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Oslavy a vzpomínkové akce k 60. výročí osvobození města a 40. výročí povýšení na město byly umocněny krásným počasím, které pod-
trhlo význam těchto dnů.

Díky rybářům, kteří v rekordním čase postavili máj, a temperamentnímu vystoupení souboru Světlovan byly otevřeny dveře k zahájení 
oslav, které pokračovaly rejem čarodějnic u DDM, v pátek 29. 4.

Sobotní akce byly zahájeny vernisáží výstavy „Naše město“ na kulturním domě, která byla obohacena vystoupením žákyně a učitelky 
ZUŠ  a následně slavnostním večerem zahájeným předtančením žáka naší ZŠ TGM Patrika Koželuhy s partnerkou. Ve svém projevu starosta 
města přiblížil události před šedesáti lety a umocnil jej vlastními zkušenostmi s dopadem na jeho rodinu. Přiblížil veřejnosti  události před 
čtyřiceti lety, kdy byly Bojkovice povýšeny z městyse  na město. Večer pokračoval módní přehlídkou. Vyvrcholením bylo vystoupení Věry 
Špinarové s kapelou Adama Pavlíka. 

Nedělní krásné počasí a DH Horalka u kostela přilákaly velké množství občanů na slavnostní mši svatou, kterou celebroval olomoucký 
biskup Mons. Josef Hrdlička a jejíž citový prožitek umocnilo vystoupení pěveckého sboru Notabene a scholy. Rovněž promluva jak pana 
biskupa, tak i starosty města v chrámu sv. Vavřince byly velmi emotivní. Při této mši sv.byly požehnány insignie města – prapor a znak. Dů-
stojnost tohoto aktu podtrhla účast čestné stráže členů hasičského sboru, Sokola a Světlovánku. Po slavnostní mši bylo u kostela požehnáno 
městu a za zvuků smutečního pochodu a později státní hymny  položen věnec k památníku obětí nad kostelem. 

A odpoledne, to již bylo zábavné, prvomájové. Hasiči připravili pěkné prostředí pro odpolední posezení občanů. Vystoupily mažoretky 
ZŠ TGM, děti z MŠ a dětského domova, k dobré pohodě vyhrávala DH Komňané.

O občerstvení bylo postaráno, děti se mohly vydovádět na skákacím hradu. Shrnu-li vše dohromady, mohu konstatovat, že program byl 
sestaven tak, aby byly uspokojeny všechny skupiny občanů. Vystoupení i  akce měly bohatou účast, jejich vážnost podtrhla i účast hejtmana 
zlínského kraje p. L. Lukáše s chotí,  p.senátora, poslanců PČR a starostů okolních obcí. Naší snahou bylo ve vší úctě připomenout historické 
události,  obohatit tyto sváteční dny o kulturní zážitky a také vnést pohodu do myslí všech.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu oslav, nelitovali svého volného času a dobrovolně vykonali něco pro 
občany našeho města.

 Květoslava Ogrodníková, místostarostka

Oslavy a vzpomínkové akce



8 Naše Bojkovsko

Vodovod Krhov – přehled nákladů a výnosů za rok 2004

Náklady 
Dezinfekce zdroje        1 080,-
Odběry vzorků vody    29 950,-
Výměna vodoměrů    32 030,-
Oprava poruchy (zemní práce, materiál, montáž) 17 350,-
Mzdy       18 310,-
Materiál          2 030,-
Poplatky za odběr podzemní vody dle zákona   55 988,-
celkem     156 738,- Kč

Výnosy
Vodné občané       9 600,-
Vodné organizace    11 300,-
Stočné      12 630,-

Vývoj ceny vodného a stočného v období 2000 – 2004 :
Vodovod a kanalizace ve správě Města Bojkovice  
Vodné:  17,75 Kč
Stočné:  17,00 Kč

Vodovod a kanalizace ve správě Slováckých vodáren a kanalizací a.s. Uherské 
Hradiště

  2000 2001 2002 2003 2004

Vodné  17,75 18,80 21,84 21,84 23,10
Stočné  17,10 18,20 18,20 19,11 21,00

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 17.3.2005, usnesením č. 328/19/
2005,  schválilo zvýšení ceny  za odběr pitné vody pro rok 2005 na 20,50 Kč/1m3. 
Cena za vypouštění odpadních vod do kanalizace ve správě města Bojkovice zů-
stává stejná. Zvýšení ceny se týká pouze občanů části Krhov, kteří jsou napojeni 
na veřejný vodovod v majetku a správě města Bojkovice.

Odbor RMŽP

       Nástup. Čas . Čas   Zajišťuje   
          příj.    odj.  společnost

Bojkovice – Zlín

Bojkovice u lék.                            4.15     ČSAD Vsetín
Luhačovice aut.st.    5  4.45  4.45     ČSAD Vsetín,DA
Zlín aut.nádraží        1       5.25                           

Bojkovice u lék.                                5.27      ČSAD Vsetín
Luhač.aut.stan.         5  5.55  6.00      ČSAD Vsetín,DA
Zlín aut.nádr.             2  6.35                 

Bojkovice u lék.       5.27      ČSAD Vsetín
Luhač. U zámku      5.54  6.04      Housacar
Zlín Svit-obchod.cen.       6.40 

Bojkovice u lék.                               6.55      ČSAD Vsetín
Zlín aut.stan.                     8.10

Zlín – Bojkovice
Zlín aut.stan.            46                  13.00     ČSAD Vsetín
Luhač.u zámku                   13.38    13.47    ČSAD Vsetín
Bojkovice u lék.                  14.13  
 
 Zlín aut.stan.   46    14.35      ČSAD Vsetín 
Luhač.u zámku                    15.12 15.42      ČSAD Vsetín 
Bojkovice u lék.         16.05   
 
Zlín aut.stan   4    17.40  ČSAD Vsetín
Luhač.u zámku     18.16 18.17  ČSAD Uh.Hrad.
Luhač.aut.stan.     18.18 18.25  ČSAD Uh.Hrad.
Bojkovice u lék.     18.40                       

ORMŽP     

Spojení autobusy Bojkovice 
– Zlín v pracovních dnech

Vodofikace  Přečkovic informace pro obyvatele 
Pravidelní čtenáři  Zpravodaje Naše Bojkovsko ví, že z podnětů občanů místní části Přečkovice  provedlo město Bojkovice prostřed-

nictvím odboru rozvoje města a životního prostředí v měsíce srpnu a září minulého roku mezi občany  bydlícími v Přečkovicích  rozsáhlý 
průzkum zaměřený na vybudování veřejného vodovodu. Pro osvěžení paměti uvádíme ,že z počtu oslovených  se pro zavedení  veřejného 
vodovodu do Přečkovic a napojení se na něj vyjádřilo kladně 84 % majitelů nemovitostí, proti 2 % a 14 % respondentů dotazník neodevzdalo. 
Takový velký zájem ze strany místních obyvatel Přečkovic byl a je v  převážné míře zapříčiněn nedostatkem vody způsobeným  vysycháním 
studní v letních měsících a špatnou kvalitou studniční vody.

Na 16.zasedání zastupitelstva města Bojkovice bylo uloženo vedení města pod  číslem  279/16/2004  pokračovat v zajištění akce vodo-
fikace Přečkovic.

Z důvodu, že stejná situace nastala v místní části města Luhačovic Kladná–Žilín, došlo v minulém roce k dohodě mezi starosty obou měst 
k dohodě na společném postupu při zajišťování vodofikace obou místních částí. 

Na přelomu roku 2004 /2005 proběhla jednání, jak na úrovni vedení obou měst a krajského úřadu,  tak i samotných úředníků uvedených 
organizací.

Den 4.5.2005 byla Krajským úřadem Zlín  přijata žádost o podporu na projekt Vodovod Kladná Žilín - Přečkovice  v rámci dotačního 
programu PFO3-05 Podprogramu Programového fondu  - Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje.

I přes kompletní podání  žádosti bylo dne 6.června 2005 starostovi Bojkovic  jako žadateli oznámeno, že předkládaný projekt na vypra-
cování projektové dokumentace Vodovod Kladná Žilín – Přečkovice  nebyl vybrán pro financování Zlínským krajem. Důvodem neúspěchu 
našeho projektu  byl vysoký převis požadovaných prostředků specifikovaných v jednotlivých žádostech nad disponibilními prostředky ur-
čenými pro financování realizace projektů z předmětného programu. Rovněž je zde nutno sdělit, že rozhodnutí Zlínského kraje ohledně 
neudělení podpory je pro tento rok konečné, nelze se tedy proti němu odvolat.  

Finanční náklady na  stavbu  se v současné době pohybují ve výši cca 35 000 000,- Kč. Cena  projektu  705 000,- Kč. Podíl nákladů mezi 
městy je 50 na 50 %. Zde je nutno říci, že bez dotace od kraje, státu nebo EU není v silách žádné obce  takovouto stavbu realizovat z vlastních 
finančních zdrojů. I přes současné negativní stanovisko  KÚ Zlín bude i nadále město Bojkovice vyvíjet úsilí k zajištění finančních prostředků 
na realizaci vodofikace Přečkovic. O předpokládaném  časovém rozmezí realizace 2005 – 2010 a finančního krytí převážně  přes dotace byli 
vlastníci nemovitostí v Přečkovicích informováni  již v průběhu průzkumu.

Závěr  : lépe se píše o tom, co se povedlo, ale občan má právo na všechny informace a dílčím neúspěchem není válka prohraná.
                   Mgr. Miroslav Šmíd, vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí
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Pokud si v odpovědi na tuto otázku nejste příliš jisti a máte chuť se dovědět něco o 
tom, jaké ryby žijí v Olšavě, můžete navštívit naše Informační centrum (v budově MÚ 
v Bojkovicích). Pozvání platí nejenom pro dospělé, ale samozřejmě i pro děti. Mladí ry-
báři z DDM v Bojkovicích se v akvarijních podmínkách pokouší vytvořit pokud možno 
přirozený biotop pro ryby žijící ve volné přírodě. V akváriu o obsahu asi 650 l si mů-
žete prohlédnout alespoň část rybího společenstva žijícího v Olšavě. Vytvořit příznivé 
podmínky pro život „neakvarijních ryb“ není jednoduché ani pro odborníka, a proto 
uvítáme rady zkušených rybářů, nejlépe těch, kteří jsou zároveň akvaristy.
Informační centrum rozšiřuje služby turistům a podílí se na přípravě slavnostního otevření rozhledny na Vel. Lopeníku

Informační centrum bude poskytovat informace o turistických zajímavostech Boj-
kovska i o víkendových dnech. Pro veřejnost je k dispozici počítač vybavený multi-
mediálními prezentacemi o Bojkovicích, okolních obcích, přírodě a také o místních  
folklórních akcích.

Počítač je zatím zkušebně umístěn v budově MÚ v Bojkovicích (vchod do bývalé 
prodejny s obuví).

Obdobně, tak jako v Bojkovicích, bude v celém Mikroregionu Bojkovska umístěno  
ještě 8 informačních počítačů (Rudice, Nezdenice, Záhorovice, Pitín, Šanov, Komňa, 
Žítková a Lopeník).

Tato akce byla podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci projektu zamě-
řeného na rozvoj cestovního ruchu naší oblasti. V jeho rámci byla podpořena i výstavba rozhledny na Velkém Lopeníku. Předpokládané 
otevření rozhledny pro veřejnost je 16. července 2005.

Nová naučná stezka Koménka
Mikroregion Bojkovsko ve spolupráci s Klubem českých turistů připravil turistickou naučnou stezku „Koménka“. Informační tabule, na 

kterou navazuje značení této stezky mezi Bojkovicemi a Komňou, je umístěna u odbočky (ze silnice Bojkovice – Komňa) k zámku Nový 
Světlov (z druhé strany již existující informační tabule věnované NS Bojkovické). 

          RNDr. Pavel Kuča

Poznáte ryby, které žijí v naší Olšavě?

„Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“ 
Tak nějak lze, slušnou formou, popsat chování různých nekalých živlů, parazitujících na 

lidské důvěřivosti a naivitě. 
Policie České republiky chce tímto článkem upozornit naše občany na rostoucí počet kráde-

ží peněz, šperků apod. v bytech a domech „za bílého dne“, kterých se stále častěji dopouštějí různí podomní prodejci, výkupčí starožitností, 
falešní úředníci apod. Ohroženi jsou zejména občané pokročilého věku, kteří zůstávají přes den sami doma, nebo již doma žijí zcela osamo-
ceně. Tito pak často podlehnou vtíravému chování různých individuí, vpustí je do bytu či domu a mnohdy jim pak zůstanou jen oči pro pláč, 
když po jejich odchodu zjistí odcizení životních úspor, šperků a podobně. 

Jako příklad uvádím případ z nedávné doby z blízké obce, kde pod záminkou výkupu starožitností vetřely se dvě ženy do poloopuštěného 
rodinného domu a z něho pak odcizily rodinné šperky v hodnotě desítek tisíc korun. 

Nyní stručný výčet osob, na které by si občané měli dávat dobrý pozor: 
� podomní prodejci, nabízející na první pohled levné a kvalitní zboží všeho druhu, vystupující samostatně nebo ve skupinách
� osoby vystupující jako výkupčí starožitností, nábytku apod.
� osoby vydávající se za pracovníky energetiky, vodáren, plynáren, bytových družstev apod. bez označení podniku a bez řádného prů-

kazu či oprávnění
� osoby vydávající se za úředníky městského úřadu, zdravotních pojišťoven, sociálních služeb apod., které občané neznají a kteří s sebou 

nemají průkazku
� osoby doručující různé výhry ze soutěží, kterých se občané ani nezúčastnili
� osoby propagující různé alternativní vyznání a sekty
� cizí osoby požadující jídlo, pití, směnu větší částky peněz, popřípadě požadující půjčky na nečekané výdaje. 
Policie doporučuje takové osoby do bytu či domu vůbec nevpouštět, jednat s nimi pouze přes okno popř. řetízkem zajištěné dveře. 
Dále je vhodné, aby o výskytu takovýchto osob byla bez odkladu vyrozuměna Policie ČR, např. oznámením na bezplatnou linku tísňového 

volání 158. Pokud se takové podezřelé osoby pohybují motorovým vozidlem, je vhodné poznačit si registrační značku takového vozidla. 
Závěrem vyzývám naše občany, aby v žádném případě nepodceňovali praktiky uvedených osob, a i když se jich jejich jednání přímo 

netýká, aby nebyli nevšímaví a výskyt takových osob Policii ČR oznamovali. Budete tak preventivně chránit jak sebe, tak své sousedy a další 
občany. 

Za případnou spolupráci Policie ČR předem děkuje.            kpt. Miroslav Kužela, vedoucí oddělení 

Policie varuje

Pozvánka
TJ Sokol Bojkovice zve veřejnost a členy 

na večerní vycházku k mohyle Svatopluka Čecha, 
u které se uskuteční vzpomínkové pálení hranice za jednoho 

z nejvýznamnějších Čechů, Mistra Jana Husa, 
při příležitosti 590. výročí jeho upálení. U zapálené vatry 
bude program s projevem, zpěvem písní a ohňostrojem.

Odchod z Nábřeží Svobody je 6. července 2005 ve 20 hod.
        Jaroslav Blaha

Blahopřání
Členové TJ SOKOL Bojkovice 

srdečně blahopřejí své nejstarší člence 
paní Anně Otřísalové k 95. narozeninám, 

které oslaví 22.7. 2005.
Přejeme jí hlavně zdraví, dobrou mysl a životní pohodu. 

Při této příležitosti děkujeme za všechno, co ve svém 
životě nejen pro Sokol, 

ale i pro město vykonala. K tomuto blahopřání se připoju-
je i vedení MěÚ.
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Den plný sluníčka 
Takto nazvanou sportovně-společenskou akci pro naše děti z Mateř-

ské školy Štefánikova připravily děti, tety a pan ředitel Šoltys z Dětského 
domova v Bojkovicích. 

Bylo to poděkování za poskytnutý azyl při opravě a rekonstrukci dět-
ského domova. 

„Den plný sluníčka“ — při příchodu na hřiště dětského domova si 
každý připnul barevnou papírovou berušku ‚ na kterou se mu přilepovaly 
puntíky za splněné discipliny. Naše děti se rozdělily do pěti družstev a 
soutěžit začínaly postupně cvrnkáním kuliček do bran zámku z papírové 
krabice a pokračovaly házením míčků na cíl, shazováním plechovek lé-
tajícími talíři, trefováním kroužků na kolíky, nošením kuličky na lžíci, a 
aby to nebylo tak jednoduché, musely si děti obout velké gumáky. Soutěž 
byla zakončena kreslením princezen barevnými křídami na zeď kolem 
hřiště. 

Děti byly za každý splněný úkol odměněny puntíkem na berušku 
a sladkostí. Vítězové byli všichni a po předání cen a ledňáčků jsme si 
vzájemně zatleskali a společně provolali „HURÁ“. 

Před loučením po příjemném dopoledni plném sluníčka a dobré ná-
lady jsme si ještě zatancovali při rytmu diskotéky. Ani se nám nechtělo 
odcházet na oběd do školky. 

Ale všechno jednou končí a nám nezbývá, než si přát podobnou akci 
znovu prožít. Necháme se překvapit. 

Děkujeme celému kolektivu Dětského domova v Bojkovicích za krásně prožité slunné dopoledne. 
Radomíra Poláchová, ředitelka MŠ 

děkuje

Nejlepší absolventy ZŠ, jejich třídní učitele a ředitele školy přijal v posledním
červnovém týdnu starosta města. Setkání byli přítomni žáci a žákyně, kteří měli po celou dobu školní docházky výborný prospěch 

a vzorné chování: Vojtěch Dolina (9.A), Bohumír Strommer (9.A), Lucie Mikesková (9.A), Martina Grunová (9.A), Patrik Koželuha ( 9.B), 
Aneta Prná (9.B), Andrea Šimoníková (9.C), Zuzana Ševčíková (9.C), Jana Hlaučová (9.D), Kateřina Nováková (9.D), Veronika Petrášová 
(9.D). Jejich třídními učiteli byli Mgr. Vlastimil Ogrodník (9.A), Mgr. Jiří Kočica (9.B), 

Mgr. Ivana Nováková (9.C) a Mgr. Gertruda Miličková (9.D).
V uplynulém školním roce skončili po dlouholeté práci ve školství s aktivní pedagogickou činností učitelé Mgr. Jiří Dolinský, Mgr. Jiří 

Kočica a vychovatelka ŠD Marie Uličníková. Ředitelství Základní školy T.G. Masaryka a celý pedagogický sbor jim děkuje za obětavou práci 
a přeje do dalších let zdraví a zaslouženou pohodu.

T.G.M.

BOJKOVŠTÍ ATLETI OPĚT NA MISTROVSTVÍ 
REPUBLIKY

Loňská náhoda?? Ne, ne!! Po loňském mimořádném úspěchu 
v atletickém čtyřboji, kde starší chlapci naší školy obsadili na mi-
strovství republiky  v Karlových Varech skvělé druhé místo, se na-
šim závodníkům opět dařilo a suverénně zvítězili na krajském finále 
v Kroměříži a postoupili na mistrovství republiky, letos konaném 
v Litomyšli. 

V pátek ráno 17. 6. 2005 odjíždělo šestičlenné družstvo chlap-
ců  se svým učitelem Vlastimilem Ogrodníkem na prestižní soutěž 
základních škol a víceletých gymnázií do již zmíněného města Bed-
řicha Smetany, do Litomyšle. Zopakovat loňský  úspěch bylo jen 
zbožné přání nás všech a zároveň jsme věděli, že zázraky se nedějí 
každý rok. Jenže neměli jsme co ztratit, a  tak hoši z „neznámých“ 
Bojkovic, kteří reprezentovali nejen naši školu, ale i celé město a celý 
Zlínský kraj, se v sobotu ráno urputně pustili do atletického zápolení 
s vítězi zbývajících krajů z celé republiky. A ejhle! Štěpán Škorpil, 
jakožto moderátor celodenní soutěže, hlásí, že po první disciplíně 
v běhu na 60 m jsou na vedoucí pozici chlapci z Bojkovic před dru-
hou Prahou a třetí Opavou. Ve druhé disciplíně, ve vrhu koulí, se 
nám daří mimořádně, kdy Vašek vrhá kouli do vzdálenosti 13,08 m, 
Petr posílá kouli do vzdálenosti 12,10 m a Adam 11,95 m. Míček hází 
Radek na hranici 70 m, přesně 69,68 m. I po druhé disciplíně si Boj-
kovjané drží mírný náskok před již druhou Břeclaví. A na řadě jsou 
technické disciplíny, které bývají nevyzpytatelné. A to skok vysoký 

a skok daleký. Radim si drží pouze svůj standart 156 cm, Petr skáče 
výborných 168 cm a Vašek překonává laťku ve výšce 174 cm. Vítěz 
z Opavy se přehoupl přes neuvěřitelných 192 cm! V dálce se nám 
nedaří, a tak Adam končí soutěž výkonem 498 cm. Po třetí disciplíně 
se z rozhlasu městského atletického stadionu v Litomyšli ozývá, že 
po třech kolech vedou stále Bojkovice. A čeká nás závěrečná a pro 
nás neoblíbená disciplína, běh na 1000 m. I přesto, že jsme tisícovku 
trénovali několikrát, bylo nám jasné, že prosadit se mezi atlety vytr-
valce bude nelehké. Po doběhu do cíle, kdy nejrychlejší z našich byl 
Vašek časem 3:05,5 min.,bylo zřejmé, že první pozici asi neudržíme. 
Čekání na  konečné výsledky je nekonečné. Kluci jsou nervózní a ne-
dočkaví. A je tady slavnostní nástup a vyhlášení výsledků. O pouhých 
16 bodů nám utíká i druhé místo a ZŠ TGM BOJKOVICE vystupuje 
na stupeň vítězů na místě třetím. Před závodem bychom 3. místo 
brali všemi deseti, ale .... i  3. místo je pro malé a neznámé Bojkovice 
vynikající umístění. Zvláště když Václav Gabrhel se stal  absolutním 
vítězem a mistrem republiky v atletickém čtyřboji.

A kteří hoši vlastně Bojkovice reprezentovali? Byli to:  Václav 
Gabrhel, Petr Novotný, Adam Brhlík, Radim Kročil, Dominik Bed-
nář a Radek Michalec. Za to, že jsme mohli reprezentovat a prožít 
krásné tři dny v Litomyšli, bych chtěl poděkovat sponzorům a to 
panu Radimu Kuchařovi, MUDr. Barboře  Navrátilové, Marceli Mi-
chalcovi, Petru Lahutovi, Miloši Klimešovi, Lubomíru Valterovi ml. 
a Jaromíru Krejčiříkovi. 

    Mgr. Vlastimil Ogrodník


