat, že po 
válce již nezastával žádnou veřejnou funk-
ci v obci. Pokud si neznepřátelil obyvatele 
Krhova během okupace svým jednáním 
sám, postarali se o  to jeho odpůrci bez-
prostředně po válce. Přinejmenším výše 
popisovaným zatčením v roce 1945 a ná-
vrhem na konfiskaci majetku o rok pozdě-
ji. Ačkoli ani jeden z těchto pokusů o fak-
tickou likvidaci nebyl úspěšný, můžeme si 
docela dobře představit, jaký vliv měly na 
Stárovu pověst v době, kdy se presumpce 
neviny stěží prosazovala i  v  soudnictví, 
natož v běžném životě. Pohled na složení 
MNV v roce 1946 nám napovídá, jaký útlak 
asi největší statkář v obci zažíval, když se 
předsedou MNV stal jeden z  členů Volné 
myšlenky, který jej před rokem vedl spou-
taného do Bojkovic.
 V  roce 1950 proti němu bylo vznese-
no nové obvinění: nesplnění předepsané 
dodávky mléka. Vzhledem k  přehnaným 
a nespravedlivým požadavkům, které byly 
kladeny na hospodářství, v  této době již 
spoluvlastněné i  jeho synovcem Františ-
kem Babuňkem (na kterého zřejmě Stára 
přepsal část půdy, aby se vyhnul její kon-
fiskaci). Stára předem věděl, že kontingent 

9.800 l mléka nebudou schopni dodat. 
Množství dalších dodávek, které muse-
li splnit, totiž znemožňovalo, aby mohli 
živit dostatek dojnic. V  průběhu roku se 
snažil úřadům vysvětlit, že není schopen 
dodávku mléka splnit, nicméně marně. 
V září si proto v bojkovické mlékárně opat-
řil seznam krhovských dodavatelů mléka 
s  úmyslem odkoupit od nich nadkontin-
gentní mléko, aby je dodal jako své vlast-
ní a  povinná dodávka byla splněna. Když 
však toto vyšlo najevo, pouze to mu přití-
žilo, neboť se tím měl dopustit přestupku 
o  ochraně živočišné výroby a  vyzvídání 
hospodářského tajemství. Úředník mlékár-
ny František Chlumský, který mu seznam 
opatřil, zřejmě ze strachu, že bude s  ním 
spojován, spáchal 8. listopadu 1950 sebe-
vraždu (vyskočil z okna své kanceláře). 
 Přes veškerou snahu nakonec nedo-
kázal odolat hospodářskému nátlaku nad-
řízených úřadů a  na konci roku 1950 mu 
stále chybělo dodat 4.400 l mléka. Hned 
12. ledna 1951 jej trestní komise ONV 
v Uherském Brodě uznala vinným a podle 
§ 12, odst. 3 a § 87 trestního zákona správní-
ho č. 88/1950 Sb. mu byl udělen trest odně-
tí svobody v trvání jednoho roku, který měl 
strávit v pracovním táboře v Brně. Podle § 
21, odst. 1 téhož zákona propadlo celé jeho 
osobní jmění, vyjma osobního majetku, ve 
prospěch státu, podle § 23 měl zákaz poby-
tu v Krhově a okolí v obvodu 10 km natrva-
lo. Podle § 24 byl Stára povinnen uveřejnit 

tento nález ve všech obcích okresu. 
 Tak tedy skončil život rodiny Stárů 
v  Krhově. Syn Jaroslav emigroval, stejno-
jmenný synovec byl při pokusu o emigraci 
zadržen a poslán do dolů a František Stára 
s manželkou, sestrou a druhým synovcem 
byli jen s  nejnutnějšími potřebami vyšt-
váni z  vesnice. Když bojkovický dentista 
Ficek viděl Stárův odchod z  Krhova, po-
znamenal k A. Prchlíkové: „To byl zbohatlík? 
Bojkovský cigán měl lepší nábytek, než Stá-
ra, viděl jsem, když mu to vezli na nádraží.“ 
Přes veškerá odvolání dosáhl pouze toho, 
že pro svůj vysoký věk – v roce 1951 do-
sáhl 60 let – byl z  tábora nucených prací 
po týdnu propuštěn. Až do důchodu pak 
manuálně pracoval v  Brně. S  manželkou 
se odstěhovali zpět do jeho rodných Ví-
cenic, kde žili v pronajatém domě. Někdy 
v šedesátých letech František Stára zemřel. 
Se svým úspěšným synem Jaroslavem, 
který se dostal do USA a měl před sebou 
zářnou kariéru v oboru toxikologie, se již 
nikdy neshledal. Pouze Zdenka Stárová 
se roku 1967 dostala do Vídně, kde se set-
kala se synem; pod podmínkou, že se jej 
pokusí přemluvit k návratu; neúspěšně. Tři 
roky nato zemřela také. Oba manželé jsou 
pochováni v dvojhrobě ve Vícenicích a na 
černém žulovém pomníku je vytesaný zla-
tý nápis znějící „František a Zdenka Stárovi 
– Po utrpení konečně klid.“

Michal Prause 
a Miroslav Navrátil

Obecní zastupitelstvo Krhova v roce 1932. Stojící uprostřed František Stára.
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Hody v Přečkovicích
Hodová veselice v Přečkovicích začala již v 17 hodin 
v místním kulturním zařízení. Tradiční akci pořádali 
členové Spolku Živé Přečkovice a bylo se na co těšit. 
V nazdobeném sále nám k tanci hrála oblíbená živá 
kapela LOS PLAYBOYS, ke konzumaci nechyběl ob-
líbený burčák, který byl tentokráte z Polešovic. Příz-
nivci vinného moku se mohli potěšit u řízené ochut-
návky moravských vín. Velkým zpestřením večera 
byla vystřelená salva z děla, která nám připomněla 
mnoholetou historii tohoto svátku a  také patrona 
naší farnosti a naší obce sv. Václava. Přečkovickým 
hodům proto s oblibou říkáme Václavské.
 Sobotní hodová nálada byla v Přečkovicích vý-
tečná. Očekávané i veselé bylo taktéž losování bo-
haté tomboly. K  hlavním cenám patřil křovinořez, 
matrace do postele, či kávovar. Kdo se účastnil na-
šeho společného hodování 24. září nebyl zklamán.
 Tímto bych ráda poděkovala všem sponzorům, 
kteří věnovali do tomboly hodnotné dary, ale také 
těm, kteří akci připravili a  podíleli se na jejím bez-
problémovém chodu.

 Jitka Grunová, kronikářka obce

Střípky z Muzea Bojkovska
Ani jsme se nenadáli a září se přehouplo 
do října a  naše muzeum i  infocentrum 
najelo na zimní provoz, až do konce 
dubna budeme mít otevírací dobu vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 
do 17 hod. a v neděli od 13 do 17 hod. 
 Od července do září si expozice mu-
zea prohlédlo 740 turistů, dalších 814 
osob zavítalo k nám pro nějakou informa-
ci nebo suvenýr do informačního centra. 
Domek lidové architektury čp. 302 v části 
Potok si nenechalo ujít 100 návštěvníků. 
 Během prázdninových měsíců vy-
hlásila Asociace turistických informač-
ních center anketu o „Nejoblíbenější tu-
ristické informační centrum“. Hlasování 

probíhalo elektronicky a  každý mohl dát 
pouze jeden svůj hlas informačnímu cen-
tru v jednom kraji. Ve Zlínském kraji se na 
prvním místě s  603 platnými hlasy umís-
tilo infocentrum města Uherský Ostroh, 
které se stalo absolutním vítězem v  celé 
ČR. Naše Informační centrum Bojkovska si 
napoprvé nevedlo špatně, s 78 hlasy jsme 
skončili na 4. místě. Děkujeme všem, kdo 
nás v soutěži podpořili. O výsledcích v jed-
notlivých krajích si můžete přečíst v zářijo-
vém čísle magazínu Kam po Česku. 
 O prázdninách jsme naše infocentrum 
přihlásili do akce „mystery shopping“, kte-
rou pořádala Asociace turistických center 
společně s  CzechTourismem. Jednalo se 

o tajnou návštěvu vyškoleného pracov-
níka, který kontroloval kvalitu nabíze-
ných služeb infocentra, ale také upra-
venost prostředí, ochotu a erudovanost 
zaměstnance. Naše skóre hodnocení 
bylo 95, 24 %. Body nám ubralo jen to, 
že se k nám nemohou dostat návštěvníci 
bezbariérově. 
 Ještě do poloviny října můžete 
navštívit výstavy věnované povodním 
v Bojkovicích a 140. výročí založení míst-
ního sboru dobrovolných hasičů. Začát-
kem listopadu bude u nás své fotografie 
vystavovat Karel Gamba. 

Eva Hamrlíková, 
dokumentátorka Muzea Bojkovska
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Nejen o novém projektu
O letních prázdninách se maličko za dveř-
mi knihovny zvolnilo tempo, co se týče 
akcí a půjčování. Ale i tak knihovna v ob-
dobí letních měsíců nezahálela. Pro čtená-
ře byl provoz omezen pouze na dva dny. 
O to více času bylo věnováno činnostem, 
které se v půjčovní době vykonávat nedají.  
Například na pomoc knihovnám regionu 
v  rámci regionálních služeb, na uzavření 
revize, vzdělávání, přípravě podzimních 
akcí a  pokračovalo se také v  dalším bu-
dování depozitáře. A vzhledem k  tomu, 
že letos nebyl zástup za dovolenou, byla 
knihovna na jeden týden zavřena. V září se 
vše zase vrátilo do starých kolejí, obnovil 
se normální provoz a plně se najelo nejen 
na půjčování, všechny dostupné služby, 
ale i na akce, na které jsou již čtenáři a ná-
vštěvníci naší knihovny zvyklí. 
 Na začátku září byla žákům základních 
škol nabídnuta služba na obalování knih, 
učebnic a sešitů. Děti se mohly přihlašovat 
do čtenářského kroužku. Od 3. do 9. října 
2022 proběhl již tradiční Týden knihoven, 
vyhlašovaný Svazem knihovníků a  in-
formačních pracovníků, se zajímavými 
akcemi. V  úterý 4. října 2022 proběhlo 
podzimní Posezení se seniory a  nově se 
uskutečnilo Deskohraní – zábavné od-
poledne pro děti, na kterém si mohly vy-
zkoušet stolní a  deskové hry s  možností 
jejích zapůjčení domů. Ve středu 5. října 
2002 dopoledne jsme se setkali s nejmen-
šími čtenáři a  jejich rodiči. Ve večerních 
hodinách jsme pak měli možnost přivítat 
v knihovně ředitele Muzea Bojkovska To-
máše Hamrlíka, jehož historická přednáš-
ka Peníze v českých zemích byla velice za-
jímavá. Další týden ve středu 12. října 2022 
proběhla první cestopisná beseda pod-
zimního cyklu Valašsko z lufta s učitelem, 
fotografem a  cestovatelem Honzou Hu-
sákem, který nám představil zajímavosti, 
přírodu, historii a místopis valašské krajiny 
z  ptačí perspektivy, doplněné poutavými 
záběry z dronu, tipy na výlet a nevšedními 
zážitky. 
 Novinkou je projekt Lovci perel, do 
kterého se letos zapojila i  naše knihov-
na a ráda bych vám ho tímto představila. 
Vyhlašuje ho již několik let Klub dětských 
knihoven SKIP a  autorkou hry je knihov-
nice Bc. Alice Hrbková z Městské knihov-
ny Hradce Králové. Cílem této soutěže 
je podpořit čtenářskou gramotnost dětí 

zábavnou hrou, která motivuje ke čtení, 
objevování příběhů a  prožívání dobro-
družství. Jednoduše a  srozumitelně vést 
dětské čtenáře k objevování knížek, odha-
lování tajemství, porozumění textu a roz-
šiřování obzorů. Je určena žákům prvního 
a druhého stupně základních škol a bude 
v naší knihovně probíhat po celý školní rok 
2022/2023. Děti, které se do soutěže zapo-
jí, si vyberou knihu označenou samolep-
kou. Jejich úkolem je přečíst ji a odpově-
dět na otázky související s jejich obsahem. 
Za každou přečtenou knihu a  správně 
zodpovězené otázky k ní hráč získává per-
lu a tvoří si tak svůj náhrdelník. Na konci 
soutěže čekají zajímavé ceny pro ty, kteří 

dosáhnou určitého stanoveného počtu 
perel zavěšených na náhrdelníku.  Navíc 
hrací karty obsahují jako bonus dobrovol-
né otázky, které vedou k  zamyšlení a  vy-
jádření vlastního názoru čtenáře. Za od-
povědi na tyto doplňující otázky získávají 
soutěžící další perly, které mohou na konci 
hry směnit také za bonusovou odměnu. 

Další připravované akce:
9. 11. 2022 – Kamčatka – cestopisná před-
náška s Ivo Dokoupilem
30. 11. 2022 – Belize a Guatemala – ces-
topisná přednáška s Markem Císařem

Knihovnice Kristýna Šopíková 
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Pozvání do Klubu Maják Bojkovice
V podzimních měsících a adventu se můžete těšit na rozptýlení i zábavu s kulturními 

akcemi v Klubu Maják:

 sobota 12. listopadu v 19 hodin – divadelní komedie MaNŽeLSKÝ ČTYŘÚHeL-

NÍK Na HORÁCH z pera a v režii Jakuba Zindulky, předprodej vstupenek od 10. října

 neděle 13. listopadu v 16 hodin – pohádkové představení KOCOUReK MODRO-

OČKO v podání divadla Blic z Ostrožské Nové Vsi

 pátek 18. listopadu v 19.30 hodin – v cyklu Jazz café koncert mezinárodně úspěš-

ného souboru KRISTINa BaRTa QUaRTeT

 sobota 19. listopadu v 19 hodin – KVÍZOVÁNÍ Na MaJÁKU – oblíbené vědo-

mostní i zábavné klání 2-5ti členných týmů v různých tematických okruzích o věcné 

ceny, přihlašování týmů do 17. 11. na emailu klub-majak@seznam.cz

 sobota 3. prosince v  19.30 hodin – koncert špičkového uskupení Kapela snů, 

v jejím čele působí stále uznávanější nadžánrová skladatelka a pianistka BeaTa HLa-

VeNKOVÁ, předprodej vstupenek od 7. listopadu

 Více informací o programu najdete na www.klub-majak.cz

Přehled kulturních akcí
Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání

9. 11. Kamčatka s I. Dokoupilem cestopisná přednáška Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna 

11. 11. Lucerničková slavnost akce pro děC Mateřská škola Bojkovice Tillichovo náměsE

12. 11. Manželský čtyřúhelník divadelní komedie Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

13. 11. Kocour Modroočko pohádkové představení pro děC Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

18. 11. KrisCna Barta Quartet koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

19. 11. Kvízování vědomostní soutěž Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

23. 11. Mikulášské předvádění řemesel tradiční akce Muzeum Bojkovska p. o. Muzeum Bojkovska

25. 11. Adventní setkání s rozsvícením vánočního stromu tradiční akce ZŠ TGM Bojkovice Tillichovo náměsE

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

30. 11. Belize a Guatelmala cestopisná přednáška Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

3. 12. Beata Hlavenková a Kapela snů koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

4. 12. Advetní koncert koncert ZUŠ Bojkovice kostel sv. Vavřince

9. – 10. 12. Vánoční jarmark tradiční akce Město, Muzeum Bojkovska p. o. Tillichovo náměsE

15. 12. Vánoční pohlazení tanečně-hudebně-dramatické představení ZUŠ Bojkovice Klub Maják

21. 12. Vánoční zpívání s Notabene tradiční akce ZUŠ Bojkovice Nábřeží T.G.M.
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SPolKYZájezd Muzejního spolku
aloise Jaška
Muzejní spolek Aloise Jaška konečně mohl 
uskutečnit celodenní zájezd, který se měl 
konat už před dvěma lety, ale zabráni-
la mu v  tom epidemie Covidu. V  sobotu 
dne 10. září tohoto roku jsme se vydali 
autobusem v počtu 35 účastníků na sever 
Moravy do města Králíky, v jehož blízkosti 
bylo vybudováno ve 30. letech opevnění 
v  podobě mohutné dělostřelecké tvrze 
Hůrka. Tvrz byla postavena ze  železobe-
tonu a  vybavena odpovídajícími těžkými 
zbraněmi. Její podzemní chodby zaujímají 
mnoho kilometrů.  Takových opevnění na 
různých místech tehdejších hranic byla vy-
budována celá řada na obranu proti rozpí-
navosti nacistického Německa. Na těchto 
stavbách se podílelo také mnoho mužů, 
zvláště zedníků i  z  Bojkovska. Domácí 
hospodářství ponechali rodičům a  jiným 
příbuzným a  odjeli do Sudet i  s  manžel-
kami, často i s dětmi, vydělávat. V našem 
kraji byla vždy nouze o práci a zde se ještě 
kromě dobrého výdělku nabízel nezane-
dbatelný pocit hrdosti na příležitost po-

moci vlasti v ohrožení. Všichni víme, jak to 
dopadlo. Pevnosti nikdy nebyly použity. 
Kvalita práce našich předků k  nám však 
dodneška může promlouvat díky nadšení 
a zaujetí početných skupin dobrovolníků, 
kteří si nezištnou péči o  tyto svědky naší 
historie vybrali za celoživotního koníčka. 
Po prohlídce pevnosti a  dobrém obědě 
v  restauraci Poutní dům na Hoře Matky 
Boží jsme navštívili poutní chrám Nanebe-
vzetí Panny Marie v  nedalekém klášteře. 

Paní průvodkyně nás seznámila s pohnu-
tou historií těchto míst. Nádherná barokní 
památka sloužila od roku 1950 do roku 
1960 jako vězení pro příslušníky církev-
ních řádů. Nyní je opět vrácena církvi, po-
stupně restaurována a mohou ji obdivovat 
návštěvníci z mnoha zemí. Na tomto ma-
lém kousku země pod Orlickými horami 
jsme mohli spatřit mnohá svědectví z růz-
ných období bohaté historie naší vlasti. 

Eva Mikešová
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 SDH – žáci
Dne 2. září 2022 jsme se zúčastnili Noč-

ní soutěže v  sousedních Záhorovicích. 

I když pro některé z dětí byla tato soutěž 

nová zkušenost, popraly se s tím statečně. 

Výsledný čas 19.13 nám stačil pouze 

na 4. místo. 

 Dne 4. září 2022 jsme se zúčastnili Po-

chodu Slováckým krajem 2022, tentokrát 

to bylo v  obci Jalubí. I  když nás bylo po-

skromnu, tak ti, které neodradilo počasí, 

si to užili. Do víc jak poloviny cesty jsme šli 

cestou necestou v dešti, naštěstí v pláštěn-

kách. Po pěti kilometrovém výšlapu jsme 

dorazili do cíle k  Jalubskému větrnému 

mlýnu, kde jsme si v klidu opekli špekáčky. 

 Dne 17. září 2022 jsme se zúčastnili 

soutěže O  pohár ředitele HZS Zlínského 

kraje ve Zdounkách. Mezi družstvy z celé-

ho Zlínského kraje jsme v kategorii starších 

brali pouze 10. místo. Ne vždy musí být na 

každé soutěži nutně bedna. A  jak se říká, 

není nutné vyhrát, ale zúčastnit se. Na sou-

těž postupovali z každého okresu tři druž-

stva v kategorii starších a mladších.

 SDH – ženy 
Konec letošní sezóny požárního sportu 

se nezadržitelně blíží a  spolu s  ním při-

chází i  krátká rekapitulace toho, jak se 

nám v  sezóně 2022 dařilo. Společným 

cílem pro tento rok bylo navázání na loň-

ské úspěšné útoky, kdy nám na časomíře 

svítily dvakrát časy s hodnotou šestnácti 

vteřin. Letos jsme sezónu zahájily na do-

mácí půdě v Krhově na soutěži O putovní 

pohár starosty SDH Bojkovice, kde se nám 

nezadařilo, a  tak putovní pohár poprvé 

odcestoval ženám do Hradčovic. Dál jsme 

se zúčastnily pár dalších soutěží zařaze-

ných do Velké ceny OSH Uherské Hradi-

ště, ovšem do této ligy jsme se rozhodly 

letos nepřihlásit. Prioritou pro nás opět 

byla Zlínská liga požárního sportu (ZLPS) 

a následně Jihovalašská liga nočních sou-

těží (JLNS) a Extraliga ČR v PÚ (EXČR).

 Ze čtrnácti kol Extraligy jsme letos od-

jely přesnou polovinu závodů toho seriálu, 

kdy jsme v konečném výsledku braly děle-

nou 11. příčku s 10 body. Na úvodním kole 

v  Chotěmicích se nám poměrně překva-

pivě zadařilo a braly jsme 7. místo a jeden 

bod do kapsy za čas 17:19 s. Další profou-

kaný, ale úspěšný závod pro náš tým bylo 

4. kolo v Radíkově. Ještě na startovní čáře 

před výstřelem foukal silný vítr a nevěděly 

jsme, co to přinese. Časomíra se zastavila 

na hodnotě 17:06 a ten den třetí nejrych-

lejší čas. Naše první bedna na EXČR. Další 

letošní poprvé bylo v  Zahnašovicích, kdy 

nám útok klapl a proudařky zavíraly v čase 

16:97 s – 5. místo a 3 body do tabulky.

 Noční soutěže v  rámci JLNS byly pro 

nás taky poprvé. Z  osmi kol jsme odjely 

pouze sedm a  v  konečném pořadí jsme 
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těsně, se shodným počtem bodů, ale 

s více vítězstvím, opanovaly ligu a staly se 

tak Mistryněmi Jihovalašské ligy nočních 

soutěží.
 Letošní ročník ZLPS byl v kategorii žen 
poměrně dost našlápnutý, kdy do posled-
ního kola jsme ještě tři týmy mohly urvat 
příčku nejvyšší. Nám se poměrně dařilo
 v rámci ZLPS dávat stabilní časy a dlouho 
se držet na druhé příčce, po chybách sou-
peřek jsme před posledním kolem v  Lu-
kově držely příčku první s náskokem šesti 
bodů, kdy právě v Lukově se nám podaři-
lo dokončit pokus v šestnáctkovém čase, 
přesněji za 16:69 s  a  rychleji napravo za 
16:52 s. Díky tomuto času jsme si potvr-
dily prvenství a staly se tak pro rok 2022 
Mistryně Zlínské ligy požárního sportu.
 Celkem jsme v  sezóně 2022 odjely 
35 závodů, z  toho jsme 11x zvítězily, 
8x jsme braly 2. místo a 4x 3. místo.
 Na závěr bychom chtěly poděkovat 
městu Bojkovice a SDH Bojkovice za do-
savadní podporu našeho týmu.

 štafetový běh Hory – Bory
Ze dne 3. na 4. září 2022 se přes naše měs-
to uskutečnil čtvrtý ročník štafetového 
běhu HORY BORY. Tento běh byl z  Bes-
kyd na Pálavu, cca 330 km. Tohoto běhu 
se zúčastnilo 76 desetičlenných družstev. 
Tradičně jsme byli oroganizátory osloveni 
o předávací štafetu v  Bojkovicích u ha-
sičské zbrojnice. Kolektiv SDH zajistil pro 
běžce nejen předávací štafetu, ale i menší 
občerstvení formou ovoce, energetických 
nápojů, teplého čaje, či výborné slepičí 
polévky. Tradičně se tohoto běhu již po 
čtvrté zúčastnili sourozenci Martin a Ja-
roslav Rudolfovi se svým desetičlenným 
týmem ŠNECI BĚHU.
 Obdrželi jsme milé poděkování od 
organizačního týmu jménem všech účast-
níků závodu v tomto znění: „Z reakcí účast-
níků je ze 30 předávek na trati právě ta v Boj-
kovicích jedna z nejoblíbenějších, ne-li vůbec 
nejoblíbenější. Závodu se letos zúčastnilo cca 
770 lidí z celé republiky i Slovenska a jsem si 
jistý, že díky vašim hasičům si na Bojkovice 
odváží ty nejlepší vzpomínky. Ještě jednou 

Z činnosti 
Sboru dobrovolných hasičů

díky a sportu zdar! Za organizační tým 
HORY BORY ředitel závodu Marek Dvořák.“
 Dne 26. listopadu v  19.30 hodin se 
uskuteční tradiční Kateřinská zábava na 
Kulturním domě v  Bojkovicích. K  posle-

chu a tanci zahraje dechová hudba Záho-
rovjané, dále Kasanova a cimbálová mu-
zika Bojkovjan. Na tuto akci jste všichni 
srdečně zváni. 
 Za SDH kronikář Leoš Marek
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Ve dnech 13. srpna a 20. srpna 2022 čle-
nové KBS-SOS společně se svým fanklu-
bem provedli opravu nátěrů rozhledny 
Na Skalce včetně jejího příslušenství. Dále 
byla provedena „vysprávka“ nástupní ka-
menné dlažby na rozhlednu včetně úpra-
vy a  úklidu okolí. Opravy byly nutné jak 
z hlediska uplynulého času a povětrnost-
ních vlivů, tak bohužel i „díky“ vandalům, 
kteří soustavně rozhlednu poškozují de-
vastačními nápisy či řežou do konstrukce 
rozhledny různé hlouposti a vulgarity. 
 Na tomto místě je potřebné kon-
statovat skutečnost, že procento debilů 
v celosvětovém měřítku je ve společnosti 
historicky dané, a tak ani naše prostředí 
se těmto dementům nemůže pravděpo-
dobně vyhnout. Proto poděkování a vděk 
patří zvláště těm návštěvníkům rozhled-
ny, a i jiných zařízení zbudovaných za po-
sledních více jak 10 let pod hlavičkou KBS-
-SOS, kteří si váží nezištné práce druhých, 
již ve své volném čase mají snahu a potře-
bu udělat něco dobrého i pro ostatní.
 Financování materiálu potřebného na 
opravu rozhledny zajistilo jako vždy měs-

Činnost Klubu Bojkovských Skeptiků 
– Svobodného Občanského Spolku

to Bojkovice, včetně odborného dozoru. 
V průběhu oprav se u rozhledny vystřída-
la spousta pocestných a turistů, kteří vel-
mi kladně hodnotili naši práci, kdy slova 
uznání zazněla i  ze strany vedení města 
Bojkovice.
 V  návaznosti na výše uvedené děku-

jeme i  my všem, kdo se zasloužili o  na-
plnění našeho hesla „všichni všem“, když 
svým vstřícným, nezištným a příkladným 
přístupem pomáhají udržovat v  provozu 
turistická zařízení města Bojkovice, která 
slouží široké veřejnosti.

Jaroslav Rudolf, předseda KBS-SOS

Svatý Václav na rozhledně 2022
Tak jako každý rok, a to už po jedenác-
té, se 28. září 2022 na svátek sv. Václava 
sešli přátelé a  sousedé na společném 
setkání u rozhledny Na Skalce. Trochu 
nám nepřálo počasí, neboť silný vítr 
a  časté dešťové přeháňky negativně 
ovlivnili účast, ale i tak nakonec přišlo 
více jak třicet nadšenců. V  průběhu 
setkání pak přítomným zpíval mužský 
pěvecký sbor Vavřineček z  Bojkovic. 
Na zahřátí pak dokonale padly různé 
vzorky slivovice, což někteří pojali jako 
generálku na městský košt slivovice, 
který se nezadržitelně blíží. Dokonce 
se akce účastnili i turisté ze Zlína a Sla-
vičína, kterým se zejména líbila nově 
natřená rozhledna a úžasný výhled na 
Buchlovské hory i Pálavu mírně krytou 
oparem. Ke zdaru akce přispěla i  sku-
tečnost, že většina účastníku si domů 
spokojeně nesla hezké hřiby, kterých 
je letos i kolem rozhledny požehnaně.
 Ještě si KBS-SOS dovolí vřele podě-
kovat milému dárci, který na rozhled-
nu přinesl černý telefon, a  to zřejmě 

jako reakci na rozbití zeleného telefonu 
původního. Tento černý telefon prozatím 
uložíme do depozita, aby byl v  rezervě 
pro případ nouze, protože nevíme kdy, 
a hlavně který debil zase telefon rozbije. 
Začínáme být skutečnými skeptiky, neboť 
po natření zábradlí rozhledny v  měsíci 
září 2022 je už toto počmáráno nějakými 
rádoby grafity. Bohužel lidská blbost ne-

zná mezí, neboť to, co jedni ve volném 
čase pro ostatní zbudují, pak druzí ma-
goři obratem poničí.
 Věříme, že se snad morální kredit 
části našeho národa zvedne a  že se 
i na přes rok opět u rozhledny ve zdraví 
všichni sejdeme.

Jaroslav Rudolf, 
předseda spolku KBS-SOS
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Mladší přípravka postupuje 
do republikového finále Planeo Cupu 
Skvělý výsledek přivezli z  Brna mladí fot-
balisté Slovácké Viktorky! Děti narozené 
v  roce 2015-16 v  kategorii U8 uplatnily 
svůj talent a  tréninkovou píli pod vede-
ním trenérů Smolky, Valtera ml. a Boráka. 
Planeo cup se hraje jako pohár mládeže 
a považuje se jako neoficiální mistrovství 
České republiky v mládežnickém kopané.
Na cestě do finále museli malí Viktoriáni 
překonat druhé předkolo a  hlavně kva-
lifikaci, která se hrála na stadionu Sparty 
Brno. A že jich nečekali lehcí soupeři. Týmy 
jako Slovácko, Zbrojovka, Sparta Brno, 
Hodonín či Znojmo patří mezi vyhlášené 
akademie na Moravě a  mají úplně jiné 
možnosti výběru dětí.
 V  sychravém podzimním počasí nás 
zkropil hned na úvod lehký déšť a  taky 
studená sprcha v podobě prohry s domá-
cím výběrem 1:5. Poté se obloha vyjas-
nila a s ní i naše hra. Soupeře ze Znojma 
a Hustopečí zvládáme a narážíme na 1. FC 
Slovácko, které dobře známe. O motivaci 
nebylo pochyb. Za 20 min vítězíme 9:3 
a  jdeme za svým cílem. Po vyrovnaném 
boji s Vyškovem nás čeká zápas o všechno 
se slavnou Zbrojovkou. Bitva jako řemen, 
útoky se přelévaly zleva doprava, branky 
padaly na obě strany. Štěstí stálo na straně 
našich borců. Po 20 minutách si oddechli 
i  trenéři. 5:4 a  velké vítezství je na světě. 
Děti jsou jen krůček od vysněného finále. 
 V  posledním zápase nás čekal silný 
Hodonín. Pečlivou obranou před skvěle 
chytajícím Honzou Gottfriedem, s neúnav-
ným Edou Vargou a střelecky disponujícím 
Kubou Kozubíkem vítězíme i v posledním 
zápase a oslavy mohly vypuknout! 
 Velkou pochvalu si zaslouží i  ostatní 
bojovníci: Kuba Borák, Milan Smolka, Kris-
tián Hladík, Markéta Glajchová, Matěj La-
huta, Eliáš Valter.
 Postup do národního finále, které se 
odehraje 3.-4. června 2023 bude jako kaž-
dý rok přenášet Česká televize na kanále 
ČT Sport.
 Jedná se o  velký úspěch mládežníků 
Slovácké Viktorie a  pro klub odměna za 
dobrou a vytrvalou práci s dětmi, kde jich 
v šesti družstvech hraje již přes 120!

Lubomír Valter ml., trenér mládeže 
SK Slovácká Viktoria Bojkovice
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Skate session 2022
Sportu zdar a skateboardingu zvlášť, to 
v  sobotu 24. září platilo v  Bojkovicích 
dvojnásobně, protože se v místním skate-
parku v  areálu Tělovýchovné jednoty 
mohl po dvou „suchých“ covidových le-
tech uskutečnit další ročník oblíbené akce 
pro všechny „skejťáky“ a jejich příznivce. 
Krásné počasí a lákavé ceny pro soutěžící 
v hodnotě 10 tisíc Kč, které věnovala Tě-
lovýchovná jednota Bojkovice, přilákalo 
20 závodníků z  různých koutů Zlínského 
kraje, a tak bylo již od dopoledních hodin 
o dobrou zábavu postaráno.
 Samozřejmostí byl také hudební do-
provod a grilovací a odpočinková zóna 
pod taktovkou členů oddílu Ska-Work, 
kteří dokázali vytvořit velice příjemnou 
a pohodovou atmosféru, za což jim patří 
velké díky. Celkem se podařilo odjet šest 
různě obtížných disciplín, kdy jezdci před-
vádí svůj um a natrénované triky např. 
v mini rampě, kde nejlíp zajel Tomáš Že-
ravčík z Valašských Klobouk, nebo také na 
zábradlí, kde velice dobré triky předvedl 
Lukáš Mizera z Veselí nad Moravou.
 Velmi oblíbená disciplína je také ollie 
contest, kdy se přeskakují prkna nasklá-
daná na sebe, takže se jedná o to, kdo 
přeskočí nejvyšší výšku.
 Chladnou hlavu při výšce 85 cm neu-
držel bojkovský rodák a vítěz tohoto klá-
ní z minulých ročníků Jakub Paška, a tak 
zvítězil Filip Číž ze Slavičína a vyhrál jednu 
z hlavních cen, a to nový skate.
 Velice příjemným překvapením byl 
závod o nejlepší jízdu skate parkem, kde 
v mladší kategorii exceloval teprve 12letý 
Alois Doležal ze Žítkové, který svými triky 
a nadšením hravě strčil do kapsy všechny 
své soupeře a v závěru celé akce byl také 
vyhlášen nejlepším účastníkem celé se-
ssion a odnesl si tak po právu spoustu cen 
a také nové prkno, ze kterého měl neskrý-
vanou radost. Tu jsme s organizátory měli 
také, protože se celá akce velmi vydařila 
a je pro nás velkým poděkováním a hnací 
silou vidět, že ke skateboardingu přichází 
další mladé a nové tváře, a to nejen z Boj-
kovska, a že výstavba, udržování, provoz a 
pořádání akcí má svůj přínos.
 Pokud máte zájem, můžete se stát čle-
ny oddílu Ska-Work a účastnit se tréninků 
a akcí pořádaných pod hlavičkou TJ Boj-
kovice nejen jako skejťáci ale sdružujeme 
také koloběžkáře a cvičence na venkov-
ních překážkách tzv. workout. 

 Závěrem bych rád poděkoval celému 
sportovnímu klubu Tělovýchovné jed-
noty Bojkovice za poskytnuté prostory 
k  provozování klubu a také za finanční 
prostředky na pořádání akcí, bez kterých 
by to v dnešní době nebylo možné. Nej-
větší díky patří panu Martinu Rapantovi, 
který svou pílí a nadšením je příkladným 
vedoucím oddílu. Fotografie a další infor-
mace můžete najít na internetu na Face-
bookových stránkách Ska-Work Bojkovice 
a tréninky probíhají ve středu a v sobotu. 
 Pokud jste se dočetli až sem, tak vám 
děkuji za váš čas. Snad se vám report
o skejťácích z  Bojkovic líbil a přejí vám 
všem krásný podzimní čas.

Za Ska-Work Bojkovice Petr Švehlík, 
pořadatel akce
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Konal se již 78. ročník 
volejbalového turnaje O pohár Bílých Karpat 
 V měsíci srpnu bojkovický volejbal pra-
videlně ožívá tradičními turnaji O  POHÁR 
BÍLÝCH KARPAT. Letos se konal již 78. ročník 
a na programu byly postupně turnaj smí-
šených družstev, pořádaný 13. srpna, o tý-
den později sobotní turnaj mužů a v neděli 
poté zakončily volejbalová klání ženy.
 V turnaji smíšených družstev náš od-
díl reprezentovalo hned několik týmů. Do 
semifinále se probojovaly týmy Kadeti 
Olomouc, Nostalgie, Taky ti věřím a  Da-
novy Mláďátka. Kadeti z  Olomouce po 
vyrovnaném a  emotivním zápase poslali 
Danovy Mláďátka do zápasu o bronz a ve 
druhém semifinále tým Nostalgie celkem 
lehce porazil hráče Taky ti věřím.
 V zápase o třetí místo zvítězily Danovy 
Mláďátka nad týmem Taky ti věřím po ob-
rovsky napínavých setech až v tajbrejku 2:1.
 V  18 hodin začalo finálové utkání 
mezi domácím týmem Nostalgie a naším 
známým a už dlouholetým rivalem z Olo-
mouce. Tenhle kvalitní a nebezpečný sou-
peř je pravidelným medailistou na našich 
turnajích a obhajoval i vítězství z našeho 
jarního turnaje mixů. Nostalgie před po-
četným publikem od prvního míče hrála 
skvělý až profesorský volejbal a  svého 
soupeře v podstatě nepustila do většího 
tlaku. K vidění byl atraktivní volejbal plný 
technických výměn, skvělých zákroků 
v poli a tvrdé úderné hry na síti. Po vcelku 
jasném průběhu vítězíme 2:0 a krásný po-
hár určený pro vítěze zůstává pro letošní 
rok v Bojkovicích.
 Za vítězný domácí tým Nostalgie hrá-
li: Hana Gabrhelová, Aneta Šupinová, Filip 
Kupec, Tomáš Zimmermann, Jakub Va-
něk, Jiří Pytela a Radek Lahuta.
 Nejlepší hráčkou turnaje byla zvole-
na Aneta Šupinová, hráčem Otto Weiser 
z Olomouce.

   Pořadí: 
   1. Nostalgie 
   2. Kadeti Olomouc 
   3. Danovy Mláďátka
   4. Taky ti věřím

 O týden později se konal turnaj mužů, 
který byl jako vždy ozdoben účastí velmi 
kvalitních týmů, z nichž jmenujme napří-
klad extraligové družstvo Fatry Zlín, dru-
holigové TJ Sokol Šlapanice, Kojetín či VK 
Napajedla. Turnaje se celkově zúčastnilo 

10 družstev a  k  vidění byly krásné volej-
balové souboje. Domácí volejbalisté pro 
tento ročník kromě hlavního družstva po-
skládali také „B“ družstvo, kde dostali pří-
ležitost zejména mladí hráči, jejichž cílem 
bylo hlavně získávat zkušenosti s mnohdy 
daleko kvalitnějšími soupeři a přivykat si 
ostrému zápasovému tempu. Do vyřazo-
vací části turnaje dle očekávání postoupi-
la družstva Zlína a Šlapanic, následované 
Napajedly a domácími Bojkovicemi „A“.
 Bohužel již do závěrečných bojů ve 
skupinách zasáhla nepřízeň počasí. Vy-
trvalý, postupně sílící déšť znemožňoval 
nastoupit týmům do bojů o medaile i po 
vynucené pauze. Direktoriát turnaje pro-
to přistoupil k náhradní variantě a o me-
dailistech tak rozhodl los. Toto řešení bylo 
logickou variantou i  s  přihlédnutím ke 
zdraví hráčů, kdy na podmáčené antuce 
hrozila zranění. O vítězství losoval Zlín se 
Šlapanicemi a  o  3. místo domácí Bojko-
vice s  týmem Napajedel. Šťastnější ruku 
ve finále měl zástupce Zlína a „vystříhal“ 
svému týmu výhru 2:1. Náš žolík a kapitán 
Tomáš Zimmermann pak předvedl pevné 
nervy a  uspěl proti Martinovi Březinovi 
z Napajedel také v poměru 2:1. Bronzové 
medaile tedy skončily na domácí půdě 
v Bojkovicích.

   Pořadí:
   1. Fatra Zlín
   2. Sokol Šlapanice
   3. TJ Bojkovice
   4. VK Napajedla

Vzhledem k nepříznivé předpovědi poča-
sí na neděli bylo rozhodnuto o přesunutí 
turnaje žen do sportovní haly v  Bojko-

vicích. Tímto bychom rádi poděkovali 
vedení školy za rychlé poskytnutí azylu 
a zázemí.
 Turnaje se zúčastnilo 8 družstev, která 
se utkala ve dvou skupinách. Hned něko-
lik volejbalových oddílů přijelo se dvěma 
týmy. Vedle domácích Bojkovic například 
Zlín a  Uherské Hradiště, které doplnila 
děvčata z  Uherského Brodu a  družstvo 
Zlín „MIX“. Naše družstva žen a  kadetek 
bohužel do závěrečných bojů o  medaile 
nezasáhla a nepostoupila ze skupin.
 O třetí místo se tak utkaly hráčky Fatry 
Zlín „B“ proti Uherskému Hradišti „B“, kdy 
se nakonec ze stříbrné medaile radovaly 
hráčky ze Zlína výsledkem 2:1 na sety. Ve 
finále proti sobě nastoupily obhájkyně 
prvenství ze Zlín „MIX“ a holky z Uherské-
ho Hradiště „A“. Obě družstva předváděla 
skvělé výkony a  velmi líbivý volejbal. Po 
napínavé bitvě nakonec výsledkem 2:1 
vítězí hráčky Zlín „MIX“ a  potvrzují svoji 
dominanci z posledních ročníků. Výkony 
předváděné ve finále ocenili také fanouš-
ci, kteří se po celou dobu duelu starali 
o opravdu parádní atmosféru. 

   Pořadí turnaje žen:
   1. Zlín „MIX“
   2. Uherské Hradiště „A“
   3. Zlín „B“
   4. Uherské Hradiště „B“

Jako vždy bylo pro hráče a  návštěvníky 
připraveno bohaté občerstvení, nealko 
i alko nápoje doplněné o vynikající guláš, 
uzené klobásy, hranolky a mnoho dalších 
pochutin. Na své si tak přišli velcí i  malí 
strávníci. Na závěr dovolte poděkovat 
všem účastníkům za předvedené výkony, 
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divákům za skvělou atmosféru a organizá-
torům za příkladnou přípravu turnajů po 
oba dva víkendy. Našim hráčům a  hráč-
kám také přejeme hodně štěstí a držíme 
palce do nadcházející sezony 2022/2023.

 Velké poděkování patří sponzorům, 
kteří finančními nebo věcnými dary po-
mohli zajistit zdárný průběh všech turnajů.
 Město Bojkovice, TJ Bojkovice, 
LaSK Bojkovice, eMKa Interiéry, Paerk 
Tools Fryšták, Krajský volejbalový svaz 

Zlín, agrofiniš s.r.o. Ing. Radek Lahuta, 
OVB allfinanz Mgr. Marek Ogrodník, 
Sofienergic p. Sommer Pavel, MUDr. 
Hana Petrášová, MUDr. Jindřich Navrá-
til, Restaurace U Kohúta Uherský Brod, 
autoservis Robert Málek Záhorovice, 
albo Schlenk, KR Tools p. Radim Ku-
chař, NTS Prometal Machining s.r.o., 
Restaurace Hvězda Bojkovice a  další 
současní i  bývalí fanoušci bojkovické-
ho volejbalu.
 Celý náš oddíl se brzy přestěhuje do 

22. ročník tenisového turnaje 
O pohár starosty města Bojkovic

sportovní haly a již v polovině října se roz-
jedou krajské soutěže. Mladší a starší žáci, 
žačky, kadetky, ženy a nově dvě družstva 
mužů budou usilovat o výborné výsledky 
a přízeň našich věrných fanoušků. 
 Termíny zápasů jednotlivých katego-
rií můžete sledovat na našich stránkách 
na Facebooku, Instagramu, na webu ČVS 
a samozřejmě i v hlášení městského roz-
hlasu.

Za volejbalový oddíl 
TJ Bojkovice Jakub Vaněk

Konal se již 78. ročník 
volejbalového turnaje O pohár Bílých Karpat 

V  sobotu 17. září 2022 se uskutečnil již 
22. ročník tenisového turnaje ve dvouhře 
mužů – O pohár starosty města Bojkovic. 
Počasí bylo sice chladné, ale naštěstí bez 
deště. Na úvod hráče přivítal starosta 
města Bojkovic Petr Viceník. Turnaje se 
zúčastnilo 16 hráčů, kteří byli rozděleni 
do čtyř čtyřčlenných skupin. Vítězové jed-
notlivých skupin – Michal Koukal, Josef 
Vanda, Honza Kaplan a Milan Miklas po-
stoupili přímo do čtvrtfinále. Hráči na dru-

hém a třetím místě se utkali v osmifinále. 
Podrobné výsledky jsou na internetové 
adrese:  https://www.gifit.cz/tenis/o-po-
har-starosty-mesta-bojkovic/.
 Do semifinále nakonec postoupili 
Michal Koukal, David Krátký, Josef Pilčík 
a Milan Galář. Vítězem turnaje se stal Mi-
chal Galář, který ve finále porazil Michala 
Koukala 6:2. V zápase o třetí místo zvítězil 
David Krátký nad Josefem Pilčíkem 6:3. 
 V  soutěži útěchy (hráči, kteří nepo-

stoupili do čtvrtfinále) se nakonec radoval 
z vítězství Pavel Stuchlík.
 Poděkování patří nejenom manželům 
Koníčkovým za zajištění občerstvení pro 
hráče, Davidu Krátkému za organizaci tur-
naje, městu Bojkovice za dárkový koš pro 
vítěze, ale i všem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem podíleli na zdárném průběhu tur-
naje a  taky na zajištění věcných cen pro 
vítěze.                                   František Jančařík, 

tenisový oddíl T.J. Sokol Bojkovice
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V sobotu 13. srpna 2022 se na našich kur-
tech uskutečnil 16. ročník mezinárodního 
tenisového turnaje ve čtyřhře mužů, ten-
tokrát s  označením MASTER CUP. Hlavní 
pořadatelé Karel Koníček a Jirka Rapant za-
jistili mimo bezchybného servisu hráčům 
i zvěřinové speciality, a tak nebylo divu, že 
turnaj byl kapacitně „vyprodaný“ již dlou-
ho před jeho startem. Zúčastnilo se ho 
celkem 40 hráčů, tj. 20 dvojic (to je maxi-
mální počet, který jsou naše kurty schopny 
pojmout). Kromě hráčů z celého Zlínského 
kraje se letošního ročníku zúčastnily i čtyři 
dvojice ze Slovenska.
 Páry byly rozlosovány do čtyř pětičlen-

ných skupin, kde se hrálo systémem každý 
s  každým na jeden set, který začínal od 
stavu 1:1. První dvě dvojice z každé skupi-
ny pak postoupily do čtvrtfinále. V něm se 
utkali: Kociňák, Mikeska – Smrtka, Červen-
ka 6:3, Švestka, Matyáš – Bureš, Nejedlý 7:5, 
Častulík, Novák – Masařík, Libra 6:1, Hrá-
ček, Trubačík – Kaplan, Marušák 6:3. V se-
mifinále zvítězila dvojice Matyáš, Švestka 
nad párem Kociňák, Mikeska a Hráček, Tru-
bačík porazili Častulíka s Novákem.
 Vítězem turnaje se stal pár Hráček, Tru-
bačík, když ve finále přehráli Matyáše se 
Švestkou 6:2. V zápase o třetí místo pora-
zili Častulík s Novákem dvojici Kociňák, Mi-

keska 6:0. V soutěži útěchy (dvojice, které 
nepostoupily do čtvrtfinále) nakonec zví-
tězila slovenská dvojice Meravý, Meravý. 
Všechny výsledky a další fotografie z turna-
je jsou na našich internetových stránkách 
www.sokolbojkovice.estranky.cz. 
 Kromě výborného počasí si hráči velmi 
pochvalovali i  vzornou obsluhu a  kvalitu 
občerstvení. Kladně byly vyhodnoceny ne-
jen ceny pro vítěze, ale i pro ostatní účast-
níky turnaje. 
 Doufáme, že vysokou laťku, kterou le-
tošní ročník nasadil, se nám podaří udržet 
i v dalších letech.                 František Jančařík, 

tenisový oddíl T.J. Sokol Bojkovice

Mezinárodní tenisový turnaj 
MaSTeR CUP ve čtyřhře mužů

Turistická vycházka na Žítkovou
Turistický oddíl T.J. Sokol Bojkovice připravil na třetí říjnovou sobotu vycházku do 
obce Žítková. Tato vycházka byla určena zejména pro starší a méně pohyblivé ob-
čany Bojkovic. Proto jsme zvolili odjezd z Bojkovic autobusem k obecnímu úřadu 
Žítková. Odtud jsme šli pěšky odpovídajícím tempem k sídlu poslední žítkovské bo-
hyně Irmy Gabrhelové. Hlavním cílem vycházky byla návštěva ovčí farmy aneb Sýru 
od kapličky. Každý ochutnal nebo si koupil dle libosti nějakou sýrovou specialitku či 
jehněčí klobásku. Po posezení jsme šli pomalu zpět na zastávku a užívali si pohledy 
na krásnou přírodu kolem nás. Sluníčko sice nesvítilo, ale byli jsme rádi, že nepršelo. 
Protože bylo ještě trochu času, tak jsme odskočili do irské restaurace, kde si mnozí 
z nás dali oběd, ochutnali irské pivo, ostatní poseděli u kávy či horkého čaje. Věříme, 
že těch 24 zájemců, co se vycházky zúčastnilo, spokojeně odjíždělo zpět do Bojkovic. 
Nejstarší účastnici výletu bylo 83 let. Děkujeme všem za účast a určitě připravíme 
v brzké době další obdobnou vycházku na jiné zajímavé místo v Bílých Karpatech.           
                                      František Jančařík, T.J. Sokol Bojkovice



Život ve farnosti Z liturgického 
kalendáře

 25. října 
 – SV. KRYšPÍN a KRYšPINIÁN
Byli urození Římané. Aby přicházeli do 
styku se všemi vrstvami obyvatelstva, pra-
covali jako obuvníci. Se svými zákazníky 
při tom mluvili o důležitých křesťanských 
otázkách. Jako nepřátelé pohanských 
bohů byli zajati a kolem r. 287 popraveni. 

 30. října – SV. MaRCeL
Působil jako voják trajánské legie v Leonu 
ve 3. stol.  Odmítl obětovat bohům, raději 
se zřekl své vojenské hodnosti. Nakonec 
byl vyslýchán, vězněn a sťat.

 5. listopadu  
 – SV. ZaCHaRIÁš a aLŽBĚTa
Rodiče Jana Křtitele žili v Judských horách 
a byli dlouho bezdětní. Protože Zachariáš 
neuvěřil archandělu Gabrielovi, že bude 
mít i v pokročilém věku syna, zůstal až do 
jeho narození za trest němý. 

 13. listopadu – SV. aNeŽKa ČeSKÁ
Byla dcerou českého krále Přemysla Ota-
kara I. a  Konstancie Uherské. Byla třikrát 
zasnoubena, ale sama si zvolila Krista 
a  chudobu. V  Praze Na Františku založila 
klášter klarisek a špitál. Svatořečení se do-
čkala až v roce 1989.

 17. listopadu 
 – SV. aLŽBĚTa UHeRSKÁ
Žila ve 13. století, byla dcerou uherského 
krále Ondřeje II. Jako dítě byla zasnoube-
na s  duryňským hrabětem Ludvíkem, za 
kterého se provdala ve 14 letech a poro-
dila mu čtyři děti. Jako dvacetiletá ovdo-
věla, starala se o  nemocné, zřídila pod 
hradem Wartburgem nemocnici pro děti.

 23. listopadu – SV. KLeMeNT I.
V  letech 89–97 působil jako papež. Císa-
řem Trajánem byl poslán do vyhnanství 
na Chersones, kde se setkal s odsouzenci 
pracujícími v  lomech.  Nakonec byl uto-
pen v moři s kotvou na krku, jeho ostatky 
našli a přinesli na Moravu a  do Říma sv. 
Cyril a Metoděj. 

 4. prosince – SV. BaRBORa
Byla dcerou pohana v Dikomédii. Ačkoliv 
ji otec střežil, nedokázal zabránit, aby se 
stala věřící křesťankou. Vlastní otec jí na-
konec udal a nechal stít.

KŘeSŤaNSKÉ oKÉNKo

28 Naše Bojkovsko

Dne 1. září se na farní zahradě uskutečnil 
pro děti malý táborák k zahájení školního 
roku.  První zářijovou neděli se vydali far-
níci z Bojkovic na tradiční pouť na Provo-
dov, kde byla sloužena P. Jiřím Doleželem 
mše ve venkovním areálu. 
 Pravidelná sbírka na opravu věže kos-
tela vynesla v srpnu částku 21 000 Kč, v září 
se pak vybralo na potřeby farnosti 27 000 
Kč. Všem, kdo přispěli, Pán Bůh zaplať.
 S novým školním rokem bylo také za-
hájeno vyučování náboženství. Ve středu 
vyučuje nejprve P. Jiří Doležel společně 
děti z 1. a 2. třídy, po nich pak mají nábo-
ženství žáci z 3. ročníku. V pátek probíhají 
dvě skupiny náboženství, nejprve se učí 
děti 4. třídy společně s  páťáky, pak žáci 
druhého stupně.
 Svoji činnost odstartovalo v polovině 
září také misijní klubíčko, které je určeno 
dětem od deseti let. Pod vedením Jany 
Mlčůchové budou děti tvořit, modlit se 
a seznamovat se s misijní činností.

 V  neděli 9. října po mši svaté jste 
všichni srdečně zváni na faru do farní ka-
várny, kde při kávě, čaji a zákusku můžete 
strávit příjemný čas ve společenství ostat-
ních farníků. 
 Dne 23. října se v našem kostele usku-
teční hubertská mše svatá. Mše bude spo-
jená s tradičním misijním koláčem. Prosí-
me obětavé ženy, aby napekly moučníky 
a přinesly je v sobotu odpoledne na faru, 
kde se zabalí a  v  neděli po mši se balíč-
ky s  cukrovím budou prodávat. Výtěžek 
z prodeje půjde na misie.
 Dne 30. října se můžete s  farním spo-
lečenstvím vydat ke kapličce na Hradské 
Nivě, kde ukončíme mariánský měsíc říjen.
 26. listopadu od 15 hod. zveme na 
faru všechny, kdo si budou chtít společně 
vyrobit adventní věnec.
 V neděli 4. prosince do kostela zavítá 
mikulášská družina, která bude mít pro 
hodné děti drobné dárečky.

Eva Hamrlíková

Farní kavárna
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Společenská kronika
Odešli z našich řad
Kamil Duszek, 45 let, Bojkovice
Anna Hamalčíková, 85 let, Bojkovice
Ludmila Hniličková, 89 let, Bojkovice
Pavel Jahůdka, 57 let, Bojkovice
Vladimír Kafka, 89 let, Bojkovice
Jarmila Kunčarová, 75 let, Bojkovice
Bedřich Navrátil, 75 let, Bojkovice
Jarmila Országhová, 95 let, Bojkovice
Josef Svoboda, 75 let, Bojkovice
Dušan Uchytil, 61 let, Bojkovice
Milada Uchytilová, 88 let, Uherský Brod

Vzpomínáme
Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi. 
V září letošního roku by se dožil 80 let pan 
Václav KŘIŽKA. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
Manželka, syn s rodinou a ostatní příbuzní

Jen kytičku na hrob můžeme dát 
a s láskou na vás vzpomínat.
Dne 17. září uplynul 1 rok, co nás navždy 
opustila naše maminka a babička paní 
Vlasta PATŘIČNÁ. 
S láskou vzpomínají syn 
s rodinou a dcery s rodinami.
Dne 27. srpna uplynulo 6 let, co nás 
navždy opustil náš tatínek a dědeček 
pan Jan PATŘIČNÝ. 
Vzpomínají synové s rodinami a příbuzní.

Čas ubíhá a nevrátí, co vzal. Jen láska, 
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 12. listopadu 2022 by se dožil 80 let 
pan Josef GORČÍK z Bojkovic. 
S láskou vzpomíná manželka, dcera Yvetta, 
vnučka Barborka, syn Radim s manželkou, 
vnučky Terezka a Peťa. Děkujeme všem, 
kdo vzpomenou s námi.

Dne 4. listopadu 2022 vzpomeneme 1. výročí, 
co nás navždy opustila v nedožitých 90 letech 
naše maminka, babička a prababička 
paní Marie FORMÁNKOVÁ.
Dne 29. června 2022 uplynulo 21 let od úmrtí 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka Miloslava 
FORMÁNKA ze Bzové který se dožil 77 let.
Není slov, jak poděkovat za Vaši lásku, péči a Vaši 
starostlivost. Děkujeme Vám všem, kdo vzpomenete 
s námi. S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana, 
synové Milan a Mirek s rodinami.

Dobrý člověk nikdy neumírá v srdci těch, 
kteří ho milovali.
Dne 10. října 2022 uplynulo 5 let 
od úmrtí paní Markéty KLIMENTOVÉ.
S láskou vzpomíná rodina.

Dík za to, čím jsi pro nás byl…
Dne 14. prosince 2022 si připomeneme 
již 10. výročí úmrtí našeho tatínka a bratra, 
pana Oldřicha TREJBALA. 
Stále vzpomínají dcery Věra a Taťána s rodinami, 
sestry Jana a Zdeňka s rodinami. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

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

Naši noví občánci
Melissa Urbánková
Elizabeth Kouřilová
Adam Čistecký
Kristýna Daňková
Václav Werner
Anna Študentová
Filoména Sedlačíková 
Jonáš Dořák
Sofie Trčková 
Martin Štanglica
Emma Valterová 
Filip Lahuta 
Vojtěch Jaroš
Vojtěch Remeš
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Přijďte si 
pro běžný účet 
s výhodným úrokem

5,5% p. a.
Masarykovo nám. 101, Uherský Brod
tel.: 955 964 666  |  www.unicreditbank.cz

Úrok 5,5 % p. a. na běžném účtu je pro každého nového klienta, který si založí účet START, OPEN nebo TOP do 31. 12. 2022. Kompletní podmínky kampaně jsou uveřejněny na stránkách 
https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/ucty/ucty.html. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

V naší pobočce v Uherském Brodě vám účet založíme během pár minut 
a získáte s ním bonusovou sazbu garantovanou až do 30. 6. 2023.
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Posezení se seniory, 4. 10. 2022

Beseda s Tomášem Hamrlíkem, 5. 10. 2022
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