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Rok 2004 byl pro Bojkovice významným a jubilejním. Bylo tomu
rovných 100 let, kdy byl v našem městečku založen v roce 1904
Sokol, a tím nastartována organizovaná tělovýchova a sport.

Za těch sto let prošla tělovýchova velkým vývojem a peripetie-
mi. Největší rozmach zažila po vzniku Československa. Kromě So-
kola vznikly Orel, Dělnická tělovýchovná jednota, SK Slovácká Vik-
toria, Klub českých turistů a Junák - skaut. Sokolu byla v jeho his-
torii čtyřikrát zastavena činnost za 1. světové války Rakouskem, za
německé okupace, po roce 1948 a 1968. Po  roce 1948 došlo k ná-
silnému sjednocení a zestátnění tělovýchovy, ale po převratu 1989
se situace opět změnila.

V současné době se tělovýchovou a sporty v našem městě zabý-
vají TJ Sokol, TJ Bojkovice, ČSTV, SK Slovácká Viktoria, Junák-
skaut, Klub českých turistů, Dům dětí a mládeže, Základní škola
TGM atd.

Sté výročí bylo v minulém roce důstojně oslaveno mnoha akce-
mi. Jen stručně připomenu společné oslavy 7. 5. 2004, Sokola, TJ
Bojkovice, SK Slov. Viktorie a města, spočívající ve vernisáži výsta-
vy, ve slavnostní schůzi s předáváním Pamětních listů a v tělový-
chovné a kulturní akademii.Ve znamení 100. výročí byla během roku
uspořádána řada sportovních turnajů v tenisu, kopané, florbalu,
halové kopané a střelbě. Dne 18. září uspořádal Sokol v rámci za-
hájení cvičebního roku 2004-2005 "Den otevřených dveří", s výstav-
kou, ukázkami lezení po umělé horolezecké stěně, tenisovým tur-
najem "O pohár starosty města", závody ve střelbě ze vzduchovek a
s posezením u táboráku s opékáním špekáčků.

V kulturně-společenské oblasti byl vydán společný rozsáhlý
Sborník ke 100. výročí tělovýchovy, byly publikovány informační
články v časopisech, vyrobeny pamětní vlaječky. Dne 24. ledna byl
Sokolem uspořádán v duchu 100. výročí všesportovní ples v KD a
7. srpna letní taneční zábava na nádvoří sokolovny. Dne 17. září
předvedl v rámci oslav divadelní soubor Sokola Staré Město v KD
pro veřejnost divadelní hru "Katerinka-Kača".

Běžná praktická činnost TJ Sokol je i přes omezené finanční
možnosti dosti rozsáhlá. V oblasti všestrannosti vede náčelnice  Š.

Tělovýchova a sporty vstupují do druhého století
Viceníková cvičení žen středního věku, žen se-
niorek a turistiku. J.Mlčůch vede oddíl horo-
lezců, který si zbudoval v sokolovně umělou
stěnu a zúčastňuje se lezeckých akcí v Česku,
Slovensku i ve vzdálenějších zemích. R. Fiala
vede oddíl florbalu, který je zapojen do vyšší
moravské soutěže. Ing. P. Křižka organizuje oddíl halové kopané a
jejich turnaje. J. Velecký vede oddíl tenisu, který každoročně pořá-
dá dva turnaje. Sportovci Sokola se amatérsky a rekreačně vyžívají
i v odbíjené, kopané, stolním tenisu a kuželkách. Každoročně pořá-
dá Sokol s mateřskou školou oblíbené závody rodičů s dětmi ve
sportovní hale o ceny a diplomy. L. Stehlík vede skupinu akrobatic-
kého tance /break dance/, která se zúčastňuje soutěží v různých mís-
tech Česka. Sokol pořádá každý rok péčí S. Slavíčka burzu sběrate-
lů zajímavostí - pohlednic,nálepek, mincí, poštovních známek atd.
Rovněž umožňuje nacvičovat sokolské hudební skupině v sokolov-
ně.

Je třeba zdůraznit, že ještě rozsáhlejší činnost TJ Sokol, který
má v současné době 170 členů, je závislá na finančních možnos-
tech. Ty jsou ze strany České obce sokolské a župy Komenského
omezené. Proto je důležité získávání grantu města, dotací kraje,
nadací a sponzorských darů. Ty jsou zapotřebí nejen na činnost, ale
i pro vybavení a údržbu sokolského majetku. O ten se vzorně stará
K. Koníček, jeho správce. V minulém roce se podařilo značnými
náklady opravit fasádu a zrekonstruovat WC budovy kluboven a
šaten. O finanční náklady se podělili TJ Sokol a TJ Bojkovice, kteří
areál společně využívají. Ten je  vhodný i pro pořádání různých spo-
lečenských akcí, jakou byl např. festival country hudeb HHHH 7.
8. 2004.

TJ Sokol vstupuje do druhého století své existence s přesvědče-
ním, že tělovýchovné a sportovní organizace Bojkovic budou nadá-
le významně společně přispívat k účelnému tělovýchovnému a spo-
lečenskému využívání volného času občanů a zvláště mládeže pod-
le jejich zájmu i pro upevňování jejich zdraví.

Ing. Pavel Křižka, starosta TJ Sokol

Burza sběratelů
V sobotu dne 20. listopadu 2004 se uskutečnila v místní sokolovně tradiční všeobecná sběratelská burza na zahájení sběratelské

sezóny. Byla spojena s výstavou fotografií  ze sokolského sletu v Portugalsku /zúčastnila se ho sestra Štěpánka Viceníková/ a v Kanadě
/ kde byl bratr Jaroslav Blaha/ a také fotografií pana Milana Táborského z návštěvy bojkovské rodačky a jeho spolužačky Ludmily

Hauerlandové v Kanadě, se kterou objeli i celou Aljašku. Další část výstavy  tvořily fotografie z návštěvy alpských lyžařských středisek ve
Francii, Itálii a Rakousku a konečně také fotografie z  I.světové války, zejména z první bojové linie  srbské fronty a též fotografie slavných
pětatřicátníků "ze" z Plzně v čele s písničkářem  Karlem Hašlerem, kterého surově umučili nacisté v koncentračním táboře /vedle mno-
hých písniček o staré Praze proslavil známou písní již zmíněný plzeňský 35. pěší pluk/. Vhodným doplňkem této části výstavy byl pěkný
článek z posledního Našeho Bojkovska o I. světové válce se seznamem bojkovských legionářů. Škoda, že nebyl úplný. Chyběli tam
například legionáři ze Štefánikovy ulice - takřka sousedé - pan řídící Tomášek, Bleha, Zetík, Guryča, Neckař a další. Znám je osobně jak
je pamatujeme z oslav 28. října v letech 1945, 1946 a 1947 i z velmi zajímavého vyprávění mého souseda pana Pulce, který přijel s panem
Jindřichem Blehou až v roce 1920, protože jejich cesta domů vedla přes Sibiř, Dálný Východ do Vladivostoku, dále do Singapuru a do
Terstu. Dodnes není úplně jasné, proč unavení a zranění legionáři nemohli domů kratší a rychlejší cestou.

I přes velkou nepřízeň počasí navštívilo burzu 63 návštěvníků všech věkových kategorií, nejmladší byl Filip Urbánek, nejstarší pan
Rudolf Holík, který v létě oslavil 85 narozeniny.

Největší pozornosti se opět těšily poštovní známky, u kterých bylo zásluhou pana Josefa Černého z Bylnice stále živo, mladým
filatelistům věnoval známky zdarma, ale  velké pozornosti se těšily kalendáře pana Leoše Foltýna, rovněž zájemcům věnoval exempláře
zdarma, a do třetice významný sběratel mincí pan Jan Kaňa věnoval mladým sběratelům americký dolar. Takže podtrženo a sečteno, kdo
přišel, nelitoval, kdo nepřišel, může litovat.

Velké díky třeba vyslovit Městskému úřadu Bojkovice, sestře Štěpánce Viceníkové, panu Josefu Černému - významnému filatelistovi
z Brumova-Bylnice a manželům Duškovým za hodnotné a četné dary do tomboly, ale i ostatním dárcům, kteří obohatili tuto tombolu.

Dále nutno poděkovat za organizační pomoc manželům Blahovým, sestře Heleně Michalčíkové, bratru Karlu Koníčkovi a panu
Milanu Táborskému. Pomocnou ruku přiložil i starosta místního Sokola bratr Ing. Pavel Křižka. Na závěr jeden postřeh a vzpomínka z
pařížské sběratelské výstavy, kde nad vstupním vchodem byl nápis /volně přeloženo do češtiny/ "sběratelstvím k humanitě". Jinými slovy
řečeno, kdo něco sbírá /a doplněno podle zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera/ a kdo cvičí a sportuje, nemá myšlenky
ani čas na výtržnosti, drogy a zločinnost. A to jistě hlavně v současné době potvrdí všichni pedagogové, vychovatelé i policisté.

Pořadatelé přejí všem sběratelům i ostatním občanům spokojené Vánoce s bohatou nadílkou dárků, hodně zdraví, štěstí a sběratel-
ských úspěchů v novém roce 2005.

Za pořádající TJ Sokol Bojkovice Stanislav Slavíček
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 Sálová kopaná
Dne 17.10.2004 se uskutečnilo ve sportovní hale druhé kolo žup-

ního přeboru v sálové kopané. Turnaje se zúčastnila družstva Sokola
Bojkovice, Sokola Tlumačov, Sokola Luhačovice, Sokola Zlín-Štípa a
Sokola Bánov.

Vítězné družstvo T.J. Sokol Bojkovic. Stojící zleva: Struška Roman, Ro-
sík Josef, Miča Pavel, Urbánek Josef, Ondrušek Miroslav. Dolní řada:
Miča David, Fiala Jindřich, Koníček Karel, Křižka Pavel

1. Kolo župního přeboru v sálové kopané
Konáno dne: duben 2004

4. ročník
 fotbalového

turnaje
města Bojkovice

V sobotu 27. listopadu uspořá-
dalo město Bojkovice 4. ročník tur-
naje v sálové kopané. Turnaje se
zúčastnilo šest pozvaných amatér-
ských týmů, které byly rozděleny
do dvou základních skupin. Násle-
dovaly boje o konečné umístění.
Po náročných a vysilujících zápa-
sech okořeněných spoustou osob-
ních soubojů, nadšením pro hru a
touhou po vítězství se týmy umís-
tily následovně :
1. Město Bojkovice
2. Sokol Bojkovice
3. Kačeři Lednice
4. Městská policie Uherský Brod
5. DATO-FOREST Bojkovice
6. OB Luhačovice

Nejlepším střelcem turnaje se stal
Luděk Savara, nejlepším brankářem
byl vyhlášen Vlastimil Ogrodník ml.,
oba hráči města Bojkovice.

Ing. Josef Mlček

Výsledková tabulka
zápasy výhry remízy prohry Skóre body

Sokol BOJKOVICE 4 4 0 0 14 : 3 12
Sokol TLUMAČOV 4 2 1 1 7 : 6 7
Sokol LUHAČOVICE 4 1 1 2 5 : 7 4
Sokol ČEJKOVICE 4 1 0 3 5 : 7 3
Sokol BÁNOV 4 1 0 3 6 : 13 3

AQUAPARK DELFÍN Uherský Brod
VÁNOČNÍ - ZIMNÍ PRÁZDNINY

Provozní doba plavecký areál:
23.12.2004:  10.00 -22.00 hod. plavání + atrakce
24.12.2004:  zavřeno
25.12.2004:  14.00 - 21.00 hod. plavání + atrakce
26.12.2004:  09.00 - 21.30 hod. plavání + atrakce
27.12.2004:  09.00 - 22.00 hod. plavání + atrakce
28.12.2004:  09.00 - 22.00 hod. plavání + atrakce
29.12.2004:  09.00 - 22.00 hod. plavání + atrakce
30.12.2004:  09.00 - 22.00 hod. plavání + atrakce
31.12.2004:  09.00 - 16.00 hod. plavání + atrakce
  1.  1.2005:  zavřeno
  2.  1.2005:     09.00 - 21.30 hod. plavání + atrakce
Upozornění:
Ve dnech 27.-31.12. kondiční plavání od 6.00 do 8.00 hod. zrušeno.

Zimní stadion Uherský Brod
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Středa 22. 12. 2004 13.15 - 15.00 hod.
Čtvrtek 23. 12. 2004 13.15 - 15.00 hod.
Pátek 24. 12. 2004 13.15 - 15.00 hod.
Sobota 25. 12. 2004 13.15 - 15.00 hod.
Středa 29. 12. 2004 13.15 - 14.45 hod.
Pátek 31. 12. 2004 13.30 - 14.45 hod.
Sobota   1 . 1 . 2005 13.15 - 14.45 hod.
Neděle   2. 1. 2005 13.15 - 14.45 hod.

Informace na telefonu 572 36 77 33




