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Naše Bojkovsko

ÚVODNÍK

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané.
Léto budiž pochváleno. Letošní bylo nabité sluníčkem a s tím
souvisejícím suchem, ale také mnoha kulturními akcemi. Ať již
to byly Pivní slavnosti, poprvé uspořádané na Tillichově náměstí či bohatý hodový program, který byl zahájen v pátek taneční
zábavou na sportovním stadionu, pokračoval v sobotu dechovou hudbou a vystoupením skupin Kasanova a Speciál Věry Špinarové. Hody byly ukončeny na náměstí dechovkou a taneční
zábavou. Velké poděkování patří všem spolkům a pořadatelům
z Muzea Bojkovska a naší „rychlé rotě“. Již tradičně proběhlo připomenutí letecké bitvy nad Bílými Karpaty v Přečkovicích a v Krhově. Vojenskou techniku bylo možné zhlédnout na večerním
programu Gulášfestu.
Pokračovali jsme také v realizaci investičních akcí. Dopravní
terminál u vlakového nádraží je dokončen a předán k užívání
občanům. Na koupališti proběhla demolice všech objektů, které
měly být odstraněny, včetně bývalých šaten. V původním bazénu je vložena nová nerezová vana a instalujeme technologie. Na
sídlišti Čtvrť 1. máje je dokončena poslední etapa rekonstrukce
chodníků. Nadstřešení smuteční síně je taktéž hotové, ale bohužel stále čekáme na dodávku a montáž nových vstupních

dveří. Doufám, že vše bude dokončeno do poloviny září. V dotaci
na třetí etapu opravy historického domku čp. 302 v Potoku jsme
bohužel úspěšní nebyli. Nicméně pokračujeme vybudováním
nové přípojky elektrické energie, terénními úpravami, po jejichž
dokončení na zahradě vznikne holubník, králíkárna, včelí úly, suché WC a pár dalších detailů. Stodola bude muset počkat. Anebo
se najde někdo, kdo bude demolovat starou stodolu o velikosti
cca 6x3 m a my bychom ji do Potoka přesunuli?
V Základní škole TGM jsme zahájili generální rekonstrukci
hlavní kotelny a výstavbu nové kotelny ve sportovní hale. Tato
akce je v hodnotě téměř pět milionů korun a byla podpořena
50% dotací. Před hlavním vstupem do školy vyrůstá nový výtah,
který učiní ze staré budovy budovu bezbariérovou. Z téhož dotačního titulu vybavíme školu novými odbornými učebnami a zrychlíme internet pro naše žáky. Z jiného dotačního titulu opravíme
beach-volejbalové hřiště, tartanové povrchy na hlavním hřišti,
vyměníme svítidla ve sportovní hale a vybudujeme tři posilovací
místa na Valše pod Světlovem.
Přeji Vám všem příjemné prožití konce léta a školákům radostný vstup do nového školního roku.
Petr Viceník, starosta města

Koupaliště 9. 8. 2019

FS Světlovan ve spolupráci s městem Bojkovice si Vás dovolují srdečně pozvat na

6. ročník folklorního odpoledne

Setkání
pod Světlovem
věnované Karlu Pavlištíkovi
které se uskuteční dne 14. 9. 2019 na Tillichově náměstí v Bojkovicích
14:00 hod. Děti pod Světlovem – pořad dětských folklorních souborů
16:00 hod. Setkání pod Světlovem – hlavní pořad
Součástí budou trhy na náměstí
Po programu následuje beseda s cimbálovými muzikami účinkujících.

AKTUÁLNĚ

Povídání o včelách a medu
Dne 30. a 31. července 2019 se v obou
budovách sociálních služeb uskutečnilo
„Povídání o včelách a medu“.
Milé povídání si pro nás připravil Radim Koudela, který pracuje jako učitel
na Základní škole T.G.M. v Bojkovicích.
Včelařstvím se zabývá více než 20 let. Vě-

Inzerujte v Našem Bojkovsku.
Cena 12 Kč/cm2.

nuje se mu ve svém volném čase a během
přednášky nám ukázal, že včely a vše kolem nich je jeho velký koníček.
Seznámil nás s historií včelařství, druhy včel, jakého se dožívají stáří a jaká je
jejich funkce v úle. Dále jsme se dozvěděli o všech produktech, které můžeme
od včel získat, o jejich využití a čím jsou
pro člověka a jeho zdraví prospěšné.
Během přednášky jsme si mohli prohlédnout pláty z úlu, pomůcky včelaře
a jako sladkou tečku na závěr přednášky si
pro nás pan Koudela připravil ochutnávku
jeho vlastního medu.
Vendula Kojecká

Vystoupení DFS Světlovánek na rodinném dni Zevety
Dětský folklorní soubor Světlovánek
měl v letošním roce několik vystoupení. Jedním z nich bylo vystoupení na rodinném dni Zevety Bojkovice, který se uskutečnil 25. května
2019 pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky v areálu Zevety.
Celý úvodní program zahájil generální ředitel Zevety Machinery
Ivan Garaja. Po krátkém úvodu přišly na řadu naše děti. Diváci mohli
zhlédnout dvě pásma „Myslivci a za-

jíci“ a „Stavění máje“. Program se dětem
moc vydařil, obecenstvo tleskalo a spokojenost tak byla na obou stranách.
Po ukončení našeho programu se dětí
ze Světlovánku ujal moderátor celého
pořadu Lukáš Veselý. Nejdříve položil dětem několik otázek a potom i s dalšími
dětmi zahájil soutěže, které se klukům
i děvčatům velmi líbily. Ceny byly lákavé.
Kdo nepospíchal domů, mohl zde ještě zůstat, protože následoval ukázkový výcvik psů a další atrakce pro děti.
Luďka Pavlíková

Výlet do Valašského Meziříčí a okolí
Ve středu 26. června 2019 jsme se vydali
na exkurzi do Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí. Je to jediná manufaktura svého druhu na Moravě
a ve Slezsku, která se víc jak sto let věnuje
ručnímu tkaní klasických gobelínů, koberců a uměleckých tapiserií.
Ujal se nás pan ředitel – akademický
malíř Jan Timotej Strýček, který nás továrnou provedl. Velmi poutavě nám vyprávěl
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o historii továrny, ukázal nám dílny, kde
jsme sledovali trpělivou a precizní práci zaměstnankyň. Viděli jsme, jak vzniká nová
tapiserie, ale mohli jsme se také podívat,
jak se restaurují dva vzácné historické gobelíny z 16. a 17. století.
Po obědě v Schlattauerově kavárně,
která je součástí manufaktury, jsme vyrazili
na zámek Lešná u Valašského Meziříčí.
Zámek byl v minulosti sídlem rodu Kin-

ských. Po zkonfiskování majetku v roce
1948 zde sídlila měšťanská škola a v roce
1975 přešel do správy muzea Vsetín.
Po rozsáhlé rekonstrukci byl veřejnosti
zpřístupněn koncem roku 2011. Po prohlídce krásných interiérů jsme se ještě prošli anglickým parkem, který zámek obklopuje. I když bylo celý den velké horko, výlet
se nám povedl a už se těšíme na další!
Irena Dubovská, sociální pracovnice

Naše Bojkovsko
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Senioři z Klubu Světlov na Baťově kanále
I v letošním roce má Klub seniorů Světlov
za sebou celou řadu zajímavých akcí.
První pololetí tohoto roku jsme zakončili polodenním zájezdem do Slováckého muzea, a především do Vnorov, kde
jsme se těšili na plavbu po Baťově kanálu.
V přístavišti jsme nasedli na výletní loď
a vypluli směr Veselí nad Moravou. Velké
horko zchlazoval příjemný vánek. Celou
cestu provázela výkladem majitelka lodi,

přičemž kapitánem lodi byl její manžel.
Podrobně nás seznámil s historií kanálu,
jeho budováním i průmyslovým využitím.
Dnes slouží kanál k rekreačním účelům
pro turisty a vodáky.
Od veselské hvězdárny jsme na zpáteční cestě dopluli až do plavební komory vnorovského přístavu. V ní musela loď
klesnout o tři metry na úroveň hladiny
řeky Moravy, která se zde kříží s kanálem
a vpluli jsme do křižovatky Baťův kanál
versus řeka Morava.
Na zpáteční cestě jsme ve zdymadle
museli opět vystoupat o tři metry na úroveň hladiny kanálu. Naše plavba pomalu
končila. Dověděli jsme se řadu zajímavostí, ale také se dobře pobavili, občerstvili
chlebíčky, vodou, pivem nebo kávou, což

nám ve 30stupňovém vedru přišlo docela
vhod, a v neposlední řadě si zazpívali při
kytaře.
Všichni účastníci prožili krásné odpoledne a vrátili se obohaceni o nové zážitky.
Jindřiška Cimbálková, Klub Světlov

Vzpomínková akce k uctění památky Vladimíra Pitky
Při příležitosti 100. výročí narození Vladimíra Pitky uspořádalo 21. července
2019 město Bojkovice, Muzeum Bojkovska, Muzejní spolek Aloise Jaška
společně s příbuznými vzpomínkovou
akci. Pietní akci předcházel článek zveřejněný v červencovém čísle zpravodaje Naše Bojkovsko, který připravila
ve spolupráci s manželi Kučerovými
knihovnice Muzea Bojkovska Zdenka
Maňasová.
Vzpomínková akce k uctění památky Vladimíra Pitky byla zahájena slavnostní mší svatou slouženou v kostele
sv. Vavřince. Po mši se vydali účastníci
k hrobovému místu rodiny Pitkových,
kde proběhl pietní akt. V jeho úvodu seznámil ředitel Muzea Bojkovska Tomáš
Hamrlík s vojenskopolitickou situací
a odbojem během druhé světové války. Místopředseda Krajské rady Junáka

Naše Bojkovsko

a autor publikace Ivančena Kryštof Hyvnar
navázal na slova ředitele muzea a přiblížil
činnost Odboje slezských junáků a jejich
osud. Během akce přelétl nad hlavami
účastníků letoun Zlín Z-50, který připomenul účast Vladimíra v akci 1000 pilotů
republice. K důstojnému průběhu přispěli
svou účastí junáci Tomáš a Jakub Foldynovi, Marek Maslowski, Markéta Zbořilová
a Jáchym Jarolím ze skautského střediska Štít Pražmo, které pečuje o mohylu
na Ivančeně. Bojkovské junáky zastupovali manželé Marek a Jana Sojovi a Kateřina
Hledíková. Památka zastřelených junáků
byla na závěr uctěna minutou ticha a doplněna o melodii Večerky. Celý pietní akt
moderovala členka muzejního spolku
a zastupitelka města Květoslava Ogrodníková, hlavním organizátorem vzpomínkové akce byl Miroslav Navrátil, rovněž
zastupitel a člen muzejního spolku.

Za účast na pietní vzpomínkové
akci, jeho organizaci, děkují za příbuzné
Vladimíra Pitky rodiny Kučerova z Prostějova, Pokorných z Bojkovic a Pavlánova z Frýdlantu nad Ostravicí.
Dovětek:
Ivančena (925 m.n.m.) je kamenná mohyla v Beskydech pod vrcholem Lysé
Hory. Historie mohyly se začala psát
6. října 1946, kdy členové Junáka vztyčili na úpatí Lysé Hory jednoduchý kříž.
Pomníček vytvořili na památku svých
skautských přátel, kteří byli na samém
konci války za účast v protinacistickém
odboji 24. dubna 1945 popraveni gestapem na starém židovském hřbitově
v Cieszyně.
Ivanka a Svatopluk Kučerovi
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100. výročí založení Měšťanské školy – 4. část
Bojkovské školství řízeno rozhodnutím mocných
Po odchodu Jindřicha Götze byl 1. září
1960 jmenován do funkce ředitele František Burša, učitel 1. stupně, ze Strání.
Škola začala postupně trpět nedostatkem místa, i když se z bytu ředitele stala
sborovna, třída, laboratorní pracovna a kabinet. Zatím to nikdo neřešil, i když počet
žáků se neustále zvyšoval a třídy byly naplňovány až do počtu čtyřicet. Učitelský sbor
se postupně rozrůstá na 24 členů. V Bojkovicích učí hodně mladých učitelů z Brněnska, z Uherskobrodska i Valašska.
Rozhodnutím ministerstva školství se
začínají zavádět deváté třídy, i když po učitelích je velká sháňka. Od roku 1960 dostávají žáci učebnice a školní potřeby zdarma.
Ve školách začínají fungovat řízené nábory
žáků do hornictví, zemědělství a do vojenského povolání. Která škola neplní kvóty,
není na tom dobře.
Ve školním roce 1965/66 byla rozhodnutím ministerstva zavedena vnější diferenciace. Žáci byli rozděleni do studijních
a praktických tříd. Tento experiment byl
shledán neúspěšným a byl zrušen. V roce
1965 se započalo se stavbou nového dílenského pavilonu, na níž se podíleli učitelé, žáci vyšších ročníků i rodiče. Dílny,
jak jim všichni říkali, měly dvě pracovny
a polovina budovy byla podsklepena.
V pozdějších letech, kdy chyběly učebny,
byly dílny zrušeny a staly se z nich klasické třídy. Dokonce se vyučovalo ve velmi
stísněných a nedůstojných podmínkách
ve sklepních místnostech. Naposledy
zde měla prostory školní družina a v roce
2002 byla budova zbourána. V součas-

nosti je zde školní park s minigolfovým
hřištěm.
Je velká škoda, že zřizovatel v této
době věnoval více pozornosti výstavbám
nových budov občanské vybavenosti, (například prodejen potravin, restaurací) a na
údržbu školních budov se jaksi pozapomnělo. V pozdějších letech to mělo nemilé
následky. Přestože materiální podmínky
měla bojkovská škola jedny z nejhorších
v okrese, po prospěchové stránce patřili
její žáci vždy k velmi dobrým studentům
na středních školách i učilištích. Pražské
jaro 1968 vlilo optimismus do myšlení
celého kantorského sboru. Začalo se více
času věnovat žákům než politice, objevily
se nové možnosti v mimoškolní a zájmové
činnosti a tento trend přinášel sladké ovoce celé řadě žáků v naukových soutěžích
a olympiádách, v úspěšné reprezentaci velkého dětského pěveckého sboru, ve sportovních soutěžích a v celé řadě dalších
aktivit. V jejich čele stáli zapálení učitelé
mladého perspektivního sboru, kteří povýšili zdejší základku mezi nejlepší v celém
regionu. Bohužel, již na jaře v roce 1969,
bylo zase všechno jinak. Podle školní kroniky byl rok 1968/69 velmi bouřlivý. Jako
veřejní zastánci Dubčekova vedení byli někteří učitelé za trest přeloženi na jiné školy
a bojkovská škola byla označena za oportunistickou.
Jednalo se o Jaroslava Pavlíka, t. č. zástupce
ředitele, (Starý Hrozenkov), Ladislava Kocmana, (Bánov), Oldřicha Matějíka, (Šumice)
a Vlastimila Ogrodníka, (Žítková). O rok
později po politických prověrkách byl
s okamžitou platností uprostřed školního
roku přeložen mladý perspektivní mate-

Soutěž o zemi, kde zítra znamená včera
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matikář Josef Liška na malotřídku do Popovic a za krátkou dobu byl definitivně
propuštěn z činné služby. Kromě Ladislava
Kocmana se již nikdo z nich do bojkovské
školy nevrátil. Za svůj svobodný názor byli
vyhozeni jedni z nejlepších, nejschopnějších a nejoblíbenějších učitelů zdejší školy.
Navíc muži, po nichž byla ve školství vždy
velká poptávka.
Na místo zástupců nastoupili Vladislav
Juřena, Jiljí Sedlář, ředitelem školy nadále
zůstal politicky spolehlivý František Burša.
Ve vedení školy nebyl opět ani jeden učitel
z Bojkovic (?).
Na konci školního roku 1972/73 odešel ředitel Burša do penze a odstěhoval
se do Uherského Brodu. Vedením školy
byl ustanoven Přemysl Herinek, učitel
ze Strání. Nový ředitel přebral dvě školní
budovy téměř v havarijním stavu, proto
vypracoval rozbor technického i hygienického stavu budov a předal nadřízeným
orgánům. O bojkovskou školu se začali
zajímat hygienici, školní odbor v Uherském Hradišti, školní inspekce. Kromě
budov neodpovídala požadavkům školní
jídelna, šatny, prostory pro výuku tělesné
výchovy, ale také školní nábytek a celková vybavenost. Na jeden rok je uzavřena
tělocvična a výuka i nácvik žákovských
spartakiádních skladeb je realizován v kulturním domě. Nebylo školní hřiště, sprinty
se běhaly na chodníku u nádraží, cvičilo
se, kde bylo nějaké volné místečko, běhalo se i po soukromých pozemcích. Škola
si nakonec vlastními silami vybudovala
škvárové hřiště s víceúčelovou asfaltovou
plochou a také se odvážně pustila do výstavby nové tělocvičny. Ta byla z důvodu
přístavby školy v roce 1989 zastavena.
Dne 1. září 1981 byla v důsledku havarijní situace uzavřena budova národní školy č. 172 na nábřeží Svobody a většina dětí
1. stupně je vyvážena k výuce do okolních
škol (Pitína, Krhova, Bzové, Komně, Záhorovic). Nespokojenost zákonných zástupců neznala mezí. Zbytečně.
V tomto školním roce odchází ze své
funkce na vlastní žádost ředitel Přemysl
Herinek a novým ředitelem je jmenován
Zdeněk Bařinka, učitel matematiky a fyziky zdejší školy. Zřizovatel školy musí řešit
další prostory pro výuku. Do užívání dostala základní škola budovu bývalé mateřské školy na Husově ulici, kde kromě tří
tříd 1. stupně byla umístěna i školní družina. Obědy zde denně dovážel ve várnicích školník s pomocí žáků na ruční kárNaše Bojkovsko
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Pěvecký sbor
ce. Dále se učilo v budově školy v části
Krhov a rovněž na Městském domu dětí
a mládeže v Sušilově ulici. Později byly
škole přiděleny prostory bývalých jeslí,
kde byly po rekonstrukci umístěny tři třídy 1. stupně a využívána zdejší jídelna.
Někteří učitelé přebíhali denně o přestávkách s vyplazeným jazykem z jedné
budovy do druhé, (dokonce až do jeslí),
a pak zase zpátky. Bylo to náročné pro
učitele i pro samotné děti, protože téměř
vždycky byla vyučovací hodina zkrácena z důvodu časově náročné cesty. Aby
jedna škola měla svá pracoviště na pěti
místech, je hodně neobvyklé, nicméně
v Bojkovicích nic nového.
I tak vedení školy stále bojovalo s nedostatkem prostorů pro žáky i učitele.
V malé sborovně se tísnilo více než 30 učitelů – čtyři u jednoho stolu, dva a dva proti sobě. Kabinety scházely. Do tělocvičny
se „dostaly“ jenom třídy vyššího stupně,

ostatní cvičily ve svých třídách, na chodbě
nebo vůbec. Aby toho nebylo málo, bylo
i přes odpor rodičů zavedeno směnování. Týkalo se dvou tříd 1. stupně a šesti
tříd 2. stupně. Nikdo se v té době neptal
rodičů, kdo bude hlídat dopoledne jejich
děti, když oni jsou v práci, nikdo se neptal
učitelů, jestli zvládnou svou každodenní
pracovní dobu od sedmi hodin do půl šesté odpoledne. Byla to štvanice, kterou si
současní učitelé i rodiče dětí jenom těžko
dovedou představit.
A tak zatímco v nedalekých obcích
se opravovaly školy, přistavovaly nové jídelny a tělocvičny, někde rovněž bazény
k výuce plavání (Korytná, Dolní Němčí,
Uherské Hradiště), v Bojkovicích se školní
budovy zavíraly a největší z nich na Štefánikově ulici byla ponechána na pospas
dalšímu chátrání. Původní rámy oken byly
ztrouchnivělé, „propálená skla“ oken samovolně vypadávala a ohrožovala žáky,

zastaralé parní topení více nefungovalo,
než fungovalo, a tak v zimě velmi často
nařízením ředitele sedávali žáci v kabátech a botách, poněvadž ve třídách bylo
sotva 15 stupňů a na chodbách deset. Žáci
po vyučování v nekonečně dlouhé frontě
čekávali ve sklepních zatuchlých chodbách (a také v „čekačce“) na svůj oběd. Vedení města po výtkách nadřízených orgánů, že neřeší kritickou situaci základního
školství, začalo usilovat o výstavbu nové
školy na zemědělském pozemku vysoké
bonity mezi Bojkovicemi a Záhorovicemi.
Jihomoravský kraj žádost zamítl a doporučil přístavbu současné školy, na kterou nabídlo vyčlenit šest milionů korun.
Město tuto možnost nepřijalo a školství
v Bojkovicích se definitivně ocitlo na úplném dně. Až po několika letech připravilo
vedení města projektový návrh na přístavbu učebnového pavilonu, ale to už přišel
17. listopad 1989.
Po dlouhé době skončilo zpolitizované socialistické školství, kdy učitelé,
zahlceni zbytečnými funkcemi, museli
celoročně navštěvovat ve svém volném
čase ideově – politická školení a na konci
školního roku byly jejich vědomosti i s písemnými zápisy „kontrolovány“. Mnoho
pozitivního ve vzdělávacím cyklu tehdejší
školy žel nebylo vidno. Práce učitele si málokdo vážil. Společnost měla pedagogy
za poslušné šiřitele politiky komunistické
strany, kteří mají primární odpovědnost za
výchovu a vzdělání mladé generace v duchu marxismu a leninismu.
Zdeněk Ogrodník st, emeritní ředitel školy

Historie volejbalu v Bojkovicích – 7. část
Rozkolísané období 2010–2019
Život jde ve spirále. Chvíli jste nahoře,
chvíli dole, chvíli se radujete, chvíli máte
hlavu skloněnou. Důkazem je nejenom
osobní život každého člověka, ale i celé
společnosti, včetně chodu zájmových
skupin a organizací. Velké změny postihly
i volejbal. V roce 2008 po jedenácti letech
tvůrčí a odpovědné práce odstoupil ze své
funkce předsedy Vlastimil Zimmermann,
který byl jedním z nejdéle sloužících kormidelníků, a který svou loď i v bouřlivých
vodách vedl rozvážně a ve správném kurzu. V jeho práci pokračoval nově zvolený
předseda Libor Hela, hráč týmu mužů,
místopředsedou se stal Ivo Valter, organizačním pracovníkem nadále zůstal pracovitý, spolehlivý a obětavý Radek Lahuta.
Dalšími členy výboru byli pokladník Pavel
Slavíček, Vlastimil Zimmermann, Dana RuNaše Bojkovsko

mánková, Patrik Staš a Petr David. Ve výkonném výboru KVS Zlínského kraje dlouhodobě pracoval Vlastimil Zimmermann.
Nový mladý předseda Libor Hela však
u kormidla nevydržel dlouho a z rodinných důvodů se vzdal funkce předsedy.
Na počátku nové mistrovské sezony 2013–
14 došlo k malému zemětřesení ve složení
klubového výboru. Nikdo ze zvolených
členů výboru nedostal odvahu postavit se
do čela historicky nejstaršího sportovního
oddílu v našem městě. Byla to vážná signalizace začínající krize, která se prohloubila poněkud déle, než se očekávalo.
Vesla se nakonec ujal pohodový místopředseda Jiří Pytela, aktivní hráč družstva mužů. Nejvíce práce a odpovědnosti
zůstalo, jako každoročně, na bedrech
spolehlivého a zkušeného manažera
Radka Lahuty st., současně vykonávající-

ho funkci místopředsedy výkonného výboru celé tělovýchovné jednoty. Bez této
osobnosti si činnost oddílu nikdo nedovede představit.
Novými členy vedení se stali Marek
Ogrodník, Štěpánka Mlčková, Nikola Turková, Antonín Slabiňák a Zbyněk Chupík.
V průběhu roku 2014 odstoupil pokladník
Pavel Slavíček.
Oddíl volejbalu, jako největší v tělovýchovné jednotě, měl v roce 2014 osmdesát tři členů, z toho 55 mládeže. I v následujících sezónách 2015/16, 2016/17,
2017/18 a 2018/19 se podařilo udržet
stávající stav dospělých a zvýšit počty
mládeže. V krajských soutěžích Zlínského kraje se každoročně proháněly týmy
našeho oddílu. Bez nich by to nešlo. Byla
to družstva mužů a žen, mladší žáci, starší žáci a starší žačky. Pro juniorská druž7
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stva nebyla ve Zlínském kraji dlouhá léta
žádná soutěž, a tak šikovnější žáci museli
své opravdové volejbalové krůčky zkusit
v týmu dospělých. Mužům se v ostravské
kvalifikaci ani na potřetí nepodařilo prosmyknout do ligové elity a během pár let
23 hráčů opustilo bojkovskou palubovku.
Důvody byly různé. Nejčastěji pracovní
a studijní, ale také rodinné a osobní, dále
zdravotní, změna bydliště, přestup do jiného oddílu aj.
Jednalo se o nahrávače Tomáše Zimmermanna, Ivo Valtera, Marka Bartošíka,
o blokaře Luboše Michalčíka, Luďka Lahutu, Jana Vápeníka, Jana Špirita, Šimona
Bednáře, bratry Jiřího a Jakuba Varousovy,
o smečaře Libora Helu, Romana Braune-

ženém přeboru a v krajské soutěži. I když
kádr byl více než dvacetičlenný a tréninková morálka solidní, v průběhu let se
často měnilo jeho složení. Některé hráčky
odcházely, nové ihned zaplnily jejich mezeru. Prvním trenérem byl nezapomenutelný Petr David, po něm přišel důsledný
Zbyněk Chupík, kterého později doplnil
Kamil Soukeník. Poslední a velmi flexibilní
trenérkou, která je u družstva nejdéle, je
zkušená a odpovědná Štěpánka Mlčková,
která je stále aktivní hráčkou.
Bojkovice ještě před nedávnem reprezentovaly: Radka Lahutová, sestry Yveta
a Lenka Mendlovy, Nikola Turková, Milada
Bendová, Věra Juračková, Monika Gabrhelová, Markéta Kročilová, Olga Breznická,

ra, Pavla Polu, Dušana Lečbycha, Jakuba
Čagánka, Jindřicha Kvasničku, Zbyňka
Chupíka, Patrika Staše, Rostislava Macu,
Lukáše Kafku, Jakuba Jurigu, Tomáše Velíka, Roberta Dubovského a některé další.
Hledat adekvátní náhradu za zkušené hráče, z nichž většina měla za sebou desítky
mistrovských zápasů a zúčastnila se i tří
kvalifikací o postup do ligy, nebylo snadné. A tak pro další sezónu byli nominováni
talentovaní kadeti a dokonce žáci. Hledat
nové trenéry, a hlavně funkcionáře se nepodařilo vůbec. Velmi smutné zjištění. Nastalo opravdové zemětřesení, které v klubu napáchalo velké škody.
Družstvo žen, které obnovilo svou
činnost na počátku 90. let, vytvořilo početný, velmi mladý a perspektivní kádr
především z žákovského školního volejbalu hrajícího pod hlavičkou domu dětí,
vedený trenérkou Danou Rumánkovou.
Střídavě se startovalo v okresním sdru-

Hana Gabrhelová, Šárka Charvátová, Jana
Kopečná, Kristýna Stružková, Klára Macová, Simona Joklová a další mladé hráčky
sbíraly první zkušenosti. V současnosti
se družstvo stabilizovalo, a tak můžeme
doufat, že perspektivní kolektiv mladičkých šikovných hráček bude výkonnostně
růst. Jsou to Dominika Urbánková, Kamila
Bachůrková, Šárka Charvátová, Kateřina
Páralová, Terezie Ogrodníková, sestry Jitka a Ludmila Řihákovy, Lucie Koželuhová,
Kateřina Bartošíková a další, které povede
i v nové sezóně Štěpánka Mlčková.
Mládežnická družstva pokračovala pod
vedením zkušených trenérů ve svých mistrovských soutěžích a volejbal si žil svým
životem.
Důstojné oslavy 90. výročí
Volejbalisté nezapomínají na své zakladatele, průkopníky, hráče, funkcionáře
i příznivce, a vždy po 10 letech uspořádají
celodenní důstojnou vzpomínkovou osla-
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vu. V roce 2018 uplynulo dlouhých 90 let
od organizovaného volejbalu v Bojkovicích, jehož činnost nebyla nikdy přerušena. Oslava se uskutečnila ve sportovní
hale 8. září 2018 za účasti bývalých i současných hráčů, funkcionářů, hostů, mládeže a příznivců volejbalu. Po slavnostním
projevu bylo odehráno exhibiční utkání
mužů Fatra Zlín versus Volejbal Brno,
účastníků nejvyšší volejbalové soutěže.
Byl vzdán holt silným osobnostem a také
reprezentantům Stolaříkovi, Šašinkovi,
Cimbálkovi, Mackovi a Varousovi. Více než
padesáti zasloužilým volejbalistům byla
vzdána čest za jejich sportovní kariéru
a předán Pamětní list.
Současnost
A jaká je situace v dnešním bojkovském
volejbale? Posuďte sami.
Vysoká životní úroveň, jak se zdá, není
velkým stimulem k provozování výkonnostního sportu. Je sice pravdou, že se
v mladých rodinách sem tam lyžuje, provozuje se pěší a vodní turistika, chodí se
plavat a jezdí se na kole, ale o pravidelné
organizované sportování v klubech a oddílech již není velký zájem. Trenéři a zarytci sportu křičí: „Nemáme mládež! Nikdo
nechce sportovat! Rodičům je jedno, že jejich děti tráví hodiny a hodiny ,čuměním‘
do mobilů a tabletů, že mají skoliózu, trápí
je nadváha a svaly si hrají na schovku.“ Ale
to se dávno a dávno ví. Proto každý sport
nahání děti do svých klubů, jak se dá, rodičům trenéři naslibují bůhvíco, (asi by to
mělo být naopak), a pak se je snaží u sportu udržet co nejdéle. Málokdy se to podaří.
Mít tak vděčné rodiče, kteří si váží toho, že
se o jejich děti ve volném čase zadarmo
stará nějaký blázen a vede je ke zdravému
způsobu životu, se v našich krajích nenosí
a nevidí. A že by bývalí aktivní hráči měli
oddílu vrátit to, co jim ze svého volného
času před nedávnem jejich trenéři věnovali? Jejich odpověď je stále stejná – NENÍ
ČAS! Jako kdyby dříve byl. Smutné, až nepochopitelné.
Přesto bojkovský volejbal stále žije.
Zatím neživoří. Nevadí, že na zápasy nikdo z diváků nechodí a nikoho to nezajímá, nevadí, že mnozí ani nevědí, jak se
volejbal hraje a jaká je to kumštovní hra.

Naše Bojkovsko

AKTUÁLNĚ
HISTORIE
Nevadí, třeba to zase bude někdy lepší.
Staří říkají: již to není ONO! A mají pravdu,
každá doba přináší něco pěkného a něco
negativního.
I přes tyto nářky nastupuje do sezóny
2019/20 v Krajském přeboru Zlínského
kraje sedm družstev a všechny chtějí
naše krásné městečko reprezentovat co
nejlépe.
Družstvo mužů, jejichž umístění v sezoně 2018/19 bylo tristní, nastoupí ve stej-

né sestavě jako vloni. S řadou mladých
nezkušených hráčů. Dále na palubovce
sportovní haly uvidíme mladičké družstvo
žen, nový tým kadetek, družstvo starších
žákyň a mladších žáků, družstvo starších
žáků a nově sestavené mužstvo juniorů.
Volejbalu bylo před nedávnem DEVADESÁT. V tomto věku se již od nikoho neočekávají velké věci. Ale zaplať pánbůh –
STÁLE ŽIJE!
Zdeněk Ogrodník st., emeritní ředitel školy

O vraždách a mordích
V minulém pojednání jsem popsal případy
čarodějnických procesů uvedených v Krevní
knize městečka Bojkovic. V tomto pokračování bych chtěl převyprávět kauzy druhé
části Krevní knihy, která pojednává „O VRAŽDÁCH A MORDÍCH“. Tak je kapitola nadepsána v originále Krevní knihy.
První příběh je jak z kopaničářské balady.
Celé se to odehrálo v roce 1632 na Starém
Hrozenkově, tenkrát nazývaném Hrozníkov. Mezi ostatními hrozníkovskými sousedy žila rodina Martina Šprtela a jeho ženy
Anny. Měli sice už tři děti, ale Anna byla pořád pěkná ženská a chlapi se za ní otáčeli.
Její muž to nerad viděl. Nejvíc žárlil na souseda Jana Černého. Věděl o něm, že on byl
první láska jeho ženy a nevěřil, že jejich cit
ochladl. Byl přesvědčen, že se pořád scházejí a dopouštějí se cizoložství. Navíc do
něj chlapi v hospodě často rýpali a dávnou
lásku jeho ženy připomínali. Když si dal pár
skleniček, šel si to Martin s Janem Černým
vyřídit. Ten byl ale silnější a vždycky se mu
ubránil, a ještě mu pár facek přidal. Když jej
nepřemohl ani rukama ani nožem, pořídil
si Martin ručnici. Často, jak stojí v protokolu, Janovi zastupoval cestu a hrozil mu
ručnicí, že jej zastřelí. Časem se to doneslo
i do Bojkovic a přísežný rychtář Jan Kundrata pro něj poslal drába. Martin skončil
na několik neděl ve vězení. Hrozníkovští
sousedé se za něj přimlouvali a prosili za
jeho propuštění. Martin sliboval na spásu
své duše, že těch pohrůžek zanechá. Měl
strach, že Jan Černý využije jeho nepřítomnosti a tím častěji se bude s jeho ženou
scházet. Když se za něj sousedi zaručili,
že nebude dál s Janem Černým vyvolávat
konflikty, byl z obecní šatlavy v Bojkovicích
propuštěn. Pár týdnů byl klid, pak se to ale
všechno opakovalo. Martin svoji žárlivost
nedokázal ovládnout… Přitom neměl o
ženině nevěře žádných důkazů. Jen v jeho
hlavě bujná fantazie vytvářela obrazy,
které jej dokázaly rozzuřit k nepříčetnosti.
Znovu s ručnicí v ruce vyhrožoval Janu Černému zabitím. A znovu skončil ve vězení.
Naše Bojkovsko

Byl čas jarních prací na poli. Samotná
Anna nestíhala zaset, nestíhala pečovat
o děti, o domácnost, prostě nic. Sousedi jí
pomáhali, jak jen mohli. Jen Jan Černý ne.
Nechtěl zavdat příčinu k pomluvám. Sousedi a příbuzní, když viděli, v jaké je Anna
situaci, obrátili se přímo na majitele panství, hraběte Seréniho s prosbou o milost
a o propuštění Martina. Slíbili panu hraběti, že dají na Martina pozor, aby nic neprovedl. Pan hrabě jejich prosbám vyhověl
a přikázal Martina propustit. Ten se domů
vrátil jak vyměněný. Žádných sporů ani hádek s Janem už nevyvolával, do hospody
raději nechodil, na ženu a děti byl hodný.
Pilně pracoval na poli. Zdálo se, že se Martin uklidnil. V duchu však pořád spřádal
plány, jak Jana sprovodit ze světa. Ve vězení, o chlebě a vodě, v bezesných nocích
na otepi slámy, vymýšlel plány, jak to udělat, aby Janova smrt nebyla na něm. Pořád
nemohl na nic přijít. To vymýšlení vraždy
jej neopustilo ani, když byl propuštěn.
Byla půlka května, jaro bylo v plném
rozpuku. Dobytek se už pásl na svěží trávě, když se po dědině roznesla zpráva, že
se blíží tlupa uherských zbojníků. V Krevní
knize jsou nazýváni „škůdci lidští neboližto
zbojníci“. Zbojníci chtěli krást právě dobytek na pastvě. Každoročně tak působili škody na celém světlovském panství. Uherská
hranice byla nedaleko a přehnat přes ni
krávy nebo ovce nebyl problém. Hrozenští chlapi hned všeho nechali a chopili se
seker, obušků a kdo měl pušku tak pušky.
Martin si pomyslel, že teď přišla jeho chvíle.
Kdo mu v tom zmatku při honění zbojníků
dokáže, že Jana zastřelil on, a ne některý
zbojník. Chytil pušku, přesvědčil se, že je
nabitá a pro jistotu si vzal ještě obušek.
Vyrazil z chalupy právě včas, aby doběhl
Jana Černého. Přátelsky jej pozdravil. Ten
na něj udiveně pohlédl a odpověděl mu
na pozdrav. Jan zrychloval běh, aby doběhli ostatní chlapy. To Martinovi nepasovalo do jeho plánu. Potřeboval, aby zůstali
s Janem sami. Začal Jana zdržovat s tím, že

se ženou zbytečně, že zbojníci jsou už dávno pryč, když zjistili, že jsou prozrazeni. Jan
na to nic nedbal a hnal se dál. Martin jej
chytil za rukáv, aby jej zbrzdil. On se nedal.
Vytrhl se a běžel dál. Martin strhl z ramene
pušku, zamířil a střelil Jana do zad. Před
nimi běžící chlapi se ohlédli a spatřili kácejícího se Jana a Martina s kouřící puškou
v ruce. Hned pochopili, co se stalo. Martin
se dal na útěk. Běžel z kopce. Věděl, že běží
o život. Jestli jej chlapi doženou, bude to
jeho konec. Buď jej utlučou oni, nebo jej
dají katovi. Dohnali jej. Bránil se obuškem,
mlátil kolem sebe jak šílený, některé zranil,
ale chlapů bylo moc. Přemohli jej a provazy, které sebou měli na zbojníky, spoutali Martinovi ruce. Na krk mu dali smyčku
a vedli jej jak dobytče domů. Jana naložili
na nosítka z větví a nesli jej těžce zraněného do jeho chalupy. Do večera zemřel. Zůstala po něm vdova a čtyři děti.
Martina ještě ten den tak spoutaného
dovedli do Bojkovic a předali přísežnému
rychtáři Janu Kundratovi. Ten jej zavřel do
obecní šatlavy a oznámil jeho čin purkmistrovi Tomáši Příborskému. Dál už je to zaznamenané v Krevní knize jako dopisování
mezi bojkovickými radními a „právními
otci“ z Uherského Brodu. Ortel byl jednoznačný – stětí mečem. Konec byl smutný.
Martin Šprtel byl předán katovi. Než kat
nad ním zvedl svůj meč, vzkázal Martin své
ženě Anně, aby mu odpustila, že ji tak miloval.
Takto je to popsáno v Krevní knize městečka Bojkovic:
Exekucí popravní. Léta Páně 1632 dne
27. Maii podle toho ortele sveden jest
z světa Martin Šprtel z Hrozníkova skrze
mistra popravního mečem při právě městečka Bojkovic. Kterýžto, poněvadž při
skutku přistižen jest a víceji potahů na něj
nebylo, není právem útrpným tázán. Stalo se za purkmistra Tomáše Příborskýho
a Jana Kundratova, rychtáře přísežnýho
městečka Bojkovic, dne a léta ut supra.
Petr Vašina st.
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Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Školní rok utekl jako voda a po něm dva
měsíce odpočinku, letních radovánek
a dovolených, a to nejen pro žáky, správní
zaměstnance, ale i učitele. Vždyť práce učitelů je jedna z nejstresovějších, které vůbec existují. Mnohdy záviděné prázdniny
jsou pak jediným časem, kdy může učitel
načerpat nových duševních sil, aby dalších deset měsíců učil a vychovával dnešní mládež. Ne nadarmo mají učitelé ve vyspělých zemích možnost přerušit svoji
praxi, odpočinout si a pak se zase vrátit.
U nás si na tuto výsadu budeme muset
ještě počkat, stejně jako na odpovídající
platy.
Nyní se společně ohlédněme za uplynulým školním rokem 2018/19, který byl ve
znamení personálních změn a nejrůznějších kontrol. Na zasloužený odpočinek
odešla zástupkyně školy Gertruda Miličková, aby ji v křesle vystřídali dva noví zástupci – Ria Popelíková a Jiří Šmíd. K další
výměně vedení došlo v týmu školní jídelny, kdy paní vedoucí Gabrhelovou střídá
mladá krev, Veronika Kovačíková. Školní
družinu dostává nově pod svá křídla vedoucí vychovatelka Jitka Hanková.
Ve druhé polovině září rozjíždíme adaptační a stmelovací kurzy, jež mají za cíl
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zlepšit vztahy mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Po prvotní negativní reakci některých
rodičů nás velmi těší, že naše práce padá
na úrodnou půdu a z kurzů se vracejí spokojení a nadšení ti, o kterých to vlastně
celé bylo – naši žáci. Ukázalo se, že velmi
náročná organizace stmelovacích kurzů má smysl a budeme v ní pokračovat
i v dalších letech. Vždyť dobré mezilidské
vztahy jsou základem spokojeného života a dobrých výsledků. V dnešní digitální
době, kdy děti mají mnohdy blíž k mobilnímu telefonu než ke skutečným kamarádům, obzvlášť.
Dne 1. října vstupuje do školy sedmičlenný tým České školní inspekce s cílem
zkontrolovat úplně vše za poslední tři
roky. Byli mile překvapeni naší školou, prostředím i záběrem, jaký pro žáky děláme.
Nezjistili žádná pochybení, vyzvedli posun školy od poslední inspekce před šesti
lety, pochválili vybavení, nadstandardní
práci s žáky (mimo jiné stmelovací kurzy),
zavedení EduPage jako komunikačního
nástroje s rodiči. Zkontrolovali povinnou dokumentaci školy, personalistiku
i hospodaření. Zajímali se o bezpečnost,
preventivní programy i práci s integrovanými žáky. Jejich zraku neunikla ani školní

družina či školní jídelna, která vaří denně
500 jídel (včetně diet a přípravy svačin pro
žáky). Provedli téměř 40 hospitací v hodinách, většinu pochválili, něco málo vytkli,
jak to u kontrol bývá. Slabé stránky školy
a podněty ke zlepšení v oficiální zprávě
zní: Zajistit odbornou kvalifikaci všech pedagogických pracovníků. A já jen dodám,
že jedinou nekvalifikovanou byla v tu
dobu ještě studentka angličtiny a španělštiny, která zastupovala za nemocnou
kolegyni. Co tím tedy inspekce myslela,
dodnes nevím. Nesmíme zapomenout
na pochvalu za čerpání evropských financí, za které jsme pro žáky realizovali kluby
logiky, doučování a čtení, včetně potřebného vybavení.
Po čtyřiceti letech praxe končí profesní kariéra učitelky Dagmar Svobodové.
V bojkovské škole zanechává vzpomínku
na paní učitelku s přátelským a vlídným
vztahem ke svým žákům. Z našich úst pak
zaznívá jednoznačné DĚKUJEME a do dalších let přejeme pohodu, čas na koníčky
a pevné zdraví.
A zatímco s jedním školním rokem
jsme se rozloučili, ten nový už se na pozadí
připravuje. A tak již dnes víme, že v prvních
třídách bude po 18 dětech a učit je budou
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učitelky Jitka Josefíková a Taťána Kapsová.
Naopak šesté třídy budou dokonce čtyři
a třídní učitelé budou definitivně známi až
s přípravou úvazků v měsíci srpnu. Jisté je,
že od 1. 1. 2020 nás čeká po 30 letech revoluce ve financování školství. Ruší se „finance na žáka“ a zavádí se „finance na odučenou hodinu při průměrné naplněnosti tříd“.

Zdali na tom budeme lépe nebo hůře, ukáže až praxe. Nechejme se překvapit.
Začátkem října společně oslavíme
100 let od založení Měšťanské školy v Bojkovicích. Přípravy jsou v plném proudu,
a tak již dnes se můžete těšit na výstavu historie školy v Muzeu Bojkovska a Den otevřených dveří se slavnostním programem.

Přijímací řízení na střední

školy pro školní rok 2019/2020
Všichni žáci 9. ročníku naší školy uspěli již v prvním kole přijímacího řízení
a byli přijati ke studiu na střední škole.
Z celkového počtu 51 deváťáků bylo
přijato na obory s maturitou 42 žáků, tj.
82 % z celkového počtu žáků devátých
tříd, na obory s výučním listem 9 žáků,
tj. 18 %.
Žáci se rozjedou k budoucímu studiu do čtrnácti různých škol, z toho
dvě leží mimo hranice Zlínského kraje.
Nejvzdálenější školou, na kterou jeden
z našich žáků od září nastoupí, je Střední škola logistiky a chemie v Olomouci.
Na místní Církevní střední škole peda-
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gogické a sociální se rozhodly studovat tři žákyně devátého ročníku.
Nejvíce žáků bylo přijato ke studiu na Střední průmyslovou školu
a Obchodní akademii Uherský Brod
(15), dále pak na Obchodní akademii
v Uherském Hradišti (9), na Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod (6)
a na Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně (4). Mezi nejčastěji zvolené
maturitní obory patřilo Gymnázium
všeobecné s celkem dvanácti uchazeči, mezi tříleté obory s výučním listem
Autoelektrikář se čtyřmi zájemci.
Jiří Šmíd, zástupce ředitele školy

Vážení čtenáři, škola je jako velký hodinový stroj, kde každé kolečko má své místo
a jasně daný úkol. A proto všichni, kdo se
podílejí na jeho bezchybném chodu, slušně
vychovaní žáci, jejich rodiče, všichni učitelé,
vychovatelé, asistentky pedagogů a správní zaměstnanci, si zaslouží velké díky.
Zdeněk Ogrodník ml., ředitel školy

Žáci 2. stupně se samými
jedničkami ve školním
roce 2018–2019
VI. A Kristýna Kozáčková, Komňa
VI. B Agáta Urbánková, Bojkovice
VI. C Emma Charvátová, Záhorovice
Markéta Slámečková, Záhorovice
VII. A Adéla Brumovská, Bojkovice
Aleš Hanáček, Bojkovice
Alžběta Slavíčková, Bojkovice
Denisa Šupáková, Pitín
VII. B Tomáš Malár, Pitín
VII. C VIII. A Veronika Jančová, Komňa
Lucie Šimoníková, Bojkovice
VIII. B Anna Hejlová, Bojkovice
Eliška Křížová, Bojkovice
Michaela Majtnerová, Bojkovice
Beáta Matějíková, Komňa
Valérie Mikesková, Bojkovice
VIII. C Miroslav Duszek, Bojkovice
Miriam Veselá, Záhorovice
Emma Vrublová, Bojkovice
IX. A Lucie Brůzlová, Bojkovice
Natálie Fojtíková, Krhov
Viktorie Urbánková, Bojkovice
IX. B 11
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Církevní střední škola
pedagogická a sociální Bojkovice
Opravy a rekonstrukce
Nárůst žáků ve škole si vyžádal řešit zvýšenou poptávku po ubytování ve vlastním
domově mládeže. Zřizovatel školy, kterým
je Česká kongregace sester dominikánek,
investoval čtyři miliony korun do rekonstrukce nebytových prostor v přízemí domova mládeže. Ubytovací kapacita se tím
navýšila na 53 ubytovaných.
Rekonstrukcí bylo nově vybudováno
sedm dvoulůžkových pokojů s příslušným zázemím. Stavební práce zrealizovala
v období březen–červen 2019 firma Krons
Bojkovice za stavebního dozoru firmy
IS Projekt Uherský Brod. Stavební práce

pokračovaly i v době letních prázdnin.
V 1. patře školy byla vybudována zcela
nová kmenová třída pro 28 žáků a vybavena novými lavicemi a dalším školním
zařízením.
Výše uvedeným firmám a jejich subdodavatelům děkujeme za velmi kvalitní
a spolehlivou práci.
Příměstský tábor
„Za Jožkou do Egypta“
Začátkem července se náš školní areál
na týden proměnil ve starověký svět. Devadesát dětí ve věku 5–12 let prožívalo
týden plný dobrodružství, her a kamarádství. Během Příměstského tábora hrály

děti celotáborovu hru inspirovanou životním příběhem starozákonního Josefa.
Děkujeme všem, kteří přispěli k tomu,
aby děti prožily pohodový prázdninový týden. Jedná se zejména o:
● město Bojkovice - zapůjčení sálu kulturního domu pro výdej obědů
● Restaurace Konečný a Kovařík /Kulturní
dům Bojkovice/ - za ochotné vaření výborných obědů
● Linea Nivnice – dar produktů na svačinky
● LASK Bojkovice - dar produktů na svačinky
● K&K-Primka, Pekařství a cukrářství Bojkovice - dovoz pečiva na svačinky
● 30 žákům, zaměstnancům a přátelům
školy za organizační zajištění tábora

Nová multimediální učebna
pro výuku jazyků
Do nového školního roku bude žákům
k dispozici nová multimediální učebna
pro výuku jazyků, která byla vybudována
z prostředků IROP a MAS Bojkovsko. Učebna pro 15 žáků je vybavena jak notebooky,
tak interaktivním dataprojektorem.
Jindřiška Beránková, ředitelka CSŠPS
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Dům dětí a mládeže o prázdninách
Prázdniny v Domě dětí a mládeže v Bojkovicích odstartoval rybářský tábor, který
letos proběhl v Uherském Ostrohu.
Na účastníky čekal noční rybolov, rybolov
na řece i na stojaté vodě, jednu noc i nocování pod širákem, táborák, koupání.
Navíc nám přálo počasí a ani o úlovky nebyla nouze. Takže prázdniny jsme zahájili
úspěšně. Mladí rybáři děkují firmě RM Forest, která finančně tento rybářský tábor
podpořila.
V červenci jsme ještě stihli pobytový
tábor s názvem Země Fantazie. Jeden den
děti strávily společně s Morticií Adamsovou z Adams family, dalším dnem je provedl Kapitán Amerika, nechyběl ani slavný
kouzelník Harry Potter nebo Willy Wonka
z filmu Karlík a továrna na čokoládu. Děti
zažívaly celý týden fantastické zážitky
v Zemi fantazie, za což patří velký dík
týmu vedoucích a jejich práci, která netrvá jenom týden na táboře, jak by se mohlo
zdát. Je to poctivá příprava v průběhu celého roku, která vyvrcholí táborem a skončí až po táboře úklidem veškerého materiálu, vyúčtováním, prezentací fotografií,
uzavřením veškeré povinné dokumentace
a uložením do archivu. A v ten moment už
se začínají přípravy dalšího léta…
Děkujeme sponzorům za jejich dary,
které dětem udělaly velkou radost. Jsou
to firmy ŠKODA, Beck § Pollitzer, Krons,
rodina Cee, rodina Kuchařova a rodina
Špalkova.
Margita Tyroltová, ředitelka DDM
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Tábor Země Fantazie

Rybářský tábor
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Zásadní změna v městské knihovně
Pokud jste se dívali do webového katalogu městské knihovny na seznam knih,
možná si již někdo z vás stačil všimnout,
že se změnil design celého katalogu. Je to
dáno tím, že naše knihovna na konci června přešla z knihovního systému Clavius
na nový knihovní systém Tritius.
Nový výpůjční systém byl hrazen
z projektu Veřejné informační služby
knihoven, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR a je známý spíše pod
zkratkou VISK 3. Byl dotován 70 % a 30 %
se hradilo z vlastních zdrojů. Dotace z programu VISK 3 byla přidělena v plné výši.
Pro nový systém jsme se rozhodli nejen proto, že podpora starého systému
Clavius postupně bude zanikat, ale také
proto, že Knihovna Muzea Bojkovska
a Muzeum Bojkovska jako celek v tomto
systému již pracují a chtěli jsme sjednotit
knihovnické systémy. Cílem bylo také propojení katalogů obou knihoven (městské i
muzejní) a muzea. Nyní si čtenáři mohou
vybrat, do kterého z katalogů budou nahlížet. Vybírat mohou z fondu jak městské
či muzejní knihovny, tak ze sbírkových
předmětů muzea. Protože se chystá i katalogizace poboček Bzová a Přečkovice, čtenáři budou mít možnost nahlížet
i do katalogů těchto knihoven. Vše bude
vzájemně propojeno.
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A jelikož někteří čtenáři neví, jak v novém
grafickém provedení katalogu pracovat,
proběhne pro případné zájemce v měsíci říjnu beseda, na které vás seznámíme
s tím, co všechno katalog umí. Naučíte se
hledat novinky, budete umět si knihy nejen zamluvit, rezervovat, ale také odkládat
z poličky a další činnosti spojené s půjčováním knih. Dozvíte se, jak se přihlásit
do svého čtenářského konta a zkontrolovat si tak své výpůjčky, popřípadě si je
prodloužit. Při tom si představíme i ostatní
katalogy.
Samozřejmě i pro mne, jako knihovnici to byl ze začátku oříšek, kterého jsem se
trochu bála. Ale jak se říká, změna je život.
A musím přiznat, že jsem se ve výpůjčním
systému i webovém katalogu zorientova-

la celkem rychle a práce je pro mne mnohem komfortnější, některé úkony jsou daleko jednodušší.
Knihovna by měla jít s dobou a já věřím, že časem i pro vás bude vyhledávání
v katalogu příjemné. Je to jen o zvyku. Tak
se toho nebojte!
		
Kristýna Šopíková,
knihovnice
Pozvánka na říjen: Srdečně zvu příznivce
naší knihovny na Týden knihoven, který
proběhne první týden v říjnu. Těšit se můžete na autorské čtení s Kateřinou Dubskou,
Posezení se seniory nebo na cestopisnou
přednášku o Číně a pro zájemce na besedu
Jak pracovat s webovým katalogem?
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Živé Přečkovice pro děti i dospělé
Přicházející léto jsme v Přečkovicích zahájili tradičně. Spolek Živé Přečkovice
ve spolupráci s kamarády a místními patrioty připravil pro dospělé tradiční ochutnávku piv v rámci akce nazvané Pivní
slavnosti, která proběhla 21. června 2019.
Přítomní mohli ochutnat nejen místního Patriota, ale i piva z jiných pivovarů –
piva značky Bernard, Dudák, Ferdinand

či Ježek. K pivu jsme si mohli pochutnat
na Tondově steaku – místní specialitě
Antonína Lance. Neboť počasí nám bylo
nakloněno, tak ochutnávka probíhala až
do pozdních nočních hodin.
Sobotní odpoledne 22. června 2019
patřilo v Přečkovicích dětem. Dětský
den byl zahájen o čtrnácté hodině v místním obecním centrálním parku a probíhal
v pirátském duchu. Děti plnily úkoly pirátů
a pirátek, získávaly za ně odměny ve formě razítek a sladkostí. V budově místního kulturního zařízení byli ve spolupráci
s místními myslivci a Lesy ČR přichystány
i naučné kvízy týkající se myslivosti, poznávání místní zvěře a jejich zvyklostí. Děti
si ověřily své znalosti i dovednosti, týkající se tohoto oboru, za což obdrželi pravé

myslivecké medaile. Počasí nám zpočátku
nepřálo, blížící se bouře zapříčinila na začátku akce menší účast soutěžících, vše
ale nakonec proběhlo za hojné účasti dětí
i dospělých.
Poděkování patří všem, kteří se na naší
dvoudenní akci v Přečkovicích podíleli.
Jitka Grunová, kronikářka Přečkovic

Zlatá fantazie v bojkovském muzeu
Léto je v plném proudu a s ním je v muzeu
živo. Turisté ze všech koutů České republiky i ze zahraničí zavítali také do Bojkovic
a nenechali si ujít jednotlivé expozice muzea. Jen během prázdninových měsíců se
s historií Bojkovska přišlo seznámit kolem
500 návštěvníků. Dalších 400 turistů navštívilo informační centrum, kde si koupili pohled, knihu s regionální tematikou
či nějaký jiný suvenýr z dovolené. Hodně
z nich si k nám přišlo také pro tip na výlet v okolí, informaci o možnosti se najíst
nebo ubytovat.
Lákadlem pro mnohé návštěvníky
byla a je i nadále výstava obrazů Marcely
Michalčíkové.
Rodačka ze Záhorovic nazvala svou
výstavu velmi poeticky – Zlatá fantazie.
Je pravda, že zlaté barvy je na jejich obrazech opravdu požehnaně. Výstava byla zahájena vernisáží 19. července 2019 za hojné účasti místních i přespolních milovníků
výtvarného umění.
Jako ve starověkém Egyptě se ocitnete při pohledu na sérii obrazů Marcely
Michalčíkové s tematikou faraonů. Velmi
romanticky a něžně působí díla zobrazující
motivy z říše ptáků a květin. Milovníky folklóru jistě potěší její detailně prokreslené
postavy v krásných slováckých krojích, jež
pochází stejně jako módní návrhy z počátků tvorby.
Marcela Michalčíková, rozená Grunová,
milovala malování již od dětství. V její
zálibě ji hojně od nejútlejšího mládí podNaše Bojkovsko

porovali rodiče. Na základní škole ji silně
ovlivnili učitelé výtvarné výchovy – učitelka Jindřiška Cimbálková a učitel Blažej Neradílek. Kromě výtvarné výchovy
milovala také zpěv. Chtěla jej studovat
na Janáčkově konzervatoři v Brně, úspěšně složila přijímací zkoušky, ale nakonec
nebyla přijata. Po ročním studiu na gymnáziu v Uherském Brodě se přihlásila
na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, kde byla přijata
na obor malba a dekorace. Po absolutoriu
uspořádala několik výstav, ale kvůli nemoci musela na nějakou dobu štětce a barvy odložit. Pak přišla další těžká životní
zkouška v podobě nemocného manžela,
který však svůj boj prohrál. V této nelehké
době se Marcela opět ponořuje do malování, ve kterém hledá útěchu, a její výsledek můžete až do 15. září letošního roku
obdivovat i v Muzeu Bojkovska.
Eva Hamrlíková
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Strážnickým festivalem se letos
rozezněl hlas Natálky Ondruškové
Rádi si zpíváme i jen tak, mimo zkoušky
a vystoupení, proto každoročně vysíláme do Uherského Brodu na soutěž Zazpívej, Slavíčku několik našich zástupců.
Po loňském úspěchu Matyáše Peřestého
přišly i ty letošní. Tanečnice Světlovánku
Veronika Jančová a Natálie Ondrušková
se dostaly přes první kola až do Veselí
nad Moravou. Už za takovou reprezentaci Světlovánku a Bojkovic obě zaslouží
velké poděkování. A Natálka pak pokračovala ještě dál. S BROLNem si zazpívala
v moravsko-slezském kole v Rožnově
pod Radhoštěm a pak také na celostátním kole v Brně, kam jsme ji celá skupina
jela podpořit. Větší fanklub tam neměl
žádný ze zpěváčků. Z Brna už nebylo
kam dál postoupit, ale z 20 finalistů porotci vybírali deset nejlepších – mezi nimi
byla i Natálka. A tak písnička Světlove,
Světlove v jejím podání zazněla nejenom
na letošním 15. světlovském bále, ale
také v jednom z amfiteátrů při přehlídce
zpěváčků na 74. MFF ve Strážnici. Moc
gratulujeme!
Karolína Peřestá

V Maďarsku nám diváci
tleskali přímo z bazénů
Hned v úvodu prázdnin jsme se dospívající Světlovánci v doprovodu cimbálové
muziky Koménka vypravili do Maďarska,
konkrétně do jihovýchodní části země.
A protože je Mórahalom, kde se festival
konal, lázeňské městečko, mohli jsme se
vykoupat v tamních termálních bazénech.
Ve venkovních lázních jsme měli i jedno
z mnoha vystoupení, při kterém nás diváci
sledovali přímo z vody. Myslím, že je jasné, jak moc nás lákalo skočit po dotančení
i v krojích za nimi. Kromě tancování jsme
si ze zájezdu přivezli i jiné kulturní zážitky.
Aby nám pořadatelé přiblížili maďarskou
kulturu, vzali nás například na prohlídku
do krásného města Szeged.
Festivalu v Mórahalomu se zúčastnilo celkem jedenáct folklorních souborů,
maďarských i zahraničních. Moc jsme
si to užili a už se těšíme na příští rok až
přijede maďarský soubor k nám do Bojkovic na Světlovský bál.
Karolína Matyášová

Světlovánek reprezentoval v Bitburgu
V německém Bitburgu se letos již po padesáté páté konal Europaeisches Folklore-Festival Bitburg. Je to jeden z nejprestižnějších
evropských folklorních festivalů, a my jsme
měli tu čest zavítat na tento festival už podruhé. Poprvé jsme v Bitburgu byli před
devíti lety – v roce 2010 s nejstarší složkou
Světlovánku. Díky tomu, že jsme měli úžasné zážitky z minula, jsme se na festival o to
více těšili. Letos jsme jeli i s mladšími členy,
kteří do nejstarší složky přestoupili, a vyvažují nám tak síly.
Cesta tam byla dlouhá, a když jsme po čtrnácti hodinách do Bitburgu dorazili, byli
jsme fakt rádi, že už jsme na místě. Město se
nám začalo vybavovat, a navíc jsme dostali
úplně stejné piloty jako před devíti lety, což
bylo milým shledáním, a začaly se připomínat první vzpomínky.
V den příjezdu jsme neměli žádné vystoupení, jen nás čekal společenský večer
se všemi tanečními soubory. V rámci něj
jsme měli předvést něco ze svého repertoáru a pak se vzájemně učit tance s ostatními
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soubory. Bylo to fajn oživení a jsme rádi, že
jsme se naučili něco málo z tanců pocházejících z Polska, Peru, Maďarska, Běloruska
a jiných zemí.
V sobotu nás čekal asi nejnáročnější
den. Měli jsme totiž čtyři vystoupení, která
byla vždy po několika hodinách. Takže jsme
se stále oblékali a vysvlékali z kroje, ale
zvládli jsme to bez újmy na zdraví. Na festivalu jsme navíc byli uvítáni českou hymnou,
při níž jsme procházeli uličkou mezi diváky
s vlajkou naší republiky. Byl to nádherný
pocit, který jsme si náležitě vychutnávali.
Ostatní dny jsme pak měli po dvou
nebo třech vystoupeních, takže to bylo
méně náročné. Volný čas jsme trávili různě,
buď jsme měli zkoušku, nebo jsme hráli
hry a trávili čas s ostatními soubory, nebo
jsme dospávali probdělé noci. Skvělé bylo,
že jsme opět dostali volňásky do aquaparku, ve kterém jsme byli i v roce 2010, což
jsme si užili a vyblbli se na pětimetrovém
skokánku nebo černém tobogánu, jako by
nám bylo deset.

Poslední den jsme šli do kroje třikrát. Stihli
jsme i nakoupit nějaké vítané domů – většinou jsme brali pivo Bitburger, jehož pivovar se ve městě nachází. Tato značka je
snad úplně všude a myslím, že jiné tam ani
nekoupíte. Měli jsme před sebou poslední
vystoupení na galavečeru a také loučení
s našimi piloty. Vystoupení se nám povedlo
a loučení bylo těžké, ale to už tak bývá. Německo bylo skvělé, moc jsme si to užili a reprezentovali jsme město, jak nejlépe jsme
dovedli. Díky všem zúčastněným, našim
vedoucím a taky velký dík CM Koménka!
Eliška Valášková

Naše Bojkovsko

KULTURA
P EHLED KULTURNÍCH A SPOLE ENSK CH AKCÍ NA M SÍCE
Přehled
kulturních azáspolečenských
akcí září, říjen
í– íjen 2019

Datum

Název akce

Druh akce

Po adatel

Místo konání

1. 5. – 31. 12.

Galu ka – Ko ík – Legátová – Zikmund

v stavy

M stská knihovna v Bojkovicích

M stská knihovna

19. 7. – 15. 9.

Zlatá fantazie. Obrazy Marcely Michal íkové

v stavy

Muzeum Bojkovska, p. o.

Muzeum Bojkovska

1. 9.

Farní pou na Provodov

poutní zájezd

ímskokatolická farnost Bojkovice

Provodov

8. 9.

Farní den

církevní akce

ímskokatolická farnost Bojkovice

farní zahrada

14. 9.

Setkání pod Sv tlovem

folklor

FS Sv tlovan

Tillichovo nám stí

22. 9.

Eva a Va ek

hudba, zp v

M sto Bojkovice, Muzeum Bojkovska, p. o.,

kulturní d m

27. 9.

Koncert Davida Krause a jeho kapely

hudba, zp v

Maják Bojkovice, z. s.

Klub Maják

28. 9.

Setkání u rozhledny

speciální akce

Klub skeptik , Muzeum Bojkovska

Rozhledna Na Skalce

30. 9.-4. 10.

T den knihoven

kulturní akce

M stská knihovna v Bojkovicích

M stská knihovna

1. 10.

100. v ro í zalo ení M

anské koly v Bojkovicích

vernisá v stavy

Z T. G. Masaryka Bojkovice, Muzeum Bojkovska p. o.

Muzeum Bojkovska

1. 10. – 30. 11. 100.v ro í zalo ení M

anské koly v Bojkovicích

v stava

Z T. G. Masaryka Bojkovice, Muzeum Bojkovska p. o.

Muzeum Bojkovska

3. 10.

Autorské tení s Kate inou Dubskou

kulturní akce

M stská knihovna v Bojkovicích

M stská knihovna

4. 10.

100. v ro í M

den otev en ch dve í

Z T. G. Masaryka Bojkovice

areál základní koly

5. 10.

Bi mování

církevní akce

6. 10.

Ned lní chvilka s dechovkou (ZU Bojkovice a Javorinka Strání)

hudba, posezení

Maják Bojkovice z. s.

náb e í Svobody

8. 10.

V elí medvídci od jara do zimy – dopoledne pro M

divadelní p edstavení

M sto Bojkovice, Muzeum Bojkovska, p. o.

kulturní d m

12. 10.

Divoké ko ky

travesti show

M sto Bojkovice, Muzeum Bojkovska, p. o.

kulturní d m

13. 10.

Pohádka o k i álovém srdci

divadelní p edstavení

Maják Bojkovice, z. s.

Klub Maják

18. 10.

JAZZ CAFÉ Jan Kavka Trio

hudba, zp v

Maják Bojkovice, z. s.

Klub Maják

24. 10.

Hudební podzim v Bojkovicích

komorní hudba

Maják Bojkovice, z. s.

Klub Maják

anské koly v Bojkovicích

ímskokatolická farnost Bojkovice

kostel sv. Vav ince

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Naše Bojkovsko
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Exkurze do lomu Bzová
Ráno jsem byl příjemně překvapen otevřením svých očí, následně sedl k počítači
a prohlédl poštu. Vida, vzpomněla si na
mě Pavlína Kolínková, sympatická spoluorganizátorka krajských ekologických
olympiád ve Valašských Kloboucích. Dala
mně na vědomí konání letošní olympiády,
na kterou jsem řadu let velice rád jezdíval.
V příloze emailu jsem zazřel harmonogram akce, ze kterého vyplynula náplň
třídenního klání mladých ochránců životního prostředí.
V pátek měli naplánovanou exkurzi do lomu Bzová. Ale vždyť je to kousek
od Uherského Brodu, takže jsem se dal
okamžitě do hledání klíčů od své Felicie.

ké výchovy ve Valašských Kloboukách,
hodně a hodně práce. Museli řešit velmi
náročné testy, ve kterých měli rozpoznávat republiková naleziště nerostných surovin, provádět analýzu dat anebo pracovat
s odborným textem. Ale tyto olympiády
mají to specifikum, že práce je po pracovně náročném dni prokládána zábavou.
Nebylo tomu jinak i ve čtvrteční večer,
ve kterém soutěžící v jimi připravených
scénkách mimo jiné imitovali trilobity žijící v prvohorách. Škoda, že jsem uvedený
večer nebyl dané zábavě přítomen, mohl
jsem se stát v převleku vůdčí zkamenělinou prvohor. Věkově na to skoro mám.
Ale zpět k tomu pátečnímu dopoled-

Uspěl jsem. Cesta do Bojkovic byla útrpná,
takovou mlhu jsem letos ještě nezažil, viditelnost tak kolem sta metrů, jistý jsem si
byl akorát směřováním mého vozu na východ. Projel jsem Bojkovicemi, Krhovem,
a strmou silničkou nad Bzovou vyšplhal
k odbočce k lomu.
Netrvalo dlouho a já uviděl k ní z hlavní silnice odbočující autobus Envirocentra. Vydal jsem se v jeho stopách, abych
po několika minutách spatřil mně tak
dobře známý obraz desítek studentů
z celého Zlínského kraje, obklopujících
průvodce, ředitele společnosti Jaromíra
Svobodu. Jeho odborný výklad sledovali
velmi pozorně, neboť již dopředu věděli, že po obdržených informacích budou
muset v odpoledních hodinách řešit úkol,
který se bude bezprostředně týkat exkurzního místa.
Je třeba předeslat, že už předcházející
den měli na Kosence, metropoli ekologic-

ni. Samotný lom na mě udělal dojem především svou rozlohou. Cožpak o to, lomů
je v Bílých Karpatech celá řada, většinou
ale takových, které disponují strmými,
téměř kolmými stěnami. Lom v Bzové má
spíše charakter vzhledu několika pater, ve
kterých se dosud uskutečňuje těžba velmi jakostního pískovce. Ten byl zpovzdálí
viditelný v podobě mohutných, mocností snad dvoumetrových, lavic, svou masivností respekt vzbuzující. Při pohledu
na jednotlivá patra bylo sympatické, že
některá z nich byla místy poseta náletovými dřevinami, takže se na nich kámen
příkladně snoubil s mladými habry, lískami, javory, jasany, i se sem tam zastoupeným modřínem. V paprscích zvolna se nad
obzor zvedajícího slunce se tak lidskému
zraku zjevovala krása poznenáhlu se zabarvujícího listí stromů babího léta. Až na
to bláto, ale i to ke krajině také patří…
Náš průvodce nás všechny, studen-
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ty i pedagogický doprovod, zasvěcoval
do historie i současna těžebního prostoru.
Podrobně uváděl i možnosti odbytu a využití lomového kamene. Studenti mu občas pokládali otázky, na které s přehledem
zasvěceně odpovídal. Mimo jiné v jednom
okamžiku uvedl, že se v prostoru lomu nacházejí v pískovci a slínech i otisky živočichů a rostlin, kteří žili na dně moří před
desítkami milionů let. Bylo už jen otázkou
času, kdy zazněla výzva: „A nyní se na ty
paleontologické nálezy pojďme podívat!“
V tu chvíli moje rty polohlasem opustila
slova: „Kam bychom chodili, stačí se podívat na mě!“ Několik kolem mě stojících
děvčat se ke mně s úsměvem a zřejmě
i porozuměním obrátilo. Několik ukázek
otisků života dávné minulosti jsem krátce
na to uviděl na vlastní oči, žel pískovcové
bloky s otisky vážily několik desítek kilogramů, takže jsem se musel svým kapsám
omluvit.
Někteří studenti však nerezignovali
a hledali i menší úlomky. Sem tam něco
našli, dělit se ale se mnou nechtěli. Nebylo
divu. Ono odnést si domů několik milionů
(let), kdo by rozdával…
Od jednoho z přítomných porotců
soutěže jsem se dozvěděl, že studenti
budou muset v odpoledních hodinách
ve Vysokém Poli řešit otázku, co s lomem,
až tento ukončí svou činnost. Blesklo mě
hlavou, já bych asi chtěl mít těmito místy
vedenou naučnou stezku, vyhledávanou
nejenom bojkovskými školami. Kde jinde
v našem kraji je vidět tak krásný, okrově zbarvený pískovec se šedým jádrem
a poutavé paleontologické nálezy? Navíc jsou tato místa prostoupena pestrou
vegetací, nabízí se i možnost z těchto
vyvýšených poloh dalekých výhledů do
okolní krajiny. Pár kilometrů by bylo možné zhlédnout trachyandesit v lomu Bučník
anebo další vyvřelinu ve starohrozenkovském lomu. Dalo by se zajít i k usedlosti
žítkovské bohyně… A pokud by na dně
lomové lámy časem vzniklo jezírko, snad
by se dal pozvat k návštěvě této lokality
kvůli pestrému reliéfu i Vinnetou…
Prozrazovat studentům tyto moje myšlenky jsem pochopitelně nemohl. Nebylo
by to férové. Důležitější než to, co si myslím, byly ale zvídavé oči oněch mladých
lidí. Jestli jejich zájem o přírodu vydrží
a oni ho pak budou následně předávat
svým vrstevníkům, tak nebudeme muset
mít starost o naši krásnou krajinu.
Jaromír Slavíček, emeritní profesor
uherskobrodského gymnázia
Naše Bojkovsko
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Miramare
Letošní dovolenou jsme naplánovali v Itálii. Při cestě za odpočinkem jsem
projížděl kousek od italského Terstu, kde
se nachází zámek Miramare s parkem
se vzácnými dřevinami a velkým množstvím soch. Zámek se velmi podobá
zámku Nový Světlov. Setkal jsem se s vedoucím historické části muzea a k mému
velkému překvapení o slováckém Miramare neví v Miramare zhola nic. Tak jsem
jim předal publikaci (sice jen v češtině),
kontakty a uvidíme, zda budou mít v Itálii zájem navázat bližší spolupráci a třeba
i propagovat Bojkovice.
Petr Viceník

Traktorový den, Oharkiáda, Prázdninový den
pro děti aneb prázdniny v Krhově a Bzové
Hasiči, osadní výbory a další dobrovolníci
se podíleli na přípravě a organizaci řady
netradičních prázdninových akcí, určených pro děti i dospělé. Krhov zaujal akcí
nazvanou Traktorová jízda a Bzová vedle
Prázdninového odpoledne pro děti, pořádaného 26. července 2019, uspořádala
I. ročník Oharkiády – Koštu zavařených
okurek. Do soutěže bylo přijato 27 vzorků okurek, přičemž nejvíce bodů získali
zavařené okurky od Ludmily Švajdové,
Barbory Juračkové a Romana Šopíka.
K zakousnutí nechyběly ani pomazánky,
třeba škvarková či horalská. Oharkiáda
se konala 9. srpna 2019 a místem konání
byla hospoda ve Bzové.
Zdenka Maňasová

Oharkiáa

Traktorový den

Naše Bojkovsko
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církev

Z liturgického kalendáře
ZÁŘÍ – Naše škola, to je škola,
rádi do ní chodíme, mnohému se učíme
Nový začátek, nový školní rok pro děti
školou povinné – pro naše školáčky začíná nový školní rok. Po prázdninách,
odpočinku a načerpání nových sil vstupují naše děti do období povinností,
které jim přináší školní rok. Doba mnohých radostí, událostí, mnohdy i těžkostí a problémů. Vážení rodiče, pomáhejte
dětem v jejich školních povinnostech,
ať mají ve své rodině pevnou oporu,
šťastný domov. Dětem i rodičům přinášíme krátké povzbuzení do tohoto nového období ústy sv. Augustina: „Dýchej
na mě, Duchu svatý, abych svatě myslel.
Pobízej mě, Duchu svatý, abych svatě jednal. Ochraňuj mě, Duchu svatý,
abych svatost nikdy neztratil!“
Rodičové nezapomeňte, přihlásit
své ratolesti do hodin náboženství, aby
k prvnímu svatému přijímání bylo dětí
více než letos. Nezapomeňte, školáci
i školáčkové, v neděli před začátkem
školního roku na mši svatou a vyprosit
si dary Ducha svatého a ochranu Panny
a Marie pro nový školní rok!
8. září – NAROZENÍ PANNY MARIE
Bůh dal světu Matku Kristovu, Matku
všech křesťanů. Panna Maria náš nejdokonalejší vzor. Maria je jitřenkou spásy
a znamením naděje pro celý svět. Tvoje
narození Matko Boží, zvěstovalo radost
celému světu. Ona je jedinečným vzorem pro každého člověka, je svědkyní
a nositelkou Boží lásky, která proměňuje

svět. Ona byla vyvolena za Matku Boží,
ona přináší radost každému člověku,
ona je zdroj síly pro každého člověka.
12. září – JMÉNO PANNY MARIE
Tento svátek zavedl papež Inocenc XI.
jako slavnost vděčnosti za záchranu křesťanství a křesťanské kultury
ve střední Evropě.
15. září – PANNA MARIA BOLESTNÁ
„Teď pro vás trpím, ale raduji se z toho,
protože tím ve svém těle doplňuji, co
zbývá vytrpět do plné míry Kristových
útrap.“/Kol 1,24/ Sedm Mariiných bolestí představuje život až po okraj naplněný utrpením ve spojení se svým synem.
28. září – SVATÝ VÁCLAV
Svatý Václav – vévoda české země /
907—929/, mučedník a hlavní patron
českého národa. Modlitba za národ:
„Bože, Otče nás všech, děkujeme ti
za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme ti, že jsi
nám ji po staletí pomáhal chránit proti
nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme Tě, dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili
ve vzájemném porozumění a aby každý
na svém místě po vzoru svatého knížete Václava zodpovědně konal svůj úkol.
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen.“

2. říjen – SVATÍ ANDĚLÉ STRÁŽNÍ
„Najednou u nich stál Anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila.“ /Lk 2,9/
Bůh poručil svým andělům, aby nás
střežili na všech našich cestách. Mějme
každý svého anděla strážného za svého
vůdce a přímluvce u Boha, posilujme
náš vztah k svému andělu, ať je našim
vůdcem a přímluvcem celým životem.
7. říjen – PANNA MARIA RŮŽENCOVÁ
„Růžence perličky-do nebe cestičky. Život,
kdo jimi si značí, k spasení dojista kráčí.“
„Vezměte znovu s důvěrou do rukou
růženec a objevte ho v novém světle Písma svatého v harmonii s liturgií
a v kontextu každodenního života.“ /
Jan Pavel II/
Růženec je modlitbou, která nám ukazuje spojení Marie s Kristem a jeho vykupitelským posláním. Je to i modlitba, kterou prosíme Boha za odpuštění
svých hříchů, ochranu před vším zlým.
Modlitba růžence nás vede k hlubšímu
poznání naší víry. Je věnec duchovních růží – modlitba, kterou se utíkáme
k Matce Boží. Je modlitbou všeho lidu,
našich rodin a milujících srdcí, je nebeský prostředek, který vzdaluje od nás
spravedlivý Boží hněv.“/Řehoř XIII/
PODĚKOVÁNÍ všem věřícím za pomoc,
účast, výzdobu, za krásnou slavnost Božího Těla. Také za každou pomoc a službu pro naši farnost.
CO NÁS ČEKÁ
1. 9.
8. 9.
5.10.

Pouť na Provodov
Farní den
Biřmování
Emílie Salátová
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společenská kronika
Odešli z našich řad

Paní Zdenka Sedlářová, 1923-2019

Zdeňka Dlapová, 76 let, Bzová
Marie Jahůdková, 72 let, Bojkovice
Jindřiška Michalčíková, 81 let, Bojkovice
Jarmila Novotná, 85 let, Krhov
Jarmila Ondřejová, 91 let, Bojkovice
Zdeněk Pavlacký, 61 let, Bojkovice
Marie Pavlíková, 85 let, Bojkovice
Františka Slavíčková, 80 let, Bojkovice
Karel Sommer, 81 let, Bojkovice
Marie Sommerová, 78 let, Bojkovice
Anežka Strnková, 79 let, Přečkovice
Milada Surá, 84 let, Bojkovice
Jaroslav Urbánek, 77 let, Bojkovice
Jaruška Zemánková, 88 let, Bzová

Dne 11. srpna 2019 nás opustila maminka, babička, prababička, sestra a teta,
Zdenka Sedlářová. Zdenička, rozena Bosáková, byla jednou z nejstarších členů
bojkovského Sokola, zasloužilá amatérská herečka a učitelka mateřské školy
v Praze se specializací na hudební výchovu. Spolu s jejím manželem, profesorem Richardem Sedlářem, žila většinu života v Praze a od jeho smrti v roce 1990
střídala pobyt mezi Prahou, USA a Velkou Británií. Zdenka Sedlářová se dožila
96 let. Za její život rodina a přátelé poděkují ve čtvrtek 24. října 2019 mší svatou,
slouženou v kostele svatého Vavřince v Bojkovicích.
Zuzana Feachem

Vzpomínáme
Dne 8. května 2019 jsme si připomněli
nedožité 75. narozeniny naší maminky,
paní Věry TREJBALOVÉ
a 16. srpna 2019 šest let od jejího úmrtí.
Vzpomínají dcery s rodinami
Kdo lásku a dobro dával, ten neodešel
a žije v našich srdcích dál.
Dne 26.července 2019 jsme vzpomněli
smutné 4. výročí
úmrtí pana Františka KAPSY.
S láskou vzpomíná manželka
a synové s rodinami
Úsměv měl na rtech, dobrotu v srdci,
lásku v duši.
Dne 15. srpna 2019 by se dožil 75 let pan
Ludvík ONDRUŠEK.
Děkujeme všem, kteří na něho nezapomněli
a vzpomínají s láskou s námi.
Manželka Libuše, syn Michal a Libor s rodinami

V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk nikdy nesmíří…
Dne 23. srpna 2019 uplynul smutný rok, co nás
navždy opustila paní Jana SLABIŇÁKOVÁ.
S úctou na maminku vzpomínají synové s rodinami
a na láskyplnou náruč prababičky nikdy
nezapomenou Natálka s Vojtíškem

Dne 27. září 2019 uplynulo 10 let, co nás navždy
opustil pan Josef ŘEZNÍČEK.
Stále vzpomíná manželka, synové s rodinami
a ostatní příbuzenstvo

Když umře maminka, sluníčko zajde. Srdci zůstane
smutek a chlad. V tom širém světě sotva se najde,
kdo by, jak maminka, uměl mít rád.
Dne 14. září 2019 vzpomeneme první výročí úmrtí
paní Hany JURAČKOVÉ.
S láskou v srdci vzpomíná dcera Hana

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

Přijetí nejlepších vycházejících žáků starostou města
V pondělí 17. 6. 2019 bylo přijato starostou města Petrem Viceníkem šest
žáků 9. ročníku s nejlepším prospěchem
a dva nejlepší sportovci školy.
Žáci s výborným prospěchem a příkladným chováním:
IX. A Lucie Brůzlová
Natálie Fojtíková
Viktorie Urbánková
IX. B Tomáš Hamšík
Denisa Šopíková
Tereza Vápeníková
Nejlepší sportovci školy:
IX. B Erik Bulejko
Pavla Tvarůžková
Naše Bojkovsko
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SPORT

Horská kola a 10. ročník Sella Ronda HERO
V sobotu 15. června 2019 se jelo v srdci italských Dolomitů Mistrovství světa
v MTB maratonu horských kol.
Start i cíl byl v malé horské vesničce
Selva di Val Gardena. Trasa byla dlouhá
86 km, kde jezdci nastoupali 4 500 výškových metrů v převážné části po nezpevněných cestách a trailech.
Závod vedl jezdce přes pět horských
průsmyků: Passo Gardena, Passo Campagnolo, Sourass, Passo Pordoi a Passo
Duron.
Závod není extrémní svojí délkou, ale díky
extrémním podmínkám: obrovská porce
nastoupaných metrů, vysoká nadmořská
výška, kde se špatně dýchá, nevyzpytatelné
počasí a extrémně prudké výjezdy průměrně 18%, místy jsou úseky se sklonem 28 %.
Závodu se účastnilo přes 5 000 jezdců
z 34 zemí světa. Bojkovice zastoupili Zdeněk Vavruša a Pavel Koníček, kteří také
závod úspěšně dokončili. Velká poklona
a gratulace za HEROický výkon.

Petr Viceník

Distribuční místa
Zpravodaj města je možné 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
Místní knihovna Nezdenice
Obecní knihovna Bzová
Obecní knihovna Přečkovice
Trafika Bojkovice
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FOTOGALERIE

Boží Tělo | 23. 6. 2019

Tečka za sezónou - Žamboši | 25. 6. 2019

Vernisáž výstavy Zlatá fantazie| 19. 7. 2019

Vzpomínková akce k uctění památky Vladimíra Pitky | 21. 7. 2019

Foto: Eva Hamrlíková, Petra Skočovská, Marie Ušáková, Helena Kovačíková
Naše Bojkovsko
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FOTOGALERIE

Pivní slavnosti | 20. 7. 2019

Svatovavřinecké hody | 11. 8. 2019

Foto: Petr Kopřiva, Eva Hamrlíková

