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pozemku parc. č. 377/1 o výměře 250 x 480 
cm v k.ú. Bojkovice, parkovací místo č. 17, 
Mánesova II, za účelem parkování osobní-
ho automobilu. Vybudování parkovacího 
místa se bude řídit podmínkami danými 
odborem RMŽP.

� schválila zveřejnění záměru města pro dobu 
15-ti dnů na úřední desce na pronájem části 
pozemku parc. č. 377/1 o výměře 250 x 480 
cm v k.ú. Bojkovice, parkovací místo č. 18, 
Mánesova II Bojkovice,  za účelem parko-
vání osobního automobilu. Vybudování par-
kovacího místa se bude řídit podmínkami 
danými odborem RMŽP.

� schválila  finanční příspěvek ve výši 500,- 
Kč jako podporu 3. ročníku „SALVATOR 
2005 ... způsob jak poděkovat“ – cena 
hejtmana Zlínského kraje členům IZS

� schválila převod nevyužívaných předmě-
tů evidovaných v inventárních soupisech 
Domu s pečovatelskou službou, Tovární 
1020, Bojkovice, na Domov penzion pro 
důchodce, Černíkova 965, Bojkovice dle 
předloženého návrhu 

� jmenovala paní Danu Roubalíkovou před-
sedkyní komise bytového a místního hospo-
dářství

� doporučila ZM odkoupení pozemků p.č. 
5091/2 lesní pozemek o výměře 1 387 m2, 
p.č. 5092/1 lesní pozemek o výměře 3 483 
m2, p.č. 5113/8 ost. pl. o výměře 48 m2, p.č. 
5113/16 lesní pozemek o  výměře 12 m2, 
p.č. 5333/13 ost. plocha o výměře 12 m2, 
p.č. 5418/89 vodní plocha o výměře 140 
m2, od paní Jiřiny Liškové, bytem Uherský 
Brod, za kupní cenu ve výši 32 427,- Kč, což 
je 30% z ceny stanovené znaleckým posud-
kem. Město Bojkovice uhradí daň z převo-

du nemovitostí. Jedná se o pozemky v trati 
Hrubé Padělky. 

� vzala na vědomí  žádost ředitele ZŠ TGM 
Bojkovice na zvýšení rozpočtu dne 22. lis-
topadu 2005

� schválila kupní smlouvu uzavřenou mezi 
SOME Jižní Morava s.r.o., Jindřichův Hra-
dec, a městem Bojkovice, Sušilova 952, Boj-
kovice, na dodávku strojů pro komunální 
údržbu města 

� schválila zakoupení pěti věcných cen se 
šachovou tématikou pro vítěze vánočních 
šachových turnajů „O pohár starosty města 
Bojkovice“ v letech 2005 – 2009

� schválila zakoupení dvou věcných cen pro 
vítěze vánočního šachového turnaje „O po-
hár starosty města Bojkovice“ v roce 2005 
(kategorie mládež a dospělí)

� schválila plán práce Rady města Bojkovice 
na rok 2006

� schválila  přidělení bytu č. 7 v bytovém 
domě čp. 945 na sídlišti Mánesova v Bojko-
vicích MUDr. Navrátilovi, bytem Míkovice, 
od 1.12.2005 na dobu určitou  - 1 rok 

� schválila zařadit do seznamu žadatelů o byt 
pro příjmově vymezenou osobu pro objekt 
čp. 89 v Bojkovicích, části Krhov, žádost, 
která splňuje podmínky dle „Pravidel“, paní  
Zlatuši Hošovou, Horné Srnie

� schválila zařadit do seznamu žadatelů o byt 
pro příjmově vymezenou osobu pro objekt 
čp. 89 v Bojkovicích, části Krhov, žádost, 
která splňuje podmínky dle „Pravidel“, 
pana Ferdinanda Farého, Bojkovice 

� schválila zařadit do pořadníku na byt pro 
příjmově  vymezenou osobu v objektu čp. 
89 v Bojkovicích, části Krhov, paní Zlatuši 
Hošovou, Horné Srnie

� schválila zařadit do pořadníku na byt pro 
příjmově  vymezenou osobu v objektu čp. 
89 v Bojkovicích, části Krhov ,pana Ferdi-
nanda Farého,  Bojkovice 

� schválila zařazení akce oprava mantinelů 
u víceúčelové plochy TJ Bojkovice do  roz-
počtu města Bojkovice  pod čarou

� schválila poskytnutí příspěvku TJ Bojkovi-
ce na vybudování přírodní ledové plochy 
v částce 20 000,- Kč v sezoně 2005/2006

� schválila  výši celodenní stravovací jednot-
ky pro DD Bojkovice, Černíkova  965, nor-
mální 62,- Kč, diabetická 69,- Kč s účinností 
od 1.1.2006

� doporučuje ZM rozpočet města Bojkovice 
na rok 2006

� doporučuje ZM ke schválení úpravu roz-
počtu města Bojkovice na rok 2005 – roz-
počtové opatření č. 3/2005

� doporučuje ZM ke schválení cenu za vodné 
pro rok 2006 v místní části Krhov v částce 
22,40 Kč/1 m3

� doporučuje ZM ke schválení plán práce Za-
stupitelstva města Bojkovice na rok 2006

� doporučuje ZM  zřizovací listinu jednotky 
dobrovolných hasičů města Bojkovice 

� doporučuje ZM  zřizovací listinu jednot-
ky dobrovolných hasičů města Bojkovice 
– městská část Bzová 

� doporučuje ZM neschválit  zařazení akce 
zatrubnění Žlebského potoka do rozpočtu 
města na rok 2005 a na rok 2006

� odvolává paní Danu Roubalíkovou z funkce 
členky komise sociální a zdravotní -na vlast-
ní žádost  

� vzala na vědomí zápis z komise dopravy ze 
dne 26.10.2005

 

PF 2006

Vážení spoluobčané,
opět se sešel rok s rokem a je před námi čas Vánoc, na který se 

asi každý z nás těší. Rád bych Vám popřál, abyste nadcházející dny 
prožili se svými nejbližšími v harmonii, v klidu a pokoji. Tyto krásné 
křesťanské svátky mají moc zastavit nás v našem celoročním shonu 
a přimět nás k ztišení se, k rozjímání. Vědomě či podvědomě bilancu-
jeme, co se nám povedlo, co se nepodařilo, co nám uplynulé měsíce 
přinesly v dobrém i špatném slova smyslu. Ptáme se především jako 
lidé, kteří žijí své privátní osudy: zda jsou v pořádku naše vztahy k dě-
tem, k rodičům, sourozencům, přátelům a v širším záběru i k našim 
spolupracovníkům, nadřízeným či podřízeným…      

Také já při nesčetných rozhovorech v tisku, v rozhlase a v televizi 
skládám účty za svou celoroční práci v hejtmanském úřadě, pro niž 
jsem i od vás získal mandát. Hovořím veřejně a nahlas, ale věřte, že 
především vnitřně si ujasňuji, co mohu označit za úspěch, co za rest 
či nezdar. Snažím se být sám k sobě i ke svým spolupracovníkům 
náročný a nehrát prázdná populistická a efektní gesta, byť k tomu 
okolní svět politiky často svádí. Usiluji o rozvoj našeho kraje s velkým 

nasazením, i když jsem si vědom, že výsledky tohoto mého snažení mnohdy nelze hned uchopit, je to běh na dlouhou trať. 
Během svého prvního roku v hejtmanské funkci jsem si ověřil, jak nesmírně důležité je zůstat v kontaktu s Vámi, s lidmi našeho regionu, otevře-

ně s Vámi hovořit, zůstat jedním z Vás. To považuji za jedno z nejcennějších zjištění v oblasti komunikace.
Vážím si všech podnětů, které získávám, a věřte, že „obyčejná“ životní moudrost je pro mě stále tou nejpodstatnější inspirací.  
Děkuji Vám za vše, čím sami osobně přispíváte k tomu, abychom se v našem kraji cítili co nejlépe.
Ještě jednou Vám přeji radostné Vánoce a šťastný nový rok 2006! 

Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje
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Pro zimní období 2005 – 2006 
je stanovena údržba 

v období od 15.11.2005 do 31.3.2006.
Činnost zimní údržby se řídí obecně závaznými předpisy, čímž 

se rozumí :
a) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
b) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

 o pozemních komunikacích
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůd-

nosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními 
vlivy  a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s při-
hlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomic-
kým možnostem vlastníka na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že  společenské potřeby jsou vždy vyšší než 
ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly sta-
novené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů 
místních komunikací a možnostmi danými finančními prostředky 
dle rozpočtu obce – města. Obsahem plánu je specifikace činností 
vlastníků místních komunikací s přihlédnutím k platným právním 
předpisům v této oblasti.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti 
a schůdnosti odstranit, nýbrž jenom zmírnit a vzhledem k tomu, že 
závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví 
Plán zimní údržby i potřebné priority údržby, a to jak místně, tak 
i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komu-
nikací a z technických možností provádění zimní údržby.

V případě zájmu občanů je plán zimní údržby k nahlédnutí na 
odboru RMŽP.

Pro občany vyplývá tato povinnost :
Vlastník nemovitosti, která  v zastavěném území obce hraničí 

se silnicí nebo místní komunikací je fyzická nebo právnická osoba, 
která je povinna odstraňovat nebo zmírňovat závady ve schůdnosti 
na přilehlém chodníku a odpovídá za škody uživatelům chodníku, 
jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti (§ 27, odst. 4 zákona).

Rozdělení kompetencí
A. místní komunikace
B. veřejné chodníky

A. zimní údržbu místních komunikací zajišťuje firma Blok
 s.r.o. Bojkovice na základě smlouvy o dílo. 

 Telefonické spojení : 
 firma Blok s.r.o., Bojkovice – 572 641 227, 602 736 840
          MěÚ Bojkovice – 572 610 426, 724 179 462
B. údržbu veřejných chodníků zajišťuje a zodpovídá za ni 

 místní hospodářství při MěÚ Bojkovice pod vedením 
 J. Svitáka.

 Telefonické spojení : 572 641 123, 724 026 935
V případě potřeby můžete volat na výše uvedená telefonická čísla.

Neudržované úseky :
-  ulice Potok od RD čp. 365 (manž. Pešátovi) 

 po RD čp. 606 (Maršálek)
- příjezdová cesta k zámku Nový Světlov
- od RD čp. 1010 ulice  Sv. Čecha (Bušo J.) po novostavbu

 RD čp. 978 (Vaculka)
- k.ú. Krhov, lokalita Pod Lokovem - část Žítková 
- lokalita Žleby Bojkovice
- parkoviště DPS (zabezpečen bude pouze průjezd)
Město Bojkovice se pro následující období snaží vylepšit zimní 

údržbu zejména chodníků a to zakoupením nového malotraktoru.

ORMŽP, Jiří Sojka

Klub Světlov
Klub Světlov si klade ve svém programu za cíl - pomáhat spoluob-

čanům využívat volný čas,  zkvalitňovat náplň života a rozvíjet různé 
aktivity v oblasti zájmových činností, poznávání, turistiky a další.

Za necelý rok činnosti se uskutečnilo několik zajímavých besed, 
které seznamovaly s blízkými i vzdálenějšími kraji na zeměkouli, 
přednášky z oblasti zdravé výživy, vycházka na Světlov, společné 
posezení u ohně na Sokolské zahradě s opékáním špekáčků, volné 
besedy aj. Snahou všech je, aby činnost byla pestrá a pro členy zají-
mavá. Přijít může každý, kdo má zájem pobavit se v kolektivu, dozvě-
dět se či uvidět něco nového. Tento klub není vyhrazen jen starším 
spoluobčanům, ale jsou vítáni i mladší, obzvláště přijdou-li s novými 
náměty a nápady pro další činnost. Chceme vycházet ze zájmu čle-
nů, protože k tomuto účelu byl klub založen. Pravidelné setkávání by 
mělo přinést uspokojení nejen z toho, že se dozvíte něco nového, ale 
že jste strávili pěkné odpoledne. Je škoda, že ti, kteří ze začátku měli 
zájem na tom, aby klub vznikl, najednou se vytratili. Možná, že měli 
pocit, že je činnost neuspokojuje, že nemají k sobě vhodné partnery 
a měli jiné představy. Ale jak říká básník : „Všechno, všechno je to 
v nás.“ Přijďte, setkáváme se každé úterý ve společenské místnosti 
MěÚ. Budete vítáni.

Všem vám přejeme veselé svátky vánoční, pěknou pohodu půl-
noční. Ke všemu pak hodně zdraví, nikdo z vás ať nechuraví. Na 
Nový rok rovný krok a pak šťastný celý rok.   

 K. Ogrodníková

Granty
Vážení spoluobčané. Pomalu končí rok a na řadě je i vyúčtování 

grantů. Proto upozorňujeme ty, kteří tak ještě neučinili, že termín 
odevzdání vyúčtování je  15. prosince. Pokud tak neučiníte, bude 
k tomu přihlíženo při přidělování grantů v roce 2006, které budou vy-
hlášeny v měsíci únoru.                     K. Ogrodníková, místostarostka

Zimní údržba komunikací v Bojkovicích

4. ročník Koštu slivovice
Pěstitelská pálenice Bojkovice opět uskuteční v sobotu 4. úno-

ra 2006 od 17 hodin již 4. ročník Koštu slivovice. Tentokrát v pro-
storách levého přísálí Kulturního domu v Bojkovicích.

Vzorky budou hodnoceny dle druhu ovoce: švestky a durancie, 
hrušky, jablka a ostatní.

Děkujeme všem pěstitelům, kteří svým příspěvkem podpoří 
zdárný průběh koštu. Vstupné 40,- Kč /v ceně katalog a odlivka/. 
K poslechu a dobré náladě hraje MAMAMU. Jste srdečně vítáni. 

Koštu slivovice předcházejí služby Pěstitelské pálenice v Bojkovicích. 
Na snímku pánové Štefan Hubinák a Pavel Votroubek.
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Dostavba hřiště ZŠ TGM Bojkovice
Akce „Dostavba školního hřiště ZŠ TGM Bojkovice“ byla dokončena 30.9.2005. Celkový finanční náklad činí 977 430 30 Kč, z toho  

dotace poskytnuté Zlínským krajem činí 300.000,- Kč. Akce byla realizována v rámci dotačního programu Výstavba a technické zhodnocení 
a opravy sportovišť a sportovních zařízení ve Zlínském kraji pro rok 2005. Velkou podporu měla u vedení města Bojkovice, které se aktivně 
podílelo na přípravě tohoto projektu včetně řešení situací, které vznikají v rámci snad všech staveb.

Výstupy projektu :

Plocha beach volejbalového hřiště 286 m2

sloupky na síť  
oplocení silon.sítí výšky 3 m  22 x 13 m

Plocha víceúčelového hřiště  250 m2

sloupky na síť, síť 
koš na streatball 
branka na malou kopanou 2 ks
lavičky 2 ks

Odpočinková plocha (chodníky + ostatní prostor) 200 m2

lavičky 8 ks

Tento nově upravený prostor bude sloužit nejen žákům školy, ale i dalším občanům, organizacím ke strávení příjemných chvil sportem.
          ORMŽP

Informační varovací a výstražný systém Bojkovice
Jistě občané města Bojkovice i okolních částí zaregistrovali začátkem měsíce listopadu opakované vysílání městského rozhlasu – jeho 

zkoušení. Jedná se o nový systém ozvučení za pomoci vyrozumívacích prvků systému VISO 2002 a veřejného rozhlasu.
Systém VISO (varovací a informační systém obyvatelstva) slouží ke zvukovému vyrozumění obyvatelstva a zároveň je napojen na cent-

rální systém Hasičského záchranného sboru.
Realizací této technologie se vedení města zabývalo od roku 2003, ale až v roce 2005 obdrželo od  Generálního ředitelství hasičského 

záchranného sboru finanční prostředky ve výši 193.000,- Kč, což tvoří 30% celkových nákladů. Dále Krajský úřad Zlínského kraje poskytl 
finanční prostředky ve výši 110.000,- Kč a z vlastní zdrojů město uvolnilo 478.807,- Kč. Zapojení systému, včetně provedení prací zajišťovala 
firma Vegacom a.s. Praha, na základě vyhlášené zakázky města.

Nový systém umožňuje vysílání přímo z centrálního pracoviště - městského úřadu i do částí Krhov, Bzová a Přečkovice a to i každé samo-
statně. Jelikož zařízení je obsluhováno pomocí počítače, umožňuje systém opakované hlášení v pozdních hodinách ze záznamu. V případě 
mimořádné události lze provést hlášení pomocí klasického nebo mobilního telefonu a to jen oprávněnými pracovníky.

Jak bylo výše uvedeno, tento systém je napojen na Hasičský záchranný sbor, a proto bychom chtěli touto cestou upozornit občany na 
pravidelnou zkoušku požárních  sirén (první středa v měsíci), že tato bude slyšitelná i v částech Krhov, Bzová a Přečkovice. Jelikož nelze 
vyhlášení požáru z centrálního pracoviště HZS oddělit, budou o požáru v Krhově vědět i všechny zbývající části včetně Bojkovic.

Věříme, že nové ozvučení přispěje k lepší informovanosti a spokojenosti občanů města. Jelikož systém VISO lze dále rozšiřovat, bude 
vedení města pokračovat v přípravě dalšího projektu, aby tak došlo k dalšímu zkvalitnění ozvučení města a informovanosti obyvatel.

          ORMŽP

Poděkování
Chci poděkovat panu Antonínu Houšťovi  za velikou pomoc a za záchranu mého života.
Sedmého listopadu jsem se vydala do Bojkovic. Když jsem přecházela koleje, uprostřed jsem upadla, zranila se a zůstala jsem na nich 

ležet. Měla jsem veliké štěstí, že z Bojkovic domů na Domky šel Tonda. Když viděl, že ležím, přiběhl mě na pomoc a snažil se mi pomoci 
na nohy. Bez jeho pomoci bych asi nevstala. Asi po 20 metrech chůze jel vlak od Pitína do stanice Bojkovice.V tu chvilku mi prošlo hla-
vou, co by se stalo, kdyby mi Tonda nepomohl.

Ještě jednou mu moc děkuji a přeji mu do života hodně zdraví a štěstí. Nikomu bych nepřála zažít ten šok, co jsem v tu chvilku prožila já.
       Marie Hřibová, Domky 448, Bojkovice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Město Bojkovice zve své občany na den otevřených 

dveří který se uskuteční dne 30. 12. 2005 ve společen-
ských prostorách Městského úřadu Bojkovice,  Sušilova 
952 v době od 9.00 do 12.00 hodin.

Setkání s občany se zúčastní volení představitelé města Boj-
kovice v zastoupení :

Mgr. Josef Langr   - starosta.
František Slavíček – místostarosta
Květa Ogrodníková – místostarostka
a další členové zastupitelstva města a vedoucí odborů 
MÚ Bojkovice.

Těšíme se na Vaši účast.
Mgr. Miroslav Šmíd, vedoucí ORMŽP



8 Naše Bojkovsko

Poděkování
Děti z Bzovjánku děkují za poskytnutí sponzorských darů na 

Mikulášskou besídku, konanou dne 5. 12. 2005 firmě Filex s.r.o., 
Pekárně u Polanských, Pekařství a cukrářství Kurtin, Lask Boj-
kovice a p.Noře Králíkové za příjemně strávené odpoledne na 
Trojáku.

Všem přejeme pohodové prožití vánočních svátků a úspěšný 
nový rok 2006.                                                                Bzovjánek

Přijetí hejtmanem
Dne 2. 12. byl přijat hejtmanem Zlínského kraje pa-

nem Liborem Lukášem za přítomnosti představitelů 
našeho města a jeho trenéra, ale i trenéra národního 
týmu, pana Milana Čubíka dvojnásobný mistr světa 
v muškaření Luboš Roza. Pan  hejtman mu poděko-
val za vzornou reprezentaci města, kraje a republiky. 
V příštím roce bude Luboš již reprezentovat  seniory, 
a tak mu všichni společně popřáli hodně štěstí a tu 
správnou mušku. 

Květoslava Ogrodníková, místostarostka

Přečetli jsme za Vás
Daruje krev jiným, už osmdesát litrů

Zlín (ver) - Vlastní krev daruje už několik desítek let. Poprvé se k tomu odhodlal na 
vojně, když mu zastřelili kamaráda. Teď už má za sebou na sto osmdesát dva odběrů, při 
kterých věnoval nemocným lidem osmdesát litrů životadárné tekutiny. 

Za to získal osmapadesátiletý František Šopík z Bojkovic Zlatou kapku krve - ocenění 
Českého červeného kříže pro mnohonásobné bezpříspěvkově dárce krve. „To nejcenněj-
ší, co člověk má, je život. Darováním krve ho pomáháme zachraňovat. Jsem proto moc 
rád, že se mi nikdy nestalo to, co jiným mým známým. Onemocněli nebo se změnil jejich  
zdravotní stav a nesměli už na odběry chodit,“ řekl nejlepší dárce z kraje, který už má na 
kontě také vyznamenání třetího stupně - Zlatý kříž. 

Svou krev skupiny B Rh- daruje léta na transfuzní stanici v Uherském Hradišti, osm-
krát už přispěl nemocnici i krevní plazmou. A dokud to bude možné, chce pokračovat. 

Spolu s ním včera převzalo ocenění čtyřiatřicet dalších dárců z celého kraje. Zlatou 
kapku všem u příležitosti pětaosmdesátého výročí vzniku Českého červeného kříže ve Zlí-
ně předala v Baťově mrakodrapu ředitelka zlínské pobočky organizace Jana Mařáková. 

Zdroj: MF Dnes, 24. 11. 2005 

Vánoční vycházka

Pojďte s námi 
v úterý 27. prosince 2005  

na tradiční vánoční vycházku okolím Bojkovic.
Sraz ve 13 hodin u Obchodního domu TIS.

Srdečně za pořadatele zve Pavel Polanský

Předvánoční koncert v pátek 9. 12. 2005 uspořádal Dětský folklórní soubor Světlovánek Účinkovaly soubory Malá Lipta a Malůšata 
z Liptálu, Světlovánek a Malý Světlovánek, které doprovázela cimbálová muzika při ZUŠ Bojkovice pod vedením Jaromíra Daňka a cimbá-
lová muzika Bojkovjan pod vedením Ladislava Šmigury 


