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1.  místo:  Uherský Ostroh • 2. místo:  Smolina • 3.  místo: Kroměříž • 4. místo: Zlín - Lazy • 5. místo: Bojkovice  

Doufáme, že se všem soutěž líbila a že se opět za rok sejdeme ke společnému klání i k zábavě. Bojkovičtí zástupci budou muset do bu-

doucího ročníku hodně trénovat, aby se odlepili od dna tabulek stolního tenisu…

 

Nabídka nábytku
Dětský domov Bojkovice nabízí obyvatelům města Bojkovice neupotřebitelný starý nábytek za symbolické ceny. Jedná se o skříně apod. 

vhodné do dílen nebo jiných provozních místností. Tento nábytek byl oceněn odhadcem. Výtěžek z prodeje bude použit na provoz dětské-

ho domova. Odprodej majetku se uskutečnil dne 17. března 

2005 v 9:30-12:00 hodin v prostorech přízemí pošty (vchod 

od Olšavy).

Záchranáři z domova 
V Bojkovicích napadnul sníh, který vylákal děli na sklu-

zavky a sjezdovky  v celém městě i jeho okolí. Naše děti vyšli 

s tetou také sáňkovat. Vše by probíhalo jako obvykle, kdyby se 

najednou místní dívce neudělalo špatně a neupadnula do epi-

leptického záchvatu. Děti z domova začaly okamžitě jednat: 

Blanka s Kubou si svlékli bundy, zakryli postiženou a podložili 

jí hlavu, teta Yvetta zavolala záchranku a Erik ji nasměroval ke 

sjezdovce. Nevím, zda by bez pomoci našich dětí dívka utrpěla 

či neutrpěla újmu, děti nám však všem udělaly velikou radost, 

že se uměly v extrémní situaci zachovat jako dospěláci s plnou 

odpovědností za své konání.

                                 Mgr. Pavel Šoltys, ředitel DD 
 

Ohlédnutí za meteorologickým rokem 2004
Úvodem pár řádků o práci na srážkoměrné stanici. Práce na srážkoměrné stanici spočívá v pravidelném denním měření srážek a 

v soustavném vizuálním pozorování atmosférických jevů. O všech těchto měřeních a pozorováních se na stanicích vedou záznamy. 

Jsou zde důležité přesné časové údaje o trvání atmosférických jevů, např. mlhy, námrazy, bouřky, silného větru atd., při pozorování 

srážek se také určuje jejich tvar, intenzita a doba trvání. Záznamů o průběhu počasí se často používá při vyřizování dotazů a posudků 

pojišťoven, soudů, policie atd.

Rok 2004 byl oproti roku 2003, který měl za posledních 10 let nejnižší srážkové úhrny, rokem průměrným co se týče teplot i srážek. 

Údaje o množství srážek uvádím v tabulce a jsou uvedeny v mm (tj. v litrech na m2). V roce 2004 bylo za posledních 10 let nejvíce 

sněhových srážek, kdy napadlo na území našeho města celkem 120 cm sněhu. Nejvyšší sněhovou pokrývku jsme naměřil 10. 3. 2004 

– 28 cm. Zajímavostí bylo, že 6. 3. 2004 byla naměřena teplota – 15 ºC a již 18. 3. 2004 byla teplota + 21 ºC.

Léto bylo teplotně i srážkově průměrné. Zato podzimní měsíc říjen nás překvapil krásným babím létem. Na celém území ČR byl 

několikrát překonán teplotní rekord. Průběh letošní zimy je zatím předčasné hodnotit, jeví se spíše jako srážkově i teplotně podprů-

měrná. Má však před sebou ještě skoro dva měsíce svého panování, takže nás ještě může přesvědčit o své síle.

Závěrem ještě uvádím srážkové úhrny za rok 2004 z meteorologické stanice ve Štítné nad Vláří, kde spadlo 702,3 mm srážek, z 

toho 128 cm sněhu.
František Kapsa

Měsíční úhrny srážek v mm

Měsíc  Rok 1994 Rok 2003 Rok 2004

Leden  41,8 – sníh 0 44,2 – sníh 14 cm 47,1 – sníh 34 cm

Únor  12,2 – sníh 1 cm 1,5 – sníh 3 cm 65,8 – sníh 51 cm

Březen  52,5 9,7 – sníh 2 cm 54,9 – sníh 25 cm

Duben  88,2 36,6 – sníh 8 cm 44,4

Květen  124,2 54,2 70,4

Červen  71,2 59,3 167,6

Červenec  44,4 95,2 45,3

Srpen  116,5 12,1 32

Září  38,1 39,6 56,7

Říjen  76,8 52 60,3

Listopad  19,4 33,4 61,3 – sníh 5 cm

Prosinec  80,9 – sníh 4 cm 66,9 – sníh 28 cm 23,2 – sníh 5 cm

Celkem  766,2 – z toho sníh 5 cm   504,7 – z toho sníh 55 cm 729 – z toho sníh 120 cm
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Dům Dětí a Mládeže

V sobotu 5.2.2005 připravil Dům dětí a mládeže v Bojkovicích v 

prostorách Kulturního domu již tradiční Dětský karneval. Věříme,že 

všech asi 250 malých i velkých účastníků, kteří přišli, společně s námi 

strávilo příjemné odpoledne.

V programu vystoupila mladá hudební skupina M.A.S ze Strání 

celým odpolednem nás provedl DJ Vašek Řepa z AZ Rádia,vystou-

pily zájmové kroužky moderní tanec a aerobik při DDM Bojkovice 

a jako hosté děvčata ze Základní umělecké školy  ve Bzenci  s ukáz-

kou stepu.

Ze všech vodníků, princezen, berušek, indiánů, a jiných masek 

divácká porota odměnila ty nejzajímavější. A letos se jich sešlo oprav-

du hodně.

O občerstvení dětí i dospělých se skvěle postarali manželé Koše-

líkovi. Pro všechny byla připravena bohatá tombola.Tímto děkujeme 

sponzorům, kteří přispěli pro radost dětem cenami: 

PAPÍRNICTVÍ HRAČKY SPORT pí. URBÁNKOVÁ, DOMÁCÍ 

POTŘEBY pí. SKALICKÁ HANA, DROGERIE TETA – LUKÁŠ, 

KATKA, PEKÁRNA pí. POLANSKÁ, DROGERIE pí. MATOU-

CHOVÁ, TEXTIL EVA, TES PLUS BOJKOVICE, PAPÍRNICTVÍ pí. 

ŽÁDNÍKOVÁ, TEXTIL NAĎA, PRESS TOP  Zdena VICENÍKOVÁ, 

MI LA Bojkovice p. DVORSKÝ, KVĚTINÁŘSTVÍ ANDREA, KVĚ-

TINÁŘSTVÍ HORÁKOVI, dB Pro ing. NAVRÁTIL, KADEŘNICTVÍ 

pí. STAROBOVÁ, O.M.O pí. HÖDLOVÁ

Soustředění mladých rybářů
Termín:  23. – 26.června 2005 (čtvrtek – neděle)
Místo:   Břeclav „Kančí obora“
Odjezd:   čtvrtek 23.6.2005 – v odpoledních hodinách

Návrat:   neděle 26.6.2005 – v podvečerních hodinách

Ubytování: ve zděné budově,vícelůžkové pokoje,oplocený areál na

    okraji města Břeclav u řeky Dyje

Cena:   730,- Kč 

   (v ceně je zahrnuta strava 5x denně + pitný režim,

   doprava, o organizaci soustředění obdrží všichni přihláše 

   ní  v dostatečném předstihu poštou.

 Uzávěrka pro přihlášení a složení zálohy, která je v případě neúčas-

ti nevratná: do 20. 4. 2005

 Záloha pro soustředění mladých rybářů činí 100,- Kč

 Na Vaši žádost Vám vystavíme fakturu

 Platit můžete hotově i bezhotovostním převodem na účet 

č. 1542539339/0800, variabilní symbol 12005

Příměstský sportovní tábor

18. – 22. 7. 2005  (pondělí – pátek)
CENA :  800,-Kč ( v ceně je zahrnut materiál , pronájem sportovní

   haly, oběd  + 2 svačiny+pitný režim, koupání, fotodoku- 

   mentace a pedagogický dozor)

PROGRAM:  seznámení se základy a pravidly míčových a jiných her

    + tradiční táborový program (zábavné hry, koupání aj.)

MÍSTO :  DDM Bojkovice

DĚTI DOCHÁZEJÍ DENNĚ 
 Přihlášky a informace  získáte v kanceláři DDM Bojkovice

 Vaše dotazy zodpovíme na tel. 572 64 35 98 – Dana Rumánková

 Podrobné informace o organizaci soustředění obdrží všichni při-

hlášení v dostatečném předstihu poštou.

 Uzávěrka pro přihlášení a složení zálohy, která je v případě neúčas-

ti nevratná: do 20. 4. 2005

 Záloha činí 100,- Kč

 Na Vaši žádost Vám vystavíme fakturu

 Platit můžete hotově i bezhotovostním převodem na účet č. 

1542539339/0800, variabilní symbol 42005

Příměstský tábor
Keramika + netradiční výtvarničení

11. – 15. 7. 2005  (PONDĚLÍ  - PÁTEK)

CENA:   800,- Kč( v ceně je zahrnut materiál na výrobky,

   oběd + 2 svačiny + pitný režim, koupání, 

   fotodokumentace a pedagogický dozor )

PROGRAM:  práce s keramickou hlínou a různými výtvarnými 

   materiály a technikami,nevynecháme ani hry, zábavu 

   a koupání

MÍSTO :    DDM  Bojkovice

DĚTI DOCHÁZEJÍ DENNĚ
 Přihlášky a informace  získáte v kanceláři DDM Bojkovice

 Vaše dotazy zodpovíme na tel. 572 64 35 98 – Šárka Kramářová

 Podrobné informace o organizaci soustředění obdrží všichni při-

hlášení v dostatečném předstihu poštou.

 Uzávěrka pro přihlášení a složení zálohy,která je v případě neúčasti 

nevratná:do 20.4.2005

 Záloha činí 100,- Kč

 Na Vaši žádost Vám vystavíme fakturu

 Platit můžete hotově i bezhotovostním převodem na účet č. 

1542539339/0800, variabilní symbol 32005

Letem světem letní tábor pro děti
Termín:   1. – 10. července 2005

Místo:   Zastávka (u Brna, okolí - Moravský Krumlov, Ivančice, 

   Náměšť na Hané)

Ubytování:  základna DDM Zastávka

    (zděná budova, vícelůžkové pokoje, společenská 

    místnost, sprchy + WC v budově, kuchyň,…)

Strava:   5 x denně + pitný režim

Program:  Kromě koupání, výletů, táboráku, her budeme poznávat

   cizí země prostřednictvím jejich jídla, oblečení, zvyklostí,

   vyrobíme si suvenýry, čeká nás noční překvápko, zábava,

   skvělá parta…

Cena:   1.890,- (v ceně je zahrnuto: ubytování, doprava, přeprava  

   zavazadel, strava, pojištění, vstupné, pedagogický dozor,

   fotodokumentace,…)

 Přihlášky a informace  získáte v kanceláři DDM Bojkovice

 Vaše dotazy zodpovíme na tel. 572 64 35 98 – Dana Rumánková.

 Podrobné informace o organizaci soustředění obdrží všichni při-

hlášení v dostatečném předstihu poštou.

 Uzávěrka pro přihlášení a složení zálohy, která je v případě neúčas-

ti nevratná: do 20. 4. 2005

 Záloha pro soustředění mladých rybářů činí 300,- Kč

 Na Vaši žádost Vám vystavíme fakturu

 Platit můžete hotově i bezhotovostním převodem na účet č. 

1542539339/0800, variabilní symbol 22005

v Bojkovicích , 1.máje  715 ,tel. 572 643 598, fax:572 641 132
e-mail : ddmbojkovice@uhedu.cz , www.ddmbojkovice.cz
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V prvních jarních měsících Vám nabízíme tyto příležitosti k setkání s námi:

Slavnostní přehlídka vítězů 10. ročníku školní soutěže mladých hudebníků MUSICUS 
2005, 

kde se veřejnosti představí a budou odměněni malí i větší instrumentalisté, kteří na soutěži v pátek 

4. března získají největší pozornost poroty

 NEDĚLE 6. BŘEZNA 2005 V 15 HODIN – SÁLEK ZUŠ BOJKOVICE

 Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ pod názvem „BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY“,
kterou připravili žáci VO pod vedením Mgr. Petry Skočovské a ve spolupráci s Městskou knihov-

nou. 

Přijďte si zpříjemnit 

dlouhé zimní večery a čekání na jaro prostřednictvím „roze-

hraných příběhů“ a nechte se unést fantazií dětí!

 MĚSÍC BŘEZEN – V NÁVŠTĚVNÍCH HODI-
NÁCH MĚSTSKÉ KNIHOVNY

 4. ročník pěvecké přehlídky „ZPÍVÁNÍ S TULIPÁ-
NY“, která letos získává další rozměr – kromě tradiční pře-

hlídky pěveckých sborů si můžete dopřát i jiných žánrů, jako 

např. sólového zpěvu a jeho proměn nebo čistě folklorního 

zpěvu - našemu kraji ze všech projevů snad nejvlastnějšího.

Na přehlídku pěveckých sborů si pak pořádající dětský 

pěvecký sbor TULIPÁN přizval spřátelené ZVONKY z Hu-

lína, SPS NOTABENE Bojkovice a další hostující smíšený 

pěvecký sbor.     

SOBOTA 16. DUBNA 2005 – KULTURNÍ 
DŮM BOJKOVICE

 V 16.30 HODIN - ZAHÁJENÍ, KOMORNÍ KONCERT 

A VÝSTAVA – výstavní sál KD

 V 18.00 HODIN - PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH SBORŮ 

– hlavní sál KD

          Eva Regináčová, ředitelka ZUŠ

Přijměte pozvání Základní umělecké školy v Bojkovicích

Narozena 22. listopadu 1941 v Bojkovi-

cích. Zde se v dětství zapojovala do hudeb-

ního života obce jako klavíristka.

Po maturitě na tehdejší jedenáctileté 

střední škole v Uherském Brodě odešla do 

Brna na studium klavírní hry na hudební 

konzervatoři a současně studuje obor hudeb-

ní věda a výchova na tehdejší Univerzitě J. E. 

Purkyně v Brně /filozofická fakulta/. Ihned 

po promoci v r. 1965 nastoupila jako lektor-

ka na filozofickou fakultu v Brně, kde byla 

v r. 1974 jmenována odbornou  asistentkou 

a v r. 1990 docentkou. Zároveň od r. 1979 

vyučovala na hudební fakultě Janáčkovy 

akademie múzických umění v Brně. Od r. 

1991 pravidelně spolupracuje jako vědecká 

pracovnice s Karlovou univerzitou v Praze, 

od r. 1993 pracovala několik let jako vědecká 

pracovnice pro soukromou americkou uni-

verzitu se sídlem v Budapešti.

V r. 1997 vykonala druhé habilitační ří-

zení na Karlově univerzitě v Praze a 5. října 

2004 převzala z rukou prezidenta republiky 

Václava Klause dekret, kterým byla jmeno-

vána vysokoškolskou profesorkou pro obor 

hudební teorie a pedagogika.

V rámci své profese vysokoškolské uči-

telky absolvovala několik zahraničních před-

náškových i studijních pobytů /Itálie, An-

glie, Nizozemí, Francie/ i v zámoří /USA, 

Kanada/. V těchto i jiných zemích  také pu-

blikovala své odborné studie.

Na brněnské univerzitě byla v minulosti 

několikrát oceněna za svou práci, podobně 

obdržela několik medailí od muzeí  /Uher-

ský Brod, Přerov, Praha/ a jiných kulturních 

institucí. V r. 1992 byla oceněna na vládní 

úrovni státním vyznamenáním za svou od-

bornou komeniologickou činnost /vyzna-

menání převzala v Praze z rukou tehdejšího 

předsedy federální vlády Jozefa Mikloška/.

Po absolutoriu hudební konzervatoře 

v Brně /r. 1963/ začala svou koncertní drá-

hu jako sólistka Českého rozhlasu v Brně. 

Z této činnosti má několik de-

sítek nahrávek, které se dosud 

vysílají.

V Brně i mimo Brno vystu-

povala na veřejných koncertech 

jako sólistka-klavíristka nebo 

členka různých komorních 

souborů. Provedla více než 

250 koncertů, ze své umělecké  

činnosti má také jednu gramo-

desku vydanou Supraphonem 

v r. 1971 a tři CD vydané 

brněnským rozhlasem. Jako 

pedagog Janáčkovy akademie 

múzických umění pravidelně také vystupo-

vala na koncertech její hudební fakulty. Pří-

ležitostně koncertovala také ve svém rodném 

kraji, zejména v Uherském Brodě a v Muzeu 

a na koncertech místní hudební školy, také 

v Bojkovicích /hudební festival hraběnky 

Haugwitzové v r. 1996/.

O hudebním životě svého rodného kra-

je publikovala příležitostně odborné studie 

zaměřené zejména na zámeckou hudební 

kulturu rodu Haugwitzů na zámku Novém 

Světlově. Navázala v tom na práci svého 

otce, který po celý svůj život shromažďoval 

materiály k hudební historii Bojkovic. 

           OKŠ

Univerzitní profesorka PhDr. Olga Settari, CSc.
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Pro některé členy a muzikanty folklórního sou-

boru Světlovan to byl opravdu náročný fašankový 

víkend. 

Světlovan přijal pozvání na 18. ročník festivalu 

masopustních tradic do Strání. Spolu se soubo-

ry z Chorvatska, z jižních Čech, ze slovenského 

Zvolena a domácích souborů Javorinka, Javorina 

a CM Strýci v sobotu 5. února 2005 určitě přispěl 

k veselému a pohodovému průběhu tohoto festi-

valu. Na Náměstí u Zámečku odpoledne i večer 

v Kulturním domě Květná předvedl taneční pásmo 

Komenský fašanek, které pro soubor v roce 1987 

zpracoval PhDr. Karel Pavlištík.

A tak po Strání v průvodu chodil bubeník, 

skakúni, medvěd s medvědářem, žid, šašci, turoň, 

cigánky, vajičářky, domácí, babka v koši, zdravotní 

sestry a taky fotograf. Muzikanty posílila harmoni-

ka B. Gottfrieda a trubka F. Peška.

A že maškarám je vše dovoleno, poznal nejeden 

obyvatel, návštěvník nebo i vzácný host, když si 

musel umýt své pomalované tváře.
          MŠ

Světlovan na festivalu ve Strání
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Velikonoční předvádění
Muzeum Bojkovska  pořádá  ve 

středu 16. března 2005 od 8 do 
13 hodin velikonoční předvádění . 
Budou zde prezentovány různé způso-

by a techniky zdobení velikonočních 

vajíček, zdobení velikonočního pečiva, 

výroba ozdob atd. Výrobky si můžete 

zakoupit. Toto předvádění budete 

moci navštívit ve společenských pro-

storách Městského úřadu v Bojkovicích 

/vstup z ulice Komenského/. 

Informace pro předplatitele do Slováckého divadla v 
Uherském Hradišti
Další divadelní představení bude

ve čtvrtek 10. března 2005 

Neil Simon - Vstupte !
Odjezd autobusu v 18 hodin ze zastávky v Pitíně. Z Bojkovic 

odjedou autobusy v 18.15 od OD TIS , zastávka v Záhorovicích 

naproti školy je v 18.20 a v Nezdenicích v 18.25 hodin. V Uher-

ském Brodě v 18.35 hod. u Kollerů.

Divadlo SemTamFór ze Slavičína
Vážení divadelní přátelé z Bojkovic a přilehlého okolí. Jsme velice 

rádi, že se nám podařilo upoutat Vaši pozornost k našemu divadlu 

a že představení, která k vám přivážíme ze Slavičína, se těší hojné 

účasti. Děkujeme Vám za účast na našich představeních a dovolujeme 

si Vás pozvat na další dva večery strávené ve společnosti Divadla 

SemTamFór. 

Večery při svíčkách představované pod názvem SemTamHlod asi 

už není třeba představovat. Kromě těchto si Vám dovolujeme nabíd-

nout celovečerní komedii PŘED OPONOU, ZA OPONOU, která 

dává nahlédnout do zákulisí divadla a ukáže užaslému divákovi, co 

všechno se děje při zkoušení, premiéře i při mnohé repríze a že ne 

všechna představení nazkoušené hry jsou stejná. 

Ještě jednou děkujeme za přízeň a srdečně Vás zveme na před-

stavení.

Těšíme se na viděnou                Divadlo SemTamFór 

Připravujeme 
Koncert folkového písničkáře 

Vojty „Kiďáka“ Tomáška
Pátek 20. května 2005 v 19.30 hod.

Kulturní dům Bojkovice

SemTamHlod 
ve společenských prostorách Městského úřadu v 

Bojkovicích /vstup z ulice Komenského/.

Středa 30. března 2005 v 19.30 hod.

Výstava výšivek s předváděním výroby
Výrobci ubrusů a prostírek firma P+M Boršice u Blatnice 

pořádá prodejní výstavu vyšívaných a vypalovaných ubrusů, která 

se koná v úterý 15. 3. 2005 ve společenských prostorách 
Městského úřadu v Bojkovicích od 9 do 17 hodin.

Výstava bude spojena s ukázkou výroby.

SemTamFór
komedie PŘED OPONOU, ZA OPONOU

pátek 8. dubna 2005 v 19.30 hod.
Kulturní dům Bojkovice

FOLKOVÝ PÍSNIČKÁŘ Vojtěch Kiďák TOMÁŠKO

 Dobrý a příjemný den z malého městečka v západních Čechách. Dovolte, 

ať se nejdříve představím a něco málo o sobě napíši.

Jmenuji se Vojtěch Tomáško a mezi příznivci folkové hudby jsem spíše 

znám pod starou trempskou přezdívkou „Kiďák“. Asi proto, že někdy dost 

povídám. Jinak jsem převážně skladatel a interpret písniček na pomezí folku a 

částečně trempského muzicírování. Ale jako všechno, tak i můj pohled na svět 

se s odstupem času mění. Mění se i moje písně. Od obyčejných, jednoduchých 

popěvků ke složitějšímu a hlubšímu náhledu.

Napsal jsem za těch více než třicet let skládání asi přes čtyři sta skladeb, 

z nichž některé zapadly v zapomenutí a další se hrají v rozhlasech, v televizi, 

na pódiích. Mé písně hrají  např. Věra Martinová, vizovický Fleret, Roháči 

z Lokte, pardubická Stopa, Šafrán ze  Strakonic a další. Možná i Vám něco 

řeknou názvy jako „ Toulavej, Nebe plné koní, Až slunéčko zajde, Studánka, 

Česačů bavlny bál, May Day, Zelená košile,“ atd.

Za dobu mého působení v této oblasti jsem vlastně získal spoustu ocenění, 

které, ač mi k ničemu nejsou, na druhou stranu působí velice příjemně. Jsou 

z různých festivalů, jako je Porta, Mohelnický dostavník, Svojšice, Karviná 

a pod. Ale asi nejvíce si vážím toho, že na mých recitálech smím rozdávat 

pohodu, úsměv a radost ze života. A to je v této zemi  poslední dobou velice 

potřebné. Vydal jsem do této doby šest kompaktních disků ( poslední album 

Náklaďák do L.A. v roce 2002 ), a jestli mi paní múza bude ještě chvíli na-

kloněna, rád bych natočil i další. Dovolte mi, když už mě přece jen trochu 

znáte, nabídnout Vám svůj recitál. Recitál jednoho malého človíčka s kytarou 

a srdcem plným přátelství.

  

DISKOGRAFIE:                                                                  

1990-Toulavej,      1992-V.K.Tomáško II.,   

1994-Nejsme svatý, 1996-Jestlipak víš

2000-Hvězdopad,  2002-Náklaďák do L.A. 

Zpěvníky:  Toulavej I. Toulavej II.

 

Koncert v Kulturním domě v Bojkovicích

20. května 2005 v 19.30 hod.


