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v ostatních částech KD
- možnost užívání prostoru od 1.3.2005 na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
 - zájemce předloží písemnou nabídku se zá-
měrem na využití prostoru
Bližší informace k nebytovému prostoru, způ-
sobu využití a provozním záležitostem poskyt-
ne pan Jiří Sviták, telefon 572 641 123.
Uzávěrka přihlášek 5.1.2005.

● jmenovala  členy komise pro otevírání obá-
lek  a pro posouzení a vyhodnocení nabídek
na dodavatele stavby "Rekonstrukce objektů
čp.172, 173  v k.ú. Bojkovice"
členové: Mgr. Josef Langr, František Slavíček,
Ludvík Valerián, Ing. arch. Luděk Cahel, Ing.
Jan Rubíček, Ing. Anna Pospíšilová
náhradníci: Květoslava Ogrodníková, Lubo-
mír Šišpera, Mgr. Miroslav Šmíd, Ludvík Dvo-
řák

● doporučuje  ke schválení  rozpočtové provi-
zorium města Bojkovice na rok 2005

● doporučuje  ke schválení rozpočtové opatře-
ní č. 4/2004 k rozpočtu města na rok 2004

● doporučuje  ke schválení Veřejnoprávní
smlouvu mezi městem Bojkovice a obcí Ru-

dice o výkonu úkolů podle zákona č. 553/1991
Sb. o obecní policii ve znění pozdějších před-
pisů na dobu neurčitou

● doporučuje  ke schválení plán práce zastupi-
telstva na rok 2005

● doporučuje zveřejnit  na úřední desce záměr
města na odprodej části pozemku p.č. 5436/3
v ulici Potok v k. ú. Bojkovice o výměře 70 m2

(přesná výměra bude stanovena GP) včetně
studny, která se nachází  na tomto pozemku,
za cenu dle znaleckého posudku

● doporučuje  zrušit  Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 3/2003 o příspěvku na částečnou úhra-
du neinvestičních nákladů Mateřské školy
Bojkovice, Štefánikova 830 - příspěvkové or-
ganizace, Mateřské školy Bojkovice, Čtvr� 1.
máje 828 - příspěvkové organizace a školní
družiny při Základní  škole TGM Bojkovice,
Štefánikova 460 - příspěvkové organizace

● doporučuje schválit dodatek  č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 18.11.2003 uzavřenou mezi měs-
tem Bojkovice a firmou Stunex UB na rekon-
strukci a dofinancování stavby rekonstrukce
domu čp. 89, Krhov, v objemu 511.344,- Kč z
úvěrových prostředků v roce 2005

● doporučuje schválit dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 17/2003-HA ze dne 7.11.2003, uza-
vřenou mezi městem Bojkovice a firmou Ing.
Hanáček na rekonstrukci a dofinancování
stavby rekonstrukce domu čp. 59, Bojkovice,
v objemu 284.851,- Kč z úvěrových prostřed-
ků v roce 2005

● doporučuje schválit dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 18/2003-HA ze dne 7.11.2003 uza-
vřenou mezi městem Bojkovice a firmou Ing.
Hanáček na rekonstrukci a dofinancování
stavby rekonstrukce domu čp. 9, Bzová, v ob-
jemu 239.092,- Kč z úvěrových prostředků v
roce 2005

● doporučuje  schválit poskytnutí vratného ne-
investičního příspěvku na provoz Domova -
penzionu pro důchodce a domu s pečovatel-
skou službou, příspěvkové organizaci, Bojko-
vice, Černíkova  965, IČO 712 25 733, v část-
ce 350.000,- Kč na pokrytí provozních výdajů
(záloha plyn, el. energie, vodné, nákup potra-
vin). Příspěvek bude městu vrácen do
31.5.2005.

Výsledky hlasování do zastupitelstva Zlínského kraje na území města

Vážení spoluobčané.

 "Člověk člověku v životě je vším"… tak začíná báseň J.Nohy. Samotnému člověku
je těžko a obzvláš�, zůstane-li doma sám po vypjatém aktivním životě či opuštěn
v těžkých chvílích. Proto vás srdečně zveme do klubu Světlov, který nově zakládáme, a
máme zájem na tom, abyste se setkávali, pohovořili si spolu, svěřili se se svými problé-
my, ale také se pobavili, získali nové poznatky a něčemu novému se přiučili. Každý dle
svého zájmu. Přij�te mezi nás do klubu Světlov - přátel dobré pohody. První setkání se
uskuteční 18. 1. 2005 ve 14.30 hod. v bývalé prodejně obuvi v budově MěÚ.

V tuto chvíli vám všem přejeme pěkné Vánoce plné pohody a těšíme se na vás.
Budete srdečně vítáni.

Upozorňujeme vedoucí všech dobrovolných organizací a složek,  aby nezapomněli
na vyúčtování grantů za rok 2004. Zároveň si můžete vyzvednout žádosti na přidělení
grantů v r. 2005. Jejich uzávěrka bude 28. února 2005.

 K. Ogrodníková, místostarostka

Výročí

Úroveň každého národa je možné poměřovat
i podle jeho vztahu k vlastní historii a dle úcty, s níž
se chová k těm, kterým nebylo dopřáno těšit se ze
života a  svobody, která nastala po 2. svět.válce.

K 1. 1. 2005 vzpomeneme 40. výročí povýšení
Bojkovic na město a rovněž v r. 2005 oslavíme 60.
výročí osvobození Bojkovic a ukončení 2.světové
války. K těmto výročím připravujeme vzpomínko-
vé akce, o kterých vás budeme informovat v příštím
čísle Našeho Bojkovska. Zároveň se na vás obrací-
me se žádostí o zapůjčení fotografií, pokud se ještě
uchovaly a leží někde založené, z tohoto období.
Předem děkujeme za vstřícnost.

Květoslava Ogrodníková, místostarostka

● ● ●
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MÁME VŠICHNI
SVÉ  NEMOVITOSTI

OZNAČENY ČÍSLY POPISNÝMI ?
Můžeme Vám říci, že minimálně 15% nemovitostí na úze-

mí města není označeno číslem  popisným. Prováděla se nová
fasáda a na číslo se zapomnělo nebo v době realizace vás
současná nabídka  výtvarného řešení čísel neuspokojila a
v neposlední  řadě nezbyly peníze na pořízení čísla.

Věříme, že v současné době pominuly již uvedené důvody
a občané, kterých se tato záležitost  týká, označí své nemovi-
tosti přidělenými čísly popisnými a naplní tak znění § 31 a
§ 32 zákona 128/2000 Sb. o obcích.

§ 31 odst 1.  Budova musí být označena popisným číslem,
pokud není dále stanoveno jinak.

§ 32  odst. 1 Vlastník nemovitosti je povinen na svůj ná-
klad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udr-
žovat je v řádném stavu.

Děkujeme                    Mgr. Miroslav Šmíd, vedoucí ORMŽP

BYTOVÝ DŮM  - MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ - BOJKOVICE
Na těchto snímcích vidíte architektonickou studii domu, který by měl být postaven v proluce na Mariánském náměstí v

Bojkovicích mezi Mariánským sloupem a kostelem.
Autorem je Architektonický atelier - Ing. arch. Luděk Cahel, Ing. arch. Tomáš Cahel,  Luhačovice

K samotné stavbě.
Stavba se bude realizovat ve dvou etapách :
I. etapa 8 bytových jednotek na volném stavebním pozemku
II. etapa 5 bytových jednotek po výkupu domu č. p. 385 a 387
V současné době eviduje město Bojkovice 9 žádostí . Aktivně se o výstavbu zajímá 5 žadatelů  z Bojkovic a okolí.
Studie je v současné době v barevném provedení vystavena ve výkladní skříni v budově Městského úřadu Bojkovice.
V případě, že jsme Vás oslovili a máte o výstavbu zájem, přihlaste se nebo se přijděte osobně informovat na MěÚ Bojkovice,

ORMŽP .
Po zahájení výstavby na Mariánském nám. bude město  iniciovat výstavbu na ul. Černíkova.

Mgr. Miroslav Šmíd, vedoucí ORMŽP

❊ Pozvánka ❊ Pozvánka ❊ Pozvánka ❊
Mikroregion Uherskobrodsko srdečně zve na

0. ročník "Zimních dětských her" na Lopeníku,
sjezdovce Lopata, které se konají 29. 12. 2004.

Prezence v 9.00 hod.
Vlek bude v tuto dobu v provozu jen pro účastníky her,

děti a rodiče, nebo jejich doprovod.
Pro děti je připraven zajímavý program,

odměny a občerstvení.
●

Jako v loňském roce tak i letos
zveme všechny spoluobčany na

" Silvestrovské setkání"
s představiteli a pracovníky MÚ, které se uskuteční v pátek
31.12. 2004 v IC / velká zasedací místnost MÚ, vchod z ulice
Komenského/. Můžete si prohlédnout fotografie, co se děje
ve městě,  návrhy toho, co se připravuje, svěřit se se svými

problémy. Připraveno je i malé občerstvení.Věříme, že strá-
víme příjemné, ale hlavně pro město přínosné, dopoledne.
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INFORMACE Z ODBORU ROZVOJE MĚSTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V současné době, kdy si pročítáte  ZPRAVODAJ NAŠE BOJKOVSKO obdrželi  nebo ještě obdrží  někteří  spoluobčané následující
oslovení s dotazníkem. Cílem této akce je zlepšení životního prostředí  ve městě  a mimo jiné zkvalitnění funkčnosti čistírny odpadních vod.

Vážení občané ,
toto sdělení a  přiložený dotazník je učen pro vlastníky nemovitostí, kteří nejsou doposud napojeni na veřejnou kanalizaci, která prochází

ulicí, kde se jejich nemovitost nachází. V případě, že jsme dotazník zaslali i majiteli nemovitosti, kde se kanalizační řád nenachází, prosíme o
prominutí, a žádáme navrácení s uvedenou poznámkou " nemovitost se nachází na ulici, kde není vybudovaný kanalizační řád ". Děkujeme.

Tímto oslovením město Bojkovice upozorňuje občany na jejich povinnost  ve smyslu § 3, odstavce 8 zákona 274 / 2001 Sb. - Obec může v
přenesené působnosti rozhodnutím uložit  vlastníkům  stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat odpadní
vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Mimo již  uvedenou možnost nařídit vlastníkovi nemovitosti napojit se na veřejnou kanalizaci může se vlastník nebo provozovatel kanaliza-
ce obrátit na příslušný stavební úřad s podnětem na zahájení správního řízení  dle § 87 stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 37
odstavce 1 vyhlášky číslo 132/1998 Sb.

     Vyžaduje-li  to  veřejný  zájem  z  důvodů  hygienických, bezpečnostních, požárních, provozních, ohrožení   životního prostředí a estetic-
kých, nařídí stavební úřad provedení nezbytných úprav  na  stavbě  vlastníku  stavby  nebo  na  stavebním  pozemku vlastníku tohoto pozemku.
Nařízené  úpravy je vlastník stavby nebo pozemku povinen provést na svůj náklad.

Myslíme si, že není třeba vysvětlovat  našim občanům  z jakého důvodu se daří  vegetaci v místní řece Olšavě. Projděte se po obou březích
řeky a vidíte výpusti z přilehlých nemovitostí a vytékající obsah. Dále je zcela zbytečné hovořit o trativodech, netěsnících jímkách, které se
vyváží - nebo lépe řečeno se nevyváží vůbec a na to navazuje kvalita podzemních vod a výpěstků na vaší  zahrádce, které zkonzumujete.

Je nutno říci, že vše se vším nějak souvisí. Tady máme na mysli, že na území města Bojkovice je ještě potřeba vybudovat cca 1 200 - 1 800 m
kanalizační sítě ( například ul. Pitínská, Potůček, Kosmákova, nábřeží Svobody, Luhačovická). Na jedné straně jsou občané, kteří by velice rádi
byli na kanalizaci napojeni a pravidelně prováděli úhradu za stočné, a na straně
druhé jsou občané, kteří se na kanalizaci napojili, ale na úhradu za stočné při
vyplňování přiznání pro Slovácké vodovody a kanalizace zapomněli. I tyto
peníze by pomohly na dobudování kanalizace a čistírny odpadních vod.

Popisované skutečnosti a zpřísňující se legislativa Evropské unie může ob-
čany, kteří  neustále oddalují napojení se na veřejnou kanalizaci postihnout.

Dotazníkem získá město tyto informace:
1. kolik vlastníků bude nuceno se na kanalizaci napojit  v časovém úseku

tří let
2. dostane  informaci o počtu  vlastníků, kteří se z technických důvodů

nebudou moci  napojit, ale  budou muset na základě běžné spotřeby
vody na občana prokázat bezpečnou likvidaci odpadních vod

3. o počtu  napojených nemovitostí na kanalizaci, která není známá SVAK
ani městu

4. o počtu občanů, kteří nebudou na výzvu reagovat. Těm bude oznámení
následně doručeno  do vlastních rukou.

Věříme všem osloveným vlastníkům nemovitostí, že v zájmu ochrany životního prostředí i svého zdraví plně pochopí nutnost řešit uvedenou
situaci a pravdivě vyplní  přiložený dotazník. Víme ,že v některých případech půjde o náročnou  finanční investici. Ale i tyto případy lze  při dobré vůli
v určitém časovém horizontu vyřešit..

 Ještě jednou Vám všem děkujeme, že nám nejpozději do 14 dnů po obdržení dotazníku tento zašlete nebo osobně odevzdáte na Městský úřad
Bojkovice. Na vyžádání  Vám provedeme ofocení a označení přijetí  dotazníku.

      Za město Bojkovice děkuje
 Mgr. Miroslav Šmíd

vedoucí odboru rozvoje města  a ŽP

DOTAZNÍK
Uvedené údaje slouží pro MÚ Bojkovice a Slovácké vodovody a kanalizace Uherské Hradiště

ODPADNÍ VODY Z NEMOVITOSTI JSOU LIKVIDOVÁNY  :
Přímým  napojením na veřejnou kanalizaci ANO NE

Nemovitost má trativod ANO NE

Odpadní vody jsou svedeny přímo do řeky ANO Ne

Do jímky na vybírání o objemu (          ) m3 (dopsat objem) ANO NE

Přes septik do kanalizace ANO NE

Přes septik do potoka ANO NE

Napojení se na veřejnou kanalizaci provedu  v roce 2005 2006 2007 2008

Pro poznámky:

Datum a podpis vlastníka objektu
(Odpově
 označte  X)
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Malometrážní byty ve Bzové
V současné době se dokončuje přestavba bývalé školy ve Bzové,

v níž vznikne 7 malometrážních bytů, včetně místnosti se sociálním
zázemím pro osadní výbor  Bzová. V posledních dnech se objekt  zba-
vil lešení, upoutává pěknou fasádou a dá se říci, že se stává dominan-
tou obce. Ale hlavně se začíná připravovat na své první obyvatele.

Zahájení kolaudačního řízení se uskuteční na přelomu měsíce led-
na – února roku 2005. V současné době se dokončují kompletační
práce v jednotlivých bytech, jedná se o kompletaci elektroinstalace a
zdravotechniky. Provádí se pokládka podlah a na závěr bude prove-
dena montáž kuchyňských linek. Současně již proběhla topná zkouš-
ka a revize zařízení ve stávající kotelně, která bude dům zásobovat
teplem. Kolem domu jsou  dokončeny terénní úpravy, kde došlo i
k prořezání  a vykácení dřevin.

Součástí rekonstrukce celého objektu  je i instalace a osazení do-
movní čistírny odpadních vod,  a to v návaznosti na současnou legislati-
vu, jmenovitě zákona číslo 254 / 2001 Sb. v platném znění (o vodách) a
zákona číslo 274/2001 Sb. v platném znění (  o vodovodech a kanaliza-
cích).                   Ludvík Valerián, investiční technik ORMŽP

Karel Dolina
Karel Dolina se narodil 24. října 1874 v Pitíně, jako nejstarší ze 4 dětí. Ve 12 letech odchází

Karel za vzděláním na české gymnázium v Uh. Hradišti. Zde studuje za vydatné podpory
matky a strýce Antonína. V Příboru navštěvuje učitelský ústav.

Na své první místo nastupuje ihned po maturitě do vesničky Komňa, kde působí až do
roku 1900 jako podučitel. Zde učí i svého bratrance, pozdějšího arcibiskupa olomouckého a
metropolitu moravského Josefa Matochu. Další 4 roky pak vyučuje v Lačnově u Valašských
Klobouk (jako učitel I. třídy) a poté přichází do Bojkovic, kde je v roce ustanoven učitelem
ne pětitřídní obecné škole. V letech 1904 - 1920 zde působí jako učitel a v letech 1920 - 1934
jako řídící učitel. Dále byl i ředitelem Všeobecné živnostenské školy pokračovací a rovněž
Odborné školy pro učně živností stavebních.

Ihned po příchodu do Bojkovic se zapojuje do rozvoje kulturního a společenského dění
na Bojkovsku. V letech 1933 - 1938 byl v Bojkovicích starostou. Byl také obecním kroniká-
řem, zaníceným historikem a spoluzakladatelem muzea.

Své poznatky o historii kraje publikuje v místním časopise Naše Bojkovsko.
Jeho životní dráha naplněná touhou po poznání historie kraje a snahou pomoci druhým

končí 23. listopadu 1962 v Bojkovicích.
Je autorem Kroniky Bojkovic, kterou vydalo Město Bojkovice v devadesátých letech.

V roce 2004 vychází její reedice.
PT

Historická výročí Bojkovic
1315 690 let nájezdy hord Matúše Čáka Trenčianského
1510 495 let založen soukenický cech
1555 450 let Kateřina z Vlčkova opevnila hrad Nový Světlov
1605 400 let nájezdy Bočkajovců, které vyvrcholily povražděním více jak 400 lidí před zámkem (3. 8. 1605)
1630 375 let počátky sepisování Krevní knihy městečka Bojkovic
1635 370 let vzpomíná se první škola v Bojkovicích
1655 350 let dokončena hrubá stavba kostela sv. Vavřince
1710 295 let krvavé nájezdy Kuruců
1735 270 let zhotoven kamenný kříž s Ukřižovaným, dnes v horní části hřbitova
1745 260 let postaveny sochy Panny Marie, sv. Vincence a sv. Dominika k uctění památky 400 mučedníků popravených Bočkajovci
1750 255 let zemřela poslední členka rodu Serenyiů v Bojkovicích hraběnka Karolína Guiardová
1820 185 let postavena škola u kostela na příkaz hraběnky Žofie Haugwitzové
1830 175 let postaven dvůr na Ústsku
1835 170 let zemřela hraběnka Žofie Haugwitzová (27. 4.)
1895 110 let začala stavba silnice do Přečkovic
1905 100 let byla dána do provozu budova berního úřadu
1920 85 let zrušen Berní úřad v Bojkovicích
1925 80 let TJ Sokol zřizuje v sále Občanské besedy kino
1930 75 let položen základ nové měš�anské školy
1945 60 let byli zdejšími partyzány v lese pod Kamennou popraveni konfidenti gestapa Václav Plášil a Jan Jirásek z Hronova (19. 3.)
1945 60 let poprvé bombardovány Bojkovice (12. 4.). Zahynulo 12 občanů.
1945 60 let po 6ti letech okupace osvobozeny Bojkovice a okolní obce rumunskými vojáky, kteří bojovali pod Rudou armádou
1945 60 let založení oddílů šachů (v květnu) a kuželek (v červnu)
1945 60 let založení klubu filatelistů (19. 10.)
1965 40 let Bojkovice byly jmenovány městem (1. 1.)




