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65 let uplynulo od tragické doby, když po odtržení Slovenska 15. března 1939 v časných ranních hodinách počal nacistický
wehrmacht obsazovat zmrzačené území Čech a Moravy, aby z něho německý vůdce učinil potupný protektorát Čechy a Morava.

Aby dal svému jednání zdání zákonnosti, dal Adolf Hitler výnosem ze 16. března 1939 vymezení protektorátních práv. Tento
výnos stanovil českým zemím postavení, které ani právně, ani fakticky neodpovídalo pojmu protektorát. Tak zvaný protektorát
Čechy a Morava neměl vlastní samostatné území, protože uvedeným výnosem byl prohlášen za součást velkoněmecké říše.
Okupační režim představoval koloniální diktaturu německého fašismu nad českým národem.

Prvním činem těchto okupačních fašistických orgánů byla takzvaná akce mříže. Bylo to hromadné preventivní zatýkání prová-
děné nacistickými bezpečnostními složkami. Bylo zahájeno ihned 15. března 1939 a směřovalo především proti českým komunis-
tům a dalším organizátorům antifašistického hnutí a německým antifašistickým emigrantům. Zatčené osoby putovaly přímo do
koncentračních táborů. Tato teroristická akce měla za cíl zastrašit český národ.

65 let uplynulo, ale dokumenty z těchto dní hovoří i po tak dlouhé době jasnou řečí. 29. září 1938 garantovali v Mnichově
signatáři hanebné smlouvy nové hranice okleštěného Československa. Jediný Sovětský svaz s tímto aktem zrady nesouhlasil.

Jak se zachovaly vlády Francie a Velké Británie ke svým závazkům 15. března 1939 a jak Sovětský svaz, o tom svědčí následu-
jící skutečnost.

Britský ministerský předseda Chamberlain vystoupil v parlamentě s následujícím prohlášením: "Poprvé přistupují Němci
k vojenskému obsazení území obývaného lidem, k němuž nemají rasového vztahu. Události ty nemohou leč porušiti mezinárodní
situaci. Nutně musí hluboce otřásti důvěrou. Deklarace slovenského sněmu, jež vyhlásila samostatnost Slovenska, radikálně
změnila celou situaci. Účinkem této deklarace je, že učinila vnitřním obratem konec státu, jehož hranice jsme chtěli garantovat."
Tolik Newille Chamberlain.

18. března 1939 byl německému velvyslanci v Moskvě předán následující list Maxima Litvinova, komisaře zahraničních věcí
SSSR: "Je mi ctí potvrditi příjem Vaší noty ze 16. března, jakož i noty ze dne 17. března, kterým dáváte sovětské vládě na vědomí
včlenění českých zemí do německé říše a zřízení protektorátu nad těmito zeměmi.

Sovětská vláda nepovažuje za možné, aby přešla mlčky zmíněné noty a vzbudila klamný dojem, že má indiferentní poměr
k událostem v Československu, a proto odpovídajíc na uvedené noty, pokládá za nutné vyjádřit své skutečné stanovisko ke
zmíněným událostem.

1. politické a historické koncepce, uvedené v úvodní části německého prohlášení (oznamující zřízení protektorátu) jako
základ a ospravedlnění pro německou akci a zejména vývody o existenci československého státu jako pramene stálého nepokoje
a nebezpečí pro evropský mír, jako by československý stát nebyl schopen života a jakoby z tohoto vyplývala nutnost zvláštní
starosti ze strany německé říše - nemohou být považovány za správné a odpovídající skutečnostem, známým celému světu. Ve
skutečnosti po prvé světové válce Československá republika byla jedním z mála evropských států, kde vnitřní spokojenost
a mírumilovná zahraniční politika byly opravdu zajištěny.

2. Sovětská vláda nemá vědomí o žádném státním zřízení, které by zplnomocňovalo hlavu státu bez souhlasu národa zrušiti
nezávislou existenci státu. Je těžko připustit, že by některý národ dobrovolně chtěl souhlasit se zničením své nezávislosti
a s včleněním do jiného státu a tím méně by to chtěl národ, který po staletí bojoval za svou nezávislou existenci. Dr. Hácha,
prezident Československa, při podpisování smlouvy 15. března neměl k tomuto činu žádné zplnomocnění od svého národa
a konal ve zjevném rozporu § 64 a 65, článkem československé ústavy a v rozporu s vůlí národa. V důsledku toho zmíněná
smlouva nemůže být považována za právoplatnou.

3. Princip sebeurčení národů, ne nějž se nezřídka odvolává německá vláda, předpokládá svobodné vyjádření vůle národa, což
nemůže být nahrazeno podpisy jednoho nebo dvou jednotlivců, by� tito měli jakékoliv vysoké postavení. V našem případě nebylo
žádného vyjádření  vůle českého národa, dokonce ani ve formě plebiscitu, které byly například při rozhodování o osudu Horního
Slezska, nebo Saarské oblasti.

4. Protože nebylo žádného vyjádření vůle českého národa, není možno jinak, než s okupací českých zemí německými sbory
a z toho vyplývající akce německé vlády pokládati za svévolné, násilné a agresivní.

5. Výše uvedené poznámky vztahují se zcela také na změny ve stavu Slovenska, které je podřízeno německé říši, což nebylo
schváleno žádným vyjádřením vůle slovenského národa.

6. Akce německé vlády posloužily ma�arským sborům za povel k invazi Karpatské Ukrajiny (Podkarpatská) a k porušení
nejzákladnějších práv jejího obyvatelstva.

7. S ohledem na výše uvedené sovětská vláda nemůže uznati, že by včlenění českých zemí a také nech� v té či oné formě
Slovenska do německé říše bylo právoplatné a spravedlností, nebo v souhlase s principem sebeurčení národů.

Podle mínění sovětské vlády akce vlády německé jsou daleko toho, aby odstranily nějaké nebezpečí obecného míru, naopak
spíše ještě způsobily a zvýšily takové nebezpečí, porušily politickou rovnováhu ve střední Evropě, zvětšily prvky nepokojů již
dříve v Evropě vzniklých a zasadily novou ránu pocitu bezpečnosti národů."

Nepřekvapuje, že toto stanovisko vlády Sovětského svazu k vojenskému obsazení Čech a Moravy vyvolalo u signatářů Mni-
chovské dohody zlobnou odezvu.

Postoj vlád, které 29. září 1938 v Mnichově garantovaly hranice zmrzačeného Československa, a postoj vlády Sovětského
svazu nepotřebují ani po 65 letech komentáře.

Tento příspěvek je čerpán z dokumentů ÚV ČSBS.
ZO ČSBS Bojkovice

Málo známé dokumenty o 15. březnu 1939
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 Klub důchodců OS Zeveta

Na 14. října svolal OS KOVO pro své členy důchodce bese-
du do Kulturního domu v Bojkovicích. Zúčastnilo se 100 členů
ze 170.

Přítomní si vyslechli zprávu předsedy KD p. Mazáče o čin-
nosti KD, o práci výboru a úsekových důvěrníků, o zajímavých
zájezdech za uplynulé období a vyzval přítomné důchodce mlad-
ších ročníků, aby se přihlásili do výboru KD, nebo� nynější čle-
nové výboru již překročili sedmdesátku a je potřeba výbor KD
omladit.

Přítomné důchodce pozdravil generální ředitel Zevety a. s.
Radislav Moravec. Seznámil důchodce, bývalé zaměstnance
Zevety, o výrobě pro automobilový průmysl, o vzniku nových
pracovních míst nejraději v profesích mechaniků, obráběčů kovů
a dalších. Pokud nebudou z regionu, budou hledat po celé re-
publice. Dále o přestavbě nevyužitých budov továrny na malo-
metrážní byty. Současný počet zaměstnanců je 520 a do června
příštího roku by se měl zvýšit o stovku.

Dále přítomné pozdravila místostarostka paní Květoslava
Ogrodníková, popřála důchodcům zdraví a pohodu a seznámila
je s výstavbou města za uplynulé období.

Přítomné pozdravil i člen výboru KD pan O. Juračka, popřál
přítomným hodně zdraví do dalších let, poděkoval za práci úse-
kovým důvěrníkům a členům KD, který tvoří v současné době 4
členové.

Jelikož OS KOVO Zeveta nemá v současné době předsedu,
nebyla podána žádná zpráva o stavu a práci odborů. Všem pří-
tomným bylo podáno občerstvení.

Zájezdová činnost KD:
V roce 2004 byly uspořádány 4 jednodenní  zájezdy a vypra-

veno bylo 6 autobusů.
12. 5. 2004 - Polský Těšín - stále požadovaný zájezd od dů-

chodců za nákupy.
15. 6. 2004 - Val. Meziříčí - návštěva muzea gobelínů, skla a

výstavky bojů za I. a II. světové války. Pak jsme odjeli na Pustev-
ny - nejznámější rekreační středisko v Beskydách. Turistické
ubytovny z roku 1898 jsou zde postaveny v lidovém valašském
slohu podle návrhů architekta D. Jurkoviče. Na cestě je známá
socha pohanského boha Radegasta, a jelikož bylo pěkné slu-
nečné počasí, polovina důchodců se dala na pěší túru a kochala
se krásami Valašska.

4. 9. 2004 - Velký Medér - týdenní ozdravná rekreace dů-
chodců a jejich rodin. Obsadili jsme 8 chatek a zúčastnilo se jí
21 osob. Koupaliště je nově vybudované. Bazény byly opatřeny
různými vodními masážemi. V areálu je výstavba nových objek-
tů a restaurace. Spokojenost našich důchodců byla velká a pro
příští rok je o rekreaci zájem. Cena za chatku pro 4 osoby byla
letos stanovena na částku 3 500,- Kč bez permanentky na kou-
paliště. Na rekreaci odborový svaz nepřispívá.

7. 9. 2004 - Velké Losiny - prohlídka renesančního zámku
postaveného v roce 1598 pány ze Žerotína s bohatou výzdobou
interiérů. K vidění je soudní síň, jež připomíná čarodějnické pro-
cesy. Bylo zde upáleno 56 obětí. Toto popisuje ve své knize Kla-
divo na čarodějnice i V. Kaplický.

Rovněž jsme navštívili nejstarší výrobnu ručního papíru, kte-
rá je jedinou svého druhu ve střední Evropě. Manufaktura na
výrobu ručního papíru byla ve Vel. Losinách založena v 16. sto-
letí Janem ze Žerotína ml. V objektu je specializované muzeum
zachycující vývoj staletých tradic papírnického řemesla u nás i
ve světě.

20. 10. 2004 - Polský Těšín - cesta za nákupy.

Děkujeme OS KOVO Zeveta za spolupráci při zajiš�ování
zájezdů a všech akcí, které provozujeme.

Vlková

Vánoční vycházka
KČT a TJ Sokol Bojkovice pořádá

v úterý 28. prosince 2004

tradiční
mezivánoční vycházku

okolím Bojkovic.
Sraz ve 13 hodin u Obchodního domu TIS.

......................................................................................

Srdečně zvou pořadatelé

Přij�te mezi nás
V roce 2005 oslaví Klub filatelistů Bojkovice 60. výročí svého

založení. Rozhodli jsme se, že Vás budeme v Našem Bojkovsku
informovat o naší klubové činnosti.

Prvním vykročením k blížícímu se výročí bylo uskutečnění
“Besedy o filatelii” dne 12. listopadu 2004. Tento způsob propa-
gace jsme zvolili po marných pokusech získat zájem veřejnosti o
filatelii při sběratelských akcích. Na besedě se sešlo jedenáct
příznivců filatelie, kteří nelitovali. Shlédli v originálech první
známku světa z roku 1840 – britskou “černou jednopennyov-
ku”, první známku USA (1847), Rakouska (1850), Českoslo-
venska (1918), nejmenší a největší známku světa, zajímavé ce-
listvosti, obálky prvního dne vydání, první celinovou dopisnici
Bojkovic a řadu dopisnic. Ukázky z námětových sbírek kosmo-
nautiky, umění a olympijských her doplnily besedu o pěkné zá-
žitky nad známkami.

V následujícím období chceme pokračovat v započatém smě-
ru mezi dospělými a mládeží. Možná, že při čtení těchto řádků se
mnohému z vás vybaví vzpomínky na mládí, kdy sám sbíral barev-
né zoubkované obrázky, a rozhodne se příště přijít mezi nás.

Za uskutečnění besedy děkujeme MěÚ Bojkovice, zejména
místostarostce paní Ogrodníkové a vedoucí OKŠ paní Špirito-
vé, dále pak účastníkům a těm, kteří ochotně zapůjčili zajímavé
materiály pro tuto akci.

Jsme na počátku nového roku, a proto dovolte popřát spo-
luobčanům hodně zdraví, spokojenosti a zájmovým sběratelům
pěkné přírůstky do sbírek.

Klub filatelistů 06-77
Bojkovice

3. ročník Koštu slivovice
Vážení přátelé,
opět je tu období pro zpracování ovoce na ovocný destilát.
Stopka dobrého destilátu z vlastní sklizně ovoce by měla být

chloubou každého pěstitele. Proto pěstitelská pálenice Bojkovice opět
uskuteční dne 26. února 2005 již 3. ročník Koštu slivovice.

Pro zdárný průběh Koštu je prováděn odběr vzorků od pěstitelů
v láhvích od limo 0,3 l pálené v letošní sezóně.

Příjem vzorků bude do 20. ledna 2005 mimo středu v pálenici
Bojkovice.Pěstitel, který má zájem o účast na koštu, si přímo v pále-
nici vyžádá sodovkovou láhev od pracovníka pálenice. Tuto pak ode-
vzdá a pracovník pálenice provede evidenci - u láhve uvede číslo
vzorku. Evidence bude opět tajná.

Vzorek zůstane otevřen po dobu pěti dnů a pak uzavřen. Vzorky
budou hodnoceny dle druhu ovoce: švestky a durancie, hrušky, jabl-
ka a ostatní.

Děkujeme všem pěstitelům, kteří svým příspěvkem podpoří zdár-
ný průběh Koštu.

Organizační výbor Koštu
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Štěpánská zábava
V neděli 26. prosince

v Kulturním domě v Bojkovicích

Vystoupí skupina HBS hrající starší rockové hity
Jako host vystoupí QUEEN Revival /F. Mercury/,

hrající hity této známé skupiny.

Vedení společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. pořádá

v pátek 21. ledna 2005

III. reprezentační ples
Program

Ohňostroj, předtančení, losování vstupenek

K tanci a poslechu hrají dechová hudba Vlkošáci,
taneční skupina MADUSONG,

cimbálová muzika Slavičan, Skaláci.

Začátek ve 20.00 hodin, Kulturní dům Bojkovice.

Myslivecké sdružení NIVA Bojkovice

Vás srdečně zve na

Myslivecký ples
který se bude konat

v pátek 18. února 2005
v Kulturním domě v Bojkovicích.

Hraje dechová hudba Podhoranka
a taneční skupina MADISON.
Zahájení plesu ve 20.00 hodin,

bohatá tombola,
zvěřinové speciality.

Pozvánka na výlet
Novou expozici otevřelo Muzeum jihovýchodní Moravy

v Malenovicích. Čím si upoutá naši pozornost ? Je nazvána Dře-
vo, proutí, sláma a je věnována tradiční rukodělné výrobě na
Valašsku. U zrodu této výstavy stál především PhDr. Karel Pav-
lištík, který třicet let chodil za lidmi po Valašsku, nasbíral stovky
předmětů a nástrojů, které by časem nenávratně zmizely.   Na-
jdete ji v budově zrekonstruované hájenky u malenovického hra-
du a můžete obdivovat předměty denní potřeby, které používali
naši předkové. Ozdobou této expozice je i  betlém vyrobený
panem Františkem Zuskou. A tak při této návštěvě na vás dých-
nou časy třeba prázdnin u babičky, kde některé předměty byly
denně používány. Proto tato expozice má ohromný význam i
pro mladší generaci, vždy� některé předměty jsou  k vidění už
jen v muzeu. A v Malenovicích je máte pohromadě díky dlou-
holetému úsilí Dr. Karla Pavlištíka, Dr. Aleny Prudké a všech,
kteří se o tuto expozici zasloužili. Děkujeme.

MŠ

Nové knihy
Luhačovické nakladatelství Atelier IM vydává v těchto

dnech příběhy provodovského duchovního správce Františ-
ka Müllera.

První svazek je věnován Provodovu - Mariánské poutní
místo v Provodově a Provodov v minulosti.

Druhý svazek, který vychází pod názvem Báje a pověsti,
obsahuje poutavé příběhy z kraje mezi Starým a Novým Svět-
lovem a z Vizovických vrchů.

Připravuje se ještě vydání třetího svazku, kde si můžete
přečíst i humoresky ze života cigánů a pytláků na Luhačovic-
ku a Bojkovsku.

Jeden svazek se prodává za 186,- Kč. Knížky budou k dis-
pozici v Městské knihovně, zakoupit si je můžete v lednu na
Městském úřadě v Bojkovicích u M.Špiritové.

Argema v Bojkovicích
V pátek 11. 2. 2005 v Kulturním domě

v Bojkovicích vystoupí již několik let známá
a populární skupina ARGEMA.

Jako host vystoupí pražská diskotéková skupina VERONA,
která je známá z rádií i televize.

Akci doplní diskotéka Rádia Zlín.

Předprodej vstupenek ve stánku u paní Hődlové.
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ROK EUCHARISTIE
Dne 17. října 2004 svatý otec slavnou bohoslužbou v Římě zahájil

ROK EUCHARISTIE. K Roku růženci světla, který zasáhl celý svět,
nyní přichází nový  ROK EUCHARISTIE. V tomto roce jde převážně
o to, abychom dovedli lépe odpovídat při mších svatých, abychom za-
ujímali správný postoj při každé bohoslužbě.

Účastníme-li se mše svaté s vírou a čistým srdcem, máme nejplněj-
ší přístup k tajemství našeho vykoupení. Jestliže v čase eucharistické
oběti svěřujeme sebe a své drahé, Spasitel uzdravuje ty největší rány a
zbavuje nás největšího otroctví.

9. 2. Popeleční středa, začátek doby postní. Nezapomínejme napl-
nit postní dobu modlitbou, půstem, smířením, pokáním, dobrými skut-
ky. A� se nám postní doba stane opravdovou dobou milosti.

ELA

Poděkování panu Janu Palackému
Učitel hudby pan Jan Palacký hrával na varhany v bojkovské far-

nosti 25 let. Jeho velikým přáním, z důvodu vysokého věku, bylo pře-
dat službu varhaníka  novému nástupci. Po nastoupení nového varha-

Pražský světící biskup
Václav Malý v Bojkovicích

Na pozvání pastorační rady farnosti navštívil v neděli 17. října 2004
J.E. Mons.Václav Malý Bojkovice. K přítomným posluchačům v zapl-
něné nové jídelně ZŠ TGM přednesl téma - Evropská unie a katoličtí
křes�ané.

Z důvodu, že jsme se setkávali a stále se ještě sekáváme s demago-
gií některých představitelů státu, kteří víceméně Evropskou unii (dále
jen EU) zpochybňují, bylo velmi poučné a obohacující poslechnout  si
na toto téma člověka velmi fundovaného. Pan biskup V. Malý se za
Českou biskupskou konferenci zúčastňuje 2 x ročně jednání katolic-
kých biskupů v Bruselu, na kterých jsou informováni, jakým směrem
se EU ubírá a o čem se v jednotlivých institucích EU diskutuje.

   Ve svém hodinovém výkladu objasnil řadu podstatných věcí.
Vystihl, co EU je, jaké pohyby se v ní dějí a jaký je postoj katolické
církve, potažmo dalších křes�anských církví.

Objektivně zhodnotil kořeny vzniku EU, její padesátiletý vývoj,
současnost, vizi do budoucna i případná rizika.

  Několik vět z přednášky pana biskupa: " Základní myšlenka EU
spočívá v tom, že je to prostředek k lepšímu světu, ke světu bez kata-
strof a bez nějakých krizí,
které pak postihují celé vel-
ké zástupy obyvatel. Cílem
EU je, aby se z Evropy stala
lidská, politická a kulturní
komunita občanů a států,
kde se začíná od člověka.
Aby Evropa byla  sociálně
spravedlivá, ekologicky cit-
livá a politicky integrovaná,
tzn. bezpečné hranice,
územní integrita a respekto-
vání suverenity jednotlivých
států. Není pravdou, že EU znamená pohlcení jednotlivých států.

Velkou výhodou EU je, že se vyrovnávají hospodářské a sociální
rozdíly mezi jednotlivými státy, dále  společný postup v boji proti or-
ganizovanému zločinu.

Rizikem členství v EU je, že s rozvojem technologie je velká kon-
kurence pracovních sil, v níž mají zelenou ti nekvalifikovanější pra-
covníci."

Na přednášku bezprostředně navazovala beseda, ve které pan bis-
kup ochotně a věcně odpověděl přítomným na řadu zajímavých dota-
zů. Např. na vzpomínky z listopadu 1989, kdy z tribuny na Letenské
pláni (tehdy ještě jako kněz bez státního souhlasu) moderoval mítin-
ky, na kterých se schází třičtvrtě milionů lidí, po kterých padl totalitní
komunistický režim v naší zemi. Deo gratias.

František Slavíček, místostarosta

Tři králové znovu na koledě
"Co je v Betlémě nového, že pospícháte do něho ?"
"Narodil se tam Spasitel, všeho světa Vykupitel."
V den svátku Tří králů vzpomínáme Zjevení Páně - v podobě hvěz-

dy. Mudrci od východu šli za hvězdou a přišli až do Betléma v Judsku,
aby se poklonili narozenému králi. V Betlémě opravdu našli Jezulátko
a ihned nabyli jistoty, že je to skutečný Spasitel, proroky předpovědě-
ný. Odevzdali P.Marii a sv. Josefovi dary a svým klaněním vzdávali
hold Vykupiteli. Na Tři krále začíná období masopustu a končí Pope-
leční středou, kdy začíná půst.

Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar šli do Betléma, ale naši ko-
ledníci ustrojeni v bílých rochetkách a hábitech s papírovými korunkami
na hlavě přicházejí do vašich rodin koledovat a o Pánu prozpěvovat.

Česká katolická charita pořádá již pošesté tuto akci, při které kole-
dují děti za doprovodu dospělého vedoucího, aby do zapečetěných po-
kladniček přijali dary od vás. Dary, které z lásky dáte, slouží jako pro-
středky na pomoc svým bližním, kteří trpí hladem a nouzí nebo na
místní charitní projekt, pro lidi, kteří v životě nemají štěstí.

Naši koledníčci se již těší na setkání s milými a hodnými lidmi.
Třeba na paní, která je pozve na hrníček teplého čaje, nebo na babič-
ku, která si ráda s koledníky zazpívá koledu svého mládí, nesmí také
zapomenout napsat iniciály K+M+B nad každé dveře. Mnozí lidé,
kteří o kolednících slyšeli v televizi, čekali již s připravenou částkou.

Díky obětavým dětem i dospělým a štědrým dárcům budeme moci
i letos překonat nesnáze  a problémy, které se staví do cesty. Koledo-
vání není jen o penězích, ale především o lidské lásce k bližním a dob-
rotě.

Naše letošní koledování proběhne následovně - v pátek 7. ledna
odpoledne a v sobotu  8. ledna dopoledne. Zároveň bude v kostele
umístěna, jako i v minulých letech, jedna pokladnička pro ty dárce,
kteří nebudou doma nebo se do jejich ulic koledníci nedostanou. Těší-
me se na vaše milé přijetí a vaši štědrost.

níka o první neděli ad-
ventní jsme prožili o dru-
hé neděli adventní vý-
znamný den. Po ranní
bohoslužbě jsme panu
učiteli Janu Palackému
poděkovali za obětavou
službu 25 -ti let varhaní-
ka pro Pána Boha a far-
nost. Pan učitel v závě-
rečném slovu poděkoval
všem, zejména kněžím, schole, farníkům a řidičům, kteří ho poslední
dobou za nepříznivého počasí  vozili na bohoslužby. Dále popřál far-
nosti do dalších let, aby se rozvíjela jak po stránce duchovní tak i po
stránce hudební. Na závěr poděkování všichni přítomni zatleskali.

Duchovní  správa farnosti vyprošuje všem farníkům i všem obča-
nům milostiplné svátky vánoční.

Do nového roku 2005 vyprošujeme stálou ochranu a pomoc Panny
Marie, dary Ducha Svatého a Boží požehnání.

P. Radomír Němeček, farář
P. Savio Pavel Řičica, kaplan




