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všem žákům školy, jejich rodičům, všem příznivcům a přátelům školy
přejeme léto plné sluníčka, pohodové prázdniny i dovolené,

spoustu nových zážitků a nových sil do dalšího školního roku!
Ve školním roce 2005 – 2006 se bude na ZUŠ v Bojkovicích vyučovat těmto oborům a předmětům:
v hudebním: 
� hře na klavír, housle, violoncello, zobcové flétny, příčnou flétnu, klarinet, hoboj, trubku a ostatní žesťové nástroje, akordeon, keybo-

ard, kytaru
� pěvecké – hlasové výchově (sólovému zpěvu)
� sborovému zpěvu (DPS Tulipán a jeho přípravné oddělení Tulipánek)  
ve výtvarném:
� malbě, kresbě, grafice a keramice
v tanečním – NOVĚ !: 
základům klasického tance s prvky scénického a jazzového tance
V posledním srpnovém týdnu a první týdnu měsíce září se ještě noví zájemci
mohou dotazovat na volná místa v jednotlivých oborech.

Za ZUŠ Bojkovice – Eva Regináčová, ředitelka školy

Letní pozdrav ze Základní umělecké školy Bojkovice:

TULIPÁN ZPÍVAL V ITÁLII
Díky podpoře rodičů a dalších „spřízněných duší“ z podnikatelské sféry Bojkovic a okolí 

mohl Dětský pěvecký sbor Tulipán při ZUŠ Bojkovice vycestovat v letošním květnu na tý-
denní pobyt do italského přímořského městečka Cesenatico. Agentura, která pobyt nabídla, 
organizuje takové zájezdy pro dětské umělecké soubory z České republiky každoročně. Vět-
šina souborů využije časového prostoru ve prospěch studijního soustředění kombinovaného 
se zábavnými aktivitami a nenechá si ujít ani vhodnou příležitost k veřejnému vystoupení. 
Také Tulipán se tímto směrem 14. května tohoto roku vydal.

V sobotu jsme tedy nasedli do autobusu a ještě před cestou do zahraničí nám bylo do-
přáno shlédnout balet Romeo a Julie na fascinující hudbu Sergeje Prokofjeva v Janáčkově 
divadle v Brně. Po nádherném a patrně ojedinělém zážitku s námi náš bus Mercedes zamířil 
k česko-rakouským hranicím a po nočním přejezdu Rakouskem jsme už dopoledne měli 
výhled na moře, v poledne jsme pak byli na místě. 

Ubytovali jsme se v malém útulném hotýlku Milano nedaleko moře v městské části Ce-
senatica zvané Gatteo Mare. Hned odpoledne jsme  prozkoumali uličky v nejbližším okolí 
a vyšli jsme obhlédnout pláž. Na koupání se nám však zdálo být chladno, a tak jsme v podve-
čer rozezněli své hlásky a směle začali pracovat na nových písničkách.

I v dalších dnech byl program přizpůsobován počasí a potřebám sborové práce. Dopo-
ledne se vždy zkoušelo, odpoledne se za pěkného počasí relaxovalo na pláži, vyjíždělo na vý-
lety nebo nakupovalo v roztodivných obchůdcích, jimiž jsou uličky Gattea hustě lemované. 
Největší dojmy v nás zanechala asi návštěva Delfinária v nedalekém Rimini, návštěva italské 
školy, kde jsme měli možnost uskutečnit vystoupení v jejich rozlehlé subtropické zahradě. 
V Cervii jsme zase mohli vidět přípravu překrásných barevných záhonů, „rozkvetlých“ kru-
hových objezdů, které byly předznamenáním právě propukajících Květinových slavností. 
Tulipán si uprostřed ostatních květin zazpíval alespoň část svého repertoáru a byl velmi mile 
odměněn kyticemi růží z rukou pracujících a naslouchajících zahradníků.

Dalším milým vystoupením byl „Podvečer s písničkami DPS Tulipán“ v hotelu Milano 
mj. také pro české publikum seskupené ze studentů středních hotelových škol. Zavládla pří-
jemná atmosféra, kterou jsme završili společným zpěvem české hymny na počest našeho 
vítězného hokejového mužstva.

Tulipán zkrátka v pátek 20. května odjíž-
děl nabytý zážitky a novými dojmy, bohatší 
o nová přátelství a hlavně o nové písničky a 
velký kus práce. Její plody představil Tulipán 
ještě v červnovém vystoupení pro školy, na-
zvaném „Prázdniny jsou za dveřmi“, a ostat-
ní příznivce pozval k letnímu vystoupení u 
Katky v podvečer pátku 17. června 2005. 

V příštím roce by chtěl Tulipán oslavit 
5. výročí své existence – připravit repertoár 
na slavnostní koncert, případně na nahrávku 
CD s průřezem pětileté práce sborečku.

V této chvíli bych moc ráda poděkovala 
VŠEM, kdo se zasloužili o hladký průběh 
celého týdne, a to především kolegyni Mgr. 
Petře Skočovské, MUDr. Barboře Navrá-
tilové,  Ing. Martě Křižkové a Mgr. Věře 
Křižkové, které vytvořily skvělý doprovodný 
tým, a proto tajně doufám, že to nebyla naše 
poslední spolupráce !

VELKÝ DÍK patří také všem rodičům 
dětí - Tulipánů, neboť pobyt svým souhlasem 
a veškerou možnou podporou umožnili ! Ne-
mohu zapomenout ani na naše sponzorující 
příznivce, kteří nám při organizaci zájezdu 
vyšli vstříc finančně - tedy ze svého vlastního 
rozpočtu přispěli na rozvoj dětské sborové 
tvořivosti. VŠEM TĚMTO NAŠIM PŘÍZ-
NIVCŮM MOC DĚKUJEME A TĚŠÍME 
SE NA SHLEDÁNÍ S NIMI NA NAŠICH 
KONCERTECH A VYSTOUPENÍCH

Eva Regináčová, vedoucí DPS Tulipán
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Zvláštní škola se bude jmenovat ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bojkovice
Zřizovatelem našeho typu základní školy může být v podstatě jenom kraj, nikoli obec. Od 1.9. 2005 se mění název zvláštní 

školy . Skončilo tak období špatného názvu, ale dobrý program školy zůstává. Pro děti, které mají s výukou potíže, máme při-
praven velmi kvalitní a propracovaný systém vzdělávání, který je pro žáky snadnější , není přetěžující a jeho zvládnutí je pod-
pořeno  individuální péčí ze strany učitelů naší školy. Vyhláškami stanovené nízké počty žáků na třídu tento přístup umožňují.  
Žáci mají možnosti maximálního kulturního a také sportovního vyžití, jejich zapojení do aktivit školy je umožněno všem a ne 
jen těm vybraným. Škola spolupracuje s dalšími odborníky ze speciálních a pedagogických  center.

Vážení rodiče, pokud sledujete u dítěte problémy se vzděláváním, máte možnost  mu výrazně  usnadnit  průběh školní 
docházky , udržet jeho psychickou pohodu a také mu  usnadnit okamžiky rozhodování , jakému zaměstnání se bude jednou v 
životě  věnovat.

Na náš systém vzdělávání navazují  další učiliště s obory, které jsou na trhu práce stále žádané. Spolupráce s rodinou byla 
v našem případě vždy  tou základní oblastí při péči o žáky.

Výchovně vzdělávací program naší školy je pro žáky motivující svou rozmanitostí a dává příležitost vyniknout každému 
žákovi  . V oblasti výchovné vedeme žáky k rozvoji a upevnění sociálních dovedností . K tomu jsme postupně propracovali celý 
systém mimoškolních činností . V mnoha případech zapojujeme žáky do mezinárodních soutěží.  Mnohá ocenění a úspěchy, 
kterých škola  v posledních letech dosáhla,  svědčí o  kvalitní práci celého pedagogického  sboru. 

                          Mgr. Lubomír Bienert, ředitel školy 

Dopravní výchova
Ve spolupráci s panem Najzrem z Hostětína , majitelem 

autoškoly, jsme 15. dubna uspořádali soutěžní dopoledne 
zaměřené na dopravní výchovu žáků.  Pan Najzr pečlivě při-
pravil program, zajistil pro žáky kvalitní odměny a zábavnou 
formou žáky poučil o pravidlech jednání účastníků silničního 
provozu.

Aby akce byla dokonalá , vydařilo se i počasí. Za celé do-
poledne patří manželům Najzrovým opravdu dík. Akci zajiš-
ťovala Mgr. Dagmar Špalková. 

Akademie speciálních škol ve Slová-
ckém divadle v Uherském Hradišti

Dne 9. května se uskutečnila Akademie speciálních škol, na kterou si naši žáci připravili celkem 5 vystoupení. Dramatický kroužek  
předvedl modernizovanou pohádku „O kůzlátkách“, která svým vtipem, pohybem a kreativitou zasáhla publikum tak silně, že byla 

odměněna bouřlivým potleskem.

Velmi ji ocenili přímo i pracovníci divadla. Tři dívky měly připraveno ba-
letní vystoupení se stuhou, chlapci tradičně doplnili výbornými výkony-tancem 
break dance, nechyběl ani  kvalitní zpěv Adélky Pavlíčkové.  Kvalitní práci 
odvedly paní učitelky Mgr. Maňasová, Mgr. Špalková a Mgr. Vráblíková.

XIII. regionální speciální olympiáda, která se konala dne 17. května 2005, 
byla pro naše žáky velmi úspěšná.  Z naší školy se jí účastnilo vybraných 6 žáků 
( 4 chlapci a 2 dívky) a ti svými výkony zajistili  pro školu  celkem 7 medailí. 
Dvě za první místo ( běh 50 m, hod), čtyři za druhé ( hod, běh 50 m) a jednu 
za 3. místo ( běh  50 m). Samozřejmě ve svých kategoriích.  S výkony mohou 
být žáci určitě spokojeni a  nejen oni.

Akci zajišťovala PaedDr. Dana Kouřilová. 
Dne 10.května 2005 proběhlo v Uherském Brodě okresní kolo SHM ( spor-

tovní hry mládeže). Výsledky jsou pro naši školu opět velmi dobré. Družstvo 
chlapců  obsadilo 1. místo a družstvo dívek. 3. místo.

Erik Daniel a Iveta Peštová postoupili do krajského kola. To se uskutečnilo  
dne 24. května v Holešově a také zde se oběma našim žákům dařilo.  Erik Dani-
el postoupil do republikového kola, které se uskutečnilo 14. 6. 2005.  

Zvláštní škola Bojkovice
okres Uherské Hradiště, Štefánikova 957, PSČ 687 71, tel. 0633 641 223, e-mail zvsbojkovice@uhedu.cz

informuje
19. května  čtyři naši žáci (3 dívky a 1 chlapec)  mimořádně úspěšně reprezentovali  školu na závodech v plavání ve Zlíně. Vybojovali dvě  

1.místa v závodech na 100 m  - Iveta Peštová  100 m prsa,  Petr Rapant ve velmi obsazeném závodě ( 23 soutěžících)  100 m kraul  a další 
dvě dívky obsadily každá vždy čtvrté místo.  Celkem se této akce účastnilo 71 závodníků z 12 škol. 
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z dětského domova
Návštěva hejtmana

Dne 21.4. nás již poněkolikáté navštívil hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. Již 
tradičně přivezl dětem dárek, tentokráte jízdní kolo pro naše nejmenší caparty, kteří si je 
s chutí ihned vybalili a vyzkoušeli i za starostlivé asistence pana hejtmana. Jsme rádi, že 
vzniká, doufáme,  trvalá tradice přátelství mezi námi. Příště bychom chtěli návštěvu pana 
hejtmana obohatit sportovním utkáním třeba ve volejbalu, aby měl možnost vychutnat si 
stejně jako my umělý povrch hřiště, o který se nemalou měrou zasloužil i on.    

Atletika v Uherském Ostrohu
V sobotu 23.4. se naše děti zúčastnily atletických závodů dětských domovů Jihomo-

ravského a Zlínského kraje, kde ve velké konkurenci obsadily ve svých kategoriích velmi 
pěkná umístění:

Lidka Holbíková – 60m sprint – 1. místo, skok daleký – 1. místo
Maruška Bílková – hod kriket. míčkem – 1. místo, skok daleký – 2. místo
Renda Urban – skok daleký – 3. místo
Erik Daniel – skok daleký – 2. místo
Vzhledem k tomu, že byly závody obsazeny výbornými závodníky, udělaly nám naše 

děti velkou radost, protože nereprezentovaly jen dětský domov, ale dělají dobré jméno 
i městu Bojkovice, jehož jméno vynesly v celkové výsledkové listině na čtvrté místo ze 
čtrnácti dětských domovů. Blahopřejeme!

Den otevřených dveří
27.4. jsme otevřeli náš domov pro veřejnost, aby se mohli obyva-

telé Bojkovic podívat, jak nám budovu nejen opravili stavaři, ale jak ji 
dokázali naše tety a strýcové v celkem krátké době zabydlet a krásně 
zútulnit, aby se tu jako doma necítily pouze naše děti, ale i my sami.

Zájem obyvatel našeho města nás mile zaskočil, kromě návštěvy 
mateřské školy a školy zvláštní se na nás přišly podívat paní učitelky 
ze základní školy a k naší radosti i široká veřejnost z Bojkovic. Dou-
fáme, že se u nás líbilo nejen dětským návštěvníkům, ale i dospělým, 
což by mohl zdokumentovat povzdech jedné z maminek, že teď už 
nemůže své dítko strašit odchodem do dětského domova, protože by 
jí sem rádo odešlo…   

Kuličkiáda
Soutěž dětských domovů, která již trvale zakotvila v našem městě, 

otevírá jaro vzpomínkou na doby, kdy chlapci v kraťasech s jednou 
kšandou cvrnkali kuličky do důlků. Naše klání

však 
bylo na mnohem vyšší úrovni. Soutěže se zúčastnily čtyři dětské domovy Zlín-
ského kraje a díky dobrému počasí a laskavosti paní ředitelky CSOŠ Miriam 
Hřebačkové proběhly závody v dobrých podmínkách se skvělým zázemím. Lví 
podíl na úspěchu celé soutěže měl nejen její autor strýc Pavel Kolařík, ale přede-
vším děti, které se snažily vyjít ze zápolení se ctí. Povedlo se jim to takto:

1. místo – Vojtěch Kolařík z Vizovic
2. místo – Maruška Bílková z Bojkovic (obhájila své umístění z loňska)
3. místo – Marek Trnčák ze Zlína-Lazů
Dětem i dospělým se soutěž velmi líbila a doufáme, že se nám podaří tuto 

tradici v našem domově uchovat i po další roky…

Oslavy výročí města Bojkovic
V neděli 1.května se naše děti zúčastnily oslav výročí osvobození Bojkovic 

a jejich povýšení na město. Nešly však pouze jako pasivní diváci, ale připravily 
si krátký program, kterým jistě přispěly k nedělní pohodě při oslavách. Podle ohlasů obyvatel jsme mile překvapili a osvěžili již tak krásné 
odpoledne věnované významným oslavám města.

Konkurz v Praze
Již pravidelně se zúčastňujeme s našimi dětmi konkurzů nadačního fondu Plaváček v Praze. Předloni tam soutěžily o své místo na slunci 

děti Danielovy a Vašek Vaculík, vloni Kuba Líška, který uspěl a v elektrotechnickém konkurzu si vybojoval 2.300,- Kč na elektronářadí, které 
se mu vzhledem k jeho budoucímu učebnímu oboru bude velmi hodit. Letos se o své štěstí pokusila Agáta Ciprysová se svou autorskou 
literární tvorbou. Komisi, ve které kromě jiných seděli Lubomír Brabec, Bára Štěpánová, Zuzana Michnová a Markéta Majerová, se její 
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příspěvek líbil a nyní jen čekáme na její verdikt. Doufáme, že si Agáta 
vybojovala peníze na rozvoj svého talentu. 

Návštěva historických vlaků
Prostřednictvím nadačního fondu Deany a Juraje Jakubiskových 

Plaváček byly naše některé děti pozvány do Kroměříže na přehlídku 
historických vlaků. Měly možnost si prohlédnout staré lokomotivy i 
celé soupravy jak zvenčí, tak i zevnitř a v historickém parním vlaku se i 
zdarma projely. Kouzlo starého nádraží umocňovalo pískání lokomotiv a 
všudypřítomná pára vycházející z rozžhavených kotlů.  Podle reakcí dětí 
a sdělování bohatých zážitků se jim výlet do Kroměříže za našimi „nádra-
žáky“s tetou Yvettou velmi líbil. Kdo ví, třeba nás pozvou i příští rok…

Florball ve Strážnici
14.5. jsme se zúčastnili turnaje dětských domovů ve 

florballu, který pro nás uspořádal Dětský domov Stráž-
nice. Z celkových šesti mužstev jsme se sice umístili na 
posledním místě, ale oproti loňskému roku se hra našich 
dětí výrazně zlepšila a příští rok máme v úmyslu se odle-
pit ode dna tabulky a směřovat možná až k medailovým 
pozicím. Zatím jsme díky své slušnosti a ohleduplnosti 
při hře získali alespoň Cenu fair play, která je pro nás ne-
méně důležitá. Příští rok si však hodláme odvézt více…

Setkání s důchodkyněmi
Na pozvání sdružení důchodců Bojkovic Světlov jsme 

s našimi dětmi předvedli na jejich zasedání něco ze svých 
tanečních, pěveckých a recitačních dovedností. Většina 
našich dětí zná pojem děda nebo babička pouze z vyprá-
vění, tudíž jsme se s přítomnými dohodli, že budou po-
stupně naše děti navštěvovat v domově a možná jim ukáží 
něco, co znají a umějí už jen naše babičky, a snad se naše 
děti i některou netradiční práci od svých starších kamarádek naučí a budou ji předávat dále, třeba jednou svým dětem a vnoučatům. Akci 
bychom mohli netradičně nazvat „Z dílničky naší babičky“ a věřím tomu, že důchodci ze Světlova dokáží nejen sobě, ale i svému okolí, že 
ještě nepatří do starého železa a dokáží být velmi užiteční.

Bojkovické UFO
Ne, nad Bojkovicemi nelétali zelení mužíčkové, to jen dětský domov uspořádal pro ostatní domovy soutěž, ve které hlavní roli hrají léta-

jící talíře. Disciplíny jako met na dálku nebo na cíl se dětem velmi líbily a věřím, že se dostatečně bavily jak děti, tak i jejich tety, které s nimi 
přijely. Soutěžilo se v párech a výsledky jsou následující:
1. kategorie:
1. Patrik Duchoň a Tonička Danielová z Bojkovic, 2. Sourozenci Červenkové z Uherského Ostrohu, 3. Lukáš Kotlár a Mirek Vavřík 
 z Uherského Ostrohu
2. kategorie:
1. Marek Hebera a Patrik Čuhel z Uherského Ostrohu, 2. Michal Němeček a Josef Šimek z Uherského Ostrohu, 3. Kačka Kiššová 
 a Pavla Danielová z Bojkovic
3. kategorie:
1. Bára Jedličková a Radim Dostál, 2. Jakub Sanitrník a Gabča Takáčová, 3. Iveta Bandyová a Tomáš Výška, všichni z Liptálu
 Všem dětem blahopřejeme k vynikajícím výkonům.

Den plný sluníčka
Ve čtvrtek 26.5. jsme jako malé poděkování za náš více než půlroční pobyt v budově MŠ Štefánikova uspořádali pro děti z MŠ dopoledne 

plné her. Naše děti a tety se ukázaly být zdatnými organizátory a vše klapnulo na jedničku. Doufám, že stejně jako my jsou spokojeny i děti 
a paní učitelky z mateřské školy. Je možné, že si podobné setkání našich školských zařízení někdy v budoucnu zopakujeme.

Hyperodpoledne
Dne 28.5. jsme byli pozváni naším tradičním partnerem, Hypernovou Kunovice, která nám v zimě darovala obrovského slona, na sportov-

ní odpoledne, které obchodní centrum pořádalo pro děti z Uherského Hradiště a blízkého okolí. Kromě ukázek jízdy na koních jako z dob 
divokého západu si měly naše děti možnost zasoutěžit v mnoha sportovních soutěžích, opéci nad ohněm špekáčky a poznat spoustu nových 
přátel jak mezi dětmi, tak i mezi dospělými. Akce se nám moc líbila a děkujeme za pozvání. 

Mgr. Pavel Šoltys, ředitel DD
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Myslivost nelze zužovat na pouhé lovec-
tví s výsledným produktem zvěřinou či tro-
fejí. Myslivost, to je na prvním místě péče 
o zvěř včetně jejího životního prostředí. 
Myslivci loví pouze své příchovky (přírůst-
ky) a neohrožují vyhubení žádného druhu 
zvěře. Již zakladatel novodobé české mysli-
vost profesor Antonín Dyk dal myslivcům 
krédo: „Co Bůh stvořil, to cti a opatruj, to 
myslivče je první zákon tvůj“. Myslivost je 
součástí naší národní kultury a myslivci chtě-
jí spolupracovat se všemi občany, výsledkem 
by měla být zachovalá příroda s místem pro 
všechny druhy rostlin, živočichů a také ob-
čanů.

Myslivost v České republice je řízena 
zákonem a prováděcími vyhláškami‚ které 
musí vykonavatel práva myslivosti — mysli-
vec plně dodržovat. Složením zkoušek a zís-
káním loveckého lístku ještě neznamená, že 
se jeho držitel stal opravdovým myslivcem. 
Tak jako v jiných oborech lidské činnosti, 
tak i v myslivosti se musí každý zdokonalo-
vat‚ poznávat přírodu, zvěř, využívat nové 
poznatky výzkumu atd. Myslivec se učí po 
celý svůj život. 

Myslivecká společnost NIVA Bojkovice 
vykonává právo myslivosti v honitbě prona-
jaté od Honebního společenstva Bojkovice. 
Její výměra je 1 568 ha. Podle jednotlivých 
kultur je v této ploše zastoupeno 767 ha ze-
mědělské půdy, 65 ha lesa, 6 ha ostatních 
ploch a 46 ha ploch vodních. Normované 
kmenové stavy zvěře, se kterými se pláno-
vitě hospodaří, jsou stanoveny na zajíce 70 
ks, bažanta obecného 45 ks, zvěř srnčí 75 
ks, mufloní 16 ks, daňka skvrnitého  8 ks 
a zvěř černou 8 ks. Lov této zvěře se provádí 
na základě schválených plánů nám nadříze-
ným orgánem a po jeho provedení musí být 
kmenový stav zachován. 

Mimo výše uvedenou zvěř se v naší ho-
nitbě můžete setkat s dalšími jedenácti druhy 
zvěře, kterou lze ze zákona lovit. Jedná se 
o jelena evropského, straku obecnou, vránu, 
holuba hřivnáče, kachnu divokou, jezevce 
lesního, kunu lesní a skalní,ondatru pižmo-
vou, lišku obecnou a v některé z lokalit snad 
i králíka divokého.  

Tyto druhy zvěře mají povolenou dobu 
lovu v určitém ročním období, to znamená, 

že se neloví celoročně. Výjimkou je liška a 
sele prasete divokého, kde je lov povolen 
celoročně. Mimo tuto zvěř, která se může 
ze zákona lovit, vyskytují se u nás celoroč-
ně hájené takřka všechny druhy sov včetně 
výra velkého, sluky lesní, z pernatých drav-
ců dále krahujec obecný, poštolka, jestřáb 
lesní, káně 1esní. V zimních měsících se 
můžeme setkat s některými dalšími dravci 
jejich přistěhování do mírnějšího - teplejšího 
podnebí.  Nejznámější z nich je káně rous-
ná. Celoročně je také hájena sojka obecná, 
zimní host havran polní a dříve velmi vzácný 
a dnes přemnožený krkavec velký. Připočte-
me-li k tomu pravidelný pobyt čápa bílého a 
černého a celoročně se vyskytující volavku 
popelavou, nemůžeme se divit tomu, že po 
prudkém poklesu stavů drobné zvěře pernaté 
i srstnaté koncem 70. a počátkem 80. let mi-
nulého století se tato zvěř i přes pomoc člo-
věka - myslivce nemůže vzpamatovat. Nejví-
ce na výdobytky moderní doby a civilizace 
doplatila dříve nejhojnější a pro zemědělce 
nejužitečnější koroptev polní. Dnes se stává 
nejenom u nás zvěří velmi vzácnou. 

Prvořadou povinností 27 členů kolektivu 
naší myslivecké společnosti je chov a ochra-
na zvěře, což spočívá v lovu zákonem povo-
lených predátorů, v budování přikrmovacích 
zařízení, v zajišťování krmiva pro zimní 
přikrmování. Několikrát jsme do honitby 
vypouštěli bažanta obecného, máme zájem 
navrátit v početnějším stavu do přírody i ko-
roptev, i když tato není pro nás lovnou zvěří. 
Součástí myslivosti a já říkám, že na místě 
posledním, je i lov zvěře užitkové. Drobnou 

- bažanta a zajíce nelovíme u nás řadu let. 
Odlov je prováděn u zvěře spárkaté a to 
převážně individuálně. Společné vycházky 
pořádáme pouze na lov mladé zvěře černé a 
zvěř dravou. Lov je nejenom časově náročná 
záležitost, ale vyžaduje i odbornost. Z chovu 
se musí v první řadě odlovit kusy slabé, ne-
mocné jak u zvěře samčí (trofejové), samičí 
(holé) i mláďat a následně pak zvěř podle 
plánované věkové skladby. 

Součástí naší činnosti je provozování 
sportovní myslivecké střelnice, která slouží 
nejenom našim členům k výcviku ve střelbě 
a zacházení se zbraní, ale i členům okolních 
mysliveckých sdružení. 

Po několikaleté odmlce jsme opět začali 
pořádat myslivecký ples, který, dovolím si 
říct, má stále velmi dobrou kulturně spole-
čenskou úroveň.

S klesající úživností honitby (neobdělá-
vání půdy a pěstování kulturních plodin) se 
zhoršují i životní podmínky pro zvěř. Tuto 
problematiku řešíme zakládáním myslivec-
kých políček, kde vysazujeme topinambury 
a obiloviny. Zajištění kvalitního sena pro 
zimní přikrmování je každoroční samozřej-
mostí. 

Myslivost je proto stále více náročnější 
jak časově, tak i po stránce finanční. Děkuji 
proto všem sponzorům — přátelům přírody 
a myslivosti za pomoc materiální, případně 
finanční. I oni mají svůj podíl na zachování 
přírodního prostředí a vytváření podmínek 
pro život zvěře. 

Karel Blahušek
předseda MS NIVA Bojkovice

Příroda a myslivost v Bojkovicích

Skončil cvičební rok 
Desátý jubilejní cvičební rok 2004-2005 družstva starších žen TJ Sokol byl ukončen 

v červnu tradičně posezením u táboráku s opékáním špekáčků na nádvoří Sokolovny. Stejně 
tak bude v září po prázdninové přestávce zahájen další cvičební rok 2005-2006.

TJ Sokol zve i další ženy nad 50 let k účasti na tomto pro zdraví prospěšném kondičním 
a posilovacím cvičení.

Cvičební hodinu tvoří rozcvička, cvičení na gymnastických míčích, cvičení na molitanové 
podložce podle magnetické kazety nebo cvičení s činkami, švihadly, stoličkami, míči apod. 
Cvičení probíhá každé úterý od 18 hod. ve cvičebně Sokolovny.

Členky družstva podle potřeby pomohou i při různých sokolských akcích, např. při výrobě 
obložených chlebíčků k výroční valné hromadě apod. Tvoří dobrý přátelský kolektiv. Přijďte 
mezi nás !

     M.Pavlíková, J. Ondřejová


