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Výstavy

•z  kul tu ry•z  kul tu ry•z  kul tu ry•

V papírnictví v Sušilově ulici u 
paní Elišky Urbánkové jsou to 
tyto knihy :

Pavel Frýbort – Malý český 
bordel
Pavel Frýbort –Po nás potopa
Lenka Lanczová - Past na kočku
Lenka Lanczová – Schody do 
nebe
Karel Čapek – 9 pohádek
Ondřej Sekora – Knížka Ferdy 
Mravence
V. Chaloupek, J.Vogeltanz 
– Bráškové, prázdniny s vlčaty
A.A. Milne – Medvídek Pú
P. Balvinová, P. Lesák – Vypadáš 
skvěle
Dankwart, Seidel – Průvodce 
přírodou - květiny
Bohumil Říha – Honzíkova cesta
Němcová, Erben – Pohádky
Kuchařka - Nejlepší recepty 
z Dámského klubu F1
Velká kniha pro malé děti

V Knize firmy MI-LA v Sušilově 
ulici u pana Ladislava 
Dvorského jsou to :

Jiří Jilík – Žítkovské bohyně
Alena Bartošíková – Kdyby 
hory uměly mluvit
To nejlepší z večerníčků 1,2
Deník VyVolených – To byl 
teda fičák
J. Grei – Mars a Venuše 
v ložnici
Jan Kraus – Uvolněte se, 
prosím
Zápisník Mach a Šebestová
Stanislav Čech - Jak se dožít 
100 let v ČR
Sága o životě a smrti Tomáše a 
Jana Bati
Detektivky třikrát s …
R. Fulghum – Třetí přání
Dan Brown – Šifra Mistra 
Leonarda
Diář pro dívky
Lenka Lanczová – Kapky rosy

VELIKONOČNÍ PŘEDVÁDĚNÍ

Muzeum Bojkovska  pořádá  ve středu 5. dubna 2006 od 8 do 
13 hodin velikonoční předvádění . Budou zde opět prezen-

továny různé způsoby a techniky zdobení velikonočních vajíček, 
zdobení velikonočního pečiva, výroba ozdob atd. Výrobky si mů-
žete zakoupit. Toto předvádění budete moci navštívit ve společen-
ských prostorách Městského úřadu v Bojkovicích / vstup z ulice 
Komenského/. 

MASOPUST NA SLOVÁCKU
Fotografie Libor Velan a Zdeněk Zábranský, 

obrazy Libor Velan
Zahájení výstavy v neděli 26. 2. 2006 v 10.00 hod.

Zveme Vás na besedu
ALBÁNIE

přednáší Jan Vlasák
úterý 7. března 2006 v 18.00 hod. 

Městská knihovna Bojkovice

INFORMACE PRO PŘEDPLATITELE 
DO SLOVÁCKÉHO DIVADLA 

V UHERSKÉM HRADIŠTI
Další divadelní představení bude

ve čtvrtek 4. května 2006 
William Shakespeare - Richard III.

Odjezd autobusu v 18 hodin ze zastávky v Pitíně. Z Bojko-
vic odjedou autobusy v 18.15 od OD TIS , zastávka v Zá-
horovicích naproti školy je v 18.20 a v Nezdenicích v 18.25 
hodin. V Uherském Brodě v 18.35 hod. u Kollerů.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY

MARTINA PEŠKOVÁ 
MALBY Z LET 2004 - 2005

od 2. 4. do 28. 4. 2006 
vernisáž výstavy v sobotu 1. 4. 2006 v 17.00 hod.

„ODHALUJI SE MĚSTU… SVĚTU…“ výstava maleb MARTI-
NY PEŠKOVÉ z let 2004 – 05… vernisáž 1. 4. 2006 v 17.00… 
výstava potrvá od 2. 4. do 28. 4. 2006 na MěÚ v Bojkovi-
cích… „ODHALUJI SE MĚSTU… SVĚTU…“ výstava maleb 
MARTINY PEŠKOVÉ z let 2004 – 05… vernisáž 1. 4. 2006 
v 17.00… výstava potrvá od 2. 4. do 28. 4. 2006 na MěÚ 
v Bojkovicích… „ODHALUJI SE MĚSTU… SVĚTU…“ výsta-
va maleb MARTINY PEŠKOVÉ z let 2004 – 05… vernisáž 1. 
4. 2006 v 17.00… výstava potrvá od 2. 4. do 28. 4. 2006 na 
MěÚ v Bojkovicích… „ODHALUJI SE MĚSTU… SVĚTU…“ 
výstava maleb MARTINY PEŠKOVÉ z let 2004 – 05… verni-
sáž 1. 4. 2006 v 17.00… výstava… juch…

VÝZVA PRO MLADÉ KAPELY
Odbor kultury a školství při MěÚ v Bojkovicích vyzývá mladé teenagerské kapely k účasti na přehlídce, kterou má  v úmyslu 
uspořádat v kulturním domě. Nabízíme mladým hudebním skupinám možnost představit se širšímu počtu obyvatel a obohatit 
kulturní život ve městě. Více informací se dozvíte na společné schůzce, která se uskuteční po vašem navázání kontaktu. 
Tel.č. 572641151 – K. Ogrodníková, nebo M. Špiritová
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Naši noví občánci Natálie Staníková

 
Kristýna Urbánková

 Michaela Vystrčilová
 Nikola Šopíková
 Amálie Turčinková
 Radek Šedivý
 Michaela Belková
 Ondřej Chovanec
 Jaroslav Hanke

Odešli z našich řad
Dušan Dokoupil  73 let Černíkova
Vladimír Voznica  74 let Luhačovická
Karel Slabiňák  55 let Sušilova
Božena Petřivalská  73 let Štefánikova
Marie Zetková  101 let Pitínská 
Ondřej Pecha  40 let Čtvrť 1. máje 

Společenská kronika

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské 
kronice, informujte Marii Špiritovou na Městském úřadě 

v Bojkovicích nebo telefonicky na čísle 572 610 428.

Žádný čas není tak dlouhý, aby 
nám dal zapomenout na našeho 
hodného a starostlivého dědečka 
pana Josefa Abraháma z Krho-
va.
Vřelý dík za Tvoji věrnost, lásku 
a obětavost, kterou jsi nám celý 
svůj život projevoval. Dne 2. 2. 
2006 uplynulo devět smutných 
let, kdy nás opustil. Vnašich srd-
cích má své místo navždy. Nikdy 
na něj nezapomeneme.

S úctou a vděčností vzpomíná dcera Marie, 
vnuk Vlastimil s rodinou a syn Otto s rodinou

Až sen života uplyne i Vám, já u bran 
věčnosti Vás všechny přivítám
Dne 16. 3. 2006 uplynou čtyři 
smutné roky, kdy nás nečekaně 
opustil můj drahý syn a bratr pan 
Mgr. Jiří Dolinský z Bojkovic. 
Proč osud byl tak krutý a nemi-
losrdný a vzal nám Tebe, kterého 
jsme měli rádi a vážili si Tě pro 
Tvou dobrou a veselou povahu. 
Můj život jsi naplňoval radostí, 
štěstím a pohodou. Čas tiše plyne, ale není v jeho 
moci zmírnit bolest a stesk v srdci matky. Není dne, 
abys ve vzpomínkách nebyl se mnou.
Děkujeme všem, kteří vzpomínkou uctí jeho památku.

Maminka, bratr Vlastimil s rodinou a strýc Otto s rodinou

Dne 7. března 2006 vzpomeneme 10. 
výročí úmrtí pana Rudolfa Maňase 
zBojkovic. S láskou a úctou vzpomíná 
manželka, dcera a syn s rodinami. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka je hezké věno pro každého ulože-
no. My ji také vsrdci máme 
a na Tebe stále vzpomínáme.
Dne 14. 3.  vzpomeneme 6. výročí úmr-
tí pana Josefa Hankeho. Za vzpomínku 
děkují manželka a děti s rodinami.

Bezmocně klesly matčiny ruce 
znavené životem těžkým, tvrdě zkoušené. 
Umlkla ústa maminky naší drahé, 
dotlouklo mateřské srdce její zlaté.
Dne 9. dubna uplyne smutný rok od 
úmrtí naší drahé maminky a laskavé ba-
bičky a prababičky paní Boženy Šťastné 
z Bojkovic.
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají 
syn Karel s manželkou, dcera Ludmila s manželem, dcera 

Božena s manželem, vnoučata a pravnoučata

Odešels tiše, jak když hvězda padá, 
zůstala bolest, která neuvadá.
V neznámý svět šel jsi spát, zaplakal každý, 
kdo měl tě rád.
Proč? Ptáme se stále, ptáme se znovu, 
když přicházíme k tvému hrobu.
Dne 8. května 2006 vzpomeneme 
smutné 10. výročí úmrtí našeho drahé-
ho syna Ríši Kafky zKrhova.

Vzpomínají rodiče a sestra Petra s rodinou

Kdo Vás měl rád, nezapomene, 
kdo Vás znal, vzpomene.
Dne 22. dubna to bude rok, kdy nás navždy opustil syn 
a bratr Radek Zábojník a 5. května vzpomeneme smut né 
4. výročí úmrtí manželky a maminky paní Marty Zábojní-
kové. Děkujeme všem, kteří s námi vzpomenou rodi na Zá-
bojníkova

Vzpomínka

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Karlem 

Slabiňákem, za jejich účast a květinové dary.
zarmoucená rodina
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BŘEZEN --- DUBEN

RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ  VELIKONOCE
„Ježíš řekl ....Já jsem ten pastýř dobrý.Dobrý pastýř 
duši svou pokládá za ovce....A mám i jiné ovce z to-
hoto ovčince. I ty musím přivést, nebo hlas můj slyše-
ti budou. A bude jeden ovčinec a jeden pastýř.“ /Jan 
10,7,  11,16/

D oba postní začíná Popeleční středou,kde kněz svě-
ceným popelem ze spálených ratolestí loňské Květ-
né neděle znamená věřící na čele křížkem a větou 

„Pomni člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš“. Toto zna-
mení nám říká, že jsme hříšní a chceme činit pokání. Doba 
postní trvá celkem 40 dní, z toho 6 nedělí, tato doba vede 
každého věřícího k pokání a konání půstu. Církev nám pře-
depisuje čtyřicetidenní půst na památku dnů, které strávil 
Pan Ježíš na poušti. V dnešní době však tyto posty mají vel-
mi zjednodušenou a mírnou podobu  a dají se dodržet bez 
problémů. Přísný půst je nařízen již jen 2x za rok – t.j. Pope-
leční středa a Veliký pátek, což je opravdu minimum postů, 
které od nás církev žádá, a nesplnění tohoto minima je již jen 
schválnost. Půst není trest za hříchy, ale vede nás k obrácení. 
Půst je individuální záležitostí a může se vztahovat k různým 
životním oblastem. Každý z  nás má své vlastní slabosti, a 
právě v postní době by se měl zaměřit na omezení  svých sla-
bostí a sebepřemáhání. Je možné se ukáznit na př. omezení 
v oblasti výživy, kouření, pití kávy, zříct se sladkostí, sklenič-
ky alkoholu, sledování televizních pořadů a mnoho, mnoho 
dalších našich nectností. Měli bychom v postní době věnovat 
trochu pozornosti i různým žádostem o příspěvek dobročin-
ným organizacím. Každý takový skutek, který nás něco stojí, 
přivádí nás blíže k Ježíši Kristu. Každé takové úsilí je třeba 
spojit s modlitbou, pokáním  a svatou zpovědí.

VELIKONOCE -  pro všechny křesťany jsou velikonoční 
svátky nejvýznamnějšími v celém roce,neboť připomínají 
ukřižování a slavné vzkříšení Ježíše Krista.

Velikonoční období začíná již týden před Velikonoční ne-
dělí tzv. Květnou nedělí – dnem, kdy Ježíš slavnostně přijel 
do Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek si připomínáme poslední 
večeři Pána Ježíše s apoštoly. Veliký pátek připomíná Ježíšo-
vo ukřižování – čas velkého utrpení, doba oběti, den velikého 
smutku.Tento den se drží velký půst na znamení smutku, je 
to den ticha a rozjímání. Při bohoslužbě slova se odhaluje a 
uctívá kříž, který je znamením, že Ježíš Kristus zvítězil nad 
hříchem i smrtí.Bílá sobota – Ježíšovo odpočívání v hrobě 
- bohoslužba začíná až po západu slunce, venku se světí 
oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce – Paškál, která 
symbolizuje Krista – Světlo světa. A pak následuje svěcení 
velikonoční a křestní vody a obnovení křestních slibů všech 
věřících. Bílou sobotou je ukončen čtyřicetidenní půst. Veli-
konoční nocí z Bílé soboty na neděli Božího hodu velikonoč-
ního, kdy Ježíš vstal z mrtvých, je dovršeno Boží stvořitelské 
a  vykupitelské dílo.

Den  Páně – Boží hod velikonoční- největší křesťanský 
svátek- slavné Zmrtvýchvstání a vzkříšení Ježíše Krista.

Velikonoce obnovují duši,dodávají odvahu a pokoj srdci. 
Tyto svátky a slavnostní chvíle prožíváme spolu ze zázraku 
vzkříšení Ježíše, který se za nás všechny obětoval. Veliko-
noční radost dnes může zářit z každého z nás, kdo přijal  
Krista, kdo se stává velikonočním člověkem.

Všem farníkům přejeme, aby setkání s živým vzkříšeným 
Kristem se nám opět stalo zářivým zážitkem světla, síly a ra-
dosti, novým rozhodnutím žít s Ním a pro Něho.

Křesťanské okénko

M otto letošního koledování „Pomozte 
lidem v nouzi!“ splnilo  tuto výzvu. 

Naši občané pochopili, že pomoc potřebným, tr-
pícím,nemocným i jinak postiženým je opravdu 
potřebná a velmi důležitá. I v letošním roce bude 
část sbírky použita pro oblast Uh. Brodu pro rodi-
ny  s dětmi a podporu charitního díla OCH  v Uh. 
Brodě.

Všem, kteří se podíleli na koledování jako tři králové 
nebo doprovod,  patří velké poděkování. Zároveň 
všem našim spoluobčanům - štědrým dárcům, kteří 
přispěli jakoukoliv částkou do našich pokladniček, 
patří upřímné „Pán Bůh zaplať!“
Celková částka koledování činila  72 157,- Kč, z to-
ho Bojkovice  64 907,- Kč, Bzová  2 060,- Kč, Krhov  
5 190,- Kč.

ELA

Tříkrálové koledování

Sdělovací prostředky nenahradí osobní setkání
Krajská organizace KDU- ČSL zve  širokou veřejnost 
na posezení s poslanci a senátorem Parlamentu ČR.

 Zajímá nás, jaké jsou Vaše názory i připomínky k sou-
časnému životu.

Setkání se uskuteční v pondělí dne 20. března 2006 v 
18.30 hodin ve společenské  místnosti budovy Měst-

ského úřadu v Bojkovicích.
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Maminky neumírají, jenom usínají, 
aby se každého jitra probudily 
v myšlenkách svých dětí.

 

Odešla  paní Emilie Mazálková
V  adventní době dne 8. prosince 2005 povolal Pán na 

věčnost ve věku 83 let z našeho středu  milovanou mamin-
ku, laskavou babičku, ženu obě-
tavou, statečnou a dobrého srdce 
- paní Emilii Mazálkovou. Poslední 
rozloučení s drahou zesnulou se 
konalo dne 14. prosince  v kostele 
sv. Vavřince v Bojkovicích.

Při jedné z mých návštěv mi vy-
právěla svůj životní příběh. Byl to  
příběh nejen krásný a radostný, na-
plněný do posledních chvil pravdou 
a láskou, ale bylo i období těžké ži-
votní  zkoušky. Zvlášť krásné chvíle prožívala se svým man-
želem Vladimírem, se kterým vstoupila do manželství v listo-
padu roku 1951. Jemu byla velkou oporou v jeho záslužné 
práci pro veřejnost. Spolu vychovali syna Vladimíra a dceru 
Ivu. Svým krásným životem jim a svým šesti vnoučatům dali 
na cestu do života velký příklad pokory, ctnosti a oběti.

Těžké období  pro ni a celou její  rodinu byla padesátá léta 
minulého století. V té době tehdejší politický komunistický 
režim řádil v naší zemi naplno a volil formu násilí a teroru, 
aby zastrašil společnost.

Řada poctivých a slušných lidí byla ve vykonstruovaných 
procesech neprávem odsouzena a posílána do vězení. Ko-
munisté, hrající si na demokraty, viděli demokracii zcela ji-
nak, a to v omezování lidských práv a osobní důstojnosti, 
zkrátka v pošlapání a v omezování svobody člověka. „Dvě 
stě třicet čtyři tisíc našich spoluobčanů bylo odsouzeno na 
dlouhá léta do žalářů, na 100 tisíc  mužů bylo akčními výbory 
při národních výborech posláno do táborů nucených prací,  
243  mužů a jedna žena byli popraveni,   na  9 000 mužů a 
žen bylo zavražděno příslušníky StB při výsleších, zahynuli 
při závalech v dolech nebo byli zastřeleni tzv. na útěku…“  

Paní Emilie Mazálková byla v roce 1955 Vyšším vojenským 
soudem v Trenčíně odsouzena ke čtyřem letům vězení za 
tzv. rozvratnou činnost proti tehdejšímu politickému režimu. 
Ve vězení strávila třináct měsíců, a to v době, kdy synovi Vla-
dimírovi byly dva roky. Přesto ve svém srdci na žádné spo-
luobčany nezahořkla a vždy, když bylo potřeba, ráda dala 
své schopnosti a dovednosti ve prospěch pomoci bližnímu.
Velmi si tohoto příkladu vážíme!  Plně rehabilitována byla až 
v roce 1990.  V roce 1999, u příležitosti 550. výročí jmenování 
Bojkovic městysem, byla spolu s dalšími jedenácti žijícími 
občany Bojkovic vyznamenána zastupitelstvem města  - za 
osobní postoj proti totalitnímu režimu i na úkor nuceného 
pobytu v komunistických žalářích.  

V únoru roku 2000, u příležitosti desátého výročí založení 
Konfederace politických vězňů, byla spolu s dalšími dvěma 
našimi občany přijata presidentem republiky panem Václa-
vem Havlem na Pražském hradě. 

Vážená paní Emílie Mazálková,   
ať Nejvýš spravedlivý a  milosrdný Bůh je Vašim odplatite-

lem za vše dobré, co jste za svého života pro nás všechny vy-
konala. Odpočívejte v pokoji, v radostném očekávání posled-
ního příchodu Pána, po boku svého milovaného manžela, na 
místním hřbitově, kam Vás on před dvěma lety předešel.

 František Slavíček, místostarosta
 

Pozůstalá rodina po zemřelé paní Emilii Mazálko-
vé děkuje všem za účast na posledním rozloučení, 
slova útěchy i květinové dary.

Naši předkové již ve středověku vynikali pokrokovostí, úsi-
lím o spravedlnost, svědčí o tom boje husitů proti feudalismu a 
vykořisťování. V historickém vývoji se střídalo období klidnější 
s ničivými válkami a vpády. 

Po 1. světové válce naše ČSR patřila k nejdemokratičtěj-
ším a nejrespektovanějším zemím světa. Náš první prezident 
T. G. Masaryk vystřídal ve věku 68 let trůn královský a císařský. 
Vydržel na něm 17 let a stal se jedním z největších Evropanů. 
7. března oslavíme jeho 157 narozeniny. Jeho prezidentskou 
funkci ukončila těžká nemoc. Před svojí smrtí prezident 14. 
prosince 1935 abdikoval a za svého nástupce určil ministra 
zahraničních věcí Edvarda Beneše. Prezident T. G. Masaryk 
zemřel l4. září 1937 na svém letním sídle v Lánech, kde je i po-
chován. T. G. Masaryk byl vynikající člověk a myslitel, kterého 
obdivoval celý svět. 

Náš druhý prezident Edvard Beneš se narodil 28. května 
1884 v Kožlanech. Svůj úřad prezidenta nastoupil v nelehkých 
dobách. Věděl, že největším jeho nepřítelem je Hitler. 

Léta plynula a psal se r. 1939. Mraky se hrůzně vztahovaly 
nad naší zemi. Tragédie ČSR začala l5. března 1939 a to, co se 
za těch 6 let panství nacismu dělo, se nedá zapomenout.

Beneš prožíval osobní tragédii - on budoval poválečnou 
Evropu, on se podílel na sepsání všech smluv o vytvoření 
Spojených národů. Zrada velmocí ho těžce ranila. V rozpo-
loženém stavu, nemocný, poprvé nastoupil do letadla (jinak 
jezdil vlakem) a odletěl s manželkou Hanou do Anglie. Oku-
pace ČSR ho zprostila závazků, a tak mohl vstoupit do aktiv-
ního boje za navrácení samostatnosti. 

Obrátil se na velmoci a vznesl protest. Okupace musí být 
řešena v Radě Společnosti národů. Se svou žádostí však ne-
uspěl, ale to ho neodradilo od práce pro ČSR. Konečně byl 
anulován Mnichov a britská vláda uznala československou 
exilovou vládu v čele s prezidentem Benešem v červenci r. 
1940. Beneš začal mluvit o nepřerušeném trvání prezidentské 
funkce. Je Benešovou zásluhou, že po 15. březnu 1939 česko-
slovensko právně nezaniklo, když bylo naše území obsazeno 
nepřítelem. Nelze pochybovat o tom, že byla Benešova demi-
se vynucena protiprávně mezinárodním tlakem pod hrozbou 
síly. Nadřazený čin protektorátního prezidenta Háchy, který l5. 
března 1939 v Berlíně odevzdal budoucnost českého národa 
do rukou Vůdce Velkoněmecké říše, byl protiprávní. 

Po šestiletých útrapách bylo vítězství naše. Prezident Be-
neš se vrací, doma ho uvítaly statisíce lidí. Málokdo však tušil, 
že se vrací také jako těžce nemocný muž. Na konci války pro-
dělal opakovaný záchvat mozkové mrtvice. 

V den svého příjezdu do Prahy 16. března 1945 na Staro-
městské nám. pronesl projev, z něhož cituji: „Vracíme se do 
vlasti - vláda a já - po jedné z nejstrašnějších válek historie. 
Spojené národy jsou pokryty slávou a triumfy a my se plným 
právem řadíme k nim jako stát vítězný. Byli jsme do veliké míry 
nositelem‚ symbolem a obětí této strašné války. V Praze válka 
začala a v Praze skončila.“

Prezidentova nemoc se zhoršovala, zdravotní problémy 
omezovaly výkon prezidentské funkce. 7. června 1948 abdi-
koval a stáhl se do svého domu v Sezimově Ústí a závěr živo-
ta prožil po boku své manželky Hany. Prezident „Obnovitel“ 
zemřel 3. září 1948 v Sezimově Ústí, kde byl také pohřben. 

Z hlediska povolaných se Edvard Beneš chápe jako ne-
smírně schopný předvídající a pilný politik mezinárodního vý-
znamu, který v rámci světového vývoje řešil základní problémy 
Československa, vítězně vedl boj o bytí našeho státu a mezi-
národní upevnění naší státnosti. 

K 60. výročí osvobození byla v Praze na Loretánském ná-
městí 16. května 2005 odhalena socha prezidenta Beneše a 
na domě č. 2 na Loretánském náměstí pamětní deska Hany 
Benešové. 

Za ČSBS  J. Bršlicová

Čtení z historie 


