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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

ani jsme se nenadáli a  období prázdnin a  letních dovole-

ných je za námi. Doufám, že jste jej plně využili k načerpání 

nových sil do další práce. Školákům začíná opět čas učení 

a doufám, že i prezenční výuky ve školách.

 V  červenci jsme dokončili jednu z  největších investic 

města, kdy jsme předali občanům i návštěvníkům areál zce-

la zrekonstruovaného koupaliště. Věřím, že se líbí a  bude 

zdrojem pro odpočinek v našem městě. Své finální podoby 

se dočkalo i Podhájí. Možná se někomu nelíbí velké množ-

ství kamene, ale věřte mi, až se zazelenají stromy a vyroste 

tráva, budou „ostré“ hrany kamenů otupeny.

 A co nás ještě do konce roku čeká? Do konce roku by 

měla být postavena cyklostezka Krhov – Bzová, u které jsme 

byli úspěšní s naší žádostí na SFDI a získali jsme dotační pod-

poru ve výši 85 %, což ve finančním vyjádření znamená více 

než 8  mil.  Kč. Ve  čtvrti Pod Skalkou vyroste nový chodník, 

rozšířená komunikace a také veřejné osvětlení. Nového po-
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vrchu se dočkají ulice Příční a část ulice Štefánikova od želez-

ničního přejezdu po křižovatku s ulicí Luhačovickou. Město 

Bojkovice také podpořilo částkou 2x150 tis. Kč opravu střech 

věží kostela sv. Vavřince. V  lokalitě motokros byla správou 

Chráněné krajinné oblasti vyžádána studie SEA a  regula-

tiv zástavby území, což přípravu prodlouží o  čtyři měsíce.

 V  červenci znovu ožilo náměstí Pivními slavnostmi 

a v srpnu se přidalo i nábřeží Svobody s hasičárnou při osla-

vě hodů. Všem organizátorům – SKSV, SDH, hostinci na hřišti 

i oddílu ledního hokeje patří velké poděkování. Osmnácté-

ho září se Tillichovo náměstí provoní vůní z kotlíků, ve kte-

rých boudou kuchaři připravovat soutěžní guláš. Všichni jste 

srdečně zváni.

 Milí rodiče, žáci a učitelé, přeji Vám všem úspěšný nový 

školní rok a  abyste se ve svých třídách cítili dobře, měli 

k  sobě vzájemný respekt a  těm nejmladším, aby radost 

z učení vydržela co nejdéle.

Petr Viceník, starosta města
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Naše Bojkovsko

anketa Ředitel roku 2020/21 má již vítěze

Pod záštitou Ministerstva školství, mlá-
deže a  tělovýchovy byl ve školním roce 
2020/2021 zorganizován již třetí ročník 
ankety, jejímž cílem je vzdát hold ředite-
lům a  ředitelkám českých škol a  ty nejú-
spěšnější také odměnit zaslouženým titu-
lem a cenami. Slavnostní vyhlášení ankety 
proběhlo 24.  června  2021 v  prostorách 
budovy Senátu Parlamentu ČR. Vystoupil 
zde mimo jiné předseda Senátu Parla-
mentu ČR Miloš Vystrčil, předseda senát-
ního Výboru pro vzdělávání Jiří Drahoš či 
loňský absolutní vítěz Ředitele roku a od 
podzimu 2020 i senátor Jan Grulich.

Z  více než 100 nominací porota vybra-
la deset finalistů. Na základě veškerých 
podkladů získaných během roku porotci 
vybrali vítěze každé ze tří kategorií (Má-
lotřídky, Základní školy, Střední školy) 
a  nakonec i  absolutního vítěze, samot-
ného Ředitele roku 2020/2021. Je velmi 
potěšující, že do finále čtyřčlenné skupiny 
ředitel/ka základní školy byl vybrán ředi-
tel ZŠ TGM v Bojkovicích Zdeněk Ogrod-
ník ml. Gratulujeme k výborné reprezen-
taci školy a do další práce přejeme hodně 
vytrvalosti i pracovních úspěchů.

Zdenka Maňasová

Znáte Seniorskou 
obálku? 

Jde o tiskopis s důležitými zdravotní-
mi údaji pro potřeby integrovaného 
záchranného systému v případě ohro-
žení zdraví či života nejen seniora, ale 
i ostatních osob. Má své určené místo, 
kde ji pracovníci  IZS naleznou (led-
nice, vnitřní vchodové dveře). Díky 
projektu Senioři v  krajích je postup-
ně distribuována po celé ČR. Volně 
ke stažení ji lze nalézt v  Souborech 
ke stažení na: www.seniorivkrajich.
mpsv.cz. YouTube:  animované video
 k obálce. Facebook: @seniorivkrajich
 Jde o pomůcku, která obsahuje 
nejen základní údaje o vaší osobě, ale 
i  přehled o  užívaných lécích a  údaje
 o očkování.              Bohumila Brhlíková, 

sociální pracovnice MěÚ Bojkovice

Městské koupaliště v novém hávu

Po dvouleté rekonstrukci začalo na začát-
ku prázdnin lidem opět sloužit venkov-
ní koupaliště. Modernizace stála téměř 
65  miliónů korun. Byl vybudován nový 
nerezový bazén s vodními atrakcemi s pří-
hřevem tepelnými čerpadly a kompletně 
postavena nová provozní budova s  let-
ní terasou, bufetem a  mini wellnessem. 
V  provozní budově mají návštěvníci 
k dispozici šatny, sprchy, vířivku a saunu. 
Součástí velkého bazénu jsou vodní děla, 
masážní trysky, chrliče vody či šplhací síť 
s  houpacím zálivem i  zatopený ostrov. 
Voda se může přihřívat až na teplotu 28°C.
 A kdo se zasloužil o tuto modernizaci? 
Bazén a technologie navrhl Jaroslav Šev-
čík, provozní budovu ve tvaru lodi s kapi-
tánským můstkem Dušan Šišpera, bazé-

novou technologii dodal Centroprojekt 
Zlín a bazény vyrobila firma Berndorf, při-
čemž generálním dodavatelem všech sta-
vebních prací byla firma Vanto z Kunovic 
a dozorovatelem IS Projekt Uherský Brod. 
K  dispozici je i  vysokorychlostní internet 
od firmy Avonet či obslužný a odbavovací 
systém od firmy Hasam. Poděkování ná-
leží také dodavatelům gastrozařízení, za-
městnancům firmy EG.D a  pracovníkům 
městského úřadu Jiřímu Svobodovi, Mar-
tinu Vavrečkovi, Jiřímu Svitákovi a Václavu 
Ventlukovi.
 Celý areál je v péči patnáctičlenného 
kolektivu pod vedením Zdeňka Ambroze. 
Návštěvníci, kteří na koupaliště přijdou, 
zajisté nebudou litovat. Výsledek totiž 
stojí za to!     Zdenka Maňasová
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Skauti po padesáti letech
Setkání po padesáti letech plánují na sobotu 
11. září 2021 skauti a skautky, kteří byli členy 
středisek Bojkovice a Napajedla v  roce 1970. 
Při tomto setkání dojde i k slavnostnímu pře-
dání řady artefaktů z  tehdejší jejich činnosti 
jako byla středisková vlajka, družinových vla-
jek, kroniky, fotografií a dalších do sbírek Muzea Bojkovska.

Vratislav Jonáš, Pavel Polanský, Eva Bařinová

Dovětek: Prosíme bývalé skauty, skautky a jejich rodinné pří-
slušníky, kteří vlastní jakékoliv dokumenty z činnosti skautů 
v předválečném i poválečném období o jejich darování do sbí-
rek Muzea Bojkovska či dlouhodobé zapůjčení. Děkujeme.

Úklidový den
Začátkem srpna znovu přišel čas vyhlásit podzimní pokračování 
české verze celosvětové kampaně „Ukliďme svět“. Letos půjde již 
o 28. ročník, který se koná 18. září 2021. A je vidět, že tato mezi-
národní akce se pevně uchytila v povědomí českých ochránců 
přírody i dalších dobrovolníků z řad veřejnosti. Navíc s nemalým 
podílem žáků základních, ale i mateřských škol.
 Do kampaně se po celé České republice může zapojit kdo-
koliv, a to buď zorganizováním vlastní akce, anebo účastí na akci 
vyhlášené v okolí. Pokud si chtějí lidé organizovat akci sami, je 
zapotřebí, aby se přihlásili prostřednictvím webového formuláře 
na www.uklidmesvet.cz.
 Ochránci přírody úklidové akce podpoří pytli a  rukavicemi 
a jejich detaily zveřejní na internetových stránkách a aktualizo-
vané „úklidové“ mapě. Tu mohou využít další dobrovolníci, kteří 
budou hledat organizované úklidy ve svém okolí.
 A stejně jako vždy, i  na podzim budou úklidy provázet te-
matické soutěže, které budou zpestřením celé kampaně. Lidé 
budou mít za úkol posílat fotografie či videa. Podrobnosti o sou-
těžích budou ochránci přírody pravidelně zveřejňovat na strán-
kách www.uklidmesvet.cz.

Veronika Andrlová, 
koordinátorka  programu Ukliďme svět

 Vydejte se na výlet za Stromy roku 
a vyhrajte knihy nebo karton Ondrá-
šovky
Netradiční možnost prázdninového výle-
tování po České republice nabízejí orga-
nizátoři ankety Strom roku. K 20. naroze-
ninám populární soutěže připravili tipy 
na výlety ke všem stromům, které se v mi-
nulosti staly vítězi ankety. Kdo po cestě za 
přírodními unikáty nasbírá alespoň pytel 
odpadků, má šanci vyhrát knížky o příro-
dě a pitný režim až na čtvrt roku. Soutěžit 
můžete do 31. srpna. Více na www.stro-
mroku.cz/vylety.

 Podpořte strom, který si zaslouží 
pozornost a péči. Hlasujte v anketě 
Strom roku.
Do finále letos jubilejního 20. ročníku 
ankety Strom roku postoupila dvanáct-
ka kandidátů ze sedmi krajů. Ti usilují 
o prvenství v podobě odborného ošetře-
ní zdarma a postupu do celoevropského 
kola soutěže. Lidé mohou své favority 
podpořit online na www.stromroku.cz 
anebo pomocí DMSky do 12. září. Od 
vzniku ankety se do hlasování zapojilo 
více než 729 tisíc lidí a vybralo se téměř 
2,8 milionu korun, které putovaly na vý-
sadbu a ošetření stromů.

Anna Poledňáková, PR koordinátorka 
iniciativy Sázíme budoucnost
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Dnešní budova farního chrámu je s Bojko-
vicemi neodmyslitelně spjata. Kdybychom 
však stáli na stejném místě před 370  lety, 
těsně před zahájením jeho stavby, rozpro-
stírala by se zde farní zahrada. Samotný kos-
telík, zasvěcený sv. Jiří, se nacházel o něco 
výše, přibližně v  prostoru dnešní hraběcí 
hrobky a  byl vystavěn či zásadně opraven 
Landštejny přibližně ve stejné době jako 
Nový Světlov. Náhodné vykopávky něko-
lika fragmentů, které byly učiněny v  roce 
1912 nám potvrzují, že kostelík byl vystavěn 
v gotickém slohu. V muzeu dodnes může-
me spatřit fragment gotického svorníku 
z klenby s pětilistou růží, erbem Landštejnů. 
Kolem kostela se rozprostíral menší hřbitov, 
v  jehož rozích stály od 16.  století obranné 
věžičky, z nichž dvě se nám dochovaly do 
dnešních dnů pod názvem „Tetaurky“. Po 
skončení třicetileté války se bojkovská far-
nost nebývale rozrostla a  malý kostelík již 
nedostačoval. V té době byl zdejším farářem 
Vavřinec Urtika a snad to byl on, kdo pohnul 
majitele světlovského panství Gabriela Se-
renyiho k výstavbě dnešního chrámu. Této 
domněnce napovídá rozšíření zasvěcení 
kostela o sv. Vavřince. Nově tedy byl, a do-
dnes stále je, chrám zasvěcen svatému 
Vavřinci a sv. Jiří, jak nám připomínají sochy 
obou světců v presbytáři kostela.
 Základní kámen k  mohutné stavbě 
položili naši předkové 27. července 1651. 
Novostavba kostela byla provedena 
v  pozdně renesančním slohu podle ná-
vrhu brněnského architekta Jana Křtitele 
Erny (1625-1698) v nebývale krátké době. 
Stavebního dokončení se kostel dočkal již 
v  roce 1655, vysvěcen byl o  rok později. 

Chrám a jeho dobrodinec

Zřejmě největší zásah do podoby chrámu 
představoval požár z roku 1792, po kterém 
došlo ke snížení věží do dnešní podoby 
a  původní kopule na věžích byly nahra-
zeny střechami mansardového typu. Žár 
byl tak silný, že zcela roztavil zvony pochá-
zející z bývalého gotického kostela sv. Jiří 
a zničil krov na lodi a věžích. Klenba však 
odolala nárazům padajících trámů a inte-
riér kostela tak zůstal uchráněn.
 Roztavené zvony byly v  roce 1793 
přelity olomouckým zvonařem Volfgan-
gem Straubem, do dnešního dne se však 
vlivem válečných rekvizic v  letech 1916 
a 1942 dochoval pouze umíráček. Nedlou-
ho po požáru byly zřejmě pořízeny i věžní 
hodiny, které dodnes měří ubíhající čas. 
 V průběhu let procházel chrám mno-
ha opravami. Jedny z  rozsáhlejších byly 
provedeny z  iniciativy faráře a  děkana 
Jana Nepomuka Jelínka (1851-1914), kte-
rý v Bojkovicích působil od roku 1889 až 
do své smrti a od jehož narození v  letoš-
ním roce uplyne 170 let. Jednou z  nej-
viditelnějších změn bylo v  roce 1896 
nahrazení mohutného barokního oltáře, 
který vyplňoval celou východní stěnu 
presbytáře novým mramorovým oltářem 
z dílny brněnského sochaře Jana Tomoly. 
Pod kruhovým oknem sv. Vavřince z roku 
1883 bylo roku 1895 vytvořeno brněn-
skou firmou B.  Škarda obdélníkové okno 
ukončené obloukem o rozměrech 4 x 8 m 
se sklomalbou zachycující Pannu Marii 
uctívanou svatými Cyrilem a Metodějem. 
Střídmý mramorový oltář a okno se sklo-
malbou tak vytvořily novou dominantu 
chrámu. Zajímavostí je, že náklady na po-

řízení oltáře i  okna v  částce 7  640  K byly 
uhrazeny z  odkazu Františky a  Karolíny 
Matajových. Toto okno však bylo zničeno 
vlivem tlakové vlny při výbuchu bojkovské 
zbrojovky 10. května 1944 a na jeho místo 
se nakonec vrátil obraz Panny Marie z pů-
vodního barokního oltáře namalovaný Jo-
sefem Pilzem. V roce 2013 bylo památkáři 
schváleno závazné stanovisko schvalující 
případné znovuosazení repliky sklomalby, 
je ale otázkou, zda k tomu někdy dojde.
 Stejně tak dnes již pouze na fotografi-
ích můžeme obdivovat zajímavou výmalbu 
interiéru chrámu provedenou Františkem 
Přečkem, která působila velmi plastickým 
dojmem. Naproti tomu nástropní fres-
ky mnichovského malíře Jiřího Schmidta 
z  roku 1901 se dochovaly dodnes, stejně 
jako portréty čtyř evangelistů na vítězném 
oblouku. Velkou pozornost věnoval Jan Je-
línek starobylé farní budově, kterou nechal 
po požáru nákladně opravit.
 Jan Nepomuk Jelínek se však do místní 
paměti nezapsal pouze jako výrazný kněz, 
ale také jako komeniolog a  badatel v  re-
gionální historii. Pravidelně přispíval do 
Časopisu Moravského muzea zemského, 
Selského archivu i dalších periodik a vydal 
také několik drobných tisků, např. Panna 
Maria Praemonstrátská či Kytice z  písní 
duchovních. Na pravé straně u  hřbitov-
ní brány nechal vystavět Getsemanskou 
zahradu, v  níž nalezl místo posledního 
odpočinku. Dnes už budova nestojí, jen 
deska a  anděl na náhrobku nám připo-
míná, že v omšelé hrobce odpočívá jeden 
z významných dobrodinců města.

Tomáš Hamrlík

Jan Nepomuk Jelinek
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Muzeum Bojkovska devadesátilé – IV. část
 Muzeum Bojkovska 2010-2020

Rok 2010 znamenal důležitý předěl v  his-
torii muzea, které se z  organizační složky 
města Bojkovice stalo jeho příspěvkovou 
organizací. Tato zásadní změna znamenala 
impuls k  dalšímu rozvoji a  také potvrzení 
významu muzea pro celý region Bojkovska. 
Důvodů k optimismu však nebylo mnoho. 
Muzeum v  té době nemělo ani expozice, 
ani další nutné prostory a  pracoviště pro 
své plnohodnotné fungování. Sbírkový 
fond obsahoval sice předměty celostátního 
významu, na jeho stavu se však podepsala 
mnohaletá neúdržba, existence ve stísně-
ných a nevyhovujících prostorách, ale také 
stěhování. Navíc nebylo jasné, jakým smě-
rem se budoucnost muzea bude ubírat, ve 
hře byl stále ještě zámek, s jehož prostory si 
mnozí muzeum spojovali, protože na zám-
ku sídlilo od konce 50. let. Koncepce ředitele 
– a zpočátku také jediného stálého pracov-
níka – byla jasná: Veškeré muzejní provozy 
soustředit pod jednou střechou v  centru 
města, blízko lidem. A  hlavně, postupně 
dosáhnout, aby Muzeum Bojkovska bylo 
skutečně plnohodnotnou institucí vykoná-
vající všechny činnosti, které jsou pro jeho 
úspěšnou činnost nezbytné. 
 Pod pojmem muzeum si mnozí lidé 
představují pouze veřejně přístupnou část 
– expozici, kde mohou shlédnout vysta-
vené předměty. Toto pojetí muzea je však 
hluboký omyl. Expozice jsou totiž pouze 
pomyslnou špičkou ledovce, třešničkou na 
dortu. Pravé jádro muzea tvoří sbírkotvorná 
a  dokumentační činnost, která co nejlépe 
zmapuje dění ve sběrné oblasti, v  našem 
případě na Bojkovsku. Předměty, fotogra-
fie, dokumenty shromažďuje systematicky, 
podle své koncepce rozvoje a  sbírkotvor-
ného plánu. Shromážděné předměty musí 
určit, roztřídit, ošetřit a poté je teprve může 
prezentovat veřejnosti. Sbírkotvorná čin-
nost nikdy nemůže skončit, podobně jako 
nekončí dějiny a  život na Bojkovsku, které 
dokumentujeme. Když tedy chybí zázemí, 
prostory a odborná pracoviště na tyto čin-
nosti, tak jako tomu bylo v prostorách No-
vého Světlova, je muzeum vlastně jakási 
„Potěmkinova vesnice“, která pouze ukazu-
je náhodně sesbírané předměty, se kterými 
nemůže odpovídajícím způsobem pracovat 
ani je ošetřit a nepřispívá tedy ani k soustav-
nému poznávání života v regionu. 
 Naše současné muzeum je instituce, 
která systematicky shromažďuje sbírkové 
doklady o historii, ale i současnosti na Boj-
kovsku, stejně tak ale předměty nesbírkové, 

dokumentační povahy, které ale mají infor-
mační hodnotu, či se dají využít při edukač-
ních programech.
 Součástí muzea byla již od jeho vzniku 
i odborná knihovna, která byla v roce 2011 
přestěhována z  provizorního umístění do 
budovy muzea a od roku 2013 systematicky 
zpracovávána Zdenkou Maňasovou. Kromě 
knih, časopisů či novin obsahuje také tema-
ticky vedenou kartotéku novinových článků 
nebo audio či video nosiče. Všechny shro-
mažďované materiály jsou spjaty s  regio-
nem, či s  oblastmi zájmu muzea. Od roku 
2018 knihovna muzea obstarává redakční 
práce v souvislosti s vydáváním Našeho Boj-
kovska, na jehož stránkách se často zúročují 
četné materiály shromážděné pracovníky 
muzea. Muzeum disponuje také bohatým 
fotoarchivem zpracovávaným Evou Hamr-
líkovou, která má na starosti rovněž provoz 
informačního centra, pořádání kulturních 
akcí a jejich dokumentaci i průvodcovskou 
činnost. Poslední oblast, kterou je systema-
tická konzervace rozsáhlého a stále se roz-
růstajícího sbírkového fondu, má na starosti 
Martina Šašinková. 
 Dnešní podoba muzea by nikdy ne-
existovala bez soustavné podpory vedení 
města, stejně tak jako bez mnoha přízniv-
ců muzea a  členů muzejního spolku, kteří 
rozhodujícím způsobem pomohli, když se 
teprve rozhodovalo, jak bude muzeum vy-
padat. Jmenuji jen některé – např. Markéta 
Klimentová, bývalá předsedkyně muzejní-
ho spolku, Otka Šimoníková s  manželem, 
Oldřich Juračka a mnozí další.
 Prvním úkolem v roce 2010 bylo prove-
dení celkové inventarizace sbírek, která byla 
nutná kvůli proběhlému stěhování ze zámku 
i faktu, že poslední kompletní inventarizace 
fondu proběhla v roce 1992. To znamenalo 
prohlédnout všechny předměty, uložit je, zá-
kladním způsobem očistit a zapsat do sezna-
mů. Při počtu kolem dvacet tisíc předmětů to 

byla práce na několik měsíců. Zároveň se roz-
běhly práce na stálé expozici, pro kterou vy-
robil vitríny sklenář David Šopík. Zpřístupně-
na byla 27. května 2011 a následujícího roku 
rozšířena o byt z 50. let 20. století a školní tří-
du. Jako poslední přibyla roku 2016 expozice 
Moravských Kopanic, kde zanechal svou sto-
pu zedník Radim Kundrata, člen muzejního 
spolku. Kromě stálých expozic začaly být kaž-
doročně pořádány krátkodobé výstavy, které 
postupně představují bohatství sbírkového 
fondu, skryté v depozitářích a také besedy či 
přednášky. Splnil se sen všech zúčastněných 
– muzeum začalo žít.
 V  příštích měsících se chystá otevření 
expozice historického domku v ulici Potok 
č.p. 302, který opět přispěje k rozšíření mu-
zejních aktivit pro veřejnost.
 Možná může vyvstat otázka, proč exis-
tuje v  rámci muzea Informační centrum 
Bojkovska (od roku 2012) či dokonce proč 
je zde redakce zpravodaje či pořádání kul-
turních akcí (od roku 2018)? I události právě 
proběhlé se vzápětí stávají minulostí, tudíž 
patří do působnosti muzea, aby je vyhod-
notilo, zařadilo do kontextu a  uchovalo 
pro budoucí generace. Rovněž propojení 
s Městskou knihovnou je velmi prospěšné. 
Existuje přímá vazba mezi historií a  sou-
časností, kdy se pracovníci muzea na udá-
lostech podílí, jsou jimi ihned zachycovány, 
dokumentovány a jako konzerva připrave-
ny pro budoucí využití. A ten, kdo zná mi-
nulý kontext, může daleko lépe pracovat 
se současnými událostmi, interpretovat je 
občanům, návštěvníkům města či zpřístup-
ňovat na stránkách Našeho Bojkovska. Po-
kud Muzeum Bojkovska přispěje k lepšímu 
poznání minulosti a ke zkvalitnění přítom-
ného života, pak splní svůj účel a jeho práce 
nebude zbytečná. Můžeme slíbit, že se o to 
budeme snažit ze všech sil i v následujících 
letech.

Tomáš Hamrlík, ředitel Muzea Bojkovska

Depozitář dřevo 2010 Depozitář historie 2021



HISTORIE

Naše Bojkovsko8

Bojkovické stopy sester dominikánek –  III. část

 Zpátky v Bojkovicích
Pátého listopadu 1990 v podvečer dorazil 
do Bojkovic autobus broumovských sester 
dominikánek. Jako by se historie opakova-
la, jen směr cesty byl opačný. V září 1950 
ještě pod pláštíkem tmy sestry Bojkovice 
nedobrovolně opouštěly a  o  čtyřicet let 
později opět za šera, ale tentokrát dobro-
volně, se sestry vrátily. Tomuto okamžiku 
předcházelo na jaře 1990 přijetí prvního 
tzv. „restitučního zákona“, ve kterém byly 
výčtem uvedeny budovy, které se měly 
vracet původním majitelům. A do této ka-
tegorie patřil i dům č.p. 537 v Bojkovicích. 
Už na začátku léta malá skupinka sester 
dům převzala a začaly probíhat opravy ve 
spolupráci s řadou obyvatel Bojkovic. Dne 
15. září 1990 začalo stěhování z Broumo-
va, kdy přijely další čtyři sestry a první ka-
mion s nákladem vybavení. V té době bylo 
v Broumově ještě více než 40  sester. Do 
Bojkovic se stěhovalo 38 z nich. Kromě ná-
bytku a osobních věcí se stěhovala třeba 
kongregační knihovna, která zaplnila celý 
kamion, knihařský lis, ale také slepice, ry-
bízy, růže, dýně, kompoty… Každý týden 
jsme vypravili z Broumova dva vozy, až do 
„osudného“ 5. listopadu. Už 1. prosince byl 
pak znovu vztyčen kříž na věži kláštera.
  Že sestry otevřou v Bojkovicích opět 
po čtyřiceti letech školu, to zpočátku ne-
bylo jasné. Dům se upravoval jako obydlí 
sester. Pak se ale v  prosinci 1990 těsně 
před Vánoci sešla v Bojkovicích generální 
rada kongregace, která rozhodla, že sest-
ry požádají o  povolení k  otevření střední 
školy v  Bojkovicích. I  s  odstupem třiceti 
let pomyslně smekám před jejich odva-
hou. Nebylo zdaleka jasné, jak se bude 
dál u  nás vyvíjet politická a  ekonomická 
situace, nemohly vědět, zda Pán požeh-
ná kongregaci „dorostem“, zda budou mít 

lidé zájem o církevní školu. Ze „sester za-
kladatelek“ žije již jen jednadevadesátiletá 
sestra Slavomíra, „shora“ už na rozvíjející 
se školu řadu let hledí sestry Anastázie, Ju-
dita, Miroslava, Božislava… Sestry, díky za 
vaši odvahu!
 Ještě do konce roku sestry získaly sou-
hlas se zřízením školy od  Arcibiskupství 
olomouckého, kladné vyjádření obce a už 
v lednu také souhlas Ministerstva školství 
mládeže a  tělovýchovy. Bylo rozhodnuto 
o  založení Církevní rodinné školy Bojko-
vice, která byla ještě před otevřením pře-
jmenována na Dívčí katolickou školu Boj-
kovice. A opět se začalo v domě budovat, 
protože bylo třeba pokoje změnit na třídy 
a přebudovat dům v zahradě na internát. 
A  všechno se muselo stihnout do 1.  září 
1991. Zároveň bylo třeba vytvořit a nechat 
schválit učební plán a  osnovy předmětů, 
protože „centrální“ učební dokumenty pro 
obor Rodinná škola neexistovaly, bylo tře-
ba sehnat kvalifikované vyučující a hlavně 
žáky. Jako řeholní sestra jsem na začátku 
učila jediná, a to jsem ještě neměla ani pe-
dagogické vzdělání, a  zároveň jsem byla 
pověřena také vedením školy.

V dubnu 1991 se konaly první přijíma-
cí zkoušky, přihlášku poslalo více než 
devadesát uchazeček, ze kterých bylo 
vybráno dvacet osm. Přijímací zkoušky 
byly z  českého jazyka (gramatický test 
a slohová práce), z testu všeobecných zna-
lostí (matematika, biologie člověka, zeměpis 
České republiky, české dějiny a náboženský 
přehled) a  součástí byla praktická zkouška 
z  výtvarné výchovy a  šití. Pro zajímavost: 
uchazečky si losovaly, zda přišijí knoflík, 
patentku nebo háček a  háčkovaly řetízek.
 Do 1. září 1991 jsme všechno stih-
li, a  tak 1.  září 2021 můžeme děkovat za 
třicet let Boží přízně a  požehnání, může-
me vzpomínat na více než 400  lidských 
příběhů – studentských, učitelských i  se-
sterských, a  můžeme věřit, že Bůh s „cír-
kevkou“ v  Bojkovicích počítá i  v  dalších 
třiceti letech.

s. Miriam Hřebačková OP, 
ředitelka školy v letech 1991–2016

Dovětek: Třetí část historie sester dominiká-
nek navazuje na články, které byly uveřejněny 
v  roce 2020, a to v  červencovém a  zářijovém 
čísle zpravodaje Naše Bojkovsko
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ŠKOLSTVÍ

Ohlédnutí za uplynulým rokem 
Pojďme se společně ohlédnout za škol-
ním rokem, který v historii českého škol-
ství nemá obdoby. 

 Začátek školního roku
V září jsme zahájili bez jakýchkoliv omeze-
ní. Zatímco na Slovensku byli žáci vracejí-
cí se ze zahraničních dovolených nejdříve 
v karanténě a roušky byly ve škole povin-
né, u nás žádná omezení nebyla. I přesto 
jsme očekávali, že „něco přijde“. Pečlivě 
jsme se připravili na různé varianty pro-
vozu, které přicházely v  úvahu. Nutno 
zdůraznit, že tehdy skutečně nikdo neměl 
povědomí o tom, co nás čeká. Nakoupili 
jsme potřebnou techniku na online výuku 
ze tříd (HD kamery, handsfree mikrofony, 
programové licence), kdy se počítalo s va-
riantou polovina žáků ve třídě ve škole 
a polovina doma. Připravili jsme softwaro-
vá řešení, kdy každý žák dostal své nové 
přístupové údaje do programu pro online 
výuku (Microsoft Teams) a byl přiřazen do 
skupiny ke správné hodině a učiteli. Všich-
ni učitelé se proškolili tak, aby perfektně 
zvládali asynchronní (EduPage) a nově 
synchronní (MS Teams) online výuku. 

 Uzavření školy 
 a přechod na vzdálenou výuku
S  rostoucími čísly nemocných přišly 
10. září 2021 povinné roušky pro všech-
ny a měření teplot žáků i zaměstnanců 
bezkontaktními teploměry. S první potvr-
zenou nákazou ve škole nařizuje Krajská 
hygienická stanice Zlínského kraje čtr-
náctidenní karanténu a PCR testy všem 
žákům ve třídě. Přišlo na zavření středních 
škol s  informací, že o uzavření základek 

se v  žádném případě neuvažuje. Jenže 
9. října přechází výuka 6. – 9. tříd na tzv. 
rotační systém, kdy polovina tříd má mít 
vzdálenou výuku a polovina prezenční 
ve škole. Po týdnu se mají vyměnit. Čísla 
nemocných a bohužel i mrtvých rostou 
geometrickou řadou a po pouhých třech 
dnech se od 14. října uzavírají všechny 
školy v  zemi. V  té chvíli jsme netušili, že 
děti se do školy s několika výjimkami ne-
vrátí třičtvrtě roku. 
 A tak jsme učili vzdáleně, někdo z do-
mova, někdo ze školy, dle rozvrhu hodin 
téměř všechny předměty. Omezeny byly 
pouze volitelné předměty, pěstitelské 
práce a práce s  technickými materiály 
a informatika v sedmém ročníku z důvodu 
placených licencí programů. Škola zapůj-
čila více jak 20 tabletů potřebným rodi-
nám tak, aby i děti ze sociálně slabších ro-
din se mohly do výuky zapojit. V prosinci 
se na tři týdny vrátily děti do školy, ale po 
Novém roce již zůstávají zase doma kro-
mě 1. a 2. tříd. K obnovení klasické výuky 
došlo až v květnu díky zavedení testování  
žáků a zaměstnanců AG testy. 
 Od března se zapojujeme mezi školy, 
které pečují o děti rodičů tzv. potřebných 
profesí. Nutno jen dodat, že vedení školy 
se zaměstnanci „sekretariátu“ bylo denně 
na pracovišti, řešilo desítky provozních 
problémů a uvádělo v praxi nařízení mini-
sterstev, která se i během týdne několikrát 
změnila. Ani správní zaměstnanci v době 
uzavření škol nezaháleli. Školní jídelna 
vařila obědy do menuboxů s sebou. Více 
jak 150 porcí denně hovoří o tom, že to 
byl prospěšný krok. Uklízečky generálně 
uklidily celou školu a v rámci návratů žáků 

do školy měly plné ruce práce s  průběž-
nou dezinfekcí. Pan školník se podílel na 
opravách v suterénu staré budovy, rekon-
strukcí tzv. relaxačních místností pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami 
a na dokončení venkovní učebny ve škol-
ní zahradě. Tu si hned po návratu vyzkou-
šeli žáci nejen prvních tříd, a jak se zdá, od 
září bude v permanentním obležení. 

 Co nám covid vzal a dal
Vše zlé je k  něčemu dobré. Snad je tomu 
tak i v  případě covidové pandemie, která 
vzala nejen žákům téměř rok školního ži-
vota, společných zážitků a kamarádství. 
Na druhou stranu je naučila samostatnosti 
a zodpovědnosti za plnění školních úkolů 
z  domova, když maminka s  tatínkem byli 
v práci a oni se museli postarat sami o sebe. 
Taky my dospělí jsme se naučili spousty no-
vých, nejen technických dovedností, kdy za 
nejcennější považuji fakt, že pokud děláme 
své učitelování dobře, děti to baví a nemusí 
být nad nimi hrozba škaredé známky nebo 
poznámky. Jisté dnes je, že cesta k návratu 
do normálu nebude rychlá ani jednoduchá. 
Věřím, že s pohledem do budoucna využije-
me vše dobré tak, abychom to naše školství 
posunuli kupředu. To už je ale jiná „písnička“. 
 Závěrem bych rád upřímně poděkoval 
všem žákům, kteří ke vzdálené výuce přistu-
povali zodpovědně, rodičům za pochopení, 
podporu a pevné nervy, taktéž všem učite-
lům za profesionální přístup k výuce, který 
byl mnohdy náročnější než výuka ve škole, 
a všem ostatním, kteří přispěli ke zvládnutí 
nelehké doby covidí. V září snad již bez vět-
ších omezení na viděnou.

Zdeněk Ogrodník, ředitel školy TGM 

Pedagogický sbor
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Průběh přijímacího řízení na střední školy 
byl i v letošním roce ovlivněn koronaviro-
vou epidemií. Podobně jako v  loňském 
školním roce došlo ke změnám ve způso-
bu přípravy deváťáků na přijímací zkouš-
ky a k úpravě organizace přijímání žáků ke 
středoškolskému vzdělávání. 
 Uchazeči o studium měli možnost 
podat dvě přihlášky na dvě střední školy. 
Termín podání přihlášek byl stanoven na 
1. března 2021. Zájemci o studium v obo-
rech vzdělání s maturitní zkouškou museli 
i letos složit přijímací zkoušku. Střední 
školy nemusely povinně využít jednot-
nou přijímací zkoušku z  českého jazyka 
a literatury a  z  matematiky, kterou cent-
rálně připravuje Centrum pro zjišťování 
výsledků vzdělávání (CERMAT), ale mohly 
si samy přijímací testy připravit. Velkou 
změnou byla také možnost zrušení přijí-
macích zkoušek z důvodu nízkého počtu 
podaných přihlášek na střední školu. 
 Původně plánované dva termíny 
zkoušek v  měsíci dubnu byly přesunuty 
na 3. a 4. května. Účast uchazeče o studi-
um na přijímacích zkouškách byla podmí-
něna potvrzením o negativním výsledku 
antigenního testu na přítomnost viru 
SARS-CoV-2. Test podstoupili deváťáci 
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v naší škole, která jim následně vystavila 
požadované potvrzení. Další novinkou 
bylo prodloužení času na vypracování 
jednotlivých testů z  matematiky i české-
ho jazyka. Po zpracování byly výsledky 
testů poslány na obě střední školy, které 
stanovily pořadí pro přijetí jednotlivých 
žáků ke studiu vybraného oboru. Do cel-
kového hodnocení žáků v přijímacím ří-
zení se zohledňoval pouze lepší výsledek 
příslušného testu z prvního či druhého 
termínu. Po vyhlášení výsledků přijímací-
ho řízení museli žáci potvrdit svůj zájem 
o studium na vybraném oboru střední 
školy odevzdáním zápisového lístku. Ten 
obdrželi na základní škole. Žáci, kteří si 
podali přihlášku na tříletý studijní obor 
ukončený výučním listem, jednotnou přijí-
mací zkoušku nekonali a byli přijati na zá-
kladě studijních výsledků v základní škole.
 Všichni žáci 9. ročníku naší školy uspě-
li již v prvním kole přijímacího řízení a byli 
přijati ke studiu na střední škole. Obavy 
žáků a jejich rodičů z výsledku přijímaček 
vzhledem k  distanční výuce se ukázaly 
jako liché. Výuka pomocí připravených 
materiálů v prostředí systému Edupage, 
online hodiny realizované v platformě MS 
Teams, individuální a skupinové konzul-

tace ve škole, důsledný a vstřícný přístup 
učitelů dokázaly skvěle naše žáky na přijí-
mací zkoušky připravit. 
 Z  celkového počtu 56 deváťáků bylo 
přijato na obory s maturitou 43 žáků, 
tj. 77 % z celkového počtu, na obory s vý-
učním listem 13 žáků, tj. 23 %.
 Žáci se rozjedou k  budoucímu stu-
diu do více než dvou desítek různých 
škol, kromě jedné se všechny nacházejí 
ve Zlínském kraji. Nejvzdálenější školou, 
na kterou jeden z našich žáků od září na-
stoupí, je Střední škola stavebních řemesel 
v Brně. Největší zájem projevili žáci 
o studium na Gymnáziu J. A. Komenské-
ho v Uherském Brodě, zápisový lístek 
tam podalo jedenáct žáků. Po pěti žácích 
nastoupí na Obchodní akademii v  Uher-
ském Hradišti a na Střední průmyslovou 
školu a Obchodní akademii v  Uherském 
Brodě. Následují Gymnázium Jana Piveč-
ky a Střední odborná škola ve Slavičíně, 
Střední odborné učiliště v Uherském Bro-
dě a Střední škola průmyslová, hotelová 
a zdravotnická v Uherském Hradišti se čtyř-
mi zapsanými žáky.  Ke studiu na Církevní 
střední odbornou školu v  Bojkovicích se 
rozhodly nastoupit tři žákyně naší školy.
       Jiří Šmíd, zástupce ředitele školy TGM
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Základní umělecká škola v novém školním roce
Základní umělecká škola Bojkovice se těší 
na své žáky už ve středu 1. září 2021, kdy 
zahájí školní rok 2021/22.  Budova školy 
bude otevřena od 9 do 14 hodin, žáci bu-
dou mít možnost zjistit si rozvrhy kolek-
tivní výuky, které jsou dané. Individuálně 
si mohou domluvit hodiny nástroje/zpě-
vu nebo zařazení do skupin ve výtvarném 
oboru. V hudebním oboru bude osobní 
domluva probíhat s učiteli, jejichž vyučo-
vací den bude v tomto školním roce stře-
da (viz web školy – vyučovací dny učitelů), 
první setkání žáků literárně dramatického 
oboru proběhne ve čtvrtek 2. září.
 Více informací najdete na:
www.zus-bojkovice.cz

 ZUš Bojkovice vyhlašuje ještě do-
plňkově NÁBOROVÉ DNY pro zájemce 
o studium – na poslední volná místa v 
hudebním, výtvarném a tanečním 
oboru. Zájemci se mohou k přijímacímu 
řízení přihlásit každé odpoledne školního 
vyučování od 13 do 17 hodin v ZUŠ Bojko-
vice od 2. do 17. září 2021. 

 Ve čtvrtek 16. září zve ZUš Bojko-
vice všechny milovníky výtvarného 
umění k vernisáži výstavy prací žáků 
výtvarného oboru ZUš Bojkovice.  Pod 
vedením Petry Skočovské a Natálie 
Luptákové bezpochyby připravili opět 
dechberoucí a kvalitou vynikající výtvo-

ry, které každým rokem znovu překvapí 
a nadchnou všechny návštěvníky výstavy. 
Vystavované práce vznikaly v průběhu 
distanční výuky a v prezenčním závěru 
školního roku 2020/21. 

Eva Regináčová, 
ředitelka ZUŠ Bojkovice 

Církevní škola vstupuje do třicátého školního roku
V září 2021 vstupujeme do třicátého škol-
ního roku v obnovené historii školy. V září 
1991 byla otevřena Dívčí katolická škola, 
která se později přejmenovala na Církevní 
střední odbornou školu a  od roku 2016 
má název Církevní střední škola peda-
gogická a sociální Bojkovice. V roce 2022 
budou maturovat poslední žáci oboru 
sociální činnost. Před čtyřmi lety jsme se 
totiž rozhodli jít cestou jednooborovosti, 
abychom se mohli soustředit pouze na 
obor Předškolní a mimoškolní pedagogi-
ka. Díky skvělé spolupráci s  mateřskými 
školami, dětským domovem a  školami 
v Bojkovicích, Pitíně, Komni, Záhorovicích, 
Nezdenicích, Šumicích a Uherském Brodě 
můžeme žákům zajistit kvalitní praktic-
kou přípravu. Právě ta je nedílnou součás-
tí přípravy na budoucí profesi pedagogů 
mateřských škol a vychovatelů. 
 Aktuálně jsme zapojeni do projektu 
„Implementace krajského akčního plá-
nu rozvoje vzdělávání na území Zlín-
ského kraje“ II., který v letech 2021–2023 
významně podporuje odborné vzdělává-
ní a specificky žáky oboru Předškolní a mi-
moškolní pedagogika.

 Vzrůstající zájem o  studium na naší 
škole nás vedl k podání žádosti o navý-
šení kapacity školy. Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy naší žádos-
ti vyhovělo. Od 1.  září 2021 bude nově 
kapacita školy 178 žáků, a sice 118 žáků 
v  denním studiu a  60  žáků v  dálkovém 
zkráceném dvouletém pomaturitním 
studiu oboru Předškolní a  mimoškolní 
pedagogika. Součástí školy je rovněž 
domov mládeže s kapacitou 53 žáků, stře-
disko volného času a školní jídelna – vý-
dejna.  Dalších 22 žáků bude od září 2021 

ubytováno na privátech v  Bojkovicích. 
 Pro školní rok 2021/2022 podalo na 
denní studium přihlášku 86 žáků, přičemž 
jsme přijali 31  žáků, kteří splnili kritéria 
přijímacího řízení. Rozhodnutí o  zápi-
su dálkového studia nám Ministerstvo 
školství, mládeže a  tělovýchovy zaslalo 
až 3. května 2021. Přesto jsme během tří 
týdnů zorganizovali přijímací řízení, do 
kterého přišlo 42 přihlášek a přijato bylo 
31 zájemců o získání nové profesní kvalifi-
kace.

Jindřiška Beránková, ředitelka CSŠPS
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Je polovina prázdnin a  Dům dětí a  mlá-
deže má za sebou polovinu táborů. Po 
nucené „covidové“ pauze v průběhu škol-
ního roku, kdy dveře domu dětí musely 
nadlouho zůstat uzavřeny pro všechny, 
si společně strávený čas s dětmi užíváme 
víc než kdy předtím. A  i  děti si táborové 
radovánky v  kruhu vrstevníků uprostřed 
přírody vychutnávají plnými doušky.
 Také srpen byl plný táborů. Ale i plný 
příprav nového školního roku 2021/22, 
stavebních úprav v  budově DDM nebo 
vypořádání se s  vratkami za zrušené 
kroužky v minulém období. 
 Přihlašování do kroužků pro nový 
školní rok bude probíhat online v klient-
ském centru na www.ddmbojkovice.cz od 
30. srpna 2021. Můžete se těšit na tradiční 
kroužky, ale připraveny máme i novinky. 
 Margita Tyroltová, 

ředitelka DDM Bojkovice

DDM Bojkovice a prázdniny 2021
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Příměstský tábor Madagaskar

Příměstský tábor Madagaskar Rybářské soustředění

Ztracený tábor Ztracený tábor



Naše Bojkovsko 13

KULTURA

Letní období v knihovně
Doba letních prázdnin není pro knihovnu, 
a hlavně pro knihovnici, jak by si někteří 
z vás možná mohli myslet, až zas tak od-
počinková. Naopak se dohání to, co se bě-
hem školního roku nestíhalo. I když byl na 
letní měsíce omezen provoz jen na půjčo-
vání ve dnech pondělí a pátek, ostatní dny 
se pilně pracovalo. Letošní rok byl a stále je 
velmi náročný už jen z toho důvodu, že na 
obou pobočkách probíhalo dokončování 
retrokonverze knih (vkládání knih do  PC, 
obalování, přeznačování MDT a  signatur, 
lepení čárových kódů), a  s  tím spojená 
spousta dalších činností. Navíc v  srpnu 
proběhla revize knihovního fondu, na 
kterou se muselo také důkladně připravit. 
Před revizí se odepisovalo velké množství 
knih, a  to převážně z  důvodu budování 
nového depozitu, do kterého by se všech-
ny svazky nevešly. Hodně se vyřazovaly 
knihy zastaralé a  méně půjčované. S  tím 
také souvisela akce letního výprodeje vy-
řazených knih. Bazar proběhl 29. července 
2021 v odpoledních hodinách před budo-
vou knihovny a zájemci si měli možnost za 
symbolickou cenu zakoupit právě tyto vy-
řazené knihy. Další výprodeje se připravují 
na podzimní období. 
 Dne 15.  července 2021 jsme si také 
letmo připomněli 100 let od vzniku první 
veřejné knihovny v Bojkovicích. V prosto-
rách knihovny je na toto téma instalována 
výstava, kterou můžete zhlédnout v půj-
čovní době. Také logo a  webové stránky 
knihovny dostaly nový kabát.
 Velká změna nastala na pobočce 
v  Přečkovicích, kde jsme přijali novou 
knihovnici Evu Kostkovou. Hodně času se 
trávilo právě na této knihovně, kde se kni-
hy po vkládání musely zařadit, knihovna 
uklidit a  vše připravit tak, aby nová kni-
hovnice mohla začít už začátkem srpna 
půjčovat. A protože jsou již na pobočkách 
všechny tituly a  svazky zkatalogizovány, 
čtenáři si již mohou knihy prohlížet ve 
webových katalozích na www.knihovna-
bojkovice.cz . Další novinkou na těchto 
malých knihovnách (Bzová, Přečkovice) 
je to, že budou knihovnice při svém půj-
čování využívat také knihovní systém Tri-
tius, který funguje již dva roky v městské 
knihovně. Připravit a  doladit v  systému 
základní věci nebylo jednoduché. Hodně 
času zabrala komunikace s programátory 
a  vývojáři knihovnického systému, aby 
vše zapadalo do sebe a  mělo návaznost 
i na městskou knihovnu (evidence čtená-
řů, poplatků, čtenářské průkazy, evidence 

Pivní slavnosti v Přečkovicích
Kdo se sešel v  pátek 2. července 2021 
v  Přečkovicích, nebyl zklamán. Spo-
lek Živé Přečkovice pořádal již tradiční 
Pivní slavnosti. Tyto dny probíhaly ne-
tradičně. V  pátek odpoledne jsme za-
čali s  ochutnávkou piv pod pergolou, 
v  sobotu 3.  července jsme pokračovali 
v  místním parku před našim kulturním 
zařízením. Místní i  hosté ochutnali cel-
kem deset druhů piv – Démona, Ježka, 
Maxe  X, Sedm kulí, Grunta, Radegasta, 
Lobkowicz Premium, Rychtáře a Vincen-
ta a Aloise, piva z luhačovického soukro-
mého pivovaru. K pivům opět nechyběl 
Tondův steak, místní specialita Antonína 
Lance.  V budově našeho kulturního za-
řízení zatím probíhal zábavný program 
pro děti s  diskotékou. Moderování se 
ujala Renata Juráková, diskotéku při-
pravil Jaroslav Gruna  ml. Děti si nejen 
zasoutěžily, ale i  zazpívaly a  zatančily. 
Pro všechny byly za zásluhy připraveny 

sladkosti s  občerstvením. Nechybělo 
venkovní opékání špekáčků. Nálada se 
nesla ve veselém, radostném duchu. 
Dětí i u nás v obci přibývá, a  tak jsme 
symbolicky přivítali i naše dva nové ob-
čánky – Viliama a Klárku.   
 Poděkování patří všem, kdo se na 
naší akci podíleli, kteří přispěli nejen 
prací, ale i svou účastí a dobrou náladou.
          Jitka Grunová, kronikářka Přečkovic

periodik, stahování výměnných souborů, 
statistiky, přírůstkové a  úbytkové sezna-
my, názvy knihoven, čárové kódy, číselné 
řady a další). Podařilo se, a kromě malého 
dolaďování v systému bude půjčování na 
těchto knihovnách pro knihovnice určitě 
pohodlnější. 
 Je jasné, že právě tuto retrokonverzi 
bych při svém pracovním vytížení nestí-
hala. Odvést, dovést, zpracovat, vytřídit, 
odepsat, obalit přes více jak 4000 svaz-
ků na obou knihovnách je velmi nároč-
ná práce, do které bylo zapojeno více 
osob. Tato práce se nedala dělat přímo 
na knihovnách, protože zpracování jed-
né knihy zabere delší čas. Proto se knihy 
vozily a zpracovávaly u nás doma. Tam se 
také nově obalovaly a  následně po bed-
nách odvážely na knihovny, kde se muse-

ly správně zase zařadit a poskládat. Velké 
poděkování patří Denise Šopíkové, která 
měla na starost především balení knih, 
Martině Vavrušové a  Haně Urbánkové, 
které zajišťovaly odvoz a  dovoz knih na 
pobočky. Ale především ten největší dík 
patří bývalé knihovnici Boženě Gajdové. 
Ta všechny knihy odborně do knihovního 
systému Tritius zpracovávala. Velmi ná-
ročná a často zdlouhavá práce vyžadova-
la hodiny a hodiny sezení u počítače, sou-
středění se a motivaci pomoct a úspěšně 
vkládání dokončit. Proto bych především 
jí touto cestou chtěla nejen za sebe, ale 
snad i za bzovské a přečkovské čtenáře co 
nejvíce poděkovat. Díky nejen jí tak mo-
hou být knihovny modernější a posunulo 
je to zase o kus dál. Děkuji všem.

Knihovnice Kristýna Šopíková

Interiér knihovny v Přečkovicích
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Střípky z muzea 
Turistická sezóna je v plném proudu, jsme 
velmi vděční za to, že se u nás v létě dveře 
skoro netrhnou. Přichází k nám Bojkovja-
né se svými prázdninovými návštěvami 
na prohlídku nebo si jen koupit zpravo-
daj či knižní novinky z  našeho regionu. 
Doba dovolených je také tradičně spjatá 
s  návštěvníky nejen ze Zlínského kraje, 
ale také ze vzdálenějších koutů České 
republiky, nebo i ze zahraničí. Kvůli koro-
navirovým opatřením přichází převážně 
česky mluvící turisté, ale i  letos jsme se 
setkali s těmi, co hovořili anglicky a rusky. 
V hojné míře na Bojkovsko přijížděli letos 
na dovolenou rekreanti z Ostravska a Kar-
vinska a také od Tábora v jižních Čechách. 
Velké procento návštěvníků, kteří tráví 
v oblasti Bílých Karpat dovolenou, navště-
vují Žítkovou a ptají se po bohyních. Pro-

tože je již nemůžeme za žádnou vědmou 
poslat, nabízíme jim alespoň literaturu 
s žítkovským tématem. Od začátku prázd-
nin máme na prodej Kopaničářské povíd-
ky, které napsal Josef Hofer a světlo světa 
spatřily téměř před sto lety. V  letošním 
roce vyšla díky péči Kopanice.com jejich 
reedice. Během července si naše muze-
um prohlédly také děti z  různých tábo-
rů, přišly k nám mimo jiné malí táborníci 
ze Štítné i  ti, kterým program zajišťovaly 
v Bojkovicích sestry dominikánky.
 Přes prázdniny je v  muzeu k  vidění 
výstava s názvem „Pandemie očima žáků 
ZŠ  TGM“. Jedná se o  výtvory dětí, které 
vznikaly během doby, kdy školy musely 
kvůli epidemii kororonaviru zůstat za-
vřené a  žáci pracovali ze svých domovů 
a s vyučujícími komunikovali prostřednic-

tvím počítačů a mobilních telefonů. 
 Protože si muzeum letos připomíná 
90  let od svého vzniku, rádi bychom na 
podzim připravili výstavu, kde bychom 
představili, co všechno muzeum za ta léta 
prožilo a jakými peripetiemi si za svůj život 
prošlo. Chtěli bychom muzeum předsta-
vit nejen z  pohledu návštěvníka, ale také 
zevnitř. Uvidíte, co se odehrává za dveřmi 
depozitářů a konzervační dílny. Jak probí-
há akvizice nových předmětů, jejich kon-
zervace, evidence, dokumentace nebo 
také to, jak se zpracovávají knihy v muzejní 
knihovně. Věříme, že se epidemiologická 
situace nezhorší a  budeme moci výstavu 
uskutečnit. Doufáme, že se s vámi, milí čte-
náři Našeho Bojkovska, budeme moci se-
tkat při slavnostním zahájení této výstavy.

Eva Hamrlíková, dokumentátorka

Svatovavřinecké hodové tridium

Svatovavřinecké hody se v  Bojkovicích i 
letos uskutečnily v průběhů tří dnů. V pá-
tek 6. 8. je zahájil Hostinec Na hřišti, kde se 
návštěvníci při dobrém občerstvení mohli 
zaposlouchat do zpěvu CM Bojkovjan.
 Sobotní zábava byla stejně jako v pře-
dešlých letech v režii SDH Bojkovice. Pro-
gram začal již odpoledne, kdy se mohly 
děti pobavit při představení komika Vác-
lava Upíra Krejčího, který si pro ně při-
pravil pásmo s názvem „A bude legrace“. 
Hodně veselí zažily děti také na skákacím 
hasičském autě. Bojkovští dobrovolní 
hasiči pro všechny zajistili vynikající gri-
lované speciality a  alko i  nealko nápoje. 

V podvečer hráli a zpívali Mudrlanti, které 
vystřídala skupina Reflexy. Zábava se pro-
táhla až do pozdních nočních hodin.
 V  neděli pokračoval program na Tili-
chově náměstí. Od čtrnácti hodin hrála 
dechová hudba Hradčovjanka, hodo-
vé odpoledne moderovala Květoslava 
Ogrodníková. V  podvečer vystřídala 
dechovku kapela Orient Rock. Po celou 
dobu byl na náměstí jarmark, kde jste si 
mohli ve stáncích koupit mimo jiné tra-
diční pouťové cukrovinky, kabelky, svíč-
ky, šperky, polštářky nebo kožené zboží. 
O občerstvení se starali bojkovští hokejis-
té. Bohužel zastoupení kolotočů u  Mari-

ánského sloupu bylo letos poněkud slab-
ší, protože kvůli nákaze koronaviru se do 
karantény dostala rodina pana Doležela, 
která do Bojkovic každoročně jezdí s  ře-
tízkovým kolotočem, střelnicí a  skákací 
atrakcí.
 Velké díky patří všem, kteří zajistili 
hladký průběh hodového třídení – Hos-
tinci Na hřišti, SDH Bojkovice, bojkovským 
hokejistům a také naší „rychlé rotě“. 
 Děkuji také svým kolegyním Martině 
Šašinkové a  Kamile Turčekové, které se 
v neděli staraly o občerstvování účinku-
jících. 

Eva Hamrlíková
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KONCERT PRO
DOBROU VĚC
Druhý koncert "od srdce" jsme se

rozhodli věnovat konkrétním rodinám
zasaženým tornádem. Veškerý výtěžek

z akce poputuje přímo jim.

 19 .  zář í  2021  v  16 :00
v kostele  sv .  Vavř ince v  Bojkovic ích

 
na  programu:

A.  Dvořák,  J .  M.  Lecla i r ,  A .  L .  Weber ,  Beat les ,  
O .  Brzobohatý  a  dalš í

 
účinkuj í  pedagogové a  studenti

Konzervatoře P .  J .  Vejvanovského 
v  Kroměříž i

Čas hudby, sdílení a pomoci

Klub Maják zve na podzimní akce
Klub Maják zve všechny příznivce kultury, umění a zábavy do sezóny 
2021/22. Po úvodním srpnovém Majákfestu (28. 8. koncert kapel na 
zahradě ZUŠ/Klubu Maják) se můžete těšit na podzimní tipy ke stráve-
ní příjemného času s dalšími osvěžujícími zážitky: 

 neděle 19. září v 16 hodin KONCERT PRO DOBROU VĚC v kostele 
sv. Vavřince v Bojkovicích

 pátek 24. září v 18 hodin KVÍZOVÁNÍ PRO DĚTI v Klubu Maják – pod-
mínky účasti a přihlášení na www.klub-majak.cz

 neděle 26. září v 16 hodin pohádka divadla Brod v Klubu Maják 
– O VLKU A KŮZLÁTKÁCH

 čtvrtek 7. října v 19 hodin nové komediální představení divadla 
Brod v Klubu Maják – TRHNI SI, OTČE

 neděle 17. října v 16 hodin pohádka divadla Matýsek v Klubu Maják 
– BŘICHBULÍN aneb Cesta do země skřítků

 pátek 22. října v 19 hodin KONCERT LENKY NOVÉ A PETRA MALÁS-
KA (odloženo z r. 2020) v Klubu Maják

Další informace o programu a prodeji vstupenek na www.klub-majak.cz

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

Přehled kulturních a společenských akcí
Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání

1. 6.-31. 12. 2021 Pravěký svět Zdeňka Buriana výstava dětských prací Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

1. 7.-31. 12. 2021 100 let knihovny (1921-2021) tematická výstava Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

16. 9. Barvy vody výstava dětských prací ZUŠ Bojkovice sál ZUŠ

18. 9. Gulášfest gastronomie SK Slovácká Viktoria Tillichovo náměstí

19. 9. Koncert pro dobrou věc charitativní koncert Maják Bojkovice z. s. kostel sv. Vavřince

24. 9. Kvízování pro děti vědomostní soutěže Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

26. 9. O vlku a kůzlátkách pohádka pro děti Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

28. 9. Setkání u rozhledny speciální akce Město Bojkovice, Muzeum Bojkovska, Klub skeptiků Rozhledna Na Skalce

4.-10. 10. Týden knihoven speciální akce Městská knihovna v Bojkovicích městská knihovna

7. 10. Trhni si, otče divadelní komedie Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

17. 10. Břichbulín pohádka pro děti Maják Bojkovice z. s. Klub Maják

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

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

22. 10.-31. 12. 2021 90 let muzea výstava Muzeum Bojkovska p. o. Muzeum Bojkovska



Z liturgického kalendáře
   24. srpen – SV. BaRTOLOMĚJ

Apoštol Bartoloměj byl poslán na misijní 
cestu do dnešního Turecka a Ázerbájdžá-
nu. Dle legendy uzdravil dceru arménské-
ho krále, čímž proti sobě poštval pohan-
ské kněze. Bartoloměj zemřel nakonec 
mučednickou smrtí.  

   28. srpen – SV. aUGUSTIN
V mládí žil bouřlivým životem, jeho matka 
sv. Monika (slaví svátek 27. 8.) se usilovně 
modlila za jeho obrácení. Nechal se po-
křtít a stal se knězem. Později byl vysvě-
cen na biskupa. Je považován za nejvý-
znamnějšího raně křesťanského teologa 
a filozofa.

KřESťANSKé OKéNKO
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   3. září – SV. ŘeHOŘ VeLIKÝ
Byl 64. papežem, snažil se mírovou cestou 
odvrátit útoky Langobardů, kteří útočili 
na Itálii. Pečoval také o chudé a nemocné. 
Je mu připisováno založení liturgického 
zpěvu – tzv. gregoriánského chorálu.

   13. září – SV. JaN ZLaTOÚSTÝ
Byl konstantinopolský arcibiskup, proslul 
svou kazatelskou činností, v 16. století ho 
papež jmenoval učitelem církve.

   16. září – SV. LUDMILa
Manželka Přemyslovce Bořivoje, matka 
Vratislava a babička sv.  Václava. V  letoš-
ním roce si připomínáme 1100 let od její 
smrti, kdy byla na popud své snachy Dra-

homíry uškrcena.
   21. září – SV. MaTOUš

Patřil mezi Kristovy učedníky, je autorem 
jednoho z evangelií, které sepsal v Etiopii, 
kde zemřel mučednickou smrtí.

   28. září – SV. VÁCLaV
Byl synem knížete Vratislava a Drahomíry, 
na jeho výchovu měla silný vliv babička 
sv. Ludmila. Jako český panovník zvolil ra-
ději placení mírové daně. Jeho pohled na 
zahraniční politiku se lišil od jeho matky 
a bratra Boleslava, který jejich spor ukon-
čil Václavovým zavražděním. Svatý Václav 
je naším hlavním patronem a symbolem 
české státnosti.             Eva Hamrlíková

Nový duchovní správce farnosti
Rád bych se vám krátce představil, aby-
chom snáze našli společnou cestu, jak 
budovat farní společenství: 
 Narodil jsem se 27. 6. 1959 v Rýmařo-
vě a dětství jsem prožil v Lomnici u Rýma-
řova, což je okres Bruntál. Tam jsem chodil 
do základní školy, tam jsem také nedostal 
od vládnoucí strany doporučení ke studiu 
na gymnáziu, protože jsem od 2. do 7. tří-
dy chodil na vyučování náboženství 
a  v  kostele jsem rád ministroval. Vyučil 
jsem se tedy v Ostravě v učebním oboru 
„mechanik měřící a regulační techniky“. 
 Pak jsem pracoval jako elektrikář 
v továrně na válcování hliníku v Kovohu-
tích Břidličná. Na vojně jsem byl dva roky 
v  Brně i  okolí. Ke konci vojenské služby 
jsem se dozvěděl, že si mohu v  Bruntále 
večerně při práci udělat maturitu v oboru 
elektro. Tu jsem v roce 1983 udělal a při-
hlásil jsem se do semináře v Litoměřicích. 
Studium jsem v  roce 1988 ukončil a  byl 
jsem vysvěcen na kněze a nastoupil jsem 
do Uherského Brodu jako kaplan. Po „re-
voluci“ jsem byl v roce 1990 přeložen do 
Ivanovic na Hané, po sedmi a půl letech 
působení jsem odešel do Hranic na Mo-
ravě. Po jednadvacetileté kněžské službě 
mě otec arcibiskup Jan Graubner povolal 
do Vacenovic. Po třech letech přicházím 
budovat společenství věřících do Bojkovic 
a exkurendo také do farnosti Nezdenice. 
 Mám dva bratry. O rok mladší Jaroslav 
je ženatý, má čtyři děti a pracuje jako ředi-

tel Charitního domova pro seniory v Ost-
ravě Heřmanicích. O šest let mladší Karel 
je také knězem a  je farářem i děkanem 

v Krnově na Bruntálsku. Rodiče mi zemřeli 
před čtyřmi a půl lety ve věku 86 let.
 Kněžství vidím jako službu Bohu a spo-
lečenství. Nečekám pohádkový život, ale 
spolu s vámi chci objevovat Boží lásku, dě-
kovat za tuto lásku a pomáhat vám uvěřit 
v  Boží lásku ke každému člověku tak, jak 
nás učí i současný papež František. V životě 
jsem poznal, jak je církev veliká, že je tako-
vou matkou, která dává život i radost. 
 Byl jsem i  na devítiměsíčním for-
mačním pobytu v  Itálii, kde nás bylo asi 
50 kněží z dvaceti národů z celého světa.  
 Věřím, že spolu s vámi budu vytvářet 
živou církev, která žije pro druhé, která bu-
duje nejen hmotné zázemí, ale také pro-
středí, kde Bůh působí i dnes zázraky. 
 P. Jiří Doležel
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Odešli z našich řad
Marie Častulíková, 84 let, Bojkovice
Bohumír Dubovský, 75 let, Bojkovice
Bedřich Gabrhel, 74 let, Bojkovice
Jaroslav Hiller, 85 let, Bojkovice
Florenc Kliment, 61 let, Bojkovice
Helena Marečková, 91 let, Bojkovice
Helena Zajacová, 83 let, Bojkovice

Vzpomínáme
Čas plyne jako voda, zapomenout se však nedá.
Dne 26. června 2021 jsme vzpomenuli 
30. výročí úmrtí pana Jana SÝKORY 
z Krhova a zároveň 6. srpna 2021 
tomu bylo 36 let, co zemřela 
jeho manželka Julie SÝKOROVÁ.
Za vzpomínku děkuje dcera Dana s rodinou

Kdo lásku a dobro dával, 
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 3. července 2021 uplynul rok, 
co nás navždy opustila paní Jarmila BRHLÍKOVÁ.
S láskou vzpomíná rodina Brhlíkova, 
Michalcova a ostatní příbuzní

Čas plyne jako voda, zapomenout se však nedá. 
Dne 20. srpna 2021 uplynul smutný rok, 
kdy od nás navždy odešla naše drahá maminka, 
babička a prababička paní Ludmila JEHLIČKOVÁ. 
S láskou a vděčností vzpomínají dcera Hana 
s rodinou a syn Jiří s rodinou

Dne 23. srpna jsme si připomněli 3. výročí od úmrtí 
paní Jany SLABIŇÁKOVÉ z Bojkovic, která by se 
zároveň 8. ledna letošního roku dožila 77 let.
Za tichou vzpomínku všem, kdo ji znali 
a měli rádi, děkuje rodina

Život se nezastaví, jde dál, jen vzpomínky zůstávají nám.
Dne 1. září 2021 uplyne rok od úmrtí manželky, 
maminky a babičky paní Marie KAFKOVÉ z Krhova.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manžel Rafael a dcera Petra s rodinou

Dotlouklo srdce drahé maminky, odešlo na věčnost spát. 
Maminko drahá zůstaneš s námi ve věčných vzpomínkách.
Dne 14. září 2021 vzpomeneme 3. výročí 
úmrtí paní Hany JURAČKOVÉ.
S láskou a vděčností vzpomíná dcera Hana

Čas utíká a nevrací, co vzal.
Dne 20. září 2021 uplyne jeden rok, co zemřel můj man-
žel, tatínek, dědeček a bratr pan Jaroslav URBÁNEK. 
Stále vzpomíná manželka Dana, dcera Dana s manželem, 
syn Kamil a vnuk Ondra, syn Bronislav s přítelkyní Ivonou 
a sestra Jiřina s rodinou

Čas plyne jako voda, zapomenout se však nedá. 
Dne 30. září 2021 vzpomeneme 3. výročí, 
co nás navždy opustil manžel, tatínek, 
dědeček a bratr pan Vojtěch CHYTRÝ.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Společenská kronika

Informace pro uveřejňování příspěvků do společenské kroniky
Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, kontaktujte Zdenku Maňasovou osob-
ně v Knihovně Muzea Bojkovska nebo elektronicky na adrese zdenka.manasova@muzeu-
mbojkovska.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.

Slavnostní přijetí dětí z mateřské školy na obecním úřadě 10. 6. 2021 při příležitosti obhájení titulu Ekoškolka.



SPOLKY

18 Naše Bojkovsko

Ze života dobrovolných hasičů
 Nejlepší hasiči 

 oceněni Zlínským krajem
Každý rok, při příležitosti svátku svatého 
Floriána, hejtman Zlínského kraje oceňuje 
práci hasičů. Práci nejenom profesionál-
ních hasičů, ale i  dobrovolných, ocenil 
ve Zlíně hejtman Zlínského kraje Radim 
Holiš. Ve Zlínském kraji v současné době 
působí přes 500  profesionálních hasičů 
a  více než 22  000  hasičů dobrovolných, 
kteří jsou registrováni ve 383 sborech.
 Vyznamenání převzal i  bratr Radek 
Uchytil mladší, který byl oceněn pamětní 
medailí za aktivní a příkladnou činnost ve 
sboru dobrovolných hasičů. Jeho práce ve 
sboru je velká a obětavá. Byl to on, kdo se 
první zajímal o  novou cisternu. Usilovně 
se informoval o  postup ohledně získání 
dotací z  fondu HZS Zlínského kraje a to, 
jak je využít na obměnu zastaralé cister-
ny Škoda 706, která sloužila ve sboru přes 
32 let, za novou. Po dořešení spolufinan-
cování Zlínského kraje a podpory města 
Bojkovic se sny začaly realizovat. Po vý-
běrovém řízení firma KOBIT zhotovila ha-
sičskou nástavbu cisterny na nákladním 
podvozku vozu tovární značky MAN. Od 
listopadu roku 2015 díky Radkově snaze 
v garáži parkuje nová cisterna s názvem 
,,ADAM“, pojmenovaná po Radkovu sy-
novi jako vyjádření a poděkování za jeho 
motivaci, snahu a úsilí. Bratře Radku, dě-
kujeme...

 Pietní akce
Dne 5. července jsme uctili památku ka-
maráda, hasiče tělem i duší, bratra Štěpá-
na Dubovského. Právě tomu bylo dlou-
hých deset let, co nás navždy opustil, kdy 
se mu stal osudný den při soutěži v požár-
ním útoku na Slovensku v obci Lúky pod 
Makytou. Štěpán ve sboru dobrovolných 
hasičů v  Bojkovicích působil přes pěta-
dvacet let. Zastával funkci pokladníka 
sboru a velitele družstva v zásahové jed-
notce.

 Účast družstva žáků 
 v celostátní hře Plamen
Po dlouhé covidové přestávce jsme se 
5. června 2021 zúčastnili postupové sou-
těže celostátní hry Plamen 2021. I po naší 
dlouhé přestávce jsme dovedli ukázat náš 
hasičský um, který v dětech jenom dřímal. 
Jelikož nás na tréninku před samotným 
závodem na malou chvíli opustila naše 

stříkačka – „mašina“, bylo potřeba zapůj-
čit od SDH  Míkovice druhou, s  níž jsme 
vyhráli a postoupili do krajského kola hry 
Plamen do Otrokovic. Zde budeme bojo-
vat o postup na celorepublikové kolo hry 
Plamen.
 Krajského kola hry Plamen jsme se 
13.  června zúčastnili v  Otrokovicích. Po 
štafetě na 4 x 60 m jsme byli na průběž-
ném sedmém místě z  devíti startujících 
družstev z našeho kraje. Zde postupovala 
pouze první tři družstva z každého okre-
su. Štafeta dvojic s  časem 55,01 sekund 
nás posunula na šesté místo. 
V závěrečné disciplíně požárního útoku s 
vítězným časem na nástřikové terče 27,50 
sekund, jsme celkově obsadili čtvrté ne-
postupové místo. Rádi bychom poděko-
vali Pavlu Brhlíkovi za převoz pokažené 
stříkačky a  její rychlou opravu. Velký dík 
patří i Oldovi Krčovi za jeho ochotné přes-
né sdělení detailů ve štafetě na 4 x 60 
metrů. Všem, kteří nám jakoukoli cestou 
pomohli k účasti na krajském kole, patří 
právem velké poděkování.

 Nová hasičská technika
SDH Bojkovice dne 15. července dostal 
převodem od HZS  České republiky do-
pravní automobil, sedmnáctimístný Ford 
Tranzit, který bude používán na přepra-
vu soutěžních družstev a  zároveň bude 
poskytovat služby v  zásahové jednotce 
k  technickým pomocím převozu osob. 
Nynější stávající dopravní automobil pat-
náctimístný Ford Tranzit bude převeden 
do SDH  Bzová, kde bude dále využíván 
hasiči ve Bzové. 

 Z činnosti zásahové jednotky
Krátce po poledni 22. června 2021 jednot-
ka zasahovala s oběma cisternami u požá-
ru průmyslového areálu v obci Rokytnice. 
Jednotka dále zůstala na místě jako zálo-
ha s vodou. Jednalo se o požár dřevěných 
palet, který byl už lokalizován a  uhašen 
před příjezdem naší jednotky.
 Jedna z  největších povětrnostních 
katastrof zasáhla 24. června 2021 Českou 
republiku a  napáchala obrovské škody 
především na jižní Moravě. Zasáhla také 
Uherskobrodsko a Luhačovicko, kde silný 
nárazový vítr a přívalové deště způsobily 
velké škody na majetku. Nejdříve kolem 
deváté hodiny večer byla zásahová jed-
notka povolána k  odstranění spadlého 
stromu mezi obcemi Nezdenice a  Rudi-
ce. Ihned po odstranění stromu jednotka 
přejížděla do nedalekého Uherského Bro-
du k odstranění spadlé plechové střechy 
v  ulici Olšava. Po ukončení odklízecích 
prací jednotka na žádost krajského ope-
račního střediska Zlín prováděla průzkum 
na pozemní komunikaci do obce Maršov. 
Během cesty do Maršova se jednotka 
snažila zprůjezdnit komunikaci odklize-
ním patnácti vzrostlých stromů spadlých 
působením silného větru, dešťů a bouřek. 
Cestou zpět na základnu zásahová jed-
notka odklízela další tři stromy v Bojkovi-
cích v ulici Podsedky.
 Technický vůz Mercedes byl povolán 
k odstranění spadlého stromu v Bojkovi-
cích v ulici Chmelnice a obratem jednotka 
jela do obce Petrůvka k odstranění popa-
daných stromů, které zatarasily průjezd 
záchranné zdravotní službě. Záhy poté 

Ocenění nejlepších hasičů Zlínského kraje
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bojkovští hasiči byli vysláni do Luhačovic, 
kde zasahovalo z okolních obcí a měst na 
dvě desítky hasičských jednotek k odstra-
nění popadaných stromů, střech a  od-
čerpávaní vody ze sklepních prostorů. Po 
likvidačních úklidových pracích jednotka 
byla poslána zjistit průzkumem situaci na 
pozemní komunikaci ve směru na Klad-
nou-Žilín a  Přečkovice. Jednotka v prů-
běhu jízdy pořezala a pomocí navijáku na 
voze a  motorových pil odstranila deset 
stromů, aby komunikace byla zprůjezdně-
ná. U obou zásahů naše jednotka nepřetr-
žitě pracovala více než šest hodin.
 K  zásahu byla využita i  automobi-
lová plošina. Po náročném večeru byla 
zásahová jednotka vyslána druhý den 
ráno na žádost starosty města Luhačovic 
k  pokračování odklízení spadlých střech 
a  utržených plechů. Ve spolupráci s  jed-
notkami HZS  Zlín, JSDH  Pozlovice a  Mi-
rošova naši hasiči odstraňovali nejdříve 
střechu na Domově mládeže SOŠ, kde se 
náročným zásahem odřezávaly uvolněné 
plechy z  celé střechy objektu. Celý den 
nepřetržitě pracovala naše automobilová 
plošina, se kterou se přejíždělo zasahovat 
k odstranění dalších tří střech. 
 Někteří členové zásahové jednotky 
zasahovali v  kuse od čtvrtečního večera 
do pátečního pozdního podvečera. Nejen 
celé zásahové jednotce patří velké podě-
kování, ale i  firmě KR-TOOLS s.r.o., která 
nám zakoupila benzínovou rozbrušovací 
pilu, se kterou se pracovalo na likvidaci 
střech oba dva dny.
 O  týden později 28.  června 2021 po 
následcích větrné pohromy byla jednot-
ka vyslána opět k  odřezání nalomených 
stromů. Plošina byla využita rovněž k od-
stranění stromu na nábřeží T.G.M. v Bojko-
vicích a ještě 6. července v obci Polichno.
 Další požární poplach byl vyhlášen 
19.  července 2021 v  Šumicích kvůli po-
žáru seníku v místním Jednotném země-
dělském družstvu. K  hašení vyjela naše 
cisterna s vodou. Naštěstí se majiteli ješ-
tě před příjezdem všech šesti hasičských 
jednotek podařilo požár zlikvidovat. 
 Další den naši hasiči byli vysláni k od-
čerpávání vody z výrobní haly firmy Zeve-
ta a 31. července 2021 odstraňovali další 
nalomený strom v ulici Pod Světlovem.

Leoš Marek, 
kronikář SDH Bojkovice

Zdravíme všechny 
příznivce požárního sportu

Sportovní družstvo žen vstoupilo do 
sezony 2021 poměrně úspěšně na je-
jich první pohárové soutěži v Újezdě, 
kdy se časomíra zastavila na hodnotě 
17:27s (16:63 s) a obsadilo 1.  místo. 
Následně vkročilo na prvním kole 
v Loukách do Zlínské ligy požárního 
sportu 3.  místem a  šesti body s  ča-
sem 17:95 s. Přišla soutěž v Sazovicích 
a  Plumlově, kdy se rázem ukázalo, že 
postavení základny na riziko se nevy-
platilo. ZLPS Sazovice a EXČR Plumlov 
byly nedokončeny po chybě strojnice 
na C  spojích. Po sobotním NP dnu se 
na nedělním kole v  Radíkově na ženy 
usmálo štěstí a  urvaly cenný bod za 
7.  místo s  výsledným časem 17:31  s, 
nalevo rychleji za 16:74  s. Poté při-
šla ligová kola Zlínské ligy požárního 
sportu a s nimi zmar. Na Machové opět 
neplatný pokus po chybě na postu 
rozdělovače a  jeden bod do tabulky, 
nedělní kolo na Velkém Ořechově za 
dva body po dokončeném, ale opět 
nepovedeném pokusu. To nás donuti-

lo udělat v průběhu sezóny pár změn. 
Následovalo 5.  kolo Zlínské ligy po-
žárního sportu v  Nevšové, kde jsme 
se pomalu vrátily do formy a obsadi-
ly 5.  místo, z  extraligového víkendu 
v Letohradu jsme si dovezly další cen-
ný bod za 7.  místo. Největší úspěch 
letošní sezóny prozatím přišel na 
EX v  Petrovicích, kde jsme obsadily 
4. příčku za čas 17:37 sekund s  rych-
lejší, pro nás neuvěřitelnou, hodno-
tou napravo 16:22  s. Na Extralize  ČR 
v PÚ se prozatím držíme v tabulce na 
12.  pozici se šesti body a  ve Zlínské 
lize požárního sportu na příčce sed-
mé se čtrnácti body.
 Není to taková stabilita, na kterou 
jsme byly zvyklé, ale požární sport je 
sport jako každý jiný a také tady platí, 
že jednou jsi nahoře, podruhé dole. 
Přesto se budeme prát o  příčky nej-
vyšší do úplného konce.

Lucie Bartošová
sportovní tým SDH Bojkovice ženy
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SPORT

Naše Bojkovsko

Covidová pandemie nejen zastavila celý 
kulturní, sportovní i společenský život, ale 
sebrala nám i možnost starat se o své tělo 
a zdraví, když zastavila veškeré sportovní 
aktivity. Je pravda, můžeme cvičit doma, 
individuálně, ale řekněte, koho to baví!
 A tak jsme s povděkem přijaly na po-
čátku června možnost opět se sejít u na-
šeho cvičení. A  že se ženy už nemohly 
dočkat, o tom svědčí vysoká účast. Ve sta-
ré tělocvičně se nás scházelo pod vede-
ním Marie Otáhalíkové až dvanáct.
 A  tak se můžeme pochlubit, že jsme 
sice asi nejmenší oddíl TJ Bojkovice, oddíl 
rekreační tělovýchovy, ale možná jediný, 
který svou činnost tak brzy obnovil. A roz-
hodně jsou starší dámy příkladem těm 
mladším. Po prázdninové přestávce se ur-
čitě opět s elánem sejdeme v  tělocvičně 
zase.                                Jindřiška Cimbálková

Ve zdravém těle zdravý duch

Distribuční místa 
Naše Bojkovsko

Zpravodaj města je možné zakoupit 
na těchto prodejních místech:

  Blok, spol. s r.o., čerpací stanice Bojkovice
  Muzeum Bojkovska, p.o., informační centrum

  K&K Primka Pitín
  Knihovna Muzea Bojkovska

  Městská knihovna v Bojkovicích
  Místní knihovna v Nezdenicích

  Obecní knihovna Bzová
  Trafika Bojkovice

  Obecní knihovna v Přečkovicích
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Uzávěrka příštího čísla je 6. 10. 2021

V  rámci rychlejšího a  operativnějšího zpracování zpravodaje Naše
Bojkovsko můžete své příspěvky zasílat e-mailovou poštou na adresu zdenka.
manasova@muzeumbojkovska.cz, případně doručit datový nosič do  Muzea 
Bojkovska. Bližší informace na tel.: 736 210 710.

Pro soukromé i společenské akce jsou k dispozici k pronájmu prostory kulturního domu. 
Rezervace a pronájem se realizuje prostřednictvím pracovníků Muzea Bojkovska. 

V případě zájmu volejte tel.: +420 739 202 813.
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Mám hvězdu 
mezi půjčkami.

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

Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 300 000 Kč. Celková výše úvěru 301 500 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč. Doba trvání úvěru 96 měsíců. Úroková sazba 3,9 % p. a. Výše 
měsíční splátky 3 662 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 4,10 %. Celková splatná částka 351 668 Kč. • Informace k úrokové sazbě: Úroková sazba 3,9 % p. a. je platná pro PRESTO Půjčku – 
Převedení úvěrů při částce nad 250 000 Kč, splatnosti min. 85 měsíců a zasílání mzdy na účet UniCredit Bank. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

PRESTO Půjčka – Převedení úvěrů
Převeďte si úvěry k nám a získejte hvězdu mezi půjčkami 
s garantovanou úrokovou sazbou jen 3,9 % p. a.

Splnit si svá přání je s PRESTO Půjčkou snadné.

GARANTOVANÝ
ÚROK

p. a.
%3,9

01738_UCB_E_Uhersky_Brod_PRESTO_HVEZDY_inz_174x135_V01.indd   1 04.08.2021   17:37
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Retrohrátky
Takový je název výstavy, která probíhá v Muzeu Jana Ámose Ko-
menského v Uherském Brodě. Vystaveny jsou i sbírkové předměty 
zapůjčené z Muzea Bojkovska. Výstava je k vidění do 19. září 2021.

  
  
  

šimeK • MLČOUŠKOVÁ 
ADVOKÁTI 

 

Advokátní kancelář trvale spolupracujících advokátů 
Mgr. Petra Šimka a Mgr. Zuzany Mlčouškové, 
pobočka Moravská 83, 688 01 Uherský Brod, 

 

poskytuje komplexní právní služby v oblastech občanského, rodinného, 
trestního, obchodního, pracovního a správního práva; informace              
o našem týmu, specializaci, cenách služeb nebo provozní době najdete 
na odkaze www.ak-simek.cz  
 

Klienty přijímáme po předchozí objednávce: 
tel.: 577 435 341, 736 680 134; email: sekretariat@ak-simek.cz 
online rezervace: www.ak-simek.cz/rezervace-terminu/ 

errata: 
V  červencovém čísle zpravodaje Naše Bojkovsko, v  rubrice Naši 
noví občánci, bylo chybně uvedeno příjmení narozeného dítěte. 
Omlouváme se a uvádíme jméno ve správném tvaru: Anna Ehren-
bergerová
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FOTOGALERIE

Naše Bojkovsko 23

Foto: Veronika Máčalíková, Petra Skočovská

Sraz vojenských historických vozidel, 10. 7. 2021

Všudybýlek, 11. 7. 2021
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Foto:  Eva Hamrlíková

Svatovavřinecké hody, 8. 8. 2021

Svatovavřinecké hody, 7. 8. 2021


