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Čtyřlístek Krhov
Již delší dobu se schází nadšenci pro práci s dětmi v Kr-

hově ke společným akcím – vycházky do přírody, fašaňková 
obchůzka,  stavění máje, společně slaví Den dětí, pořádají dis-
kotéky pro děti, Mikulášskou besídku a mnoho dalších akcí.
Čtyřlístek Krhov, jak se pojmenovali, se snaží vyplnit zábav-
nou formou volný čas dětí a mládeže a aktivně je zapojit do 
veřejného života v obci.Řídí se heslem „ kdo si hraje, nezlobí.“ 
Samozřejmě, že mnohé akce se neobejdou bez sponzorů, kte-
rým chtějí touto cestou všichni  srdečně poděkovat. 

Dětský folklórní soubor Světlovánek navštěvuje v současné době 
téměř 55 dětí, které jsou pro velký věkový rozdíl rozděleny do dvou 
oddělení – přípravné tj. Malý Světlovánek a Světlovánek. Při vystou-
peních nás doprovází teď už opravdu „cimbálová muzika“ při ZUŠ 
Bojkovice pod vedením pana Jaromíra Daňka. Primášem muziky je 

Laďa Šmigura.
Začátkem září 

jsme absolvovali 
vystoupení ve Sla-
vičíně a na Penzi-
onu v Bojkovicích. 
Mikulášský večer 
jsme strávili spolu 
s našimi kamarády 
v Trenčianské Tur-

né. Děti ze souboru Štvorlístok pak na oplátku předvedly své vánoční 
zvyky v našem Vánočním programu na KD v Bojkovicích. 

Po novém roce jsme měli možnost alespoň písničkou a tancem 
poděkovat dárcům Nadace Děti-Kultura-Sport za jejich finanční pří-
spěvek na obnovu krojového vybavení našeho souboru na Benefič-
ním koncertu v uherskohradišťské Redutě, který se konal 19. března 
v odpoledních hodinách. Tři dny nato jsme odjížděli do Prahy, kde 
nás  čekalo náročné hodinové vystoupení na Staroměstském náměstí 
v rámci Velikonočních trhů. Protože do Prahy se „nejezdí na otočku“ 
a my máme v Hostivici díky hodnému panu řediteli ubytování zajiště-
no, stihli jsme opět navštívit 3D kino IMAX, prohlédnout si Národní 
technické muzeum a alespoň část prostor Pražského hradu.

Po Velikonocích jsme v naší základní škole absolvovali folklórní 
odpoledne spolu se studenty ze Švédska, Finska, Polska a Anglie, 
kteří zde byli na pozvání Unesco klubu při ZŠ T.G.M. Bojkovice. 
Metlový tanec i výuky čardášových kroků měly veliký úspěch.

Na letošní přehlídku dětských folklórních souborů FOS do Uher-
ského Brodu jsme vzali malé i velké Světlovánky, aby aspoň někdo 
postoupil. Do krajského kola nakonec po velmi zdařilém výkonu 
postoupily obě skupiny – Malý Světlovánek se svým pásmem Vlašto-

vičky a Světlovánek s tanečním pásmem Žně sú hračka. Krajské kolo 
za účasti souborů ze Zlínska a Vsetínska se koná v sobotu 30. dubna 
v Uherském Brodě, proto letos nebudeme máj stavět (kroje se přes 
noc oprat, naškrobit a vyžehlit nedají), ale až kácet. 

Co nás ještě v letošním školním roce čeká?
30. dubna – krajská přehlídka DFS v Uherském Brodě
27. května – kácení máje na Goldovci
2. – 5. června – festiválek Světlovský bál, letos s podtitulem Ře-

meslnický. V hlavním večerním pořadu v sobotu 4. června se kromě 
hostujícího dětského folklórního souboru Venček z Popradu a br-
něnského Hanáčku představí obě skupiny Světlovánku a také soubor 
Světlovan se svým řemeslnickým číslem.

23. – 26. června – budeme hosty souboru Venček na Festivalu 
krojovaných bábik v Popradu.

No a potom už snad budou prázdniny. Na další vystoupení po 
prázdninách, která jsou zatím ve stadiu příprav, budou potřebovat 
načerpat hodně sil nejenom děti z Malého Světlovánku, Světlovánku 
a cimbálové muziky při ZUŠ, ale také vedoucí 

Marie Maňasová a Jitka Maštalířová

Světlovánek
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Konečně přišlo dlouho očekávané jaro.
S prvními slunečními paprsky, pučícími stromy a zpěvem ptáků 

se nám všem vrátila energie, tolik potřebná na to, abychom se mohli 
plně soustředit na svou práci.

Ani u nás, v městské knihovně, se nezahálelo. V průběhu měsíce 
března – měsíce knihy a internetu – zde proběhlo několik akcí. Pojď-
me si je společně připomenout.

V středu 9. března se uskutečnila prezentace knihy Karla Doliny 
„Kronika Bojkovic“. Besedou nás provázela paní Markéta Klimen-
tová. O tom, proč vlastně a za jakých okolností byla tato kniha opět 
vydána, nám povyprávěla paní Marie Špiritová. Slečna Petra Techlo-
vá nás pak blíže seznámila se životem pana Karla Doliny. Nesmím 
zapomenout také na paní Inku Bařinkovou, která připravovala korek-
tury této knihy, a  vnučku pana Karla Doliny – Annu, která se této 
besedy také zúčastnila a zavzpomínala na svého dědečka.

Myslím si, že se tato akce všem zúčastněným nejen líbila, ale 
přinesla řadu nových poznatků.

Knihu „KRONIKA BOJKOVIC“ lze zakoupit také v městské 
knihovně. Cena knihy je 135,- Kč.

16. března proběhla pak v knihovně v odpoledních hodinách be-
seda se členy klubu důchodců SVĚTLOV o knihovně.

Byla zaměřená na historii i současnou činnost knihovny. Přítom-
ní se měli možnost seznámit se vším, co pracovnice knihovny v této 

době pro své čtenáře i veřejnost dělá, jaké služby knihovna návštěv-
níkům poskytuje, jaké má problémy apod.

Besedou provázela a na otázky odpovídala knihovnice paní  Bo-
žena Gajdová. Jsem přesvědčena, že si mnozí přítomní o údajně jed-
noduché činnosti  a práci v knihovně poněkud poopravili názor.

Slavnostní pasování prvňáčků“ – co to asi je? – ptali se mnozí.
Je to pro prvňáčky slavnostní akce, při které se právě žáci prvních 

tříd stávají čtenáři knihovny.
V této době už totiž znají všechna písmenka abecedy a začínají 

samostatně číst. A že je čtení pro život  nesmírně důležité, o tom 
snad nikdo nepochybuje. Tříbí fantazii, rozšiřuje slovní zásobu, učí 
nás správnému pravopisu apod.

 A jak už bylo výše zmíněno, měsíc březen je měsícem knihy, a 
tak jsme se po dohodě s vedením města a učitelkami ZŠ rozhodli,  že 
dáme všem prvňáčkům stejnou šanci – využívat služeb knihovny.

Ve středu 21. března byli pak všichni žáci prvních tříd přímo 
v knihovně „slavnostně pasováni“ králem Knihomilem a královnou 
Pohádkou na čtenáře knihovny. Každý z nich dostal malý upomínko-
vý dárek, něco málo na mlsání a samozřejmě to nejdůležitější – čte-
nářskou průkazku umožňující vstup do knihovny a půjčování knih 
a časopisů.

Při organizaci této akce mi velmi pomohla především slečna 
Petra Skočovská, učitelka Základní umělecké školy v Bojkovicích, 
paní Marie Špiritová a Petra Techlová z odboru kultury a školství a 
poděkováním patří samozřejmě také panu starostovi – Mgr. J. Lang-
rovi a místostarostce paní K. Ogrodníkové, kteří pomohli zabezpečit 
finanční částku celé akce.

Zástupci města Bojkovice se této akce zúčastnili osobně, čímž 
přispěli k její důležitosti  a významu. A v neposlední řadě děti určitě 
potěšila také přítomnost rodičů, prarodičů  či jiných příbuzných, kte-
ří jim pomohli tyto slavnostní chvíle „přežít“.

Doufám, že se dětem akce líbila.Mnozí z nich již knihovnu od 
té doby několikrát navštívili, což svědčí o jejich zájmu – snad jim to 
vydrží a stanou se z nich opravdu dobří čtenáři, pro které se kniha 
stane důležitou součástí jejich života.

Příští rok se nám snad podaří uskutečnit druhý ročník „pasová-
ní“, přivést tak do knihovny další prvňáčky a vytvořit tak z „pasová-
ní“ hezkou tradici.

Celý měsíc březen pak měli všichni návštěvníci knihovny mož-
nost prohlédnout si POHÁDKOVOU VÝSTAVU prací žáků vý-
tvarného oboru umělecké školy, která byla instalována v prostorách 
knihovny. Všem se moc líbila a zároveň umocnila i slavnostní atmo-
sféru „pasování prvňáčků“.

Děkuji všem, kteří mi pomohli akce měsíce března zabezpečit a 
připravit a těším se, že se v podzimních a zimních měsících budeme 
opět v knihovně setkávat při zajímavých pořadech určených čtená-
řům i široké veřejnosti.

 Božena Gajdová

B Ř E Z E N v knihovně
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Muzeum Šumice
Muzeum, jenž se nachází v budově pošty v horním patře, které bylo k tomuto účelu 

nově zrekonstruováno, má ukázat život našich předků a zachytit tak jejich poslední od-
kazy, které postupně mizí z našeho uspěchaného života. 

V celém muzeu bylo nashromážděno asi 420 muzeálií (jejich počet neustále roste), 
které jsou vystaveny ve 3 místnostech v tematicky oddělených expozicích: 1. místnost je 
jakousi obdobou „jizby“, která byla v dřívějších dobách hlavní obytnou místností každé-
ho domu, 2. místnost je věnována šumickému kroji a jeho podobám v různých životních 
situacích, např. svatba nebo pohřeb, a poslední část je tzv. „hospodářská místnost“, 
v níž jsou umístněny předměty, jenž pomáhaly lidem v jejich obživě zemědělstvím a 
řemeslem.

Otvírací doba: středa  od 10:00 do 11:00 a od 16:00 do 17:00
  neděle   od 15:00 do 17:00 

Hrad Broumov
Expozici o historii hradu si mohou návštěvníci prohlédnout v původních sklepeních a sýpkách, které svému účelu sloužily ve 13. 

století. Tvoří ji několik textových a obrazových panelů, které informují o osudech hradu 
v kontextu historické doby. Proměny siluety hradu tyčícího se nad městem zachyco-
vali fotografové už od konce 19. století. Jejich fotografie jsou součástí expozice a kro-
mě proměn hradu je na nich zachycen i vývoj v podhradí. Polohu hradu ve valašských 
kopcích upřesňuje trojrozměrný model vlárského průsmyku a vzhled hradu doplňuje 
jeho zasklený model. Kresby se snaží přiblížit návštěvníkům expozice, jak se hrad od 
13. do 15. století rozrůstal. Ve vitrínách jsou vystaveny i zlomky keramiky a železných 
předmětů nalezených při archeolog. průzkumu lokality. V chodbách jsou repliky zbraní 
středověkých obránců hradu a prapory se znaky šlechticů, kteří hrad drželi. V lapidáriu 
jsou vystaveny zlomky kamenných stavebních prvků, které přežily éru drancování. Nej-
zachovalejší je půlkruhový tympanon s vegetativními motivy, který byl součástí pozdně 
románského portálu a patří mezi nejunikátnější dochované prvky hradu.

Otvírací doba: 
Hradní expozice se v každém roce pro veřejnost otvírá 1.května a uzavírá 1.listopadu.
 úterý – neděle od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00

Městské muzeum Broumov – Bylnice
V historické budově bývalé panské vily z počátku 20. století lze shlédnout expozice, které poskytují charakteristický a výmluvný 

obraz života lidí pod brumovským hradem. 
Národopisnou sbírku tvoří doma vyráběné zemědělské nářadí, nářadí typických řemesel - dřevorubců, bednářů, stolářů, ševců, tkal-

ců. 
Atmosféru dotváří prostá valašská světnice. 
Součástí expozice je i valašský kroj, součásti oděvů, výšivky aj. 
Na výstavních panelech je připomenuta historie hradu, města i regionu, významní rodáci, historické památky ve městě i okolí. 
Bohatý kulturní život dokumentují ukázky děl významných malířů a řezbářů, které inspiroval zdejší kraj. 
V budově muzea je umístěno městské informační středisko, které poskytuje informace o turistických možnostech v krásné přírodě 

Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.
Otvírací doba:  
květen – září:   úterý - neděle   od  9:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00
říjen – duben:  pondělí - pátek od  8:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00 
Návštěvy mimo uvedenou otevírací dobu nutno objednat na tel. 577 330 138.

Městské muzeum Valašské Klobouky
Muzeum sídlí ve staré radnici. Návštěvníci si mohou prohlédnout expozici Pravěk jižního Valaš-

ska, dokumentující nejstarší osídlení naší oblasti. Ve velkolepé síni staré radnice, pro niž se připravuje 
rozsáhlá stálá expozice o historii jižního Valašska a Valašských Klobouk, se nyní konají různé výstavy 
a koncerty.

Další část muzejních exponátů naleznete v tzv. „Červeném domě“. V interiérech 19. století je pre-
zentováno nejslavnější klobucké řemeslo, tedy soukenictví, spolu s plátenictvím a barvířstvím. Ná-
vštěvník může sledovat nejen dobové zařízení světnice či černé kuchyně, ale pozná i výrobní postupy 
zmíněných řemesel – a třeba uvidí i tkaní na soukenickém stavu! Soukenictví do tohoto domu skutečně 
patří, neboť si jej roku 1781 postavili bratři Dobiáš a Benedikt Tomaštíkové, mistři soukeničtí.

Otvírací doba:  červen – srpen úterý - čtvrtek od   9:00  do  17:00
     pátek  od   9:00  do  15:00
     sobota, neděle od 13:00  do  15:00
  září - květen  úterý - čtvrtek od   9:00  do  17:00
     pátek  od   9:00  do  14:00
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Městské muzeum Slavičín
Bylo založeno v roce 1956. V současné době sídlí na Horním náměstí (naproti zámku).
Expozice je věnovaná archeologii, dokumentům o historii města  a letecké bitvě v r. 1944, zvěroklestičům, atd.
Otvírací doba: středa  od 13:00 do 16:00
  neděle  od 14:00 do 17:00      ve výjimečných případech možno volat tel. 737 751 874 (Městské infocentrum)

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Snahy Zlíňanů o založení vlastního muzea vyvrcholily v roce 1953, kdy bylo ustanoveno Krajinské muzeum, které zastřešilo dosa-

vadní sbírkotvornou činnost městského muzea a firmy Baťa.
V současné době sídlí muzeum na zámku ve Zlíně a zastřešuje stálé expozice v těchto objektech.

Zámek Zlín
Na zámku jsou k vidění stálé expozice:
� PAMĚTNÍ  SÍŇ FRANTIŠKA BARTOŠE (1837-1906) - národopisce, folkloristy, jazyko-

vědce a pedagoga, seznamuje návštěvníka s nejvýznamnějšími událostmi jeho života a s jeho díly, 
ohlasem a oceněním Bartošova díla.
� S INŽENÝRY HANZELKOU A ZIKMUNDEM PĚTI SVĚTADÍLY - v roce 1995 věno-

vali cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund svůj rozsáhlý archiv a sbírky zlínskému muzeu. 
30. 11. 1996 byla otevřena ve zlínském zámku expozice, v níž jsou vedle osobních dokladů a údajů 
i některé součásti výstroje, ukázky ze sbírky cizokrajných mincí a poštovních známek.
� ZLÍNSKÉ FILMOVÉ STUDIO OD REKLAMY K TVORBĚ PRO DĚTI - expozice před-

stavuje zlínské filmové studio v celém širokém spektru tvorby, které se věnovalo za více než 60 let své existence.
Otvírací doba: úterý – neděle   od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00

Obuvnické muzeum
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve vstupu do bývalého průmyslového areálu Svitu, budova č. 1 (u 

podchodu na náměstí T. G. Masaryka). Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání, 
vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla.

Unikátní je kolekce obouvání cizích národů. Jsou zde soustředěny různé typy obuvi ze všech kontinentů světa. Nejrozsáhlejší a patr-
ně nejucelenější kolekcí sbírkového fondu Obuvnického muzea je soubor obuvi z produkce firmy Baťa. Sleduje vývoj výroby od vzniku 
továrny v roce 1894 až po rok 1945, kdy byl obuvnický komplex znárodněn.

Otvírací doba: úterý – neděle  od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00
  Poslední prohlídka dopoledne je v 11 hodin a odpoledne v 16 hodin. 
  Návštěvy větších skupin (školy, kluby a pod.) je nutné předem objednat.

Hrad Malenovice
V roce 1953 získalo malenovický hrad tehdy nově vzniklé krajské muzeum, dnes Muzeum jihový-

chodní Moravy ve Zlíně. Část hradu je přístupná veřejnosti. Návštěvníci se mohou seznámit např. s 
hradními interiéry (tzv. malovaný sál s pozdně gotickou klenbou a dochovanými nápisy z 1. poloviny 
16. století, domácí kaple s malbami z poloviny 18. století, zařízení kanceláře malenovického velkostat-
ku aj.). Zpřístupněna je rovněž hradní věž.

Můžete si prohlédnout tyto expozice:
� HRADY JIHOVÝCHODNÍ MORAVY - shrnuje výsledky desetiletého výzkumu archeologic-

kého oddělení Muzea jihovýchodní Moravy v zaniklých středověkých hradech regionu.
� ŠTERNBERKOVÉ V MALENOVICÍCH A POHOŘELICÍCH 1804 - 1945 - historie malenovické větve rodu Šternberků a 

vývoji malenovického a pohořelického panství za vlády jejich posledních majitelů.
� PRAVĚK JIHOVÝCHODNÍ MORAVY - vývoj pravěkého osídlení regionu od starší doby kamenné až po období slovanské.
� DŘEVO, PROUTÍ, SLÁMA V TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBĚ – národopisná expozice v budově hájenky.

Otvírací doba: květen – září:  úterý – neděle  od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00
  duben, říjen:  soboty, neděle   od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
  skupiny se provádí po předchozí domluvě
  listopad - březen   zavřeno

Muzeum Luhačovického Zálesí
je umístěno ve vilce Lipová v bezprostřední blízkosti lázeňské kolonády. Představuje unikátní 

sbírku dokladů tradiční lidové kultury tohoto regionu, ve kterém se prolínají vlivy Valašska, Slovácka 
a Hané.

Vystaveny jsou modrotiskové formy, zařízení interiéru, hrnčířské výrobky a fajánse, lidové kroje, 
obrazy na skle, polychromované plastiky a zvykoslovné předměty, které doplňuje nevelká expozice 
luhačovického lázeňství.

Otevírací doba:
  duben - říjen  úterý – neděle  od 9:00   do 12:00 a od 13:00  do 17:00 
  listopad - březen  čtvrtek              od 9:00   do 12:00 a od  13:00 do 17:00


