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Vážení spoluobčané,

pomalu, ale jistě nás opouští studené léto, které snad bude nahrazené teplým podzimem. Dětem znovu začnou školní 
povinnosti a ve škole je přivítá nový ředitel Mgr. Zdeněk Ogrodník ml. Nový ředitel byl vybrán z konkursního řízení v červenci 
tohoto roku. V komisi byli zástupci města (Mgr. Petr Viceník a Mgr. Lubomír Bienert), paní učitelka Mgr. Hana Vrágová, zástupce 
školské rady bojkovské školy paní Helena Charvátová, zástupce školského úřadu Zlínského kraje Mgr. Dalibor Blecha, školské 
inspekce Mgr. Libuše Němečková  a ředitel základní školy z Uherského Brodu Mgr. Zdeněk Moštěk. Do konkursu podali při-
hlášku čtyři kandidáti, k osobnímu pohovoru se dostavil Mgr.Zdeněk Ogrodník a Mgr.Gabriela Vojtěšková z Dolní Lhoty. Mgr. 
Zdeněk  Ogrodník byl komisí vyhodnocen jednoznačně jako vhodnější kandidát a rada města ho k 1. 8. 2011 jmenovala do 
funkce ředitele ZŠ TGM Bojkovice. Přejme mu, aby byl ve své funkci alespoň tak úspěšným ředitelem, jako jeho předchůdce, 
kterému patří ze strany zřizovatele velký dík za odvedenou práci a perfektní reprezentaci města nejen v regionu, ale i v celé 
republice.

V tomto čtvrtletí doběhlo několik investičních akcí na kanalizaci v Bojkovicích – Potok, sběrač u Eurokempu, povodňové 
škody Kosmákova a rozšíření propustku u Moravia Cans a.s. směrem k přehradě. V Přečkovicích byl dořešen kanalizační vtok.

Město Bojkovice začalo taktéž s aktivním výběrem nedoplatků, které vznikly převážně z nájmů bytových prostor. Jejich výška 
již překročila 750 tis. Kč, a proto byly na neplatiče, kteří neuzavřeli s městem splátkový kalendář, podány žaloby k soudu.

Taktéž se „mimo plán“ podařilo opravit dlouhodobě havarijní stav na místní komunikaci Podhájí a vytvořit průchod mezi 
muzeem a hasičárnou. Při odstranění původních betonových panelů došlo k odkrytí více jak 200 let staré kamenné studny, jejíž 
nadzemní část bude díky sponzorskému daru firmy Natrix znovu vyzděna z kamene, čímž dojde ke zkulturnění dříve nevzhled-
ného koutu města. Na plochu za hasičárnou byly taktéž přesunuty stoly pro trhovce, které by měly být využívány zejména pro 
prodej čerstvé zeleniny a jiných potravinářských produktů. V této souvislosti připravuje vedení města nový tržní řád, který mimo 
specifikaci provozu tržnice bude obsahovat i úplný zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města Bojkovic. Ten-
to zákaz je dle mého názoru cestou, jak zejména starší spoluobčany ochránit před agresivním chováním zástupců některých 
firem.

Na podzim by mělo taktéž proběhnout čištění koryta Olšavy od naplavenin a plánovaná rekonstrukce veřejného osvětlení 
na celém území města.

Ve středu 27. července se  prohnala nad Přečkovicemi  bouřka se silným deštěm. Směrem od hájenky vznikla 30-50 cm 
přívalová vlna, která zaplavila sklep RD a přes zahrádky dotekla do potoku Kladenka. Mimo zaplavení sklepa a zanesení kana-
lizace naplaveninou k dalším vážnějším škodám nedošlo. S likvidací následků pomohli hasiči z Bojkovic a Uherského Brodu. 
V minulosti došlo k nešťastnému zatrubnění bezejmenného potoka, který dříve volně protékal obcí. Přestože je zatrubnění 
provedeno rourami o průměru až 1 m, v případě lokální bouřky to nestačí k převedení veškeré srážkové vody, která se kanali-
začními vpustmi dostává na povrch. Technické řešení daného problému v podstatě neexistuje. Bylo svoláno jednání s Lesy ČR 
coby majitelem retenční nádrže za účelem jejího využití tak, aby došlo k co největšímu utlumení přívalu.

V sobotu 12. listopadu se  v rámci třetího ročníku RALLYSHOW Uherský Brod uskuteční dvě rychlostní zkoušky  Rudimov – 
Bojkovice a Rudice - Přečkovice. Jedná se o volný podnik v automobilových soutěžích, pořádaný na konec sportovní sezóny 
v našem regionu. Podnik je každoročně přenášen ČT 4 Sport.

Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití zbytku léta a školákům radostný vstup do 
nového školního roku.

Mgr.Petr Viceník, starosta města 

K poslednímu červenci 2011 
se s námi rozloučil dlouholetý 
ředitel Základní školy T. G. Ma-
saryka v Bojkovicích Mgr. Zde-
něk Ogrodník. Chtěl bych mu 
při této příležitosti poděkovat 
za jeho dlouholetou a obětavou 
pedagogickou práci a práci ře-
ditele školy.

Dokázal jste za svého pů-
sobení v učitelském úřadě najít 
u každého svého žáka jeho kla-
dy, dovednosti a ty se snažil v co 
největší možné míře rozvíjet.

Snažil jste se  žáky do živo-
ta  připravit tak, aby z nich nebyly na-
učné  slovníky a chodící encyklopedie, 
ale aby byli vždy připraveni se správně 
rozhodnout pro dobré věci, pro správná 
řešení v každé životní situaci.

Svému pedagogickému sboru jste 
byl každodenně vždy dobrým rádcem, 
pedagogickým poradcem s ohledupl-
ným a lidským přístupem. 

Ohlédneme-li se nazpět a vzpome-
neme na naši základní školu, vybavu-
jeme si dlouhá desetiletí jen  jednu a ve 
své podobě stále stejnou budovu. Za 
posledních dvacet let na Vašem postu 
ředitele školy zaznamenáváme význam-
né změny. V roce 1993 jste se zasloužil 
o výstavbu nového učebnového pavilo-
nu Základní školy T. G. Masaryka, v roce 
1996 jste otevíral novou sportovní halu,  

v roce 2002 jste se mohl 
pochlubit novým vstupním 
a stravovacím pavilonem, 
v roce 2009 jste slavnost-
ně otevřel sportovní areál 
základní školy a pochlubil 
se novým kabátem původ-
ní základní školy v rámci 
projektu úprav budov škol 
v majetku města Bojkovi-
ce do nízkoenergetického 
standardu. Tak obrovský 
kus díla a úsilí za tak krát-
kou dobu zasluhuje velké 
uznání a poděkování  nejen 

vedení města, ale i všech spoluobčanů 
a právem Vám patří ocenění medailí 
města „Za zásluhy o rozvoj města“.

Já Vám, Vážený pane řediteli, za 
Vaši dosavadní práci a veškerou oběta-
vost a lásku, se kterou jste vychovával 
mnoho svých žáků, upřímně děkuji.

Mgr. Petr Viceník, starosta města

Poděkování
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Usnesení zastupitelstva a rady města je 
upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu 
osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze 
těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí 
oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, na sekretariátu Městského úřadu Bojkovi-
ce, Sušilova 952, Bojkovice. 

Zastupitelstvo města Bojkovice na 
svém jednání 9. června 2011 mimo 
jiné projednalo a
• schválilo program Zastupitelstva města 

Bojkovice 
• schválilo činnost rady od posledního za-

sedání ZM 
• schválilo celoroční hospodaření měs-

ta Bojkovice za rok 2010 včetně zprávy 
o přezkoumání hospodaření města Bojko-
vice za rok 2010, a to bez výhrad 

• schválilo rozpočtové opatření č. 1/2011 
k rozpočtu města Bojkovice na rok 2011

• schválilo odprodej  pozemku par.st.č. 
1344 zast.plocha a nádvoří o výměře 211 
m2, pod bytovým  domem č.p. 907, po-
zemku par. st. č. 1345 zast. plocha a ná-
dvoří o výměře 252 m2, pod bytovým do-
mem č.p. 908, pozemku par. st. č. 1346 
zast. plocha a nádvoří o výměře 211 m2, 
pod bytovým domem č.p. 909, podílu 
103185/125740 na pozemku par.st.č. 
1338 zast. plocha a nádvoří o výměře 249 
m2, pod bytovým domem č.p. 910-911, 
podílu 103185/125740 na pozemku par. 
st. č. 1306 zast. plocha a nádvoří o výmě-
ře 207 m2, pod bytovým domem č.p. 910-
911, pozemku par.st.č. 1305 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 178 m2, pod bytovým 
domem č.p. 943, pozemku par.st.č. 1304 
zast. plocha a nádvoří o výměře 177 m2, 
pod bytovým domem č.p. 944, podílu 
906/1000 na pozemku par.st.č. 1469 zast. 
plocha a nádvoří o výměře 212 m2, pod 
bytovým domem č.p. 722-723, podílu 
906/1000 na pozemku par. st.č. 1468/1 
zast. plocha a nádvoří o výměře 217 m2, 
pod bytovým domem č.p. 722-723,v ka-
tastrálním území Bojkovice, za cenu dle 
znaleckého posudku s použitím koeficien-
tu 0,4. Kupující zajistí a uhradí veškeré ná-
klady spojené s odprodejem pozemků, tj. 
znalecký posudek, daň z převodu nemo-
vitosti a poplatek za vklad kupní smlouvy 
do KN.

• schválilo odprodej podílu na pozemku  
parcela č. st. 1338 zast. plocha a nádvo-
ří o výměře 249 m2, par. č.st. 1306 zast. 
plocha a nádvoří o výměře 207 m2 pod 
byt. domem č.p. 910, č.p.911 v kat. úze-
mí Bojkovice, paní A. H., bytem Bojkovi-
ce - podíl 4706/125740, paní D. K., bytem, 
Bojkovice podíl 4706/125740, panu Ing. J. 
K., bytem Bojkovice podíl 13143/125740, 
dále  odprodej podílu na pozemku par-
cela č. st. 1468/1 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 217 m2, par. č. st. 1469 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 212 m2 pod 
bytovým domem č.p. 722, č.p. 723 v kat. 
území Bojkovice, p. J. P., bytem Bojkovice, 
podíl 44/1000, p. D. S., bytem Bojkovice, 
podíl 25/1000 do SJM manž. J. a D. S., 
bytem  Bojkovice, podíl 25/1000, za cenu 
dle znaleckého posudku s použitím koefi-
cientu 0,4. 

 Kupující zajistí a uhradí veškeré náklady 
spojené s odprodejem pozemků, tj. zna-
lecký posudek, daň z převodu nemovitosti 
a poplatek za vklad kupní smlouvy do KN.

• schválilo majetkoprávní vypořádání po-
zemků v kat. území Bojkovice, po ukonče-
ní stavby „Silnice II/495: Bojkovice, most 
ev.č. 495-028“ formou darovací smlouvy. 
Pozemky ve vlastnictví města Bojkovice 
(LV č. 10001) bezúplatně převáděné do 
vlastnictví Zlínského kraje: 
-  p.č. 5353/73, výměra 118 m2, ostatní 

plocha/silnice
- p.č. 5436/37, výměra 2 m2, ostatní plo-

cha/silnice
- p.č. 5437/3, výměra 108 m2, ostatní plo-

cha/silnice
- p.č. 5438/15, výměra 53 m2, ostatní plo-

cha/silnice
- p.č. 5438/17, výměra 53 m2, ostatní plo-

cha/silnice
 Pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje 

(LV č. 1159) bezúplatně převáděné do 
vlastnictví města Bojkovice:

- p.č. 5383/7, výměra 84 m2, ostatní plo-
cha/komunikace

- p.č. 5383/8, výměra 16 m2, ostatní plo-
cha/komunikace

- p.č. 5383/9, výměra 1 m2, ostatní plocha/
komunikace

- p.č. 5390/4, výměra 298 m2, ostatní plo-
cha/komunikace

- p.č. 5438/14, výměra 91 m2, ostatní plo-
cha/komunikace

• schválilo odprodej části pozemku par. 
č. 3980/3 ost. plocha, ost. komunikace 
o přibližné výměře 140 m2, v katastrálním 
území Bojkovice, za cenu znaleckého po-
sudku, manž. P. a H. U., bytem Bojkovice. 
Přesná výměra bude stanovena geomet-
rickým oddělením pozemku. K oddělení 
pozemku bude přizván pracovník ORMŽP. 
Kupující uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem pozemku, tj. geometrický  
plán na oddělení pozemku, daň z převo-
du nemovitostí, poplatek za vklad kupní 
smlouvy. 

• schválilo zveřejnit na úřední desce města 
po dobu 15 dnů záměr města na směnu 
pozemků ve vlastnictví města Bojkovi-
ce (LV 10001) převáděné do vlastnictví 
p. Ing. F. U.: par.č. 2133/18 o výměře 58 
m2, trvalý travní porost, část par.č. 5356/1 
o cca výměře 550 m2  v kat. území Boj-
kovice. Přesná výměra pozemku par.č. 
5356/1 bude stanovena geometrickým 
plánem na oddělení pozemku. Pozemky 
ve vlastnictví   Ing. F. U.,  687 71  Bojkovice 
(LV 1396) převáděné do vlastnictví města 
Bojkovice:

 par.č. 5357/38 o výměře 18 m2, trvalý trav-
ní porost,

 par.č. 2206/1  o výměře    8 m2, orná půda,
 par.č. 5357/9 o výměře 442 m2, trvalý travní 

porost
 par.č. 5357/39 o výměře 51 m2, trvalý trav-

ní porost,
 par.č. 2148/16 o výměře 30 m2, trvalý trav-

ní porost,
 par.č. 2148/18 o výměře 112 m2, trvalý 

travní porost,
 par. č. 2148/17 o výměře 12 m2, trvalý trav-

ní porost, v kat. území Bojkovice. 
Rozdíl výměry mezi směňovanými pozem-
ky nebude finančně vyrovnáván. Poplatek 
za vklad směnné smlouvy do katastru 
nemovitostí a daň z převodu nemovitostí 
zaplatí strany rovným dílem. 

• schválilo smlouvu o výpůjčce na poze-
mek par. č. 82/1 hřbitov o výměře 7.372 
m2, par. č. st. 456 zast. pl. o výměře 30 m2 
a par. č. st. 457 zast. pl. o výměře 35 m2 
v kat. území Bojkovice mezi Římskokato-
lickou farností Bojkovice a městem Bojko-
vice 

• schválilo zveřejnit na úřední desce města 
po dobu 15 dnů záměr města na odprodej 
pozemku par.č. st. 828 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 751 m2 v katastrálním 
území Bojkovice 

• schválilo smlouvu o uzavření budoucí kup-
ní smlouvy mezi městem Bojkovice a pa-
nem Ing. M. M. na odprodej části pozemku 
par. č. 5436/2 v kat. území Bojkovice

• schválilo cenu za prodej části pozemku 
par. č. 5436/2 v k.ú. Bojkovice, která činí 
600 Kč/m2

• schválilo zařadit finanční prostředky ve 
výši 1 090 tis. Kč do výdajů rozpočtu měs-
ta Bojkovice na rok 2011, na realizaci akce 
„Veřejné osvětlení Bojkovice“. Do příjmů 
rozpočtu města Bojkovice v roce 2011 
zařadit dotaci ve výši 400 tis. Kč a částku 
690 tis. Kč vlastních prostředků města na 
dokrytí této akce.

• schválilo uzavření smlouvy se zhotovite-
lem akce „Kolelač Bojkovice – rozšíření 
stávajícího  propustku“s firmou - SÚS Slo-
vácka s.r.o., Uh.Hradiště

• revokovalo usnesení č. 85/4/2011 ze dne 
28. 4. 2011 - smlouva o uzavření budoucí 
kupní smlouvy mezi městem Bojkovice 
a p. Ing. M. M. na odprodej části pozem-
ku par. č. 5436/2 v kat. území Bojkovice. 
Cena je 650 Kč/m2. 

• schválilo usnesení Zastupitelstva města 
Bojkovice č. 88/4/2011 ze dne 28.4.2011 
(dohodu o splácení dluhu uzavřenou mezi 
městem Bojkovice a paní J. K., bytem 
Bojkovice. Tato dohoda bude doplněna 
o standardní inflační doložku dle stanove-
ných pravidel)

• jmenovalo za zřizovatele - Město Bojkovi-
ce do Školské rady při Základní škole T. 
G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské 
Hradiště: 

 o Ing. Vladislava Pavlackého 
 o Helenu Hustákovou 
 o Mgr. Petra Viceníka 
 o Ing. Annu Mikuláškovou                       

Příští zasedání Zastupitelstva města Boj-
kovice se bude konat ve čtvrtek 15. září 2011

Zastupitelstvo města Bojkovice
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Rada města Bojkovice na svých za-
sedáních mimo jiné projednala a dne  
9. června 2011
• schválila Smlouvu o zřízení věcného bře-

mene na částech pozemků par.č. 3949/16 
ost. plocha ost. komunikace, par.č. 
5379/1 ost. plocha ost. komunikace, par.č. 
5436/1, par.č.5437/37, par.č. 5438/10, 
par.č. 5438/17 par.č. 5353/1 v k.ú. Bojkovi-
ce, mezi  městem Bojkovice a  Telefónica 
O2, Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 
4. Věcné břemeno vymezené GP č. 1390-
334/2010 a č. 1392-334/2010, spočívá 
v právu zřízení (uložení), provozu, údržby 
a oprav podzemního vedení v k.ú. Bojko-
vice, ve prospěch  Telefónica  O2,  Czech 
Republic, a.s.,  se  sídlem Praha 4.

• schválila podání žádosti o zařazení požár-
ní jednotky v Bojkovicích k zabezpečení 
pokrytí území Zlínského kraje, do JPO II/1

• schválila uzavření nájemní smlouvy mezi 
Základní školou T. G. Masaryka Bojkovice, 
okres Uherské Hradiště a Muškařským 
sportovním klubem Bojkovice na část 
přízemí budovy č.p. 460 v k.ú. Bojkovice 
o výměře 77 m2

• schválila vypsání veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na zhotovitele akce „Veřejné 
osvětlení Bojkovice“

• schválila složení komise pro otevírání obá-
lek a hodnotící komise na výběr zhotovite-
le pro akcií „Veřejné osvětlení Bojkovice“ 
ve složení :

člen  náhradník 
-----------------------------------------------------------
Ing. Zdeňka Ondrušková  Vlastimil Zimmermann
Bc.  Jaroslav Staník  Ing. Milan Doruška
Ing. Vladislav Pavlacký  Karel Blahušek 
Lubomír Šišpera  František Kapsa 
Jiří Sojka  Mgr. Miroslav Šmíd 
• schválila „Podmínky čerpání investiční  

dotace v Programu EFEKT 2011“, týkající 
se projektu  Veřejné osvětlení Bojkovice 

• schválila na základě provedeného hod-
nocení  zakázky malého rozsahu na zho-
tovitele akce „Kolelač Bojkovice  - rozší-
ření stávajícího propustku“, zadané jako 
veřejná zakázka malého rozsahu, oslovit 
o uzavření smlouvy na zhotovitele akce 
firmy v následujícím pořadí:  
1. SÚS Slovácka s.r.o., Uherské Hradiště 

 2. Inženýrské konstrukce a stavby s.r.o., 
Olomouc

 3. VHS plus, Vodohospodářské stavby 
s.r.o., Veselí nad Moravou 

• neschválila pokácení 1 ks javoru rostoucí-
ho na pozemku p.č. 5437/2 v k.ú. Bojkovi-
ce  v ulici Mánesova u domu č.p. 1

dne  23. 6. 2011
• schválila postup při obnovení nájmu bytu 

u bytů č. 2, 3, 5, 6, 7, 8 v bytovém domě 
č.p. 580  na Fučíkově čtvrti v Bojkovicích,  
a to následovně: 
- nájemce s platbou nájmu za poslední 

kalendářní rok bez prodlení – na dobu 6 
měsíců

- nájemce s platbou nájmu za poslední 
kalendářní rok s prodlením nebo s dlu-
hem  splatným po sepsání splátkového 
kalendáře a uznání dluhu do šesti měsí-
ců – na dobu 6 měsíců

- nájemce s dluhem na nájmu a sepsa-
ným splátkovým kalendářem se splat-
ností více jak šest měsíců a uznání dlu-
hu - na dobu 3 měsíce

- nájemce s dluhem na nájmu bez sepsá-
ní splátkového kalendáře – bez možnos-
ti obnovení smlouvy o nájmu bytu

• schválila postup při obnovení nájmu bytu 
u bytů pro příjmově vymezené osoby by-
tových domech č.p. 59, 9, 89, a to násle-
dovně: 
- nájemce s platbou nájmu za poslední 

kalendářní rok bez prodlení – na dobu 2 
roky

- nájemce s platbou nájmu za poslední 
kalendářní rok s prodlením nebo s dlu-
hem splatným po sepsání splátkového 
kalendáře a uznání dluhu do šesti měsí-
ců – na dobu 6 měsíců

- nájemce s dluhem na nájmu a sepsa-
ným splátkovým kalendářem se splat-
ností více jak šest měsíců a uznání dlu-
hu – na dobu 3 měsíce 

- nájemce s dluhem na nájmu bez sepsá-
ní splátkového kalendáře – bez možnos-
ti obnovení smlouvy o nájmu bytu

• schválila úpravu sazby za m2 podlahové 
plochy u bytů, u nichž byla k 31. 12. 2010 
ukončena možnost jednostranně zvýšit 
nájemné po zpracování  a zveřejnění ce-
nové mapy zpracovávané MMR

• schválila úpravu sazby za m2 podlahové 
plochy u bytů č. 2, 3, 5, 6, 7, 8  v bytovém 
domě č.p. 580 na  Fučíkově čtvrti v Boj-
kovicích k datu 1. 7. 2011 o míru inflace 
vyjádřenou přírůstkem průměrného inde-
xu spotřebitelských cen za 12 měsíců po-
sledního kalendářního roku zveřejněnou 
Českým statistickým úřadem ve výši 1,5 %

• schválila složení kauce před podpisem 

smlouvy o nájmu bytu a předáním u bytů 
č. 2, 3, 5, 6, 7, 8  v bytovém domě č.p. 
580 na Fučíkově čtvrti v Bojkovicích ve 
výši jednoho měsíčního nájmu. Kauce je 
vratná po provedení vyúčtování služeb 
spojených s užíváním bytu.

• schválila úpravu sazby za m2 podlahové 
plochy u ubytovacího prostoru č. 4 v by-
tovém domě č.p. 580 na Fučíkově čtvrti 
v Bojkovicích k datu 1. 7. 2011 o míru in-
flace vyjádřenou přírůstkem průměrného 
indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců 
posledního kalendářního roku zveřejně-
nou Českým statistickým úřadem ve výši 
1,5 %

• schválila úpravu sazby za m2 podlahové 
plochy bytů pro příjmově vymezené osoby 
v bytových domech č.p. 59 v Bojkovicích, 
č.p. 89 v Krhově a č.p. 9 ve Bzové k datu 
1. 7. 2011 o míru inflace vyjádřenou přírůst-
kem průměrného indexu spotřebitelských 
cen za 12 měsíců posledního kalendářního 
roku zveřejněnou Českým statistickým úřa-
dem ve výši 1,5 % u bytů, jejichž nájemní 
vztah je delší než 12 měsíců 

• schválila zpracování a podání žádosti o fi-
nanční prostředky  z OP Životní prostředí 
– Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody 
a krajiny, oblast 6.5 Podpora regenerace 
urbanizované krajiny, na projekt řešící ze-
leň v areálu ZŠ TGM Bojkovice 

• schválila vypovězení Smlouvy o nájmu 
bytu číslo 5 velikosti 1+1 v bytovém domě 
č.p. 580 na Fučíkově čtvrti v Bojkovicích, 
jehož  nájemcem je J. H., z důvodu dluhu 
na nájemném

• schválila pořádání 3. ročníku RALLY-
SHOW Uherský Brod dne 12. listopadu 
2011 na území města Bojkovice  (RZ Ru-
dimov – Bojkovice a RZ Rudice (přes Pře-
čkovice) Luhačovice)

´ schválila přijetí účelově určeného daru ve 
výši 20 000 Kč od Nadace Děti - kultura - 
sport Mateřskou školou Bojkovice.

dne 19. 7. 2011
• schválila přidělení účelově určeného daru 

ve výši 15 000 Kč od Nadace Děti – Kultu-
ra– Sport Domem dětí a mládeže Bojkovi-
ce, p.o. 

• jmenovala ředitelem Základní školy T. G. 
Masaryka Bojkovice, okres Uherské Hra-
diště  Mgr. Zdeňka Ogrodníka s účinností 
od 1. 8. 2011

• projednala Zprávu o sociální  problemati-
ce města Bojkovice

Vavřinecké hody
Hodový víkend 6. a 7. srpna 2011 byl v Bojkovicích ve zna-

mení Vavřineckých hodů. V sobotním večeru od 20 hodin hrála 
u hasičárny pro své příznivce KASANOVA.

Na nedělní odpoledne u hasičárny  zvala dechová hudba 
Komňané, Zumbu zatančila děvčata z Domu dětí a mládeže, 
které vede Kateřina Kadlecová. Po nich zazpíval mužský pě-
vecký sbor Vavřineček. A poslední součástí vystoupení byla 
ukázka malých hasičů. Nechyběl skákací hrad a trampolína 
pro nejmenší.

Nedůležitější aktér – počasí – bylo příznivé.
MŠ
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DIGITALIZACE v Bojkovicích a okolí
• Na začátku letošního roku přestaly velké vysílače ve 

Zlínském kraji přenášet analogový program ČT2. 
• Komerční televizní programy 2. multiplexu začnou vysí-

lat od 30. listopadu 2011.
• České radiokomunikace sdělují, že analogové vysílání 

bude v Bojkovicích a okolí vypnuto k datu 30. 6. 2012.

Aktuální informace na www.digitálně.cz 
nebo na tel. 800 906 030

Řádné užívání zemědělských 
pozemků

V současné době se stále častěji setkáváme se stížnostmi na 
špatné obhospodařování pozemků jak vlastníky, tak jejich nájem-
ci. Občané si stěžují, že jejich obdělávaná pole jsou zaplevelo-
vána plevelem ze sousedních pozemků, o které jejich vlastníci či 
uživatelé přestali pečovat.

Upozorňujeme majitele a uživatele pozemků na základní po-
vinnosti fyzických osob dle § 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostli-
nolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, kde je dána po-
vinnost vlastníkům pozemků zajišťovat a omezovat výskyt a šíření 
škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda 
jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí ane-
bo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Rovněž v § 3 odst. 1 zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zem. 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů je stanoveno, že 
„hospodařit na ZPF musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, 
aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody 
škodlivými látkami ohrožujícími zdraví  nebo život lidí a existenci 
živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzi-
kální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané 
pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav“.

Apelujeme proto na vlastníky a uživatele pozemků, aby udr-
žovali pozemky v řádném stavu tak, aby nedocházelo ke škodám 
na sousedních pozemcích a ke zbytečným sousedským sporům.

V případě, že vlastníci nebo uživatelé přestanou o svoje po-
zemky pečovat a nechávají je v zapleveleném stavu, vystavují se 
možnosti uložení pokuty dle § 78 zák.č. 326/2004 Sb. o rostlinolé-
kařské péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Věra Jurásková, ORMŽP

Projekty realizované v uplynulém období 2009 - 2010 
za pomoci dotací

Regionální operační program Střední Morava

Komunikace ulic Svatopluka Čecha a Jiráskova 
v Bojkovicích – I.etapa

• celkové výdaje
• dotace

12 461 743,02 Kč
10 088 499,26 Kč

Autobusové zastávky Bojkovice
• celkové výdaje

• dotace
3 580 159,70 Kč
2 811 997,50 Kč

Hasičská zbrojnice Bojkovice
• celkové výdaje

• dotace
9 728 739,00 Kč
8 036 031,60 Kč

Bezpečnostní systém města Bojkovice
• celkové výdaje

• dotace
2 366 113,00 Kč
1 987 535,09 Kč

Sportovní areál ZŠ Bojkovice
• celkové výdaje

• dotace
5 233 576,70 Kč
4 208 147,70 Kč

Operační program životní prostředí
Projekt rekonstrukce budov základních škol v majetku 
města Bojkovice do  nízkoenergetického standardu

• celkové výdaje
• dotace

15 958 000,00 Kč
10 315 000,00 Kč

Projekt rekonstrukce budovy MŠ Bojkovice do  nízko-
energetického standardu

• celkové výdaje
• dotace

9 192 000,00 Kč
3 836 000,00 Kč

Zateplení obalových konstrukcí budovy čp. 172 a 173, 
Bojkovice

• celkové výdaje
• dotace

6 279 000,00 Kč
4 644 000,00 Kč Bc. Bohumila Petrášová

Informace 
Odbor rozvoje města a životního prostředí informuje, 

že  zákonem č. 104/2011 Sb. došlo ke změně zákona 
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, 
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů 
a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve zně-
ní pozdějších změn a doplňků. 

Podle § 13  odst. 8 tohoto novelizovaného zákona 
vydává s účinností od 1. 7. 2011 rybářský lístek obča-
nům České republiky obecní úřad obce s pověřeným 
obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání 
rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří 
se zdržují v obvodu jeho působnosti.

Z uvedeného vyplývá, že MěÚ Bojkovice bude vy-
dávat rybářské lístky občanům, kteří mají trvalý pobyt 
na území města a jeho částí tj. Bojkovice, Bzová, Krhov 
a Přečkovice, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v ob-
vodu jeho působnosti.
Věra Jurásková, Odbor rozvoje města a životního prostředí
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INFORMACE Z RADNICE
Své náměty a připomínky můžete psát 

na e-mailovou adresu 
připomínky@bojkovice.cz

Nakládání s autovraky
Nakládání s autovraky se řídí zá-

konem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v platném znění a dále  
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
v platném znění.  

V § 19, odst. 2, písm. g) zák. č. 
13/1997 Sb. se uvádí, že je zakázáno 
odstavovat silniční vozidlo, které je tr-
vale technicky nezpůsobilé k provozu 
a není opatřeno státní poznávací znač-
kou nebo které je zjevně trvale tech-
nicky nezpůsobilé k provozu. V § 19, 
odst. 3 je uvedeno, že vlastník vraku je 
povinen na výzvu vlastníka dálnice, sil-
nice nebo místní komunikace odstranit 
vrak do dvou měsíců od doručení vý-
zvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní 
a zlikviduje vrak vlastník této pozemní 
komunikace na náklady vlastníka vraku.  

Odstranění opuštěných vozidel 
v našem městě je řešeno dle výše uve-
dených zákonů. Vlastník vozidla bude 
vyzván k odstranění vozidla v zákonem 
daném termínu. V případě, že není 
možné identifikovat vlastníka vozidla, 
bude informace zveřejněna na úřední 
desce a po marném uplynutí lhůty dvou 
měsíců obecní úřad autovrak zlikviduje 
dle §37 zákona č.185/2001 Sb., o odpa-
dech.

Odbor bytového hospodářství, Odbor 
rozvoje města a životního prostředí

Odchyt psů na území 
města Bojkovice

V současné době se množí stížnos-
ti občanů na volně pobíhající psy, kteří 
mají být odchyceni. Tuto činnost zabez-
pečovala dříve městská policie. V sou-
časné době toto provádí pracovníci 

Odboru bytového a místního hos-
podářství /OBMH/. Odchyt je možno 
nahlásit na telefonu 602 752 683. Zde 
je nutno si uvědomit, že mimo pracovní 
dobu může být problém s dosažitelnos-
tí daného pracovníka. Město může sa-
mozřejmě zavolat odchytovou službu, 
kterou musí však také zaplatit částkou 
1 500 - 2 000 Kč. Problém nastává, 
pokud pes nemá známku a majitel se 
nepřihlásí. V tom případě musí Město 
Bojkovice vynakládat prostředky na 
žrádlo a o psa se starat až do doby, kdy 
se nenajde nový majitel psa. Apelujeme 
proto na majitele čtyřnohých miláčků, 
aby si své psy zabezpečili a „služeb“ 
odchytu využívali minimálně, poněvadž 
prokázané náklady budou majiteli pře-
účtovány v plné výši.        vedení města

SKONČIL ŠKOLNÍ ROK 2010 – 11
Ve čtvrtek 30. června, po desíti měsících školní práce se symbolicky zavřely 

dveře všech škol v naší republice a nejvíce unavení učitelé mohli s nadsázkou říct 
svým žákům: „ Přeji vám hezké prázdniny a dva měsíce vás nechci vidět.“ Nicmé-
ně upřímné a pravdivé. Ono totiž udržet si svou pozici a důstojnost, navíc v plné 
kondici, před některými pubertálními dětičkami není v současném školství žádná 
legrace.

A tak po důstojném shromáždění žáků na Domě kultury, zhodnocení školního 
roku z úst ředitele, projevu starosty města a vyhodnocení nejlepších žáků a re-
prezentantů školy mohli třídní učitelé ve svých třídách rozdat vysvědčení a poté si 
vypít se svými kolegy poslední šálek kávy před zaslouženými prázdninami. Zbývá 
jediné: zodpovědět si na každoroční otázku, jaký to byl rok.

Oblast výchovná
 Ta už dávno přebíjí svou důležitostí a vážností ostatní množiny cílů a vizí mno-

hých škol. 
Ne nadarmo se říká, že výchova dětí je nejtěžší úkol, který kdy byl svěřen do ru-

kou rodičů a školy. Dnešní mladá generace je totiž v mnohém diametrálně jiná než 
generace před 20 a více léty, především svým nezdravým sebevědomím, u někte-
rých dětí pohodlností hraničící s leností, naprostou neodpovědností a neochotou, 
neslušností s nepěknými postoji k osobnostem rodičů, učitelů i dalších dospělých 
osob. Zdá se, že mnohé děti nestojí o kamarádství svých vrstevníků, jsou chudí 
a nenaplnění v sociálních vztazích, vystačí si s počítačem a mobilem v kapse. Sa-
mozřejmě tam, kde rodiče trvají na svých rozhodnutích a vědí o svých dětí to, co 
by měli vědět, nejsou zásadní problémy.

Pozitivní stránkou této oblasti v našem městě je nepřeberná nabídka smyslupl-
ných volnočasových aktivit, kterou nabízí škola a další zařízení  jako je ZUŠ, DDM, 
Slovácká Viktorie, TJ Zeveta, dobrovolní hasiči, rybáři a další. Je nutné zdůraznit, 
že za podobnou nabídkou jezdí děti z jiných obcí i měst mnoho kilometrů a za 
podstatně vyšší poplatky. Rozumní rodiče využívají této možnosti a svým dětem 
dovedou zabezpečit vhodné využití volného času, které je nejlepší prevencí před 
patologickými jevy jako je kouření, alkohol a užívání dalších návykových látek. 

Škola ze závažných výchovných přestupků řešila v uplynulém roce v jednom 
případě šikanu spolužáka, záškoláctví žákyně z Dětského domova a nevhodné 
chování některých žáků. Za záškoláctví byl udělen 3. stupeň z chování, tři žáci byli 
potrestáni 2. stupněm z chování a 2 žáci ředitelskou důtkou. Za drobnější přestup-
ky obdrželo 13 žáků důtku třídního učitele a 12 žáků dostalo napomenutí.

Oblast vzdělávací
Příprava žáků na vyučování postrádá v posledních létech motivaci nejen dětí, 

ale i jejich zákonných zástupců, kteří mají na přípravu do školy dohlížet. Jedním 
z faktorů je zřejmě snadná dostupnost zvolených studijních oborů z důvodů ubý-
vání žáků. Jednoduše řečeno, nabídka převyšuje poptávku a ta, jak známo, ke 
konkurenci nevede. A tak se stává, a není to případ ojedinělý, že na renomované 
střední školy jsou běžně přijímáni žáci s trojkami a dokonce i se čtyřkami. Jenom 
těžko se chápe, jak takoví žáci mohou být alespoň průměrnými studenty dané 
školy. Propad kvality českého školství je všem zainteresovaným zřejmý, ale zatím 
se moc neděje! Státní maturity „možná“ tuto abnormalitu alespoň částečně utlumí. 

Bylo by odvážné v této složité situaci tvrdit, že všech 78 % potencionálních 
studentů naší školy bude úspěšných i na školách středních. Do tříletých učebních 
oborů, příliš nepopulárních, bylo přijato zbývajících 22 % žáků. Na oprávněné hla-
sy: „A kdo bude dělat rukama?“ se odpověď hledá těžce.

Absolutní aprobovanost učitelů na naší škole dává záruku, že děti jsou vzdělá-
vány profesionály jak po stránce odborné, tak po stránce pedagogicko-psycholo-
gické. Vedení školy má pro každý předmět na 2. stupni alespoň jednoho aprobo-
vaného učitele. Stejná situace je i na 1. stupni.

Na závěr pár čísel. Ze 464 žáků prospělo 461, paradoxně neprospěli 3 žáci 
1. stupně.

S vyznamenáním prospělo 251 žáků, z toho na 2. stupni 97, samé jedničky 
mělo 116 žáků, z toho 26 na 2. stupni.

Oblast materiálně-technická
Součástí kvalitní vzdělávací péče jsou solidní podmínky v oblasti kapacit, jejich 

úrovně a kvantity. Po dvaceti letech budování a investování do základního škol-

Základní škola TGM Bojkovice
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ství nabízí současný školský 
areál řadu příležitostí ke kva-
litní i odborné pedagogické 
práci. Vybavenost multime-
diální technikou, informační 
technologií a širokou paletou 
učebních pomůcek, odbor-
ných knih i příjemným pro-
středím zaručuje kvalitní úro-
veň vzdělávacího procesu.

Nemělo by se zapomínat 
ze strany zřizovatele na pra-
videlnou údržbu a zlepšová-
ní prostředí novým školním 
nábytkem, který v mnohých 
učebnách je mírně řečeno 
letitý.

Naukové soutěže
Porovnávání schopnos-

tí žáků v naukových soutěžích vyhlášených MŠMT se stalo 
součástí  pravidelné školní práce. Správně se však říká, že 
ne vždy všem pšenka pokvete. Stalo se v letošním roce. Asi 
se nadaným žákům ztratila sportovní forma  anebo soupeři 
byli lepší.

Nicméně při té „bídě,“ kdy žádný ze soutěžících nepo-
stoupil do krajského kola, se v televizní ekologické soutěži 
naštěstí brilantně předvedla sehraná dvojice Anežka Kunča-
rová a Tomáš Šašinka a celou soutěž jasně vyhráli. Očeká-
váme rovněž výborné umístění s projektem žáků 8. ročníku  
o životě TGM v celorepublikové soutěži, jejímž vyhlašovate-
lem je Masarykovo demokratické hnutí Praha. Tato soutěž  
je pro naše děti tradiční a navíc velmi úspěšná.  Výsledky 
budou vyhlášeny v září.

Velmi solidních výkonů v okresních kolech jazyka české-
ho a anglického dosáhli žáci Jakub Křižka, Hana Rybniká-
řová a Eliška Regináčová. V přírodovědných olympiádách 
„bylo vidět“ Dominika Michalce, Terezu Pláškovou, Nikolu 
Petrášovou a Anežku Kunčarovou. V SUDOKU se do 5. místa 
umístily žákyně Nikola Fojtíková a Andrea Baierová. Na 2. 
místo v dopravní soutěži dosáhl tým ve složení Nikola Sal-
vetová, David Kubica, Tereza Plášková a Tomáš Machala. 
Stříbrnou medaili ve výtvarné soutěži získala Monika  Gabr-
helová. Mimořádného  úspěchu dosáhla Barbora Nováko-
vá, která získala 1. místo ve Zlínském kraji v testování SCIO 
v matematice. V  oblastním kole soutěže RUBIKON naše 
družstvo ve složení Kristýna Stružková, Barbora Nováková, 
Veronika Poláchová, Daniel Šebesta a Marek Bartošík vybo-
jovalo 2. místo. 

Sportovní soutěže
Ani v tomto roce naši sportovci nezklamali, když i letos 

přivezli z republikového finále medaile. Jednou jsou to volej-
balisté, jindy atleti, dva sporty, které mají tradici a kterým se 
tělocvikáři nejvíce věnují. 

Antukové kurty v brněnských Lužánkách  přivítaly  nej-
lepší mladé volejbalisty, kteří museli projít sítem okresních 
a krajských kol a svou účast si mohli zajistit pouze vítězstvím. 
Naši borci to dokázali a po vyrovnaných bojích ztratili vítěz-
ství pouze v jediném zápase, za což brali stříbrné medaile. 
2. místo v barevném volejbalu, novém fenoménu tohoto ma-
lého ale oblíbeného sportu, v rámci celé České republiky  je 
dalším úspěchem sportovní školy. Starší žáci tuplovali tento 
výsledek ziskem Přeborníka Zlínského kraje, postup na Mis-
trovství republiky v Teplicích jim však utekl v olomoucké kva-
lifikaci, když skončili druzí za Novým Jičínem. Děvčata brala 
4. místo v rámci Zlínského kraje.

Lehká atletika je královnou a základem všech sportů. Že 

nám tradičně dělá radost,  je všeobecně známo. Na trojím 
klání výškařských soutěží  v zimním období kralovali naši 
borci. Tři vítězství Roberta Dubovského, nejtalentovanější-
ho sportovce školy, potvrzují jeho kvality. Výborně si v této 
kategorii vedl i Jirka Varous, který na stupních vítězů stál 
vždy pouze o stupínek níž. Trojí vítězství vydobyla v katego-
rii dívek bojovnice Katka Bartošíková, dobře jí sekundovala 
Markéta Kročilová. Ze starších žáků podával výborné výkony 
David Prachař, dvakrát první, jednou druhý. Marek Bartošík 
mu zdatně sekundoval. Starší žákyně letos příliš „neperlily.“ 
Standardní výkonnost předvedli vytrvalci na okresním finále 
v přespolním běhu v Uh. Ostrohu, když všechny týmy, kromě 
starších žáků, stály na stříbrném stupínku.

V oblíbeném a pro nás tradičně úspěšném atletickém 
čtyřboji si naše týmy, kromě starších žákyň, v okresním kole 
vybojovaly postup do krajského finále ve Valašském Meziříčí.  
Družstva mladších žáků i mladších žákyň vynikajícími výkony 
porazila všechny soupeře a závodníci naší školy se stali dvoj-
násobnými Přeborníky Zlínského kraje. O tituly se zaslouži-
li Robert Dubovský, Jirka Varous, Jenda Michalčík, Ondra 
Maštalíř a David Šustek. Dívčí tým tvořila Katka Bartošíková, 
Markéta Kročilová, Nela Poláchová, Šárka Hledíková a Klára 
Škodová. Rovněž Pohár rozhlasu jsme měli od začátku dob-
ře rozjetý, což nám zajistilo postup všech týmů do krajského 
finále. Tady se nám nalepila smůla na paty, a tak našim zá-
vodníkům zůstaly jen oči pro pláč. Několik zraněných atletů 
oslabilo již sourodé a dobře spolupracující kolektivy, spadlý 
kolík při téměř vítězné štafetě mladších žáků znamenal pro-
pad celého družstva a mohli bychom dále pokračovat. Holt, 
štěstí se tentokráte obrátilo k našim sportovcům zády.

Škola již tradičně připravila a zorganizovala tři týdenní ly-
žařské kurzy. Benjamínci ze 4. tříd odjeli vyzkoušet sjezdovky 
beskydské Kyčerky, sedmáky přivítala naše oblíbená Sacho-
va studánka a březnové sluníčko vítalo zkušené borce na 
sjezdovkách v rakouském Kaprunu. Pro mnohé žáky to byl 
již čtvrtý „lyžák“ organizovaný naší školou. I na tuto tradici je 
škola hrdá. Vždyť celá řada ředitelů zrušila lyžáky a dokon-
ce i výlety z důvodu bezpečnosti žáků a velké odpovědnosti 
učitelů. 88 žáků sportovních tříd v červnových parnech zlep-
šovalo svou fyzičku a techniku na sportovním soustředění 
v Sidonii. Vše pod vedením svých učitelů – tělocvikářů.

Žáci vyjeli se svými třídními učiteli na 21 školních výletů, 
absolvovali řadu besed, přednášek, exkurzí, výstav a projek-
tových dní a také různorodých školních soutěží. Byl to rok 
pestrý a zajímavý, nicméně v ničem mimořádný. I tak mnozí 
žáci potvrdili svým učitelům, že ne vždy jde v bojkovské škole 
jenom o zkoušení a písemky, ale také o pohodu a dobrou zá-
bavu. Lepší vysvědčení si učitelé od svých dětí nemohli přát!
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VI. A Šárka Hladíková, Komňa
 Milan Polách, Pitín
 Tomáš Stašek, Bojkovice

VI. B Tomáš Polách, Pitín
 Valerie Vebrová, Bojkovice
 Tereza Zálešáková, Bojkovice 

VI. C Tomáš Kročil, Záhorovice

VII. A Nikola Pešková, Komňa
 Nikola Petrášová, Pitín
 Martina Urbánková, Bojkovice

VII. B Jakub Křižka, Komňa
 Soňa Juřenčáková, Bojkovice
 Kristýna Špačková, Bojkovice

VII. C se samými jedničkami nikdo

VIII. A Pavlína Berčíková, Pitín
 Hana Dufková, Pitín

VIII. B Nikola Fojtíková, Krhov
 Anežka Kunčarová, Záhorovice
 Tereza Plášková, Záhorovice
 Radka Šašinková, Záhorovice

IX. A Marek Bartošík, Bojkovice
 Barbora Nováková, Bojkovice

IX. B Eliška Regináčová, Bojkovice

IX. C Jana Dorušková, Bojkovice
 Anna Rumánková, Bojkovice 
 Hana Rybnikářová, Bojkovice
 Nela Švajdová,  Bzová   

ŽÁCI II. STUPNĚ SE 
SAMÝMI JEDNIČKAMI

PODĚKOVÁNÍ
Dovoluji si upřímně poděkovat všem starostům Města Bojkovice, současným i bývalým radním a všem zastupitelům 

a úředníkům státní správy, ředitelům škol a školských zařízení, předsedům tělovýchovných jednot, jejich funkcionářům 
a trenérům, spolkům a organizacím, sponzorům, dětským lékařkám, příznivcům školy a rodičům, kteří se za mého dlouho-
letého působení na Základní škole T. G. Masaryka Bojkovice jakýmkoliv způsobem přičinili o bezproblémovou spolupráci 
s celým pedagogickým sborem, o podporu školy a její rozvoj a o plodnou spolupráci ve prospěch všech žáků školy.

S úctou a vděčností Zdeněk Ogrodník st., odstupující ředitel školy ZŠ TGM Bojkovice

Přijetí nejlepších vycházejících žáků 
starostou města

Dne 27. června t. r. přijal starosta města Mgr. Petr Viceník  v obřadní síni Města 
Bojkovice jedenáct nejlepších vycházejících žáků Základní školy T. G. Masaryka 
Bojkovice. Této cti se dostalo žákům Barboře Novákové, Veronice Poláchové, Ve-
ronice Šimoníkové, Elišce Regináčové, Kateřině Navrátilové, Janě Juřenčákové, 
Haně Rybnikářové, Anně Rumánkové, Nele Švajdové, Marku Bartošíkovi a Marku 
Ogrodníkovi.

Vážení rodiče a milí žáci, 
dne 19. července jsem byl, po úspěšně absolvovaném konkurzu, jmenován radou města Bojkovice ředitelem základní školy. 

Po 13 letech učitelování na naší škole tak přebírám otěže po svém otci, jehož si hluboce vážím. Jsem si plně vědom náročnosti 
a odpovědnosti, která mi tímto byla vložena na má bedra. Mým cílem je navázat na současné výborné postavení školy a nadá-
le ji rozvíjet jako školu moderní, stabilní a efektivní, která dovede reagovat na současné měnící se požadavky společnosti. 

V nejdůležitější oblasti, kterou je výchovně vzdělávací proces, budu usilovat o stanovení hlavních pilířů. Těmi by měly být 
intenzivní výuka anglického jazyka, rozvoj informačních a komunikačních dovedností a v neposlední řadě udržení nadstan-
dardní podpory v oblasti sportu. Dovolím si tvrdit, že právě oblast sportu a zdravého dospívání, ve které naše škola výrazně 
vyniká i v celorepublikovém srovnání, bude v budoucnosti rodiči žádaná. Kladný vztah k pohybu a sportu je ideální prevencí před 
závislostí dětí na internetu, facebooku, obezitou, kouřením, požíváním alkoholu, drog atd. Ani ostatní oblasti vzdělávání však nebu-
dou upozaďovány. Nadále se například budeme zúčastňovat naukových soutěží a olympiád, ve kterých si žáci změří své znalosti 
a schopnosti v rámci okresu a kraje. 

Nadstandardně budou našim žákům i nadále nabízeny lyžařské kurzy ve čtvrtých, sedmých a devátých třídách, účasti na me-
zinárodních setkáních studentů pořádané Národní federací klubů Unesco, kde má naše škola již pevné postavení. 

V oblasti materiálně technické je třeba udržovat a nadále zušlechťovat školní areál, dokončit ozelenění okolí školy, pokračovat 
v postupném vybavování moderními učebními pomůckami a podobně. V letošním roce čekají v 1. až  5. třídách na žáky nové 
interaktivní tabule, které byly financovány z evropských zdrojů, jako dvě nové jazykové posluchárny pro žáky na druhém stupni. 

Stejně jako v minulosti by měla být škola organizátorem společensko kulturních akcí, jako je Adventní setkání a předvánoční 
jarmark, sportovní akademie a vystoupení žáků ke Dni matek, školní ples a podobně. 

Intenzivní komunikace mezi školou a rodiči je základem úspěšného vzdělávání a výchovy dětí. Všem rodičům, bývalým 
žákům, ale i široké veřejnosti je škola vždy otevřena. Dobré vzájemné vztahy mezi rodičovskou veřejností, školou a zřizovatelem 
jsou zárukou úspěšné práce a výborných výsledků. Budoucnost by neměla být jiná. 

Tolik něco málo k cílům, které jsou před námi. V současné době již probíhá příprava nového školního roku na plné obrátky. 
Škola se maluje a uklízí, opravuje se nezbytné a připravují se rozvrhy hodin, tak, aby 1. září školní rychlík vyjel na svoji pravidelnou 
trať. I když to nebude lehké, věřím, že s pilnými žáky, zúčastněnými rodiči, přejícím zřizovatelem Městem Bojkovice a zkušeným 
týmem padesáti spolupracovníků, se nám podaří vytyčené cíle naplňovat.   Mgr. Zdeněk Ogrodník ml., ředitel školy
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Dva měsíce 
v Muzeu Bojkovska

Muzeum Bojkovska má za sebou první dva měsíce 
v novém působišti. V průběhu června proběhly návštěvy 
žáků II. stupně ZŠ TGM, škol v Komni a Pitíně i Gymnázia 
Jana Pivečky ve Slavičíně. Z dalších institucí to byl napří-
klad Klub Světlov, knihovníci okresu Uherské Hradiště či 
Domov důchodců v Nezdenicích. Od svého otevření Mu-
zeum Bojkovska navštívilo téměř 1000 zájemců.Ve struk-
tuře návštěvníků nastala významná změna. Zatímco dříve 
muzeum navštěvovali  především turisté, nyní většinu tvo-
ří lidé z Bojkovic a okolí. Je patrné, že přemístění muzea 
bylo šťastným tahem a to nejen proto, že jsou všechny 
muzejní činnosti soustředěny pod jednou střechou, ale 
především proto, že se muzeum přiblížilo Bojkovjanům. 
Ve vztahu k návštěvníkům z jiných regionů bude nezbyt-
né, aby muzeum po několika letech svého uzavření opět 
co nejrychleji proniklo do obecného povědomí. Aby se tak 
stalo co nejdříve, vydalo muzeum propagační leták, který 
postupně distribuuje do informačních center, byly vytvoře-
ny či aktualizovány záznamy na internetových turistických 
serverech. Z tvorby muzejních expozic a ze slavnostního 
otvírání muzea vzniklo  DVD a muzeum rovněž vydalo cel-
kem pět druhů pohlednic s tématikou muzejních expozic, 
starých Bojkovic a řemesel, které přispějí i k propagaci 
Bojkovic samotných. 

V současné době se připravuje scénář druhé části mu-
zejních expozic, jsou vybírány vhodné sbírkové předměty 
a také získávány nové. Je na místě poděkovat všem, kte-
ří nám předměty do muzea nosí a pomáhají tak obohatit 
jeho sbírkový fond. Velká část z nich nalezne uplatnění 
v připravovaných výstavních prostorách. Nyní nás čeká 
jejich ošetření a především tvorba celkové koncepce ex-
pozic. Měly by vznikout expozice k dějinám 20. století 
s důrazem na bytovou instalaci 50. let, historická školní 
třída, místnost věnovaná spolkům i prostor pro pořádání 
přednášek, kde budou realizovány také výstavy obrazů. 
Pokud máte k dispozici zajímavé materiály či předměty, 
které by mohly chystané expozice obohatit, neváhejte se 
na nás obrátit. 

Vedle stálých expozic je počítáno i s instalací krátkodo-
bých výstav. Nemusí být nutně přímo muzejního charakte-
ru, proto pokud máte jakýkoli námět či inspiraci, můžeme 
jej do plánu výstav zařadit.

 Souběžně s těmito aktivitami bude probíhat stěhování 
muzejní knihovny, jež byla dosud jako jediná mimo budo-
vu muzea, a bude započato s jejím uspořádáním, novým 
rozčleněním a inventarizací. 

V souvislosti s blížícím se počátkem školního roku se 
připravuje vznik Vlastivědného kroužku, ve kterém se bu-
dou děti i mládež moci prostřednictvím sbírkových před-
mětů i bohaté muzejní knihovny seznamovat s bohatou 
historií regionu. Do budoucna se rovněž počítá s posíle-
ním spolupráce se školami v Bojkovicích i okolí, jejichž 
potřebám se bude muzeum snažit maximálně vycházet 
vstříc. 

Chcete-li nám sdělit zajímavé údaje z historie Bojko-
vic, inspiraci pro činnost muzea, darovat předměty a nebo 
přihlásit své děti do připravovaného Vlastivědného krouž-
ku, neváhejte nás kontaktovat na telefonu 739 202 813 
nebo na mailu muzeumbojkovska@centrum.cz. Aktuální 
informace o muzeu se dozvíte na internetových stránkách 
www.muzeumbojkovska.cz 

Těšíme se na shledanou v Muzeu Bojkovska.
 Mgr. Tomáš Hamrlík, ředitel Muzea Bojkovska, p.o.

Johann Wolfgang Goethe řekl : ,,Vzdělávání je schopnost 
porozumět druhým.”

A právě porozumění druhým je v našem zařízení jedním 
z důležitých aspektů každodenní práce,  proto jsme všichni 
přivítali možnost rozšířit své vědomosti prostřednictvím pro-
jektu Evropské unie Systematickým vzděláváním pracovníků 
v sociálních službách k vyšší kvalitě služeb. Projekt je finan-
cován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního 
rozpočtu ČR, byl zahájen 1. 7. 2010 s názvem ,,Vzděláváním 
ke zvyšování kvality sociálních služeb.” V průběhu uplynu-
lého období jsme absolvovali ucelený blok přednášek s té-
matem Standardy kvality – základní aspekty. Tímto tématem 
nás provázela lektorka PaedDr.Eva Kráčmarová. V průběhu 
jejích přednášek jsme ocenili její profesionální přístup, velkou 
šíři odborných znalostí a přínosem pro nás byla možnost po-
rovnat teoretické poznatky s konkrétními standardy našeho 
zařízení v návaznosti na proběhlou inspekci kvality sociálních 
služeb. 

Velice přínosným pro nás byl seminář Sociální práce se 
seniory, vedený lektorkou Mgr. Radanou Kroutilovou-Nová-
kovou, Ph.D., která jej pojala velice prakticky. Po úvodu jsme 
si mohli vyzkoušet nepřeberné množství pomůcek, prostřed-

nictvím kterých jsme se vžili do situace tělesně postižených. 
Tato zkušenost nám přinesla lepší vhled do situace života lidí, 
se kterými denně pracujeme. 

Nyní se nacházíme v polovině naší cesty za vzděláním, 
z níž jsme si odnesli mnoho nových poznatků, zkušeností 
a inspirace do další práce. Jistě se ještě mnoho nového do-
zvíme, neboť nás čeká další rok seminářů a přednášek, které 
nám pomohou lépe porozumět našim uživatelům. 

Ladislava Lukášová, vedoucí pečovatelské služby

Vzpomínka
U babičky Urbánkové bydlela její dcera Cilka Jančářová 

/vdova/ se synem Karlem a dcerou Marií. Babička měla dvě 
sestry liliputanky a obě byly herečky a hrály v divadle ve Víd-
ni. Jezdily s divadlem po světě a vždy si něco na památku 
přivezly. Babička měla svaté sošky v obale ze skla a věci po 
tetinkách. A tak jsme s Marií měly co do muzea nosit bez ba-
biččina svolení. Jednou babička něco hledala a přišla na to, 
co jí chybí. Hned jí napadlo, co jsme my dvě udělaly. Veliko-
noce byly sice ještě pěkně daleko, ale babička je přispíšila. 
Vzala tatar a pěkně nás vymrskala. Brečely jsme, ale byly 
jsme rády, že odnesené věci nechtěla zpátky. Jen po nás 
chtěla, že příště jí o tom musíme říct.

Jiřina Bršlicová

Zaměstnanci Sociálních služeb Města 
Bojkovice si rozšiřují vědomosti
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  Vznik muzea
V posledním čísle Naše Bojkovsko jsem 

si několikrát přečetla příspěvky o muzeu, 
jsou krásné. Nebylo však napsáno, jak vznik-
lo, a toto bych chtěla připomenout. Týká se 
to ročníku 1920. Když se otevřely dveře nové 
měšťanské školy T. G. Masaryka před 80 lety, 
tak náš ročník nastoupil do 1. ročníku. Škola 
měla 4 ročníky, 3 byly povinné a 4. ročník 
na rozhodnutí rodičů a žáka. Náš ročník byl 
silný, tak jsme měli tři třídy. V A byli hoši, 
v B děvčata a C bylo smíšené – hoši i děvča-
ta. Vyučování bylo s polední přestávkou a to 
od 11.30 do 13 hodin, kdy začalo vyučování, 
a v 15 hodin končilo.

Přespolní žáci si oběd nosili a byly pro 
ně rezervovány 2 místnosti v suterénu, kde 
mohli své obědy pojíst, aby ve třídě nepošpi-
nili lavice. Jenže toto se neosvědčilo a jedlo 

Muzeum Bojkovska vydalo pět druhů pohlednic 
s tématikou muzejních expozic, tradičních řemesel 
a starých Bojkovic. Zakoupit si je můžete přímo v mu-
zeu i na dalších prodejních místech za 10 Kč.

Muzeum Bojkovska vydalo pohlednice a DVD

Muzeum Bojkovska vydalo DVD Slavnostní otevření 
Muzea Bojkovska. Obsahuje záznam ze slavnostního 
otevření, množství fotografií ilustrujících tvorbu expozi-
ce i její současný vzhled. Délka záznamu je 44 minut. 
DVD si můžete zakoupit v Muzeu Bojkovska za cenu 
195 Kč.

se ve třídách a dvě místnosti zůstaly nevy-
užité.

Pan učitel Jašek nás učil češtinu, dějepis 
a zeměpis. Byl to výborný učitel a jeho před-
nes výuky nás zaujal tak, že kdyby spadl 
špendlík na zem, tak ho bylo slyšet.

Jednou v češtině se nás ptal, jak by 
se daly využít ty dvě místnosti v suterénu. 
O prvních návrzích se nedalo uvažovat, až 
se to vyřešilo tak, že jsme jejich využití do-
stali za domácí úkol. Návrh Aloise Bařinky 
z C to vyhrál. Ten napsal: Udělajme tam 
muzeum. Pana učitele Jaška to chytlo za 
srdíčko a už se to rozjelo. S tímto návrhem 
souhlasil i pan ředitel Rokyta a na muzeum 
ty místnosti přiklepl.

Kluci místo ručních prací nosili motyčky 
a s panem učitelem chodili do terénu – na 

Hradskou Nivu, na Komensko, Bystřičsko 
a Nivy a nikdy nepřišli s prázdnou. Žáci 
všech tříd nosili z domu věci z 1. světo-
vé války i z dřívějších let a také občané po 
seznámení, co se ve škole děje, se připoji-
li. Místnosti se začaly naplňovat. Pan učitel 
v tomto směru nebyl nováčkem, věděl si se 
vším rady. Naučil muzejnickou práci i svou 
manželku Marii a ta mu byla pravou rukou.

Prvním domovem muzea byla škola. Věcí 
přibývalo, tak se muzeum odstěhovalo do 
Důchodního domu, jak se tehdy říkalo, kde 
dříve bývali úředníci zámku a pak na zámek 
Nový Světlov. Dnešní umístění muzea je čtvr-
té a snad i stálé.

Přeji Vám hodně zdaru, ať muzeum 
vzkvétá a stane se skvostem našeho města 
Bojkovic.                              Jiřina Bršlicová
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Tradiční třetí neděle v měsíci červnu – tentokráte 19.6.2011 
patřila v Bojkovicích na myslivecké střelnici MS NIVA Bojko-
vice propagaci sportovní brokové střelby na asfaltové terče.

Závod pod záštitou statutárního náměstka hejtmana Zlín-
ského kraje pana Libora Lukáše a za finanční podpory Zlín-
ského kraje a řady dalších sponzorů – příznivců myslivců 
z Bojkovic - se uskutečnil ve dvou disciplínách. Americký trap 
2 x 25 terčů (+ finále 25 terčů) a loveckém skeetu ve stej-
ném rozsahu. V obou samostatných disciplínách soutěžilo 70 
střelců.

Výsledky závodu:
Americký trap
1. Zapletal Jaromír, Štípa 66 zásahů
2. Ventura Petr, Val. Meziříčí 64 zásahů
3. Dufek Ladislav, Bučovice 64 zásahů

Lovecký skeet:
1. Glombíček Jiří, Luhačovice 67 zásahů
2. Ing. Peroutka Karel, Lelekovice 67 zásahů
3. Ing. Kovář Pavel, Karolinka 66 zásahů
K dobrému průběhu závodu přispělo dobré počasí, tra-

dičně vysoká účast závodníků a diváků, příjemné prostředí, 
občerstvení, jídla ze zvěřiny a bohatá tombola. V roce 2012, 
třetí neděli v červnu se myslivci z Bojkovic těší na Vaši účast – 
závodníků i diváků. Pořadatelé děkují Všem sponzorům, bez 
kterých by se tato finančně náročná akce nedala uspořádat.

Karel Blahušek, předseda MS NIVA Bojkovice

Bojkovická rozhledna aneb Vyhlídka na Skalce 
V sobotu 6. srpna 2011 byly zahájeny první práce na NAŠÍ 

bojkovické rozhledně s názvem „Vyhlídka na Skalce“. 
I přes blátivý terén se podařilo potřebné nářadí, především 

lopaty a krumpáče, dopravit až na vyměřené místo. Náročné 
zemní práce začaly přesně v 9.00 hod. Pro bezpečné zapat-
kování rozhledny bylo třeba vykopat čtyři čtvercové jámy 80 
x 80 cm, hluboké 110 cm. 

Zahajovacích prací se obětavě a s nadšením zúčastnili 
skauti, členové Sokola, mladí motorkáři, členové KBS - SOS 
a iniciativní občané. Další pokračující práce probíhají za vy-
datné podpory sponzorů, města i jednotlivých občanů. 

Eva Rudolfová

Střelecký den v Bojkovicích
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Z kultury •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Výstavy
Pohlednice Bojkovic a okolí

Kulturní dům Bojkovice
Instalována ve vestibulu, volný přístup

SLOVÁCKÉ       DIVADLO
Informace pro předplatitele do Slováckého divadla 

v Uherském Hradišti
Další představení skupiny D 
bude ve čtvrtek 8. září 2011

Nikolaj Vasiljevič Gogol 

HRÁČI 
Odjezd autobusu v 17.30 hodin ze zastávky v Pitíně. 

Z Bojkovic odjedou autobusy v 17.45 od OD TIS, zastávka 
v Záhorovicích naproti školy je v 17.50 a v Nezdenicích 

v 17.55 hodin, v Uherském Brodě v 18.05 hod. u Kollerů.

15. ročník hudebního festivalu

HUDEBNÍ
HOSTINA 

HRABĚNKY 
HAUGVICOVÉ

Folklór jako divadlo
V programu vystoupí soubory Kašava ze Zlína, Valašský 

vojvoda z Kozlovic, Vizovjánek z Vizovic, 
Malé Zálesí z Luhačovic a domácí Světlovan

Součástí programu bude předání Čestného občanství 
města Bojkovice manželům Pavlíkovým in memoriam

Výstavka  Vzpomínka na manžele Pavlíkovy
Kulturní dům Bojkovice 

sobota 8. 10. 2011
začátek ve 19.30 hodin

Tento festival podpořila Nadace Děti-kultura-sport

É

do 30. 9. 2011
Hutnictví a železářství na Bojkovsku 

Muzeum Bojkovska
do 30. 9. 2011

KLUB MAJÁK 
zahajuje svou II. sezónu prodlouženým víkendem kultury 

a zábavy:
1. září –  koncert Ondřeje Rumla, mladého talentované-

ho zpěváka a hudebníka, otevře i nový školní rok 
v ZUŠ – začátek v 18 hodin

3. září –  koncert Lucie Redlové a kapely Garde, sobotní 
klubovka s valašskou písničkářkou – začátek ve 
20 hodin

4. září –  pohádka Káčátko v provedení divadla BROD – 
začátek v 16 hodin

5. září –  divadelní komedie Shirley Valentine se skvost-
ným hereckým výkonem Simony Stašové – začá-
tek v 19 hodin

Informace o předprodeji vstupného a o dalším programu 
připravovaném v Klubu Maják najdete na www.klub-majak.cz

Pozvánka na ll. ročník 
AVIATIK ŠOU v Bojkovicích

Pod záštitou statutárního náměstka hejtmana Zlínského 
kraje Libora Lukáše a za podpory sponzorů se 

10. září 2011 od 13 hodin 
uskuteční ll. ročník leteckého dne v Bojkovicích.

Program:       
- letové ukázky leteckých modelářů
- prohlídka ultralehkých letadel
- nízké přelety speciálních dopravních letadel
- ukázka paraglaidingu
- část programu vyhrazena dětem
- vystoupení cimbálové muziky
„drobná překvapení nejsou vyloučena“  
občerstvení zajištěno                             

Pořádá KBS - SOS

......................................
Aktuální kulturní programy najdete na:

www.klub-majak.cz
www.zameksvetlov.cz

......................................
Beseda v knihovně 

s dokumentaristkou Lenkou Ovčáčkovou, 
která natočila dokumentární film V souladu s přírodou.

Městská knihovna Bojkovice – 20. října 2011 v 18 hodin.
Jste srdečně zváni

V souladu s přírodou
Životní příběhy v česko - slovensko - rakouském pohraničí

Dokumentární film o příhraničních oblastech střední Evropy, 
který vznikl v rámci projektu EU-CENTRAL TransEcoNet, byl 
natočen v Beskydech, Bílých Karpatech, v krajině řeky Dyje 
a Moravy a Pošumaví. Vychází z rozhovorů s lidmi, kteří jsou 
s přírodou a krajinou úzce spjati. Vzpomínky pamětníků na 
proměny krajiny a hranice dokreslují životní příběhy mla-

dých lidí, kteří se rozhodli žít v těchto oblastech. 
Scénář, kamera, zvuk, režie: Lenka Ovčáčková

 (Praha/Vídeň), 2011, 58 min.

H
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Zuberec je obec ležící v Žilinském kraji, v krásném pod-
horském prostředí Západních Tater – Roháčů. Dnes je vý-
znamným centrem turistického ruchu. Letní turistika to jsou 
krásné pohledy z hřebenů Roháčů a průzračná voda roháč-
ských ples, zimní pobyt láká lyžováním na svazích Spálené 
doliny, Milotína a Janoviek.

Zuberec je společně s Žilinským krajem a okolními obce-
mi organizátorem Podroháčských folklorních slavností, které 
mají velkou tradici. Na letošním XXXVI. ročníku mezinárod-
ního folklorního festivalu, jež se konal ve dnech 5. 8. – 7. 8. 
2011, hostoval i soubor Světlovánek. 

Festival probíhal v malebném prostředí amfiteátru Bres-
tová vybudovaného v blízkosti Múzea oravskej dediny. Pro-
gram této akce byl velmi bohatý, účastnilo se ho více jak dva-
cet folklorních skupin ze Slovenska i zahraničí. Světlovánek 
se společně se soubory z Polska, Bulharska, Chorvatska 
a Gruzie představil v sobotním programu „Čo krajina, to pes-
nička iná“, v nedělním Galaprogramu a účastnil se slavnost-
ního průvodu.

Doprovodnou akcí byl jarmark řemesel probíhající 
v Múzeu oravskej dediny, kde jsme se mohli seznámit se 
stavbami lidové architektury připomínající jednotlivé části 
Oravy, s technickými stavbami, které umožňují představit si 
život a práci Oravanů v minulosti.

Světlovánek strávil příjemný víkend ve společnosti dospě-
lých i dětských folklorních souborů, zhlédl profilové progra-
my vynikajících slovenských souborů Ekonóm z Bratislavy 
a Železiar z Košic, blíže se seznámil s jednotlivými tanci slo-

venských regionů a velmi úspěšně prezentoval folklor Morav-
ských Kopanic a ve velké konkurenci se určitě neztratil.

Děkuji všem tanečníkům a muzikantům, kteří zde sklidili 
zasloužený potlesk a přesvědčili diváky, že tancují a zpívají 
s chutí a radostí.

Poděkování Světlovánku patří všem sponzorům, díky kte-
rým může soubor cestovat po Evropě, tancovat v krásných 
nových krojích a důstojně tak reprezentovat Zlínský kraj.

Vážíme si přízně pana Libora Lukáše, jenž mimo to, že 
zaštiťuje Světlovský bál, také podporuje všechny aktivity sou-
boru Světlovánek.      Mgr. Jitka Maštalířová

Světlovan ve Francii

Světlovánek na Podroháčských slavnostech v Zuberci

Na konci července 2011 odjel folklór-
ní soubor Světlovan s cimbálovou muzi-
kou Jaroslava Pavlíka na dva festivaly do 
Francie. Čekala nás nejen dlouhá cesta, 
ale i příjemný pocit z pobytu v této krás-
né zemi. Přijetí domácích v místě první-
ho festivalu v Gannatu bylo skvělé včet-
ně aplausu vyprodané sportovní haly ve 
městě Marcillatu, kde se jeden z progra-
mů tohoto festivalu uváděl.

V programu souboru nebylo jen vy-
stoupení, ale také workshop, učili jsme 
místní naše tance a hry. To, že je to za-
ujalo, jsme mohli vidět večer, kdy se na 
nás přišli znovu podívat.

Po rozloučení v Marcillatu nás čekal 
přesun na pobřeží Atlantického oceánu 
do blízkosti města Bordeaux. 

17. mezinárodní festival  v Miosu 
hostil nejen folklórní soubory, ale i jiné 
kulturní žánry včetně ve Francii oblíbe-
ného pouličního divadla na chůdách, 
pojízdného musicboxu a třeba i rocko-
vých kapel. Sešly se folklórní soubory 
ze Španělska, Chorvatska, Venezuely, 
Turecka, Martiniku, domácí a také my 
z Moravy. Střídali jsme se během veče-
rů na dvou velkých jevištích. 

Nesměl chybět průvod městem na 
zahájení festivalu, vedle nás šli i před-

stavitelé města a oblasti Bordeaux. 
Samozřejmostí bylo, že soubory s se-
bou na jeviště nosily vlajky své země, 
případně města. O to víc si účinkující 
na jevišti uvědomovali reprezentaci své 
země. Ve volných chvílích jsme navštívi-
li Dunu du Pyla, 3 km dlouhou písečnou 
dunu vysokou 117 m a také blízké měs-
to Bordeaux s nádhernými stavbami.

Snad se nám podařilo, že dnes i ně-
kteří Francouzi vědí, kde jsou Bojkovi-
ce.

M. Špiritová

(Foto na straně 23)

Světlovan na festivalech ve Strážnici a v Rožnově pod Radhoštěm
Soubor Světlovan v červnu a červenci 2011 vystupo-

val na dvou prestižních folklórních festivalech. 
Každá účast souboru na Mezinárodním folklórním fes-

tivalu ve Strážnici je pokládána za čest. Takové se dosta-
lo Světlovanu i na jeho 66. ročníku.

Program, ve kterém Světlovan spolu s cimbálovou 
muzikou Jaroslava Pavlíka účinkoval, byl autory Lucií Uh-
líkovou a Karlem Pavlištíkem nazván Folklór jako divadlo. 
Diváci jej mohli vidět v sobotu 25. 6. 2011 večer v amfite-
átru Bludník.

Další sobota 2. 7. 2011 patřila účinkování na Rožnov-
ských slavnostech 2011. Světlovan tancoval na náměstí, 
na pódium u rybníčka, ale především v hlavním progra-
mu Jubilanti, který byl věnován dvěma jubilantům (nedo-
žitým narozeninám PhDr. Jaroslava Štiky a narozeninám 
PhDr. Karla Pavlištíka) a 50. výročí založení souboru Ja-
vořina. MŠVe Strážnici
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Bernardina (Berta) Drgáčová 
Tato žena se narodila v rodině zemědělce 18. 5. 1887 v Krhově u Uherského Bro-

du. Od svých 14 let vyrůstala v brněnské Útulně pro sirotky a opuštěné děti, kterou 
vedla starostka Útulny ženské v Brně, učitelka a pozdější ředitelka útulny Marie Stey-
skalová. Vliv této ženy se silně podepsal na mladé dívce, která zde vyrůstala jako 
odchovanka a dostala vzdělání. Pomáhala jako všechny vychovatelky při běžných 
pracích – úklidu, malování místností, zajištění stravování a hygieny a topení, hlídání 
malých dětí, péči o nemocné, ale  prokázala i jiné  dovednosti. Později byla dobrou 
organizátorkou při budování léčebného ústavu v chorvatské Crikvenici a stala se její 
ředitelkou. 

Během 17 let na pobřeží Jaderského moře vyrostl léčebný ústav uprostřed jad-
ranské přírody, nedaleko secesního hotelu Therapia. Ústav byl budován postupně, 
sestával z pěti budov s vlastním molem, prostorami pro slunění a dokonce tu fungo-
vala česká škola. Některé vily, které sloužily jako ubytovny  dětí, byly pojmenovány 
po našich významných osobnostech – jako vila Božena (po Boženě Němcové), vila 
Havlíček (po Karlu Havlíčku Borovském), vila Miloslava – po Miloslavě Hlínové, re-
daktorce Ženských listů v Chicagu, která uspořádala několik sbírek mezi českými 
krajany na podporu výstavby léčebného ústavu i na výživu a oblečení dětí v brněn-
ské útulně. Kromě finančních sbírek v tehdejším Československu a ve Spojených 
státech přispěly na výstavbu různé ústavy, pojišťovny a spořitelny. Přispěl i prezident 
Masaryk věnoval ze svých osobních prostředků 120 000 Kč, a ministerstvo veřejné-

ho zdravotnictví 550 000 Kč. Komplex vybudovaný za první republiky funguje dodnes jako proslulé chorvatské lázně, kde se 
léčí převážně  horní cesty dýchací. Po válce byl objekt bez náhrady vyvlastněn Titovou vládou, přesto, že byl postaven z finanč-
ních prostředků ze sbírek a darů československých občanů nebo rodáků. 

Po dobu sedmnácti let spravovala lázeňskou kolonii, jak ji nazývali, Bernardina  Drgáčová. Nejen po stránce technické, co 
bylo potřeba opravit a zařídit, ale měla také hlavní dozor nad dětmi a věnovala jim veškerý volný čas.

V ústavu se vystřídalo sedm tisíc převážně chudobných dětí nemocných TBC, 
různými ekzémy, křivicí, onemocněním dýchacích cest. Tyto děti se v ozdravovně  
zotavovaly zdarma. Na zdravotní stav dětí dohlížel první lázeňský lékař dr. Horecký, 
později ho nahradil dr. Sobol, který převzal  léčení dětí v české kolonii po dr. Horec-
kém. Ten musel v roce 1914 narukovat na základě povolávacího rozkazu na frontu. 
Lékaři měli k dispozici ordinace, rentgen, děti léčili mj. koupelemi v moři a sluně-
ním na lehátkách, dopřávali jim dostatek odpočinku a stravy. Děti se buď doučovaly 
v místní škole, nebo chodily na vycházky, jezdily na výlety, hrály si na sportovním 
hřišti.

Již v roce  1910 přijelo do Crikvenice prvních deset českých dětí, které byly pro-
zatímně ubytovány i se svými vychovatelkami v soukromí. Druhou výpravu dětí vedla 
dne 5. ledna 1911 znovu Berta Drgáčová. I v krutých letech první světové války, kdy 
se každý snažil vrátit zpět do své vlasti, vydržela Berta Drgáčová na místě správcové 
české kolonie. Odešel i ředitel ozdravovny, bál se zde zůstat. Po válce, v roce 1923 
se slavnostně otevírala vila Miloslava.

Berta Drgáčová zůstala i po dobu druhé světové války, kdy podle svědectví míst-
ních prokázala hrdinství a pomáhala Titovým partyzánům v boji proti Němcům a usta-
šovcům. Po válce se vrátila do republiky a byla vyznamenána československým vyznamenáním za ochranu československého 
majetku za druhé světové války a jugoslávským vyznamenáním za protifašistický a protiustašovský odboj. Zemřela 12.8.1951a 
je pochována v Brně.  

Tato obětavá žena měla vztah k Uherskému Brodu, kde měla provdanou sestru, manželku cukráře Vincence Buráně. A také 
hluboký vztah k chorvatské Crikvenici. Spolu s ředitelkou Marií Steyskalovou dokázaly dát dětem to, co jim nemohli dát chudí 
rodiče a nebo příbuzní. Z Crikvenice se děti vracely uzdravené, opálené, mnohé přibraly na váze, a některé se sem vracely 
i v dospělosti.

S jedním účastníkem léčení, panem Františkem Hurníkem, který se dostal na léčení do chorvatské Crikvenice, poněvadž byl 
postižen obrnou ruky, jsem se setkala osobně. V době pobytu  mu byly čtyři roky, ale i přesto si pamatoval na koupání v moři 
a procházky. Další vzpomínkou bylo, že když odjížděli, mávali bílými šátky. Když jsem mu po šedesáti letech přinesla fotografie 
budov a zahrad, mola a pomníku Marie Steyskalové, učitelky a ředitelky ústavu, kde pobýval, vybavily se mu další vzpomínky. 
Byl dojatý tak, že ani nemohl mluvit. Ta místa už nikdy potom neviděl, jen na fotografiích.

Pamětní desku Bernardiny Drgáčové najdete v parku, který obklopuje současné léčebné zařízení. Neztratilo nic ze své krásy 
a u pomníku Marie Steyskalové a pamětní desky Berty Drgáčové najdete vždy kytičku s trikolórou, jako poděkování za doby, 
kdy tu v české kolonii pobývaly naše české děti.

Alena Bartošíková
Foto: archív Ing. Pavla Menzla
Tento článek vyjde v září i v českém časopise Naše řeč, který vychází v chorvatské Rjece.

KNIHOVNA

Blíží se nám pomalu podzim a s ním také již tradiční celonárodní akce „Týden knihoven“. Naše knihovna také připravuje 
řadu akcí. Patří mezi ně např. Týden otevřených dveří, amnestie poplatků, besedy, soutěže pro děti, výstavky knih apod. 
O všem budete včas informováni na plakátcích, relacích v městském rozhlase a na webových stránkách knihovny.
Těšíme se na Vaši návštěvu.   Kristýna Šopíková



16                                                                                                                                                                                  Naše Bojkovsko 

Společenská kronika
Odešli z našich řad

Marie Hrabalová 78 let č. Krhov
Eliška Rapantová 78 let Bojkovice
Miloslav Bláha 50 let Bojkovice
Štěpán Dubovský 34 let Bojkovice
Jaroslav Legín 66 let Bojkovice
Aloisie Hemžalová 93 let Bojkovice
Daniela Trčková 35 let Bojkovice

Máte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice, 
informujte M. Špiritovou na Městském úřadě v Bojkovicích 
písemně nebo e-mailem m.spiritova@bojkovice.cz. Infor-

mace na tel. 572 610 428. 
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. 

Dne 29. 10. 2011 by se dožil 90 let pan 
František Pavlík z Bojkovic. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Za vzpomínku děkuje manželka a děti 
s rodinami

Dne 28. 8. 2011 jsme vzpomenuli prv-
ní výročí úmrtí a nedožité 72. narozeniny 
pana Petra Mendla z Bojkovic.

Vzpomíná manželka Marie, 
sestra Drahomíra, 

synové Petr a Zdeněk s rodinami

Dne 20. 9. 2011 uplyne 35 let, kdy nás 
navždy opustil pan Zdeněk Plášek.

Za vzpomínku děkuje 
dcera Naďa a celá rodina

Dne 10. 9. 2011 vzpomeneme nedoži-
tých 90 let pana Rudolfa Hanke.

Z vzpomínku děkuje vnučka Naďa a celá 
rodina

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát a s lás-
kou vzpomínat.

Dne 18. září 2011 tomu bude 10 let, co 
nás navždy opustil náš drahý syn, bratr 
a strýc pan Josef Volařík.

Vzpomínají otec a sestra s dětmi

Maminko, babičko, prababičko,
co Vám můžeme dát, jen kytičku květů na 
hrob a s láskou a vděkem vzpomínat.

Dne 5. 10. 2011 vzpomeneme první 
výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky 
a prababičky paní Otilie Vaculíkové.

Dne 21. 10. 2011 vzpomeneme jejich 
nedožitých 101 let.
Vzpomínají dcery Otilie Jarošová a Marie 

Novotná 
se svými rodinami

Dne 16. 7. 2011 jsme 
vzpomněli první výročí 
úmrtí paní Milady Rac-
lavské a 14. 11. 2011 
vzpomeneme první vý-
ročí úmrtí pana Ing. Ru-
dolfa Raclavského.

Vzpomíná rodina

Nad bojkovským hřbitovem
 tichý vánek věje, 
Tobě k Tvým narozeninám 
věčnou píseň pěje.

Dne 7. září 2011 by se dožil 75 let pan 
Zdeněk Pechal.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje sestra Libuše a příbuzní

Jen kytičku na hrob 
Vám můžeme dát 
a s láskou vzpomínat

Dne 20. června 
jsme vzpomenuli 17. 
výročí úmrtí pana Kar-
la Salveta a dne 5. říj-
na 2011 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí paní 
Zinky Salvetové z Bojkovic. 

Vzpomíná dcera Zina, synové Jiří a Karel s rodinami

Blahopřání
Dne 22. 7. 2011 oslavili 50 let společného života man-

želé Helena a Josef Kapsovi z Bojkovic. Do dalšího ži-
vota přejí hodně zdraví                                  děti s rodinami

Vzpomínka
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Dne 13. října 2011 uplyne 20 let, co nás na-
vždy opustila paní Jana Heinrichová z Bojko-
vic. S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Kdo jste ji znali, zavzpomínejte s námi.
 Děkujeme. 

Setkání spolužáků ročníku 1941, 
které se uskutečnilo dne 25. 6. 2011
Tak si to představte: nám dětem ročníku 1941 je 70 let. Zní 

nám to úplně neuvěřitelně. Vždyť je to jenom chvilka, co nám paní 
školníková Bradáčová a paní Dolinská rozdávaly v 1.třídě chleba 
namazaný margarínem, co dodala UNRA. A jak nám chutnal. Vi-
děli jsme to na fotografii staré 64 let. 

Je to jenom chvilka, co nás pan učitel Ogrodník v 5.třídě na 
obecní hospodě ukázňoval ukazovátkem, kterému říkal sukovice. 
Jinak to nešlo, vždyť nás bylo ve třídě padesát. A je to jenom 
chvilka, co jsme se loučili po 8. třídě. Teď jsme se sešli, abychom 
vzpomínali na naše dětství a mládí, na učitele, kterým jsme za 
mnohé vděčni, i na naše darebáctví, kterým jsme je trápili. Život 
nás rozstrkal po světě. Osud každému nadělil jeho nůši problé-
mů, starostí ale také radostí. Jak strom vyrůstá z kořenů, tak člo-
věk vyrůstá z kraje a času, ve kterém prožil svoje dětství. Setkali 
jsme se, potěšili se vzpomínkami, povyprávěli o tom, jak šel život. 
Kdo mohl přišel, ale přišli i takoví, kteří byli zdravotně tak špatní, 
že nemohli ani chodit. Vyvolávalo to vzpomínku na slova básníka: 
„Já se tam vrátím….“  

Vzpomínali jsme také na spolužáky, kteří mezi nás už nikdy 
nepřijdou, protože omluvenku jim podepsala smrt.

My všichni účastníci tohoto setkání chceme poděkovat organi-
zátorům, kteří měli s tím hodně práce. Chceme poděkovat panu 
starostovi za přijetí na městském úřadě a za pěkný projev.

A také paní Květě Ogrodníkové za krásný přednes básní, kte-
rými přijetí provázela.  A na konec co si přejeme do dalšího života:

Sedmdesát? To není žádný věk.
Sedmdesát, to je jen dvakrát třicet pět.
Tak si přejme, ať nás dál baví svět,
a síly ať máme za dva, kterým je třicet pět.                       Petr Vašina

Poděkování
Tímto bychom chtěli poděkovat všem přátelům a známým, 

kteří se dne 13. 7. 2011 přišli naposledy rozloučit s naším sy-
nem, manželem, tatínkem a bratrem - panem Štěpánem Du-
bovským.                                                      rodina Dubovská

Povídání o Františku Chovancovi
Pocházím z  rodu  bojkovských Buršíků a Hanzlíků, 

z  komenských Horů a bystřických Jurných.
Vše začalo tím, že můj otec dostal nápad zrevidovat své 

bratrance a sestřenice, kterých podle jeho slov bylo mno-
ho. A z této rodinné revize vznikl nápad sestavit  rodokmen.

Při dohledávání rodinných dat na oddělení matriky 
v Bojkovicích  jsem nalezla Františka Chovance. Byl to 
tatínkův strýc, o jehož osudech toho moc známo nebylo 
– snad jen to, že zmizel někde na ruské frontě v době 1. 
světové války.

Abych se dozvěděla více, obrátila jsem se na pražský 
Vojenský ústřední archív se žádostí o poskytnutí Františ-
kova kmenového listu. Bohužel, žádné záznamy se nedo-
chovaly. Poštou jsem dostala dopis  a s ním jen kopii ma-
ličkého lístku z kartotéky padlých,  na kterém bylo napsáno 
že je „nezvěstný od roku 1915 z boje ruského“. Následně 
jsem v Seznamu ztrát našla zápis, že František byl zraněný.

Po konzultacích a dotazech na tématicky zaměřených 
internetových stránkách  jsem se obrátila na Vojenský his-
torický ústav s prosbou o vypsání bojové cesty 3. pěšího 
pluku (IR3), ke kterému byl František Chovanec zařazen. 
V pozdější době pak následovala ještě prosba o další do-
plnění této cesty.

Začala jsem tedy pátrat dále. Snažila jsem se najít 
soudní záznam o prohlášení Františka za mrtvého; nenašla 
jsem. 

Korespondovala jsem s Vojenským historickým archí-
vem ve Vídni (tam  se také  zainteresoval strýc Artur, kte-
rý ve Vídni bydlí), poslala jsem svůj dotaz do Vojenského 
historického archívu v Budapešti, Vojenského historického 
archívu v Bratislavě, Vojenského centrálního archívu ve  
Warszawě a na slovenské Ministerstvo vnitra, sekci veřejné 
správy (starají se o válečné hroby); bohužel nikde záznam 
se jménem Františka Chovance nebyl.  Jako by zmizel 
z povrchu země neznámo kam.

Nic jsem nenašla ani na mnoha polských internetových 
stránkách, které se zabývají mapováním a dokumentová-
ním úprav vojenských hrobů hlavně z období 1. světové 
války. 

Spojením jediného dokladu o Františkovi a historických 
faktů jsem se začala orientovat na oblast Polska, kde v roce 
1915 probíhaly nejtěžší boje – na Gorlici a Karpatech. Při 
mých návštěvách východního Slovenska jsem prošla mno-
ho vojenských hřbitovů, dostala jsem se i do přilehlé ob-
lasti Polska, ale nic jsem nenašla. Stále jsem však vnitřně 
cítila, že František „bude někde tam“…

Průlom ovšem nastal před nedávnem, kdy se mi ozval 
z Ružomberoku slovenský badatel, hledající svého dědeč-
ka, který patřil do stejného pluku i kompanie jako František. 
Díky tomuto badateli jsem se dozvěděla detaily, které ne-
jsou nikde uváděny, a podařilo se mi získat další materiály, 
ze kterých jsem zjistila, že František své zranění nepřežil, 
zemřel dne 5.5.1915 ve vojenské nemocnici a byl pocho-
ván v Moszczenici.

I přes tuto skutečnost jsem měla pocit, že se domů vrátil 
z daleké cesty člen rodiny. Na přivítání s ním jsem Františ-
kovi zapálila svíčku.

Nyní mne tedy čeká cesta do Polska a bádání v tam-
ních archívech. V oblasti Gorlice, kde byly nejtěžší boje, 
zemřelo nebo bylo zraněno mnoho mužů 3. pěšího pluku. 
Umírali tam i chlapci z Bojkovic a širokého okolí.

Budu vděčna za sebemenší vzpomínky Bojkovjanů, 
na ústní podání ohledně 1. světové války, na jejich pří-
buzné,  kteří tehdy narukovali do Kroměříže nebo Brna, 
velice ráda si prohlédnu dochované rodinné fotografie. 
Snad se mi takto podaří najít i Františkovu fotografii.

 Dana Janíková, roz. Buršíková
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INFORMACE Z FARNOSTI
Měsíc září - začátek školního roku, 

první podzimní měsíc. Prázdniny skon-
čily a děti čeká opět nový školní rok. 
Po odpočinku a načerpání nových sil, 
které budou potřebné pro dalších deset 
měsíců, čeká děti i rodiče řada staros-
tí, práce a také trpělivosti, shovívavosti, 
vzájemného poznávání nového.

Co znamená nový začátek? Je to 
vlastně doba, čas, naučit se prožívat ka-
ždý den, každou hodinu, minutu, jako 
nový začátek k vytváření něčeho nové-
ho. Musíme se učit pro své vlastní vzdě-
lání i proto, abychom mohli být užiteční 
druhým. K tomu všemu je třeba pevný 
základ v každé rodině, každá rodina 
musí být nenahraditelným dobrem pro 
děti. Kéž každá naše rodina je rodinou 
věřící a uvědomí si, že všichni společně 
putujeme k Bohu, vzájemně se pod-
porujeme, abychom neustále vzhlíželi 
k tomu, který nás volá k duchovnímu ži-
votu, modlitbě, k zamýšlení se nad tím, 
co pro každého z nás znamená - „žít 
jako děti nebeského Otce !“

Naši školáčci a školáci, nezapomeň-
te přijít v neděli před začátkem školního 
roku na mši svatou, kde otec Jiří požeh-
ná vaše aktovky a vyprosí vám dary Du-
cha svatého a ochranu Panny Marie pro 
celý školní rok. Nezapomeňte, že také 
hodiny náboženství budou prospěšné 
k prohloubení vašich znalostí o víře, 
církvi a lásce k Bohu, který vás vede po 
správných cestách.

„Pane, pojď se mnou každým dnem, 
buď mým průvodcem. Prosím o Tvé po-
žehnání pro  spolužáky, učitele, rodiče, 
pro všechny, kteří mě mají rádi. Ať ka-
ždý školní den prožíváme tak, aby byl 
pěkný a vydařený.“

28. ZÁŘÍ - SVATÝ VÁCLAV
Svatý Václav – vévoda  české země 

/907 – 929/, mučedník a hlavní patron 
českého národa. Osobnost knížete 

Václava měla pro náš národ nesmír-
ný význam. Jeho zásluhou získal čes-
ký národ na vzdělanosti. Násilná smrt 
zbožného a spravedlivého knížete byla 
chápána jako mučednictví. A tak jsme 
získali v 10. století významného světce 
– mučedníka z knížecího rodu Přemy-
slovců. Jeho mučednická smrt se brzy 
rozšířila do okolních zemí a Čechové 
tak mohli vejít do rodiny evropských 
národů. S Václavovým životem je spjata 
i stavba chrámu sv. Víta a knížecího pa-
láce na Hradčanech. Do jeho ochrany 
byla svěřena  i česká svatováclavská 
koruna, jako symbol zemí České koru-
ny.

Do chrámu sv. Víta  byly přeneseny 
ostatky sv. Václava ze Staré Boleslavi 
za tři roky od jeho smrti 4. 3. 932 nebo 
938. Rok jeho mučednické smrti není 
přesně znám, i okolo jeho smrti zůstá-
vají stále otazníky.

Kníže Václav se snažil o rozkvět 
své vlasti, snažil se zmírnit nouzi a bo-
lest těch nejubožejších. Oblíbil si knihy 
a učil se cizím jazykům, patřil tak mezi 
nejvzdělanější  evropské panovníky. 
Snažil se zajistit bezpečí své vlasti, 
budoval obranu země a uzavíral různé 
smlouvy a rozvíjel tak styky s cizími pa-
novníky. Pod vlivem své babičky kněž-
ny Ludmily, která prosazovala křesťan-
ské mravní zásady, které byly hlavním 
důvodem, proč byla Ludmila na hradě 
zavražděna, dospěl Václav k hluboké 
úctě ke křesťanství. Tím se stala i Lud-
mila první českou světicí a první mučed-
nicí Slovanů. 

„Svatý Václave, vévodo české země, 
kníže náš, pros za nás Boha, Svatého 
Ducha!“

8.září Narození Panny Marie
12. září Jméno Panny Marie
„Ta panna se jmenovala Maria...“/Lk 

1,27/

Když někdo slaví narozeniny, přichá-
zíme mu blahopřát, abychom mu uká-
zali, že ho máme rádi, že mu chceme 
projevit svou vděčnost tím, že mu přiná-
šíme nějaký dárek. A když má narozeni-
ny naše nebeská Matka Boží Panna Ma-
ria, jaký dárek pro ni připravíme? Maria 
od nás nežádá hmotné dary, velké ne-
splnitelné oběti. Ona chce, abychom 
jí přednášeli své prosby, modlitby, svá 
přání, za národy, za mír a svornost. Ona 
ve společenství  všech svatých se při-
mlouvá u svého Syna za nás za všech-
ny, za národy, za mír ve světě, za svor-
nost, klid a pohodu v našich rodinách.

To by byl ten největší dar, který 
k narozeninám i svátku Panny Marie 
můžeme jí dát. Spolu s modlitbou rů-
žence se k Marii obracejme, je skuteč-
nou duchovní Matkou celého lidstva, 
i nás, kteří se k ní obracíme a prosíme 
za všechny, i za ty, kteří její milost ještě 
nepoznali.

2. ŘÍJNA - Andělé strážní
Svátek Svatých andělů strážných 

ustanovit na 2. října papež Pavel V. pro 
celou církev. Hlavním úkolem andělů 
je klanět se věčnému božství, ale také 
jsou Božími posly, pověřenými, aby 
nad námi bděli, nás chránili a provázeli 
na našich cestách. Každý z nás máme 
svého „anděla strážce“, chrání nás proti 
všemu zlému, pomáhá nám v různých 
situacích, o které ho požádáme, pečuje 
o nás a vede nás. Je věrným našim prů-
vodcem od narození a po věčnost.

Buďme tedy vděčni tak velkým 
ochráncům, milujme je, ctěme je, jak 
jen můžeme, ale i jak jsme povinni. 
Vždyť my všichni jsme Božími dětmi 
a andělé jsou věrní, moudří a mocní 
naši ochránci.

„Andělům svým přikázal, aby tě stře-
žili na všech tvých cestách.“ /Ž 90,11 /.

ELA

Pro velký zájem návštěvníků o věž a zvony kostela sv. Vavřince z Noci kostelů 27. 5. 2011 chci přiblížit jejich historii. I ony 
mají své pohnuté osudy.

Původní starý kostelík sv. Jiří, který byl gotický, byl vybaven zvony. První písemnou zprávu o zvonech nacházíme z r. 1563, 
kdy tehdejší  majitelé panství Tetaurové z Tetova přesto, že byli nekatolíci nechali kostel sv. Jiří opravit a pořídili na něj čtyři 
zvony. Na jednom z nich byl nápis: „Léta Páně 1579 ve čtvrtek po sv. Michalu tento zvon zléván jest s pomocí Páně:  předně 
s nákladem urozeného p. p. Fridricha Tetaura z Tetova,  z Malenovic, z Bohuslavic a na Novém Světlově, obce bojkovské 
i všech farníků.“ Uvnitř zvonu byl nápis: „Stalo se za kněze Jana Jirky Kviky. Blahoslavení, kteří slyší slovo Boží a ostříhají ho!“

Tyto staré čtyři zvony byly po r. 1656 přemístěny ze starého gotického kostelíka do nového chrámu sv. Vavřince, do jižní 
věže. V té době byly věže mnohem vyšší než je tomu dnes. Zde zvonily přes sto třicet let, až do 24. dubna 1792. Toho dne 
vypukl velký zhoubný požár, shořela farní budova a velký vichr pak přenesl oheň na náš kostel. Shořela část Bojkovic a podle 
zprávy cechu řeznického zahynulo pět osob.

Při tomto velkém žáru  se roztavily všechny zvony. Stopy požáru jsou doposud viditelné na zdivu věže. Po požáru při 
následných opravách byly věže sníženy a upraveny do dnešního stavu. Roztavenou zvonovinu příští rok -1793 odvezli do 
Olomouce, kde zvonař Wolfgang Straub přelil nové zvony. Nejtěžší zvon o váze 450 kg nesl reliéf patrona kostela sv. Vavřin-
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ce a jméno faráře Kampeho. Druhý zvon o váze 300 kg byl zasvěcen Panně Marii. Třetí 
zvon o váze asi 100 kg patřil památce sv. Kříže a Jana Křtitele. Váhu čtvrtého zvonu se 
nedalo zjistit a byl zasvěcen sv. Řehoři a Floriánu. Mimo těchto zvonů farníci pořídili další 
malý zvon  „umíráček,“ protože se jeho zvoněním oznamovalo úmrtí. Tento má reliéf sv. 
Vavřince držícího lilii a latinský nápis, který v překladu zní: „Zasvěcený ke cti sv. Vavřince.“  
Z druhé strany je latinský nápis, který v překladu zní: „pro občany Bojkovic ulil Wolfgang 
Straub v Olomouci.“ Tyto zvony zvonily 123 let až do 19. prosince 1916, kdy byly pro teh-
dejší válečné účely zabaveny. Tomuto osudu unikl jenom „umíráček“.

Po ukončení války byl farníky pro nedostatek barevných kovů a také z finančních pro-
středků pořízen zvon železný z ocelolitiny ve Vítkovických železárnách. Je na něm nápis:

„ŠZP 1919 V. CINK.“ Pro svůj  neobvyklý zvuk si u lidí vysloužil název „křapák“. Tímto 
zvonem z ocelolitiny se zvonilo až do r. 1927. V tomto roce byly farníky v čele s farářem 
Matoušem Kročou pořízeny nové zvony. Byly tři a odlila je firma Rudolf Manoušek v České 
u Brna. Poprvé se rozezněly 13. listopadu 1927. Nejtěžší o váze 532 kg byl zasvěcen sv. 
Vavřinci a nesl nápis: „Sv. Vavřinče, mocný patrone, ochraňuj nás a naše příbytky!“. Druhý 
zvon zasvěcený Neposkvrněnému početí Panny Marie, měl nápis: „Královno bez hříchu 
prvotního počatá, žehnej obyvatelům naší farnosti.“ Váha zvonu byla 351 kg. Poslední 
zvon byl zasvěcený památce sv. Floriána a sv. Jiří s nápisem: „Sv. Jiří ochraňuj nás od věčného ohně!“ Zvony zvonily jen 15 
let. Jejich hlas opět umlčela II. světová válka. Na rozloučenou se rozezněly 20. března 1942, kdy byly všechny i s „umíráč-
kem“ sejmuty pro válečné účely. A tak se opět zvonilo ocelolitinovým „křapákem“ z r. 1919 až do r. 1971.

Za působení faráře Františka Boráně se farníci rozhodli pořídit nové zvony. Zvony ulili manželé Květa a Rudolf Manouškovi 
ve Zbraslavi. Zvony jsou tři. Největší váží 570 kg. Je zasvěcen památce sv. Vavřince. Je na něm reliéf sv. Vavřince držící rošt. 
Nápis zní: „ Sv. Vavřinče buď náš mocný ochránce.“ Na protější straně je nápis: „Památce metropolitů moravských, sluhy 
Božího Dr. A. C. Stojana a Dr. J. K. Matochy.“ Pod tímto je nápis: „Ulili Rudolf a Květa Manouškovi Zbraslav nad Vltavou.“

Druhý zvon váží 350 kg. Na čele zvonu je reliéf slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Je na něm nápis: „Otcové 
svatí apoštolové neopouštějte nikdy svého pole! Víře vždy věrni budou Moravané!“ Pod tímto je nápis jako na předcházejícím 
zvonu.

Třetí zvon je zasvěcen Panně Marii Hostýnské. Čelo zvonu zdobí její reliéf. Pod ním je nápis: „Našim křesťanským ženám  
a matkám!“ Zvon váží 240 kg. I na tomto zvonu je nápis jako na obou předešlých. Na všech zvonech je znak zvonaře – malý 
zvon nad větví a pod ní kvítko se sedmi květními plátky. Zvony za obrovské účasti věřících posvětil olomoucký biskup Josef 
Vrana 14. května 1972, kdy se zvony rozezvučely po třiceti letech. Ze zabavených zvonů se navrátil na věž kostela jenom 
„umíráček“.

     Již  půl tisíciletí zní zvony našim krásným krajem. Věříme, že dobrý Bůh nedopustí, aby tomu bylo v budoucnu jinak.
                                               Podle materiálu pana Oldřicha Juračky napsala D. Roubalíková 

LETNÍ ČINNOST TENISOVÉHO ODDÍLU T.J. SOKOL BOJKOVICE
Od měsíce června se naplno 

rozjela tenisová sezona a mezi nej-
kvalitnější akce v tomto měsíci patřil 
bezesporu V. ročník mezinárodního 
turnaje ve čtyřhře mužů. Ze Sloven-
ské republiky přijely čtyři páry a to 
dva z Bánova a dva z Trenčianské 
Turné. Po dvou letech absence při-
jela českorakouská dvojice, která 
turnaj vyhrála v roce 2008. Účastníky 
doplnila jedna dvojice ze Šumic a tři 
domácí páry.

Hrálo se na dvě skupiny, do se-
mifinále postupovaly dvě nejlepší 
dvojice z každé skupiny a vítězové 
semifinále hráli o první místo. Tur-
naj neměl horkého favorita, ale nakonec zaslouženě vyhrála 
českorakouská dvojice Januška Ivan + Šácha Pavel před 
domácí dvojicí Koníček Karel+ Kaplan Jiří ml. O další mís-
ta se nehrálo, takže o třetí a čtvrté místo se dělili Tomanec 
František+Masařík Josef ze Šumic a domácí pár Křižka Pa-
vel+Rapant Jiří.   

V měsíci červenci proběhl kvalitně obsazený otevřený 
turnaj ve smíšené čtyřhře, kterého se zúčastnilo sedm párů 
a hrálo se na jednu skupinu mezi sebou.  Opět nebyla nouze 
o překvapivé výsledky, ale zcela jasně a po zásluze vyhrála 
dvojice manželů Hořákových ze Slavičína. Druhé místo ob-
sadili manželé Tomancovi ze Šumic, třetí byl pár Steiner Lu-
káš+Mandová Veronika z Uherského Brodu.

O týden později připravily naše členky oddílu otevřený 
turnaj ve dvouhře žen, na který přijalo pozvání celkem šest 

tenistek z Bojkovic a okolí. Roli 
favoritky potvrdila Věra Hořáková 
ze Slavičína, která vyhrála všech-
ny své zápasy. O druhé a třetí 
místo svedly boj domácí Andrea 
Košelíková a Dana Tomancová 
ze Šumic. Ve vzájemném zápase 
byla úspěšnější šumická hráčka 
a obsadila tak druhé místo.

Naši tenisté se ve třetím víken-
du měsíce úspěšně zúčastnili ve-
teránského turnaje v Bánově na 
Slovensku. Hrála se mužská čtyř-
hra a v dobře obsazeném turnaji 
obsadila naše dvojice Koníček 
Karel+Kaplan Jiří st. druhé místo 

a třetí byli rovněž naši Vítek Zdeněk+Lerch Bohuslav.
V závěru měsíce proběhla odložená country zábava se 

skupinou Skaláci. I když účast byla jen průměrná, tak akce 
účel splnila a přítomní účastníci se dobře pobavili a mnozí si 
odnesli i pěkné ceny z bohaté tomboly. 

V měsíci srpnu se zúčastnila naše dvojice Karel Koní-
ček+František Jančařík turnaje ve čtyřhře mužů v Trenčian-
ské Turné.  Z osmi dvojic obsadili naši tenisté pěkné čtvrté 
místo, když prohráli o postup do finále s domácí dvojicí.

Jinak v prvních letních měsících probíhaly kurzy žáků 
různých věkových skupin, muži hráli své zápasy do tabulky 
v kategorii do 50 let a nad 50 let. Nejlepší dvojice z obou 
skupin se utkají v závěrečném play off turnaji o přeborníka 
tenisového oddílu. 

Za tenisový oddíl T.J. Sokol Bojkovice František Jančařík
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BOJKOVSKÉ KUŽELKY 
Oddíl kuželek v Bojkovicích měl v sezoně 2010/11 ve zlínských soutěžích dva týmy. 
Mužstvo A ve složení Hradský Martin, Regináč Vladimír, Kafka Jiří, Navrátil Lu-

mír, Sojka Jaroslav, Mifková Ludmila je účastníkem Zlínského krajského přeboru, 
kde již od svého postupu se umístilo pravidelně na předních pozicích soutěže. Od 
počátku soutěže jsme se usadili na prvním místě tabulky a byli jsme velkým postra-
chem favoritů na postup do jihomoravské divize (Vsetín A, Zlín A). Bohužel tři kola 
před koncem soutěže jsme nedokázali udržet domácí neporazitelnost a s týmem 
Vsetín A jsme prohráli a tím se tento tým vyhoupl před nás a díky skóre se udržel 
na prvním místě s nárokem na postup do Jihomoravské divize. Nejlepším hráčem 
Bojkovic byl Kafka Jiří.

Tím to bych rád poděkoval hráčům B-mužstva, kteří nám svými výkony pomohli 
při střídání a zastupování hráčů.

Tabulka: 
1. TJ Zbrojovka Vsetín A 22 19 0 3 130,0:46,0 166,0:98,0 2558 38
2. TJ Bojkovice  Krons A 22 19 0 3 115,5:60,5 169,5:94,5 2508 38
3. KC Zlín A 22 17 0 5 121,0:55,0 165,5:98,5 2516 34
4. Kuželkářský klub Kroměříž 22 14 1 7 106,0:70,0 151,5:112,5 2482 29
5. TJ Zbrojovka Vsetín B 22 13 0 9 98,0:78,0 140,5:123,5 2423 26
6. Sport centrum Bylnice  A 22 11 1 10 89,5:86,5 137,5:126,5 2457 23
7. TJ Sokol Luhačovice C 22 11 1 10 87,5:88,5 129,0:135,0 2468 23
8. TJ Jiskra Otrokovice B 22 8 1 13 76,0:100,0 120,5:143,5 2399 17
9. KC Zlín B 22 6 1 15 67,0:109,0 111,0:153,0 2418 13

10. TJ Chropyně A 22 6 0 16 66,5:109,5 109,0:155,0 2360 12
11. TJ Sokol Machová B 22 5 0 17 62,0:114,0 108,0:156,0 2340 10
12. KC Zlín C 22 0 1 21 37,0:139,0 76,0:188,0 2345 1

Mužstvo B ve složení Kundrata Josef, Kalina Miloslav, Kramár Jaroslav, Kuchař 
Radim, Windisch Miroslav, Navrátil Lumír ml., Viceník Petr a v neposlední řadě taky 
nestor bojkovských kuželek Ovčáček František je účastníkem Zlínské soutěže.

Na  počátku  loňské sezóny, kdy se vlastně B tým dal po několikaleté pouze 
opět dohromady, a po rozehrátí v soutěži, si vytýčil za cíl, že by rád hrál na před-
ních pozicích a toto taky splnil. Obsadil čtvrté místo soutěže. Nejlépe hodnoceným 
hráčem Béčka byl Kundrata Josef. 

Tabulka:
1. TJ Valašské Meziříčí C 24 20 0 4 110,0:34,0 129,0:63,0 1556 40
2. KC Zlín D 24 14 1 9 82,0:62,0 104,0:88,0 1471 29
3. KK CAMO Slavičín C 24 14 0 10 82,5:61,5 113,5:78,5 1557 28
4. TJ Bojkovice Krons B 24 13 1 10 78,0:66,0 102,0:90,0 1494 27
5. Sport centrum Bylnice  B 24 12 0 12 68,0:76,0 89,0:103,0 1484 24
6. TJ Spartak Hluk 24 7 0 17 49,5:94,5 79,0:113,0 1380 14
7. TJ Chropyně B 24 3 0 21 34,0:110,0 55,5:136,5 1403 6

Přeborníkem oddílu se již po několikáté stal Kafka Jiří.
Letošní sezónu jsme ukončili až 11. 6. 2011, kdy jsme odehráli na domácích 

drahách dnes již tradiční mezinárodní přátelské utkání s německým týmem SV 
Forschritt Oschatz. Slavnostní zahájení provedl náš spoluhráč a starosta obce Mgr. 
Petr Viceník.

Rád bych také vzpomněl na již druhý a úspěšný ročník turnaje O Bohušovy 
koule, který byl na jaro spolupořádán s Hostincem na hřišti Vojty Chytrého, kde se 
vítězem stal Iglů team, který prošel turnajem s jednou porážku. Za skvělou organi-
zaci bych rád poděkoval Aleně Šašinkové a Miloslavu Kalinovi.

Závěrem bych rád poděkoval našim sponzorům: Restaurace Hvězda – Miroslav 
Gabrhel, Martinec Roman - RM Forest  s.r.o.- Lesní společnost, KR-Tools s.r.o.- 
Kuchař Radim,  AWAC - Michalčík Luděk, Krons Bojkovice, Pekařství a cukrářství 

- Kurtin Milan, KZK 
- Michalec, Podla-
hářství  Kundrata 
Josef, MěU Bojkovi-
ce, Best - Technická 
Praha. Za překla-
datelskou činnost 
Martině a Vlastimilu 
Ševčíkovým.

Martin Hradský

Amatérské kuželky 
V období od února do 18. 6. 2011 se 

uskutečnil v kuželně Tělovýchovné jedno-
ty Bojkovice již 2. ročník ligy neregistro-
vaných hráčů v kuželkách, pod záštitou 
a finanční podporou Zlínského kraje, s tra-
dičním názvem „O Bohouškovy koule“.

Přihlášeno bylo deset týmů, které hrá-
ly vždy v úterý a ve čtvrtek podle rozlo-
sování. Byly to tyto týmy: Iglů team, Pe-
psi team, Tigi team, Kuna team, Krons, 
Tisovci, KR TOOLS, MOTO team, Albovci 
a Hanar team. Celkovým vítězem ligy se 
stal Iglů team, za který hrál Jiří Šašinka, 
Ing. Petr Polanský, Ing. Martin Bartošík 
a František Gabriel. Na druhém místě byl 
Pepsi team a jako třetí skončil KR TOOLS. 
Během zápasů hráče podporovali jejich 
příznivci, takže atmosféra byla vynikající.

Na slavnostním ukončení soutěže 18. 
6. 2011 od 17 hodin starosta města Mgr. 
Petr Viceník předal poháry vítězům spolu 
s organizátory ligy Milošem Kalinou, Mar-

tinem Hradským a Vojtěchem Chytrým. 
Předávání cen bylo zahájeno zazvoněním 
na zvonec v kuželně, které symbolizovalo 
shozenou „devítku“ při zápasech, a ná-
sledným pohoštěním všech zúčastněných 
štamprlkou slivovice. Oceněn byl i nejstar-
ší účastník ligy Jaromír Kalina (62 let) a nej-
mladší Adam Kalina (17 let). Kytičkou byly 
odměněny ženy, které se nebály v týmech 
hrát a byly skoro rovnocennými soupeři 
mužům. Patří mezi ně Jana Joklová, Alena 
Šašinková, Pavla Chytrá, Martina Šašinko-
vá, Marcela Kalinová a další. Vítězný tým 
obdržel od sponzora Vojtěcha Chytrého 
sladkou odměnu, na které si pochutnali 
všichni přítomní. Po slavnostním předání 
pohárů, cen a diplomů večer pokračoval 
pohoštěním, kde nechyběl „Milošův“ vý-
borný guláš, vdolečky z pekárny od Kurti-
nů a dobře vychlazené pivo od „Bohuška“. 
Všechny týmy obdržely diplom s pořadím 
umístění v lize a sedmičku vína, kterou si 
žádný neodnesl domů. K poslechu a poz-
ději i k tanci hrála cimbálová muzika Bojko-
vjan, u které se i dobře zpívalo.

Tato jedinečná a doufáme, že ne po-
slední, akce se konala pod záštitou a s fi-
nanční podporou Zlínského kraje. Organi-
zátoři děkují také významnému sponzoru 
Vojtěchu Chytrému (Bohuškovi), jehož 
název liga nese. Poděkování patří také 
členům oddílu kuželek, kteří absolvovali 
rozhodcovský dozor při zápasech a obě-
tovali tak svůj volný čas, aby zajistili zdár-
ný průběh této jedinečné akce.

AŠ

Vítězný Iglů team
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         SK SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE  -  PODZIM  2011  -  / ZLÍNSKÝ KFS + OFS UH /
                                                   

MUŽI A - I.B t ., sk. C DOROST - KS, sk. B MUŽI B - ZT, sk. B ŽÁCI - KS, sk. B P ÍPRAVKA - KS, sk. C
 NE     7.8.   Strání            NE     7.8.   Strání            NE     7.8.   Záhorovice           
 D   16.30  D   14.15  V   15.00, vlastní doprava
 NE   14.8.   FC Koryna  NE   14.8.   FC Koryna  NE   14.8.   Žítková
 V   16.30, odj. 14.15  V   14.15, odj. 12.15  V   16.30, vlastní doprava
 NE   21.8.   Šumice  NE   21.8.   Luha ovice  SO   20.8.  Byst ice p/Lop.
 D   16.30  D   14.15  D   16.30
 NE   28.8.   Nedakonice  NE   28.8.   Nedakonice  NE   28.8.   Kom a  NE  28.8.   Slovácko - dívky  (Sady)
 D   16.30  D   14.15  V   16.30, vlastní doprava  V   st. 09.30, ml. 11.15, odj. 08.15   

 T     1.9.   Strání
 V   st. 16.00, ml. 17.45, odj. 14.30   

 NE     4.9.   Jalubí            SO     3.9.   Kn žpole            SO     3.9.   Starý Hrozenkov  NE     4.9.   Kvasice           
 V   16.30, odj. 14.45  V   14.15, odj. 12.45  D   13.30  D   st. 09.30, ml. 11.15   volno

 ST     7.9.   Morkovice
 D   st. 16.00, ml. 17.45   

 NE   11.9.   Sušice  NE   11.9.   Nedachlebice  NE   11.9.   Orel Uherský Brod  SO   10.9.  Nedakonice PO   12.9.  Slovácko A
 D   16.00  D   13.45  V   10.30, vlastní doprava  V   st. 09.30, ml. 11.15, odj. 08.00   D   16.00
 SO   17.9.  Slavkov  NE   18.9.  Chropyn  (UT)  NE   18.9.   Rudice  NE   18.9.   Staré M sto PO   19.9.  Boršice
 V   16.00, odj. 14.15  V   13.45, odj. 11.45  D   13.30  D   st. 09.30, ml. 11.15   V   16.00, odj. 14.45
 NE   25.9.   V. Otrokovice B  NE   25.9.   Ostr. Nová Ves  NE   25.9.   Podolí  NE   25.9.   Napajedla         (TR-UT) PO   26.9.  Kunovice
 D   15.30  D   13.15  V   15.30, vlastní doprava  V   st. 09.30, ml. 11.15, odj. 08.00   D   16.00

 ST   28.9.   Uherský Ostroh ST   28.9.   Zlechov
 V   st. 09.30, ml. 11.15, odj. 08.00   V   16.00, odj. 14.45

 SO   1.10.   Osv timany  NE   2.10.   Uherský Ostroh  NE   2.10.   B ezová  NE   2.10.   FC Koryna SO   1.10.  St. M sto (Rybní ek)
 V   15.30, odj. 13.45  V   13.15, odj. 12.00  D   13.30  D   st. 09.30, ml. 11.15   V   10.00, odj. 08.45
 NE   9.10.   Kudlovice  NE   9.10.   Kunovice B  NE   9.10.   Suchá Loz  NE   9.10.   Boršice PO 10.10.  Uherský Brod
 D   15.00  D   12.45  V   15.00, vlastní doprava  V   st. 09.30, ml. 11.15, odj. 08.00   D   16.00
 NE 16.10.   Zlechov  NE 16.10.   Zdounky  NE 16.10.  Dolní N m í B PO 17.10.  Slovácko B        (UT)
 V   10.00, odj. 08.15  V   12.15, odj. 10.15  D   14.30 volno V   16.00, odj. 14.45
 NE 23.10.   Hav ice  NE 23.10.   Hav ice  NE 23.10.   Hrad ovice  NE 23.10.   Dolní N m í PO 24.10.  Veselí n/M
 D   14.00  D   11.45  V   14.00, vlastní doprava  V   st. 09.30, ml. 11.15, odj. 08.15   D   16.00
 NE 30.10.   Zlámanec  NE 30.10.   Újezdec-T šov  SO 29.10.  Drslavice B  NE 30.10.   Hluk
 V   13.30, odj. 11.30  V   11.15, odj. 10.15  D   13.30  D   st. 09.30, ml. 11.15   
 NE   6.11.   Strání  NE   6.11.   Strání  SO   5.11.  Záhorovice  NE   6.11.   Strání
 V   13.30, odj. 11.45  V   11.15, odj. 09.45  D   13.30  D   st. 09.30, ml. 11.15   
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Fotbalová Slovácká Viktorka má za sebou úspěšnou sezonu
Na prahu nového soutěžního ročníku 2011-12 se ještě jednou stručně ohlédněme za uplynulou sezonou. Jaká byla? 

Úspěšná! Chyběla jen ta pověstná třešnička na dortu v podobě postupu mužstva mužů do I.A třídy …
Po slibně rozehrané první polovině soutěže se bohužel I. mužstvu nepodařilo zachytit začátek jarních odvetných zápasů. 

Ani zlepšená forma v závěru sezony nestačila na návrat na úplnou špici tabulky a s odstupem 2 bodů nám nezbylo nic jiného 
než z druhého místa sportovně pogratulovat vítězné Jiskře Otrokovice k postupu do vyšší soutěže z naší „C“ skupiny I.B 
třídy.  V 26 zápasech naše Viktorka 15x vyhrála, 4x remizovala a 7x odešla poražena. Získala tak 49 bodů při aktivním pomě-
ru branek 50:28. Nejlepším kanonýrem týmu byl Marian Varga s 12 úspěšnými zásahy. Trenérskou taktovku držel Miroslav 
Polášek, jako vedoucí mužstva působil Martin Liška a poděkování jistě patří dlouhodobému sponzorovi týmu Petru Kuchařovi 
ml. a jeho firmě SKD Bojkovice. 

V mládežnických kategoriích se můžeme pochlubit dalšími umístěními „na bedně“ v krajských fotbalových soutěžích …
Dorostenci Slovácké Viktorky pod vedením dvojice Lubomír Valter - Jaroslav Kříž obsadili bronzovou příčku (24 15 2 7 

79:37 47 bodů). Kanonýrem mužstva se stal se 16 zářezy na své pažbě Lubomír Holík. Rovněž na třetí příčce (26 15 6 5 
124:50 51 bodů) ukončili své působení v uplynulé sezoně starší žáci pod vedením trojice Josef Gazdík, Milan Slavíček a La-
dislav Krpálek. Největší oporou týmu a druhým nejlepším střelcem celé soutěže byl s 54 brankami (průměr přes 2 góly na 
zápas!) Petr Gago. Stejně jako muži skončili na stříbrném stupínku (26 18 3 5 121:55 57 bodů) i mladší žáci pod vedením 
dvojice Pavel Miča – Jiří Varous. Na nejlepšího střelce se 18 přesnými zásahy pasoval Martin Krpálek.   

V nejmladších přípravkářských kategoriích nejsou tak důležité výsledky jako snaha nadchnout chlapce fotbalem, přivést je 
k pravidelnému sportování a naučit je základním fotbalovým dovednostem. O chlapce ve starší přípravce (16 4 2 10 40:80 14 
bodů) se staral především Roman Stružka, v závěru sezony se k němu přidal Radek Buriánek a zpočátku pomáhal i Lukáš Flo-
reš. Osmnáctkrát rozvlnil síť soupeřů nejlepší střelec týmu Jindřich Koželuha. Se všemi týmy, s výjimkou 1.FC Slovácka, které je 
o několik úrovní výše, byli naši  kluci schopni hrát vyrovnané zápasy. Mladší přípravkáře (16 9 0 7 123:101 27 bodů) učili prvním 
fotbalovým krůčkům Mgr. Jan Baier, Miroslav Valášek a Jan Švach. Největšími ostrostřelci mezi našim fotbalovým potěrem byli 

Tomáš Andrlík a Michal Králík. 
Do mistrovské sezony 2011-2012 

přejeme všem týmům hodně úspěšných 
výsledků, všem hráčům pevné zdraví 
a radost ze hry! Novinkou je přihlášení 
„B“ mužstva mužů Slovácké Viktorky do 
základní třídy okresní fotbalové soutěže, 
ke kterému nám pomohl vstřícný přístup 
TJ Přečkovice a sponzora Radima Ku-
chaře a jeho firmy RK Tools. Děkujeme.

A teď už jen držme palce a tře-
ba se v červnu příštího roku postupu 
„A“ mužstva do I.A třídy dočkáme …
Aktuální informace z klubu sledujte na 
www.sksvbojkovice.cz.

Pavel Miča, sekretář SK SV Bojkovice
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relax studio Kate ina Kadlecová

Tel. 774 711 450, E-mail: relax.studio@atlas.cz 

Otev eno denn  od 9.00-18.00 hod – 
pouze po p edchozí tel.dohod , možno i víkendy 

 

Lekce zábavného cvi ení 

Od zá í zahajujeme další ro ník 

   Kdy?   Pond lí , tvrtek  od 18.00 - 19.00 hod 

   Kde:   T locvi na v budov  pošty 

Instruktor:  Kate ina Kadlecová 

Tel. 774 711 450 

relax studio Kate ina Kadlecová 

Tel. 774 711 450, E-mail: relax.studio@atlas.cz 

nabízí r zné druhy relaxa ních procedur: 

 Masáž klasická, reflexní, Breussova, medová 
 Masáž lávovými kameny, havajská, antistresová 
 Dornova metoda, ba kování 
 Parafínové a rašelinové zábaly 
 Anticelulitidové ba kové masáže a zábaly 
 P ístrojová lymfodrenáž  
 Myostimulátor 
 Možnost zakoupení dárkových poukaz  a permanentek 
 Prodej bio kosmetiky SALOOS a BOEMI 

Otev eno denn  od 9.00-18.00 hod – 
pouze po p edchozí tel.dohod , možno i víkendy 

T šíme se  na Vaši návšt vu 

Lekce zábavného cvi ení

Od zá í zahajujeme další ro ník 

   Kdy?   Pond lí , tvrtek  od 18.00 - 19.00 hod 

   Kde:   T locvi na v budov  pošty 

Instruktor:  Kate ina Kadlecová 

Tel. 774 711 450

GLASS LADISLAV BREZNICKÝ
ruční výroba skla

687 66 Květná, Trávníky 458
Tel. 606 532 476

e-mail ladislav.breznicky@seznam.cz

Nabízí své výrobky, které jste mohli vidět i u příležitosti 
otevření zámku Nový Světlov

NAŠE BOJKOVSKO – Vydává Město Bojkovice, řídí redakční rada, odpovědná redaktorka Marie Špiritová. Reg. číslo MK ČR E 13132. 
Náklad 1100 ks. Sazba, osvit a tisk Joker s.r.o., Masarykovo nám. 35, Uherské Hradiště, tel. č.572 551 155. Vychází jako dvouměsíčník. 

Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Děkujeme za pochopení. 

Uzávěrka příštího čísla 10. října 2011. 
V rámci rychlejšího a operativnějšího zpracování zpravodaje Naše Bojkovsko můžete své příspěvky zasílat e-mailovou poštou na adresu 

m.spiritova@bojkovice.cz, případně doručit datový nosič.

Město Bojkovice 

prodá varhany 
z obřadní síně. 

Cena dohodou, informace 
na telefonu 572 610 428.

Město Bojkovice 
nabízí k odprodeji byt 2+1 

(výměra 54 m2) 
na sídlišti Mánesova II čp. 945 v Bojkovicích.

Bližší informace na tel. 724 026 935 
nebo 602 503 208.

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Město Bojkovice 

nabízí k odprodeji byt 3+1 
(výměra 74 m2) na sídlišti Mánesova II čp. 945 v Bojkovicích. 

Bližší informace na tel. 724 026 935 
nebo 602 503 208.

Kurzy anglického jazyka, 
konverzace

od září 2011 v Bojkovicích

Kontakt:
 Bc. Eva Horalíková, tel.: 604 46 00 36, 603 148 250

horalikova.eva@gmail.com



Světlovánek v Zuberci

Světlovan na festivalech

Francie

Francie

Rožnov pod Radhoštěm



Pasování na prvňáčky se konalo za účasti žáčků 2.tříd ZŠ, naše nejstarší pasovaly na školáky učitelky, které je budou učit v 1.třídách.


