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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
 právě držíte v  rukou zářijové číslo Našeho Bojkovska, 
které je posledním vycházejícím před podzimními komu-
nálními volbami. Volby se budou konat ve dnech 23.-24. 
září 2022. Proto mi dovolte, abych tento úvodník věnoval 
rekapitulaci investičních akcí, které se za uplynulé čtyři roky 
podařilo v našem městě zrealizovat.
 Bezesporu největší investiční akcí byla celková re-
konstrukce areálu koupaliště, kdy vzniklo nové, moderní 
koupaliště s  nerezovým plaveckým, zábavním a  dětským 
bazénkem, bufety, slunící terasou, dětským hřištěm a  par-
kovištěm. Areál byl vyhlášen Stavbou roku Zlínského kra-
je. Celá investice byla hrazena plně z  vlastních finančních 
prostředků, bez dotací a  dosáhla částky 55 mil. Kč. Nutno 
podotknout, že kdyby se to nepodařilo v  loňském roce, 
na svou rekonstrukci by čekal areál deset a možná i více let.
 Kompletní proměny se taktéž dočkala plocha před vla-
kovým nádražím, kde vyrostl nový dopravní terminál, zahr-
nující čtyři autobusová stání, 36 parkovacích míst pro osobní 
automobily, krytou autobusovou zastávku, digitální infopa-
nel, mobiliář, sběrné místo pro tříděný odpad a novou ze-
leň. Celkové náklady dosáhly více jak 15 mil. Kč, z nichž bylo
 11 mil. Kč vykryto dotací z IROP.
 Nového povrchu na komunikaci se dočkali také obyva-
telé ulice Podsedky, kde byla vytvořena naučná stezka Aloi-
se Jaška s  informačními tabulemi a čtyřmi odpočinkovými 
moly nad řekou Olšavou. Řeku Olšavu odděluje nové zábra-
dlí. Finální cena byla 12 mil. Kč a  na dotaci se nám vrátily
4 mil. Kč.
 Na revitalizaci Podsedků, Tillichova náměstí a Černíkovy 
ulice logicky navazuje i Podhájí. Zde došlo k úpravě zahrnu-
jící nový chodník podél zástavby, výměnu asfaltového povr-
chu za kamenný, parkovací místa, přesun sochy sv. Vendelí-
na a výsadbu nové zeleně. Dotace 2 mil. Kč snížila náklady 
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ve výši 6 mil. Kč.
 V  letošním roce se podařilo další cyklostezkou propojit 
i místní části Krhov a Bzová. Vybudovala se nová cyklostezka 
v délce 1.2 km s betonovým povrchem. Šířka komunikace je 
3 m a součástí jsou i dvě přemostění a odpočívka. Celková 
cena byla 12 mil. Kč a  byla podpořena dotací SFDI ve výši 
8 mil. Kč.
 Letos byla dokončena i nová ulice Pod Skalkou vznikem 
500 m nové komunikace, chodníku a  veřejného osvětlení 
za celkem 7 mil. Kč s podporou 3 mil. Kč z MMR.
 Určitě jste postřehli spuštění nového evidenčního systé-
mu na sběrném dvoře, jehož zavedení nám pomůže snižovat 
stále rostoucí náklady na odpadové hospodářství. Součástí 
projektu bylo i  pořízení mostové váhy. Obnovili jsme také 
techniku a zakoupili nový malotraktor ISEKI.
 Nezapomínáme ani na podporu školských zařízení. 
V  ZŠ TGM jsme obnovili odborné učebny přírodopisu, che-
mie, fyziky a  zeměpisu, vybudovali nový výtah, kotelny ve 
škole a sportovní hale, venkovní učebnu, beachvolejbalový 
kurt, opravili tartan na atletickém hřišti, vyměnili osvětlení ve 
sportovní hale za energeticky úsporné a do kuchyně zakou-
pili nový konvektomat. Celkové vynaložené prostředky se 
blíží hodnotě 20 mil. Kč.
 V mateřských školkách jsme kompletně zrekonstruovali so-
ciální zařízení, opravili kanalizaci a obměnili vybavení kotelen. 
 V DDM vznikly nové učebny vaření a pěstitelských prací, 
multimediální učebny a venkovní pergola. Součástí byla i re-
konstrukce sociálních zařízení do bezbariérového provedení 
a také pořízení schodolezu.
 V  Domě s  pečovatelskou službou došlo také k  výměně 
kotlů a bojlerů.
 Na hřbitově vzniklo kolumbárium a  byla nadstřešena 
smuteční síň. Velmi zdařile si naši pracovníci poradili i s ge-
nerální opravou malých schodů do kostela.
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Úvodní slovo
 Na podporu kulturních akcí vyrostlo na Tillichově ná-
městí pódium a sociální zařízení a na kulturní dům jsme za-
koupili 500 ks nových židlí a 80 ks stolů.
 Nové chodníky nebo i  komunikace vyrostly na ulicích 
Luhačovická, 1. Máje, Mánesova II, Štefánikova, Kosmákova, 
Šafránky, Chmelnice, Příční, ale také i ve všech místních čás-
tech. Celková délka nových nebo opravovaných chodníků
je téměř 4.5 km a komunikací 1.5 km.
 Za uplynulé čtyři roky se nám podařilo obměnit cca. 
500 ks svítidel veřejného osvětlení za úsporné LED osvět-
lení. Úspora v  elektrické energii je neskutečných 60-65 %. 
Před námi jsou poslední dvě etapy, které budou realizovány 
v letech 2022–2024. Poté již budeme svítit pouze úsporně.
 Nových střech se dočkaly také hasičárna v Krhově a hos-
poda v Přečkovicích. Po požáru je obnovena budova páleni-
ce s klubovnou skautů.
 V tuto chvíli dokončujeme výstavu centrálního parkovi-
ště s kapacitou 56 parkovacích míst, které spojuje vlakovou 
zastávku s městským úřadem. Součástí budou také čtyři do-
bíječky pro elektromobily a cyklistický přístřešek s nezbyt-
ným nářadím i dobíjecí stanicí pro elektrokola.
 Muzeum Bojkovska získalo letos novou externí expozici 
v  opraveném domku č.p. 302 v  Potoku, která reprezentu-
je cennou a  ojedinělou ukázku lidového bydlení chudších 
vrstev koncem 18. století na Bojkovsku. Domek také čeká 
na vyhlášení soutěže Lidová stavba roku 2022, kde repre-
zentuje naše město. Zdařilé restaurace se dočkala i  socha
 sv. Jana Nepomuckého.
 Celková proinvestovaná částka města Bojkovice 
ve volebním období 2018-2022 dosáhla částky 187 mil. Kč 
a z toho se více jak 65 mil. Kč podařilo získat zpět na získa-
ných dotačních titulech!
 Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakou-
koliv formou a mírou přispívají k obohacení kulturního i du-
chovního života v našem městě, protože budoucnost města 
je v rukou jeho občanů.
 Přeji Vám všem příjemné prožití konce léta, školákům 
radostný vstup do nového školního roku a  jasnou mysl 
a „šťastnou ruku“ při volbě svých zástupců do nového zastu-
pitelstva města.

Petr Viceník, Váš starosta

Revitalizace ulice Podsedky

Revitalizace ulice Podhájí

Cyklostezka Krhov-Bzová

Fotookno Žleby
Na vyhlídce ve Žlebech vzniklo fotookno, 
které návštěvníkům umožňuje vytvoření 
vlastního „obrazu“ s pozadím zámku a vrcho-
lů Bílých Karpat. Za příznivého počasí je vpra-
vo od zámku viditelná i Javořina. Zajímavostí 
je, že pro fotookno byly použity trámy z jed-
noho z  nejstarších domů v  Bojkovicích, tzv. 
„Papákovo“ pod kostelem, kde byla první do-
ložená škola v Bojkovicích. Tento dům musel 
být zbourán kvůli svému havarijnímu stavu.
 Poblíž fotookna se nachází stolík a židle 
pro fotografa, které zároveň označují opti-

mální místo pro vytvoření fotky.
 Velké poděkování patří Martinu Rapanto-
vi, který trámy opracoval a vymyslel konečný 
vzhled fotookna, a také Vaškovi Ventlukovi za 
montáž a  přípravu zpevňujících zámečnic-
kých prvků a samozřejmě i  Jirkovi Svitákovi 
a „rychlé rotě“.
 Věříme, že tento prvek přispěje ke zvýše-
ní atraktivity uvedené lokality i celého naše-
ho města, což potvrzují dosavadní velmi po-
zitivní reakce a sdílené snímky na sociálních 
sítích.       Jiří Svoboda, ORMŽP
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Kniha pro každého Bojkovjana

Obal knihy Stopy dávné i nedávné minulos-
ti Bojkovska

„Lid bez znalosti své historie, původu a kul-
tury, je jako strom bez kořenů.“   

(Marcus Garvey)
 Na Bojkovsku, a  hlavně v  Bojkovicích 
samotných, máme štěstí na vyjímečné 
osobnosti, které zajímala historie kraje, 
pátrali v ní a sestavovali mozaiku příběhů, 
bez nichž bychom dnes o zdejší minulosti 
věděli pramálo.
 Tito soukromí badatelé se věnovali 
obětavé a časově nesmírně náročné práci 
ve svém volném čase a odměnou jim byl 
často pouze publikovaný článek, beseda 
s vděčnými posluchači.
 Jedním z  nich byl i  Josef Juračka, ži-
voucí kronika Bojkovska. Svým osobitým 
způsobem napsal desítky článků. Záro-
veň byl badatelem takřka renesančního 
charakteru a jeho práce se dotýkají mno-
ha oblastí. Podobně jako Josef Juračka se 
o  historii Bojkovska zajímal i  jeho bratr 
Oldřich. 
 V  Muzejním spolku Aloise Jaška se 
delší dobu vedla diskuze o  tom, že by 
bylo užitečné z jejich textů připravit knihu. 

Nakonec se to povedlo. Nese název: Stopy 
dávné i nedávné minulosti Bojkovska – 
sebrané texty Josefa Juračky doplněné 
o články Oldřicha Juračky.
 Kniha nabízí osobitý pohled obou bra-
trů na různé historické události i osobnosti 
Bojkovska prostým, „písmáckým“, a proto 
dobře srozumitelným jazykem. S nadsáz-
kou se dá říct, že patří do knihovny každé-
ho Bojkovjana.
 Články publikované především v  Na-
šem Bojkovsku byly redakčně upraveny 
a  opatřeny vysvětlujícími poznámkami. 
Jsou seřazeny tematicky a  zachycují his-
torii Bojkovska od nejstarších dob po ne-
dávnou současnost. Čtenář v knize najde 
mimo jiné texty o nalezených pokladech, 
chrámu sv. Vavřince, zámku Nový Světlov, 
řemeslech, zvycích, válečných událostech, 
povodních i bojkovských osobnostech.
 Kniha má za cíl inspirovat čtenáře k zá-
jmu o historii v našem regionu i  lepšímu 
porozumění současnému světu.
 Kniha Stopy dávné i nedávné mi-
nulosti Bojkovska je k  dostání v  Muzeu 

Bojkovska a na Městském úřadě v Bojko-
vicích. Jak už bylo řečeno, právem patří 
do knihovny každého Bojkovjana.

Josef Juračka se narodil v  roce 1924 
jako nejstarší syn legionáře Josefa Ju-
račky a jeho manželky Anny. Již od mlá-
dí ho přitahovalo romantické vyprávění 
o dávných dobách, které se stalo jakou-
si vstupenkou do historie rodného kra-
je. Jeho zájem podpořila školní výuka 
na obecné a posléze i měšťanské škole, 
v  jejíž budově bylo od svého vzniku 
v  roce 1931 umístěno Krajinské muse-
um v  Bojkovicích oplývající bohatým 
sbírkovým fondem. Jeho správce a uči-
tel Alois Jašek dovedl velmi poutavě 
vyprávět o  minulosti Bojkovic a  také 
výuka v  ostatních předmětech často 
probíhala v muzeu. 
 Protože nebylo možno z důvodu ne-
dostatku finančních prostředků pomýšlet 
po absolvování měšťanské školy na další 
studium, vyučil se obuvníkem a papučá-
řem u Františka Kovaříka. V letech 1946–
1948 vykonal vojenskou službu. V  této 
době se také oženil a založil rodinu.
 V  roce 1950 zemřel učitel Alois Ja-
šek. Jeho manželka Marie kolem sebe 
v nelehké době, kdy muzeu téměř hro-
zil zánik, soustředila okruh mladých zá-
jemců o historii, kteří jí pomáhali s cho-

dem muzea a archivu. Již tehdy se u Josefa 
projevoval velmi výrazný zájem o  dějiny 
Bojkovska, především však o  archeolo-
gii. V  roce 1951, po smrti Karla Neckaře, 
správce archeologického oddělení boj-
kovského muzea, převzal de facto správu 
této části sbírkového fondu.  Okruh spo-
lupracovníků muzea se zformoval ve Vlas-
tivědný kroužek, který vedl právě Josef 
Juračka. V Muzejním domě, který odkázal 
bojkovskému muzeu Leo František Čer-
ník, se scházeli k  besedám, přednáškám 
a  další činnosti. Na příjemné večery, kdy 
v  kamnech praskalo a  staří lidé vyprávěli 
v příjemném prostředí starobylého domu 
své příběhy, dodnes mnozí účastníci vzpo-
mínají. Josef Juračka určitý čas v Muzejním 
domě i bydlel. Od roku 1953 začal společ-
ně s členem Vlastivědného kroužku Bohu-
milem Diatelem provádět archeologické 
výzkumy.  V  50. letech to byly např. prů-
zkum mohyl na Hradské Nivě v roce 1953 
(společně s  RNDr. Janem Pavelčíkem) či 
výzkumy v  roce 1958 v  trati Rudimov – 
Kamenná. Časté byly i v pozdějších letech 
záchranné výzkumy např. při bytové vý-
stavbě. 
 V roce 1953 absolvoval kurs prehisto-

rie na ČSAV v Praze, kde navázal mno-
hé cenné kontakty. V pozdějších letech 
spolupracoval např. s Národním muze-
em v Praze, Moravským zemským mu-
zeem, Archeologickým ústavem ČSAV 
v Brně, regionálními muzei v Uh. Hradi-
šti a Uherském Brodě a s mnoha výraz-
nými osobnostmi z různých oborů.
 Josef Juračka pracoval v  Zevetě 
jako skladník. Přesto věnoval stovky 
a  možná tisíce hodin svého volného 
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času práci v  muzeu, terénním výzku-
mům i  archivnímu bádání o  historii 
kraje. Své vzdělání neustále rozšiřoval 
samostudiem, takže jeho přehled o re-
gionu byl velmi široký: od nejstarších 
dějin po svou současnost. Přitom měl 
dar zpřístupňovat získané poznatky 
široké veřejnosti jak prostřednictvím 
přednášek, tak na stránkách novin či 

v časopisecké podobě. 
PhDr. Jana Spathová na něj vzpomíná:
 „Byl to nesmírně laskavý, přátelský, 
skromný, činorodý člověk s osobním kouzlem 
a s obrovským přehledem v celé řadě oblastí 
lidské činnosti. Moudrý a oduševnělý člověk, 
který všechen svůj volný čas již od mládí 
zasvětil historii regionu. Neustále studoval 
a  bádal, dohledával nové i  zapomenuté in-

formace, aby co nejlépe ozřejmil místní 
historii. A  tyto znalosti dokázal skvěle 
a  naprosto srozumitelně předávat dále. 
Výsledky jeho celoživotní práce byly pro 
Bojkovsko natolik významné, že všichni, 
kteří ho znali, pamatují si ho jako člověka, 
jehož životním krédem bylo podněcovat 
zájem o poznání minulosti regionu. Za to 
vše mu náleží velký obdiv a poděkování.“
 

Oldřich Juračka se narodil 29. dubna 
1933 v  Bojkovicích. Společně s  bratry 
prožívali pohodové dětství, plné nej-
různějších chlapeckých rošťáren. Byl za-
níceným skautem a  tam měl možnost 
seznámit se se širokým okolím Bojkovic, 
jejich historií, ke které získal velmi úzký 
vztah. Jeho zájem o  historii formovala 
výrazně také výuka dějepisu na měš-
ťanské škole, probíhající často v muzeu. 
Po ukončení školy se učil u  Barboříků 
čalouníkem. Po vojně se k nim do dílny 
vrátil, ale po likvidaci soukromého pod-
nikání nastoupil do expedice v Zevetě. 
Spolu s  bratrem Josefem se zajímali 
o historii, a tak brzy po vojně vypomá-
hali paní Jaškové na zámku s  uspořá-
dáním muzea a  archivu. Byl činný ve 
Vlastivědném kroužku při muzeu. Velmi 
se zajímal o historii města, a proto získal 
velký přehled o dění v minulosti až do 
současné doby. Mnoho poznatků získal 
z  vyprávění pamětníků a  dostupných 
kronik, fotografií a jiných pramenů, kte-
ré zkoumal často ve spolupráci s  brat-

rem Josefem. Po jeho smrti pokračoval ve 
vlastivědné a  popularizační práci samo-
statně a spolupracoval s řadou osobností 
společenského a kulturního života. 

Doplňme vzpomínku PhDr. Miroslavy Po-
lákové, Ph.D.:
 „Měli odvahu žít, pod tímto názvem 
vyšla před Vánocemi 2018 moje kniha po-
jednávající o  odboji na Uherskobrodsku 
v letech 1939 až 1945. Na téměř 40 stranách 
z celkového počtu asi 1300 stran je pětaosm-
desátkrát skloňováno jméno bojkovického 
rodáka Oldřicha Juračky. Tento nenápadný, 
drobný pán s usměvavou tváří se stal v roce 
2007 nejenom mým živoucím archivem 
vzpomínek na události, které se seběhly 
v  Bojkovicích a  v  jejich okolí před koncem 
druhé světové války, ale zejména mně ne-
smírně blízkým člověkem, ke kterému jsem 
vždy s  velkou radostí a  otevřeným srdcem 
jezdila. A nebyla jsem sama. Stejně tak s vel-
kým potěšením jezdí za panem Juračkou 
i můj syn Michal, se kterým se pan Juračka 
s velkou erudicí podělil o své vzpomínky na 

archeologickou práci svého bratra Josefa.
 Svoji vážnost a  velkou důstojnost 
mělo po celá léta každé moje setkání s pa-
nem Juračkou. Vždy jsem pociťovala jeho 
dobrotu, laskavost a moudrost. A i když se 
čas nedal zastavit, jiskra ducha a čistota 
srdce zůstával v Oldřichu Juračkovi stále.“

Vlastimil Hela, s využitím textů Tomáše Hamrlíka  a Květoslavy Ogrodníkové 

Josef Juračka provází skupinu archivářů Oldřich Juračka s manželkou na otvírání expozice muzea  4. 6. 1995
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Za rok se snad vrátíme

Každý z nás má své představy o dovolené. 
Již po sedmé se někteří účastníci z  okolí 
Bojkovic i  vzdálenějších oblastí zúčastnili 
týdenního pobytu v  areálu Oliva v  Raba-
cu na Istrii, kde krásně barevně rozkvetlé 
oleandry v celém areálu umocňovaly naše 
pocity. Blízkost k  moři oceňovaly hlavně 
děti, ale i dospělí, polopenze – v podobě 
vařených českých jídel, ubytování v chat-

kách, kde jsou pokoje pro dvě osoby, 
popř. s  přistýlkou a  se sociálním zaříze-
ním a  společnou vybavenou kuchyňkou, 
skýtají veškeré pohodlí. Posezení na te-
ráskách u chatek poskytují možnost spo-
lečného posezení a pobavení.  Pláž je sice 
oblázková, ale čistá, a  teplá mořská voda 
umocňuje pocity z příjemně strávené do-
volené. Nabídka skvělých poznávacích zá-

jezdů je opět obohacením pobytu. Zájezd 
s dovozem a odvozem z Bojkovic za přízni-
vou cenu je pod vedením K. Ogrodníkové 
organizován pro všechny věkové katego-
rie. Teď již jenom vzpomínáme, prohlížíme 
fotografie a  těšíme se, že snad příští rok 
to zase vyjde.

Květoslava Ogrodníková

Něco málo z Domu s pečovatelskou službou

Dne 21. června jsme obyvatelky DPS na-
vštívily výstavu panenek a starých kočárků 
ve Starém Hrozenkově. Byla to nádherná 
podívaná, protože v  zdobené expozici 
bylo k  vidění přes 400 panenek. Tato vý-
stava se nám zapsala skutečně do našich 
srdíček. Po této výstavě se šla některá 

děvčata osvěžit do nedaleké zahradní 
restaurace. Kdo ještě žízeň neměl, tak se 
šel podívat do penzionu a kostela. Po tak 
krásném a sluníčkovém odpoledni jsme 
se vracely domů. Jely jsme přes Žítkovou, 
kde se nám všem líbil výhled na krásnou 
přírodu. Proto jsme se domluvily, že až ne-

bude takové horko, tak si tam zajedeme 
na pěší túru. Ten, kdo s námi nejel, může 
jenom litovat, protože se nás sešlo jenom 
14, což bylo velmi málo. Už se opět těším 
na výlet na Žítkovou.

Vlasta Strážnická, za výbor DPS Bojkovice
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15 let Letiště Bojkovice a naše další plány
 Novodobá historie Letiště Bojkovice, 
resp. plochy pro sportovní létající zaříze-
ní se v tomto století datuje od roku 2007. 
Cesta ke splnění klukovských snů o létání 
a  vzkříšení leteckých tradic v  Bojkovicích 
se stalo cílem několika místních nadšenců, 
z nich někteří se s  tímto sportem potkali 
již dříve v  rámci výběrových organizací 
Svazarmu. Jiní sice dříve tuto možnost 
nedostali, avšak o to bylo větší nadšení se 
v tomto směru realizovat.
 A  tak pozemky zděděné a navrácené 
po rodičích dříve používané pro pěstování 
řepy byly základem k vybudování úzkého 
pásu sečené louky, jen tak tak vhodného 
k  přistání a  startu malého lehkého leta-
dla z  kategorie ULL, pilotovaného kama-
rádem z  letiště Miroslav. Tím byl položen 
základ naší stávající činnosti. Následovala 
výstavba heliportu jako součást podpo-
ry integrovaného záchranného systému 
v naší oblasti.  
 Následným nezměrným budovatel-
ským úsilím protkaným tvrdohlavostí 
a s následnou podporou kamarádů z KBS-
-SOS a  dalších fandů se záměr dostal ča-
sem dokonce do návrhu místního územ-
ního plánu, což podpořilo další realizaci 
základního technického zázemí a  začaly 
se rýsovat plány na konkrétní činnost. Vše 
bylo budováno z vlastních prostředků bez 
jakýchkoliv dotací a daru. Zde také vzniklo 
heslo „všichni všem“, což je i dnešní motto 
tohoto sdružení. Mladiství entuziasmus 
nás plně ovládal, a  tak jsme se i  s  prázd-
nými kapsami rozhodli v  roce 2010 zor-
ganizovat pokusně první setkání několika 
přátel s  malými letadly, abychom ukázali 
i veřejnosti, že když se chce, tak to jde. 
 Několik kamarádů letců se uvolilo, že 
předvedou svými stroji alespoň průlety 
nad plochou, protože sklon našeho letiště 
není vhodný k přistání pro nedostatečně 
proškolené piloty a přistání jsou třeba nej-
prve speciálně natrénovat. Nečekaným 
zlatým hřebem byla však sestava 4 Zlínů 
ze Zábřehu na Moravě, a také se podařilo 
navázat spolupráci s  Armádou ČR, která 
se uvolila naše začátečnické akce podpo-
rovat vysláním svých strojů. Návštěvnost 
začala rok od roku geometricky stoupat 
i proto, že vše bylo vlastně pro obyvatele 
zdarma a náklady nesli piloti a občerstvení 
poskytovali organizátoři ze svých zdrojů. 
Akce však začaly přesahovat naše místní 

možnosti, a  tak jsme pro další léta přijali 
návrh tehdejších kolegů vymísťovaných 
ze Slušovic a poskytli jim v našem malém 
hangáru místo k hangárování jejich strojů. 
Za to jsme přijali jejich logistické nabídky 
na uspořádání opravdových leteckých 
dnů, v  té době 3. největších v  ČR. A  tak 
v letech 2013–2015 byly uspořádány akce 
za podpory sponzorů s  rozpočty kolem 
1  mil. Kč, které sice byly velkolepé, ale 
měly také své silně stinné stránky.
 O  akce se samozřejmě začaly daleko 
více zajímat nadřízené letecké orgány, 
které jasně a  trvale poukazovaly na ne-
zabezpečenou legislativní stránku, pře-
míru návštěvníků, nedostatečné odstupy 
diváků od strojů a v neposlední řadě ne-
možnost pojištění akce na soukromém 
pozemku. To se následně ukázalo dost zá-
sadní, protože škody po nehodách, které 
se staly na letadlech se řeší do dnešních 
dnů s  nejistým výsledkem pro tehdejší 
organizátory, což byla v koncovce fyzická 
osoba neschopná splácet takové částky. 
Také hangár začal být přeplněným riziko-
vým prostorem, a tak po několika kolizích 
se příchozí skupina rozhodla vybudovat 
nové vlastní zázemí na právě budovaném 
letišti v  Luhačovicích, kde letištní prosto-
ry dovolovaly vybudování hangárů i  pro 
větší letadla. Časem zde bylo za vydatné 
podpory Zlínského kraje vybudováno 
velké regulérní letiště vyhovující všem 
podmínkám leteckého provozu s  velkým 
zázemím pro diváky a  servisním prosto-
rem i  pro větší sportovní letadla a  sou-
kromá dopravní letadla. Dnes jde o velmi 

dobře kapitálově zajištění letiště, na kte-
rém je možno pořádat ještě velkolepější 
akce, než byly ty naše. Také zde lze získat 
plnohodnotný pilotní výcvik, jak na malá 
sportovní letadla stejně jako možnost si 
zakoupit třeba let akrobatickým letadlem. 
Tyto aktivity bychom nikdy nemohli na-
bídnout, protože dnešní legislativa se tak 
přitvrdila, že ji bez velkých nákladů a do-
tací nelze na tak malém letišti jako je naše 
vůbec dodržet. Na všem samozřejmě také 
zapracoval čas, protože již mnozí piloti 
z našich akcí už dávno nelétají a nemohli 
by tedy ani nijak vypomoci. Také původní 
realizační tým má vyšší věkovou strukturu 
a  novou generaci zajímají poněkud jiné 
sportovní směry.
 A  jak tedy dál? I  když by se zdálo, že 
jsme přišli o  mnoho, situace se naopak 
vyjasnila a  zjednodušila a  my chceme jít 
cestou opravdu malého letiště určeného 
opravdu jen pro malá a sportovní letadla 
případně i nově pro osobní a přidružené 
aktivity v  intencích stávajícího prostře-
dí Bojkovic a  platné legislativy. Proto se 
chceme více zaměřit na služby, které by-
chom mohli poskytovat další generaci, ale 
s  využít tak stávajících zdrojů. To ovšem 
neznamená, že komornější akce jak sra-
zy rogalistů či padáčkářů aj. nebudeme 
podporovat či irealizovat pokud se zájem-
ci o  tuto činnost v  blízkém okolí najdou. 
Podpora takových nekonfliktních akcí je 
náš společenský cíl.
 Jako první můžeme již jako službu na-
bídnout půjčování vibračního 9tunového 
válce, a to jak firmám, tak i občanům, a to 
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včetně zaučeného valcíře včetně dopravy. 
Válec byl repasován ve spolupráci s firmou 
NIRTEX p. Králíka a byl několika akcemi již 
ověřen jako plně funkční. 
 Jako další jsme se rozhodli k  posílení 
dohledu a boji proti vandalismu při zabez-
pečení blízké vyhlídky a okolí. Na vyhlíd-
ce bude vybudován kamerový systém na 
dohled nad parkovištěm a několik dalších 
technických systémů bude monitorovat 
i okolí. Věříme, že tímto zároveň posílíme 
návštěvnost tohoto místa.  
 Protože je dnes hodně mladých pilotů 
s platným průkazem, ale bez vlastních le-
tadel, rozhodli jsme se vytvořit půjčovnu 
malých jednoduchých 1-2místných vy-
hlídkových hornoplošníků ULL za bezkon-
kurenční ceny včetně jejich servisu pro ty, 
kteří se chtějí v  klidu a  tichosti proletět 
okolím bez nutnosti registrace v nějakém 
klubu. Letadla jsou vybavena tlumičem 
zvuku, takže jsou vhodná i pro létání nad 
CHKO a máme pro ně už zajištěn veškerý 
odborný servis. Těmto zájemcům nabízí-
me také možnost krátkodobého jednodu-
chého ubytováni a  wifi připojení. Časem 
počítáme také s pronájmem personálního 
jednomístného dronu, ale tato činnost se 
v Evropě teprve rozjíždí a čeká se na přes-
nou legislativu EU. 
 Dalším projektem naší budoucnosti je 
zajišťování firemních cest a cest na blízká 
mezinárodní letiště. 4místným letadlem 
nebo vícemístným vrtulníkem. Půjde sa-
mozřejmě o službu na objednání a bude 
takto možno realizovat i místní vyhlídkové 
lety. Poznávací lety letadlem pro jednoho 
pasažéra realizujeme průběžně po doho-
dě s  vedoucím letového provozu přímo 
na letišti již nyní. Tím chceme podpořit 
možnosti místního turistického ruchu pro 
místní firmy poskytující návazné služby.
 V žádném případě se nebráníme spolu-
práci s dalšími organizacemi, o čemž svědčí 
např. focení historických vozidel apod.
 Věříme, že letiště bude žít už trvale dál, 
i když letecký dorost sám od sebe nepři-
chází, avšak v pokračovatele tradic dál vě-
říme. Vždyť v současné době je poměrně 
častý návrat starších přátel malého létání, 
kteří své pilotní průkazy dělají i po 60. roku 
svého věku, ale o to s větší odpovědností. 
Podstatná je životní pohoda, a tu budeme 
vždy rádi podporovat.

Vladimír Mazálek
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Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Skončil další školní rok s  číslem 2021-22. 
Rád bych napsal, že to byl rok jako každý 
jiný. Bez omezení a  následků covidové 
pandemie. Opak je však pravdou. Na jeho 
začátku si všichni učitelé přáli jediné: zase 
normálně učit. A jak to nakonec bylo?

 Začátek školního roku 
 s hygienickými pravidly
Ještě před startem museli všichni učitelé 
upravit učební plány tak, aby zohlednili 
předchozí vzdálenou výuku, vybrat učivo, 
které se musí znovu probrat, ale i to, co se 
může vypustit. Září jsme začali s antigenní-
mi testy 2x týdně. Povinné zakrytí dýchacích 
cest, respirátory ve společných prostorách 
školy. Homogenní skupiny, kdy se nesměli 
spojovat žáci z  různých tříd, oddělené ko-
ridory ve školní jídelně, stoly jen pro čtyři, 
rozestupy dva metry, každý týden několi-
kastránkové pokyny z ministerstva, co a jak 
máme dělat, co se smí a nesmí, spousty od-
kazů na další zdroje informací, jak učit, hod-
notit, jak děti po covidu adaptovat, jak řešit 
vztahové problémy. Víkend, co víkend stu-
dování, co je nového, vydávání písemných 
ředitelských pokynů, aby vše fungovalo, no, 
co vám budu povídat. Před Vánoci nám mi-
nistr poděkoval dopisem, že je na nás hrdý. 
 Jisté je jedno, náš cíl byl jasný: pokusit 
se dětem nahradit vše, o  co díky covidu 
přišly. Od prvního dne školního roku jsme 
se účastnili všech možných akcí, adap-
tačních kurzů, dopravní výchovy, plavání, 
exkurzí, v lednu až březnu pak lyžařských 
kurzů, vše včetně náhradních termínů za 

to, co bylo před rokem zrušené. Zapojuje-
me se do národního projektu doučování, 
kdy po celý rok mají všichni žáci možnost 
se doučovat. Zajistili jsme zdarma PCR 
testy ve škole, dělali jsme vše pro to, aby 
žáci o nic nepřišli. Připravovali jsme se na 
Adventní setkání s rozsvícením vánočního 
stromu na náměstí, které nám ze dne na 
den vláda zakázala, když vyhlásila nouzo-
vý stav. Tak jsme alespoň v  dešti prodali 
zabijačkové speciality ze školní kuchyně 
a  všechna vystoupení žáků jsme natočili 
a zveřejnili na internetu. 

 Karantény a nemocní covidem
S blížící se zimou ale přibývá nemocných 
žáků druhého stupně i  zaměstnanců 
a v okamžiku, kdy více jak polovina třídy je 
doma, musí učitelé učit zbylé žáky ve ško-
le i  ty doma vzdáleně. Že ředitel nemůže 
rozhodnout o vzdálené výuce pro zbývají-
cích pět zdravých žáků ve škole? Nemůže. 
O  karanténě celé třídy rozhoduje pouze 
KHS a ta v době kulminace pandemie ve 
Zlínském kraji nestíhá, je nedostupná, te-
lefony nezvedá a oficiálně nekomunikuje. 
S odstupem času můžeme říct, že jsme to 
zvládli. V  karanténě neskončila žádná tří-
da, výuka běžela s drobnými výpadky díky 
karanténám a  nemocem učitelů. I miku-
lášská družina přišla do školy, aby udělala 
radost všem dětem prvního stupně. 

 Nový bezmasý obědový chod 
Na žádost rodičů probíhá v  říjnu interní 
jednání ředitele školy s  vedoucí školní 

jídelny a  celým týmem kuchařek, kdy 
hledáme cesty, jak připravit bezmasé po-
krmy každý den tak, aby žáci, kteří maso 
nejí, nebyli hladoví. Neobyčejná vstřícnost 
personálu kuchyně si zaslouží obdiv a po-
děkování, kdy z běžných jídel vznikají jídla 
bez masa. Takže například rajská s knedlí-
kem a masovými kuličkami má i možnost 
tofu kuliček. Počet objednaných porcí nás 
překvapuje! Tuto novinku si naše školní jí-
delna udrží i v době největší krize nemoc-
nosti. Vždy je jedno jídlo bez masa. 

 Napadení Ukrajiny Ruskem
Jako by nestačil covid, koncem února ag-
resivní Rusko napadá svobodnou Ukrajinu 
– kousek od nás začala válka. Válka, která 
přináší všem bolest a utrpení, rozbombar-
dovaná sídliště a domy, ztráty nejbližších 
a  taky vlnu lidí, kteří před válkou prchají. 
Žen a  dětí, kteří nacházejí nejen v  Čes-
ku útočiště. I  do Bojkovic doráží několik 
desítek Ukrajinců s dětmi a naše škola je 
přijímá ke vzdělávání. Poskytujeme jim 
základní pomůcky, učíme je intenzivně 
češtinu a  snažíme se, aby zapomněly na 
hrůzy, které se dějí u nich doma. Jen těž-
ce zvládají odloučení od rodin, nejbliž-
ších a  kamarádů. Jsou vděční za vstřícné 
slovo, často jsou vidět v  očích slzy. Jako 
projev solidarity uspořádáme „Den pro 
Ukrajinu“, kdy žáci i zaměstnanci přišli do 
školy v  ukrajinských národních barvách. 
S  válkou na Ukrajině přichází ještě jedna 
změna – covid jako by přestal existovat, 
najednou nikoho nezajímá. A to je dobře. 

ZŠ T.G.M. BOJKOVICE  PEDAGOGICKÝ SBOR  2021-2022
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 Jak se plní sny, 
 aneb máme jasné cíle
Říká se, že kdo neví, co chce, dostane, co 
zůstane. To rozhodně neplatí pro naši ško-
lu. Nejen ve Zlínském kraji patříme mezi 
školy, které udílí směr, jdou progresivně 
vpřed a nespí na vavřínech. Důkazem jsou 
naši úspěšní absolventi, pochvalné dopisy 
ze středních škol o  jejich bezvadné při-
pravenosti i to, že o bojkovské žáky je na 
prestižních středních školách velký zájem. 
Za posledních deset let se toho ve ško-
le udělalo a  událo hodně. Od zásadních 
změn ve výuce, modernizace vybavení, 
velkých investic do zateplení, vytápění, 
odborných učeben, výsadbu zeleně až po 
elektronizaci celé školy. A co máme v plá-
nu? Pokud vše půjde, jak má, proměníme 
rovné střechy v  zelené, přístupné žákům 
v  době přestávek, na půdě staré budovy 
vystavíme nové družiny s hernou a aulou 
pro devadesát žáků. Od příštího roku roz-
jíždíme „novou“ informatiku, sedmákům 
nabídneme skupinu němčiny. 

 Poděkování
Děkuji všem slušným žákům, pedagogic-
kým i  správním zaměstnancům, že svým 
odpovědným přístupem, profesionálním 
nasazením, ale i dobrou náladou přispívají 
k  výborným výsledkům naší školy a  po-
hodě, jaká ve škole panuje. Jsem rád, že 

návrat od covidových měsíců jsme zvládli 
bez větších klopýtnutí. A i když občas při-
jde nějaká tak říkajíc bouře, je to jen proto, 
abychom si více vážili sluníčka a hezkých 
dnů. 

  Zdeněk Ogrodník, 
ředitel ZŠ TGM      

Přijetí nejlepších vycházejících žáků starostou města

Ve středu 8. června 2022 byli v obřadní síni městského úřadu slavnostně přijati panem starostou Petrem Viceníkem nejlepší vychá-
zející žáci 9. ročníku.  
Třídní učitel Mgr. Vlastimil Ogrodník, IX. a třída: Adam Kalík, Kristýna Kozáčková, Antonie Samiecová
Třídní učitelka Mgr. Diana Jančářová, IX. B třída: Silvie Navrátilová, Agáta Urbánková, Eliška Viceníková
Třídní učitelka Mgr. Olga Rybnikářová, IX. C třída: Adéla Dubovská, Emma Charvátová, Lucie Josefíková, Markéta Slámečková
Nejlepší sportovci: Adam Kalík, Iveta Radová                             Olga Rybnikářová, učitelka ZŠ TGM 

Žáci 9. ročníku
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Změňte život dítěte se zdravotním handicapem, 
dejte mu šanci prožít šťastný život
Právě děti se zdravotním handicapem 
tvoří žáky naší školy. Z hlediska vzdělávací 
úrovně se jedná o žáky s lehkým, středně 
těžkým a  těžkým mentálním postižením, 
autismem a  souběžným postižením více 
vadami.  

 Nejčastěji se u našich žáků 
 přidruženě vyskytuje:
epilepsie
pervazivní vývojové poruchy 
– především autismus
tělesné postižení v důsledku DMO
metabolické poruchy (celiakie)
diabetes mellitus
Klippel – Trenaunay syndrom 
(cévní malformace)
Arnold Chiariho malformace mozku 
(abnormity ortopedického charakteru)
Williamsův syndrom

 Základní strategií je budování pří-
jemného a důvěry plného klimatu školy
Dlouhodobě vytváříme prostředí školy, 
které odráží snahy o  vzájemnou spolu-
práci, respektování jiných, o  budování 
kvalitních vztahů mezi učiteli a žáky. Díky 
odbornosti a  zkušenosti pedagogického 
sboru, vzájemné spolupráci mezi učiteli 
a  profesionálnímu přístupu k  výchovně 
vzdělávacímu procesu s přidanou hodno-
tou vlastní iniciativy je klima školy spíše 
rodinného typu. To daleko lépe umožňu-
je společně s žáky vyžadovat dodržování 
pravidel slušného chování, budovat dob-
rou pověst školy a  předcházet tím také 
negativnímu chování žáků. Předpoklad 
uplatnění výchovných strategií je založen 
na plánované a vzájemně propojené čin-
nosti metodika prevence rizikového cho-
vání, výchovného poradenství a koordiná-
tora akcí školy.

Proč si zvolit naši školu?
Žáci jsou v naší základní škole vzděláváni 
podle dvou programů:

 pro základní školu – školní docház-
ka 9 let; individuální přístup pedagogů; 
vyučování všech předmětů, včetně cizích 
jazyků; po absolvování možnost pokračo-
vání v dalším studiu na SOU

 pro základní školu speciální – školní 
docházka 10 let; individuální přístup pe-

12 Naše Bojkovsko

Budova školy

Tělocvična

Výtvarný ateliér
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dagogů, pomoc asistentů pedagoga; od-
borné učebny, relaxační místnost

 Výukové metody:
frontální, strukturovaná, skupinová, pro-
jektová i individuální výuka
řečová výchova, alternativní a augmenta-
tivní komunikace
arteterapie, ergoterapie, canisterapie, 
hipoterapie, multisenzorická terapie
rehabilitační tělesná výchova, plavání

 Nabízíme:
rodinné prostředí – naše třídy jsou slože-
ny z menšího počtu žáků, aby byl zajištěn 
individuální přístup ke každému dítěti
kvalitní pedagogy – vyučují speciální pe-
dagogové, kteří si pravidelně své vzdělání 
doplňují na školeních a kurzech; asistenti pe-
dagoga mají absolvovaný akreditovaný kurz
vybavené učebny – škola disponuje mno-
ha odbornými učebnami (počítačovou 
učebnou, cvičnou kuchyní, dílnou, výtvar-
ným ateliérem, tělocvičnou) a  relaxační 
místností; nezbytnou součástí je řada 
kompenzačních a  speciálních učebních 
pomůcek
dojíždění pedagoga – v případě dlouho-
dobé nemoci žáka dojíždí asistent nebo 
pedagog doučovat žáka do domácího 
prostředí
školní družinu – v  provozu od 11:35 do 
15:00, ranní školní družinu v  čase 6:45 – 
7:45 hod.
možnost stravování – v jídelně nedaleké 
MŠ Bojkovice, žáci dochází na obědy za 
doprovodu asistenta pedagoga
zájmové kroužky – Klub deskových her; 
Čtenářský klub, Divadelní soubor NeNuda
zapojení do projektů – Ovoce a zelenina 
do škol, Mléko do školy (několikrát do mě-
síce žák zdarma obdrží zdravou svačinku), 
Obědy do škol zdarma – nadace WOMEN 
FOR WOMEN

 Jsme otevřená škola pro všechny žáky 
se zdravotním postižením.  Žáci najdou 
podnětné a  přátelské místo k  získávání 
nových poznatků.

 Naším zřizovatelem je Zlínský kraj, 
vzdělávání na naší škole je bezplatné. 
Žáky přijímáme v průběhu celého roku, 
neváhejte nás kontaktovat.

Adresa naší školy:  Základní škola Bojkovice, štefánikova 957, 687 71 Bojkovice   
E-mail:  zsstefanikova@zsstefanikova.cz   

Dagmar Špalková, ředitelka školy, speciální pedagog

Třída

Dílna
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Perlová svatba

Absolventi hudebního oboru

Po 30 letech manželství se slaví perlová 
svatba. 
 To je náš svazek s Domem dětí a mlá-
deže v Bojkovicích. První pracovní smlou-
vu pro externího pedagogického pra-
covníka jsme podepsaly k  1. září 1992. 
Nedávno jsme ji dohledaly v archivu, a tak 
víme, že jsme tenkrát za hodinu cvičení 
obdržely částku 15 Kčs.
 Ano, je to již 30 let, co lektorujeme ho-
diny cvičení při DDM v Bojkovicích. Začí-
naly jsme aerobikem, kdy jsme si udělaly 
mezinárodní lektorský kurz v  Trnavě na 
Slovensku. Aerobik je nyní již přetransfor-
mován do hodin bodyformingu.
 Následovalo okouzlení power yogou, 
což je láska na celý život, a  jako poslední 
jsme absolvovaly kurz hormonální jógy 
v Praze. 
 Ženy, dívky a nyní už i muži přicházejí, 
odcházejí a vracejí se. My jsme tam pořád. 
Ženy nastoupí na mateřskou dovolenou 

a znovu se k nám vrátí. Potom píšou nebo 
volají: „Cvičíte ještě?“ Vyměňují se i gene-
race. Chodily cvičit naše vrstevnice  a nyní 
přichází jejich dcery a někdy i všichni do-
hromady v rodinném tandemu. 
 Děkujeme paní ředitelce Margitě Ty-
roltové za všechno, co pro nás a naše cvi-
čence za těch 30 let udělala. Za vstřícnost, 
ochotu, důvěru. Děkujeme „našim holkám 
z DDM“, že nám vytváří krásný druhý pra-
covní domov. 
 A v neposlední řadě děkujeme rodině, 
že 30 let tolerují, že ve striktně pravidel-
ných intervalech 2-3 x týdně odcházíme 
v  podvečer z  domu do cvičení. Máme 
doma již tradici, kdy se mě po příchodu 
domů ptají: „Kolik vás bylo? A jak jste si za-
cvičily?“  A já už jen hlásím: „12 a fajn.“
A děkujeme Vám všem, že chodíte!!!
 Asi se ani nedá spočítat, kolik nás za 
těch 30 let bylo…
 Za každého z Vás, kterého jsme vytáh-

ly od televize a z pohodlí domova, za kaž-
dou z Vás, kterou přestaly bolet záda, která 
zpevnila své tělo, zredukovala svoji váhu, 
za každé naše miminko z hormonální jógy, 
za to všechno jsme nesmírně vděčné. 
 Přejeme všem především zdraví a bu-
deme se těšit na další roky s Vámi. 
A jaké výročí nás příště čeká?
 Dagmara Špalková 

a Ivana Dubovská

Za Dům dětí a mládeže musím říct, že z tohoto výročí máme velkou radost! Toto „manželství“ se opravdu vydařilo. Moc si vážíme 
práce Dagmar Špalkové i Ivy Dubovské. Za všechny ty roky, všechny ty lekce, všechny večery, které Domu dětí a mládeže věnova-
ly, jim moc děkujeme!  A těšíme se, že spoustu dalších společných let ještě přidáme.      Margita Tyroltová, ředitelka DDM Bojkovice

Červenec 2022 na Domě dětí a mládeže
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Církevní střední škola 
pedagogická a sociální Bojkovice

 Pohádkové náměstí
Jeden páteční den jsme od 8 do 17 hodin 
proměnili Tillichovo náměstí na Pohádko-
vé náměstí. Jednalo se o společný projekt 
všech žáků školy, který koordinovali žáci 
3. ročníku. Pozvali jsme děti z mateřských 
škol Bojkovice, Pitín, Komňa, Záhorovi-
ce, Nezdenice, Šumice a  Uherský Brod. 
Na náměstí se na 14 stanovištích vystřída-
lo cca 450 dětí předškolního věku. V od-
poledních hodinách si pohádkově laděné 
úkoly a  aktivity vyzkoušely děti s  rodiči, 
které k  nám zamířily na odpolední pro-
gram. Zpestřením programu byla žáky 
2. ročníku nacvičená operetka Karkulka. 
Pro velký úspěch ji během dne zahráli 
hned 4x. 

   
 Příměstský tábor Mojžíš

V  červenci jsme po covidové odmlce 
mohli opět zorganizovat příměstský tá-
bor pro 80 dětí ve věku 5–12 let.  Všech 
účastníků tábora bylo téměř 120. O pest-
rý program a materiální zázemí se denně 
od 8 do 17 hodin starali jak žáci školy, tak 
pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci. 
Vedoucími tábora se stali žáci 2. roční-
ku – Šárka a  Marek. Na přípravě tábora 
pracovali od března, a  čím víc se blížily 
prázdniny, tím více se stupňovaly práce 
nejen na programu, ale i na přípravě po-
můcek a rekvizit. Samozřejmě za vydatné 
pomoci dalších žáků školy. V  průběhu 
čtyřletého studia na naší střední peda-
gogické škole absolvují kromě tzv. prů-
běžné učební pedagogické praxe ještě 
dalších celkem 12 týdnů souvislých praxí 
v  mateřských školách, školních druži-
nách, dětských domovech a jeden týden 
je realizován i v době letních prázdnin na 
volnočasových dětských táborech. 
 Realizace příměstského tábora je 
skvělou příležitostí pro společnou týmo-
vou práci žáků a zaměstnanců školy. Žáci 
propojují získané teoretické vědomosti 
z  předmětů pedagogika, psychologie, 
metodiky výtvarné, hudební, dramatické 
a pohybové výchovy atd. Při přípravě i re-
alizaci tábora se žáci učí vzájemné správ-
né komunikaci, organizaci práce, ma-
nagementu a  přirozeně uplatňují svou 
kreativitu a  podnikavost. Je skvělé vidět 
a zažít, jak 16 – 17letí žáci umí profesio-

nálně připravit pestrý a zábavný program 
pro děti a zároveň koordinovat práci ne-
jen spolužáků, ale i zaměstnanců školy.
 Chtěli bychom poděkovat Sboru 
dobrovolných hasičů Bojkovice, že přijali 
naše pozvání a  zážitkovou formou při-
pravili skvělý odpolední program. Naše 
poděkování patří také těm, kteří nám 
umožnili dopřát dětem výborné zázemí 

pro stravování – jedná se o město Bojko-
vice za poskytnutí sálu kulturního domu, 
restauraci kulturní dům za výborné obě-
dy. Firmám LASK Bojkovice a K+K Primka 
děkujeme za poskytnutí výrazných slev 
na zakoupené pomazánky a  pečivo na 
svačiny pro děti.

 Jindřiška Beránková, 
ředitelka CSŠPS
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Informace z mateřské školy
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Závěr školního roku byl nabitý růz-
nými aktivitami pro děti, které si ná-
ležitě užily. Tak malá ochutnávka… 
V  úterý 7. června se konala Olympiáda 
mateřských škol Uherskobrodska, kde 
nás zastupovalo několik dětí. Soupeřily 
v hodu míčkem, skokem do dálky a běhu. 
Velká pochvala patří všem zúčastněným 
za jejich výkony a reprezentaci naší školky.
 Dne 14. června proběhlo v  historic-
kých prostorách zámku Nový Světlov 
akce Pasování na předškoláky. Předško-
láci vystoupili s  krátkým programem, 
který moderovala paní ředitelka Martina 
Kuchařová. Přivítala rodiče, všechny pří-
tomné a také hosty – paní místostarostku 
Dagmar Peřestou a pana ředitele základ-
ní školy v Bojkovicích Zdeňka Ogrodníka. 
Budoucí školáky pasovala paní učitelka 
Taťána Kapsová a  třídní učitelky dětem 
předaly pamětní medaile, fotoknihu 
a  drobné dárky jako vzpomínku na ma-
teřskou školu. Všem se akce líbila a děti si 
odpoledne užily.
 17. června se uskutečnil projektový 
den Pohádkové náměstí v  režii Církev-
ní střední odborné školy pedagogické 
v  Bojkovicích. Dopoledne plné her a  zá-
bavy, také vynikající operetka Karkulka 
v  podání studentů školy se všem ná-
vštěvníkům moc líbilo. Spokojené děti si 
odnesly dobrou náladu, medaile a  něco 
sladkého. 
 První ročník nové aktivity pro děti 
a jejich tatínky – Den otců proběhl v krás-
ných prostorách Základní umělecké školy 
v Bojkovicích. Děti s tatínky jsme pozvali 
na filmové představení Tajný svět maz-
líčků. Děkujeme za spolupráci a  půjčení 

koncertního sálu.
 Zážitkem pro děti z  obou školek byl 
výlet na zámek Nový Světlov v  Bojko-
vicích. Dne 20. a  21. června jsme se vy-
pravili na výlet s pohádkovou tematikou. 
Přivítal nás král, královna, bílá paní, prin-
cezny a další pohádkové bytosti. Podáva-
la se svačina v trávě, pak následoval tanec 
princezen, lovení drahokamů v  jezírku 
a  spousta dalších úkolů. Následovala 
prohlídka zámecké kaple, starého paláce, 
svatebních apartmánů, obřadní síně, ta-
nečního sálu a na závěr jsme vystoupili na 
vyhlídkovou věž a  kochali se pohledem 
do okolí. Velký dík patří zaměstnancům 
zámku, kteří se aktivně do pohádkově 
laděného výletu svými kostýmy zapojili 
a pobyt nám umožnili a zpříjemnili.
 Tak se naši předškoláci dočkali. Moc 
se těšili na spaní ve školce a dobrodruž-
ství, které na ně čekalo. Někteří bojovali 

se steskem po rodičích, ale nakonec vše 
zvládli. Odpoledne plné her, zábavy, 
sportu a hledání pokladu se dětem moc 
líbilo a také jim náležitě vyhládlo. Starost-
livé maminky a tatínkové dětem přinesli 
spoustu dobrot a občerstvení, pan Kara-
man připravil občerstvení pro obě školky. 
Všem moc děkujeme!
 Dne 28. června se konal fotbalový zá-
pas mezi staršími dětmi z mateřské školy 
Štefánikova a Máj na fotbalovém hřišti SK 
Slovácká Viktoria Bojkovice pod odbor-
ným vedením pana Valtera, za což mu 
děkujeme. Za intenzivního povzbuzování 
školkových roztleskávaček a  kamarádů 
dospěl zápas ke zdárnému konci a  spo-
kojenosti všech. Unavení ale šťastní hráči 
si vychutnali mohutný potlesk diváků.   
 Těšíme se na další spolupráci a spor-
tovní zážitky!

Hana Kafková, učitelka MŠ
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V  letošním roce si připomínáme 110 let 
od narození bojkovského rodáka pana 
učitele Antonína Settari (narozen 12. červ-
na 1912, zemřel 1. listopadu 1994).
 Nedávno navštívila Muzeum Bojkov-
ska jeho dcera univerzitní profesorka 
PhDr. Olga Settari a  darovala muzeu od-
bornou část rukopisní pozůstalosti pana 
učitele, která se týká problematiky vyučo-
vání hry na housle. Materiály, které nám 
jeho dcera darovala, shromažďoval a  se-
pisoval pan učitel po několik let v  době, 
kdy učil na hudební škole v  Bojkovicích 
a byly určeny pro jeho žáky. Ve své době 
měl pan učitel Settari se svou vyučovací 
metodou výborné výsledky a  vychoval 
mnoho žáků, kteří se uplatnili na Bojkov-
sku i jinde. Proto jsme požádali paní pro-
fesorku Olgu Settari, aby nám napsala své 
vzpomínky na život a dílo svého otce, kte-
ré nyní zveřejňujeme.

Tomáš Hamrlík, ředitel Muzea Bojkovska

 Pan učitel Antonín Settari se narodil 
v Bojkovicích a zde také chodil do obec-
né školy. Již jako malý chlapec se zajímal 
o  hru místních hudebníků, kteří si záhy 
všimli jeho výjimečného hudebního na-
dání (měl mj. absolutní hudební sluch), 
a tak brzy s nimi i občas hrával. Když pak 
navštěvoval reálné gymnázium v  Uher-
ském Brodě, měl příležitost uplatnit své 
nástrojové dovednosti ve školním orches-
tru a po večerech i v místních hudebních 
spolcích a kapelách. Po absolutoriu gym-
názia v  Uherském Brodě odešel do Brna 
studovat na tehdejší Pedagogické akade-
mii (dnes pedagogická fakulta Masaryko-
vy univerzity). Absolvoval v r. 1933 a mohl 
začít působit jako učitel. Na studiích 
v Brně jej nejvíce ovlivnil profesor Bohu-
mír Štědroň, který učil hudební předměty. 
Ten jej nabádal k  dalšímu studiu hudby 
a hry na housle.
 Po studiích v Brně se Antonín Settari 
vrátil do rodných Bojkovic a  zůstal zde 
jako učitel po celý svůj další život. Díky 
svému stálému zájmu o hudbu i dalšímu 
soukromému studiu měl však přehled 
o  uměleckém dění i  mimo svůj region. 
I  během druhé světové války udržoval 
osobní styky s  některými předními hu-
debními osobnostmi té doby z Brna i Pra-
hy. Tak např. na jeho pozvání se uskutečnil 
na zámku Nový Světlov koncert Mistrov-
ského tria z  Prahy, na kterém účinkovali 
Alexandr Plocek (housle), Josef Páleníček 

antonín Settari (1912-1994)
(klavír) a Miloš Sádlo (violoncello). Alexan-
dr Plocek se pochvalně vyjádřil i v někte-
rých skladbách pro sólové housle, které 
v té době Antonín Settari sám složil a dvě 
z nich houslistovi Plockovi věnoval.
 Ve hře na housle se Antonín Settari 
zdokonaloval sám i  soukromým studiem 
u profesora brněnské konzervatoře Fran-
tiška Kudláčka, za kterým do Brna pra-
videlně dojížděl. Konzultace z  hudební 
kompozice mu poskytl hudební skladatel 
Václav Kaprál z Brna. V r. 1942 po vykona-
ných státních zkouškách získal Antonín 
Settari možnost vyučovat i na hudebních 
školách, ale zůstal až do roku 1945 učite-
lem na školách obecných. Přispíval však 
k  rozvoji hudebního života Bojkovic do 
té doby svou vlastní uměleckou činností. 
Řídil dechové hudby na Bojkovsku, diri-
goval hudbu k  operetám, spolupracoval 
s  uherskobrodským verbuňkem Emilem 
Hábou při koncerech chrámové hudby, 
založil a vedl v letech 1939-1943 tvz. Slo-
vácké kvarteto, ve kterém s  ním hrávali 
Bohumír Bunža (housle), Vladimír Klabač-
ka (viola) a Ludvík Výduch (violoncello).
 Když byla po r. 1945 založena hu-
dební škola v  Uheském Brodě, byl Anto-
nín Settari školským úřadem převeden 
z obecné školy na tuto nově zřízenou hu-
dební školu, kde dal základy houslovému 
oddělení. Ale již po roce byl znovu převe-
den do Bojkovic, kde byla v r. 1946 zřízena 
pobočka hudební školy z Uherského Bro-

du. Byl pověřen jejím vedením, založil zde 
houslové oddělení a vyučoval na škole do 
svých 70 let (do r. 1982). Bojkovická po-
bočka se každým rokem rozrůstala o nové 
žáky, zvyšovala se kvalita výuky i  počet 
veřejných vystoupení. V  r. 1979 byla pak 
místo pobočky zřízena v  Bojkovicích sa-
mostatná hudební škola. Žáci z houslové 
třídy Antonína Settari získávali první ceny 
v krajských a někdy i celostátních soutě-
žích hudebních škol. Pro širší veřejnost 
byly určeny tzv. hudební besídky, které 
Antonín Settari zavedl, vystupoval na nich 
sám i se svými žáky a uváděl v programu 
i své vlastní skladby.

Antonín Settari 

Hudebníci na II. domácím koncertě komorní hudby konaném 9. ledna 1942 na zámku No-
vém Světlově: A. Settari - I. housle, Dr. B. Bunža - II. housle, V. Klabačka - viola, L. Výduch 
- violoncello
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 Během svého učitelského působení 
vychoval Antonín Settari v  Bojkovicích 
mnoho žáků, kterým se hudba stala ob-
líbeným koníčkem a  často i  povoláním. 
Nejnadanější z  jeho žáků vystudovali 
hudební konzervatoř v  Kroměříži nebo 
v  Brně, stali se profesionálními hudební-
ky, někteří jako pedagogové pokračovali 
v  práci svého učitele. V  zahraničí se jako 
profesoři konzervatoře uplatnili František 
Veselka (Norsko) a  Ludvík Borýsek (Špa-
nělsko), další byli členy brněnské a  zlín-
ské filharmonie, brněnského Moravského 
kvarteta, orchestru Janáčkovy opery aj. 
Někteří z  žáků Antonína Settari byli na 
Bojkovsku aktivní jako hráči v  různých 
folklorních souborech (např. Světlovan). 
Pedagogické kvality a výsledky práce An-
tonína Settari byly známy po celé kraji. 
Již v  padesátých letech 20. století dostal 
nabídku působit jako profesor na hudeb-
ní konzervatoři v Kroměříži, ale nevyužil ji 
a zůstal věrný Bojkovicím až do konce své 
učitelské dráhy v r. 1982. I po svém odcho-
du do důchodu zůstával v kontaktu se svý-
mi bývalými žáky, kteří za ním přicházeli 
do Bojkovic půjčit si nějaké noty nebo se 
o  něčem poradit. Potěšilo ho uspořádání 
koncertu k jeho 80. narozeninám, který se 
konal v červu 1992 v Uherském Brodě a na 
kterém účinkoval jeho žák František Vesel-
ka z  Norska. Ještě ve vyšším věku se An-
tonín Settari vrátil ke své dirigentské čin-
nosti a pomáhal jako vedoucí dechových 
hudeb nebo jejich konzultant několika 
dechovým souborům na Bojkovsku. Také 
pro ně zkomponoval několik vlastních 
skladeb, hlavně pochody a  valčíky. Jeho 
vlastní skladbu nazvanou Poslední cesta 
mu zahrála dechová hudba ze Starého 
Hrozenkova na jeho pohřbu v roce 1994.
 Antonín Settari dokázal ve své učitel-
ské činnosti zcela novým a  ve své době 
ojedinělým způsobem propojit teorii 
a  metodiku houslové hry s  interpretač-
ní praxí. Nejlépe to vyplývá z  jeho Školy 
hry na housle (nazvané Prvopočátky), kde 
v několika dílech popsal způsob vyučová-
ní od samotných začátků až po zvládnutí 
všech technických prvků houslové hry. 
Tuto houslovou školu sepisoval Antonín 
Settari několik let a postupně ji přepraco-
vával na základě svých zkušeností s žáky. 
První rukopisná verze houslové školy 
pochází z  r. 1951, přepracovaná verze 
z r. 1955 a dále.
 První díl školy obsahoval detailní po-

antonín Settari (1912-1994)

stup práce pro jednotlivá čtvrtletí prvního 
roku výuky hry na housle, byly zde i  ná-
kresy postavení ruky, držení houslí apod. 
Každý technický prvek hry byl vysvětlen 
a  procvičován žákem nazvaném hudeb-
ním materiálu, kterým byla lidová píseň, 
převážně z moravského nápěvného okru-
hu. Protože houslovou školu napsal Anto-
nín Settari pro žáky dětského věku, zařadil 
do ní i své vlastní hudební skladby nená-
ročného charakteru. Škola byla doplněna 
i  metodickými poznámkami pro učitele. 
Podle vlastních slov Antonína Settari byl 
metodický postup v  jeho houslové škole 
promyšlen tak, aby i  méně nadaný žák, 
pokud byl trpělivý, dosáhl dobrých vý-
sledků. Úspěchy jeho žáků v soutěžích po-
tvrzovaly spolehlivost této metody, která 
vzbudila zájem u  odborné veřejnosti 

a snahu vydat školu tiskem a zpřístupnit ji 
tak širšímu okruhu zájemců. I přes značné 
úsilí se nepodařilo toto dílo vydat tiskem 
a škola zůstala v rukopise, který si zájemci 
půjčovali.
 Metodu Antonína Settari použivali 
další učitelé i jeho bývalí žáci a jejich žáci 
a  tímto způsobem dala tato metoda zá-
klad celé další generaci hudebníků, profe-
sionálů i amatérů, kteří přispěli k hudeb-
nímu rozvoji nejen bojkovského regionu, 
ale i širšího okolí. 
 Celoživotní učitelská, skladatelská, di-
rigentská i hudebně teoretická a koncert-
ní činnost Antonína Settari zanechala vý-
raznou stopu v kulturním životě Bojkovic 
a okolí. Letošní 110. výročí jeho narození 
je i příležitostí ke vzpomínce na jeho od-
chod.    Olga Settari

Učitel Settari se loučí s LŠU, dárek předává ředitel LŠU Páleníček
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Války a  s  nimi spojené změny režimů 
ovlivňují životy jedinců, rodin i celé spo-
lečnosti. Jako příklad si můžeme zvolit ro-
dinu Františka Stáry. Musíme se však vrá-
tit přibližně o osmdesát let nazpět, kdy se 
začíná odvíjet hlavní část našeho příběhu.
František Stára se narodil 20. února 1891 
ve Vícenicích (u  Náměště nad Oslavou), 
malé vesnici na Třebíčsku. Stejně jako 
jeho rodina i  František se připravoval na 
život rolníka. Tomu se přizpůsobilo i jeho 
vzdělání, neboť vystudoval zemědělský 
obor s  maturitou. Následně absolvoval 
prezenční vojenskou službu a podle svě-
dectví Anny Prchlíkové z  Krhova ji jako 
důstojník strávil ve Vídni. Zde se také se-
známil se svou budoucí manželkou Zdeň-
kou Bažatovou. Ta zde v té době pracova-
la jako bankovní úřednice.
 Do Krhova se František Stára přestě-
hovat roku 1926, aby zde spravoval býva-
lý hospodářský dvůr. Ten původně spadal 
pod velkostatek Nový Světlov, který v 
roce 1925 od Pozemkové banky odkoupili 
společníci agronom Dr. Staněk a Ladislav 
Zbořil, profesor lesnické školy na Sloven-
sku. O rok později byl statek rozdělen, jeho 
část prodána, aby vyhovoval kritériím tzv. 
záborového zákona, a František Stára se 
tak r. 1926 stal spolumajitelem bývalého 
hospodářského dvora v  Krhově. Celková 
výměra polností náležejících k dvoru čini-
la asi 93,67 ha. Jejich cena byla stanovena 
na 3 100 Kčs za 1 ha, t.j. celkem 290 394 
Kčs. Stárovými společníky byli MUDr. Jin-
dřich Dršťka, lékař z Králova Pole (dnešní 
části Brna), a účetní rada zemského úřadu 
v  Brně Alois Trhlík. Přičemž Stára vlastnil 
polovinu statku a Dršťka s Trhlíkem každý 
čtvrtinu. Je nasnadě, že tito pouze dodali 
kapitál, zatímco vlastním obhospodařo-
váním statku byl pověřen Stára, který měl 
jako jediný se zemědělstvím praktickou 
zkušenost, stejně jako teoretické vzdělání. 
Zpočátku přijel Stára do Krhova bez man-
želky. Ta pobývala chvíli v Praze, kde se jí 
také 16. února 1925 narodil syn Jaroslav. 
Teprve po nějakém čase se Zdeňka odstě-
hovala za manželem, který mezitím bydlel 
v  domácnosti hostinského a  tehdejšího 
obecního zastupitele Krhova, Josefa Prch-
líka. Připravoval pro svou rodinu bydlení 
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v č. p. 42, náležejícím ke dvoru. Tak se rol-
ník z  Vysočiny ocitl ve zcela neznámém 
prostředí na druhém konci Moravy, kde 
jistě doufal najít klidný život pro sebe 
a svou rodinu.
 Podle svědectví krhovské kroniky byl 
dvůr před Stárovým příchodem ve velmi 
zpustlém stavu a do osoby F. Stáry byly ze 
strany krhovských vkládány velké naděje, 
„že nejenom statek pod jeho vedením 
vzkvete, ale že jeho racionální hospodaření 
v  naší půdě bude míti dobrý vliv na ob-
dělávání půdy našimi hospodáři a že tím 
se výnosnost půdy u nás zvýší, čehože jest 
nezbytně zapotřebí.”
 Faktem je, že již r. 1927 byl F. Stára 
zvolen do obecního zastupitelstva, zřej-
mě již tehdy za Domovinu domkařů a ma-
lorolníků, přidruženou organizaci agrární 
strany. Jako činný zastupitel se zasadil 
o to, že v  roce 1929 začala obec na jeho 
návrh jednat o odkoupení trati Lhoty od 
majitelů bývalého velkostatku, Jarmily a 
Ladislava Zbořilových. Trať sestávala zčás-
ti z lesa a zčásti z prastvin, kvůli kterým ji 
chtěl Stára získat především. 
 Jakým člověkem a  hospodářem byl 
vlastně F. Stára? Na tuto otázku se nám 
dostávají různorodé odpovědi. Pro mezi-
válečné období však máme pouze jediné 
svědectví, a to jeho svěřenky Anny Prchlí-
kové nar. 1922: „Pan Stára byl dobrý hos-
podář, rozuměl hospodářství, lidem platil 
za práci, ale vyžadoval poctivě odvedenou 
práci, žádný „šlendrián“. Proto jej mnozí 
lidé pokládali za přísného, neřku-li za zlé-
ho. Nebylo tomu tak. Sám obýval jednu 
kuchyň, jeden pokoj s  oknem do dvora 
s  výhledem přímo na velké obdélníkové 
hnojiště, okolo, v těsné blízkosti, byly stáje 
krav, koní a prasat. Na své pohodlí nedbal. 
Všecek výtěžek vkládal do strojů a do polí. 
Bylo to množství umělých hnojiv, semen 
obilí, řepy i  trávy.” Prostě Stára byl prav-
děpodobně poněkud přísné povahy a na 
své zaměstnance měl poměrně vysoké 
nároky. Přesto se však v obci od svého pří-
chodu těšil stále větší vážnosti. To mohlo 
souviset i  s  jeho snahou o  inovativní pří-
stup k zemědělství a  investicím, které do 
svého hospodářství vkládal, a  snažil se 
zřejmě v  tomto směru pobízet i  zbytek 

obce. V  létě 1930 došlo k  události, která 
zapříčinila Stárovo osamostatnění od jeho 
společníků. 20. srpna v půl desáté dopo-
ledne vypukl ve stodole na krhovském 
dvoře požár. Ten se vlivem horka a silného 
větru rychle šířil a zachvátil i ostatní hos-
podářské budovy, takže do večera shořely 
obě kůlny plné nevymláceného obilí, sto-
doly a  tři velké stohy slámy. Hasičům se 
podařilo uchránit pouze obytná stavení 
a stáje. Následkem toho si společníci dvůr 
rozdělili – Stára si ponechal obytné budo-
vy a svou polovinu polností a Dršťka s Trh-
líkem zbytek, včetně nově vystavěné sto-
doly. Stárův statek byl od té doby nazýván 
„starý dvůr “, zatímco zbývající část dvora, 
na které společníci hospodařili pomocí 
správců a  v  roce 1939 ji prodali Silvestru 
Kuchařovi, byla známa jako „nový dvůr “. 
Z této pohromy se Stára zřejmě rychle vy-
křesal. Roku 1931 se konaly nové obecní 
volby, ve kterých již Stára vedl kandidátku 
Domoviny domkařů a malorolníků. I  ten-
tokrát byl zvolen a stal se dokonce jedním 
ze tří radních. V těchto volbách byl staros-
tou zvolen hostinský Josef Prchlík, který 
již dříve tento úřad zastával po celkovou 
dobu 28 let. Toho s F. Stárou již od doby, 
kdy tento u něj po příchodu do Krhova 
bydlel, pojilo vřelé přátelství. Když dostal 
Prchlík následujícího roku v  květnu těž-
ký zánět močových cest, ustanovil Stáru 
poručníkem svých čtyř nezaopatřených 
dětí. Rovněž po Františku Šromovi (42 let), 
který zemřel 30. dubna 1935, je jmenován 
poručníkem dalšich nezletilých dětí.
 Někdy ve třicátých letech se ke Stá-
rům nastěhovala Františkova mladší ses-
tra Marie, nar. 7. května 1896. Ta se roku 
1927 provdala za Františka Babuňka 
z  Koněšína, ležícího nedaleko jejích rod-
ných Vícenic. S Babuňkem se však později 
rozvedla a odešla i se svými syny Františ-
kem a Jaroslavem hledat nový domov za 
bratrem do Krhova. I po smrti svého pří-
tele a  zřejmě i  zastánce Prchlíka stoupal 
František Stára v  komunální politice dál. 
Ještě téhož roku byl spolu s jinými zvolen 
obecním zastupitelstvem do výboru cho-
vatelů dobytka. Každopádně při posled-
ních předválečných obecních volbách 
v létě 1938 byl opět zvolen a získal i místo 
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radního. Důvěru neztratil ani v počátcích 
okupace, neboť 2. července 1939 byl zvo-
len jako člen komise pro živelné pohromy, 
člen komise pro zabezpečení pracovních 
sil a  11. března 1940 jako člen komise 
osvětové. Tím však F. Stára dosáhl v rámci 
Krhova svého zenitu. 
 Celé válečné období prožil Stára na 
svém krhovském statku, o  jeho činnosti 
však neznáme téměř žádné, tím spíše ob-
jektivní podrobnosti. Faktem však zůstává 
jedno, F. Stára se za války zdiskreditoval 
účastí, a  dokonce okresním předsed-
nictvím v  Českém svazu pro spolupráci 
s Němci (dále jen ČSSN). Zároveň zastával 
místo okresního předsedy Svazu pro ze-
mědělství a lesnictví.
 Dnes si jen stěží dovedeme předsta-
vit, jaká atmosféra musela panovat bě-
hem blížícího se osvobození spojenec-
kými vojsky a  jaké pocity ovládly prosté 
lidi po šesti letech utlačování, kterého se 
často dočkali i  od svých soukmenovců. 
Mnozí byli jen stěží schopni rozlišovat 
mezi osobními antipatiemi, které se moh-
ly táhnout dlouho před válečnou dobu, 
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skutečnými činy a chováním během oku-
pace. Staré křivdy, rozmíšky a neshody se 
najednou mohly skrýt pod nová, jedno-
značnější označení – zrádce, fašista, ko-
laborant, či prostě jen Němec. Do Krhova 
dorazila osvobozenecká rumunská armá-
da 1. května 1945. Ještě téhož dne byl 
ustaven Revoluční národní výbor (dále 
jen RNV), jehož předsedou byl zvolen soc. 
demokrat Ludvík Navrátil z  č. p. 28. Čím 
je pro nás toto jméno významné? Jedná 
se totiž o bývalého starostu Krhova, jenž 
byl okresním úřadem 9. října 1944 sus-
pendován, a  to podle krhovské kroniky 
„přičiněním určitých osob. Byl to hlavně 
František Stára.“ Jak se podílel František 
Stára na jeho sesazení nevíme. Víme však, 
že Navrátil patřil mezi aktivní členy Soko-
la. Můžeme jen spekulovat, zda se jednalo 
o další realizaci teroru, jejíž první vlna vr-
cholila již na počátku října 1941, krátce po 
příchodu Reinharda Heydricha do Prahy. 
Uprostřed zatýkání a  poprav vlastenců 
a  představitelů domácího odboje se to-
tiž Heydrich zacílil na organizaci, kterou 
považoval za mimořádně nebezpečnou: 

Českou obec sokolskou.
 F. Stára byl RNV zajištěn již 1. května. 
Vedli jej dva krhovští stoupenci sdružení 
Volné myšlenky, jejichž kolega František 
Milička byl zlikvidován v rakouském kon-
cetračním táboře Mauthausen. A Prch-
líková vzpomíná: „Vedli jej spoutaného 
a  strkali s  ním na silnici. Pan Stára volal: 
„Lidé, zachraňte mě, pomožte!“ Zastání se 
však od nikoho nedočkal.
 Stára byl odveden k  vyšetřování do 
Bojkovic a pokračoval k okresnímu soudu 
v Uh. Brodě. Byl zatčen kvůli zmiňované-
mu předsednictví ČSSN, oficiální protek-
torátní aktivistické organizace iniciovaná 
prezidentem E. Háchou. Jejím účelem 
bylo vytváření přátelských vztahů mezi 
Čechy a  Němci, které mělo probíhat skr-
ze navazování styků mezi oběma národ-
nostmi ve všech společenských a hospo-
dářských sférách. Kdy přesně a  nakolik 
se Stára zapojil do jeho aktivit, nevíme. 
Po několika dnech byl pro nedostatečné 
obvinění propuštěn.
(pokračování příště…)

Michal Prause a Miroslav Navrátil
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V  pátek 24. června jsme v  Přečkovicích 
zahájili dvoudenní Pivní slavnosti. Většina 
našich občanů, chalupářů a přátel z oko-
lí si pochutnala na pestrém výběru piv 
a snad nikdo neodolal výbornému steaku 
od Tondy Lance.
 Sobota 25. června ale patřila v  Přeč-
kovicích hlavně dětem. Počasí nám přálo 
natolik, že nic nebránilo uspořádat dětem 
jejich velký den venku v parku před našim 
kulturním domem. Park byl na dětskou 
oslavu náležitě vyzdoben – hýřil balonky 
a  díky Klárce Vápeníkové, která nám na-
kreslila krásné nové dekorace, se všichni 
mohli cítit jako ve světě večerníčků. Přišla 
spousta malých dětí s rodiči – čekal na ně 
Večerníček s Křemílkem a včelkou Májou. 
Společně s dětmi se účastnili spousty her, 
tvoření a hádanek – za správné odpovědi 
dětem náležela sladká odměna.
 Také jako každý rok jsme nezapomně-
li přivítat v obci naše malé tři občánky, ze 
kterých máme velkou radost. Za skvělého 
hudebního doprovodu od Jardy Gruny ml. 
jsme se všichni mohli přenést do světa po-
hádek. Děti si celé odpoledne užily skákací 
hrad, spoustu sportovních aktivit a  snad 
nikdo neodcházel bez namalované tváře 
a barevných vlásků. Pro všechny malé zú-
častněné bylo připraveno i bohaté občers-
tvení, grilované špekáčky i nanuky.
 Spolek Živé Přečkovice děkuje všem, 
kteří naši akci svou účastí podpořili a pro-
žili s námi krásné dva dny.

 Renáta Juráková

Pivní slavnosti a Dětský den v Přečkovicích
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Hody v Bojkovicích 
Letošní svatovavřinecké hody byly spo-
jené s oslavou 140. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Bojkovicích.
 V pátek 5. srpna byla v Muzeu Bojkov-
ska zahájena výstava o  historii bojkov-
ských hasičů společně s  výstavou o  niči-
vých povodních v našem městě. Všechny 
zúčastněné přivítal starosta města Mgr. 
Petr Viceník, který poděkoval hasičům za 
jejich obětavou službu. Krátce o  historii 
sboru promluvil Tomáš Hamrlík, starosta 
SDH Bojkovice Jaroslav Hanke společně 
s  kronikářem Leošem Markem přiblíži-
li náročnou práci hasičů v  současnosti. 
Ve stejnou dobu, kdy probíhala vernisáž, 
se městem rozezněl zvuk hasičského po-
plachu. Tentokráte se nejednalo o žádnou 
mimořádnou událost, ale hasičská auta se 
sjela k penzionu na Černíkově ulici, kde se 
konalo námětové cvičení. 
 V sobotu pokračoval program u hasič-
ské zbrojnice, kde pro děti bylo připrave-
no velké nafukovací skákací hasičské auto. 
Za doprovodu zpěvu Mudrlantů si mohli 
všichni zúčastnění pochutnat na dobrém 
jídle a pití, které připravil SDH Bojkovice. 
Večerní zábava se skupinou Kumpáni se 
pak protáhla do pozdních nočních hodin.
Nedělní odpoledne zahájil slavnostní prů-
vod hasičů včetně jejich techniky od hasi-
čárny směrem na Tillichovo náměstí. Své 
kolegy přišli podpořit také hasiči z celého 
okresu i ze zahraničí. Na náměstí zaznělo 
poděkování hasičům za jejich mnohaleté 
působení z úst starosty města Petra Vice-
níka, zdravici pronesl také Jaroslav Hanke, 
starosta SDH Bojkovice, a také starosta ha-
sičů ze slovenských Lúk pod Makytou. Na 
náměstí odpoledne hrála dechová hudba 

Záhorovjané, probíhal zde také jarmark 
tradičních výrobků, děti se mohly vydo-
vádět u Mariánského sloupu, kde pro ně 
byly připraveny pouťové atrakce. Všichni 
přítomní se mohli občerstvit pivem, ne-
alko nápoji a  posilnit se dobrými grilo-
vanými klobáskami a jinými specialitami, 
které tentokrát připravili hokejisté z AHC 
Bojkovice.
 Hasiči předvedli společně se svými ko-
legy z okolí ukázky zásahů, s nimiž se bě-
hem své činnosti setkávají. Hasiči ze Strání 

ukázali, jak je obtížné rozstříhat speciální-
mi hydraulickými nůžkami plech automo-
bilu. Bojkovští hasiči předvedli zásah au-
tomobilem Man u hořícího domu a jejich 
kolegové z  Rudic přivezli s  sebou starou 
ruční stříkačku, která musela být k požáru 
dopravena pomocí koňského spřežení.
 Ti, kdo v dobré náladě vydrželi na ná-
městí až do večera, si pak mohli užít zába-
vu s kapelou Get Lucky.

Eva Hamrlíková, 
dokumentátorka Muzea Bojkovska

Léto v Muzeu Bojkovska
Prázdniny jsou v  plném proudu a  naše 
muzeum jako jedna z turistických atrak-
tivit regionu žije naplno díky turistům 
z  blízkého i  vzdálenějšího okolí. Od za-
čátku června do července nás v muzeu 
navštívilo přes 960 turistů. Červen tra-
dičně patřil školním výletům, během 
prázdnin pak přicházeli do muzea hojně 
rodiny s dětmi, skupiny cyklistů a party 
přátel historie. Dalších 600 lidí si k nám 
do informačního centra přišlo pro něja-
kou informaci, hledali například ubyto-
vání, stravování nebo se přišli zeptat, co 
by mohli v Bojkovicích a okolí navštívit. 
 Kromě expozic muzea je pro milov-

níky starých časů letos také zpřístupněn 
zrekonstruovaný domek čp. 302 v  čás-
ti Potok, od jeho slavnostního otevření 
v květnu do poloviny prázdnin ho už na-
vštívilo 150 osob. Zkušebně jsme zvolili 
otevírací dobu v červenci a v srpnu každý 
všední den od 10 do 12 hod. a od 14 do 
16 hod. Domek již stihli navštívit i senio-
ři z  Klubu Světlov, kteří zde při povídání 
Tomáše Hamrlíka o historii stavení prožili 
příjemné odpoledne. V rámci příměstské-
ho tábora zde strávily děti s DDM Bojko-
vice hezké dopoledne s  ukázkami praní 
a  vaření na kachlovém sporáku. Domek 
čp. 302 je přihlášený v soutěži Lidová stav-

ba roku Zlínského kraje. Věříme, že sta-
vení zapůsobilo na porotu, která si jej 
přišla prohlédnout, a že se domek, kde 
bydleli ti nejchudší obyvatelé Bojkovic, 
v soutěži umístí. 
 Až do poloviny října si můžete 
přijít prohlédnout výstavy věnované 
140. výročí založení SDH Bojkovice 
a  povodním v  Bojkovicích. Od té po-
slední, která napáchala v našem městě 
značné škody, uplynulo letos 50 let.

Eva Hamrlíková, 
dokumentátorka Muzea Bojkovska



KUltUra

Naše Bojkovsko 23

Přehled kulturních akcí
Datum Název akce Druh akce Pořadatel Místo konání

28. 9. Setkání u rozhledny Na Skalce kulturní akce Město, Muzeum Bojkovska p. o. Rozhledna Na Skalce

11. 11. Lucerničková slavnost akce pro děF Mateřská škola Bojkovice Tillichovo náměsJ

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

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

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

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

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

 

Městská knihovna v Bojkovicích  
Muzeum Bojkovska, p.o.  

 
vás zve 

 
 

 
 

 

TÝDEN KNIHOVEN 
  

PŘIPRAVUJEME: 
 
 

 
 

POSEZENÍ SE SENIORY 
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI – DESKOVÉ HRY 
DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ 

ZAHÁJENÍ ČTENÁŘSKÉHO KROUŽKU 
REGISTRACE NOVÝCH ČTENÁŘŮ ZDARMA 

a další akce … 

 
 

 
 
 

 
 

3. - 9. října 2022 
 

otevírá ZDARMA ve školním roce 2022/2023

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK 

KNIHOMÍLEK
pro děti 2. - 6. tříd.

V kroužku  se naučíte orientovat v knihovně, pracovat s katalogem              
na webových stránkách, se svým čtenářským kontem, budeme si 
nejen číst, psát, tvořit, ale také kreslit, soutěžit, hrát atd., to vše 

zábavnou formou.

Tak neváhejte a přihlaste se!

Přihlašovat se můžete v půjčovní době  knihovny                           
nejpozději do 30. září 2022.

Bližší informace a přihlášky k vyzvednutí v knihovně.
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Dne 5. června byla odsloužena mše sva-

tá ke 140. výročí založení SDH Bojkovice. 

Obětována byla za všechny zemřelé býva-

lé a nynější členy SDH Bojkovice. Při mši 

svaté stála čestná stráž s  praporem, do-

provázena byla dechovou hudbou a his-

torickým vozidlem Mercedes Benz.

 Prvního července jsme se rozloučili 

s  dlouhodobým přispívajícím členem, 

s  naším bratrem Bohumilem Navrátilem. 

Čest jeho památce. Dne 5. července se 

naše jednotka zúčastnila oslav 130 let 

SDH Záhorovice, kde jsme společně před-

vedli veřejnosti malou ukázku hašení 

slámy. V  sobotu 6. srpna jsme se rozlou-

čili s  naším bratrem Josefem Koželuhou, 

který byl přes 70 let přispívajícím členem. 

Čest jeho památce.

 Z činnosti mládeže a žen

Dokázali to! Ještě ze začátku měsíce červ-

na to tak nevypadalo, ale podařilo se nám 

ve Velké ceně okresu Uherské Hradiště 

z celkové páté pozice vyšvihnout výše. 

 18. června jsme se zúčastnili soutěže 

na Salaši u Velehradu, kde jsme od požár-

ních dvojic útočili zrovna na bednu. Sou-

těž se nám podařila a brali jsme 1. místo.

 19. června jsme jeli na poslední zá-

vod Velké ceny na náměstí do Uherského 

Hradiště, soutěž se nám vydařila. Skonči-

li jsme opět na bedně, a  to tentokrát na 

3. místě. V  bodovém hodnocení všech 

družstev nám to pomohlo a celkově jsme 

třetí nejlepší v našem okrese a postupuje-

me na pohár ředitele kraje HZS.

 Z činnosti zásahové jednotky

Dne 23. června byla naše jednotka za-

pojena do pomoci hledání ztracené oso-

by ve Slavičíně. Naše jednotka na místě 

spolupracovala se všemi složkami. Po 

dvouhodinovém hledání integrovaným 

záchranným systémem byla osoba v po-

řádku nalezena. Jednotky se vrátily zpět 

na své základny. Dne 12. července byla 

jednotka povolána k  technické pomoci 

k  likvidaci obtížného bodavého hmyzu 

v  ulici Potok na historickém domku čp. 

302. V  pátek 22. července naše jednotka 

zasahovala při technické pomoci ve spo-

lupráci s HZS Uh. Brod u úniku nebezpeč-

ných látek na pozemní komunikaci poblíž 

Tillichova náměstí. Jednalo se o odstraně-

ní mastné olejové skvrny z  automobilu. 

24. července v  nedělní odpoledne byla 

naše jednotka povolána k  požáru trávy 

podél komunikace ve směru na Slavičín. 

Na místě zasahovaly jednotky ZHS Slavi-

čín, dále JSDH Slavičín a Štítná nad Vláří. 

I když rozsah požářiště nebyl tak velký, 

a to 10x20 metrů, právě z preventivních dů-

vodů bylo na místo povoláno více jedno-

tek, protože se požářiště nacházelo neda-

leko lesa a lesního prostu. Upozorňujeme, 

že při rozdělávání ohně v  těchto horkých 

a suchých letních dnech hrozí velké riziko 

zahoření okolí a vznik menších požárů.

 V měsíci srpnu naše jednotka čtyřikrát 

zasahovala u  technické pomoci, a  to na-

příklad při odstraňování spadených stro-

mů nebo likvidaci obtížného hmyzu.
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 Svatovavřinecké hody 

 u hasičské zbrojnice

V  pátek 5. srpna se uskutečnilo cvičné 

cvičení na hasební zásah výškové budovy 

penzionu v ulici Černíkova, ve spolupráci 

okrsku 13 se sbory SDH Bzová, Hostětín, 

Pitín a  Komňa. Toto každoroční cvičení 

prověřuje akceschopnost všech jednotek 

ve vzájemné spolupráci. Sobotní odpole-

dne patřilo hodové zábavě, kde pro všech-

ny zúčastněné zahrála skupina Mudrlanti. 

Pro ty nejmenší bylo o zábavu postarané 

formou skákacího hradu. Celým hodovým 

večerem pak k poslechu a tanci hrála pro 

naše návštěvníky známá kapela Kumpáni. 

Ke 140. výročí založení SDH se v  neděli 

v  půl druhé odpoledne uskutečnil prů-

vod nejen místních, ale i  okolních hasič-

ských sborů se svými členy a  technikou. 

Průvod byl veden od hasičské zbrojnice 

až na Tillichovo náměstí. Zde byla naším 

sborem pro veřejnost předvedena ukázka 

z hasebních prací. Za doprovodu dechové 

hudby Záhorovjané si občané mohli pro-

hlédnout hasičskou techniku, veteránské 

automobily, přehlídku dobových unifo-

rem, a  to nejen hasičských. V  podvečer 

k  poslechu a  tanci zahrála skupina Get 

Lucky.

Za SDH kronikář Leoš Marek

Z činnosti 
Sboru dobrovolných hasičů
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Jako správní pejskaři nemáme rádi nudu 
a  jak jinak trávit víkendy než zábavou 
a adrenalinem.
 Pár odvážlivců z našeho klubu se roz-
hodlo v  pátek 15. dubna 2022 zúčastnit 
závodu Dog mini sparťan, který se konal 
v ZKO Veselí nad Moravou.
 O co vlastně jde? Je to disciplína pso-
voda a psa, kteří spolu zdolávají různé pře-
kážky od vodního příkopu, přeskakování 
pneumatik a běhu do kopečku apod. Té-
hle soutěže se zúčastňují závodníci, kteří 
jsou rozděleni dle kategorií na děti, ženy 
a muže.
 Děti běžely trasu cca 500 m a  ženy 
2,5 km dlouhou. Museli jsme překonávat 
různé překážky. Buď pes, psovod nebo 
oba spolu. Bylo důležité, aby jeden z nich 
překážku zvládl. Bylo tam lezení, tunely, 
áčko, houpačka, kladiny, pneumatiky (ská-
kání přes ně, dřepy s nimi) a pak se běželo 
ven z areálu po cyklostezce na hráz a zpět 
k areálu.

V kategorii dětí se zúčastnily:  
Valča Šenkeříková & Daisy   
Elenka Mikulková & Růt

V kategorii žen běžely:
Monika Gabrhelová & Holly
Věrka Prachařová & Růt

Valča s  Daisy obsadily krásné 2. místo 
a Monika s Holly obsadily krásné 5. místo.
Všichni si den náramně užili a bez podpo-
ry ostatních by to opravdu nešlo!

 ZÁVODY JeN PRO DĚTI
O víkendu 28. května 2022 náš klub pořá-
dal první neoficiální agility závody POD-
SVĚTLOVSKÁ tuneliáda pro děti od 6 let 
do 18 let. Akce se konala v Krhově na fot-
balovém hřišti, kde byl připraven parkur 
s překážkami typu tunelů a skoček.
 Hlavním rozhodčím byl pan Petr Vlašic 
ze Sedlce u Mikulova, který se staral o zá-
vodníky na parkurech.
 Tento den si užilo na 50 týmů závodní-
ků z celé Moravy – od Ostravska až po jižní 
Moravu, ale taky k nám zavítali závodníci 
ze Slovenska.
 Zaběhaly si i naši dětští členové a na je-
jich výsledky se můžete podívat  v tabulce.
 Jak závod probíhal? Závodníci si zku-
sili dva různé parkury – dva běhy a každý 
běh měl svou kategorii, která je rozdělena 
dle kohoutkové výšky psa a v agility je to: 
XS, S, M, L.
Na parkuru jste mohli vidět věkovou kate-
gorii od štěňátek, přes psí puberťačky, až 
po psí seniory různých plemen.
 Ale aby se tahle akce pro děti mohla 
konat, tak nás podpořili naši sponzoři, 

bez kterých by to nešlo. Hlavní sponzor 
závodu MAVEZ Slavičín, město Bojkovice, 
Restaurace kulturní dům Bojkovice, KZK 
Bojkovice s.r.o., Městské koupaliště Bojko-
vice, Papírnictví Bojkovice, SOFI-ENERGIC 
s.r.o., NATRIX Kamenolom Bzová, Pizzerie 
BLUDIČKA Luhačovice, AgramM spol. s r.o., 
Bobosped, Kokardy & Rosettes Bary, Krmi-
va - Pučálka, časopis Psí sporty, časopis 
Pes přítel člověka, Akinu CZ s.r.o., Hurtta-
-collection, HannahB Dogwear, KovoZoo, 
Slovakia Farm, Krmiva Hulín, Dorty Slavi-
čín, sponzoři fyzických osob a  sponzoři 
v  anonymitě. Taky moc děkujeme veteri-
nárnímu dohledu včetně přejímky od paní 
MVDr. Dášky Zvářalová, pěkné fotečky od 
paní Evy Skovajsové, obsluha PC od paní 
Ing. Leony Hubáčkové, bufet včetně pose-
zení od SDH Bojkovice a hlavně velké po-
děkování patří našim členům klubu i jejich 
rodinným příslušníkům.
 Tímto ještě jednou moc všem děkuje-
me a jsme moc hrdí na to, že se vše poda-
řilo a závodníci si to užili.
 Kamila Svobodová, 

Monika Gabrhelová

Kynologický klub Bojkovice Pod Světlovem 
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a muže. 
DěP běžely trasu cca 500 m a ženy 2,5 km dlouhou. Museli jsme překonávat různé překážky. Buď pes, psovod nebo oba 
spolu. Bylo důležité, aby jeden z nich překážku zvládl. Bylo tam lezení, tunely, áčko, houpačka, kladiny, pneumaPky (skákání 
přes ně, dřepy s nimi) a pak se běželo ven z areálu po cyklostezce na hráz a zpět k areálu. 

V kategorii děY se zúčastnily:     V kategorii žen běžely: 
Valča Šenkeříková & Daisy     Monika Gabrhelová & Holly 
Elenka Mikulková & Růt     Věrka Prachařová & Růt 

Valča s Daisy obsadily krásné 2. místo a Monika s Holly obsadily krásné 5. místo. 
Všichni si den náramně užili a bez podpory ostatních by to opravdu nešlo! 

ZÁVODY JEN PRO DĚTI 
O víkendu 28. května 2022 náš klub pořádal první neoficiální agility závody PODSVĚTLOVSKÁ tuneliáda pro děP od 6 let do 
18 let. Akce se konala v Krhově na fotbalovém hřišP, kde byl připraven parkur s překážkami typu tunelů a skoček. 
Hlavním rozhodčím byl pan Petr Vlašic ze Sedlce u Mikulova, který se staral o závodníky na parkurech. 
Tento den si užilo na 50 týmů závodníků z celé Moravy – od Ostravska až po jižní Moravu, ale taky k nám zavítali závodníci ze 
Slovenska. 
Zaběhaly si i naši dětšY členové a na jejich výsledky se můžete podívat  

Jak závod probíhal? Závodníci si zkusili dva různé parkury – dva běhy a každý běh měl svou kategorii, která je rozdělena dle 
kohoutkové výšky psa a v agility je to: XS, S, M, L. 
Na parkuru jste mohli vidět věkovou kategorii od štěňátek, přes psí puberťačky, až po psí seniory různých plemen. 
Ale aby se tahle akce pro děP mohla konat, tak nás podpořili naši sponzoři, bez kterých by to nešlo. Hlavní sponzor závodu 
MAVEZ Slavičín, město Bojkovice, Restaurace kulturní dům Bojkovice, KZK Bojkovice s.r.o., Městské koupaliště Bojkovice, 
Papírnictví Bojkovice, SOFI-ENERGIC s.r.o., NATRIX Kamenolom Bzová, Pizzerie BLUDIČKA Luhačovice, AgramM spol. s r.o., 
Bobosped, Kokardy & Roseses Bary, Krmiva - Pučálka, časopis Psí sporty, časopis Pes přítel člověka, Akinu CZ s.r.o., Hursa-
collecPon, HannahB Dogwear, KovoZoo, Slovakia Farm, Krmiva Hulín, Dorty Slavičín, sponzoři fyzických osob a sponzoři  
v anonymitě. Taky moc děkujeme veterinárnímu dohledu včetně přejímky od paní MVDr. Dášky Zvářalová, pěkné fotečky od 
paní Evy Skovajsové, obsluha PC od paní Ing. Leony Hubáčkové, bufet včetně posezení od SDH Bojkovice a hlavně velké 
poděkování patří našim členům klubu i jejich rodinným příslušníkům. 
Tímto ještě jednou moc všem děkujeme a jsme moc hrdí na to, že se vše podařilo a závodníci si to užili. 

Kamila Svobodová, Monika Gabrhelová

Závodní týmy I. tuneliáda II. tuneliáda součet

Elena Mikulková & Růt 15. místo 14. místo 14. místo

Valerie Šenkeříková & Daisy 2. místo 9. místo 5. místo

Erik Šenkeřík & Werbee 2. místo 3. místo 2. místo

Jaroslav Hanke & Tony 14. místo 13. místo 13. místo

Monika Svobodová & Arčí 5. místo 4. místo 4. míso

Šarlota Osová & Bella 6. místo 5. místo 6. místo

Zuzana Koubková & Holly 1. místo 3. místo 1. místo
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Zábavné dopoledne a činnost MS NIVa Bojkovice
Ve středu 1. června 2022 se uskutečnilo 
v areálu Myslivecké společnosti Niva Boj-
kovice zábavné dopoledne u  příležitosti 
Mezinárodního dne dětí.
 Žáci druhých až pátých tříd místní 
základní školy pod vedením třídních uči-
telů navštívili jednotlivá stanoviště s před-
náškami o  zvěři vyskytující se v  honitbě 
Bojkovice, o  používání loveckých zbraní, 
o chovu včel a střelbě z luku na terč.
 Děti projevily zájem o jednotlivé před-
nášky, které doplňovaly svými dotazy. 
Protože během akce dětem vyhládlo, tak 
si každý žák na přírodním ohništi opekl 
špekáček. 
 Mezi společenské akce, které spolupo-
řádají místní myslivci, patří i Svatohubert-
ská mše a  tradiční Myslivecký ples, který 
se již v důsledku covidových opatření dva 
roky nekonal. Naše myslivecká společnost 
plní úkoly v odlovu zvěře, připravuje seno 
pro zimní přikrmování a  opravuje mysli-
vecká zařízení, jako jsou posedy a  kaza-
telny. V  neposlední řadě se naši členové 
zúčastnili v  jarních měsících vysazování 
stromků v lesích katastru Bojkovic.
 Přestože místní myslivecká základna 
stárne, tak jsme rádi za každého nové-
ho člena, který úspěšně složí myslivecké 
zkoušky.

Myslivecká společnost NIVA Bojkovice
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Naši tenisté si zajeli na French Open do Paříže
Koncem měsíce května  si vyjeli někteří 
naši tenisté do Paříže, kde se konal dru-
hý tenisový grandslam tohoto roku, tedy 
French Open neboli Roland Garros. Vy-
razili jsme odpoledne 26. května v sesta-
vě P. Křižka, K. Koníček, F. Jančařík a  jako 
host byl L. Foltýn, který nám dělal i řidiče. 
Návrat byl v neděli 29. května v odpoled-
ních hodinách. Do Brna jsme jeli autem, 
poté jsme přesedli na autobus do Prahy. 
V Praze jsme už nasedli do autobusu ces-
tovní společnosti Czech Sport Travel. Noč-
ní jízda přes Německo do Paříže utíkala 
docela pomalu, po třech hodinách jízdy 
byla vždy zastávka. V  ranních pátečních 
hodinách jsme dojeli do Paříže. Ten den 
nás čekala prohlídka města, v němž bylo 
všude plno lidí a fronty na všechno. Jako 
první jsme navštívili dominantu Paříže, 
ocelovou věž Eiffelovku. Dostali jsme se 
jen na povolenou druhou etáž, ale i  tak 
jsme měli nádherný  výhled  na francouz-
skou metropoli. Pak jsme pokračovali 
v  pěší prohlídce města, vesměs jsme se 
drželi podél řeky Seiny. Obědvali jsme až 
v  pozdních odpoledních hodinách. Ně-
kteří si dali jako předkrm tradiční šneky 
a hlavní jídlo jsme volili tak, aby se podo-
balo české kuchyni. Po našlapání několika 
desítek kilometrů jsme byli rádi, že jsme 
už na hotelu. V sobotu ráno jsme vyrazili 
metrem na tenisové kurty Roland Garros. 
Po absolvování osobních prohlídek jsme 
se dostali do tenisového areálu. Hned na 
začátku nám padla do oka stříbrná kovo-
vá socha Rafaela Nadala v nadživotní veli-
kosti. Není se co divit, Nadal tento turnaj 
vyhrál mezi lety 2005 a  2020 třináctkrát. 
K naší velké radosti vyhrál i v tomto roce. 
Pak už následovaly návštěvy venkovních 
kurtů, na centrální kurty nebyla šance 
se dostat.  U  centrálního dvorce Philippa 
Chatriera jsme potkali člena našeho te-
nisového oddílu  Marka Bartošíka, který 
zde jako akreditovaný novinář zastupoval 
web Tenisový svět. Ten na rozdíl od nás se 
dostal pohodlně všude.
 Na kurtech jsme viděli i některé zná-
mé světové tenisty a  tenistky. V  závěru 
sobotního dne jsme sledovali celý zápas 
naší Lucie Hradecké, která hrála čtyřhru 
s Indkou Sanjou Mirzaovou. Holky vyhrá-
ly, a tak jsme s dobrou náladou odcházeli 
k  přistavenému autobusu a  absolvovali 
druhou noční jízdu zpět do České republi-
ky. Zážitek to byl pro nás na celý život. Jak 

tenisový, tak i turistický z prohlídky krás-
ného města, kterým bezpochyby Paříž je.

 16. ročník tenisového turnaje 
 ve smíšené čtyřhře
Třetí sobotu v  měsíci červnu se konal již 
16. ročník tenisového turnaje mixů. Z pů-
vodně deseti přihlášených dvojic se na 
turnaj bohužel dostavilo pouze jen sedm 
dvojic. Organizátoři proto rozhodli, že se 
bude hrát na jednu skupinu každý s kaž-
dým na jeden set. Zúčastnění tenisté byli 
vesměs ze Zlínského kraje, ale třeba man-
želé Kaprasovi přijeli až z Prahy.
 Před turnajem byly šance na vítězství 
otevřeny pro několik dvojic. Vývoj turnaje 
ale postupně ukazoval, kdo bude patřit 
mezi nejlepší. Turnaj nakonec docela su-
verénně vyhrála mladá dvojice Novosad, 
Málková bez ztráty bodu. Druhé místo ob-
hájila z minulého roku dvojice Machuča, 
Malasková. Třetí místo obsadil pár Matyáš, 

Brogowská, vítězové několika předchá-
zejících ročníků. Turnaj se vydařil, počasí 
nám přálo, tenisté hráli odpovědně a ne-
bylo potřeba řešit nějaké sporné situace. 
Poděkování patří všem zúčastněným 
tenistům, a  hlavně organizátorům man-
želům Koníčkovým, kteří připravili pro 
účastníky pěkné ceny a celý turnaj pečo-
vali o  účastníky po stránce občerstvení. 
Poděkování patří i  hlavnímu sponzorovi 
turnaje firmě Imtradex a.s. Nivnice za do-
dání pěkných cen, dále Božence Souke-
níkové za napečené dobroty i dalším te-
nistům, kteří přinesli něco na občerstvení 
pro všechny účastníky.

 Nová tenisová trička pro naše žáky
Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice již 
14 let organizuje tenisové kurzy pro mlad-
ší a starší žáky. Těmito kurzy prošlo okolo 
80 dětí různého věku. Tenis je náročný 
sport jak na fyzičku, tak na psychiku i na 
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Třetí ročník jarního turnaje mixů ve volejbalu
Poslední květnovou sobotu se ve volej-
balovém areálu TJ Bojkovice uskutečnil 
v pořadí třetí ročník Jarního turnaje mixů. 
 O  popularitě smíšených družstev 
svědčí nebývalý zájem účastníků, kdy 
pořadatelé museli z kapacitních důvo-
dů několik zájemců o  účast v  turnaji 
odmítnout.
 Z deseti účastníků nechyběli obháj-
ci prvenství, družstvo Nostalgie a  další 
zástupci Bojkovského volejbalu – týmy 
Taky Ti věřím, Danova mláďátka a  také 
náš juniorský tým. Domácí družstva pak 
doplnili pravidelní účastníci turnaje Ka-
deti Olomouc, Břídilové a Rumíci. Nově 
se antukového klání zúčastnilo družstvo 
z Nivnice, Straňanské strely a Vsetín.
 K  vidění byly krásné volejbalové 
bitvy, kdy často o  vítězi rozhodovala 
až zkrácená sada. Bohužel žádné z  do-
mácích družstev nezískalo medailové 
umístění. Nejblíže k  tomu měla dobře 
hrající Danova mláďátka, která nakonec 
podlehla v zápase o třetí místo Břídilům 
z Nezdenic. Ti si tedy odvezli z turnaje po 
zaslouženém výkonu krásné třetí místo.
 O  příčky nejvyšší si to rozdali olo-
moučtí Kadeti a  družstvo ligových 
juniorů ze Vsetína. Zkušení matadoři 
z Olomouce nakonec získali vítězství po 
napínavé bitvě v  tajbrejku. Předvede-
ným výkonem si vysloužili také přízeň 
domácího publika a  po roční pauze si 

domů odvážejí první místo. Druhé tedy 
skončilo družstvo ze Vsetína, které po vlaž-
nějším začátku ukázalo svou sílu a předvá-
dělo skvělý volejbal. Nejlepším hráčem tur-
naje byl vybrán Šimon Pomykal z družstva 
Břídilů.
 Jako vždy se účastníci turnaje společně 
s návštěvníky mohli těšit na bohaté občer-
stvení, již pověstný hovězí gulášek a širo-
kou paletu alko i nealko nápojů a dalších 
pochutin.
 Fanouškům velmi děkujeme za pod-
poru bojkovického volejbalu a  týmům za 
předvedené výkony.
 Bojkovický oddíl disponuje z celé Mo-

ravy nejvyšším počtem aktivních roz-
hodčích jak v  ligových, tak krajských 
soutěžích. 
 Prvoligové soutěže budou po le-
tošní úspěšné kvalifikaci pískat Daniel 
Šebesta a Jiří Pytela, krajské soutěže do-
spělých si letos poprvé zapíská Michael 
Šebesta. Nově vyškoleným začínajícím 
rozhodčím je další náš hráč Filip Kupec 
z Nivnice.
 Tomáš Zimmermann byl letos re-
publikovou Správní radou jmenován 
delegátem ČVS. Všem blahopřejeme!

Za volejbalový oddíl TJ Bojkovice 
Jakub Vaněk

materiální vybavení. Je to vysoce indivi-
duální sport, kde se tenista musí spoleh-
nout jen sám na sebe, nikdo jiný mu na 
kurtu nepomůže. Proto asi končí vesměs 
většina žáků po ukončení 9. třídy. Zpět na 
kurty se vrací jen někteří jednotlivci. Prostě 
tenis není asi v  Bojkovicích tak populární 
jako třeba fotbal. Ale nejsme z toho smut-
ní, hřeje nás dobrý pocit, že jsme několika 
desítkám dětí dali základní tenisovou abe-
cedu. Od roku 2019 se začala formovat 
skupina dětí zejména z  Bojkovic a  Pitína, 
kde je vidět velký zájem dětí i samotných 
rodičů. Přes zimní období, kdy do tenisové 
haly v Pitíně chodilo až 13 dětí, se ještě více 
tato skupina sjednotila a postupně přibý-
valy další děti, které projevily o tenis zájem. 
Po tréninku v  hale všichni žáci  pokračují 

i na antukových kurtech Sokolu Bojkovice, 
takže k dnešnímu dni evidujeme 18 žáků 
různých věkových kategorií.
 Za tuto aktivitu a zájem o tenis se roz-
hodlo vedení T. J. Sokolu Bojkovice zdar-
ma věnovat každému členovi žákovského 
kurzu jednotné tričko. Trička jsme předali 
žákům na posledních trénincích za pří-

tomnosti starosty Sokola Ing. Pavla Křižky 
a trenérů kurzů Karla Koníčka a Františka 
Jančaříka. Na fotce je jen část dětí našeho 
kurzu. Tričko si každý účastník kurzu bere 
na tenisové tréninky. Ukázalo se, že to 
bylo správné řešení, a i dětem samotným 
jsme udělali radost.

František Jančařík, T.J. Sokol Bojkovice

 Vítězné družstvo Kadeti Olomouc



Život ve farnosti Z liturgického 
kalendáře

 1. září – SV. PROKOP
Pocházel z Athén, po smrti rodičů rozdal 
svůj majetek chudým a  odešel do Galie, 
kde žil v ústraní s ochočenou laní. Tam ho 
objevil vizigótský král Flavius Vamba, kte-
rý na místě pustevny nechal vybudovat 
klášter.

 4. září – SV. RŮŽeNa Z VITeRBa
Narodila se v roce 1234 do nemajetné ře-
meslnické rodiny v dnešním Palermu. Po 
uzdravení se z vážné nemoci oblékla rou-
cho III. řádu sv. Františka a  žila v  otcově 
domě jako v  klášteře, dokázala vyvracet 
bludy albigenských.

 13. září – SV. JaN ZLaTOÚSTÝ
Pocházel z  Antiochie a  díky své výmluv-
nosti získal přezdívku Zlatoústý. Působil 
jako patriarcha v  Cařihradě, byl známý 
jako neohrožený kazatel, který se několi-
krát dostal do vyhnanství. Jeho neohro-
ženost vyjadřuje heslo: „Hrozbami světa 
pohrdám a lákadlům jeho se směji“

 20. září – SV. ZUZaNa
Žila ve 4. století v  Palestině. V  mužském 
převleku vstoupila do kláštera jako bratr 
Jan. Po odhalení působila jako jáhenka. 
Protože se nechtěla zříci víry, byla muče-
na a popravena.

 28. září – SV. VÁCLaV
Syna knížete Vratislava a  jeho ženy Dra-
homíry vychovávala v  křesťanské víře 
babička sv. Ludmila. Roku 935 byl zavraž-
děn svým bratrem Boleslavem. Je jedním 
z českých národních patronů.

 6. října – SV. BRUNO
Zakladatel kartuziánů se narodil v 11. sto-
letí v Kolíně nad Rýnem. Před arcibiskup-
ským stolcem dal přednost samotě, kde 
v  mlčení a  modlitbě sloužil bohu. Nako-
nec se stal poradcem svého žáka papeže 
Urbana II.

 12. října – SV. RaDIM
Byl nejmladším bratrem sv. Vojtěcha, kte-
rého doprovázel na misijních cestách do 
Čech, Polska a Pruska. Po bratrově smrti se 
stal arcibiskupem v Hnězdně, jeho ostat-
ky pak byly odtud převezeny do Prahy, 
kde jsou uloženy v kostele sv. Kosmy 
a Damiána.

 20. října – SV. IReNa
Panna a mučednice byla se svými dvě-
ma sestrami v roce 304 upálena, protože 
přechovávala zakázané knihy (Písmo sva-
té), nechtěla obětovat bohům a  odmítla 
opustit sektu křesťanů.

KŘeSŤaNSKÉ oKÉNKo
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V pátek 10. června se uskutečnila celostát-
ní akce Noc kostelů, do které se zapojila 
i farnost Bojkovice. Podvečer byl zahájen 
zvoněním zvonů, po kterém následova-
lo duchovní zamyšlení P. Jiřího Doleže-
la, historií kostela sv. Vavřince všechny 
zúčastněné provedl Tomáš Hamrlík. Za 
předvedený koncert Musica classica si 
pedagogové z kroměřížské konzervatoře 
vysloužili bouřlivý potlesk. Během Noci 
kostelů byla pro veřejnost otevřena také 
věž, kde mohli návštěvníci vystoupat až 
ke zvonům a podívat se z výšky na město. 
V neděli 12. června se uskutečnila ve Bzo-
vé tradiční mše svatá. 
 19. června jsme po dvouleté korona-
virové přestávce mohli slavit Slavnost Těla 
a Krve Páně opět průvodem po městě ke 
čtyřem oltářům. Poděkování patří všem, 
kdo připravili oltáře, přispěli na jejich vý-
zdobu nebo se modlili za příznivé počasí 
během této slavnosti. 
 Během červnové pravidelné sbírky 
se vybrala částka 18  000 Kč, v  červenci 
pak sbírka činila 31 000 Kč. Všem dárcům 
Pán Bůh zaplať. Peníze budou použity na 
opravu druhé věže kostela. 
 Poslední červnový den ráno se stu-
denti a  studentky Církevní střední školy 
pedagogické a sociální rozloučili se škol-
ním rokem mší svatou v kostele sv. Vavřin-

ce. Všechny děti z farnosti pak byly v pod-
večer pozvány na farní zahradu, kde pro 
ně byl připravený táborák. 
 2. července se zúčastnili někteří farní-
ci z Bojkovic, Nezdenic a Záhorovic pouti 
na sv. Hostýn.
 Během prázdnin navštívili také ně-
kteří bojkovští věřící poutní místa v  za-
hraničí a  načerpali duchovní posilu do 
dalších všedních dní. Rovněž ministranti 
se zúčastnili pro ně určených táborů např. 
v Rajnochovicích, na Vysočině či jinde, kde 
měli možnost kromě nových kamarádství 
a prožitých dobrodružství prohloubit také 
své znalosti při službě u  oltáře. Pro děti 
z Bojkovic i okolí zorganizovali studenti a 
studentky CSŠPS týdenní příměstský tá-
bor. V srpnu se pak děti zúčastnily farního 
tábora na orelské chatě v Pitíně.
 V  neděli 7. srpna doprovázela hodo-
vou mši svatou dechová hudba Horalen-
ka. Po mši pak bylo pro věřící připraveno 
drobné občerstvení, aby mohli ve spole-
čenství druhých prožít svatovavřinecké 
hodové dopoledne.
 Na neděli 4. září je naplánovaná tra-
diční pouť farnosti na Provodov. Prosíme 
ty, kdo by chtěli jet společně autobusem, 
aby se zapsali do připraveného formuláře 
na stolku v zadní části kostela. 

Eva Hamrlíková
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Společenská kronika
Odešli z našich řad
Ladislav Gabrhel, 76 let, Bojkovice
Ludmila Hlaváčková, 78 let, Bojkovice
Marie Jahůdková, 84 let, Bojkovice
Jarmila Kočířová, 75 let, Bojkovice
Josef Koželuha, 93 let, Bojkovice
Roman Krejčiřík, 52 let, Krhov
Josef Langr, 75 let, Bojkovice
Karel Maca, 85 let, Bojkovice
Bohumil Navrátil, 85 let, Bojkovice
Zdeněk Plášek, 69 let, Bojkovice
Jarmila Plášková, 71 let, Bojkovice
Božena Svatoňová, 88 let, Bzová

Vzpomínáme
Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 4. srpna 2006 nás navždy opustil 
ve věku 65 let pan Vlastimil OGRODNÍK.
S láskou vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Stále Tě v srdcích máme 
a často na Tebe vzpomínáme.
Dne 20. srpna 2022 uplynuly dva roky 
od úmrtí naší drahé maminky, babičky 
a prababičky paní Ludmily JeHLIČKOVÉ, 
která by se 30. července 2022 dožila 95 let.   
S láskou a vděčností vzpomíná dcera Hana 
Šmigurová s rodinou a syn Jiří Jehlička s rodinou.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 30. srpna 2022 uplyne 10 let 
od úmrtí paní Marie BŘeZINOVÁ z Bojkovic.
S láskou vzpomíná dcera Hana, vnučka 
Andrea s rodinou a vnuk Jaroslav s rodinou.

Utichlo srdce, ubíhá čas, 
vzpomínka na Tebe zůstává v nás.
Dne 1. září 2022 uplynou 2 roky 
od úmrtí paní Marie KaFKOVÁ z Krhova.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel 
Rafael a dcera Petra s rodinou.

Kdo splatí, maminko, náš velký dluh, kéž 
klidný spánek Ti dopřeje Bůh. Pro nás jsi trpěla, 
pro nás jsi žila, za vše Ti děkuji, maminko milá.
Dne 14. září 2022 vzpomeneme 4. výročí 
úmrtí paní Hany JURaČKOVÉ.
S láskou a vděčností vzpomíná dcera Hana.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 16. září 2022 uplyne jeden smutný 
rok od úmrtí pana Oldřicha JURaČKY z Bojkovic.
S láskou vzpomíná manželka Marie s rodinou. 

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy 
předobré srdce. Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 
Jen láska, úcta a vzpomínky zůstávají dál.
Dne 23. září 2022 by se dožil 
85 let Milan NaVRÁTIL ze Bzové.
S láskou vzpomínají manželka Anuška, 
dcera a syn s rodinami.

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

Josef Langr (1947-2022)
Není tak těžké odejít, je jenom těžké se rozloučit 
Jsou v  životě chvíle, které nás zaskočí, 
stejně jako zpráva, že 20. června navždy 
odešel po těžké nemoci ve věku 75 let bý-
valý starosta města pan Mgr. Josef Langr, 
se kterým jsme se 24. června rozloučili. 
Po celou dobu mu byla velkou oporou, 
byť sama má velké zdravotní problémy, 
manželka Naďa. Byl to bojkovský patriot, 
který se narodil 16. února 1947 manželům 
Langrovým v  Bojkovicích a  vyrůstal spo-
lu se svojí sestrou Mirkou. Po ukončení 
základního vzdělání vystudoval Strojní 
průmyslovou školu v  Uherském Brodě, 
po čase pak práva na Karlově Univerzitě 
v  Praze. Oženil se a  spolu s  manželkou 
Naďou, v  54letém spokojeném a  poho-
dovém manželství vychovávali tři děti. 

Nejdříve pracoval jako strojař, po absolvo-
vání vysoké školy se stal šéfem dopravní 
policie v Uherském Hradišti, pak pracoval 
jako právník v okresní hygienické stanici 
a  v letech 2002-2006 vykonával funkci 
starosty města. V  této funkci navázal na 
práci předchozích starostů. Za jeho pů-
sobení došlo k dokončení železniční za-
stávky ve městě, rekonstrukci škol v Boj-
kovicích, Krhově a  ve Bzové na bytové 
domy, rekultivaci skládky Vranovy Žleby 
a dalším a dalším akcím, které bylo nutné 
realizovat. Byl společenský, kamarádský 
a spolužáky a občany uznávaný jako no-
blesní člověk, který se po odchodu na za-
sloužený odpočinek věnoval především 
rodině a kutilským pracím. Jako milovník 

přírody pečoval 
o  zahrádku a  ne-
lze opomenout, 
kromě lásky 
k  rodině, lidem 
a  přírodě i  vztah 
k  domácím maz-
líčkům. A když byl 
čas, začetl se do 
knih, obzvláště 
s  historickou te-
matikou. Nemoc mu však pomalu ukrajo-
vala z krajíce jeho života. 
 20. červen se stal pro něj osudným. 
Odešel navždy, skončily bolesti, utrpení. 
Vzpomínky v  srdcích blízkých a  přátel 
však zůstávají.       Květoslava Ogrodníková



32 Naše Bojkovsko

INZerCe

VoleBNÍ PreZeNtaCe

1. Volby do obecních zastupitelstev se konají ve dnech 
23. a 24. září 2022. Volební místnosti jsou otevřeny v pátek od 
14.00 do 22.00 hodin. V sobotu pak lidé mohou volit od 8.00 
do 14.00 hodin.

2. Volit může každý svéprávný občan, který má v  obci 
trvalé bydliště a zároveň alespoň druhý den voleb dosáhne pl-
noletosti.

3. Ve volební místnosti je potřeba se prokázat platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. 
V případě, že se jedná o cizince, tak průkazem o povolení k trva-
lému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.

4. Jakým způsobem hlasovat – v  komunálních volbách 
se hlas vyznačuje křížkem, jiné označení je neplatné. 
Každý volič má 21 hlasů, podle počtu členů zastupitelstva. V ko-
munálních volbách vybíráme jednu kandidátní listinu nebo mů-
žeme zvolit jednu listinu a k tomu zakřížkovat kandidáta z jiné 

listiny. Ubereme však hlas zvolené kandidátní listině. Kandidátní 
listina nedostane 21 hlasů, ale pouze 20 a zbylý hlas připadne 
zakřížkovanému kandidátovi z jiné listiny. Pokud volič zakřížku-
je více jmen na listinách, než se volí zastupitelů, stává se jeho 
hlas neplatným. 

5. Preferenční hlasy – pokud jeden z kandidátů na jedné kan-
didátní listině získá nejméně o 10 procent více hlasů, než kolik je 
průměr strany, zaujme na listině první místo a do zastupitelstva 
bude zvolen přednostně. Jestliže bude takových kandidátů více, 
budou rozhodovat počty preferenčních hlasů neboli křížků, kte-
ré voliči udělí. 

Informace ke komunálním 
volbám 2022





• dravé, příjemné a bezpečné 
• udržení kvalitního školství a nadstandardní péče o děti 

a mládež
• rozšíření žádané sociální péče pro naše seniory 
• připravení podmínek pro vybudování startovacích 

bytů i výstavbu rodinných domů
• vyřešení nedostatku lékařů v Bojkovicích 
• vytvoření cyklostezky procházející korytem Olšavy, 

tzv. náplavky, jako bezpečné a klidné spojky s centrem 

• vybudování nových vycházkových tras, například k 
významné historické lokalitě u mohyl na Hradské Nivě

tým bojkovských patriotů
aktivně se zapojujeme do veřejné činnosti v Bojkovicích 

tři minulá volební období jsme působili v koalici vedení města
i nadále jsme připraveni pracovat jako zastupitelé a členové rady města

Mgr. Zdeněk Ogrodník 48 let, ředitel základní školy
Šárka Polanská, 47 let, bylinkářka
Filip Urbánek, 28 let, vedoucí servisu zemědělské techniky 
Václav Bureš, 34 let, ředitel společnosti AVONET
PharmDr. Pavla Bobčíková, 60 let, lékárnice
Zdeněk Rybnikář, 51 let, operátor výroby
Magda Urbánková, 50 let, kurýrní rozvoz jídel
David Volařík
Romana Charvátová Křetinská, 46 let, živnostník
Ing. Jiří Neveselý
Jitka Hanková, 55 let, vedoucí vychovatelka školní družiny

Markéta Polanská, 21 let, vysokoškolská studentka
Vojtěch Viceník, 20 let, vysokoškolský student

. Klára Kovářová
Michal Ondrušek, 50 let, stavební technik

Brůzlová, 44 let, učitelka na základní škole
Lubor Prchlík, 42 let, obchodní ředitel firmy CONTIMADE

, 27 let, konstruktér
Václav Suchánek

Proč se ucházíme o Vaši přízeň 
• chceme pozitivně ovlivňovat budoucnost našeho 

města a kvalitu života jeho občanů
• budeme Vám naslouchat a Vaše podněty přenášet dál
• podporujeme směr a pokračování aktuálních 

investičních záměrů současného vedení města
• snažíme se na kandidátku dostat mladé spoluobčany 

a připravit je tak na převzetí odpovědnosti za naši 

Vážení občané,
chtěli bychom Vás v krátkosti seznámit s novým subjektem města Bojkovic, který vstupuje do komunálních voleb 2022 pod názvem Bojkovjané. 
Současná mezinárodně politická situace a z ní vyplývající podmínky s energiemi, narušením vzájemných hospodářských vazeb budou vývolávat 
zvýšené výdaje, při zmenšeném hospodářském růstu. To bude vyžadovat promyšlené a efektivní hospodaření v našem městě.
Přitom nemůžeme dovolit, aby se život v našem městě zastavil. 
Prioritou našeho hnutí Bojkovjané jsou oblasti, na které bychom se, v případě zvolení členů na naší kandidátce do zastupitelstva města, chtěli 
zaměřit a hlavně prosadit.

1. Zdravotní péče
– získat lékaře v oblasti stomatologie, pediatrie i praktického lékařství
2. Oblast bydlení 
– podporovat rozvoj bydlení pro rodiny s dětmi
– postarat se o možnosti ubytování seniorů
   (využít možnosti odkoupení a přípravy lokality „Cihelna“ na bytovou výstavbu).
3. Oblast sportu – revitalizace sportovních zařízení ve městě, vytvoření lepších podmínek a  finanční podpory pro mládežnické oddíly a  kluby, 
v neposlední řadě možnost převzetí majetku sportovních organizací do majetku a správy města, a tak je technicky i hospodářsky zajistit.
4. Oblast kultury – v dosavadní míře podporovat kulturu, udržovat tradice.
5. Řešit nevyhovující situaci v otázce parkování osobních automobilů.
6. Vytvářet podmínky, které by zlepšily a usnadnily život občanů v Bojkovicích.
Naše kandidátka je složena z odborníků majících zkušenosti ve všech oblastech, podnikatelů, mladých lidí a hojné zastoupení na kandidátce mají 
i ženy.

Tento program chceme realizovat v případě zvolení do městského zastupitelstva ve dnech 23. a 24. září 2022.

Kandidáti BOJKOVJaNÉ: 1. Pavel Homola, 2. Ing. Miroslav Navrátil, 3. Michaela Kadlecová, 4. Radim Kuchař, 5. Ing. Mgr. Jaroslav Kopper, 
6. Lenka Chmelařová, 7. Mgr. Klára Novotná, 8. Miroslav Teplý, 9. Martina Mikesková, 10. Ing. Michal Šimoník, 11. Ing. Vítězslav Smíšek, Ph. D, 
12. Martin Kadlec st., 13. Ing. Jiří Kaplan, 14. Miroslav Krejčiřík, 15. Jaromír Trčka, 16. Jana Šašinková, 17. Věra Horčicová, 18. Stanislava Ružáková, 
19. Jiří Sojka, 20. Miroslav Dočkal, 21. Hana Šašinková

Vaši Bojkovjané



... a další

	 Bc.	Hana	 Němcová	
	 Jana	 Sojová,	DiS.	
	 Michael	 Šebesta
	 Monika	 Jandlová
	 Mgr.	Petr	 Ondrůšek	
	 Michaela	 Zvonková,	DiS.	
	 Zdeněk	 Strnka	
	 Mgr.LenkaValíčková	
	 Danuše	 Strmisková	
	 Tereza	 Gorčíková	
	 Jana	 Legínová
	 Jana	 Pešátová,	DiS.	
	 Radim	 Pešek	
	 Marie	 Končitíková	
	 Radan	 Tyrolt	

SPOLU pro Bojkovsko 2022
„sdružení	nezávislých	kandidátů“

            spoluprobojkovsko         www.spoluprobojkovsko.cz
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• Již osm let hájíme vaše zájmy v zastupitelstvu
pod názvem SPOLU pro Bojkovsko.

• Jsme jediná aktivní opozice v místním
zastupitelstvu.

• Zajímá nás rozvoj Bojkovska, tedy nejen Bojkovic,
ale i Bzové, Krhova a Přečkovic. 

Co budeme dělat jinak…aneb Naše priority:
Hospodárnost a transparentnost financí 
Město musí jít příkladem, a to nejen v ekonomicky 
těžké době. Proto peníze využijeme raději  
na smysluplné projekty než na vysoké odměny 
představitelů města. Zaměříme se na efektivní 
hospodaření města i na energetickou nezávislost. 
Zprůhledníme výběrová řízení. 
Zlepšení komunikace města 
Městské projekty budeme projednávat s občany. 
Zavedeme městský zpravodaj bez cenzury zdarma pro 
každou domácnost, aplikaci mobilní rozhlas, oficiální 
Facebook města, zpřehledníme webové stránky. 

Jsme tým, ne one-man show. Záměry můžeme 
prosadit, pokud dáte naší kandidátce svůj hlas. 

Jana Gorčíková
ekonomka DPS

Ing. Lenka Šebestová
ekonomka

Ing. Mgr. Jana Tesařová
manažerka v turismu

Ing. Bc. Radomír Staš
krajinný inženýr

PhDr. Kateřina Dubská
spisovatelka

Michal Matoušek
obsluha CNC
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Lisoňková
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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 
   Trafika Bojkovice
   Místní knihovna Nezdenice 
   Obecní knihovna Bzová
    Obecní knihovna Přečkovice  
   Oto Butik & Shop 
   Trafika Bojkovice  

      

Cestovní agentura „Doktor Sába“ 
zájezdy do termálních lázní

10. 9. 2022 Dunajská Streda, 
8. 10. 2022 Mošoň s odjezdem z Bojkovic 0.45 hodin.

Na další se informujte telefonicky. 
Nabízíme i týdenní pobyty Maďarsko. 

Připojištění vlastní. 

Objednávky a bližší informace poskytne – paní Sábová 
na tel.: 577 320 092, 604 276 983, 603 236 413

5,5 % p. a.

Přijďte si 
pro běžný účet 
s výhodným úrokem

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

Úrok 5,5 % p. a. na běžném účtu je pro každého nového klienta, který si založí účet START, OPEN nebo TOP do 30. 9. 2022. Kompletní podmínky kampaně jsou uveřejněny na stránkách 
https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/ucty/ucty.html. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

V naší pobočce v Uherském Brodě vám účet založíme během pár minut 
a získáte s ním bonusovou sazbu garantovanou až do 30. 6. 2023.
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