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Prezentace nové knihy
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci se 

Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, Centrem péče o tradiční 
lidovou kulturu Zlínského kraje, s odbornou redakcí Lucie Uhlíkové 
- vydala v Edici Zlínský kraj, svazek 8 publikaci

Cimbálové muziky Zlínského kraje.
V katalogu cimbálových muzik nalezneme i naše domácí
na str. 26  Cimbálová muzika Jaroslava Pavlíka,
na str. 42 Cimbálová muzika 

Čardáš a také v přehledu dět-
ských cimbálových muzik muzi-
ka Světlovánku – ZUŠ Bojkovice 
pod vedením Jaromíra Daňka.

Publikaci můžete zakoupit 
v Knihovně Františka Bartoše 
ve Zlíně, případně v IC za 180,- 
Kč, a získáte tak detailní přehled 
/včetně fotografií/ všech cimbá-
lových muzik ve Zlínském kraji.

  MŠ

Gratulace
Knihovna v Bojkovicích má dlouholetou tradici. Její kořeny můžeme 

vystopovat až do roku 1864. Od té doby prošla řadou změn, stěhování 
a „střídání“ knihovníků.

Blíže se zájemci  o její historii mohou mimo jiné dočíst na INTERNE-
TU – na stránkách města  -  www.bojkovice.cz.

Já bych se chtěla zaměřit až na rok 1955, kdy v únoru odchází dosavad-
ní knihovník pan učitel Guryča na měšťanskou školu do Bánova a knihovnu 
předává paní Anně Otřísalové.

V tomto období má knihovna 128 čtenářů, 1 647 svazků knih a za rok 
1955 dosahuje 4 588 výpůjček. V této době je knihovna umístěna v domě 
Richarda Sedláře na Podkostelí. V roce 1965 se knihovna stěhuje do domu 
pana Aloise Ficka. 

 Od ledna 1967 vede knihovnu paní Anna Otřísalová už na základě 
smlouvy o dílo s Okresní lidovou knihovnou v Uherském Hradišti a dostává 
malou mzdu (do této doby byla práce v knihovně dobrovolná – bez nároku 
na plat).

Od července 1967 pak přechází do pracovního poměru na úvazek 0,5 a 
knihovna se tak stává knihovnou profesionální a právě v té době se začíná 
vytvářet profesionální síť knihoven /1968/.

Od ledna 1969 je pracovní úvazek paní Otřísalové zvýšen na úvazek celý a knihovna se tak stává plně profesionální. Jako první na okrese 
byla pověřena Okresní knihovnou v Uherském Hradišti střediskovou funkcí – stará se i o knihovny v okolí.

V květnu 1969 je knihovna přestěhována do budovy Městského národního výboru (dnešní Informační centrum). V tomto roce má 
knihovna již 398 čtenářů, 5 596 svazků knih a dosahuje 13 162 výpůjček. Za svého působení v knihovnictví získala řadu ocenění jak osob-
ních, tak pracovních.

Paní Anna Otřísalová pracuje v knihovně na plný úvazek až do svého zaslouženého odchodu do důchodu, kdy od 1. července 1973 na-
stupuje na její místo Božena Ryzová. V tomto roce dosahuje knihovna již 19 296 výpůjček.

Proč o tom všem píši? - Je to jednoduché. 
Paní  Anna Otřísalová se naprosto neodmyslitelně zapsala  natrvalo do historie a budování knihovnictví v Bojkovicích, ale také na okrese. 

A za to jí patří velký dík nás všech. 
Byla to také ona, kdo mě osobně přivedl k této práci. K práci, která  ani zdaleka není a nikdy nebyla jednoduchá (i když se to tak napohled 

zdá). K práci, která se mi stala nejen celoživotním „chlebem“, ale také velkým koníčkem a láskou.  
A já bych jí chtěla touto cestou moc a moc poděkovat.
Poděkování jí patří také za to, že i přes svůj věk na knihovnu a dění v ní nezapomíná  a svou „velkou troškou do mlýna“ pomáhá její 

činnost i Bojkovice zviditelnit a nedat na ně zapomenout. Vždyť umožnila městu vydat druhé vydání knihy, která má pro město nesmírnou 
důležitost a která je dílem jejího tatínka. Jde o knihu pana Karla Doliny – Kronika Bojkovic.

Její prezentace proběhla v březnu právě v městské knihovně.
Také svými vzpomínkami na vánoční období v době svého dětství, které poskytla jako podklad pro vánoční besedu, dala najevo svůj stále 

neutuchající zájem o dění v knihovně. Poskytla a poskytuje nám – tedy knihovně i městu – řadu materiálů a podnětů, které budou v činnosti 
těchto zařízení určitě postupně využity. Děkujeme.

K jejímu nádhernému životnímu  jubileu jí přejeme stále hodně elánu, štěstí a především zdraví. Paní Otřísalová, děkujeme Vám  a já 
osobně ještě jednou – díky.                                                                                                                                                        Božena Gajdová

Reprezentovali město
� Dětský folklórní soubor Světlovánek na krajské soutěži 

dětských folklórních souborů postoupil. Obě skupiny /Malý 
Světlovánek i Světlovánek/  byly výborné, také je velice dobře  
hodnotila odborná porota. Děcka byla za všechno pochvále-
ná. Je to pro ně určitě velká motivace k další práci. Pochvala 
souboru patří i za reprezentaci Bojkovic na festivalu v Popradu 
a okolí.

� Dětský pěvecký sbor Tulipán při ZUŠ Bojkovice zpíval 
týden v Itálii. Konkrétně v přímořském městečku Cesenatico 
blízko Rimini. Radost dělali nejen Italům, ale i českým studen-
tům hotelových škol. Uprostřed právě probíhajících květinových 
slavností se ani náš Tulipán z Bojkovic neztratil, bohatší o nové 
zážitky a dojmy, o nová přátelství, nové písničky.

� Do Koreje se spolu se souborem Vlčnovjan vydala i cim-
bálová muzika Čardáš z Bojkovic. Účinkovala tam na Šaman-
ském festivalu Gangneung Danoje ve dnech 9. – 14.6. 2005.
Tento pobyt se stal určitě nezapomenutelným zážitkem pro 
Antonína Jurigu, Šárku a Kláru Salvetovy, Martinu Miličkovou 
a Jana Špirita.

MŠ
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Určitě jednou z největších kulturních akcí v Bojkovicích se stal folklorní festival Světlovský bál, který pořádal místní 
dětský soubor Světlovánek.

Byly to pro pořadatele hektické tři dny, ve kterých byla prověřena jejich organizační schopnost, ochota pomoci jak ze 
strany příznivců, tak i rodičů dětí působících ve Světlovánku a cimbálové muzice. Vedoucím Světlovánku Marii Maňasové 
a Jitce Maštalířové patří obrovský dík za pohodové zvládnutí tohoto náročného úkolu. 

Tak se na tři dny staly Bojkovice hostitelským městem pro soubory Venček z Popradu a Pramienok z Vikartovců s tempe-
ramentní muzikou ze Slovenska a pro Hanáček z Brna. Když k tomu vezmeme ještě místní Malý Světlovánek, Světlovánek 
a Světlovan, vyjde nám spousta účinkujících, ze kterých se stali kamarádi. Diváků bylo hodně nejen na dvou pátečních 
koncertech pro školy. Malí tanečníci potěšili také obyvatele Penzionu i Domu s pečovatelskou službou, byli vidět v průvodu 
městem a na společném vystoupení na „Goldovci“ a především v hlavním sobotním festivalovém programu v kulturním 
domě. Tam byl mezi hosty i poslanec Parlamentu ČR a bývalý člen Světlovanu Ludvík Hovorka.

Zástupci souborů byli přijati starostou města, kterému zahrála cimbálová muzika ZUŠ Bojkovice.
Byla to velká kulturní událost a určitě si všichni přejeme, aby se stala tradicí.
           MŠ


