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Penzion plesal
Dne 19. 2. 2004 byl vedením penzionu uspořádán II. reprezentační ples. Ples zahájila krátkým proslovem vedoucí penzionu

Mgr. Věra Stašová a po slavnostním předtančení  ve stylu mazurky jídelna  ožila hudbou, tancem a přátelským besedováním
obyvatel penzionu s klienty DPS. Pracovníky penzionu bylo podáváno občerstvení v podobě vína, kávy a koláčků a kuchařky
připravily večeři, na které si všichni pochutnali. Pan Suchánek vyhrával a zpíval téměř bez přestání a mnohé vracel svým repertoá-
rem do dob mládí. Pobavili a srdečně  se všichni zasmáli při vystoupení obyvatelek - "Holek z naší školky". Krátké  divadelní
představení si klientky penzionu připravily v režii vrchní sestry p. Savarové.

Slavnostní ráz plesu umocnila přítomnost představitelů města p. starosty Mgr. J. Langra a místostarostky p. K. Ogrodníkové.
Pozvání přijala i ústavní lékařka MUDr. Eliška Žáčková. Ples završila bohatá tombola a spokojení "tanečníci"se s radostným
výrazem pozdě večer rozcházeli do svých bytů. Na všech bylo vidět umění vzít si od života aspoň kapku radosti v každém věku.

Vedoucí penzionu

O Z N Á M E N Í
Penzion Bojkovice nabízí důchodcům města možnost stravování o víkendu. Odběr obědů

v sobotu a v neděli je možné i do jídlonosičů v jídelně penzionu od 11 hodin. Cena jednoho obědu
činí 32,50 Kč. Stravenky lze zakoupit v pracovní dny u účetní penzionu, ul. Černíkova 965.

Mgr.Věra Stašová, vedoucí penzionu

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba zaháji-
la 1. 6. 2003 desátý rok své činnosti. V roce 1993 vznikla
jako jedna z prvních nestátních zdravotnických zařízení.
Ve svém spektru poskytuje komplexní péči klientům v je-
jich přirozeném domácím prostředí 7 dní v týdnu, 24 ho-
din denně, včetně sobot, nedělí a svátků. Komplexem slu-
žeb, kterým zabezpečujeme bio-psycho-sociální potřeby
každého klienta, umožňujeme jednotlivým uživatelům se-
trvání v jejich domácím prostředí i přes vážné tělesné či
zdravotní omezení.

Naši činnost lze rozdělit do dvou skupin :

Zdravotní
Zdravotní péče je indikována ošetřujícím lékařem a je hra-

zena zdravotními pojiš�ovnami. Odborné zdravotní výkony pro-
vádějí kvalifikované zdravotní sestry, speciálně školené pro práci
v domácí péči. Zajiš�ujeme pravidelnou aplikaci inzulínu, od-
běry biolog. materiálu, převazy ran různého charakteru /poo-
perační rány, proleženiny, bércové vředy, kožní defekty/, dále
pak ošetření stomií, nácvik sebeobsluhy po cévních mozkových
příhodách a po  úrazech. Zabezpečujeme i ošetřovatelsky velmi
náročnou péči u klientů trvale upoutaných na lůžko a o klienty
v terminálním stadiu nemoci, kde do popředí výrazně vystupuje
hospicová péče.

Pečovatelskou
 Pečovatelskou službu zajiš�ují odborně vyškolené pečova-

telky. Pečovatelské výkony jsou hrazeny podle vyhlášky MPSV
č. 182/1999 Sb. a dle platných novelizací. Každému klientovi či
rodině poskytujeme naše služby podle jejich vlastního výběru.
Jedná se nejvíce o nákupy, úklid domácností, úkony osobní hy-
gieny, pedikúra, pomoc při oblékání, dohled u nemocného,
doprovod k lékaři, podání jídla. Jedna z hlavních náplní je do-
vážka obědů do domácností, kterou zajiš�ujeme ze školní ku-
chyně, o víkendech z penzionu.

Většina našich klientů trpí silným pocitem osamocení, pře-
bytečnosti a nepotřebnosti. Často se tento pocit objevuje i tam,
kde klient bydlí ve společné domácnosti s dětmi nebo vnoučaty.
Naše zdravotní sestry a pečovatelky jim při pravidelných ná-
vštěvách poskytují i pomoc v rovině duchovní. Snažíme se naše
klienty povzbudit, ujistit je o tom, že je má někdo rád a že i když
jsou jejich zdravotní či psychické potíže velkého rozsahu, má
stále jejich život smysl.

Poskytováním vhodného komplexu služeb umožňujeme všem
klientům setrvání ve svém přirozeném prostředí a oddálení je-
jich umístění do sociálních zařízení různých typů, kde klient ztrá-
cí přímý kontakt s nejbližší osobou či svojí rodinou.

Kontakt na domácí péči je na telefonu 572 637 333, 572 617 111
Dana Roubalíková

Domácí péče
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Před 5 lety 6. 4. zemřel

pan Antonín Váverka.

S láskou vzpomíná manželka a děti

s rodinami.

V tichu hřbitova stromy lkají,

na Vás, rodiče, děti stále vzpomínají

Dne 12. 4. 2004
vzpomeneme 14. vý-
ročí úmrtí paní Ma-
rie Klejnové a 17. 4.

2004 13. výročí úmr-

tí pana Josefa Klej-

ny.
Za tichou vzpomínku

děkují syn Jaroslav, dcera Libuše, vnoučata Miluše a Pa-

vel, pravnoučata Markétka, Dášenka, Jakub a Klárinka.

Že čas rány hojí je jen zdání,

zůstává bolest a naše vzpomínání.

Dne 14. 6. vzpomeneme smutné
5. výročí úmrtí pana Josefa Sed-
láčka.
S láskou vzpomínají manželka, dce-
ra Miluše s manželem, syn Pavel a
vnoučata Markétka, Dášenka, Ja-
kub a Klárinka.
Děkujeme všem, kteří s námi vzpomenou.

Život… to je poznání - loučení

- a vzpomínání….

Dne 14. června uplyne už 20 dlou-
hých let od chvíle, co navždy odešel
od všeho, co měl rád a pro co žil, náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan František Ambrůz, ředitel Zá-
kladní školy ve Bzové.
Všem příbuzným, přátelům a zná-
mým, kteří mu s námi věnují vzpomínku, děkují a vzpo-
mínají manželka, syn a dcera s rodinami a vnoučata Ra-
deček, Sonička, Michalka a Simonka.

Těžké je loučení, když tvůj život po-

malu uhasínal.

Čas neúprosně běží a bolest v srdci

zůstává, slzy v očích tě neprobudí,

bys zůstal mezi námi.

Dne 20. června vzpomeneme 1. vý-
ročí, kdy nás navždy opustil pan
Josef Navrátil
bratr Miroslav s rodinou - vzpomínejte s námi

Dne 8. 5. 2004 by se dožil 35 let pan
Josef Juračka z Bojkovic. Všem, kteří
vzpomínají s námi, děkujeme.
Margita s Filipem

Naši noví občánci
Tomáš Kročil Mánesova II
Michaela Rezková Štefánikova

Matěj Uchytil Mánesova II

Matyáš Šimon Liška Štefánikova
Tomáš Berky č. Krhov
Waldemar Valenta Černíkova

Kateřina Kalinová Čtvr� 1. máje

Uzavřeli sňatek

Vojtěch Čajka

Milada Jakešová, Drahy

Karel Šenkeřík, č. Přečkovice

Jitka Soukupová

Zesnulí spoluobčané

Bohumil Zbožínek 75 let č. Přečkovice

Jiří Tyrolt 43 let Nad Zahradami

Antonín Uchytil 50 let Tovární
Alois Kundrata 80 let Cichrov
Antonína Slabiňáková 94 let Čtvr� 1. máje
Alois Šlapák 61 let č. Bzová
Vilma Pin�áková 70 let Tovární
Jiří Husták 56 let Jiráskova
Jaroslav Vaněk 81 let Čtvr� 1. máje
František Petráš 82 let Štefánikova
Marie Jančaříková 82 let Čtvr� 1. máje
Josef Michalčík 75 let Bezručova
Leopolda Brabencová 81 let Černíkova

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice,
informujte M.Špiritovou na Městském úřadě v Bojkovicích nebo
telefonicky na čísle tel. 572 64 11 51.

Přátelé osmdesátníci, chybí stisk ruky od Luboše kamará-
da, ale i já Vám přeji ráda - dostatek zdraví a hodně pozor-
nosti Vašich blízkých.

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 27. 2. 2004 roz-
loučit s paní  Boženou Pechálovou. Děkujeme také
za projevy soustrasti a květinové dary.

      rodina Pechálova

Poděkování všem, kteří se při-
šli rozloučit s panem Aloisem
Kundratou z Bojkovic, za slo-
va útěchy a květinové dary.
Zvláš� srdečně děkuje pozů-
stalá rodina hasičům, jeho bý-
valým kolegům.

Pozůstalá rodina po panu Aloisi Šlapákovi děkuje
všem příbuzným, přátelům, spolužákům a známým
za květinové dary a projevy soustrasti.
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Blahopřání
Krásného životního jubilea 90-ti let se dožívá 29. června P. Aleš Josef Cihlář, O. Cap. bydlící v

Domě s pečovatelskou službou v Bojkovicích.
Otec Cihlář se narodil v roce 1914 v Rovečné ( u Ž�áru nad Sázavou), kněžské svěcení přijal 5. 7.

1942 v Olomouci. Státního souhlasu byl zbaven před padesáti lety 29. března v roce 1954, kdy byl ve
vykonstruovaném procesu odsouzen Nejvyšším soudem v Praze pro trestný čin velezrady ke 12 letům
vězení. Po návratu z vězení přichází s podlomeným zdravím  do rodiny k Prchlíkům v Krhově, u
kterých našel potřebné zázemí a domov.  Protože nemohl získat žádné kvalifikované zaměstnání, tak
pracoval 15 let jako staniční dělník u Čsl. drah.  Rehabilitován byl až 26. 7. 1990.

Bojkovští farníci znají  jubilanta předně ze zpovědnice, kde obětavě trávil dlouhé hodiny až do
doby, pokud mu to zdraví alespoň trochu dovolovalo.

Důstojný a milý otče Aleši,
za vše, co jste vykonal pro spásu nesmrtelných duší a určitě ještě mnoho vykonáte, a za dobro, které

stále rozdáváte,
přijměte od nás alespoň modlitbu s přáním hojnosti Božího požehnání a  stálé ochrany Panny Marie.

 S projevem  hluboké úcty k Vám vaši vděční farníci.

Kdo to byl ?
Byl to jeden z těch, kteří v československé armádě Západ bojovali za osvobození Česko-

slovenska, a tu je jeho příběh.
Bohumil Bršlica, nar. 3. prosince 1912, rodák ze Suché Loze, sloužil jako rotmistr dělo-

střeleckého pluku v Olomouci až do 13. června 1939. Dne 14. června 1939 překročil naše
hranice do Polska, aby se zúčastnil osvobozeneckého boje se zbraní v ruce proti fašistické
armádě. V Legionu v Polsku - Krakov, později Bronovice, byl od 14. června 1939 do 25.
června 1939, kde se přihlásil do našich budoucích jednotek v zahraničí. Z Polska byl ode-
slán gen. Ludvíkem Svobodou do Francie - Lille, kde byl nucen podepsat revers na 5 let do
francouzské cizinecké legie v Africe v Sidi-ball-Abbes u 1. pluku cizinecké legie. Odtud byl
přidělen do výcvikového tábora v Ell-Aricha. Po vypuknutí 2. světové války byl odeslán do
Francie-Agde, kde se tvořily československé jednotky na Západě. Zde byl přidělen k dělo-
střeleckému pluku a jeho působnost v tomto útvaru byla až do kapitulace Francie. Z Fran-
cie byl poslán do Anglie, připlul 7. července 1940 do přístavu Liverpool. Do 29. srpna 1944
byl v Anglii v různých posádkách. V roce 1942 absolvoval v anglické armádě paravýcvik. Po
výcviku se zúčastnil bojů proti fašistické armádě od 30. srpna 1944 až do 11. května 1945.

Byl velitelem bojového trému v hodnosti štábního rotmistra na západní frontě ve Francii
u Dankirgul. Po ukončení války se vrátil se svým útvarem do vlasti se stanovištěm Klatovy-
Mlazov.

Za svou odbojářskou činnost obdržel vyznamenání : čsl. voj. pamětní medaili, čsl. voj.
medaili za zásluhy II. stupně, čsl. medaili za chrabrost, čsl. válečný kříž 1939.

Po válce již podporučík Bohumil Bršlica zůstal příslušníkem  Československé armády. Byl činný v Českém svazu protifašistic-
kých bojovníků, kde za svou činnost obdržel od ÚV ČSBS vyznamenání - Čestné odznaky za záslužnou práci ve Svazu. Byl členem
výboru Svazarmu  a kuželkářského oddílu za Bojkovice.

Do důchodu šel v hodnosti podplukovníka. Roky přibývaly a neduhy také. Těch 6 let odboje se podepsalo na jeho zdravotním
stavu. Jeho životní pou� se uzavřela 12. prosince 1984, zemřel v nemocnici v Uherském Hradišti.                                            ZO ČSBS

Gratulace
Životní jubilea oslavily dvě obyvatelky Domu s pečovatelskou službou v Bojkovicích.
Dne 26. 2. 2004 oslavila paní Marie Maňasová 80 let a také krásných 80 let paní Marie Bušová. Mezi svými spolubydlícími  našly

novou rodinu, se kterou to náležitě oslavily.
Vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a optimismu do  dalších let přejí obyvatelé a zaměstnanci DPS.
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Všichni (nebo alespoň většina z nás) víme, že se městská knihov-
na v minulém roce stěhovala. Bylo to v měsíci říjnu a byla přestěho-
vána z hůře přístupného místa na kulturním domě do středu měs-
ta, na DPS (dům s pečovatelskou službou).

Stálo to vůbec za to, změnilo se něco, jaké jsou nynější výsled-
ky, jak se to projevilo v činnosti knihovny,.. ? - takové a podobné
otázky se objevují dnes a denně. Nejsem zastáncem strohých čísel-
ných ukazatelů - ty totiž o práci a činnosti až tolik nevypovídají, ale
přesto.

Když nebudeme počítat měsíc listopad a prosinec, které byly
dosti náročné nejen  pro čtenáře, ale i knihovnici /nový počítačový
program na půjčování a evidenci knihovního fondu - Clavius, nové
knihovní uspořádání a prostory knihovny, nárůst nových čtenářů
apod. máme za sebou 1. čtvrtletí tohoto roku a jeho výsledky se
dají se stejným obdobím roku 2003 snadno porovnat. Takže přece
alespoň pár čísel.

počet čtenářů návštěvníci výpůjčky

rok 2003 424 1.395 5.766
rok 2004 549 2.033 7.824

Z počtu těchto čtenářů se pouze za toto čtvrtletí do knihovny
přihlásilo 58 úplně nových čtenářů. Největší nárůst nových čtenářů
byl samozřejmě hned během listopadu a prosince.

Myslím si - a doufám -, že se všem "nová"  knihovna líbí a že sem
chodí rádi. Uvidíme, jaké budou číselné ukazatele na konci roku.
Jedno vím ale určitě, knihovna je využívaná mnohem více než dřív
a její přestěhování "byl dobrý nápad". Zvláš� mě těší, že jejích slu-
žeb a nabídky knihovního fondu využívají v daleko větší míře starší
občané našeho města. A o to vlastně šlo, zpřístupnit její služby všem,
bez rozdílu věku.

Jen pro zajímavost.
Nejmladšímu čtenáři v naší knihovně je 7 let, nejstaršímu 90 let.
 Půjčování knih a časopisů není jedinou aktivitou knihovny. Kro-

mě naprosto běžných a samozřejmých prací, jako je nákup a zpra-
covávání nových knih, zámluvková služba, služby MVS, nástěnky,
výstavky apod., pořádá knihovna také řadu besed jak pro školu a
školky, tak také pro veřejnost.Pro žáky základní školy se navíc po-
řádají tzv. knihovnické lekce, které mají žáky seznámit s činností
knihovny, jejím  využitím a možnostmi, které svým čtenářům po-
skytuje.

V letošním roce už proběhly besedy např. o Boženě Němcové,
Václavu Čtvrtkovi aj.

Veřejnost pak měla možnost navštívit dvě besedy. První z nich
se uskutečnila v úterý 23. března 2004. Byla to vlastně prezentace
knihy Aloise Jaška Světlovská knížka. Besedu uvedla vedoucí od-
boru kultury a školství paní Marie Špiritová, se životem pana Jaška
nás v kostce seznámila a hlavně prezentovanou knihou nás pro-
vedla paní Markéta Klimentová. Poslechli jsme si také krátké ukáz-
ky z této knihy, které nám přečetly Soňa Sojková a Adéla Vitteko-
vá.

Knihu je také možno v městské knihovně zakoupit - cena 70,-
Kč. Zájemci si mohou také koupit knihu Alois Jašek, a to za 84,-
Kč.

 Ve čtvrtek 1. dubna 2004 proběhla v knihovně beseda s regio-
nální spisovatelkou a sběratelkou paní Alenou Bartošíkovou - Sta-
rá a zapomenutá řemesla.

Paní Bartošíková nám připomněla, že i v Bojkovicích jsme mohli
dříve najít mimo jiné štukatéry, dráteníky, soukeníky, miškáře, koň-
ské handlíře apod. Beseda byla velmi zajímavá a zapojili se do ní i
mnozí její posluchači.

 Všem zúčastněným patří veliké poděkování a těšíme se na dal-
ší podobná setkání.

Božena Gajdová

Městská knihovna Bojkovice

Dopis čtenáře z Prahy
Ačkoli už víc než půlstoletí bydlím v Praze, duchem jsem pořád

tam v té líbezné krajině pod Lopeníkem a Javořinou, jejíž písně mi
znějí v duši, když si je právě nezpívám. Chodil jsem pěšky z Vlčno-
va do brodského gymnázia každý den 12 km, po válce jsem tam
působil 10 let jako učitel výtvarné výchovy, ale především jako
dobrovolný pracovník v muzeu a národopisný pracovník s poslá-
ním podporovat udržování lidových tradic v kraji Komenského. A
na těch deset let nikdy nezapomenu, daly mně do života neoceni-
telné vybavení : poznání významu kulturních tradic pro současný
život a potřebu získat pro kulturní činnost co nejvíc dobrovolných
pracovníků, protože kulturní rozvoj každého města a každé vesni-
ce je na nich příliš závislý. A to mně potvrzuje každé nové číslo
Našeho Bojkovska, které rád a se zájmem sleduju. Je to pěkně
upravený, obsažný a informačně bohatý časopis, z čehož vyvozuji,
že Bojkovice žijí společensky i kulturně především díky mnoha dob-
rovolným pracovníkům, jejichž aktivity kulturní, společenské i spor-
tovní naplňují život kulturními hodnotami, aby nebyl obtížným
břemenem, plným pochybností, stesků a stížností na to, co ještě
není v současnosti plně uspokojivé. Připomínám v této souvislosti
sloupek Karla Čapka z novin 1924, který mám vystřižený, abych
jej měl kdykoli k dispozici. On už tehdy pochopil, že ve společnosti
jsou lidé dvojího druhu : ty první označil "mělo by se", ty druhé
"není to tak jednoduché". Ty první charakterizoval jako moudré,
chytré, co vědí všecičko, co by měl někdo udělat, oni sami jaksi nic

nemohou. A je jich většina. Skupina těch, co by to měli udělat - to
jsou profesionálové za práci a život v městě zodpovědní, odůvodní
neuspokojivou činnost průpovídkou "není to tak jednoduché", k
čemuž snesou tolik důvodů, že už na aktivity jim energie nezbývá !
A tak se všude setkáváme s kritikou městské správy a veřejných
orgánů vůbec, protože by měly zařídit pro nás občany /čím dál ná-
ročnější/ všecko, snad snést i modré z nebe, ačkoli to by asi lidi
sotva uspokojilo. Život v každém městě a vesnici bude tak kultur-
ně vyspělý, jak to zajistí dobrovolníci, co obětavě a bez nároku na
odměnu či slávu uspokojují své zájmy a koníčky aktivitou v přísluš-
ných spolcích, sdruženích, klubech přátel nějaké instituce, což všec-
ko jsou instituce nutné a potřebné, ale závislé na aktivitě dobro-
volníků, co jsou pro své město ochotni něco prospěšného udělat
místo planého kritizování toho, co by měl udělat někdo jiný. Ze
zpravodaje Naše Bojkovsko s potěšením vnímám fakt, že tam ta-
koví obětavci jsou a podílejí se svým osobním přínosem na boha-
tém společenském, kulturním, sportovním životě tak, aby město
žilo bohatě a uspokojivě. Spoléhat, že to všechno zařídí městská
správa, je nereálné a společensky škodlivé !

PhDr. Josef Beneš,CSc

Je autorem knihy "Rok ve Vlčnově 1945-46", o které jste si mohli
přečíst v lednovém Našem Bojkovsku v rubrice TIP.

Z prezentace Světlovské knížky
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SLOVÁCKÉ

DIVADLO

▲▼▲ Z KULTURY ▲▼▲

Velikonoční předvádění

Ochotníci z Komně
v Bojkovicích podruhé

V pátek 27. února 2004 uvedl v Kulturním domě
v Bojkovicích Komenský ochotnický spolek z Komně
divadelní hru Stroupežnického "Naši furianti". Her-
cům děkujeme za pěkný zážitek a rádi je přivítáme
i příště. Po loňském představení "Hrátky s čertem",
které hráli i pro žáky škol, doufáme, že jsme tuto skvě-
lou partu pod vedením Bohumila Staníka neviděli
naposled.

Informace pro předplatitele
 do Slováckého divadla  v Uherském Hradišti

Další představení bude

ve čtvrtek 13. května 2004

"Kytice"
Odjezd autobusů je v 18.15 hod.

od OD TIS, zastávka v Záhorovicích
naproti školy je v 18,20 hod.

Již tradičně pořádá MUZEUM BOJKOVSKA před
velikonočními svátky a v prosinci předvádění výroby li-
dových výrobků a drobných rukodělných předmětů. Le-
tošní velikonoční předvádění se konalo ve čtvrtek 1. dub-
na 2004 ve velké zasedací místnosti a vestibulu Měst-
ského úřadu v Bojkovicích. Zúčastnili se ho paní Ludmila
Kučírková z Uherského Brodu, Jarmila Kamenčáková z
Rudimova, Petra Libosvárová s manželem z Uherského
Hradiště, Josef Šlegl z Pitína a domácí Jitka Měsková,
Jarmila Ondřejová a Josefa Ščuglíková.

Jejich výrobky jste si mohli zakoupit.

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti
bude hrát opět

v červenci na hradě Buchlově.
Jste zváni na divadelní představení

1.-2.7. "Na tý louce zelený",
3.-4.7. "Othello"
5.-6.7.  "Rychlé šípy"



 strana 16strana 16strana 16strana 16strana 16 Naše BojkNaše BojkNaše BojkNaše BojkNaše Bojkovskovskovskovskovskooooo

Konečně svoboda !
Zamračené, avšak přívětivé jitro 1. května 1945 uvítali oby-

vatelé Starého Hrozenkova a přilehlých obcí Kopanic, Bzové,
Krhova, Komně, Bojkovic a dalších obcí již osvobozeni.

Silnice od Krhova i jiné komunikace směrem k Bojkovicím
byly plné postupujících rumunských jednotek.

Na půdu Bojkovic vstoupila první rumunská jednotka s ve-
litelem v čele mezi osmou a devátou hodinou ranní. Doprová-
zeli je průvodci z Krhova. Na prostranství před budovou bývalé
Ba�ovy prodejny - dnes MěÚ, do níž se nastěhoval revoluční
národní výbor, čekaly již zástupy občanů, aby uvítaly přicháze-
jící vojáky. Mnoho domů bylo vyzdobeno prapory.

Toho dne v časných ranních hodinách se ujal úřadu revo-
luční národní výbor, ilegálně ustavený již v době okupace. Na-
plno zahájily činnost komise politická, průmyslová, zásobovací
a bezpečnostní. Problémů bylo mnoho. Největší byly se záso-
bováním, byl nedostatek základních potravin. Také bylo nutno
v zájmu bezpečnosti zajistit příslušníky německé národnosti,
příslušníky německých strážních oddílů i celních a policejních
útvarů.

Do této vzrušené, chaotické a radostné atmosféry pronikla
v dopoledních hodinách zpráva, že od Pitína se vrací silný ně-
mecký oddíl, formovaný k útoku na Bojkovice. Na rychle vy-
prázdněném prostranství před sídlem národního výboru zauja-
li rychle rumunští vojáci bitevní postavení. Hlavně těžkých ku-
lometů byly namířeny směrem, odkud mohl přijít očekávaný
útok. Brzy se však ukázalo, že vojenská jednotka od Pitína byla
rumunská, jako další proud postupující armády.

K rumunským částem přibyly k nám během dopoledne i
menší skupiny rudoarmějců s důstojníky i s generálem.

Projevy nadšení a radosti nebyly povrchní. Stovky mužů se
přihlásily dobrovolně k úklidovým pracím. Pracovní ruch se utišil
až k večeru, kdy bylo uspořádáno velké shromáždění k oslav-
nému uvítání osvoboditelů. Před národním výborem bylo plno
občanů i školní mládeže. Za  revoluční národní výbor pronesl
jeho předseda Oldřich Slabiňák uvítací proslov. Mladý sovět-
ský důstojník vyslovil potěšení nad přijetím vojáků a popřál mno-
ho úspěchů pro blaho Československa i pro blaho městečka
Bojkovic a celého okolí. Po odeznění Československé hymny
byla slavnost ukončena třikrát opakovanou salvou ze samopa-
lů jedné frontové rumunské jednotky.

Bylo již pozdě večer, když se poslední účastníci slavnosti vra-
celi do svých domovů. Na opuštěných ulicích byly slyšet jen kro-
ky vojenských hlídek. Byla to první pokojná noc osvobozených
Bojkovic s jejich okolím.

V těchto květnových dnech je třeba znovu poděkovat všem
spojeneckým armádám jak z Východu, tak ze Západu, všem
lidem z odboje i těm, kteří trpěli ve věznicích a v koncentrač-
ních táborech. Všichni mají svůj podíl na porážce a vítězství
nad nacismem. Zachránili naše národy před záhubou.

Vzdáváme hold a čest památce bojovníků padlých na všech
frontách a lidem umučeným v káznicích, koncentrácích a lidem
popraveným. Zůstanou navždy v naší paměti. Bez jejich obětí
bychom nebyli ani my ! Měla by si to uvědomit i dnešní mladá
generace, která utrpení světové války nezažila.

Jiřina Bršlicová, předsedkyně ČSBS

Slavnostní zahájení sezóny na hradě Brumov a v Mu-
zeu Brumov-Bylnice v sobotu 1. května 2004. Otevření
hradu bude s již tradičním šachovým turnajem Hradní
věž a dalším doprovodným programem.
13 hod. slavnostní otevření nového Městského muzea, jehož

součástí bude rovněž Městské informační centrum

14 hod. zahájení 5. turistické sezóny na hradě Brumov.

14.30 hod. finálové utkání 8. ročníku šachového turnaje mláde-
že "Hradní věž", hraného atraktivní formou živých ša-
chů na obří šachovnici.

16. 5. 2004 Šermířské klání
29. 5. 2004 Dětský den na hradě Brumov
27. 6. 2004 40. výročí sloučení Brumova

a Bylnice
  2. 7. 2004 Ochotnické představení na hradě Brumov

Noc na Karlštejně
/ochotníci z Hvozdné/

★ TIP ★ TIP ★ TIP ★ TIP ★ TIP ★ TIP ★ TIP ★ TIP★

Aktuální výstavy Slováckého muzea
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103 - malý sál

Josef Kiesewetter ��22.1.2004 - 25.4.2004 ��obrazy
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103 - Ondřejský sál

Umění jihovýchodní Moravy ��1.1.2004 - 31.12.2004 ��stálá expozi-
ce; obrazy, sochy, kresby, grafika

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103 - přízemní sál
Lubomír Janečka ��22.1.2004 - 25.4.2004 ��kresby

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103 - velký sál
Tomáš Měš�ánek ��22.1.2004 - 25.4.2004 ��obrazy, kresby
Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179

Slovácko ��1.1.2004 - 31.12.2004 ��stálá národopisná expozice
Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179 - velký sál
Co neodnesl čas… ��1.4.2004 - 11.7.2004, ��vernisáž 1. 4. v 17 ho-

din přírůstky do sbírek Slováckého muzea;
výstava k 90. výročí založení muzea

Památník Velké Moravy, Jezuitská 1885, Staré Město
Velká Morava ��1.4.2004 - 31.10.2004 ��stálá archeologická expozice

Topolná č. p. 93
Lidové bydlení na Uherskohradiš�sku ��1.1.2004 - 31.12.2004

 ��stálá národopisná expozice

Kapitán Nikola, příslušník rudoarmějské armády
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Občanské sdružení PATRIOT Club z Uherského Hradiš-
tě nám zaslalo tuto informaci o Aleně Kováříkové z Bojko-
vic.

Alena Kováříková z Bojkovic po dobu pěti let úspěšně
propagovala národopisnou oblast Slovácka po celém svě-
tě. Nejprve tak činila jako studentka Střední odborné školy
cestovního ruchu a provozu hotelů v Uh. Hradišti, pak
jako aktivní členka občanského sdružení PATRIOT Clu-
bu Uh.Hradiště.

Alena Kováříková v zahraničí zveřejnila téměř 30 člán-
ků o zajímavostech Slovácka, Valašska, o lázeňských měs-
tech v ČR, o přírodních krásách ČR, o historii i turistic-
kých zajímavostech naší vlasti. Svoji pozornost zaměřila
především na historii Bojkovic a zámku Nový Světlov, na
zajímavosti Kopanic a přírodní krásy Bílých Karpat. Vel-
kou pozornost věnovala lázním Luhačovice.

Alena Kováříková zpracovala podklady o zajímavos-
tech Uherskohradiš�ska pro vysílání SBS Radio Sydney
Australia. Své články o Slovácku, o lidových zvycích na
Slovácku zpracovala pro krajanský tisk na Novém Zélan-
dě i v USA. Svým článkem "Dožínky na Slovácku" pozdra-

vila krajany v americkém Chicagu u příležitosti oslav Mo-
ravského dne. V tisku v USA byly články Aleny Kováříko-
vé uveřejněny v češtině a v angličtině.

Prostřednictvím velvyslanectví ČR a institucí ČR v za-
hraničí se  Alena Kováříková spolupodílela na populari-
zaci kultury Slovácka při  prezentaci Dnů české kultury ve
světě. Své články o Slovácku , o lázních Luhačovice, o pa-
mátkách UNESCO v ČR Alena Kováříková uveřejňovala
přímo v materiálech Velvyslanectví ČR v Jihoafrické re-
publice.

Alena Kováříková patřila k nejaktivnějším členkám PA-
TRIOT Clubu Uh. Hradiště. Úspěšná propagačně-publi-
cistická činnost tohoto občanského sdružení byla velmi po-
zitivně přijímána a kladně hodnocena funkcionáři měst-
ských i obecních úřadů na Slovácku, také Ministerstvem
zahraničí ČR, Ministerstvem kultury ČR v Praze i poslan-
ci Parlamentu ČR.

Obětavé a úspěšné dopisovatelské činnosti Aleny Ko-
váříkové právem náleží naše poděkování.

Ing. Alena Kulheimová
předsedkyně PATRIOT Clubu Uh.Hradiště

 "Pane, chci to, co chceš Ty ! Chci to proto, že Ty to chceš. Chci

to, jak to Ty chceš. Chci to tak dlouho, pokud to Ty chceš …"

/Papež Kliment XI/

Biřmování -svátost křes�anské dospělosti
Svátosti uvádějí každého křes�ana do křes�anského života

křtem, který je branou do života společenství křes�anů. Prv-
ním sv. přijímáním dostáváme poprvé svatý chléb - eucharis-
tii. Tyto svátosti jsou základem každého křes�anského života.
Biřmování je svátost, kterou nám od Boha dává Duch svatý v
podobě 7 darů.

V naší farnosti uplynula doba pěti let, kdy byla svátost biř-
mování udělena našim farníkům, a letos mají opět možnost ti,
kteří se na svátost pečlivě připravovali, ji z rukou biskupa  1.
května přijat. Příprava na biřmování je zaměřena na to, aby
vedla křes�ana k důvěrnějšímu spojení s Kristem. Aby si byl
vědom, že tato svátost posiluje člověka ve víře, aby ve svém
každodenním životě podle víry žil, víru vyznával a ji hájil.
Tuto posilu potřebují především mladí lidé a ten, kdo chce jít
svou životní cestou s Ježíšem a Církví svatou.

Do Ducha svatého jsme byli všichni ponořeni při křtu, ale
peče� jeho darů je nám udělena při biřmování. To dává našim
životům neuvěřitelnou sílu, prohlubuje naše vědomí o Duchu
svatém, o církvi a o křes�anské naději.

Bůh nás v biřmování posiluje všemi sedmi dary Ducha
svatého. To jsou dary, které dostáváme pro celý svůj život,
jsme jimi posíleni pro dobro, víru, pro společenství života v
církvi.

Ve svátosti biřmování se opakuje zázrak Letnic v duši jed-
notlivce, doplňuje milost svatého křtu a daruje zvláštní sílu,
abychom slovem i skutkem vystupovali jako věrohodní svěd-
kové Krista, šířili a obohacovali víru, vyznávali nebojácně jmé-
no Ježíšovo a nestyděli se nést svůj kříž. "Sestup na nás Du-
chu svatý s darem všech svých milostí, a� Tvé lásky žár boha-
tý stráví naše slabosti…"

"Sestoupil jsi k nám cestou lásky, a� i my cestou lásky vystou-

píme k Tobě" /sv. Augustin/

První svaté přijímání
Je nezapomenutelný zážitek každého dítěte, které poprvé

přichází před Otce nebeského a prosí za odpuštění svých hří-
chů v první svaté zpovědi. Tento den má mít ráz radostný,
nebo� spolu s lítostí nad hříchem cítí dítě i vděčnost a lásku k
Otci nebeskému, který nám velkodušně odpouští.

První svaté přijímání je životní událostí, která pro některé
dítě je nejkrásnějším okamžikem a bude si přát přijímat Pána
Ježíše co nejčastěji. Některé dítě je zklamáno, že ve svém srd-
ci necítilo pocity, na které se těšilo. Proto je třeba pak dítě
dále učit, jak se nejlépe setkávat s Ježíšem.

Důležité je a na dítě velmi kladně působí hlavně příklad
rodičů. Sdílí-li s dítětem společně sv. zpově� a připravují se s
ním zároveň ke stolu Páně, dítě má ve svém srdci krásný po-
cit, cítí podporu a povzbuzení svých nejbližších, mizí strach,
který je někdy velkou  překážkou dětí. Tímto dnem úkol rodi-
čů nekončí. Je třeba i nadále osobní spolupráce dítě-rodič…
Je třeba u dítěte prohlubovat lásku k bližnímu, laskavost, štěd-
rost a vaše dobré slovo a váš příklad v tom může mít pro dítě
velkou vzpruhu. Úkolem v rodině je naučit se žít s Bohem a k
němu přivádět své děti, najít si čas na společnou modlitbu i na
společnou účast na mši svaté. Vždy� i pro nás platí Ježíšova
slova : "Nechte maličké přijít ke mně a nebraňte jim !"

20. 5. Nanebevstoupení Páně - "Byl před jejich zraky vyzdvi-
žen a oblak jim ho vzal z očí" /Sk 1,9/

30. 5. Seslání Ducha svatého - "Sešli svého ducha Hospodi-
ne a obnov tvář země" /Žl 104/

  6. 6. Nejsvětější Trojice -"Sláva a čest jedinému Bohu : Otci
i Synu i Duchu svatému !"

10. 6. Tělo a krev Páně - Boží tělo - "Veleben budiž Ježíš
Kristus v Nejsvětější svátosti všemi národy a pokole-
ními !"

ELA

Křes�anské okénko

PATRIOT Club informuje
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Volejbal
Družstvo juniorů - 1. liga.

K juniorům se po dvouleté pauze vrátil opět Radek Staš. Vystřídal
dvojici trenérů Ing.Radka Lahutu a Pavla Slavíčka.

Základní kádr pro sezónu 2003/2004 tvořilo sedm poměrně zku-
šených hráčů. Tyto doplnili dva chlapci z družstva žáků, kteří měli
zájem odjezdit kromě svých zápasů i zápasy s juniory. Byli to Jenda
Brhlík a Tomáš Slavíček.

Sezóna ovšem nezačíná prvním mistrovským zápasem na podzim,
ale vždy mnohem dříve. Vlastně už ihned po skončení sezóny před-
cházející. Je třeba toto připomenout proto, že někteří chlapci nerea-
govali na výzvy trenéra a nezapojili se do přípravy na další sezónu
společně s muži hned v jarních měsících loňského roku. Začali s tré-
ninkem až koncem léta a to se nutně muselo projevit na výkonnosti
celku. Z tohoto důvodu bylo velmi obtížné klást tomuto družstvu ně-
jaké vyšší cíle. Také proto nelze polemizovat s otázkou co by …?, kdy-
by…! Chlapci odehráli v průběhu sezóny celkem 36 utkání. Z toho 15
vítězných a 21 x odešli poraženi. Některé zápasy měly vysokou spor-
tovní hodnotu. Byly odehrány s plným nasazením a v týmovém duchu.
Byly však odehrány i zápasy, hlavně se slabšími soupeři, kdy se hra
příliš nedařila, týmový duch se vytratil a fanoušek mohl jen nevěřícně
kroutit hlavou nad tím, jak je možné, že před týdnem to bylo tak a te�
úplně jinak. Kdo volejbal hrál a rozumí mu, tak dobře ví, že je to hra
technicky náročná a podobné výkyvy jsou hlavně u mládežnických druž-

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT     ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT     ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT     ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT     ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT     ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT     ▼▼▼▼▼

Junioři r.2003/2004 ( 1. liga - 7. místo ) - zleva vpředu: Radek Šašinka,
Tomáš Slavíček, Jan Brhlík a Radek Lahuta
Zleva vzadu stojí: Ivoš Valter, Zdeněk Juračka, Luděk Lahuta, Rostislav
Maca, Jiří Kozáček a  vedoucí družstva Mgr.Radislav Staš

stev zcela běžné. Tím však nechci výkonnost našich juniorů v minulé
sezóně omlouvat. Jsem přesvědčen o tom, že výkonnost by byla sta-
bilnější a vyšší, kdyby už od jara loňského roku přistoupili odpovědně
k tréninkovému procesu.

Sedmé místo v konečném účtování odpovídá tomu, co hráči před-
váděli. Tuto soutěž pro Bojkovice bez problémů zachovali i pro ná-
sledující sezónu. A nutno připomenout, že o tom od počátku nikdo
ani na chvíli nepochyboval.

Čtyři hráči se rozloučili s juniorským věkem a přecházejí do druž-
stva mužů (Luděk Lahuta, Zdeněk Juračka, Ros�a Maca a Ivoš Val-
ter). Pro příští rok bude vytvořeno družstvo nové. Do týmu budou
začleněni hráči žákovského družstva a zase jen na nich bude záležet,
jak si příští sezónu povedou. A jak už jsem dříve zmínil, ta příští sezó-
na začala právě v těchto dnech.

Suverénním vítězem soutěže roč. 2003/2004 se stali chlapci z Niv-
nice. Vybojovali si právo účasti v květnové kvalifikaci o postup do
extraligy juniorů. Kvalifikace se pravděpodobně nezúčastní, protože
prakticky celá základní šestka hráčů končí kvůli věku a tito hráči v
kvalifikaci nastoupit nemohou.

Do krajských přeborů sestoupily celky Tišnova a Opavy.
Mgr.Radislav Staš

Družstvo mužů volejbalového oddílu TJ Bojkovice hrálo v sezóně
2003/2004 mistrovskou soutěž Krajského přeboru Zlínského kraje I.
třídy. Družstvo sehrálo celkem 40 utkání, z toho  22 utkání vítězných a
18 utkání skončilo porážkou. Celkem získalo 62 bodů a mezi jedenác-
ti družstvy obsadilo celkově 5. místo. V první polovině soutěže, na
podzim roku 2003, družstvo vyhrálo 10 a prohrálo rovněž 10 utkání se
ziskem 28 bodů. Druhá polovina soutěže byla pro volejbalisty úspěš-
nější. Ve 12 vítězných a 8 prohraných utkáních získali 34 bodů.

O body bojovalo družstvo, v soutěži věkově nejmladší s průměrem
24 let, pod vedením Vlastimila Zimmermanna a Ing. Radka Lahuty v

tomto složení : nahrávači Tomáš Zimmermann, Petr Slavíček a Stani-
slav Kopunec, smečaři Antonín Slabiňák, Libor Hela a Luboš Mi-
chalčík, blokaři Patrik Staš, Jiří Pytela, Jindřich Krajča /oba Zlín/ a
Jan Špirit a univerzál Dušan Lečbych /Zlín/.

Se soupeři z dolního konce tabulky získali volejbalisté povinná
vítězství. Ne tak jednoznačné byly výsledky s družstvy středu tabulky,
kdy naši hráči podávali nevyrovnané výkony. S předními družstvy se-
hráli volejbalisté mnohdy vyrovnaná střetnutí, leč zpravidla bez vítěz-
ství. Utkání s těmito soupeři měla vysokou úroveň. V útočné fázi naši
soupeře přehrávali. Slabinou byla obrana, hra v poli, mnohdy menší

bojovnost a kolektivní pojetí hry.
Z jednotlivých hráčů lze vyzvednout výkony nejstar-

šího a nejzkušenějšího  kapitána Antonína Slabiňáka,
jehož bojovnost je příkladem ostatním mladším hráčům
kádru družstva.

Cílem výboru volejbalového oddílu TJ Bojkovice,
který pracuje ve složení : předseda Vlastimil Zimmer-
mann, organizační pracovník Ing. Radek Lahuta, dále
Mgr. Radislav Staš, Antonín Slabiňák, Zdeněk Ogrod-
ník, Dana Rumánková, Pavel a J. Slavíčkovi a poklad-
ník Ing. Vlastimil Hela, je pro příští sezónu posílit hráč-
ský kádr družstva o nové zkušené hráče, zkvalitnit tré-
ninkový proces a pokusit se  vybojovat postup do třetí
nejvyšší soutěže v ČR, a to postup do II. národní repub-
likové ligy.

        Konečná tabulka ( junioři - roč. 2003/2004 )

P.č. družstvo zápasy výhry-porážky skóre body

1. Nivnice 36 33 - 3 104: 29 96
2. Brno 36 27 - 9 90 : 44 82
3. Dolní Benešov 36 25 - 11  88 : 43 79
4. Šlapanice 36 25 - 11 87 : 55 71
5. Staré Město 36 17 - 19  65 : 66 54
6. Třinec 36 17 - 19 61 : 70 51
7. Bojkovice 36 15 - 21 56 : 76 43
8. Poštorná 36 11 - 25  47 : 89 30
9. Tišnov 36  6 - 30  40 : 98 20

10. Opava 36  4 - 32  33 : 101 12

"A" tým volejbalistů obsadil 5. místo

Poř.družstvo zápasů V3 V2 P1 PO S sety míče body
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. St. Město B 40 33 4 3 0 0 117 : 2 3427:2686 110
2. Napajedla 40 33 1 2 4 0 109 : 31 3366:2680 103
3. Květná 40 19 7 5 9 0 93 : 62 3430:3245 76
4. Val.Meziříčí 40 17 6 7 10 0 88 : 71 3339:3188 70
5. Bojkovice 40 16 6 2 16 0 80 : 71 3348:3290 62
6. Vsetín 40 16 3 6 15 0 77 : 77 3401:3400 60
7. Nivnice 40 16 3 4 17 0 69 : 77 3138:3246 58
8. VC Kroměříž 40 14 5 4 17 0 69 : 80 3073:3070 56
9. Uh.Brod 40 7 3 5 25 0 51 : 100 3081.3444 32
10. AGRO Kroměříž 40 6 2 2 30 0 38 : 102 2723:3322 24
11. Hulín 40 2 1 1 36 0 20 : 114  2485:3240 9
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Na konci měsíce března se konal ve spor-
tovní hale volejbalový turnaj smíšených druž-
stev v kuchařských zástěrkách, který je stále
více oblíben. Podmínkou účasti je hrát v zá-
stěrce a družstvo, které není kompletně oble-
čeno, může být i diskvalifikováno. Na turnaji
se sešlo deset družstev. Všechny byly na velmi
dobré hráčské úrovni, a tak do poslední chvíle
nebylo jasné, v jakém pořadí se ve skupinách
umístí. Celý turnaj provázela dobrá nálada a
touha po vítězství. Organizátor Jan Staník
všechno skvěle zvládl. Každé družstvo si od-
vezlo z turnaje keramický pohár a na konci
turnaje byl vyhodnocen jeden hráč za nejhezčí
a nejnápaditější zástěrku. Vítězkou ankety "O
nejlepší zástěrku" se nakonec po těžkém roz-
hodování stala hráčka z Nivnice, která byla
doladěna i velkou kuchařskou čepicí.

Konečné umístění týmů na turnaji:
1. BRZDY Bojkovice
2. RYCHLÉ ŠÍPY Bojkovice
3. Luhačovice
4. Nivnice
5. BEMAR Pitín
6. Nezdenice
7. Zlín
8. Mařatice
9. STUDÁNKY Uherský Brod
10. SKLOSERVIS Uherský Brod
Další turnaj se bude konat až o prázdni-

nách na venkovních volejbalových kurtech,
ale již nyní Vás srdečně zvou pořadatelé na
toto sportovní klání.

Sportu zdar a volejbalu obzvláš�.
Yvetta Michalčíková

1. místo: BRZDY Bojkovice - hor-
ní řada zleva: Petr David, Zby-
něk Chupík, Radan Tyrolt, Pa-
vel Křižka  -  dolní řada zleva:
Andrea Ondrášová, Ivana Bar-
tošíková, Yvetta Michalčíková

Volejbalové Bojkovice

2. místo: RYCHLÉ ŠÍPY
Bojkovice -zleva: Zdeněk
Žaigla, Jan Staník, Bro-
nislava Janošová, Radek
Staš, Dana Saňáková,
chybí Stanislav Kopunec

3. místo: Luhačovice - zleva: Ludmila Jahodo-
vá, Martin Jahoda, Iva Jahodová, Mirek Hla�ák,
Dana Táborská, Martin Bartošík, Ivan Maštalíř
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Redakce si vyhra-
zuje krátit a upravo-
vat příspěvky. Děku-
jeme za pochopení.
Uzávěrka příštího
čísla 9. června 2004.

SPOLEČNÁ VYCHÁZKA PRO VEŘEJNOST
POŘÁDANÁ KLUBEM ČESKÝCH TURISTŮ

A SOKOLEM  BOJKOVICE
KVĚTEN 2004

Termín:  15.-16.5. so+ne
Pořádaná akce:

Vrcholy oblasti Valašsko
- Chřiby III. - MAKYTA, STOLEČNÝ

Vrcholy oblasti Valašsko
- Chřiby III. - SOLÁŇ, OCHMELOV

Další informace naleznete ve skříňkách KČT případ-
ně na níže uvedených telefonech. Mezi jednotlivými
dny bude možnost ubytování poblíž vrcholů, možný je
i návrat zpět do Bojkovic, zatím v jednání.

Bližší informace podají :
Božena KŘIŽKOVÁ - tel. 721 275 466, Štěpánka VI-
CENÍKOVA - tel. 572 641 604, 606 711 862,  Přemy-
sl PRACHAŘ  - tel. 602 205 897

Řádková inzerce
● Prodám dámské 3/4 jízdní kolo v dobrém stavu /ESKA/.

Zn.: Cena dohodou.Š. Maňásková, Černíkova 965 /Penzion/,
Bojkovice

● Půjčky dostupné a rychlé. Mobil 777 111 521

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.

Trasy pro pěší - 7, 15, 25, 35, 50 km
Trasy pro cyklisty - 35 km horská kola

-  20, 40, 70 km silniční kola
Trasy pro pěší

  7 km - okolí Bojkovic pro rodiče s dětmi
15 km - Bojkovice, Modrá Voda, Komňa, Krhov, Bojkovice
25 km - Bojkovice, Modrá Voda, Nový Dvůr, Lokov, Krhov, Bojkovice
35 km - Bojkovice, Nový Dvůr, Mikulčin Vrch, Žítková, Lokov, Krhov, Bojkovice
50 km - Bojkovice, Nový Dvůr, Mikulčin Vrch, Kykula, Machnáč, Vlčí Vrch, Žítková, Bojkovice
Trasy pro cyklisty  Popis trasy obdrží každý při prezentaci.
Místo srazu - Areál TJ Sokol Bojkovice 15 a 25 km 6.00 - 10.30 hod.

35 a 50 km 6.00 - 8.00 hod.
cyklotrasy 7.00 - 10.00 hod.

Informace Božena Křižková tel. 721 275 466, Přemysl Prachař 602 205 897

Dálkový pochod se jde za každého počasí na vlastní nebezpečí. Trasy vedou v CHKO Bílé
Karpaty, dodržujte zásady ochrany přírody a jsou na mapách Vizovické vrchy /edice KČT č. 93/.
Vítězí každý, kdo dojde do cíle

24. ročník dálkového pochodu s možností cyklotras

Vesele kolem Bojkovic
Sobota 5. června 2004


