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ÚVODNÍK

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
právě držíte v rukou zářijové číslo Našeho Bojkovska, které
je posledním vycházejícím před podzimními komunálními volbami. Volby se budou konat ve dnech 5. – 6. října 2018. Proto mi
dovolte, abych tento úvodník věnoval rekapitulaci akcí, které se
za uplynulé čtyři roky podařilo v našem městě zrealizovat.
Z pohledu rozvoje společenského a kulturního života v Bojkovicích považuji za nejvýznamnější investici výstavbu našeho
prvního – Tillichova náměstí. Náměstí bylo slavnostně otevřeno
1. května 2015. Náměstí se sestává z centrální plochy, pobytových schodů, zeleně, mobiliáře, veřejného osvětlení, vodního
prvku, nového přemostění Olšavy, autobusové zastávky s trafikou a parkoviště u Mariánského sloupu. Celková částka za výstavbu se vyšplhala na 13.1 mil. Kč, z níž bylo více jak 8.5 mil. Kč
získáno z dotačního programu IROP. Náměstí bylo také vyhodnoceno jako nejlepší stavba Zlínského kraje v roce 2015.
Na náměstí zcela logicky navázala celková revitalizace Černíkovy ulice, kde k vydlážděnému povrchu komunikace přibyla
nová zeleň, mobiliář, parkoviště pod kostelem a odborně renovovaný Mariánský sloup. Náklady dosáhly 6.9 mil. Kč, dotace
z IROP uhradila 4.6 mil. Kč.
Z druhé strany náměstí jsme vytvořili nové centrální dětské
hřiště v hodnotě 3 mil. Kč. K tomuto atraktivnímu hřišti přibylo
i 8 nových dětských hřišť v následujících lokalitách: Fučíkova
a Bezručova čtvrť, sídliště 1. Máje a Nad Zahradami a v místních
částech Krhov, Bzová a Přečkovice. Město také podpořilo částkou 350 tis. Kč výstavbu skateparku a workoutového hřiště.
Bezesporu největší investicí města za posledních 20 let byla
realizace splaškové a dešťové kanalizace na téměř celém území
města. Téměř neexistuje lokalita, která by stavbou nebyla dotčena. Výsledkem je vybudování 6.5 km nové splaškové a dešťové
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kanalizace. K tomu se přidala oprava 5 km místních komunikací
a téměř 8 km nových povrchů chodníků. Tyto opravy však byly
hrazeny i z jiných zdrojů, a to OPŽP, MMR, ale i vlastních. Souhrnně
můžeme hovořit o částce přesahující 100 mil. Kč.
V předchozím volebním období se podařilo reparcelovat
lokalitu Pod Skalkou, kde vzniklo nových 46 stavebních parcel.
Všechny městské parcely byly rozprodány a získané prostředky
byly využity na výstavbu kanalizace, vodovodu s tlakovou stanicí,
plynovodu a základu komunikace. Náklady na výstavbu inženýrských sítí překročily částku 18 mil. Kč. V tuto chvíli již probíhá výstavba prvních dvanácti rodinných domů.
V roce 2018 se podařilo novou cyklostezkou o délce 2.3 km
propojit Bojkovice s místní částí Krhov v hodnotě 12.6 mil. Kč,
podpořenou dotací ze SFDI 9 mil. Kč.
Město Bojkovice podporuje významně i zásahovou jednotku
SDH. V roce 2015 byla pořízena nová cisterna MAN v hodnotě
5.2 mil. Kč s dotací GŘ HZS a Zlínského kraje 3 mil. Kč. Hasičům
byly také zakoupeny zásahové obleky, dýchací přístroje a radiostanice. Město přispělo částkou 430 tis. Kč na opravu historického
vozidla Mercedes.
Z hlediska životního prostředí jsme rozšířili plochu sběrného
dvora, kde k lisovně a třídírně papíru a plastů přibyly sklad tříděného a nebezpečného materiálu, štěpkovač, 18 velkokapacitních
kontejnerů a další doplňkový materiál. Cena za rozšíření byla
4.2 mil. Kč, na dotacích jsme získali zpět 3 mil. Kč.
Z programu OPŽP na revitalizaci zeleně jsme obdrželi dotaci
na sídliště Čtvrť 1. Máje, ulici Sušilova a nábřeží Svobody ve výši
1.6 mil. Kč z celkové částky 3 mil. Kč. Z vlastních prostředků jsme
zrealizovali Parčík u DPS (350 tis. Kč).
			
Pokračování na str. 4
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Úvodní slovo
Pokračování ze str. 3
Co se týče energetických opatření na veřejných budovách
je třeba zmínit výměnu oken a dveří a zateplení MŠ Čtvrť 1.
Máje (4.3 mil. Kč/2.9 mil. Kč), ke kterému jsme přidali i nové terasy
a nové dětské hřiště v přírodním stylu (500 tis. Kč/400 tis. Kč), hasičárnu v Krhově (1.5 mil. Kč/1.1 mil. Kč), kde také došlo k opravě
sociálních zařízení a společenských místností, kulturní dům (6.7
mil. Kč/2.5 mil. Kč), kde jsme z vlastních prostředků zrekonstruovali
kavárnu a vybrousili parkety (500 tis. Kč). Nového opláštění, včetně
oken a dveří se dočkala také sportovní hala (5 mil. Kč/4.2 mil. Kč).
V Přečkovicích jsme zakoupili budovu bývalého pohostinství, ve které jsme vytvořili nové sociální zařízení a kuchyň a také
instalovali nová krbové kamna. V letošním roce je realizována
nová fasáda a úprava interérů (1.1 mil. Kč).
Vozový park jsme rozšířili o KIA Cee´d, KIA Rio, Dacia Logan,
Škoda Roomster a Renault Kangoo. Vše z vlastních prostředků za
1.2 mil. Kč.
Město taktéž provádí opravy památek na jeho území, zejména to byly dům č.p. 302 v Potoku (1.2 mil. Kč/750 tis. Kč), kde došlo k výměně střechy, vnitřních a vnějších omítek, výměně oken
a dveří, nové elektroinstalaci a instalaci dobových krbových kamen. Dalšími akcemi byly druhá Tetaurka na hřbitově (420 tis.
Kč/302 tis. Kč), Socha Svobody s pamětními deskami (150 tis. Kč),
kaplička a zvonička v Krhově (500 tis. Kč/300 tis. Kč) a hrob neznámého vojína na místním hřbitově (120 tis. Kč/90 tis. Kč).
Proces pozemkových úprav se na všech katastrálních územích Bojkovice, Krhov, Bzová a Přečkovice chýlí zdárně ke konci

a je předpokládán zápis do katastru do poloviny roku 2019.
Všeobecně lze prohlásit, že čerpat dotační tituly se městu velmi daří. Až na pár výjimek, jsme byli úspěšní ve všech podaných
žádostech.
Celková proinvestovaná částka města Bojkovice ve volebním období 2014–2018 přesahuje částku 200 mil. Kč
a z toho se více jak 100 mil. Kč podařilo získat zpět na získaných dotačních titulech!
Spolková činnost
Na území Bojkovic pracuje skoro 50 spolků. Město stanovilo a zastupitelstvem města schválilo transparentní pravidla pro
rozdělení dotací. Město Bojkovice chce i nadále podporovat tuto
činnost zaměřenou zejména na mládež a propagaci města. Pro
informaci zde uvádím vývoj podpory města pro spolkovou a kulturní činnost za poslední čtyři roky.
Rok
Dotace (v tis. Kč)

2014
1 240

2015
1 643

2016
1 525

2017
1 607

2018
1 956

Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou a mírou přispívají k obohacení kulturního i duchovního života v našem městě, protože budoucnost města je v rukou jeho
občanů.
Přeji Vám všem příjemné prožití konce léta, školákům radostný vstup do nového školního roku a jasnou mysl a „šťastnou ruku“
při volbě svých zástupců do nového zastupitelstva města.
Váš starosta

Bojkovice ve zkratce
IV. mezinárodní výstava historické hasičské techniky pod názvem „Takto hasili požiar naši predkovia“ se uskutečnila ve dnech
22. – 23. 6. 2018 ve slovenském Šamoríně. Zúčastnili se jí i místní hasiči a předvedli na ní vlastní zrekonstruované historické vozidlo Mercedes.
Slovácká Viktoria uspořádala 23. 6. 2018 již 7. ročník mezinárodního fotbalového turnaje. Memoriálu Jaromíra Krejčiříka se
zúčastnilo 6 žákovských týmů. Doprovodný program v podobě soutěží či skákacího hradu zajistil Dům dětí a mládeže .
Členové folklorního souboru Světlovan předvedli světlovské kroje 28. 6. 2018 v rámci oslav 100. výročí Muzea luhačovického
Zálesí v Luhačovicích.
Skleněné srdce jako ocenění za přeměnu staré nevzhledné plochy v náměstí převzala místostarostka a vedoucí odboru
rozvoje města Zdeňka Ondrušková 10. 7. 2018 v budově Baťova institutu ve Zlíně. Projekt Má vlast cestami proměn, jehož symbolem je kamenné srdce, vyhlásila před několika lety Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s. ve spolupráci s Národní kulturní
památkou Vyšehrad. Partnery se potom staly jednotlivé kraje České republiky.
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Investice Města Bojkovic z let 2014 – 2018

Černíkova ulice

V Kútě

Hasičské auto Man TGM 18.340

Sběrný dvůr

Tillichovo náměstí
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Záchranné vrtulníky a oblast Bojkovska
O zavedení letecké záchranné služby
(LZS) na území Československa se začalo uvažovat v roce 1977. Systém letecké
záchranné služby byl v Československu
vybudován mezi lety 1987–1992. V roce
1987 vznikla první stanice letecké záchranné služby. Ta sloužila pro oblast Prahy a Středočeského kraje. Volacím znakem
stanice se stal Kryštof 01. Dne 1. července
1987 zahájila činnost druhá stanice, která
sloužila pro Banskou Bystrici. Do roku 1992
vzniklo na území Československa celkem
18 stanic letecké záchranné služby. Původní plán 12 stanic byl tak výrazně převýšen.
Stanice získaly volací znaky Kryštof 01 až
Kryštof 18 v závislosti na tom, kdy zahájily
provoz. Na území Slovenska se nacházelo
celkem 7 stanic, v Česku pak 11 stanic. Nejbližší stanice, které měly pokrývat území
v naší oblasti byly Kryštof 04 v Brně
(1. července 1988), Kryštof 05 v Ostravě
(1. srpna 1989), Kryštof 09 v Olomouci
(1. října 1990) a Kryštof 16 v Trenčíně (1992).
Se vznikem samostatných států Česká republika a Slovenská republika došlo také
k rozdělení letecké záchranné služby. Česko převzalo 11 stanic, Slovensko sedm. Česko je od roku 1995 pokryto sítí 10 provozních stanic letecké
záchranné služby. Od 1. ledna 2009 je
platné aktuální rozložení stanic a jejich provozovatelů. V Česku existuje
i nadále smíšený systém provozu letecké
záchranné služby (čtyři státní a šest soukromých provozovatelů).
Stanoviště letecké záchranné služby
má v seznamu všech výjezdových základen zdravotnické záchranné služby výjimečné postavení, a to nejen proto, že
místo sanitního vozu využívá jako dopravní prostředek vrtulník. Ten nabízí oproti
klasické sanitce několik výhod, které určují ty podstatné indikace pro jeho využití:
vrtulník se pohybuje vzduchem, létá rychle a dostane se bez obtíží i tam, kde není
vybudovaná potřebná infrastruktura na
zemi. Rychlost a možnost dosažení i obtížně přístupného či zcela nepřístupného terénu jsou tedy jeho hlavními přednostmi,
naopak jediným limitem jeho použití je
počasí. Akční rádius vrtulníků letecké záchranné služby má rozsah cca 70 km, který
odpovídá doletové době až 30 minut od
přijetí tísňové výzvy. Měli bychom si však
uvědomit, že vrtulníky při zhoršené viditelnosti a vzdálenosti 75 km z Olomouce
6

Nakládání raněného do vrtulníku LZS na letišti v Bojkovicích
do Bojkovic, k nám nemusí vůbec doletět.
Vezmeme-li v úvahu členitost terénu a zalesněný prostor v jihovýchodní části naší
oblasti, kde se řada občanů a návštěvníků
věnuje svým sportovním nebo pracovním
aktivitám, zjistíme, že zásah vrtulníkem
z Trenčína, například v okolí Lopeníku, by se dal uskutečnit minimálně
o 15 minut dříve než z Olomouce. V roce
2013 byla ve Zlínském kraji podepsána
petice pro zřízení stanoviště letecké záchranné služby ve Zlíně.
Dříve než se začnu věnovat současnému stavu, vrátím se nazpět o 24 let. Psal
se 28. srpen 1994, kdy probíhala vzpomínková akce k 50. výročí havárie amerického
bombardéru u Krhova. Po jejím ukončení
jsem se vracel zpět do Bojkovic. Přibližně

v místě současné odbočky na letiště, došlo několik vteřin před mým příjezdem
k dopravní nehodě, kdy se dva mladí muži
na motocyklu srazili s osobním automobilem. Vzhledem k závažnosti zranění
jednoho z nich, jsem se rozhodl kontaktovat LZS ze stanoviště Olomouc. I když
vzlet vrtulníku proběhl zřejmě v normě,
doba, než doletěl se zdála strašně dlouhá.
Ti, kteří se ocitli někdy v situaci, kdy čekali
na záchranu, mně jistě dají za pravdu, že
plynoucí vteřiny se nám mění v minuty.
V uvedeném roce jsem létal LZS na stanovišti v Českých Budějovicích, kterou zde
po letecké stránce zabezpečovala Armáda
České republiky. V daném okamžiku jsem
si uvědomil rozdíl v doletu vrtulníku LZS v
oblasti Bojkovic se situací, která je běžná

Schéma stanovišť LZS s vyznačením kružnic, které znázorňují akční rádius
Naše Bojkovsko
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v jiných částech republiky. Pokud by totiž
nedošlo k rozdělení republiky v roce 1993,
tak by byla oblast Bojkovska pokryta ze
stanoviště Trenčín. Koncem roku 1994
došlo v rámci reorganizace vrtulníkového
letectva k přesunu velké části vrtulníků z
Plzně a Prostějova k nově vznikající základně na letiště Přerov. Jedním z úkolů, které
měla základna plnit bylo zabezpečení LZS
z letiště Přerov. U nově vzniklé základny
jsem byl zařazen na funkci inspektora letecké pátrací a záchranné služby. Z pozice
zastávané funkce a poznatků z 28. srpna
1994 jsem kontaktoval vedoucího zdravotního referátu MUDr. Krále a přednostu
tehdejšího Okresního úřadu ve Zlíně PhDr.
Dostála a informoval je o nevhodnosti
umístnění záchranného vrtulníku na letišti Přerov vhledem k blízkosti střediska v
Olomouci. Jako výhodnější řešení se jevilo
zřízení detašovaného střediska na letišti v
Otrokovicích, odkud je lepší pokrytí území
jihovýchodně od Zlína. Výsledkem následujících jednání byl požadavek ministra
zdravotnictví MUDr. Rubáše na zabezpečení LZS pro oblast Zlínska Armádou České republiky z letiště v Otrokovicích. Ministr obrany RNDr. Holáň slíbil tuto službu
zabezpečit obdobně tak, jak tomu bylo v
té době na letišti v Líních pro oblast Plzně.

V červnu 1995 však Ministerstvo zdravotnictví svůj požadavek na zřízení střediska
LZS pro Zlín zrušilo. Proč tomu tak bylo a
kdo tomuto projektu nepřál, si můžeme
domyslet z dobových článků v tisku.
Armáda z tohoto důvodu v následujících letech zabezpečovala pouze leteckou pátrací a záchrannou službu (LPZS) z
letiště v Přerově. Za účelem zkvalitňování
této služby při případných zásazích se zaměřila v následujícím období na spolupráci
s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a podílela se jak
na společných námětových cvičeních, tak i
ostrých zásazích. Po povodních v roce 1997
se potvrdilo nezbytné zapojení vrtulníků
při záchranných akcích a došlo i k určitému
zlepšení spolupráce při námětových cvičeních. Začátkem roku 2006 byla zaznamenána řada úspěšných ostrých zásahů, které
dokazovaly vysokou úroveň spolupráce se
složkami IZS. Tak jak to v našem státě chodí, místo toho, aby se ponechalo to, co je
dobré, tak se začalo uvažovat o zrušení této
vysoce specializované jednotky LPZS na letišti v Přerově. I když jsem v této době již
nebyl v aktivní službě, nebyla mně tato situace lhostejná. Upozornil jsem na ni hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše. Ten
zorganizoval společnou schůzku s vedou-

cími představiteli složek IZS. Výsledkem
schůzky byla snaha o zachování a udržení
vrtulníků na letišti v Přerově pro další období. Opět však zvítězily jiné priority.
Při letošní návštěvě Kopaničářských
slavností bratrství Čechů a Slováků jsem
ocenil příkladnou spolupráci se Slovenskou republikou v kulturní oblasti i 25 let
po rozdělení republiky a položil otázku,
proč schází spolupráce v oblasti záchrany
lidských životů. Představitelé Zlínského
kraje se již 25 let snaží bezúspěšně o zřízení stanoviště LZS. Pokud půjdeme touto
cestou, tak se to ani za dalších 25 let nepodaří. Řešení vidím ve spolupráci se Slovenskou republikou. V současné době by
situace mohla být snadnější, vezmeme-li
v úvahu, že stanoviště v Olomouci zabezpečuje od ledna 2017 stejná slovenská firma Air Transport Europe (ATE) jako
v Trenčíně. Proti této myšlence by se mohly objevit případné protiargumenty. Stojí
to však za zamyšlení, vždyť v současné
době je řada projektů na přeshraniční
spolupráci, které mají velkou podporu.
Možná se najdou nějaké překážky, proč by
to nešlo. I zde však bude platit ono známé:
„KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY, KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY“.
Miroslav Navrátil

Ocenění Květy Ogrodníkové

Nadace SYNOT, která působí ve Zlínském kraji již téměř 18 let, formou přímé nebo grantové pomoci podporuje především
oblast zdravotní a sociální, školství a zájmové činnosti, kultury, sportu a také rovněž pravidelně oceňuje jednotlivce za přínos
v oblasti školství a zájmové činnosti. V letošním roce se rozhodla tuto tradiční Cenu Nadace SYNOT věnovat Květoslavě Ogrodníkové, která se v minulosti věnovala 40 let práci s dětmi a v současné době pracuje jako předsedkyně Klubu Světlov. Cenu paní
Ogrodníkové předal Libor Lukáš, jenž byl jedním z těch, kteří stáli u zrodu grantového programu Nadace SYNOT. Blahopřejeme!
												 Redakce
Tillichovo náměstí
Naše Bojkovsko
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Setkání účastníků XI. všesokolského sletu
V sobotu 23. června 2018 se v areálu sokolovny v Bojkovicích uskutečnilo
po téměř neuvěřitelných sedmdesáti
letech setkání účastníků, kteří cvičili na
XI. všesokolském sletu v Praze v roce
1948. Setkání inicioval bývalý cvičící žák
Stanislav Slavíček. S organizací mu pomáhali manželé Karel a Anežka Koníčkovi, Jarek a Mirka Urbánkovi, sestra Věra
Staníková a starosta Sokola Pavel Křižka.
Setkání se nakonec zúčastnilo celkem
10 bývalých cvičenců. Někteří, jako například bývalý starosta Sokola Jiří Buršík,
se omluvili ze zdravotních důvodů. Ve
13.30 hodin se ujal slavnostního zahájení
hlavní organizátor akce Slávek Slavíček,
který přivítal všechny zúčastněné a rovněž uctil památku těch, kteří se tohoto
setkání již nedožili. Poté následovalo
krátké přivítání starostou Sokola Pavlem
Křižkou, který všem bývalým cvičencům
předal pamětní list a sklenici s logem
naší tělocvičné jednoty. Po společném
fotografování následovaly příspěvky
starosty Bojkovic Petra Viceníka a ředitele Muzea Bojkovska Tomáše Hamrlíka.
Hlavní náplní setkání však byly osobní
vzpomínky na slet v roce 1948, který byl na
dlouhou dobu posledním sletem z důvodu zákazu činnosti Sokola komunistickým
režimem. Došlo i na prohlídky historických fotografií, starých sokolských kronik
a v neposlední řadě i na zpěv dobových
písní. Všichni zúčastnění se dobře bavili
a už nyní se těší na případná další setkání.
PavelKřižka,starostaT.J.SokolSokolBojkovice

Nezapomenutelná Istria
Již potřetí někteří naši spoluobčané a zájemci z okolí strávili osm dní na
začátku prázdnin na poloostrově Istria
v Rabacu. Letos nás bylo celkem 150
a kdo není náročný a nevyžaduje luxus,
tak byl určitě spokojený. Chatový areál
Oliva poskytuje vše, co člověk potřebuje. Polopenze, krásné rozkvetlé oleandry kolem, blízkost pláže, která je sice
oblázková, ale obuv do vody to jistí,
voda příjemná, obchodní centrum a velmi přijatelná cena i pro rodiny s dětmi.
Odvoz i dovoz do Bojkovic. Protože jsme
se mnozí znali, byla to velmi pohodová
dovolená a doufáme, že ne poslední.
Květa Ogrodníková
8

Naše Bojkovsko

HISTORIE

Masarykův přítel z Bojkovic aneb Sto
padesát let od narození MUDr. Josefa Tillicha
Před sto lety získala naše země svobodu, o níž marně usilovala předcházející tři staletí. Obrozenci v čele s Palackým zachránili českou identitu a jazyk
a položili tak pevný základ, na němž
jejich pokračovatelé vedeni Masarykem, vytvořili samostatné Československo. Republika však potřebovala svoji
identitu a oprávněnost samostatnosti
obhájit jak venku, tak uvnitř. To se podařilo zejména díky často zapomenutým osobnostem působícím na místní
úrovni. Rozvíjeli vlastenecky orientované spolky a zakládali nové, stávaly se
vzory pro ostatní svojí činorodostí, humanitou, vytrvalostí. Bez nich by mladá
demokracie stěží obstála. Patřil mezi ně
i MUDr. Josef Tillich, významný lékař, humanista, vlastenec.
Narodil se před sto padesáti lety. Připomeňme si aspoň ve zkratce jeho zajímavý a inspirující život. Podrobněji se mu
věnuje výstava v Muzeu Bojkovska, která
potrvá do 9. září 2018.
Dětství
Josef Tillich, první toho jména, přišel
na svět v roce 1795. Jeho otci bylo v tu
dobu úctyhodných 73 let. Oženil se poměrně pozdě, a i jemu se coby třiasedmdesátiletému narodil 13. srpna 1868 ve
Velkém Újezdě syn Josef, pozdější bojkovský lékař. Ten však záhy osiřel. Poručníkem
se mu stává vzdálenější příbuzný Fabián
Nesvadba.
Studium
Nesvadba byl přísný a šetrný muž
z bohatého selského rodu, sám působil
desítky let jako ranhojič a porodník ve Velkém Újezdě a později v Kokorách. Josífek
díky tomu mohl dokončit studium Slovanského gymnázia v Olomouci a nastoupit na
lékařská studia do Prahy, kde začal v roce
1891 studovat na české lékařské fakultě c. k.
Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Byl
pilným studentem. V dochovaném dopise
z roku 1895 to dokládá následujícími slovy:
„… záleželo mi vždy na tom, abych si neudělal hanbu – jinak jsem mohl už dávno
být hotov. S ostudou proklouznout, to stojí míň práce, ale není to jisté, a pak – opatruj Pán Bůh pacienty!“
Manželství
Když se začal vážně zajímat o dceru
svého poručníka Boženku, její otec se
vztahem nesouhlasil, měl jako lékař obavy
Naše Bojkovsko

z příbuzenského sňatku, ale nakonec se
nechal obměkčit. Svatba se konala 9. září
1902 v Kokorách. Boženka měla devatenáct let, vážila sotva 45 kilogramů. Josef
musel prý svému tchánu slíbit, že s dětmi
ještě nějaký čas počkají.
Dům v Bojkovicích
V roce 1897 začal MUDr. Josef Tillich
působit jako státní obvodní lékař v Bojkovicích. V roce 1899 koupil od Vavřína
Hamšíka dům č. 251 na nábřeží Olšavy
a nechává je přestavět. V domě byla zřízena ordinace s čekárnou a domácí lékárna,
kterou si dr. Tillich zprvu řadu let vedl sám
a později s pomocí své ženy.
Zdravotní obvod
Lékařský obvod v Bojkovicích zahrnoval podle dekretu c. k. zemského místodržitelství v Brně tyto obce: Bojkovice, Bzová, Hostětín, Komňa, Krhov, Nezdenice,
Pitín, Záhorovice, Starý Hrozenkov s Vyškovcem, Vápenicemi a Žítkovou.
Činnosti praktického lékaře
Činnost praktického čili obvodního lékaře byla tehdy daleko pestřejší než dnes.
Kromě léčby běžných i vážných nemocí,
ohledávání mrtvých (včetně soudních
posudků a potvrzení), zahrnovala vedení
komplikovaných porodů, trhání a plombování zubů a celou řadu operativních
výkonů, které jsou dnes vyhrazeny specialistům. Dr. Tillich prováděl například
odstranění nosních a krčních mandlí. Měl
i vlastní laboratoř. Lékař v domě, kde měl
ordinaci, také bydlel, a ve službě byl takřka
24 hodin denně. Sám byl také vyznavačem zdravého životního stylu, otužování,
spával i v mrazech v místnosti s otevřeným oknem, v kožichu a pod peřinou.
TGM v Bojkovicích
V roce 1906 bylo poprvé v historii
c. k. monarchie zavedeno všeobecné rovné volební právo při volbách do vídeňského parlamentu. Tomáš Garrigue Masaryk
nejprve zvažoval kandidaturu za některý
z českých volebních okresů, nakonec se
však rozhodl pro Moravu a Valašsko, kde
byl zvolen poslancem, jak v roce 1907, tak
v roce 1911 ve volebním okresu, kam byly
přičleněny i Bojkovice. Zde často přebýval
u dr. Tillicha. Podle vzpomínek Masaryk
v Bojkovicích chodíval rád na procházky
zejména ke staletým dubům na Hradskou
Nivu, zřejmě i v doprovodu dr. Tillicha,
který jej možná na toto krásné místo upo-

zornil. Později se dubům říkalo „Masarykovy“. V rozlehlé zahradě lékařova domu
zase rostla „Masarykova trnka“, slivoň, pod
kterou TGM s dr. Tillichem rádi sedávali
a filosofovali.
Společenský život a zájmy
Je s podivem, že při svém náročném
povolání měl dr. Tillich ještě čas a sílu na
řadu svých osobních zájmů i na četné
společenské aktivity. Věnoval se řezbářství, kreslení a malování či hraní loutkového divadla. Byl i výborným zahradníkem
a sadařem. Byl mnoho let členem obecního zastupitelstva, náčelníkem Sokola
i starostou sboru dobrovolných hasičů. Patřil také k zakládajícím členům Muzejního
spolku v Bojkovicích a finančně podporoval řadu z těchto aktivit. Miloval literaturu,
zvláště poezii. Zamiloval si Vrchlického,
Machara i Bezruče. Ve dvou dochovaných
zápisnících najdeme řadu básní, u některých je uveden autor, jiné jsou evidentně
dílem lékaře samotného.
Nemoc
Na Vánoce roku 1933 se náhle dr.
Tillichovi udělalo špatně. Pocítil prudkou
bolest na prsou. Prodělal první infarkt
myokardu. Od té doby se začaly objevovat záchvaty bolesti na prsou, tedy anginy
pectoris, velmi často. Lázeňské pobyty či
léčby u věhlasných kapacit byly bez účinku, postupně se cítil čím dál hůř, až nakonec 23. září 1934 zemřel.
Epilog
Na počest MUDr. Josefa Tillicha bylo
pojmenováno i první bojkovské náměstí
jako výraz úcty k osobnosti jedné z nejvýznamnějších osobností našeho města.
Nechť je jeho odkaz inspirující i pro dnešní
mladou generaci.
		
Vlastimil Hela
(text vychází z materiálů použitých na
výstavě MUDr. Josef Tillich)
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Historie volejbalu v Bojkovicích
Vzpomínky jsou jediným rájem, ze
kterého nás nikdo nemůže vyhnat
Asi je realitou, že každý z nás, aniž je
si toho vědom, píše své dějiny a je součástí velké historie. Jeden míň, druhý víc.
Rozmanité a pestré, byť méně významné
lidské činnosti nejsou pro některé skupiny
jedinců nedůležité. Patří sem i celá řada
zájmů a koníčků, naplňující touhy a ambice mnoha lidí. Můžeme mezi ně zařadit
i volejbal, který má v našem městě hlubokou a pestrou tradici. Říká se, že vítězství v každém sportu jsou tím největším
vrcholem, kterého může sportovec dosáhnout. Ale také je pravda, že přátelství
navázané ve sportu přetrvává léta a na
vítězství, kterých jsme společně dosáhli, se časem rychle zapomíná. Již nejsou
pro život tak důležitá. A tak vzpomínky
na staré dobré časy, na vítězství i prohry,
na radostné chvíle i zklamání, na přátelství a kamarádství, které vznikalo pro řadu
generací na nejmilejším hřišti Pod Světlovem, patří pro mnoho lidí v našem regionu k neodmyslitelné etapě v jejich životě.
Je naším přáním, aby také toto skromné
vzpomínání bylo malým příspěvkem k významnému volejbalovému výročí, a aby
s pokorou a úctou navázalo na tři vydané
almanachy zabývající se historií volejbalu
v Bojkovicích, které v minulosti sestavil
a vydal nestor bojkovské kultury a sportu,
dlouholetý funkcionář volejbalu, především však člověk s velkým srdcem na pravém místě Jarda Sojka.
Staré pověsti volejbalové aneb Jak
jsme začínali
Pravděpodobně kolem roku 1920,
záhy po skončení hrůzostrašné 1. světové války, začali hrát studenti volejbal
v našem prvorepublikovém městečku na
Trhovisku – dnes na fotbalovém stadioně Slovácké Viktorie. Hřiště tvořil mlatový plácek, kůly nahradily tyčky useknuté
v blízkých vrbičkách a silný jutový provaz
posloužil jako síť. Průkopníkem byl mladý
profesor gymnázia Josef Huška, později
ředitel Slováckého divadla v Uherském
Hradišti. Hráli kluci i děvčata. Samozřejmě nejoblíbenější byly smíšené týmy, což
v jistém smyslu platí i dnes. Pravidla byla
jednoduchá, ke sporům nevedly přešlapy
ani dotek sítě, ani taháky či dvojáky. Hrálo
se pro zábavu. Kdo přišel, hrál. Doba byla
klidná, mládí veselé. Soupeři se nevyhle10

dávali. K tomu došlo až později, kdy na
„propagační zápasy“ se jezdilo na kolech
do nejbližších vesnic. Nikdy nechyběla na
zádech někoho z kluků kytara. Bez ní by to
nešlo. Zpívaly se písně lidové, nejčastěji
místní kopaničářské a samozřejmě slovácké, zabarvené neotřelou lechtivostí. A že
mezi studenty byla řada básníků, vznikaly
z jejich pera svérázné texty, které se přenášely z generace na generaci. V té době
již na každé vsi „fungoval“ Sokol či Orel, a
tak na veřejných vystoupeních se vždycky
našla chvilička, kde studentíci představili
svůj oblíbený sport. Nikdo nebyl proti. Naopak je funkcionáři lákali mezi sebe, a tak
nakonec otevřená náruč Sokola byla tou
první, kam vstoupila skupina nadšenců.
A tak se stali tehdejší studenti z našeho
městečka průkopníky tohoto sportu v zapadlém kraji Moravských Kopanic.
Mezi první hráče patřili bratři Tomáškové, profesor Josef Huška, MUDr. Josef
Tillich, Pavel Blaževič, Adolf Klimeček, Josef Milička a další. Místa setkávání se často
měnila. Zpočátku se hrávalo na již zmíněném Trhovisku, poté na dolním konci Na
Šafránkách a až ve třicátých letech definitivně zapustilo své kořeny na sokolském
hřišti Pod Světlovem. Tento pozemek věnoval volejbalistům jejich příznivec, majitel zámku Nového Světlova, původním
povoláním středoškolský profesor Zbořil,
který se již nemohl dívat na to, jak studentíky odevšad vyhánějí. Za celou dobu
dlouhé historie zažilo sokolské sportoviště celou řadu změn. Zpočátku vlastními
silami byly zbudovány mlatové kurty, na

kterých se hrávalo téměř denně. Jeden
sloužil „krásnější“ části lidstva, na druhém
zápolili muži. Poněvadž hřiště nebylo
oploceno a sousedilo se silnicí, za kterou
se proháněly modré vlnky komenského
potoka, a ve kterých často končil zakutálený míč, bylo rozhodnuto o vybudování
plotu. Peníze nebyly. Desky a kůly nosili
hráči z domova, některý z místních stolářů a kolářů věnoval mladým nepotřebné
prkno, aby měli čím začít. Šlo to pomalu,
ale šlo. Za necelý rok byl celý budoucí areál oplocen starými deskami, a zanedlouho
byl připraven k nátěrům. A tak jsou odbíjenkáři, jak se jim původně hezky česky
říkalo, konečně pevně zakotveni do místní
Tělocvičné jednoty Sokol Bojkovice, ve
které již začíná systematická a pravidelná
sportovní činnost. Mají své činovníky, svůj
sportovní stánek, mnoho nových zájemců, ale především mají svůj azyl. Mají se
kde scházet, mají kde hrát, mají kde spřádat své touhy a svá tajná přání. Od konce
dvacátých let minulého století se traduje
vznik organizovaného volejbalu v našem
městečku. Píše se rok 1928 a prvním demokraticky zvoleným starostou je profesor Josef Huška, který svou funkci nevykonává dlouho a brzy ho nahrazuje šikovný
smečař a první trenér Adolf Klimeček. Áda
byl průkopníkem, který ukazoval všem tu
nejsprávnější cestu ke sportu, po které po
DEVADESÁT LET kráčely stovky nadšených
mladých sportovců. A že za sebou zanechaly výraznou stopu, dokazuje i tento
skromný almanach.
		
Pokračování příště
Naše Bojkovsko
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Mateřská škola s novým vedením
Začátek nového školního roku
2018/2019 je v oblasti bojkovských
mateřských škol obdobím změny na
postu ředitelky obou školských zařízení. V konkurzním řízení uspěla učitelka
Martina Kuchařová, se kterou přinášíme krátký rozhovor.
Rodiče Vás znají z MŠ Čtvrť 1. Máje.
Přibližte, prosím, čtenářům Váš dosavadní život.
Pocházím z Komně, ale již 25 let žiju
v Bojkovicích. Jsem vdaná a s manželem
vychováváme tři děti. Vystudovala jsem
Střední pedagogickou školu v Boskovicích a po nástupu do mateřské školy jsem
si doplnila vzdělání o jednotnou maturitní
zkoušku z předškolní pedagogiky. V nejbližší době mě čeká roční funkční studium
zakončené zkouškou a obhajobou závěrečné práce.
S jakými plány vstupujete do funkce
ředitelky? Co považujete za svůj nejdůležitější úkol v nejbližší době?
Mateřská škola přestavuje jednu
z možností, jak doplnit rodinnou výchovu
a pomoci zajistit dětem od jejich útlého
věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich
aktivnímu rozvoji a učení. Chceme, aby
mateřská škola byla místem šťastného
dětství, kam se děti a také jejich rodiče
rádi vrací, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, aby poznaly sílu
kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho
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mají všichni rádi.
Naším nejdůležitějším partnerem je
rodina a naší prioritou je podávání dostatečného množství informací, mít stále
otevřené dveře, pořádat společné akce,
vzájemně komunikovat a vtahovat rodiče
do chodu mateřské školy. Za nejdůležitější v nejbližší době považuji zdárně zahájit
nový školní rok a zajistit bezproblémový
chod obou školských zařízení.
Máte z něčeho v nové funkci obavy?
Již při podání přihlášky ke konkurznímu řízení na funkci ředitelky mateřské
školy jsem si tuto otázku položila a jelikož
znám dobře prostředí, ve kterém již delší dobu pracuji, zásadní obavy nemám.
Eventuální problémy jsem připravena řešit s plným nasazením.
Jaká je Vaše dlouhodobá vize? Čekají
školku nějaké zásadní změny?
Nadále budeme pokračovat v započatých projektech, ale přicházíme také
se spoustou nových. Příkladem je zapojení mateřské školy do projektu „Babička
a dědeček do školky“, který spojuje tři
generace – děti, rodiče a seniory, kde pravidelnými činnostmi v projektu budeme
podporovat tradiční a důležitý rituál, a to
čtení v rodinách. Velké zahrady obou mateřských škol vybízí k zapojení do mezinárodního projektu „Ekoškola pro mateřské
školy“, kde ekoškoly pomáhají dětem,
učitelům a rodičům udělat ze školy příjemnější a k přírodě bližší místo k životu.
Dále plánujeme zařadit do stávajících akcí

školy akce nové jako například Dýňobraní,
Vánoční a Velikonoční dílničky, Den otců,
společné vycházky do přírody s rodiči
a dětmi a další aktivity.
Na co se v nové práci nejvíce těšíte?
Nejvíc se těším na nové výzvy, mít
možnost něco ovlivnit, sebe i školku někam posunout. Na druhou stranu jsem ale
přesvědčena, že sám člověk nic nezmůže,
a tak vlastním příkladem, nadchnutím pro
věc a správnou motivací, jak pedagogických pracovníků, provozních zaměstnanců, rodičů a také veřejnosti, můžeme spolu dokázat spoustu věcí
Nebude Vám v nové funkci chybět
méně častý kontakt s dětmi?
Děti mi určitě chybět budou a čas
strávený s nimi se stane vzácností, ale to
bohužel vyplývá z funkce ředitelky, kde
je zákonem snížený týdenní rozsah přímé pedagogické práce u dětí. Ale jelikož
chceme do mateřské školy zařadit více
projektových dnů, akcí, kterých se budu
aktivně účastnit, myslím, že kontakt s dětmi ani jejich rodiči neztratím.
Jaké máte koníčky, čím relaxujete?
Ze všeho nejraději trávím svůj volný
čas v přítomnosti rodiny a nejbližších přátel. Mám moc ráda cestování a poznávání
nových míst, památek. Ráda lyžuji, zajdu
si do kina, divadla, na koncert, zajímám se
o módu. A jelikož nám do rodiny před nedávnem přibyla psí slečna, troufám si říct,
že mým největším koníčkem a relaxací je
právě ona.
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Ohlédnutí za školním rokem
Není tomu tak dávno, co jsme vztyčili za zvuku hymny na stožáry před školou vlajky, přivítali naše prvňáčky a žáci
otevřeli poprvé nové učebnice. Uteklo
to jako voda.
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo naši školu 450 žáků, na prvním stupni jsme měli 10 tříd, vždy A a B, na stupni
druhém pak A, B, C (vyjma osmého ročníku, kde byly třídy dvě). Dohromady tedy
21 tříd. Všichni žáci letos prospěli, nikdo
nepropadl, a to nás těší. Desítky šikovných
a pracovitých žáků se aktivně zapojily do
naukových a sportovních soutěží, kde
změřily své znalosti a dovednosti se stejně starými vrstevníky z jiných základních
škol a víceletých gymnázií. To, že běžně
za sebou necháváme i ty druhé, mě těší
dvojnásob. Ukazuje se totiž, že i v naší
škole máme žákům co nabídnout a ti nejlepší nemají důvod „utíkat za lepším“. O to
víc, že se mnohdy jedná jen o „pozlátko“,
za kterým není nic víc, než přetahování
žáků a boj o vlastní přežití střední školy.
Žáci, kteří úspěšně reprezentovali školu
v různých soutěžích, převzali čestná uznání na pódiu kulturního domu z rukou starosty města Petra Viceníka a ředitele školy
Zdeňka Ogrodníka. Tuto hezkou tradici
nám kdejaká škola závidí, a proto ji budeme i nadále udržovat.
Po čtyřiceti letech praxe končí profesní kariéra paní učitelky Gertrudy Miličkové. V bojkovské škole zanechává výraznou
stopu pedagogického mistrovství s vysokou měrou objektivity, s neotřelým vztahem ke svým žákům, pro něž byla nejen
vlídnou a výraznou osobností, ale současně také rádkyní a oblíbenou paní učitelkou. Svou profesionalitou a pracovitostí
si ve své funkci statutární zástupkyně ředitele školy, ve které působila 14 let, vedla
za všech okolností velmi odpovědně
a svědomitě, za což jí patří naše upřímné
a veliké DĚKUJEME!
Za zmínku na tomto místě stojí skutečnost, že naše škola má za sebou druhý rok „bez papírů“. Elektronický systém
EduPage úspěšně nahradil papírové žákovské knížky, třídní knihy, katalogové
listy a další administraci školy. Žáci i rodiče tak mají okamžitý přehled o výuce,
známkách, docházce, domácích úkolech
či písemných pracích přímo ve své kapse
– v mobilním telefonu. Papírová žákovská
knížka zůstává již jen u nejmenších žáků
(prvních až třetích tříd). Po úspěšném
zkušebním provozu spustíme od září
12

příštího roku modul Platby, kdy bude mít
rodič přehled o všech platbách v průběhu
školního roku, včetně možnosti zaplacení
jediným kliknutím v mobilním telefonu
(používá-li bankovní aplikaci své banky).
S každou neobvyklou návštěvou ve škole,
ať už jsou to zahraniční soubory Světlovského bálu, ročníkové srazy bývalých absolventů, partnerská škola z Trenčianské
Turné, je nám připomínáno, jak úžasnou
školu v Bojkovicích máme. Čtyři pavilony,
atletické hřiště, relaxační park pro školní
družinu, velká školní zahrada – to vše vyžaduje nemalé nasazení při údržbě. Ta by
se nedala dělat bez zásadní (finanční i morální) pomoci zřizovatele Města Bojkovice,
za což mu patří velký dík. Jak říká přísloví – kdo chvíli stál, již stojí opodál. Proto
i my se neustále snažíme vybavení školy
malými krůčky posouvat dál a nejednou
se přistihneme při vizionářských snech:
nová kotelna, nová střecha na staré budově, moderní učebna zeměpisu, bazén pro
školní družinu, bezbariérovost původní
budovy pro žáky s tělesným postižením,

rozšíření wellnesu ve sportovní hale pro
veřejnost, venkovní učebna se zastíněním, rekuperace vzduchu řešící vydýchaný vzduch v učebnách… Kdo nesní, jako
by nežil, kdo nevěří, nemůže čekat, že se
jeho sny naplní. A my nejen věříme, že ty
naše sny jsou reálné, ale taky pro to krůček
po krůčku s podporou vedení města, rady
i zastupitelů něco děláme.
Zcela zásadní oblastí je nejen v Bojkovicích spolupráce s ostatními školami
a školskými zařízeními ve městě. Upřímně
děkuji vedení a pracovním týmům v Mateřské škole, Základní škole (dříve praktické), Základní umělecké škole, Domě dětí
a mládeže, Dětském domově, Církevní
střední škole pedagogické a sociální, ale
i Muzeu Bojkovska za nadstandardní
a příkladné vztahy, které mezi námi dlouhodobě a pevně trvají. Vážení čtenáři,
dobré výsledky se rodí v dobrých kolektivech, a tak všichni, kteří se na nich podílejí
– učitelé, správní zaměstnanci i pracovití
žáci, si zaslouží velký dík…
Zdeněk Ogrodník, ředitel školy

Přeshraniční spolupráce
se ZŠ v Trenčianské Turné
„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“ Čeština, angličtina, ruština...
a taky slovenština by měla patřit k jazykové vybavenosti obyvatel našeho
moravskoslovenského pomezí. Slovenština spadá svým původem mezi
západoslovanské jazyky, stejně jako
čeština. Jejich vzájemná podobnost
i oboustranné ovlivňování vychází
zejména z historického kontextu, především z dob Československa. Dnešní mladá generace je však ochuzena
o možnost nasávat slovenský jazyk
z běžné mluvy tak, jak tomu bylo dřív.
V rámci přeshraniční spolupráce
a česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy měli žáci V. B
a VIII. B možnost strávit dopoledne na
ZŠ v Trenčianské Turné. Přivítaly nás
usměvavé tváře tamějších pedagogů
i dětí. Během skvěle zorganizované
akce si naši žáci velmi rychle připadali
jako doma. Po skupinách se zúčastnili
výuky slovenštiny, kde zjistili, že největší rozdíly mezi oběma jazyky lze
pozorovat zejména ve slovní zásobě.

A tak slova jako tovar, mačka, teraz,
bozkávať, čučoriedka či paradajka je
už nemohou zaskočit.
Velmi poučná byla rovněž návštěva místního muzea, kde nás stylově
obdarovali nejenom chlebem se solí,
ale i spoustou historických česko-slovenských informací. Poté následovalo
sportovní klání či rukodělné činnosti,
oběd a milé přijetí starostou obce Peterem Mikulou. Slíbili jsme si, že naše
česko-slovenské vztahy budeme prohlubovat i nadále. Již nyní se těšíme,
až budeme v roli hostitelů my. Ďakujem veľmi pekne a čo najskôr dovi.
Leona Turčinková
Naše Bojkovsko
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Přijímací řízení na střední školy
pro školní rok 2018/2019
V letošním školním roce navštěvovalo devátý ročník celkem 54 žáků. Důležitým úkolem učitelů ve spolupráci
s rodiči, a především samotnými žáky,
bylo pomoci dětem rozhodnout se pro
své budoucí povolání a vybrat k tomu
správnou vzdělávací cestu. Aby se deváťáci správně orientovali v systému
středních škol České republiky a v jejich
nabídce studijních a učebních oborů,
mají ve svém školním rozvrhu hodin
zařazen předmět Pracovní činnosti/Svět
práce. V těchto hodinách žáci využívají
informační technologie k vyhledávání
informací o středních školách, seznamují se s různými webovými portály k tomu
určenými, například infoabsolvent.cz,
zkola.cz, atlasskolstvi.cz a jiné. Mimo to
jsou pro žáky připraveny besedy se zástupci středních škol, exkurze, návštěvy
Dnů otevřených dveří, Miniburza středních škol pořádaná naší školou, Burza
středních škol organizovaná Zlínským
krajem.
Tak jako v loňském roce museli i letos zájemci o studium v oborech vzdělání s maturitní zkouškou složit jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka
a literatury a z matematiky. Termíny jed-

notných přijímacích zkoušek byly stanoveny na 12. a 16. dubna 2018 pro zájemce o studium ve čtyřletých oborech
(9. ročník), na 13. a 17. dubna 2018 pro
zájemce o studium ve víceletých gymnáziích (5. a 7. ročník). Každá střední
škola měla možnost vypsat vlastní školní přijímací zkoušku z vybrané vzdělávací oblasti. Uchazeči o studium měli
možnost podat přihlášku na dvě střední
školy (respektive na dva obory vzdělávání v rámci jedné školy), přičemž jim
bylo umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku
přijímacího řízení se zohledňoval pouze
lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Termín podání přihlášek byl stanoven na 1. března
2018. V případě úspěchu v přijímacím
řízení, potvrdili žáci svůj zájem o studium na vybraném oboru střední školy
odevzdáním zápisového lístku, který
obdrželi společně s oběma přihláškami
na základní škole.
Všichni žáci 9. ročníku naší školy
uspěli již v prvním kole přijímacího řízení a byli přijati ke studiu na střední škole. Z celkového počtu 54 deváťáků bylo
přijato na obory s maturitou 41 žáků, tj.

76 % z celkového počtu žáků devátých
tříd, na obory s výučním listem 17 žáků,
tj. 24 %. Žáci se rozjedou k budoucímu
studiu do více než dvaceti různých škol,
z toho čtyři leží mimo hranice Zlínského
kraje. Nejvzdálenější školou, na kterou
jeden z našich žáků od září nastoupí,
je Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni. Nejvíce
žáků bylo přijato ke studiu na Střední
průmyslovou školu a Obchodní akademii Uherský Brod, dále pak na Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod, na
Obchodní akademii v Uherském Hradišti, Střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště
a na Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně. Mezi nejčastěji zvolené maturitní
obory patřilo gymnázium všeobecné
s jedenácti uchazeči, mezi tříleté obory s výučním listem Elektrikář a Kuchař
– číšník shodně se třemi zájemci. O studium na víceletém gymnáziu projevil
zájem pouze jeden žák naší školy. Po
úspěšném složení jednotné přijímací
zkoušky z matematiky a českého jazyka
byl přijat ke studiu na Gymnáziu Jana
Pivečky ve Slavičíně.
			
Jiří Šmíd

Přijetí nejlepších
vycházejících žáků starostou města
V pondělí 18. 6. 2018 bylo přijato
panem starostou Petrem Viceníkem
osm žáků 9. ročníku s nejlepším prospěchem a tři nejlepší sportovci školy.
Žáci s výborným prospěchem
a příkladným chováním:
IX. A Magdaléna Hřibová
		 Miroslav Koudelík
		 Michal Králík
IX. B Lukáš Chovanec
		 Dominika Kramářová
		 Aneta Šleglová
IX. C Jana Marie Chmelinová
		 Andrea Tomanová
Nejlepší sportovci školy:
IX. A Štěpánka Michalčíková
		 Adam Kundrata
		 Michal Machala
		 Olga Rybníkářová
Naše Bojkovsko
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Církevní střední škola pedagogická a sociální
Festival Domidom
Školní rok jsme zakončili tradičním Festivalem Domidom, na kterém
diváci mohli zhlédnout během celého
odpoledne a večera pestrou skladbu
hudebních, tanečních a dramatických
vystoupení. Mezi účinkujícími byl DFS
Světlovánek, Divadlo ZUŠ Uherský Brod,
Divadlo ZUŠ Bojkovice, Břišní tanečnice,
hudební rocková skupina ZUŠ Bojkovice
Over Point a další vystupující.
Příměstský tábor
„Plavba Jitřního poutníka“
Začátkem července se náš školní
areál na týden proměnil v kouzelný svět
Narnie. 80 dětí ve věku 5–12 let prožívalo
týden plný dobrodružství, her a kamarádství. Během Příměstského tábora hrály děti

celotáborovou hru inspirovanou Plavbou
Jitřního poutníka, přičemž hledaly sedm
lordů a krále Aslana. O pohodový průběh
tábora se staralo 24 vedoucích, mezi nimiž
byli pedagogové i nepedagogové školy,
žáci a přátelé. Fotografie z tábora je možné
si prohlédnout na www.cirkevka-bojkovice.cz.
Nová PC učebna
a konektivita školy
Ve spolupráci s firmou T-Mobile, která si naši školu vybrala v rámci podpory
vzdělávání žáků středních odborných
škol, jsme měli možnost pro nový školní
rok zcela nově vybavit učebnu PC.
Zároveň jsme zvýšili konektivitu
školy novým připojením k internetu
a instalací nových wifi zařízení.

Opravy a rekonstrukce
V průběhu letních prázdnin byly ve
škole zrealizovány větší stavební opravy
a rekonstrukce. V přízemí budovy byla
vybudována zcela nová kmenová třída
a vybavena novými lavicemi, tabulí
a dalším školním zařízením. Celkovou
rekonstrukcí prošlo sociálního zařízení.
Vybudovali jsme nová dívčí a chlapecká
WC, bezbariérové WC a zázemí pro úklid.
Investici ve výši téměř 2 milionů korun financoval zřizovatel školy, kterým je Česká
kongregace sester dominikánek.
Kromě výše uvedených větších investic jsme v průběhu července a srpna
zkvalitnili školní prostředí výmalbou
schodiště, tříd a zakoupením nových lavic do kmenových tříd.
Jindřiška Beránková, ředitelka školy

Dům dětí a mládeže
Prázdniny jsou v polovině, my
máme za sebou dva tábory. Připravujeme nový školní rok, ve kterém se
můžete těšit, mimo jiné, na možnost
online přihlašování. Pracujeme také
na projektech, které by do budoucna
mohly přinést užitek dětem, rodičům
i našim pedagogickým pracovníkům.
Velký zájem o naše tábory vnímáme
jako projev důvěry a spokojenosti
dětí i rodičů. I letos jsme od přípravy
až po samotnou realizaci vše důkladně připravovali a pilovali. Tak, aby
veškeré zákonné normy a předpisy
byly dodrženy, a že jich není málo!
Ale hlavně! Aby radost a zážitky dětí
byly nezapomenutelné.
Mladí rybáři si užili pět dnů
v Břeclavi na soustředění, které bylo
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vyvrcholením celoroční práce rybářského kroužku. Kromě zdokonalování se v
rybářských dovednostech si užili i tradiční letní radovánky. Tábor Po stopách
Lopiho byl expedicí se vším všudy. Pátralo se po lesním muži, vše se poctivě
dokumentovalo do expedičních deníků,
aby nakonec expedice Lopiho objevila
a navázala s ním kontakt. Při pátrání to
dokonce chvilku vypadalo, že vzhledem
k počasí, se na Lopatě rozjede i vlek.
Děkujeme firmě SKD, Beck & Pollitzer
Czech spol. s.r.o. i Lesům ČR za finanční
podporu táborů.
Školní rok Domu dětí a mládeže
skončí až 31. srpna, ale už od 1. září
začíná zápis do kroužků pro školní rok
2018/19. Informace o kroužcích a všech
aktivitách, které připravujeme, najdete

na www.ddmbojkovice.cz, na facebooku DDM, ve svých poštovních
stránkách nebo přímo v kanceláři
DDM. Informace o prvních schůzkách
budou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webových stránkách
DDM Bojkovice i na facebooku, kam
se můžete prokliknout z www.ddmbojkovice.cz.
I v tomto školním roce platí sleva
pro dítě na třetí a každý další kroužek.
Také mohou děti kroužek vyzkoušet
(40,- /schůzka). Pokud se pak dítě rozhodne pokračovat, při platbě školného bude jednorázová platba započtena. Podrobné informace v kanceláři
DDM.
Margita Tyroltová,
ředitelka DDM Bojkovice
Naše Bojkovsko

VOLBY

Volby do zastupitelstev obcí
a Senátu Parlamentu ČR v roce 2018
Na základě Rozhodnutí prezidenta
republiky (viz. Sbírka zákonů č. 85/2018
ze dne 23. 5. 2018) se volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu
České republiky uskuteční ve dnech
5. a 6. 10. 2018. V pátek proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Pokud
žádný z kandidátů nezíská v prvním kole
voleb do Senátu Parlamentu ČR nadpoloviční většinu všech odevzdaných
hlasů, bude se konat druhé kolo voleb,
ve dnech 12. a 13. 10. 2018, ve stejném
čase jako při konání prvního kola voleb.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb do
Senátu Parlamentu ČR již nebudou dodány předen, ale volič je obdrží přímo ve
volební místnosti ve dny voleb.
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb
(do 2. října 2018). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá všechny hlasovací lístky, budou
k dispozici na MěÚ Bojkovice, v kanceláři č.
209 a rovněž ve dnech voleb ve volebních
místnostech. Občanům, kteří mají zaevidován trvalý pobyt na adrese ohlašovny,

tj. na adrese: Sušilova 952, se hlasovací lístky nezasílají, ale jsou připraveny voličům
k vyzvednutí na MěÚ Bojkovice. Tito voliči
jsou zapsáni v seznamu voličů ve VO č. 2, tj.
přízemí budovy č.p. 172 (Muzeum – vstup
z Nábřeží Svobody).
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve
stálém seznamu voličů.
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR
může volič hlasovat na voličský průkaz,
a to pouze v rámci volebního obvodu,
v jehož územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu. Požádat o vydání voličského průkazu lze osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu
(tj. do 16.00 hod. dne 3. 10. 2018) nebo písemným podáním doručeným nejpozději
7 dnů přede dnem voleb (tj. do 16.00 hod.
dne 28. 9. 2018) obecnímu úřadu. Toto podání v listinné podobě musí být opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo
elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Způsob hlasování při volbách do zastupitelstev obcí:
Přednostní hlasy ve formě, jak je známe
z jiných voleb, ve volbách do zastupitelstev
obcí neexistují, jsou jen hlasy pro jednotlivé kandidáty. Pro volené zastupitelstvo je
jen jeden hlasovací lístek, na kterém jsou
všechny kandidující strany. Každý volič má
tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva
(je uvedeno v záhlaví hlasovacího lístku).
V Bojkovicích se pro volební období
2018–2022 volí 21 členů zastupitelstva.
K volbám do zastupitelstva města Bojkovice bylo zaregistrováno 7 volebních stran.
Ze závažných, zejména zdravotních
důvodů může volič požádat obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu
svého příslušného volebního okrsku.
Informace k volbám obdržíte na
MěÚ Bojkovice, v kanceláři č. 209, na
úřední desce města, dále na webových
stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.
mvcr.cz), případně KÚ Zlínského kraje
(www.kr-zlinsky.cz).

Všeobecné volby
do zastupitelstva města
Komunální volby 2018, v nichž lidé rozhodnou o obsazení zastupitelstva města, se uskuteční

v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018.
Voliči v Bojkovicích budou mít možnost vybrat kandidáty do zastupitelstva obce celkem
ze sedmi zaregistrovaných volebních stran a politických hnutí, kterými jsou:
- Budoucnost Bojkovska
- Česká strana sociálně demokratická
- Komunistická strana Čech a Moravy
- Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
- Občané pro město
- Spolu pro Bojkovsko
- Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
Volebním stranám a politickým hnutím jsou věnovány následující stránky.
Otištěny jsou prezentace, které volební strany dodaly v předem určeném termínu.

Naše Bojkovsko
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POLITICKÝ PROGRAM SPD
Hnutí Svoboda a přímá demokracie je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody
a demokracie v České republice. Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení
občanů do řízení země. Podporujeme tradiční hodnoty naší společnosti a považujeme fungující rodinu za její podstatu. Rodina
zasluhuje ochranu a podporu. Za základ rodiny považujeme tradiční svazek muže a ženy.
Hnutí Svoboda a přímá demokracie je vlastenecké a demokratické hnutí, které povede nekompromisní politický zápas za nezávislost a
suverenitu českého státu. Současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu.
1. Chceme radikální změnu politického systému, chceme přímou demokracii, referendum a odvolatelnost politiků. Budeme
prosazovat uzákonění širokého referenda jako nejvyššího projevu vůle občanů.
2. Osobní, hmotná a trestní odpovědnost politiků. Budeme podporovat odborné, a přitom hospodárné řízení veřejného sektoru.
3. Chceme zákon o prokázání původu majetku. Prosazujeme prokázání původu nabytého majetku občana nad 20 milionů korun.
4. Konec zvyšování daní. Daně občanů nemohou sloužit na nehospodárné a nepotřebné projekty politických kmotrů vlád a
stranických sekretariátů.
5. Budeme vytvářet nová pracovní místa – podpoříme proto podnikatele a živnostníky. Chceme platbu DPH ze skutečně
zaplacených faktur a odstranění ručení za platbu DPH u obchodního partnera.
6. Nedovolme další okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou mafií., Budeme prosazovat přijetí zákona proti lichvě a
legislativně znemožníme spekulativní exekuce majetku občanů na základě lichvářských půjček.
7. Chceme právo a spravedlnost. Chceme stát sloužící občanům. Budeme prosazovat reformy a změny státní správy.
8. Nechceme drahý a nefunkční sociální systém, chceme systém podporující všechny slušné lidi – seniory, rodiny s dětmi,
zdravotně postižené občany i děti ohrožené bídou. Je pro nás nepřijatelné dále tolerovat systém, kde vzniká vrstva lidí, kteří již
nemají zájem pracovat, neznají slova jako povinnost a odpovědnost a terorizují své okolí kriminalitou
9. Chceme budoucnost bez dluhů. Budeme prosazovat ústavní dluhovou brzdu s legislativou podle vzoru Švýcarské konfederace.
10. Nechceme být provincií EU, chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku. Budeme požadovat referendum o každém
předání státní suverenity na orgány EU a referendum o vystoupení z EU.

Bojkovice jsou na správné cestě
Vážení spoluobčané,
za uplynulé čtyři roky se Bojkovice v mnohém změnily.
Zase o krok se přiblížily modernímu městu starajícímu
se o své občany. Byli jsme u toho jako zastupitelé a svého
zástupce jsme měli také v radě města. Z této pozice jsme
podporovali všechny rozumné návrhy směřující k rozvoji
Bojkovic.
Věříme, že nám dáte svou důvěru a budeme moci
i nadále přispívat k rozvoji města a jeho částí, jejichž budoucnost nám leží na srdci.
Jde nám o to, aby se město rozvíjelo harmonicky
ve všech oblastech a bylo skutečným lídrem mikroregionu
Bojkovsko. Podpoříme všechny návrhy, směřující k prospěchu města bez ohledu na to, z které politické strany pocházejí. Věříme, že na komunální úroveň politikaření nepatří.
Budeme usilovat o maximální podporu rozvoje
místních částí Krhov, Bzová, Přečkovice
Naši kandidáti zůstanou v úzkém kontaktu s občany
po celé volební období, aby mohli zjišťovat jejich
potřeby a prosazovat jejich zájmy.
Chcete aby dosavadní rozvoj Bojkovic pokračoval?
– volte KDU - ČSL

František Kapsa

Tomáš Hamrlík

Jaroslav Kříž

Kandidáti KDU-ČSL:
1. František Kapsa, výpravčí
2. Mgr. Tomáš Hamrlík, ředitel muzea
3. Jaroslav Kříž, ekonom
4. Pavel Homola, podnikatel
5. Jana Dorušková, zdravotní sestra
6. Alois Suchánek, manažer
7. Mgr. František Slavíček, vedoucí CHD pro seniory
8. Tomáš Dolina, učitel
9. Jaroslav Mlčůch, podnikatel
10. Jan Rapant, dělník
11. Karel Raška, dispečer SŽDC
12. Josef Spáčil, dělník
13. Ivana Rapantová, sanitářka
14. Ladislav Ridoško, zedník
15. Dana Roubalíková, administrativní pracovnice
16. Martin Ridoško, student VŠ
17. Antonín Kovačík, technolog
18. Mgr. Jana Mlčůchová, pedagog
19. Petra Živnéřová, prodavačka
20. Eva Mikšová, důchodkyně
21. Karel Trčka, brusič

Otevíráme dveře každému názoru
Kandidáti ČSSD: 1. Přemysl Prachař, 2. Irena Šoltysová, 3. Eva Zemčíková, 4. RNDr. Milada Světlíková, 5. Ing. Alena Konečná
6. Ing. Milan Doruška, 7. Marie Zemánková, 8. Jaroslav Stehlíček, 9. Mgr. Luďka Pavlíková, 10. Iva Kalová, 11. Ing. Renata
Kremlicová, 12. Radomír Kolařík, 13. MUDr. Eliška Žáčková, 14. Miroslav Cvinček, 15. Anna Staníková, 16. Pavel Miča
17. Hana Trnková, 18. Ivana Šopíková, 19. Jarmila Kunčarová, 20. Alena Šašinková, 21. Mgr. Miloslava Prachařová

KULTURA

15 let Městské knihovny v Bojkovicích
Ne, nejedná se o 15 let existence
knihovny v našem městě jako takové. Její
historie samozřejmě zasahuje mnohem
hlouběji, a to až do 19. století. Jde ale
o dobu, kdy právě před patnácti lety, v říjnu roku 2003, byla knihovna přestěhována
z nevyhovujícího umístění na kulturním
domě. Budova kulturního domu totiž stojí
na kopci a do knihovny, jež se nacházela
až pod střechou této budovy, vedlo velké
množství schodů. Knihovna se tím pádem
stávala málo přístupnou, především starším čtenářům.
Knihovna byla v roce 1967 plně zprofesionalizována a až do konce roku 2002
spadala pod Okresní knihovnu v Uherském Hradišti. Od 1. ledna 2003 se stalo jejím zřizovatelem Město Bojkovice.
Následně se v říjnu 2003 podařilo městu
a tehdejšímu starostovi panu Josefu Langrovi knihovnu z kulturního domu přestěhovat do upravených prostor tehdy
nedávno otevřeného domu s pečovatelskou službou na Tovární ulici. V té době
působila v knihovně Božena Gajdová,
která zde nastoupila po náhlém úmrtí
knihovnice Marty Zábojníkové, v květnu
2002. A přestěhování knihovny se ukázalo
jako velmi šťastné. Knihovna nepatří sice
prostorově k těm velkým, ale je prosvětlená, a hlavně je zde bezbariérový přístup.
A tak vzrostl počet čtenářů, výpůjček
a také návštěvníků na akcích pořádaných
knihovnou pro veřejnost. Některé z nich
se staly již tradicí – jako například cyklus
cestopisných besed, Pasování prvňáčků
na čtenáře knihovny, Týden knihoven,
Den pro dětskou knihu aj. V knihovně byl
zdarma zpřístupněn pro zájemce internet,
kopírování, zřízen koutek regionální literatury a další služby. V roce 2011 po odchodu Boženy Gajdové do důchodu nastoupila do knihovny Kristýna Šopíková, která
zde působí dodnes. Ta pokračuje v trendu
zkvalitňování provozu knihovny ve všech
směrech. I ona se totiž mimo bojkovskou knihovnu stará o pobočky – Bzovou
a Přečkovice, a v rámci regionálních funkcí
o dalších šest knihoven regionu
– v obcích Hostětín, Komňa, Nezdenice, Pitín, Rudice a Záhorovice. Na těchto
knihovnách nepůjčuje, pouze zajišťuje
rozsáhlou metodickou pomoc jejím knihovníkům. Významným počinem knihovny v tomto období, o kterém bych se chtěla zmínit, je titul knihovny Knihovna roku
Naše Bojkovsko

2015 Zlínského kraje za přínos k rozvoji
veřejných knihovnických a informačních
služeb a nadstandartních aktivit knihovny,
kterou knihovna získala za působení současné knihovnice paní Kristýny Šopíkové.
Současná knihovnice obnovila po mnoha
letech rovněž čtenářský kroužek pro děti,
který se prezentuje například na setkáních
s obyvateli DPS při různých příležitostech,
na Pasování prvňáčků, bazaru knih či jiných akcích. Zúčastňují se i celonárodní
akce Noc s Andersenem, kterou pořádají
ve spolupráci s Muzeem Bojkovska a v letošním roce ji rozšířili i s knihovnou ve Starém Hrozenkově. Práci s dětmi čtenářského kroužku, jakož i veškeré besedy a akce
pro veřejnost, uskutečňuje knihovnice většinou ve svém volném čase.
Od 1. ledna 2018 dochází opět
k organizační změně a provozovatelem
knihovny se stává příspěvková organizace
Muzeum Bojkovska. Akcí, které knihovna
každoročně pořádá a aktivit kolem jejího
chodu je celá řada. Zájemci budou mít
možnost se s podrobnější činností knihovny seznámit na výstavce, která bude právě
u příležitosti 15. výročí jejího přestěhování instalována v říjnu – v Týdnu knihoven,
v jejich prostorách. Její shlédnutí bude až
do konce února příštího roku umožněno
celé široké veřejnosti. Činnost knihovnice
totiž nespočívá pouze v nákupu, zpracování a půjčování knih a časopisů, a to si
mnozí z vás třeba vůbec neuvědomují. A
tak se přijďte od října podívat na prezentaci knihovny dokumentující její bohatou

historii i současnost, její aktivity a vlastně se seznámit s rozsáhlou různorodou
a časově náročnou prací knihovnice. Také
s provozem knihovny, jako jediným celoročně a pravidelně pracujícím kulturním
a vzdělávacím zařízením pro všechny věkové skupiny obyvatel v našem městě.
Božena Gajdová
Co nás čeká na podzim?
1. – 7. 10. 2018 TÝDEN KNIHOVEN
2. 10. 2018 Bazar knih
3. 10. 2018 Posezení nejen se seniory
4. 10. 2018 Autorské čtení
s Janou Císařovou

Otevřeno bude: 			
pondělí, pátek:
9.00 – 18.00
úterý, středa:
9.00 – 12.00
čtvrtek:
8.00 – 16.30
1. 10. 2018 – 28. 2. 2019		
Historie a současnost městské knihovny – výstava
11. 10. 2018 v 18 hodin		
Kyrgyzstán na kole – cestopisná beseda
s Rudou Růžičkou
25. 10. 2018 v 18 hodin		
Život s vášní a čokoládou – beseda
s Marcelou Krčálovou
8. 11. 2018 v 18 hodin 		
Chirurgem v Kazachstánu – beseda
s Martinem Ondráškem
24. 11. 2018			
Den pro dětskou knihu
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KULTURA

Novinky v Muzeu Bojkovska
Prázdniny se pomalu nachýlily ke svému konci. Věřím, že řada z vás o dovolené
navštívila zajímavá místa v naší vlasti či
v zahraničí, odpočinula si a nabrala síly.
Pro nás v muzeu znamenají prázdniny nejrušnější dva měsíce v roce, dveře se
u nás zkrátka netrhnou. Na prohlídku expozic přichází lidé z České republiky i ze
zahraničí, jen za červenec jich bylo přes tři
stovky. Dalších 350 turistů k nám zavítalo
do informačního centra, kde se přišli zeptat na cestu na zámek, hledali ubytování
či zajímavá místa k návštěvě nebo si přišli
koupit suvenýr z dovolené či dát razítko do
cestovního deníku.
Poslední den před prázdninami proběhla v muzeu vernisáž výstavy MUDr.
Josef Tillich – život lékaře a jeho rodiny
na přelomu 19. a 20. století. Výstava byla
připravována ve spolupráci s potomky
bojkovského lékaře, zejména s jeho pravnukem Josefem Tillichem, který působí
jako lékař ve Veselí nad Moravou. Vernisá-

že se zúčastnilo přes 40 zájemců o historii
bojkovského zdravotnictví, svým zpěvem
ji zpestřily sestry Jančovy ze Světlovánku.
Součástí výstavy je rovněž galerie obrazů,
které zapůjčil RNDr. Josef Tillich z Olomouce, vnuk lékaře Josefa Tillicha.
Tuto výstavu včetně galerie obrazů
á veřejnost možnost navštívit do 9. září.

Pak začneme připravovat výstavu věnovanou 100. výročí konce 1. světové války
a vzniku Československa, která bude zahájena 5. října. Prohlédnout si ji budete moci,
stejně jako výstavku věnovanou Jurkovičovým vojenským památníkům a hřbitovům,
až do konce prosince 2018.
Eva Hamrlíková

Slavnosti piva a Dětský den v Přečkovicích
V dnech 29. 6. a 30. 6. 2018 se v Přečkovicích konala již tradiční letní akce
Slavnosti piva a Dětský den. Za pěkného
letního počasí se příznivci piva sešli v pátek odpoledne u ochutnávky piv. Nefiltrovaným pivům místního brodského
pivovaru zdárně sekundovalo pivo Lobkowicz Irish i jihlavský Ježek. Tahákem
dnešního odpoledne byly taktéž velmi
oblíbené Tondovy farmářské steaky.
K dobré náladě pátečního odpoledne přispěli i kytaristé Varousovi, ke
kterým se přidali i naši místní muzikanti. Ochutnávka piv se díky hojné účasti
místních občanů i mimořádně teplému
počasí vydařila.
Sobotní dopoledne patřilo v Přečkovicích dětem. Hlavní organizátor dne,
Spolek Živé Přečkovice, nenechal nic
náhodě. Pro děti byla kromě občerstvení připravena spousta soutěží – skákací
hrad, bubliny, střelba ze vzduchovky,
dojení krávy, malování na obličej… Velkou atrakcí byla účast hasičského sboru
z Kladné-Žilína se svou hasicí jednotkou.
Při příležitosti dnešního dne jsme do našich řad také přivítali naše nové občánky
– Lilianku Vrbovou, Alexandru Dohnalovou, Eduarda Soju a Kryštofa Kalinu.
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Šťastným rodičům byly předány gratulace
v podobě kytičky a několika písniček.
V průběhu odpoledne se taktéž grilovalo, pro děti se opékaly špekáčky. Náladu sobotního odpoledne nepokazilo ani
chladnější počasí – šťastné obličeje dětí

toho byly důkazem.
Nezbývá, než poděkovat všem, kteří se na obou akcích podíleli prací i svou
účastí. Přečkovjané opět dokázali, že i
v tak malé obci se můhou dít velké věci.
Jitka Grunová
Naše Bojkovsko
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Putování Světlovánku po Evropě
Rok se s rokem sešel a dětský folklorní
soubor Světlovánek se opět vypravil na
zahraniční festival. Po loňském zájezdu do
Chorvatska tentokrát dospívající tanečníky a tanečnice, doprovázené cimbálovou
muzikou Koménka, čekalo čtyřtisícové bosenské městečko Ugljevik. Tamní
folklorní soubor KUD Rudar se předloni
zúčastnil Světlovského bálu a letos nám
měl pohostinnost oplatit. Naše třicetičlenná skupina vyrazila lehce po půlnoci 12.
července na 700 kilometrů dlouho cestu.
Její první polovina probíhala dobře, projeli jsme Slovenskem i Maďarskem a dorazili
jsme na hranici se Srbskem. Tam však celníci narazili na problém u jednoho cestovního dokladu a do své země nás nepustili.
Štěstí jsme zkusili cestou přes Chorvatsko,
totožný problém ale objevili i bosenští
pohraniční strážníci. To už jsme byli od
Ugljeviku vzdáleni pouhých 60 kilometrů.
Hodiny ubíhaly, v autobuse jsme trávili již
kolem 15 hodin. Těšili jsme se, až konečně projedeme hranicí a odpočineme si.
Opakovaně jsme kontaktovali organizátory festivalu v Ugljeviku, kteří nám ale nepomohli. Naše snaha dostat se do Bosny
a Hercegoviny skončila po 22. hodině
(a 22 hodinách v autobuse) neúspěšně.
První noc jsme strávili v autobuse u
nedaleké benzínky. Vedoucí členové zatím vymysleli alternativní program. Nejprve jsme se vydali do chorvatského hlavního města, krásného Záhřebu. Celé město
žilo nadcházejícím finále mistrovství světa
ve fotbale mezi Chorvatskem a Francií.
Po chvilce už jsme se nedivili ani chorvatským vlajkám v oknech a na autech, ani
bankovním úředníkům, kteří měli místo
košil národní fotbalové dresy. Ve středu
města nás zaujal krásný park u hlavního
nádraží. Poté jsme vyjeli zubačkou, mimochodem jednou z nejkratších na světě, do
Horního města. Někteří nadšenci zdolali
i věž Lotrščak. Odměnou jim byl krásný
výhled na město. Další zastávkou bylo maďarské jezero Balaton, k jehož západní části
jsme dorazili až večer. I přes značnou únavu jsme se v něm toužili osvěžit. Povedlo se
nám najít pláž a poslední hodinu před jejím zavřením jsme si užívali koupání. Mnohé z nás překvapila malá hloubka, museli
jsme ujít přes 100 metrů, aby těm menším
z nás voda dosáhla alespoň po hlavu.
Třetí a zároveň poslední den našeho
putování jsme zahájili návštěvou BudaNaše Bojkovsko

pešti, jednoho z nejkrásnějších měst Evropy. Času nebylo mnoho, ale stihli jsme
alespoň chvíli pobýt na Náměstí Hrdinů,
které najdeme i na seznamu UNESCO. Příliš vzdálený parlament (Országház) jsme
museli odložit napříště. Druhá část dne
patřila odpočinku a zábavě, jako ideální se
pro to ukázaly termální a zážitkové lázně
Lipót poblíž maďarsko-slovenské hranice.
V tamním areálu se nachází plavecké, zábavní i termální bazény, navíc doplněny

mnoha tobogány. Služby zahrnovaly jídlo,
pití i zmrzlinu za rozumné ceny. Čtyři hodiny vyhrazené k našemu pobytu utekly
jako voda a my jsme se vydali domů. Ještě
předtím jsme ale na pódiu v areálu předvedli pásmo Ševci, které přítomné zaujalo.
Do Bojkovic jsme bez problémů dorazili
pozdě večer. Sotva autobus zastavil, už
jsme se dělili o naše nevšední a neočekávané zážitky.
		
Marek Bartošík

Světlovánek
ve Starém Hrozenkově

Ani o prázdninách není čas zahálet. 15. července 2018 jsme se s mladší složkou
Světlovánku a CM ZUŠ Bojkovice vydali do Starého Hrozenkova na již 58. ročník Kopaničářských slavností. Světlovánci s muzikanty představili divákům hravá pásma
„Žně sú hračka“ a „Trpaslíků říše“.
Jenže Kopaničářské slavnosti nejsou samozřejmě jen o povinnostech a vystupování! Děti si nejenom zařádily na kolotočích, ale nacpaly si také břicha výbornými řízky.
A není nutnost dodat, že vystoupení děti zvládly na jedničku, to je u nich samozřejmost. Den jsme si s dětmi velice užili a už se těšíme na příští rok!
					
Olga Krejzlíková
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Na co se můžete těšit v nové sezóně Klubu Maják
„Umění není chléb, nýbrž víno života.“ (Jean Paul)
Přijměte tedy pozvání k naší „číši“. Po práci a každodenních povinnostech si s námi můžete dopřát i jiných příchutí života…
Klub Maják Bojkovice, který za podpory Města Bojkovice a prostřednictvím týmu 12 dobrovolníků organizuje pravidelnou nabídku kultury, zábavy
a umění v našem městečku, zahájí svou 9. sezónu tradiční přehlídkou Majákfest 2018 na Tillichově náměstí. Poté se již rozběhnou cykly divadelních
představení, koncertů, filmových projekcí, zábavně-vzdělávacích akcí pro nejmladší i starší generace, většinou v pronajatých prostorách ZUŠ Bojkovice. Těšit se můžete na tradiční nedělní pohádky, kde budou hostovat osvědčené soubory, jako například DIVADLO MATÝSEK z Nového Boru a DIVADLO
BROD s představením DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA anebo se naopak nově představí PANTOMIMA Marka Suchardy, který tento obor studoval
na pařížské Sorbonně u Marcela Marceaua. V divadelním cyklu pro dospělé připravuje klub ČERNÉ DIVADLO v představení Život je fajn a v podání
pražského divadla Metro, komedii RUKOJMÍ BEZ RIZIKA v čele s V. Vydrou a minimálně tři produkce dalších vynikajících souborů. V Jazz café se mohou
milovníci tohoto žánru potkat s pianistkou BEATOU HLAVENKOVOU nebo jazzovým klávesovým mágem MARTINEM KRATOCHVÍLEM. V koncertních
cyklech bychom si letos opět mohli vychutnat HRADIŠŤAN a Jiřího Pavlicu, legendu slovenské hudební scény PAVOLA HAMMELA, kapelu ZRNÍ a další.

JIŽ OD 31. 8. (na Majákfestu – Tillichovo náměstí)
PROBÍHÁ PŘEDPRODEJ NA DVĚ PODZIMNÍ AKCE:
PAVOL HAMMEL a PRÚDY vyrážejí na poslední koncertní turné – 18. října v Klubu Maják
VÁCLAV VYDRA spolu s dalšími v komedii RUKOJMÍ BEZ RIZIKA – 19. listopadu v Klubu Maják
O dalším programu, předprodeji vstupenek a možnostech předplatného do jednotlivých cyklů najdete info
koncem srpna na www.klub-majak.cz, a také při osobním setkání s dobrovolníky klubu na některé z podzimních akcí na Tillichově náměstí nebo na Nábřeží Svobody. Vyberte si z naší nabídky a těšte se na zážitky. My se
opět těšíme na vaši milou účast a spoluúčast! 		
Tým Maják Bojkovice, z.s.
KLUB MAJÁK PRO SEZÓNU 2018/19 OTEVÍRÁ KURZY PRO NEJMENŠÍ DĚTI (4-LETÉ) – MÚZIČKA
dle počtu přihlášených dětí. Přihlášky budou k vyzvednutí v ZUŠ Bojkovice od prvního vyučovacího dne
a v případě otevření kurzu tento začne probíhat od 17. září 2018.

Základní umělecká škola Bojkovice
vyhlašuje na začátku školního roku nábor pro zájemce
o studium ve školním roce 2018/19 v hudebním oboru
v těchto zaměřeních: sólový a sborový zpěv, hra na kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru, violoncello, žesťové nástroje.
Přihlásit se je možné v kanceláři ZUŠ
od pondělí 3. 9. do pátku 14. 9. 2018.
Zahájení nového školního roku proběhne
v pondělí 3. září od 10 do 14 hodin v budově školy.
Více na www.zus-bojkovice.cz
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Oslavy 100. výročí vzniku Československa
V letošním roce si připomínáme 100.
výročí samostatného Československa.
Významný historický mezník našeho
státu se stal i předmětem oslav společenských a kulturních institucí vyvíjejících činnost na území města Bojkovic.
Prvními vlaštovkami oslav byly malé
děti v obou mateřských školách už v jarních měsících roku. Na školních zahradách v rámci Dne země vysázely 25. 4.
2018 památné lípy, které mají připomínat
z hlediska naší novodobé historie toto
významné výročí. K oslavám se připojilo
i Muzeum Bojkovska, které ve spolupráci
s Muzejním spolkem připravilo výstavu
MUDr. Josef Tillich. Vernisáž výstavy, která
mapuje život lékaře, přítele Tomáše Garriguea Masaryka, a jeho rodiny na přelomu
19. a 20. století, proběhla za účasti rodiny
Tillichovy 29. 6. 2018. Výstavu je možné
navštívit v prostorách Muzea Bojkovska
až do 9. 9. 2018. Další stěžejní výstavou
v pořadí je výstava pod názvem 100. výročí konce první světové války a vzniku
Československa, kterou připravuje Muzeum Bojkovska od 5. 10. 2018 a měla by být
ke shlédnutí až do konce letošního roku.
Klub Maják ve spolupráci s Městem
Bojkovice a Muzeem Bojkovska chystá
ke 100. výročí republiky a 40. výročí ZUŠ
Bojkovice akci nazvanou Hudební podzim s první republikou s bohatým doprovodným programem mapujícím éru
první republiky. Připraveny jsou ukázky
dobových kostýmů, živá swingová hudba
či projížďka městem v koňském kočáře.
V hlavním programu v neděli 7. 10. 2018 vystoupí Musica Minora a žáci a učitelé ZUŠ.
Oslavy výročí vyvrcholí 28. 10. 2018.
V dopoledních hodinách bude v kostele sv. Vavřince odsloužena za účasti
zástupců spolků v krojích a uniformách
slavnostní mše svatá. Slavnostní shromáždění občanů je potom plánováno
na odpoledne u budovy muzea a památných lip z roku 1918 a 1968 na Nábřeží Svobody. Následovat bude průvod
městem k soše Svobody před budovou
městského úřadu s položením věnců
a zasazením nové lípy. Oslavy budou poté
pokračovat na Tillichově náměstí lidovou
veselicí a budou ukončeny ve večerních
hodinách slavnostním ohňostrojem.
		
Redakce

Chronologický přehled akcí
1. Výstava připomínající život MUDr. Josefa Tillicha
Pořadatel: Muzeum Bojkovska, p. o.
Výstava potrvá do 9. září 2018
2. Výstava 1. světová válka a vznik Československa
Pořadatel: Muzeum Bojkovska, p. o.
Termín zahájení: 5. října 2018
3. Hudební podzim s první republikou u historických lip na Nábřeží Svobody
Koncert s doprovodným programem
Pořadatel: Maják Bojkovice z. s. a ZUŠ
Termín: 7. října 2018
4. Beseda se vzpomínkou na Milana Rastislava Štefánika
Beseda a projekce filmu Jiřího Tesaře „Příteli Milanovi s úctou a obdivem“
Pořadatel: Maják Bojkovice z.s.
Termín: 24. října 2018
5. Slavnostní mše na počest naší republiky v kostele sv. Vavřince
Termín: 28. října 2018 v 9.30 hodin
6. Oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československého státu
v neděli 28. října 2018
Program:
14.00 Slavnostní shromáždění občanů u budovy Muzea Bojkovska
14.30 Průvod městem
14.45 Položení věnců u sochy Svobody
15.00 Zasazení nové symbolické lípy před městským úřadem
15.30 Lidová veselice na Tillichově náměstí
Ohňostroj ve večerních hodinách

Informace pro předplatitele do Slováckého divadla v Uherském Hradišti

Fidlovačka

Další představení
bude ve čtvrtek 20. 9. 2018.
Odjezd autobusu v 17.30 hodin z Pitína, 17.45 hodin z Bojkovic od obchodního domu TIS, 17.40 hodin z Rudic.
Naše Bojkovsko
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Pivo
& tabáček
Pivo & tabáček je název výstavy,
která je k vidění v hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Výstava zaměřená na historii Jarošovského pivovaru, od jehož založení
letos uplynulo 330 let. Návštěvníci
mohou výstavu, mapující historii pivovarnictví, shlédnout až do 23. září
2018. Při instalaci výstavy byly použity
i některé předměty ze sbírek Muzea
Bojkovska.

Byly hody, byly…
Svatovavřinecké hody byly slaveny v letošním roce ve dnech 10. – 12. 8. 2018.
V pátek sportovci připravili na koupališti Mlýn taneční zábavu s hudební skupinou
Voisis. Hodové slavení pokračovalo v sobotní odpoledne a večer u hasičárny. Hasiči
zajistili dechovou hudbu Nivničanka a hudební formaci Black and white. Organizaci hodové neděle na Tillichově náměstí mělo na starosti Muzeum Bojkovska, které zajistilo na odpolední hodiny k tanci i poslechu dechovou hudbu Dúbravanka
z Valašských Klobouk a skupinu Orient na hodiny večerní. K dispozici byl i bohatý
stánkový prodej. Poděkování patří Všem účinkujícím, organizátorům a také Všem,
kteří se na přípravě a organizaci hodů jakýmkoliv způsobem podíleli.
Město Bojkovice

Přehled kulturních a společenských akcí
Datum
29. 6. – 9. 9. 2018
30. 6. – 31. 12. 2018
7. – 8. 9. 2018

Název akce

Druh akce

Pořadatel

Místo konání

MUDr. Josef Tillich

výstava

Muzeum Bojkovska, p.o.

Muzeum Bojkovska

Postavičky Radka Pilaře opět ožívají

výstava

Městská knihovna

Městská knihovna

18. ročník tenisového turnaje

sport

Slovácká Viktoria

tenisové kurty

9. 9. 2018

Vlakové modely pohledem modeláře

přednáška

Muzejní spolek

Muzeum Bojkovska

15. 9. 2018

Setkání pod Světlovem

folklor

FS Světlovan

Tillichovo náměstí

23. 9. 2018

Dobrodružství Toma Sawyera – zahájení divadelní sezóny

divadlo

Maják Bojkovice, z.s.

Klub Maják

28. 9. 2018

Setkání u rozhledny Na Skalce

speciální akce

Muzeum Bojkovska

rozhledna Na Skalce

29. 9. 2018

Hody v Přečkovicích

lidové tradice

Živé Přečkovice

Přečkovice

1. – 10. 10. 2018

Týden knihoven

Speciální akce

Městská knihovna

Městská knihovna

5. 10. 2018

100. výročí konce první světové války a vznik ČSSR

vernisáž výstavy

Muzeum Bojkovska, p. o.

Muzeum Bojkovska

5. 10. – 31. 12. 2018

100. výročí konce první světové války a vznik ČSSR

výstava

Muzeum Bojkovska, p. o.

Muzeum Bojkovska

7. 10. 2018

Hudební podzim s první republikou

koncert

Maják Bojkovice, z.s.

Nábřeží Svobody

11. 10. 2018

Kyrgystán na kole

beseda

Městská knihovna

Městská knihovna

14. 10. 2018

O zatoulané písničce

divadlo pro děti

Maják Bojkovice, z.s.

Klub Maják

18. 10. 2018

Pavol Hammel a Prúdy

koncert

Maják Bojkovice, z.s.

Klub Maják

21. 10. 2018

Hubertská mše svatá

mše svatá

MS Niva, bojkovská farnost

kostel sv. Vavřince

24. 10. 2018

Beseda a projekce filmu o Milanu Rastislavu Štefánikovi

beseda

Maják Bojkovice, z.s.

Klub Maják

25. 10. 2018

Život s vášní a čokoládou

beseda

Městská knihovna

Městská knihovna

27. 10. 2018

65. výročí založení FS Světlovan

koncert

FS Světlovan

kulturní dům

28. 10. 2018

100. výročí vzniku Československé republiky

slavnosti

Muzeum, Muzejní spolek, město

Nábřeží Svobody

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Z liturgického kalendáře
Září – nový začátek, nejnáročnější období v našich rodinách. Návrat z prázdnin,
z doby odpočinku, krásných rodinných zážitků a někdy i upevnění dobrých vztahů v
rodinách. Je nutné vytvářet pevné pouto
rodičů a dětí, odpouštět a dávat důvěru
ve šťastný domov a pevné zázemí, které
potřebují naše děti. Rodiče nezapomínejte, že základním pilířem v rodině je modlitba a dobrý vztah s Bohem. Vy jste vzory
a ochránci svých dětí, jste první školou
života pro své děti, naučte je křesťansky
žít. Vezměte vážně svou odpovědnost za
šťastnou budoucnost svých dětí, zajímejte
se o možnosti výuky náboženství a nezapomeňte je do hodin náboženství přihlásit. Moudro našich předků: „S Bohem začni
každé dílo, podaří se ti, až je milo.“
8. září
NAROZENÍ PANNY MARIE
„Tvoje narození, panenská Matko
Boží, zvěstovalo radost celému světu.
Z tebe totiž vzešlo slunce spravedlnosti,
Kristus, náš Bůh, který zbavuje prokletí
a dává požehnání, zahanbuje smrt a daruje nám věčný život.“/antifona/. Panna Maria – náš nejdokonalejší vzor. Tento svátek
je mimořádnou oslavou. Maria je jitřenkou
spásy a znamením naděje pro celý svět.
Ona nám porodila Krista – slunce spravedlnosti. Nebeský Otec ji vyvolil za Matku
pro svého syna – Ježíše Krista. Protože
ona je Matkou Spasitele, je i Matkou nás
všech, je nejkrásnějším a nejdokonalejším
vzorem pro všechny matky. Bez Marie by
nebylo narození Boha-člověka, ze které se
narodilo Světlo světa – záchrana a Spasitel
světa. Matka Boží, která se nechala svést
Hospodinem je jedinečným vzorem pro
každého člověka, je svědkyní a nositelkou
Boží lásky, která proměňuje svět.
15. září
PANNA MARIA BOLESTNÁ
„Maria, Ty pod křížem setrváváš,
všechno vidíš, slyšíš, prožíváš, jsi Matkou
Ukřižovaného.“ Boží Matka stála pod křížem, na kterém byl ukřižován její Syn. Byla
to pro ni obrovská bolest. Tato událost
se hluboce dotýká a oslovuje každého.
O mučednictví Panny Marie se dovídáme
z proroctví Simeonova o chlapci Ježíšovi, i o Marii, které řekl: „I tvou vlastní duší
pronikne meč… A tvou duší pronikne tak
silná bolest, že tě můžeme právem uctívat
Naše Bojkovsko

jako víc než mučednici, neboť to, jak jsi
trpěla s ním, převyšovalo všechen pocit
tělesného utrpení...“ Láska a bolest ji zcela spoutala, neboť Maria ví,že Ježíš umírá,
protože Otec to chce. Ona ví, že Bůh je
láska a všechno, co posílá, je z velké lásky.
„Prosíme Tě, přelaskavý Ježíši, pro meč bolesti, který tenkrát pronikl její duší, smiluj
se nad námi“!
14. září
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
„Díky za vše, Kriste milý, dodávej nám
z kříže síly, ať shledáme se jednou v ráji...“
Kříž Ježíše Krista je naše jediná naděje, dává
smysl našemu životu i utrpení. Pro křesťany je symbolem při obtížích každodenního
života. Nejde jen o jakýkoliv kříž, nýbrž jde
o kříž následování Ježíše. V každém kostele, podél cest, před každou obcí, a jak
doufáme, i v našich bytech nacházíme kříž
– znamení našeho vykoupení. Smrt na kříži
znamená nevýslovné utrpení. Ježíš Kristus,
pravý člověk a pravý Bůh, vzal na sebe toto
utrpení z lásky k nám, vydal svůj život za
nás, a tak vzal na sebe trest za naše viny.
Spojme se s Kristem a následujme ho: „Kdo
nebere svůj kříž a nejde za mnou, není mě
hoden.“/Mt10,38/.
16. září a 28. září
SVATÁ LUDMILA a SVATÝ VÁCLAV
– OTEC VLASTI
Bože, Otče nás všech, děkujeme ti za
Čechy, Moravu a Slezsko. Hlavní patron
českých zemí, vojvoda sv. Václav, věčný
vládce naší vlasti a hlava českého národa.
Pro svou svatost, spravedlnost a statečnost je kníže Václav znám a ctěn na mnoha místech světa. Úcta k tomuto světci
se datuje od světcovy mučednické smrti.
Od počátku české státnosti je česká zem
vedena moudrými a zbožnými panovníky
sv. Ludmilou a sv. Václavem k víře v Boha
a svěřována do ochranné péče Matky Boží.
Pro ochranu v nesnázích života, posilu k šíření lásky a pokoje je lid této země svěřen
pod ochranný štít Panny Marie, Palladia
země české, aby nalezl ochranu v nesnázích života a posilu k šíření lásky a pokoje.
ŘÍJEN – MĚSÍC PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
„Pokud chcete, aby ve vašich domovech
vládl pokoj, modlete se v rodině růženec.“
sv. Pius X.

2. říjen
SVATÍ ANDĚLÉ STRÁŽNÍ A TAKÉ ARCHANDĚLÉ MICHAEL, GABRIEL A RAFAEL
„Otec ani matka se nemohou o své
dítě starat více, než se o mne staral můj
anděl strážný.“/Klára Moes/.
Každý člověk má svého anděla strážného – nadpřirozený dar Boží, mimořádný
projev jeho lásky ke každému člověku. Andělé v životě člověka jsou obvykle nositeli
štěstí. Každému z nás při narození je darován anděl strážný, který nás doprovází
od kolébky až do hrobu a bude nás provázet i celou věčností. Vztah s andělem je
po vztahu k Bohu nejdelší a nejdůležitější
v našem životě. „Svatí, Bohem stvoření andělé! Buďte s námi v každé naší myšlence,
našem skutku, našem slovu! Abychom tak
mohli být nejen věrnými svědky Božího
království, ale také došli spásy věčné.“
7. říjen
PANNA MARIE RŮŽENCOVÁ
Tento den slaví celá církev památku
Panny Marie Růžencové, kterou oslavujeme nejznámější modlitbou individuální
nebo společnou – modlitbou růžence.
Boží Matka bývá nazývána Královnou posvátného růžence. Růženec, který vznikl
vnuknutím Ducha svatého, je oblíbenou
modlitbou mnoha světců, ale i všech věřících. Skrze růženec získává věřící hojnost
milostí jako by je přijímal přímo z rukou
Matky Vykupitele. Růženec je od svého počátku nevyčerpatelnou studnicí milostí – je
šňůra perel, je meditací i prosbou o naléhavou přímluvu Matky Boží. „Růženec je moje
nejoblíbenější modlitba.“ /papež Jan Pavel
II/. „Kromě oběti mše svaté není v církvi nic,
co bych milovala jako růženec“ /Panna Maria blahoslavená/. „Zasévej ve svém životě
růže této modlitby, a všechno ti rozkvete.
Růženec je rozkoš pro rozum, s ním dosáhneme nebeských výšek“. / C. Cremona/.
Akce naší farnosti:
2. 9. 2018 – Tradiční pouť na poutní místo
Provodov
8. 9. 2018 – Děkanátní pouť za obnovu rodin – Velehrad
14. 10. 2018 – Misijní neděle – misijní koláč
Naše děti děkují sestřičkám a CSŠPS za
krásně prožitý týden prázdnin na příměstském táboře.
Emílie Salátová
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Společenská kronika
Odešli z našich řad

Jiří Matoušek, 61 let, Bojkovice
Ludmila Petrášová, 76 let, Bojkovice
Marie Pechová, 87 let, Bojkovice
Otílie Jarošová, 82 let, Bojkovice
Vlasta Rapantová, 80 let, Bojkovice
Zdeněk Staník, 86 let, Bojkovice

Vzpomínky

Dne 19. března 2018 uplynulo již 68
let od úmrtí pana Jindřicha BLEHY
a zároveň 10. dubna 2018 jsme
vzpomenuli 54. výročí úmrtí jeho
manželky Anny BLEHOVÉ. Dne 7.
srpna 2018 uplynulo 61 let od úmrtí
jejich dcery Jindřišky BLEHOVÉ
a dne 19. března 2018 uplynulo 7 let
od úmrtí jejich syna Jaroslava BLAHY.
S láskou a úctou vzpomíná rodina Blahova
Dne 14. června 2018 uplynulo 19 smutných
let, kdy nás nečekaně opustil můj manžel,
náš tatínek a dědeček pan Josef SEDLÁČEK.
Zároveň 22. července 2018 by se dožil 85 let.
Nebylo nám však dopřáno mu blahopřát.
Za tichou vzpomínku děkují manželka Libuše,
dcera Miluše a syn Pavel s rodinami
Dne 29. 7. 2018 uplynulo 40 let od úmrtí
mého bratra pana Zdeňka STOLAŘÍKA, který
by se 3. 8. 2018 by se dožil 55 let.
Vzpomíná sestra s rodinou
Dne 7. 10. 2018 uplyne 7 let
od úmrtí pana Jana STOLAŘÍKA
a 23. 9. 2018 uplyne 1 rok od
úmrtí paní Marie STOLAŘÍKOVÉ.
Kdo jste je znali, vzpomeňte
s námi. Dcera s rodinou

Dne 31. července 2018 jsme si připomněli nedožité 78. narozeniny našeho
tatínka pana Oldřicha TREJBALA
a dne 16. srpna 2018 další smutné výročí, a to 5 let od úmrtí naší maminky
paní Věry TREJBALOVÉ.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery
s rodinami
Dne 9. srpna 2018 uplynul 1 rok od úmrtí naší
milované maminky, manželky a babičky paní
Marie SVITÁKOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel Ludvík
s celou rodinou
Kdo lásku a dobro dával,
ten neodešel a žije v našich srdcích dál
Dne 10. září 2018 uplyne 5 let od úmrtí
pana Miroslava JURÁSKA, rodáka z Bojkovic.
S láskou vzpomínají manželka, dcery a snacha
s rodinami
Dne 27. září 2018 uplyne 40 let od úmrtí pana
Miloslava Polanského. V letošním roce by se
dožil 95 let.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami

Poděkování

Děkujeme Všem, kteří doprovodili na poslední cestě naši maminku paní
Otílii JAROŠOVOU. Děkujeme za vyjádřenou soustrast, slova útěchy
a květinové dary. Velké poděkování patří paní Květě Ogrodníkové,
pohřební službě Charón a všem sestřičkám z DPS Nezdenice, které se
o maminku do poslední chvíle staraly.
Dcera Hana a syn Antonín s rodinami.
Děkujeme Všem za účast na posledním rozloučení s paní Ludmilou
PETRÁŠOVOU, za projevy soustrasti a květinové dary.
Pozůstalá rodina.

Žáci 9. ročníku se svými učiteli

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Setkání pětasedmdesátníků

V sobotu 7. července 2018 se uskutečnilo setkání pětasedmdesátníků a absolventů Základní školy v Bojkovicích, kteří ukončili
školní docházku v roce 1957. Od tohoto okamžiku uplynulo neskutečných 61 let.
Tohoto setkání se zúčastnili spolužačky a spolužáci nejen z Bojkovic, ale i ze všech okolních obcí, ze kterých do bojkovské školy docházeli či dojížděli. Účast 48 přítomných byla potěšující, zvážíme-li, že v roce 1957 ukončilo školní docházku 139 spolužáků.
Za dobu 61 let opustilo naše řady již 43 spolužáků. Po obědě, který byl podáván v restauraci U Bohdana, jsme se přemístili na Tillichovo náměstí, kde na stupních řeky Olšavy se uskutečnilo fotografování. Druhá část setkání proběhla opět v restauraci, kde jsme
se všichni pěkně a družně pobavili, zavzpomínali na naše učitelky a učitele a také na různé žertovné příběhy, které utkvěly mnohým
z nás v paměti. K obveselení a dobré náladě přispěli dva spolužáci z Komně hrou na harmoniky a tím nás přinutili si společně zazpívat.
Mnozí z přítomných, ač nežijí v Bojkovicích, při procházce městem poznali, že Bojkovice vyrostly do krásy a malebnosti a dospěli
k vědomí, že stojí za to, aby se do města vraceli co nejčastěji.						
Jitka Pokorná

Setkání spolužáků po 55. letech

Naše Bojkovsko
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Tenisové turnaje T. J. Sokol Bojkovice
V sobotu 30. června 2018 se konal na
tenisových kurtech T. J. Sokol Bojkovice 6.
ročník mezinárodního turnaje ve čtyřhře
mužů 120+. Tento tradiční turnaj se po
roce přestěhoval ze Šumic do Bojkovic.
Hlavní organizátor Karel Koníček pozval celkem 12 dvojic opravdových tenisových veteránů. Ze slovenského Bánova
přijelo sedm tenistů, po dvou z Uherského Brodu, Uherského Hradiště, Dolního
Němčí, Šumic, jeden z Drslavic a čtyři byli
domácí tenisté. Všichni měli nad 60 let
a nejstaršímu B. Lerchovi bylo 82 let. Dvojice byly rozděleny do dvou skupin po šesti.
V té věkově starší byli účastníci, kde alespoň jeden z dvojice měl okolo 70 let. Ve
skupinách se hrálo každý s každým na jeden set o konečné pořadí. Ze starší skupiny suverénně zvítězila dvojice Chovanec/
Bobčík z Dolního Němčí, která neztratila
žádný set. Rovněž v mladší skupině všechny své zápasy vyhrála dvojice Masařík/
Smrčka z Uherského Brodu. Ale jak řekl organizátor Karel Koníček, v tomto pokročilém věku jsou vítězi všichni účastníci. Také
všichni dostali symbolicky stejné ceny.
Na tenisových kurtech T. J. Sokol
Bojkovice se v sobotu 14. 7. 2018 sešlo
13 párů, aby zde bojovalo o vítězství ve
smíšené čtyřhře. Je třeba připomenout, že
jde o rekordní účast z dosavadních ročníků tohoto turnaje. Tenisové dvojice k nám
zavítaly z různých koutů Zlínského kraje
a je zajímavé, že z nich byly čtyři manželské páry. Rekordní účast je o to hodnotnější, že ve Wimbledonu téhož dne probíhaly zajímavé zápasy o postup do finále
dvouhry mužů a dvouhry žen. Pěkně to
vyjádřil pan Jaromír Slavíček, čestný host
našeho turnaje a bývalý účastník několika
turnajů v Bojkovicích: „V mixu, který není
až tak běžnou tenisovou soutěží, zkřížilo
své rakety 13 párů zralých junáků a krasavic. Přihlížející tak nevěděl, čemu se má
svým zrakem věnovat více, jestli probíhajícímu dění na dvorci anebo půvabným
postavám hráček.“ Ano, je to tak. Třešničkou na dortu byla účast bývalé závodní
tenistky z Uherského Hradiště, paní Marty
Hrňové, která i v 76 letech ukázala, že tenis
hrát nezapomněla.
Pořadatelé turnaje rozlosovali dvojice
do dvou skupin. Tradičně se hrálo každý
s každým na jeden set. Zápasy ve skupinách byly velmi vyrovnané, o čemž
svědčí skutečnost, že žádný pár nebyl bez
porážky. Kouzlo v tenise spočívá v tom,
28

že nic není nikdy ztracené a hraje se do
posledního míčku. Manželé Červenkovi z
Těšova dostali hned v prvním zápase ve
skupině „kanára” od favorizované dvojice Matyáš/Brogowská. To ale byla jejich
první a poslední prohra, všechny zbývající zápasy vyhráli a postoupili až do finále,
kde oplatili porážku dvojici Matyáš/Brogowská, kteří tak skončili celkově druzí.
Celý turnaj tak manželé Červenkovi vyhráli. Třetí místo obsadila dvojice Pilčík/
Vanďurková, která se turnaje zúčastnila poprvé. Vzpomínaná nejstarší účastnice
turnaje paní Hrňová obsadila se svým o
pár let mladším partnerem Petrem Šašin-

kou pěkné deváté místo. Loňští vítězové
Machuča/Malasková obsadili šesté místo.
Na závěr děkujeme sponzorům turnajů firmě Imtradex a manželům Palčíkovým
z Kněžpole, kteří přispěli dalšími pěknými
cenami. Dále nesmí chybět poděkování
správcovským manželům Anežce a Karlovi Koníčkovým za vydařenou organizaci turnaje a vzornou péči o občerstvení
účastníků turnaje. Dle vyjádření mnohých
hráčů a hráček se moc líbil náš tenisový
areál, celkové prostředí a všichni se za rok
rádi do Bojkovic vrátí.
Za tenisový oddíl František Jančařík
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Rádi si dopřejeme
něco nového.

ÚROK JEN

PRESTO Půjčka na cokoliv
Vyřešte všechno hned s PRESTO Půjčkou, díky které
získáte úrok jen 2,6 % p. a. za řádné splácení.

2,6 %
p. a.

PRO
KAŽDÉHO

UniCredit Bank Expres, Masarykovo nám. 101, Uherský Brod
tel.: 955 964 666 | www.unicreditbank.cz
Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 200 000 Kč • Celková výše úvěru 235 352 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč a poplatek za pojištění ve výši 33 852 Kč • Doba trvání
úvěru 84 měsíců • Úroková sazba 7,9 % p. a. • Výše měsíční splátky 3 657 Kč • Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 13,83 % (při nesplnění podmínek řádného splácení) • Celková splatná částka
308 471 Kč, po započtení odměny za řádné splácení 258 471 Kč, což odpovídá úrokové sazbě ve výši 2,55 % p. a. • Úroková sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a účtu
v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu).
Úroková sazba za řádné splácení jen 2,6 % p. a. odpovídá půjčce ve výši min. 100 000 Kč při splatnosti 84 měsíců a se sjednaným pojištěním schopnosti splácet.
Odměna za řádné splácení půjčky se vztahuje jen na PRESTO Půjčku – Převedení úvěrů a PRESTO Půjčku na cokoliv pro jakoukoliv výši úvěru, a to i bez sjednání pojištění schopnosti splácet,
s dobou splatnosti 60 měsíců a více, při neuskutečnění předčasného splacení celé ani části půjčky.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Naše Bojkovsko
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HORMONÁLNÍ
JÓGA
Hormonální jóga patří do oblasti jógových terapií, které pomáhají
udržovat hormonální rovnováhu.
Jedná se o přesně danou sestavu jógových cviků doprovázených
dynamickým břišním dýcháním.
Cviky masírují žlázy s vnitřní sekrecí a tak optimalizují jejich funkce.
Tím je podporována přirozená tvorba hormonů v těle.
Cvičení je určeno převážně ženám a není fyzicky náročné.

STŘEDA 18.00 – 19.00 - SÁL DDM
OD ZÁŘÍ 2018
CENA LEKCE: 70,- Kč
LEKTORKY: DAGMAR ŠPALKOVÁ, IVANA DUBOVSKÁ

NAŠE BOJKOVSKO
periodický tisk územního
samosprávného celku.
Vydává Město Bojkovice, Sušilova 952, 687 71
Bojkovice, řídí redakční rada ve složení Tomáš
Hamrlík, Zdenka Maňasová, Eva Regináčová,
Zdeněk Ogrodník st., Petr Viceník, odpovědná
redaktorka Zdenka Maňasová. Reg. číslo MK-ČR E 13132. Náklad 800 ks. Sazba, osvit a tisk
dot. DesignStudio s.r.o., Hraniční 2253, 370 06
České Budějovice. Vychází jako dvouměsíčník.
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Uzávěrka příštího čísla
je 8. října 2018.
V rámci rychlejšího a operativnějšího zpracování zpravodaje Naše Bojkovsko můžete své
příspěvky zasílat e-mailovou poštou na adresu
zdenka.manasova@muzeumbojkovska.cz, případně doručit datový nosič do Muzea Bojkovska. Bližší informace na tel. 736 210 710.

Distribuční místa
zpravodaje Naše Bojkovsko
Zpravodaj města je možné si zakoupit
na těchto prodejních místech:
– Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice
– Infocentrum Muzea Bojkovska, p.o.
– K&K Primka Pitín
– Knihovna Muzea Bojkovska
– Městská knihovna v Bojkovicích
– Obecní knihovna Bzová
– Obecní knihovna Přečkovice
– Obchod U Staníků, Komňa

Inzerujte

v Našem Bojkovsku.
Cena 12 Kč/cm2.
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FOTOGALERIE

Rybářské soustředění dětí z DDM v Břeclavi | 21. – 24. 6. 2018

Festival DOMIDOM | 22. 6. 2018

Přehlídka orientálního tance na DDM | 23. 6. 2018

Vernisáž MUDr. Josef Tillich | 29. 6. 2018

Foto: Margita Tyroltová, Jindřiška Beránková, Eva Hamrlíková
Naše Bojkovsko
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FOTOGALERIE

Prázdninový tábor DDM s názvem Po stopách Lopiho | 15. – 20. 7. 2018

Vzpomínková akce k výročí narození MUDr. Josefa Tillicha | 12. 8. 2018

Svatovavřinecké hody | 10. – 12. 8. 2018

Foto: Margita Tyroltová, Eva Hamrlíková, Jaroslav Hanke
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