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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dny se pomalu, ale jistě zkracují, což je příznakem pomalu kon-
čícího, první polovinou propršeného a druhou polovinou tropic-
kého léta. Děti se pomalu po prodloužených půlročních prázd-
ninách znovu vracejí do školy. Pevně věřím, že výuka již nebude 
přerušena díky šíření viru a děti budou moci nasávat vědomosti 
plnými doušky v přímé výuce.
 První pololetí tohoto roku bylo jednoznačně ovlivněno covi-
dovou epidemií. První kulturní akcí, která mohla proběhnout na 
našem náměstí byly Pivní slavnosti, následovaly třídenní hodové 
slavnosti, Gulášfest a prázdniny byly zakončeny Majákfestem. 
Lidé akce hojně navštívili a troufnu si napsat, že se po dlouhé 
době i dobře bavili.
 Druhou stranou covidové epidemie je výpadek na příjmové 
stránce rozpočtu města. Ještě stále nejsme schopni predikovat 
skutečný výpadek, ale předpokládáme, že v absolutní hodnotě 
bude 10–15 mil. Kč. Tomuto se musí podřídit i další investiční 
a provozní aktivita města. Všechny kapitoly rozpočtu prošly dů-
kladnou revizí a všechny ne zcela nezbytné výdaje byly kráceny. 
Pouze jedna akce ze všech plánovaných akcí byla zcela přeru-
šena. Jedná se o projektovou dokumentaci na novou budovu 
městského úřadu. Ne, že bychom neměli finance na dokončení 
projekčních prací, ale v nejbližších pěti letech nevidíme reálnou 
možnost přejít do realizační fáze. Ostatní plánované akce běží 
dál. Na koupališti vyrůstá provozní budova. Na jaře bude nutné 
ještě pořídit tepelná čerpadla, vybavení bufetu a zakoupit mobi-
liář a inventář. Kolumbárium je dokončeno, chodník Luhačovic-
ká II bude realizován v následujících dvou měsících. Do konce 
roku bude taktéž vyměněno staré veřejné osvětlení v Bezručově 
čtvrti, sídlišti Čtvrť 1. máje, ulicích Pitínská, Drahy a Nad Zahra-
dami. Ve škole dokončujeme projekt modernizace čtyř odbor-
ných učeben a zvýšení rychlosti internetu.
 O dotační tituly je požádáno v projektech revitalizace Podhájí 
a parkoviště za městským úřadem. Doufám, že budeme úspěšní 
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a realizace těchto akcí proběhne v příštím roce. O dotaci máme 
také požádáno v místní akční skupině. V této akci obměníme na 
kulturním domě židle a stoly, osvětlení a ozvučení. U náměstí by 
měl vyrůst moderní mobilní sanitární kontejner s WC. U památ-
kového domku čp. 302 dokončujeme instalaci dobového ven-
kovního vybavení, ke kterému během podzimu přibude i stodola 
využitelná nejenom k  výstavní funkci, ale i k  pořádání menších 
kulturních akcí, jakou může být již v příštím roce fašanková zabi-
jačka. Projekční práce nutné k získání stavebního povolení pokra-
čují i na cyklostezce Bojkovice-Komňa, na projektu odkanalizová-
ní místní části Přečkovice a také na změně územního plánu.
 Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval 28. září na svátek 
sv. Václava ke společnému setkání u rozhledny Na Skalce a abych 
Vám popřál příjemné prožití zbytku léta a školákům radostný 
vstup do nového školního roku.

Petr Viceník, starosta města

O příjemný vzhled města se stará a vylepšuje jej nejenom městský úřad, ale rovněž samotní obyvatelé a podnikatelé. Příkladem je Kavárna 
Katka, která nainstalovala originální a jedinečnou plastiku. Děkujeme majitelům kavárny za skvělý nápad a perfektní zrealizovanou práci.
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Zprávy z radnice
 Správa železnic, s. o. oznamuje, že od 3. září 2020 do 30. listopadu 2020 pro-

běhne výluka v úseku Bojkovice – Nezdenice na trati 341 Staré Město u Uherského 
Hradiště – Vlárský průsmyk. Po dobu výluky budou vybrané vlaky v úseku Uherský 
Brod – Bojkovice – Vlárský průsmyk nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. 
Zastávka Bojkovice bude umístěna na zastávce autobusů Bojkovice, žel. st., a za-
stávka Bojkovice-město na zastávce autobusů Bojkovice u obchodního domu TIS.

 V sobotu 4. července 2020 proběhlo v obřadní síni městského úřadu první le-
tošní vítání občánků do života. Mezi občany Bojkovic bylo přivítáno 15 nejmenších 
obyvatel města.

 Dřevěný odpočinkový altán byl postaven na cyklostezce do Krhova. Dřevěná 
krytá konstrukce, kterou darovaly městu Lesy České republiky, je postavena na be-
tonovém základu a bude sloužit cyklistům nejen k odpočinku, ale bude je chránit
i před rozmary počasí.

 Muzeum Bojkovska bylo na konci června 2020 zapojeno do akce nazvané 
Víkend památkových domků, během kterého bylo možné na Slovácku navštívit pa-
mátkové domky, objekty lidového stavitelství a malá muzea. Snad příští rok k nim 
přibude i lidový domek čp. 302 v Potoku.

 Přečkovice dostaly novou originální autobusovou zastávku. Vyrobil ji Václav 
Ventluka se svými kolegy z bojkovických technických služeb.

V nedožitých 104 letech odešla Růžena Bunžová
Růžena Bunžová se narodila 23. července 
1916 v Rousínově u Brna jako nejmladší ze 
čtyř dětí poštmistra Aloise Kadlčíka a jeho 
ženy Ludmily. 
 Během svého mládí se setkala se dvě-
ma československými prezidenty. Jako je-
denáctileté děvče vítala v kroji na návštěvě 
v rodném městě T. G. Masaryka. V roce 1937 
pak provázela opět v kroji Edvarda Beneše 
na Výstavě Slovácka v  Uherském Hradišti, 
kde po absolvování obchodní akademie 
nastoupila jako sekretářka do advokátní 
kanceláře. Tam se také seznámila se svým 
budoucím manželem JUDr. Bohumírem 
Bunžou. Vzali se v roce 1940 a společný ži-
vot začali v Bojkovicích, kde se její manžel 
stal přednostou okresního soudu. Od ma-
jitele zámku koupili část zahrady a postavili 
si na pozemku dům. Tam se jim také naro-
dili dvě děti – Petr a Helena.

Štěstí ale skončilo 
v  roce 1948, kdy se 
rodina lidoveckého 
poslance musela 
rozdělit. Bohumír 
Bunža se stal pro 
komunistický re-
žim nepohodlným, 
před rozsudkem 

smrti emigroval do ciziny. Růžena zůstala 
s dětmi nejprve v Bojkovicích a pak se s nimi 
přestěhovala do Brna. Společně plánovali 
odchod z Československa, Růženě s dcerou 
se podařilo odejít do zahraničí v roce 1967. 
Syn Petr byl na hranicích chycen a uvězněn. 
Celá rodina se nakonec sešla až v roce 1968 
v Itálii. V roce 1977 se Bunžovi přestěhovali 
z Říma do New Yorku.  Manželé Bunžovi se 
zde zapojovali do řady kulturních a spo-
lečenských krajanských spolků, vydávali 

publikace. Růžena byla dlouholetou člen-
kou pěveckého sboru Velehrad. Byla velmi 
aktivní, ráda cestovala, vařila a věnovala se 
zahrádce. Manželé Bunžovi navštívili spo-
lečně Bojkovice v květnu 1990, pak několi-
krát zde zavítala Růžena i sama.
 Růžena přežila svého muže (+listopad 
1990) i syna (+2018). Zemřela 23. června 
2020 ve svém domově, kde se o ni starala 
rodina – dcera Helena a snacha Greta, tři 
vnuci a tři pravnuci. 
 Eva Hamrlíková, Muzeum Bojkovska

Muzejní spolek Aloise Jaška připravuje pro své členy a další zájemce zájezd do 
Muzea opevnění v Králíkách s prohlídkou dělostřelecké tvrze Hůrka, největší 
z pevnostních staveb ze 30. let 20. století, které jsou na území České republiky 
přístupné veřejnosti. Je součástí Králické pevnostní oblasti. Zájezd se uskuteč-
ní v sobotu 19. září 2020. Zájemci se mohou hlásit u paní Evy Mikešové, která 
poskytne bližší informace (tel: 776 867 262, e-mail: mikescat@seznam.cz)
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V noci ze 13. na 14. dubna1950 byly v rám-
ci Akce  K zlikvidovány všechny mužské 
řády. Řeholníci byli internováni do  sou-
střeďovacích klášterů a  jejich majetek 
zabaven státními úřady. Jednalo se o ná-
silnou nezákonnou likvidaci řeholních 
řádů. Neexistovala žádná právní norma, 
která by takový postup státních orgánů 
umožňovala. Likvidace klášterů řeholních 
sester byla naplánována pod názvem 
Akce Ř na noc z 27. na 28. září 1950. Dotkla 
se 11 896 řeholních sester v celém Česko-
slovensku, z toho 7 643 jich žilo v českých 
zemích a  4  253 na  Slovensku. Dějištěm 
Akce Ř se staly i Bojkovice.
 V roce 1950 si dominikánky připomí-
naly 20.  výročí od  zahájení své činnosti 
v  Bojkovicích. V  roce 1930 převzaly péči 
o  sirotky, v  letech1937-1938 vystavěly 
na  zelené louce novou školní budovu, 
kde provozovaly sirotčinec, mateřskou 
školu, od roku 1940 Střední odbornou 
školu, vedly zimní hospodyňské kurzy atd. 
V roce1948 komunitu tvořilo 19  sester, 
které zajišťovaly výše uvedený provoz 
a k tomu vedly hospodářství, jehož výnos 
přispíval na živobytí sirotků a sester.
 V  roce 1948 se podařilo domini-
kánkám splatit zbývající dluh za  stavbu 
domu v  Bojkovicích. Celkově byl jejich 
majetek oceněn v roce 1948 následovně: 
budova 3.300.000 Kč; hospodářská bu-
dova 500.000 Kč; pole 40.320 Kč; zahrada 
30.000 Kč; živý inventář 100.000 Kč; vnitřní 
vybavení budovy 370.000 Kč.
 V listopadu 1948 byla zestátněna Od-
borná škola pro ženská povolání. „Bylo 
nařízeno, aby sestry odevzdaly novému 
vedení všechen inventář, knihy, místnosti.“ 
Koncem června 1949 tak z nařízení komu-
nistických úřadů skončila činnost sester 
jak v mateřské škole, tak ve střední odbor-
né škole. Sestry převzaly péči o 25 batolat 
a 70 dětí předškolního věku z celého Gott-
waldovského kraje.
 V pondělí 25. září 1950 byly sestry na 
svých pracovištích u dětí. V hospodářství 
měly na  odpoledne naplánováno sušení 
sena. Představená cosi vyřizovala, když 
k ní přiběhla udýchaná sestra vracející se 
z  pole. Volá: „Je zle! Buď nějaká kontrola 
nebo jedem všechny pryč“. Přijelo auto 
s  několika pány z  Gottwaldova. Vrátili 
nás, prý už nikam nesmíme, musíme být 
všechny doma!“
 Sestrám byl předán vyhošťovací de-
kret tohoto znění: „Vzhledem k  tomu, že 
veškeré dětské útulky a  domovy, které 
až dosud vedly řeholnice, byly v  těchto 
dnech zestátněny, je nutno abyste řeholní 
ústav opustily a přestěhovaly se do býva-
lého kláštera jezuitů v  Bohosudově. Celý 
objekt byl ihned obklíčen místní policií, 

byl odpojen telefon a  sestry už nesměly 
k  dětem. Dokonce jim nebylo dovoleno 
se s  nimi ani rozloučit. Odjezd určen na 
27.  září  1950 časně ráno. To byla velmi 
krátká doba na urovnání všech nutných 
zápisů, týkajících se sirotčince. Sestry pra-
covaly ve dne v noci. Nastalo rychlé balení 
osobních i společných věcí pro nejnutnější 
potřeby v  novém koncentračním bydlišti. 
Všechny sestry mohly s  sebou vzít pouze 
čtyři skříně na šaty, pro každou sestru po-
stel se slamníkem a židli, společné stoly z jí-
delny, dva malé stolky, tři šicí stroje, nějaké 
kuchyňské nádobí. Vše ostatní muselo zů-
stat v Bojkovicích a bylo zabaveno státními 
úřady. V  hospodářství musely sestry ne-
chat dva koně, čtyři krávy, tři jalovice, dvě 
telata, dvě kozy, dvě ovce, čtyři vepře, osm 
selat, sedm kachen, devět hus, čtyřicet 
slepic a tři úly včel. K tomu veškeré vyba-
vení hospodářství: vozy, bryčky, žací stroje, 

brány, pluhy včetně veškeré úrody a zásob 
z roku 1950: jetele, slámy, kukuřice, pšeni-
ce, žita, ječmene.
 Ve dvě hodiny ráno 27. září 1950 ce-
lebroval v  domácí kapli kněz naposledy 
mši svatou. Po odchodu sester byla kap-
le přeměněna na společenskou místnost. 
Oltář, sochy a  mešní roucha umístěny 
v  bojkovském kostele, lavice odvezeny 
do Luhačovic.
 Bojkovice byly pohříženy ve  spánek, 
když sestry nasedaly s  příručními zava-
zadly do  připraveného autobusu. Nikdo 
o  tom nevěděl, protože bylo rozhlášeno, 
že sestry odjedou až ráno o osmé hodině. 
Cesta byla velmi dlouhá a namáhavá. Au-
tobus jel postranními cestami a oklikami, 
aby nebudilo mezi obyvateli moc pozor-
nosti tolik autobusů jedoucích z  různých 
míst do soustřeďovacích klášterů. Do Bo-
hosudova dorazily sestry až pozdě večer. 

Bojkovické stopy sester dominikánek – II. část
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Za protektorátu u nás bydlel cikán, ale byl 
trochu jiný než ostatní cikáni. Měl bílou 
pleť a  hodně napodoboval bílé, i  svým 
chováním. Jmenoval se Ladislav Murka. 
Říkalo se, že ho jeho maminka Romka, 
měla s  bílým mužem. Ve  čtyřicátém dru-
hém roce, když měli jít příslušníci rom-
ského etnika na odsun, přišli se cikáni 
z cikánské osady s ním rozloučit a ptali se 
ho: „Laďo, ty nejdeš s nama? Tys nedostal 
předvolání? Ne, já nic nemám.“ Tak cikáni 
odešli a jak odešli, povídá Ladík mamince: 
„Tetičko, já asi nejsu cigán, protože jsem 
nic nedostal a mňa nevolajú.“ A maminka 
mu na to povídá: „Laďo, myslím nejsi.“ Ale 
pak v noci, před ránem někdo zabouchal 
na okno, tatínek okno otevřel a ozvalo se: 
„Prosím vás, kde máte toho cigána? Tož 
kde by byl, spí.“ Maminka ho musela jít 
vzbudit a  povídá: „Laďo, stávaj, přišli pro 

tebe.“ Svázala mu do uzlíku chleba a  kus 
špeku a Laďa šel na transport. Dlouho jsme 
o něm nevěděli, až začal psát, sice neumě-
le, všelijak, moc vzdělání neměl. Vždycky 
psal: „Tetičko a strýčku, pošlete mě nejaký 
balíček a  nezapomeňte na ponožky.“ Žá-
dost o ponožky se vždycky opakovala. Ma-
minka se pokaždé snažila ponožky sehnat, 
i když v té době to nebylo snadné. Textilie 
za  války byly těžko k  sehnání, k  jejich za-
koupení musely být také poukázky zvané 
„body“. Moje hodná maminka tyto potíže 
vždycky nějak překonala.
 Ke konci války Ladík už psával: „Tetičko 
a strýčku, už sa těším na koně Lucku a Fuksa, 
co sem jich poklúzal a už sa brzo shledáme.“ 
Přišel konec války, cikáni se začali vracet 
z  koncentráků, moc se jich nevrátilo, La-
dík mezi nimi nebyl. Tatínek se šel po něm 
poptávat po  úřadech. Nakonec zjistil, že 

zahynul na pochodu smrti v  čtyřicátém 
pátém roce. 
 V  letošním roce vzpomínáme 75.  vý-
ročí ukončení 2.  světové války. Sedmde-
sát pět let je dlouhá doba. Za tu dobu 
už byly vzpomenuty snad všechny oběti, 
rozebrány všechny důvody vypuknutí to-
hoto nejstrašnějšího konfliktu, který měl 
za  následek miliony lidských obětí a  ne-
dozírné škody materiální a na konec i mo-
rální. Všechny medaile už byly rozdány 
a  pomníky a  pamětní desky instalovány. 
Věnujme alespoň tuto malou vzpomínku 
člověku, který byl kdysi také občanem Boj-
kovic a  zaplatil svým nevinným životem, 
jako mnoho jiných, za to, že vládcové to-
hoto světa připustili, aby se dočasně moci 
ujaly síly zla.
 Podle vyprávění paní Jiřiny Dolinové 

zpracovala Eva Mikešová

Nákladní auto se slamníky ještě nepřijelo, 
a  proto první noc spaly sestry v  holých 
místnostech na chladné dlažbě. Bylo 
28. září a  svátek měl sv.  Václav, patron 
Útulku v Bojkovicích. Bohosudov byl jed-
ním z  mnoha soustřeďovacích klášterů 
pro řeholnice. Celkem tam bylo 28.  září 
1950 internováno 400  Milosrdných ses-
ter sv.  Kříže a  150  dominikánek. Celkem 
550 sester v jednom koncentračním kláš-
teře. Dominikánky byly do Bohosudova 
svezeny kromě Bojkovic také z Olomouce, 
Brna, Přerova, Vyškova, Morkovic, Vlaštovi-
ček, Prahy-Krče a Prahy-Černé ul. Až do říj-
na 1951 zůstaly v Bohosudově jednotlivé 
komunity jako společenství pospolu po-
dle míst odkud byly přivezeny. Devatenáct 
bojkovských přistěhovalkyň si zařídilo do-
vezeným nábytkem dvě prostorné pokoje 
k obývání. K podélným stěnám rozestavily 
postele, které ukryly za  bílými plentami, 
prostřední široká ulička vybavena dlou-
hými jídelními stoly. Podobně si upravily 
svoje bývání též ostatní komunity.
 Na mši svatou docházely sestry do bo-
hosudovské baziliky. Vrchní dozor nad se-
strami internovanými v Bohosudově měla 
státní policie a  její referentky. Sestry ne-
směly volně vycházet ani přijímat návště-
vy. Kuchyně byla společná pro všechny 
sestry, ale vařila si každá komunita zvlášť. 
Sestry kuchařky si vzájemně vypomáhaly. 
V  prvním období pobytu v  Bohosudově 
byly sestry zaměstnány domácí prací pro 
textilku v Modlanech. Páráním oddělovaly 
dlouhé a  široké pásy strojově pletených 
okolků trikotinového prádla. Sotva se se-
stry přizpůsobily novým poměrům, bylo 

naléháno, aby se mladší sestry zapojily do 
práce v  továrnách. Od října 1950 začaly 
pracovat v  Kaolince. Další sestry nastou-
pily v textilní továrně v Modlanech a Tep-
licích. Sestry se staly velmi oblíbenými 
mezi místními zaměstnanci, a proto bylo 
vždy po  3-4 měsících nutné další stěho-
vání a změna práce, aby sestry „nekazily“ 
ostatní dělníky svým vlivem. Od  února 
1951 musely mnohé sestry nastoupit 
do těžkého průmyslu, kde jinak pracovaly 
pouze muži. Ve šroubárnách ve Vrchoslavi 
u Krupky pracovaly sestry ve dvousměn-
ném provozu ve velké špíně a pachu oleje. 
Přes mnohá politická školení a lákání k od-
ložení řeholního habitu, odmítly sestry od-
ložit řeholní oděv. Pro práci v těžkém prů-
myslu si ušily habity z  montérkové látky. 
Jaro a léto 1951 přineslo sestrám vítanou 
změnu v povinných brigádách pro JZD při 
okopávání, pletí, jednocení řepy, trhání 
lnu a práci na čerstvém vzduchu. V květnu 
1951 přišlo první bolestné loučení. Sestry 
nad 60 let byly určeny k odjezdu do sou-
střeďovacích klášterů pro starší sestry ve 
Vidnavě a Bílé Vodě. V červnu 1951 čeka-
lo sestry ještě bolestnější loučení. Sestry 
ve  věku 20–30 let byly transportovány 
do  továren ve  Varnsdorfu. Byly ubytová-
ny v budově starého soudu a zaměstnány 
v punčochárně Elite.
 Koncem září 1951 došlo k poslednímu 
trhání konventních celků. Sestry do 40 let 
určeny pro práci v  továrnách a  ostatní 
k  péči o  nemocné a  staré sestry v  Brou-
mově a  Bílé Vodě. Dne 3.  října 1951 tak 
fakticky přestal existovat bojkovický kon-
vent, jelikož jednotlivé sestry byly státní-

mi úřady rozmístěny na osm různých míst. 
V roce 1953 byl vypracován plán na zruše-
ní všech ženských řádů a kongregací. Měl 
následovat povinný odchod sester do ci-
vilního zaměstnání. Tento plán byl nazván 
Akce B a měl se uskutečnit k 1. červenci. 
V tomto roce však po smrti Stalina a Gott-
walda proběhlo ve východním bloku ně-
kolik nepokojů, proto se českoslovenští 
komunisté uchýlili k postupnému vytlačo-
vání řeholnic z veřejného života. Řeholni-
ce byly perzekvovány a  některé vězněny 
na základě smyšlených politických proce-
sů. Bylo zakázáno přijímání nových členek 
a  používány další represálie, kterými jim 
komunistický režim ztrpčoval každodenní 
život. 

sestra Vojtěcha Beránková OP

 

Bojkovické stopy sester dominikánek – II. část

Ladík
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Mordýři a cizoložníci
Jíra Havlů z Biskupic: 
oukladný mordýř a cizoložník
Zavražděný: Pavel Bartoň z Horní Lhoty
Vražedkyně: jeho žena Kateřina, odsouzená 
už před třemi lety, v roce 1637 a Jíra Havlů, 
její milenec, až po třech letech skrývání 
konečně dopadený

Na světlovském panství se v letech 1637-
1640 odehrál další z příběhů, jehož hlav-
ními aktéry tentokrát byli Jíra Havlů, Pavel 
Bartoň a jeho žena Kateřina. Kdo to byl Jíra 
Havlů? Pokusím se na to najít odpověď. Jak 
z titulku vyplývá, byl z Biskupic. Byl podda-
ný Olomouckého arcibiskupství, kterému 
Biskupice patřily a pana Karla Saka, který 
tam byl správcem – šafářem. Ten honil lidi 
na robotu a staral se o to, aby zisk z majetku 
byl co největší. Ani ne tak pro arcibiskupství, 
jak pro něj samého. Jak z dalšího vyplyne 
Jíra Havlů byl dopaden v Pozlovicích, tedy 
na území světlovského panství, nesměl být 
potrestán místním úřadem. Právo trestat 
měl vždy majitel panství, kterému poddaný 
patřil, v tomto případě Olomoucké arcibis-
kupství. Proto hrabě Serényi dvakrát psal 
do Olomouce, že je na Světlově vězněn 
jejich poddaný, který spáchal vraždu. Žádal 
vyjádření, zda si pro provinilce pošlou es-
kortu, aby jej dopravila do Olomouce, nebo 
jestli má být souzen a odsouzen v Bojkovi-
cích. Olomoucká vrchnost se o delikventa 
nezajímala. Nechala rozhodnout bojkovic-
ké právo. 
 Jak se stalo, že se z Jíry Havlů stal vrah? 
To bylo tak: V  Biskupicích žili manželé 
Bartoňovi. Pavel Bartoň se tam přiženil. 
Pocházel z  Horní Lhoty a ke sňatku do 
jiného panství a tím vyvázání se z  pod-
danství světlovské vrchnosti, musel hod-
ně prosit a možná i cosi zaplatit. Povolení 
dostal. Nevěděl, že si tak vyprosil a zaplatil 
vlastní smrt. Bylo po žních. Práce na poli 
už skončila, ale robota, to nebyla jen dřina 
na polích, to byly i jiné práce a povinnosti. 
Třeba na sýpce přehazovat zrno, aby dob-
ře proschlo, nevyklíčilo ani nezplesnivělo. 
Takovou práci vykonávaly převážně ženy. 
V kritický den byla tou prací pověřena Ka-
teřina Bartoňová. Sýpku měl na starosti 
Jíra Havlů. Pohledný třicátník a starý mlá-
denec. Se zalíbením pozoroval Kateřinu, 
jak dřevěnou lopatou vyhazuje zrní do 
průvanu, který proudil mezi otevřenými 
okny. Při každém shýbnutí se jí zavlnila ňa-
dra, málo zakrytá blůzkou. Stála rozkroče-
ná a pod sukní se jí rýsovaly pevné boky. 
Jíra byl na ženy pracující na sýpce vždyc-
ky přísný, často na ně křičel a nadával, že 
jsou líné nebo že pracují pomalu a špat-
ně. Teď tu byla jen Kateřina. Pomalu k ní 
přistoupil a dotkl se jejího ramene. Cukla 
sebou, lekla se. Čekala, že na ni bude Jíra 

hrubý jako obvykle, ale 
on jí odhrnul pramen 
vlasů z  čela. Udiveně 
na něj pohlédla. „Co to 
děláš?“ Nic, byla jeho 
odpověď, a políbil ji na 
ústa. Napřed se bránila, 
pak ale její odpor slábl 
a najednou si uvědomi-
la, že leží na obilí, které 
před chvílí rozhazovala 
lopatou. Leží a sukni má 
vyhrnutou. Ale hrůza! 
Přes Jírovo rameno uvi-
děla, jak se mezi dveřmi 
objevil její muž Pavel. 
V ruce měl bič a skokem 
byl u nich. Přivezl s koň-
mi další zrno do panské 
sýpky. Pavel s  křikem 
a nadávkami začal  bi-
čem vší silou bít ležící 
dvojici. Jíra vyskočil 
a chopil se železné 
závory, kterou se zajiš-
ťovaly dveře do sýpky. 
Jediným máchnutím 
tou závorou rozrazil 
Pavlova řvoucí ústa až 
po hrdlo. Pavel se ská-
cel. Byl na místě mrtvý. 
Jíra i Kateřina se strašně lekli. Co teď? Jíra 
chtěl Pavlovo tělo rychle někam ukrýt, 
ale kam? Hlavou mu bleskl nápad, že jej 
hodí do blízkého mlýnského náhonu. Sám 
jej ale nemohl unést. Zařval na hrůzou 
zchromlou Kateřinu, ať jej chytí za nohy. 
Poslechla. Vynesli Pavla ze sýpky a nesli 
k náhonu. Tam jej taky společnými silami 
hodili.
 Nevěděli, že je celou dobu sledují oči 
starého mlynáře. Ten začal křičet: „Vraž-
da! Mord! Pomóc! Lidi vyběhli ze mlýna 
a utíkali k  náhonu. Kateřinu chytili, Jíru 
ne, ten dokázal uprchnout. Stal se z  něj 
psanec. Kateřina byla se svolením olo-
moucké vrchnosti předána soudní moci 
do Uherského Brodu. Byla obviněna z ci-
zoložství a vraždy vlastního manžela. Nic jí 
nepomohlo, že po pravdě popsala, jak se 
všechno seběhlo. Byla podrobena právu 
útrpnému. Při mučení, s  rukama za zády 
svázanými, za ně na žebřík vyzdvižena, 
s  rameny vykloubenými, se přiznala ke 
všemu, co jí vyslýchající kladli za vinu. Ko-
likrát zcizoložila, jak naposledy na louce 
u mlýnského náhonu, jak s Jírou úkladnou 
vraždu připravili. Nic z  toho nebyla prav-
da, ale hrozné mučení a krutá bolest ji 
přinutili se přiznat k tomu, co nespáchala. 
Byla odsouzena k smrti na šibenici a po-
pravena.
 Jíra tři roky unikal, tři roky se skrýval, 

toulal se z  panství do panství, z  vesnice 
do vesnice, z  jednoho města do druhé-
ho. Nikde neměl domov. Pořád jej to ale 
táhlo do jeho rodného kraje. Nakonec to 
nevydržel. V Pozlovicích byl jarmark. Jíra, 
celý otrhaný, vyzáblý, zarostlý a špinavý, 
přišel na jarmark žebrat. Asi si byl jistý, 
že v  něm, v  žebrákovi už nikdo nepozná 
urosteného mládence z Biskupic. Ale mýlil 
se, poznali ho. Zavolali pozlovického rych-
táře a prstem na Jíru ukázali: „To je ten vrah 
a cizoložník Jíra Havlů co zabil Pavla Barto-
ně“. Rychtář si vzal na pomoc dráby a Jíru 
odvedli do Bojkovic, do hradního vězení. 
Až tehdy se Jíra při výslechu dozvěděl, že 
Kateřina skončila na šibenici a domyslel 
se, že jej to čeká také. Nemýlil se. Po řadě 
výslechů, a to také právem útrpným, při 
kterém se doznal ke všemu, i k  tomu, co 
udělat nemohl. Například k  tomu, že až 
hodili Pavla Bartoně do vody, měl s Kate-
řinou pohlavní styk. To nebylo možné, po-
něvadž starý mlynář spustil pokřik hned 
potom, co Pavla do vody hodili a oni utíka-
li o život.  Utíkali, ale neutekli. Kateřinu do-
stihla spravedlnost hned, Jíru až za tři roky.          

Petr Vašina st.

Dovětek: Příspěvek, čtvrtý v  řadě, přináší 
další z  příběhů zapsaných v  Krevní knize 
městečka Bojkovic 1630-1721, jak jej převy-
právěl Petr Vašina. 
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V uplynulém školním roce navštěvovalo 
devátý ročník ZŠ T. G. Masaryka celkem 
64 žáků. Důležitým úkolem učitelů ve spo-
lupráci s  rodiči, a  především samotnými 
žáky bylo pomoci dětem rozhodnout se 
pro své budoucí povolání a vybrat k tomu 
správnou vzdělávací cestu. Aby se deváťá-
ci 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 ho-
dinách žáci využívají informační techno-
logie k  vyhledávání informací o  středních 
školách, seznamují se s různými webovými 
portály k tomu určenými, např. infoabsol-
vent.cz, zkola.cz, atlasskolstvi.cz aj. Mimo to 
jsou pro žáky připraveny besedy se zástup-
ci středních škol, exkurze, návštěvy dnů 
otevřených dveří, Miniburza středních škol 
pořádaná naší školou, Burza středních škol 
organizovaná Zlínským krajem.
 Průběh přijímacího řízení na  střední 
školy byl ovlivněn koronavirovou epidemií. 
Došlo ke změnám jak ve způsobu přípravy 
deváťáků na přijímací zkoušky, tak v orga-
nizaci průběhu přijímání žáků ke  středo-
školskému vzdělávání. Původně plánované 
dva termíny přijímaček v  měsíci dubnu 
byly redukovány na jeden v měsíci červnu. 
Kromě změny termínů konání a celkového 
zrychlení procesu přijímání žáků na střed-

ní školu zůstala ostatní pravidla stejná. Tak 
jako v loňském roce museli i letos zájemci 
o  studium v  oborech vzdělání s  maturitní 
zkouškou složit jednotnou přijímací zkouš-
ku z českého jazyka a  literatury a z mate-
matiky, kterou centrálně zadává Centrum 
pro zjišťování výsledků vzdělávání (CER-
MAT). Někteří žáci museli složit i školní při-
jímací zkoušku z  profilových předmětů či 
dovedností, například ze  hry na hudební 
nástroj, řečových dovedností aj. Školní při-
jímací zkoušku určuje ředitel střední školy 
z vybrané vzdělávací oblasti.

Uchazeči o  studium měli možnost podat 
dvě přihlášky na dvě střední školy. Termín 
podání přihlášek byl stanoven na 1. března 
2019. Jednotnou přijímací zkoušku vyko-
nali žáci 8. června (resp. 9. června na více-
letá gymnázia) ve škole uvedené jako první 
na přihlášce ke vzdělávání. Výsledky zkouš-
ky byly poslány na obě střední školy, které 
stanovily pořadí pro přijetí jednotlivých 
žáků ke studiu vybraného oboru. V případě 
úspěchu v  přijímacím řízení potvrdili žáci 
svůj zájem o  studium na vybraném obo-
ru střední školy odevzdáním zápisového 

Přijímací řízení na střední 
školy pro školní rok 2020/2021
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lístku, který obdrželi společně s  oběma 
přihláškami na  základní škole. Neúspěšní 
uchazeči měli možnost požádat o  vydá-
ní nového rozhodnutí o  přijetí ředitele 
příslušné střední školy, popř. podat libo-
volný počet přihlášek do druhého kola 
přijímacího řízení. V něm je ale počet vol-
ných míst na středních školách omezený, 
většina je již obsazena úspěšnými ucha-
zeči z  kola prvního. Žáci, kteří si podali 
přihlášku na tříletý studijní obor ukonče-
ný výučním listem, jednotnou přijímací 
zkoušku nekonali a byli přijati na základě 

studijních výsledků na  základní škole.
 Všichni žáci 9. ročníku naší školy uspě-
li v přijímacím řízení a byli přijati ke studiu 
na střední škole. Z celkového počtu 64 de-
váťáků bylo přijato na obory s  maturitou 
44  žáků, tj. 69 %  z  celkového počtu žáků 
devátých tříd, na obory s  výučním listem 
20  žáků, tj. 31  %. Žáci se rozjedou k  bu-
doucímu studiu do více než dvou desítek 
různých škol, z toho osm leží mimo hranice 
Zlínského kraje. Nejvzdálenější školou, na 
kterou jedna z našich žákyň od září nastou-
pí, je Obchodní akademie Praha, s.r.o. Nej-

více žáků bylo přijato ke studiu na Střední 
průmyslovou školu a Obchodní akademii 
Uherský Brod, celkem třináct, po šesti žá-
cích na Střední školu průmyslovou, hote-
lovou a zdravotnickou v Uherském Hradi-
šti a Střední odborné učiliště v Uherském 
Brodě. Na Gymnázium J. A. Komenského 
Uherský Brod bylo přijato celkem šest 
žáků, na Gymnázium Jana Pivečky ve Sla-
vičíně dva žáci a na Gymnázium v Uher-
ském Hradišti byla přijata jedna žákyně. 

Jiří Šmíd, 
zástupce ředitele ZŠ TGM

Přijetí nejlepších 
vycházejících žáků 
starostou města
Ve  středu 10. 6. 2020 bylo přijato sta-
rostou města Petrem Viceníkem sedm 
žáků 9. ročníku s nejlepším prospěchem 
a dva nejlepší sportovci školy.
Žáci s výborným prospěchem
a příkladným chováním:
IX. A  Veronika Jančová,  
 Lucie Šimoníková
IX. B  Eliška Křížová, 
 Michaela Majtnerová, 
 Beáta Matějíková
IX C   Miriam Veselá, Emma Vrublová
Nejlepší sportovci školy:
IX. A  Veronika Jančová, 
 Miloslav Klimeš

Žáci 2. stupně se samými jedničkami 
ve školním roce 2019–2020
VI. A Martin Chmela, Bojkovice
              Matyáš Chovanec, Bojkovice
            Eliška Michalčíková, Bojkovice
               Martina Michalčíková, Bojkovice
               Tomáš Raždík, Bojkovice
               Vendula Ščučinská, Záhorovice
               Michal Šimoník, Bojkovice
               Dalibor Toman, Komňa
               Bronislav Valíček, Bojkovice
               Klára Urbánková, Bojkovice
               Lucie Zemková, Záhorovice
VI. B Kateřina Glacová, Rudimov
               Sára Kovačíková, Bojkovice
               Jan Ondrušek, Bojkovice
               David Rak, Bojkovice
               Michal Ridoško, Bojkovice
               Nikola Svobodová, Bojkovice
               Ondřej Šopík, Bojkovice
               Tereza Štencelová, Bojkovice
               Tadeáš Uchytil, Bojkovice
               Ema Vybíralová, Bojkovice
VI. C Matěj Formánek, Záhorovice
               Petr Gavenda, Bojkovice

             Richard Huspenina, Záhorovice
              Jan Kolařík, Záhorovice
              Natálie Mikesková, Bojkovice
              Martina Vavrušová, Bzová
              Adam Zemek, Záhorovice
VI. D     Šimon Chmela, Pitín
              Tomáš Chytrý, Záhorovice
              Viktor Ogrodník, Bojkovice
              Amálie Paulinová, Pitín
VII. A Adam Kalík, Komňa
              Kristýna Kozáčková, Komňa
              Antonie Samiecová, Bojkovice
VII. B Silvie Navrátilová, Pitín
              Jana Pohanová, Bojkovice
               Agáta Urbánková, Bojkovice
               Eliška Viceníková, Bojkovice              
VII. C     Emma Charvátová, Záhorovice
               Lucie Josefíková, Bojkovice
               Markéta Slámečková, Záhorovice
VIII. A Michaela Belková, Bzová
               Adéla Brumovská, Bojkovice
               Aleš Hanáček, Bojkovice
               Ester Kuchařová, Bojkovice

               Alžběta Slavíčková, Bojkovice
               Štěpán Surý, Záhorovice
               Denisa Šupáková, Pitín
               Kristýna Urbánková, Bojkovice
VIII. B Hana Jančová, Komňa
            Tomáš Malár, Pitín
               Tereza Zápecová, Komňa
VIII. C   Ferdinand Farý, Krhov
               Jaroslav Hanke, Bojkovice
               Michaela Kalivodová, Bojkovice
               Natálie Staníková, Bojkovice
               Kristýna Štencelová, Bojkovice
               Amálie Turčinková, Bojkovice     
IX. A Veronika Jančová, Komňa
               Lucie Šimoníková, Bojkovice
IX. B Anna Hejlová, Komňa
 Xuan Truong Chu, Bojkovice
               Jan Josefík, Bojkovice
               Eliška Křížová, Bojkovice
               Michaela Majtnerová, Bojkovice
               Beáta Matějíková, Komňa
               Valérie Mikesková, Bojkovice
              Adéla Orlíková, Bojkovice
IX. C     Miroslav Duszek, Bojkovice
               Richard Chmela, Bojkovice
            Miriam Veselá, Záhorovice
               Emma Vrublová, Bojkovice
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Od měsíce prosince 2019 došlo ke změně 
na pozici ředitele Dětského domova, kdy 
byl do funkce jmenován Mgr. Antonín Rak, 
který v předchozích letech působil v zaříze-
ní na pozici vychovatele a zástupce ředitele.
 Život v Dětském domově je vždy velmi 
aktivní, rušný a živý, ale i my jsme byli, jako 
celý svět, paralyzováni nouzovým stavem 
způsobeným koronavirem. Děti neměly 
umožněn přístup do školy, a tak se snažily 
pod  vedením pedagogů aktivně připra-
vovat na  vyučování, a  to prostřednictvím 
elektronického portálu EduPage (ZŠ TGM), 
kde si doplňovaly své vědomosti a  plnily 
zadané úkoly a  taky aktivním přístupem 
vyučujících ze ZŠ Štefánikova 957. 
 Z  důvodu omezeného pohybu na  ve-
řejnosti jsme se více zaměřili na  aktivity 
v  rámci našeho domova, ať už rekreační-
ho či pracovního charakteru. Po  uvolnění 
opatření bylo naší snahou nahradit dětem 
čas strávený v  domově, zpestřit jejich mi-
moškolní činnost o  plánované akce, které 
byly pozastaveny nebo odloženy.
 Jako první jsme zorganizovali ke  Dni 
dětí společný výlet na Baťův kanál. Pro star-
ší děti byly následně zajištěny motokáry 
v KOVOZOO Staré Město. Mladší děti měly 
zase možnost si před prázdninami užít zví-
řátek v ZOO Lešná (ještě i s rouškou). V prv-
ní polovině prázdnin byl zorganizován 
tematický pobyt v  Rudicích pod názvem 
„Olympijské hry“. Dalšími plánovanými 
prázdninovými aktivitami jsou letní tábory, 
ozdravovny a pobyty u rodičů. 
 Jedinou zamýšlenou akcí, kterou se 
nám nepodařilo vzhledem k  epidemiolo-
gickým opatřením zrealizovat, je Den ote-
vřených dveří pro veřejnost s  doprovod-
ným programem. Věříme, že se nám akci 
podaří zrealizovat v  nejbližším možném 
a  vhodném termínu. Závěrem děkujeme 
všem subjektům za pomoc při koronaviro-
vé situaci a úspěšnou spolupráci. 

Antonín Rak, ředitel DD Bojkovice 

Dětský domov Bojkovice
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Dům dětí a mládeže 
a jeho prázdninové aktivity

V březnu se zastavila činnost kroužků i na 
Domě dětí. Zaměstnanci DDM zaplnili 
tento čas šitím roušek, úklidem skladů, re-
organizací archivu, důkladnou desinfekcí 
budovy, proběhly také opravy sklepních 
prostor za  pomoci pracovníků místního 
a bytového hospodářství, a přesto, že ni-
kdo netušil, co bude, připravovali jsme 
letní tábory.
 Od 11. května došlo k rozvolnění opat-
ření a my jsme rodičům nabídli službu Hlí-
dačka. Každý den, od pondělí do  pátku, 
od 8.00 do 16.00, jsme se postarali o jejich 
děti. V průběhu čtyř týdnů se u nás vystří-
dalo 20 dětí. Od 11. května se také vrátili 
k  pravidelnému cvičení dospělí, každý 
den v  podvečer jedna skupina, protože 
bylo nutné zajistit mezi tím potřebnou 
desinfekci prostor.

 Teď jsme v polovině prázdnin a s vel-
kou radostí můžeme říct, že máme za se-
bou zatím dva tábory a těšíme se na další 
dva v srpnu. Prvním byl tradičně rybářský 
tábor v Břeclavi. Během pěti dnů si mladí 
rybáři vyzkoušeli rybolov na řece i na sto-
jaté vodě, noční rybolov ale i  tradiční 
letní zábavu jakou je třeba koupání. Po-
časí nám přálo a po jaru, plném různých 
omezení, jsme si to všichni opravdu užili. 
I  přes nezbytnou neustálou desinfekci 
všeho a všech.
 V  polovině prázdnin jsme vyrazili na 
druhý tábor. Vydali jsme se na EXPEDICI 
LOPOLYMP, během které jsme pomáhali 
dobru zvítězit nad zlem. Pán Dobra nás 
při příjezdu požádal o  pomoc, my jsme 
mu pomoc slíbili, a  i  když se Pán Zla 
celý týden snažil škodit, boj jsme vyhráli 

a dobro zvítězilo. Úkol to byl nelehký, ale 
užili jsme si vedle toho i spoustu zábavy, 
něco nového jsme se dozvěděli, naučili 
a odvezli si spoustu vzpomínek a nových 
kamarádství. 
 Děkujeme sponzorům za jejich dary, 
které dětem udělaly velkou radost – firmě 
RM Forest, rodině Špalkové a Vlaďce Ho-
láňové z obchodu papír-hračky. Na tábory 
byly také použity prostředky z  projektu 
Šablony  II., spolufinancovaného  EU. Ved-
le táborových aktivit v průběhu prázdnin 
připravujeme nový školní rok. Od 31. srp-
na 2020 bude spuštěno online přihlašo-
vání do kroužků pro školní rok 2020/2021. 
Připravujeme nové webové stránky a těší-
me se, že vše poběží bez komplikací tak, 
jak jsme zvyklí.

Margita Tyroltová, ředitelka DDM
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V minulém čísle tohoto zpravodaje jsem se zmiňova-
la o tom, že akce, které knihovna plánovala od břez-
na až do  konce školního roku, musely být zrušeny 
nebo přesunuty na jiný termín. Jedna se ale poda-
řila uskutečnit. Ve středu 24. června 2020 se konalo 
v naší knihovně Pasování prvňáčků ze Základní školy 
Záhorovice. Ti se totiž poprvé zapojili ve spolupráci 
s naší knihovnou do projektu Už jsem čtenář – Kníž-
ka pro prvňáčka. Cílem tohoto projektu, který každo-
ročně vyhlašuje SKIP České republiky (Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků), je rozvoj čtenářské 
gramotnosti a seznamování nejmenších začínajících 
čtenářů s četbou, knihami a knihovnou. V rámci ce-
lorepublikové akce děti minimálně jednou ve škol-
ním roce knihovnu navštíví na  besedách k  tomu 
určených a zúčastní se pasování. Těsně před prázd-
ninami se nám podařilo ještě žáky ze Záhorovic pa-
sovat, a to za účasti „Ferdy Mravence a Berušky“, kteří 
tuto slavnostní akci doprovodili krátkým povídáním 
a písničkami. Přivítali jsme také hosty – starostu obce 
Záhorovice Miroslava Andrlíka a ředitele Muzea Boj-
kovska Tomáše Hamrlíka. V upomínku na tuto akci si 
každý žák odnesl pasovací listinu, záložku a knížku, 
která je vydávaná pouze pro tento projekt. Každý 
rok je to jiný titul. Letos vyšla kniha od Lenky Rož-
novské Katka a klokan ze šuplíku s obrázky známé 
ilustrátorky Andrei Popprové. A ani pan starosta na 
své malé čtenáře nezapomněl a každý z žáků dostal 
malou taštičku plnou drobných dárků. Vše se vyda-
řilo a já se už nyní těším se na spolupráci v dalším 
školním roce. 

Knihovna připravuje
Pasování prvňáčků ZŠ TGM (nyní již žáků 2. tříd) 
– termín bude upřesněn
23. 9.   Setkání příznivců a přátel knihovny
1. 10.   Antarktida – cestopisná přednáška 
 s Alenou Žákovskou

5. - 11. 10. 2020  Týden knihoven
6. 10. –  posezení se seniory
7. 10. –  beseda a autorské čtení se Šárkou Šiškovou
8. 10. –  Z Čech až na konec světa – cestopisná 
 přednáška s Ondřejem Herzánem
9. 10. –  Podvečer s Andersenem pro děti
22. 10.  Peru – cestopisná přednáška 
 s Markem Císařem
5. 11.  Bernské a Wallinské Alpy – cestopisná 
 přednáška s Eliškou Kozubíkovou
Kamčatka – cestopisná přednáška s Ivo Dokoupilem 
 – termín bude upřesněn
Den pro dětskou knihu – termín bude upřesněn

 Upozorňujeme, že vzhledem k  současné „koro-
navirové“ situaci se může vše změnit, proto prosím 
pečlivě sledujte informace z knihovny na webu, face-
booku či plakátcích. Pevně věřím, že se akce usku-
teční. Do 2. října 2020 se také mohou děti ještě stále 
přihlašovat do čtenářského kroužku Knihomílek.

 Kristýna Šopíková, knihovnice

Pasování prvňáčků ze Zš Záhorovice

Naše Bojkovsko
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Živé Přečkovice pořádaly přehlídku piv
I když nám celé odpoledne v  sobotu 
11.  července 2020 propršelo, v  Přečkovi-
cích panovala skvělá přátelská nálada.
 Členové spolku Živé Přečkovice po-
řádali tradiční Ochutnávku piv. Venkovní 
park jsme po proběhlém koronaroviro-
vém období nahradili komorním poseze-
ním v místním klubovém zařízení a venku 
pod pergolou. Kdo přišel, nelitoval.  
 U degustace sedmi druhů piv nejlépe 
uspělo pivo s názvem Démon – polotma-
vé speciální pivo z pivovaru Vysoký Chlu-
mec. V  rámci hodnocení chutnalo i  pivo 
Bernard a  Radegast. Při ochutnávce piv 
jsme si mohli opět pochutnat na výtečném 
Tondově grilovaném steaku s  přílohou. 
Bylo potěšující, že s rodiči zavítaly i děti, pro 
které jsme připravili občerstvení i hrací kou-
tek. Je milé, že Přečkovice „omlazují“ – děti 
se proto mohou těšit na další akci – pláno-
vanou zářiovou Drakiádu s programem.

Jitka Grunová, Přečkovice

Novinky z Muzea Bojkovska 

Léto je v  plném proudu a  sezóna v  mu-
zeu je rozjetá na plný plyn. Na nedostatek 
turistů si nemůžeme stěžovat. K větší ná-
vštěvnosti přispělo také to, že nás Czech-
tourism zařadil mezi 42  neobjevených 
skvostů České republiky. Řada lidí vyne-
chala letos kvůli koronaviru zahraniční 
dovolenou a  cestuje spíše po  vlastech 
českých a mimo jiné zavítala i k nám, naše 
expozice si nenechali ujít turisté z opačné-
ho konce naší vlasti – např. z Chebu, Plzně, 
Českých Budějovic, Liberce, … Jen za prv-
ní prázdninový měsíc si muzeum prohléd-
lo 603 návštěvníků, což je dvakrát více než 

v loňském roce. Dalších 250 osob zavítalo 
do infocentra pro mapu okolí, tipy na uby-
tování a výlety nebo si koupit pohlednici, 
regionální literaturu či suvenýr z Bojkovic.
Během července jste mohli u  nás zhléd-
nout výstavu nazvanou Pod modrým 
nebem, která vznikla během týdenního 
setkání výtvarníků z Kroměřížska v našem 
městě. Vernisáž, která se konala netradič-
ně v  sobotu 18. července, si nenechalo 
ujít několik desítek místních i přespolních 
milovníků výtvarného umění. Začátkem 
srpna pak proběhla přednáška bylinká-
ře a  lázeňského lektora Karla Štenbaura 

o posílení imunity a sběru letních bylinek. 
Ve druhém prázdninovém měsíci k  nám 
do muzea zavítala Česká televize, která 
natáčela v historickém retro bytě z 50. let 
a ve školní třídě záběry, jež se objeví v ces-
topisném pořadu V karavanu po Česku.
 Během druhé poloviny roku máme 
naplánovanou řadu akcí. Kvůli nejisté ko-
ronavirové době sledujte prosím plakátky, 
naše internetové stránky a  facebookový 
profil, aby žádná z připravovaných akcí ne-
unikla Vaší pozornosti.

Eva Hamrlíková, 
Muzeum Bojkovska
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Klub Maják vás zve na podzimní akce
  19. 9. 2020 – se uskuteční koncert Tonyho Ducháčka 

a skupiny Garage
  26. 9. 2020 – divadelní komedie Sexem ke štěstí 

s Vladimírem Kratinou, Martinou Hudečkovou, 
Jitkou  Ježkovou a Vilémem Udatným

  4. 10. 2020 – vystoupí Laco Deczi a Celula New York
  24. 10. 2020 – si můžete poslechnout koncert 

Lenky Nové & Petra Maláska 
Informace o předprodeji vstupenek najdete na 
www.klub-majak.cz.

Naše Bojkovsko
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Přehled kulturních a společenských akcí

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

12. 9. Vesele kolem Bojkovic sport, turisHka, cyklisHka T.J. Sokol Bojkovice Bojkovice a okolí

19. 9. Muzeum čs. opevnění z let 1935-38 poznávací zájezd Muzejní spolek Aloise Jaška Králíky

19. 9. Tony Ducháček  &  GARAGE koncert Maják Bojkovice z.s. Klub Maják 

23. 9. Posezení s přáteli knihovny beseda Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

26. 9. Sexem ke štěs] divadelní komedie Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

28. 9. Setkání u rozhledny turisHka, hudba Klub skepHků, Muzeum Bojkovska Rozhledna Na Skalce

1. 10. AntarkHda cestopisná přednáška Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

3. 10. JAZZ CAFÉ – Purple is the Color koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

4. 10. Laco Deczi a Celula New York koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

6. 10. Posezení se seniory speciální akce, beseda Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

7. 10. Autorské čtení s Šárkou Šiškovou autorské čtení, beseda Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

8. 10. Pohádky z pařezové chaloupky divadelní představení Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

9. 10. Podvečer s Andersenem speciální akce Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

18. 10. Neděle v divadle – Břichbulín/divadlo Matýsek divadelní představení Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

22. 10. Peru cestopisná přednáška Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

24. 10. Lenka Nová & Petr Malásek koncert Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

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

ZÁŘÍ – ŘÍJEN

  Atelier IM Luhačovice vydává v  předvánočním čase knihu 
Františka Müllera Báje a pověsti, která obsahuje oddíly: 
Z kraje mezi Starým a Novým Světlovem, Báje a pověsti z Vizo-
vických hor, Boj za práva poddaných v horách Vizovických, Báje 
a pověsti z Bojkovska, Luhačovicka, Zlínska, Slavičínska, Vsetín-
ska a dalších oblastí moravsko-slovenského pomezí a také Hu-
moresky ze života cikánů a pytláků. 
Knihu si můžete objednat do 30. září 2020 v nakladatelství Atelier 
IM Luhačovice.

Inzerujte v Našem Bojkovsku. 
Cena 12 Kč/cm2.

Sportovní klub Slovácká Viktoria 

pořádal 1. srpna 2020 na Tillichově náměstí 

další ročník Bojkovických pivních slavností. 

K ochutnávce bylo připraveno 15 druhů piv, 

grilované speciality či míchané drinky. 

Doprovodný program byl v režii 

hudebních skupin Skaláci a Křídla.
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Z liturgického kalendáře
 HOLa, HOLa – šKOLa VOLÁ

„Přišel jsem, aby měli život a měli ho v hoj-
nosti. Já jsem cesta, pravda a život…/Jan 
10,14,6/
 Dětem a  školákům doba prázdnin 
skončila. Začíná opět čas učení, školních 
povinností, přebírání vědomostí a do-
vedností. Škola je přípravou a tréninkem 
k tomu, aby se děti připravily se na budou-
cí povolání, vzdělání. Kéž se vám v tomto 
novém školním roce daří co nejlépe. Často 
si připomínejte, že Pán Ježíš nechce mít 
nevzdělané lidi. Zamysleme se nad svým 
životem a dejme si předsevzetí, že na za-
čátku nového školního roku se pustíme 
s chutí do práce, že si budeme navzájem 
pomáhat a budovat důvěrný vztah k Panu 
Ježíši a děkovat mu. „Přes den síla jeho 
ruky jako pevná skála ať doprovází holky, 
kluky, buď mu za to chvála...“ 
 V letošním roce „dlouhá doba prázd-
nin“-- snad již v září skončí a toužebně 
očekávaná školní výuka, kamarádi, nové 
poznatky, nové učivo, nové školní po-
vinnosti, úkoly, každodenní příprava na 
vyučování se stane opět naší milou a ra-
dostnou povinností. Musíme si uvědomit, 
že vzdělání je pro každého člověka velmi 
důležité – rodiče, děti, učitelé, vychovate-
lé, že nás všechny čeká náročná a neleh-
ká práce. „Pane, pojď se mnou každým 
dnem, buď mým průvodcem. Prosím o tvé 
požehnání pro spolužáky, učitele, rodiče 
a všechny, kteří mě mají rádi. Ať každý 
školní den – znamená...“žít jako děti nebes-
kého Otce! “Pane, učiň, ať jsem tvůrcem 
Tvého pokoje. Ať přináším lásku tam, kde 
je nenávist, ať odpouštím těm, kteří mě 
urážejí, ať smiřuji ty, kteří se hádají, ať ří-
kám pravdu těm, kteří ji nenávidí a bloudí. 
Pane, učiň, ať jsem tvůrcem Tvého pokoje.“ 
/sv. František z Assisi/

 8. září – NaROZeNÍ PaNNY MaRIe
„Její svaté narození má nám býti k potě-
šení, radujme se!“ Maria je jitřenkou spásy 
a znamením naděje pro celý svět, Matka 
Boží přináší radost každému člověku, je 
Matkou nás všech, je nejdokonalejším 
spojením člověka s Bohem. „Veselým hla-
sem zpívejme, Matičku Boží vítejme, vesel-
me se, veselme se.“

 12. září – JMÉNO PaNNY MaRIe 
Jméno naší nebeské Matky, které je nám 
po jménu Ježíš nejdražší. K těmto jménům 
se upírají všechny naše naděje a svěřuje-
me se pod jejich ochranu.

 15. září – PaNNa MaRIa BOLeSTNÁ
„Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, 
protože tím na svém těle doplňuji, co zbý-
vá vytrpět do plné míry Kristových útrap“ 

/Kol1,24/. Při rozjímání o bolestech Panny 
Marie musíme pochopit smysl jejího utr-
pení. Sedm Mariiných bolestí představuje 
život až po okraj naplněný utrpením ve 
spojení se svým Synem. Bolestná Matka 
nám pomáhá v našem utrpení, stojí při nás 
v našich těžkých situacích. „Pane, náš Bože, 
dej nám, abychom při myšlence na bolesti 
blahoslavené Panny Marie byli připraveni 
snášet trápení svého života, a tak dopl-
ňovat, co chybí do plnosti utrpení Krista 
a jeho těla, kterým je Církev.“

 16. září – SVaTÁ LUDMILa 
 28. září -   SVaTÝ VÁCLaV

„Patrone české vlasti, vzývá tě tvé plémě, 
zbav nás od vší strasti, tys strážce své vlas-
ti, k tobě my voláme, ó svatý Václave.“ Od 
počátku české státnosti je česká země ve-
dena moudrými a zbožnými panovníky – 
sv. Ludmilou a sv. Václavem k víře v Boha 
a svěřována do ochranné péče Matky 
Boží. Hlavní patron českých zemí, vojvoda 
sv. Václav, věčný vládce naší vlasti a hlava 
českého národa. Pro svou svatost, sprave-
dlnost a statečnost je kníže Václav znám 
a ctěn na mnoha místech světa. Úcta k to-
muto světci se datuje od jeho mučednické 
smrti... „Svatý Václave, volá tě tvůj lid: vrať 
své zemi požehnání, vrať svým dětem klid! 
/J. V. Sládek/

 7. říjen – PaNNa MaRIe RŮŽeNCOVÁ
 „Zasévej ve svém životě růže této mod-
litby a všechno ti rozkvete. Růženec je 

rozkoš pro rozum, který s ním jako úde-
ry křídel dosáhne nebeských výšek.“
/C.Cremona/. Měsíc říjen – růžencový mě-
síc modlitby, která nás vede při rozjímání 
tajemství Ježíšova života k hlubšímu po-
chopení zasvětit nás do všech událostí 
a tajemství našeho vykoupení. Růženec je 
záchranou víry a mravů, je prostředek pro 
záchranu našich duší i těla, je záchranou 
v nebezpečích našeho života a pomáhá 
nám chránit naši víru. Matka Boží, Matka 
všech lidí nám ukazuje, kde hledat pokoj 
a jistotu v životních těžkostech, vyprošuje 
klid a mír do našich domovů, je modlitbou 
rodinnou a za rodinu. Modlitba růžence 
je velká pomoc i pro naši dobu, přináší 
nám pokoj a uvádí Boha do našeho ži-
vota, je modlitbou rodinnou a za rodinu, 
býval velmi oblíbenou modlitbou všech 
křesťanských rodin. „Růžence perličky – 
do nebe cestičky. Život, kdo jimi si značí, 
k spasení dojista kráčí! Modleme se a ko-
nejme i skutky pokání, abychom vyprosili 
pro co největší počet lidských duší milost 
osvobození z pout hříchu a spásu věčnou. 
Panna Maria se spolu s námi za své po-
zemské děti ráda přimluví...“
 Poděkování patří všem, kteří se podíle-
li na přípravě a průběhu Noci kostelů. Ne-
zapomeňte stále trvá Rok bible. Informa-
ce o farních akcích získáte při nedělních 
oznámeních v  kostele a rovněž z  hlášení 
městského rozhlasu o případných změ-
nách.             Emílie Salátová 

Interiér kaple Nejsvětější Trojice ve Bzové



Naši noví občánci
Miroslav Dočkal, Ema Gabrhelová,  Fabián Gabrhel
Matěj Gribanič,  David Janíček,  Filip Janík
Nela Janků,  Jakub Kotásek,  Mikuláš Kříž
David Machala,  Prokop Mazuch,  Tobiáš Minarčík
Roman Salvet,  Jindřich Sedlačík,  Matyáš Švanda

Odešli z našich řad
Jarmila Brhlíková,  72 let,  Bojkovice
Alois Mališka,  77 let,  Bojkovice
Ludvík Papák,  95 let,  Bzová
Ivan Poledňák,  72 let,  Bojkovice
Marie Soukaná,  78 let,  Krhov
Zdenka Valíčková,  71 let,  Bojkovice
Emil Vráblík,  72 let,  Bojkovice

Vzpomínáme
V měsících červenci a říjnu si 
připomínáme smutné 30. výročí 
úmrtí drahých rodičů Anny 
a Zdeňka OGRODNÍKOVÝCH.
V našich myslích a srdcích 
však žijí dál.
S úctou a láskou rodiny 
Zdeňka a Vlastimila Ogrodníka

Dne 23. srpna 2020 uplynuly 2 roky od úmrtí 
naší milované maminky, babičky a prababičky 
paní Jany SLABIŇÁKOVÉ z Bojkovic.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina

Dne 28. srpna 2020 uplynulo 10 let od odchodu 
manžela a dědečka pana Petra MENDLA.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Marie, synové Petr a Zdeněk s rodinami 
a sestra Drahomíra

Čas neúprosně letí a bolest zůstává. 
Slzy v očích tě neprobudí a domov prázdný zůstává.
Dne 14. září 2020 vzpomeneme 2. výročí úmrtí paní Hany 
JURAČKOVÉ. Dne 4. listopadu by oslavila 80. narozeniny.
S láskou a vděčností vzpomíná dcera Hana

Dne 7. října 2020 vzpomeneme 25. výročí 
úmrtí mého syna Petra HNILIČKY.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná maminka Ludmila, 
sestra Alena a bratr Jiří s rodinami

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 11. října 2020 vzpomeneme 
30. výročí úmrtí pana Jiřího HNILIČKY.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají 
manželka Ludmila, dcera Alena a syn Jiří s rodinami
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V sobotu 6. června 2020 se uskutečnilo setkání osmdesátníků. Sešli jsme se před městským úřadem v jedenáct hodin dopoledne, 
a to spolužačky a spolužáci z bojkovské základní školy ročníku narození 1940. Po vyfotografování, srdečném přivítání a poznávání 
jeden druhého, jsme se odebrali na městský úřad. Byli jsme slavnostně přijati starostou města. Každý z přítomných obdržel blaho-
přejný list k osmdesátinám a brožuru Socha Svobody v Bojkovicích. Zapsali jsme se do pamětní knihy a každá z žen obržela i kytku. 
Potom jsme se odebrali do restaurace Hvězda, kde jsme měli přichystaný slavnostní oběd, po které začala společná zábava. K tomu 
nám zahráli a zazpívali naši spolužáci – Laďa Mareček na harmoniku a Karel Habáník na kytaru. Když začali hrát valčík „Když odchází 
mládí“, tak zpívali úplně všichni. Bavili jsme se až do večera, kdy jsme se rozcházeli. Jako vzpomínku na naše spolužáky a učitele, 
kteří nás již navždy opustili, byla položena kytka na místním hřbitově. Při rozcházení jsme si v našem věku popřáli přiměřené zdraví, 
a ještě hodně pěkných zážitků v dalším životě.                  Za přípravný výbor srazu D. Poláchová

Setkání osmdesátníků ročníku 1940
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Živelní pohromy se čas od času objeví 
i v Bojkovicích a okolí a nejinak tomu bylo 
i v  letošním roce. Letošní měsíc červen 
se vyznačoval extrémními výkyvy počasí 
a výstraha a předpověď meteorologů o in-
tenzitě a výskytu silných bouřek a přívalo-
vých dešťů nejen ve Zlínském kraji se stala 
skutečností. Třináctého června se vyskyt-
ly velmi silné bouřky s  přívalovými dešti 
a celou naši oblast postihla blesková po-
vodeň. Hladina řeky na soutoku Olšavy 
s Koménkou dosáhla 180 cm a byl vyhlášen 
3. stupeň povodňové aktivity. Byly zapla-
veny sklepy rodinných domků ve Bzové či 
polámány stromy na křižovatce Řepová. 
Z toho důvodu zásahová hasičská jednotka 
vyjela do Bzové k čerpání vody ze sklepů, 
úklidu nánosu na pozemní komunikaci po 
přívalovém dešti a odstranění spadlého 
stromu na křižovatce Řepová. Hasiči se zú-
častnili také monitoringu hráze rybníka na 
Žítkové či likvidace následků přívalových 
dešťů v  této obci. Tady byla využita těžká 
technika spolu s  dalšími technickými pro-
středky, pomocí kterých byly odstraněny 
nánosy hlíny, kamenů a jiných naplavenin. 
Do Žítkové bojkovická hasičská jednotka 
vyrazila i následující den k čerpání vody a 
odstranění dalších naplavenin. V  městě 
samotném v  ulici Tovární hasiči odstranili 
poškozenou krytinu na Domě s pečovatel-
skou službou a následně se úspěšně zhos-
tili i pokrývačských prací. Během tohoto 
červnového víkendu vyjížděli dobrovolní 
hasiči k osmi zásahům a při nich byla využi-
ta veškerá hasičská technika, kterou JSDHO 
Bojkovice disponuje.
 Kromě těchto zásahů spojených se zá-
plavami hasiči vyrazili 17. července 2020 
k  hašení požáru včelína do Bzové. I když 
hasiči společně se HZS z Uherského Brodu 
a SDH Bzová postupně požár lokalizovali, 
přesto v ohni uhořelo devět včelstev.  Dne 
24. a 28. července 2020 hasiči vyráželi na 
pomoc opět. V  prvním případě hasičská 
technika vyjížděla do Slavičína k  čerpání 
vody ze sklepních prostor a v případě dru-
hém se jednalo o odstranění stromů na ka-
tastru města Bojkovic.

 Mladí hasiči soutěžili
Mladí hasiči slavili. Byli úspěšní v soutěžích 
požárního sportu, které však v  letošním 
roce začaly později, než bylo obvyklé. Na 
hasičské soutěži v Ostrožské Lhotě 28. červ-
na 2020 v kategorii staršího dorostu bojko-
vičtí dorostenci získali 1. místo a starší žáci 
vysoutěžili místo druhé.
 Další hasičskou soutěží pro děti a mlá-
dež, které se naši žáci a dorostenci zúčast-
nili, byla soutěž organizovaná hasiči z Míko-
vic, která proběhla 4. července 2020. Starší 
žáci se ve štafetě dvojic umístili na druhém 

Sbor dobrovolných hasičů Bojkovice

místě a v požárním útoku na místě třetím. 
Po celkovém součtu nakonec získali koneč-
né 2. místo. Za dorost závodil René Hověžák 
(2. místo) a ve dvojboji Andrea Tomanová 
(3. místo).
 SDH Bojkovice pořádal hasičskou sou-
těž pro děti. Na hřišti v Krhově byl organizo-
ván již 14. ročník Memoriálu Josefa Křižky, 
od jehož úmrtí si v letošním roce připomí-
náme 20 let. Soutěžilo se v kategorii mlad-
ších a starších žáků. V konečné výsledkové 
listině domácí družstvo obsadilo 3. místo.

 Požární sport žen
Sportovní hasičské družstvo žen v letošním 
roce i přes nepříznivou situaci vyběhlo na 
závodní dráhu a účastní se dvou ligových 
seriálů. Ve Zlínské lize požárního sportu 

obhajuje loňský titul a zatím se jim daří, ne-
boť zvítězilo v prvních dvou kolech na Ma-
chové a v  Mirošově. Zkušenosti pak sbírá 
v Extralize České republiky mezi top týmy 
tohoto sportu. Zde je bohužel po úvodních 
čtyřech závodech bez bodu, kdy jejich ma-
ximem bylo 9. místo na posledním závo-
dě v  Letohradě-Kunčicích s  časem 17:66 
sekund. Nejrychleji si vedlo v Mirošově, kdy 
zaběhlo čas 17:19.
 Ženské družstvo závodilo 5. července 
2020 i na Slovensku. V Lúkách pod Maky-
tou se zúčastnilo závodu požární sportu, 
na kterém jsme zároveň uctili památku na-
šeho bratra Štěpána Dubovského, kterého 
jsme právě na tomto závodu před devíti 
lety ztratili.

Jaroslav Hanke, Zdenka Maňasová
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Už na podzim se stali mladší žáci Slovác-
ké Viktorie úspěšným mládežnickým tý-
mem Bojkovic, když po podzimních bojích 
v krajském přeboru Zlínského kraje skon-
čili na 3.  místě za vedoucím ČSK  Uherský 
Brod a Jiskrou Staré Město. Výborná halová 
příprava v zimě a výsledky v halových tur-
najích však dávala tušit, že v jarní části se-
zóny 2019/2020 může tento tým zaútočit 
i na vyšší příčky, protože oba vedoucí týmy 
měly hrát na našem domácím hřišti.
 V  halové sezóně sehrálo naše druž-
stvo mladších žáků také tři halové turnaje, 
ve kterých dvakrát zvítězilo – na vánočním 
turnaji v Hluku a na memoriálu Pavla Flo-
reše v Bojkovicích a na „Bobík cupu“ opět 
v Hluku skončilo na 2. místě. Hráč Bojkovic 
Michal Šimoník byl dvakrát nejlepším střel-
cem turnaje a Matěj Berčík ve vánočním 
turnaji v  Hluku nejlepším brankářem. 
Také v  jediném přípravném utkání na 
umělé trávě v Kunovicích uštědřili mlad-
ší žáci domácím Kunovicím porážku 6:1. 
Škoda, že koronovirová krize a  nařízení 
vlády už od  13.  března 2020 zakázaly 
shromažďování lidí včetně sportovců 
a FAČR ukončila všechny soutěže s tím, že 
v kraji Zlín nikdo nepostupuje a nikdo ne-
sestupuje. Obavy se naplnily a mimořád-
ně dobrá příprava chlapců na jarní boje 
nemohla být zúročena. 
 Jakmile došlo aspoň k  částečnému 
rozvolnění nařízení (trénink po skupinách 
10  lidí), byly tréninky se souhlasem rodi-
čů od 30. dubna opět zahájeny. Také jako 
první v kraji jsme zahájili letní turnaje a už 
6. června 2020 se nám podařil velmi dob-
rý tah, kdy jsme získali na turnaj mladších 
žáků prvních šest týmů podzimní tabul-
ky, a tak se turnaj stal prakticky vrcholem 

soutěžního ročníku krajského přeboru 
mladších žáků 2019/2020. Prvních šest 
týmů si to rozdalo mezi sebou na jednom 
místě a  za stejných podmínek. V  turnaji 
„pravdy“ neskutečně dominovali mladší 
žáci Bojkovic a opět nás to – realizační tým 
– utvrdilo v tom, že nás COVID-19 připra-
vil možná i  o  vítězství v  krajském přebo-
ru. Naše družstvo nejen, že neztratilo ani 
bod, ale nedostalo ani gól a při skóre 17:0 
získalo zaslouženě 1.  místo. Vítězství nad 
Holešovem, Rožnovem, Baťovem a zejmé-
na nad lídry podzimní soutěže ČSK Uher-
ským Brodem 5:0 a nad Jiskrou Staré Město 
dokonce 7:0, nás utvrdilo v tom, že práce 
s tímto mimořádným týmem nebyla mar-
ná. Bojkovičtí hráči Adam Bětík získal cenu 
pro nejlepšího střelce, Seba Marušák cenu 
pro nejlepšího brankáře a Adam Kalík byl 
vyhodnocen jako nejužitečnější hráč týmu.
Dobrá výkonnost týmu mladších žáků po-
kračovala i na tradičním turnaji Gazda cupu 
v  Uherském Brodě, kde jsme získali opět 
1. místo bez jediné porážky (jedna remíza 
a  pouze s  jedním obdrženým gólem). Na 
letní Bobík cup v Hluku už byli v rámci pří-
pravy na novou sezónu nominováni k tur-
naji pouze chlapci ročníku 2008 a  mladší 
a výsledek, kterým bylo 6. místo z dvanácti 
účastníků (s chlapci ročníku 2007), už ne-
byl rozhodujícím kritériem.
 Někdo může položit otázku proč byl 
tento tým tak úspěšný? Sešly se dva mi-
mořádně silné ročníky 2007 a 2008, takže 
v týmu bylo 22 chlapců a všichni pravidel-
ně hráli buď za „A“ tým krajský přebor nebo 
„B“ tým okresní soutěž a  někteří za oba 
týmy. Většina chlapců je spolu už od „ben-
jamínků“, to je téměř 8 let. Chlapci měli vý-
bornou tréninkovou morálku a uvědomili 

si, že bez tréninku k žádnému zlepšení ne-
může dojít. Proto přistupovali ke každému 
cvičení poctivě a  snažili se o  co nejlepší 
provedení. Tým trénoval pod vedením vel-
mi zkušeného, obětavého a  spolehlivého 
trenéra Lubomíra Valtera st., který s týmem 
pracoval už od přípravky, znal výkonnost 
každého hráče, věděl, co může od něho 
očekávat a snažil se, aby každý hráč podal 
takový výkon, kterého je schopen. Navíc 
minulý soutěžní ročník doplnil realizační 
tým ambiciózní mladý trenér Michal Šimo-
ník, který přinesl do tréninkového procesu 
i  do  vedení zápasů nové prvky, což také 
zvedlo kvalitu týmu.
 V neposlední řadě na výkonnost týmu 
měla vliv i dobrá spolupráce s  rodiči, kte-
ří pozitivně ovlivňovali účast chlapců na 
trénincích i  jejich tréninkovou morálku. 
Rodiče byli vždy dostatečně informováni 
o  programu, zápasech a  změnách, sami 
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se zajímali o činnost chlapců a všemožně 
tým podporovali například při dopravě na 
zápasy nebo svojí aktivní pomocí při fot-
balových i společenských akcích Slovácké 
Viktorie, a tak byli vtaženi i do společenské 
činnosti klubu. Za to jim patří od  vedení 
SK Slovácká Viktoria velké poděkování.
 Počet uskutečněných tréninků, zápa-
sů a turnajů (halových i letních) i přes nu-
cenou téměř dvouměsíční přestávku za 
sezónu 2019/2020 přesáhl 100  akcí a  ne-
být COVIDU – 19, tak by těchto akcí bylo 
minimálně 125, což je 1/3 dní v roce, a tak 
se zatíženost jednotlivců blíží ligovým tý-
mům s  profesionálním vedení. Škoda, že 
se neuskutečnil zájezd mezinárodní tur-
naj  U13 „Balaton trofea“ do maďarského 
Siofóku, což by bylo vyvrcholením činnosti 
tohoto úspěšného týmu s  návazností na 
předcházející turnaje v Rakousku, Němec-
ku a Chorvatsku.
 Závěrem bych chtěl podotknout, že 
v  době, kdy se vytrácejí mládežnické fot-
balové bašty v  našem kraji (viz Brumov) 
a  mnohá města nemohou sestavit samo-
statné týmy a musejí se sdružovat, Bojko-
vice mají zastoupení ve všech mládežnic-
kých kategoriích, všechna družstva hrají 
nejvyšší krajskou soutěž – Krajský přebor 
Zlínského kraje, a  dokonce ve  spoluprá-

ci s TJ Pitín v žácích, dorostu, ale i mužích 
vyvíjejí činnost také B  týmy SK  Slovácká 
Viktoria Bojkovice, hrající okresní soutěže. 
Dnes můžeme konstatovat, že v  amatér-

ském mládežnickém fotbale kraje Zlín 
představují Bojkovice absolutní špičku. 

Jiří Kaplan, SK Slovácká Viktoria, 
vedoucí týmů žáků

Tým mladších žáků: Adam Bětík, Matěj Berčík, Martin Chmela, Matyáš Chovanec, Štěpán Jál, Jan Janůj, Adam Kalík, Antonín Koubek, Adam 
Koudela, Sebastian Marušák, Viktor Michalec, Ladislav Mlček, Tadeáš Pešek, Martin Podškubka, Tomáš Raždík, Michal Ridoško, Michal Šimo-
ník, Dalibor Toman, Tadeáš Trnka, Bronislav Valíček, Nicolas Dirda

Mladší žáci – nejúspěšnější tým SK Slovácká 
Viktoria Bojkovice v první polovině 2020
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Hokej v Bojkovicích

SPORT

Zdá se, že hokej se v Bojkovicích stále drží, 
i  když jako jediný sportovní oddíl nemá 
vlastní sportoviště.
 V soutěžích valašské hokejové ligy, kte-
rá se hraje na zimním stadionu v Brumově 
– Bylnici, pravidelně nastupují dva týmy 
AHC Bojkovice A a B. Uplynulá sezóna za-
čala v září 2019 a byla předčasně ukončená 
kvůli epidemii koronaviru v  únoru 2020. 
Oba týmy odehrály 49 zápasů. A družstvo 
se v  první části i  přes maximální snahu 
obtížně vyrovnávalo se soupeři v „druhé“ 
lize. Ze 13 zápasů vyhrálo pouze dva. Hrá-
či zabrali a po dalších vítězstvích obsadily 
osmé místo. Díky tomu se A tým zachránil 
před sestupem do třetí ligy. V  ní nastu-
puje B tým, který se rok od roku zlepšuje 
a  zaznamenal devět výher, což stačilo na 
sedmé místo. Za B tým nastupovali: Marek 
Kuchař, Pavel Schäffer, Martin Chvilíček, 
Adam Mikulášek, Lubomír Valter, Tomáš 
Mlček, Jiří Tománek, Jiří Dynka, Karel Holík, 
Vlastimil Ogrodník, Ladislav Salvet, Ivan Va-
lenta, Patrik Martinec, Svatopluk Husařík, 
Dominik Popelka, Zdeněk Spáčil, Jiří Ne-
veselý, Libor a Zdeněk Chovancovi, Michal 
Šimoník a brankář Filip Páral. 
 Oba týmy děkují svým fanouškům za 
podporu. Pokud to epidemiologická si-

tuace dovolí, začne pro oba týmy sezóna 
v druhém zářijovém víkendu. Ve třech vý-
konnostních skupinách Valašské hokejové 
ligy bude zapojeno kolem třiceti týmů.

 Veřejné bruslení 
 na bojkovském stadiónu
Letos značně nepříznivé klimatické pod-
mínky nedovolily vytvořit ledovou plochu 

na stadiónu v  Bojkovicích, a  tak mládež 
i veřejnost postrádala možnost sportovní-
ho vyžití. Klimatické podmínky v poslední 
době prakticky znemožňují provozovat 
zimní sporty v  Bojkovicích i  bezprostřed-
ním okolí, a tak je velkou výzvou výstavba 
umělé ledové plochy, která by sloužila mlá-
deži i občanům města. 

Leoš Marek, AHC Bojkovice 

 

POZVÁNKA 
T.J. Sokol Bojkovice zve všechny příznivce turistiky a cyklistiky k účasti na jubilejní  

40. ročník pochodu a cykloakce 

Vesele kolem Bojkovic 
která se bude konat v sobotu 12. září 2020 

Start:             7 - 10 hodin v areálu sokolovny v Bojkovicích 
Trasy pěší:    5 km, 15 km, 25 km                             cyklo:  horská   42 km 
V cíli:             diplom + občerstvení               silniční   25 km  
Startovné:     dobrovolné 

Srdečně zvou pořadatelé !!!! 
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  Městská knihovna v Bojkovicích
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  Obecní knihovna Přečkovice

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

Když hledáte 

pro všechno, 
na čem záleží.

banku
Jsme tu stále s vámi.
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errata: Zpravodaj Naše Bojkovsko, číslo květen 2020, s. 4, článek Bojkovice 
ve zkratce, informace o činnosti Klubu Světlov – chybně je uvedeno jméno 
autora přednášky V  náruči Bílých Karpat, správně má být  Jaromír Slavíček.

Inzerujte v Našem Bojkovsku. Cena 12 Kč/cm2.
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FOTOGALERIE
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Foto: Tomáš Dolina, Eva Hamrlíková

Pivní slavnosti  | 1. 8. 2020

Pod modrým nebem. Vernisáž výstavy  | 18. 7. 2020

Memoriál Josefa Křižky  | 25. 7. 2020

Posílení imunitního systému. Sběr letních bylinek  | 6. 8. 2020



FOTOGALERIE

Foto:  Jaroslav Hanke, Eva Hamrlíková

Svatovavřinecké hody  |  8. 8. 2020

Svatovavřinecké hody  |  9. 8. 2020


