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Formulář na bezplatnou inzerci prodeje
nemovitostí na území  Bojkovic

pro fyzické osoby – nepodnikající

PRODEJ POZEMKŮ

Pozemek parcelní číslo 
Katastrální území

Celková plocha 

Druh pozemku pro bydlení , rekreaci , 
k zemědělskému obdělávání 

Komunikace silnice polní, zpevněná , asfaltová

Inženýrské sítě vodovod, kanalizace,plyn , 
elektřina

Cena
Vlastník - podpis

Tel.spojení
Nehodící  začerněte

Město Bojkovice v současné době zřizuje na  stránkách  
WWW.BOJKOVICE.CZ  novou stánku  REALITY . Zde má 

město zájem pomoci jak občanům, kteří hodlají  prodat nebo pro-
najmout nemovitost, tak i těm, kteří hledají nemovitost  ke koupi.

Inzerce na uvedené stránce bude pro fyzické osoby – ne-
podnikající bezplatná. V případě zájmu ze strany realitních kan-
celáří nebo firem bude úplatná. Inzerce bude uveřejňována v 
písemné podobě bez fotografií. Na stránkách bude vystavena 
po dobu její aktuálnosti, nejdéle však jeden rok. Po tomto čase 
je nutno inzerci ze strany zájemce obnovit. Vzory tiskopisů pro 
inzerci jsou  k dispozici na ORMŽP nebo ke stažení z internetu  
WWW.BOJKOVICE.CZ  

Věříme, že i tímto malým krokem přispějeme ke spokojenos-
ti jak prodávajících, tak i kupujících, ale hlavně ku prospěchu a 
rozvoji města Bojkovice.

 Mgr. Miroslav Šmíd, vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí

INFORMACE PRO OBČANY Formulář na bezplatnou inzerci prodeje 
nemovitostí na území  Bojkovic 

pro fyzické osoby – nepodnikající
PRODEJ DOMU    -   CHATY   
Dům čp.                    
adresa  Bojkovice            Ulice            
Bzová, Krhov, Přečkovice 
velikost
Zahrada Ano     -    NE
Voda Veřejný vodovod  :     ANO    NE 
Odpad Kanalizace veřejná :   ANO    NE         
Topení Na tuhá paliva - plynové - elektrické
Elektřina  220 , 380  V Ano    -   NE 
Rok postavení
Cena
Vlastník 
Tel.spojení

Nehodící začerněte

Formulář na bezplatnou inzerci prodeje 
nemovitostí na území  Bojkovic

pro fyzické osoby – nepodnikající

PRODEJ BYTU – I  K  PRONÁJMU BYTU

Dům čp.

Adresa

Velikost
Kategorie
Podlaží
Rok postavení
Cena
Vlastník - podpis
Tel.spojení

Rok 2005 vykázal nejvyšší srážkové úhrny v Bojkovicích 
za posledních 17 let. Na území našeho města spadlo 

814,3 mm srážek, tzn. 814,3 1 vody na m2. Léto se moc nevy-
dařilo. Teplotně bylo podprůměrné, srážkově nadprůměrné. 
Jen pár dnů na konci července u nás panovalo pravé léto s 
tropickými teplotami až 38 ºC.  Podzim byl krásný. Babí léto 
nám vydrželo až do začátku listopadu. A jak to vypadalo se 
sněhem? Na horách napadlo nejvíce sněhu za posledních 
40 let. Sám jsem se o tom přesvědčil na Lysé hoře v Besky-
dech, kde  13. března dosahovala výška sněhové pokrývky 

297 cm a o den později 300 cm.  U nás v Bojkovicích na-
padlo 220 cm sněhu. Na naše podmínky, kde nadmořská 
výška na srážkoměrné stanici je 302 m nad mořem, je to 
až neuvěřitelné! Pro srovnání s rokem 2004 je to přesně o 
100 cm více. Nejvyšší sněhovou pokrývku jsem naměřil 30. 
12. 2005. Napadlo 33 cm sněhu za 24 hod. a celková výška 
dosahovala 62 cm.  Co dodat? Zima byla po dlouhé době 
jako z obrázků od Josefa Lady a všichni milovníci zimních 
radovánek si jistě přišli na své.  

František Kapsa    

• Měsíční úhrny srážek v roce 2005 • 

Ohlédnutí za meteorologickým rokem 2005  

Měsíc Vodní hodnota v mm Sníh v cm
Leden 71,9 33
Únor 80,9 66
Březen 25,2 22
Duben 77,7
Květen 64,2
Červen 55,6
Červenec 116
Srpen 110,2
Září 29
Říjen 23,4
Listopad 40,7 21
Prosinec 119,5 78
Celkem 814,3 220
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Vsoučasné době jsou známy dvě stavební firmy, které na území města hodlají provést  bytovou výstavbu, a  to v lokalitě 
Mariánské náměstí, ul. Černíkova a na sídlišti Mánesova II. 

Se studiemi výstavby bytových domů se mohou zájemci seznámit na Městském úřadě Bojkovice, odboru rozvoje města a 
životního prostředí. V omezeném rozsahu   je možno studie  zhlédnout na nástěnkách  městského úřadu – ulice Sušilova.

Mgr. Miroslav Šmíd, vedoucí odboru rozvoje města  a životního prostředí

BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ MĚSTA BOJKOVICE

Firma WACHAL pozemní stavitelství a.s., Tylova 220/17, Kroměříž   má zájem provést výstavbu na Mariánském ná-
městí a na ul. Černíkova (Studie bytového domu Mariánské náměstí a objemová studie na ul.Černíkova). V obou přípa-
dech je možno výstavbu rozdělit do tří samostatných etap. Více informací zájemcům o výstavbu  podá Ing. Josef  Jakšík, 
obchodní ředitel, tel. spojení 573 503 313, mobil: 606 781 405.

Firma B&CH stavebno – obchodná spoločnosť s.r.o., Bodona 4894 /74, Piešťany má zájem provést výstavbu na sídlišti 
Mánesova II. (Studie domu). Více informací zájemcům o výstavbu podá paní Zlatava Brejchová, obchodní zástupce, mobil: 
608 872 164. 

Pohled západní

Pohled východní

Touto cestou děkuje Město Bojkovice firmě 
STATESTRONG, s.r.o. Bojkovice za spon-
zorský dar na zakoupení vánoční výzdoby 
pro město Bojkovice.

Mgr. Miroslav Šmíd, vedoucí ORMŽP

PODĚKOVÁNÍ MATRIKA
Uzavřeno manželství 21
Církevní sňatky 11
Občanské sňatky 10
Sňatky s cizincem 2
Přijaté žádosti o vydání OP 1676
Přijaté žádosti o vydání CD   780
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Po vánočním období, pro které je typické trávit čas 
při dobrém jídle bez většího pohybu‚ se stává pro 

MŠ již tradicí pořádat sportovní dopoledne pro děti a 
rodiče. Tento rok proběhl už tradiční 5. ročník. 

V sobotu 4. 2. 2006 se sešli rodiče s dětmi, paní 
učitelky a členové SOKOLA ve sportovní hale T. G. 
Masaryka v Bojkovicích. Svou zdatnost prokazovali v 
těchto disciplínách: 
• chůze po laně položeném na zemi
• kotoul na žíněnce 
• skákání na rehabilitačních míčích 
• slalomová jízda na koloběžce - starší děti 
• jízda  na vozíku - rodiče vozili mladší děti mezi pře-

kážkami
• procvičování hmatu - najít poslepu dvě stejné kost-

ky 
• prolézání strachovým pytlem 
• házení kroužků na cíl 
• trefování míčků florbalovými holemi do branky 
• přelézání švédských beden 
Děti soutěžily ve 4 kategoriích: 
1. kategorie -  nejmladší děti:
1. místo  Lindička Prachařová s maminkou
2. místo  Liduška Řiháková s tatínkem 
3. místo   Hanička Maršálková s Lubou 
2. kategorie – předškoláci:
1. místo   Dominička Urbánková  s bratrancem 
2. místo   Jindřišek Koželuha s maminkou 
3. místo   Ladiček Matys s Karlem 
3. kategorie -  1. a 2. třída:
1. místo  Tomášek Jančařík s  tatínkem 
2. místo   Kateřinka Bartošíková s tatínkem 
3. místo   Jituška Řiháková s tatínkem 
4. kategorie – starší děti:
1. místo  Davídek Prachař s maminkou 
2. místo   Mareček Bartošík s tatínkem 
3. místo  Pepík Urbánek s tatínkem 

Celkově soutěžilo 37 párů. Po doběhnutí do cíle kaž-
dý soutěžící dostal sladkou odměnu. Odměnou pro 
vítěze, ale i ostatní soutěžící, byly pěkné ceny, které 
zajistil SOKOL Bojkovice a mateřská škola. K cenám 
nechyběla sladká odměna. Po celou dobu akce bylo 
zajištěno občerstvení, sponzor RACIOLA Jehlička. 

Kdo přišel, byl jistě spokojen, prožil příjemné dopo-
ledne, užil spoustu legrace a přitom udělal něco pro 
své zdraví. 

Na závěr dostali vítězové i všichni účastníci za své 
výkony perníkové medaile, které pro ně upekly a na-
zdobily paní kuchařky ze školky. 

Doufáme, že příští ročník bude taky tak úspěšný, že 
si své síly a dovednosti přijdou vyzkoušet další děti s 
rodiči i starší děti. Těšíme se na další ročník. 

Dalšími našimi akcemi, které v zimním období dělá-
me, je bobování a lopatování a hry se sněhem. Svah 
máme již hezky uježděný, tak zkoušíme, kdo dojede 
co nejdál, jak jsme šikovní při vyhýbání kamarádům 
při jízdě z kopce, jak umíme udělat velké sněhové 
koule a s pomocí lopat vytvářet sněhové bariéry. 

Oblíbenou akcí je taky saunování na MŠ Štefániko-
va. Do sauny chodíme každý týden, děti se na saunu 
těší, protože v ní vypotíme a z těla dostaneme všech-
ny bacily. A aby nám na těle nezůstal žádný bacil, 
tak svá těla osprchujeme studenou vodou nebo se 
proběhneme po zasněžené zahradě. Hlavně rychle 
a zase zpět do teplé sauny. Na závěr si odpočineme 
na lehátku, kde na nás čeká nějaké ovoce nebo zele-
nina a než je sníme, tak nás zahřívá horské sluníčko. 
A další den můžeme jít opět sportovat a hrát si na 
školní zahradu. Až bude pěknější, teplejší počasí, po-
zveme kamarády z MŠ Čtvrť 1. máje, aby přišli mezi 
nás do sauny. 

Zdenka Zemčíková

Pohyb nás baví, chceme být zdraví
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V  úterý 7. února 2006 se otevřel pohádkový svět pro 
našich  46 předškoláků. Pohádky a písničky je pro-
vázely první životní zkouškou.

Odemykání kouzelných zámků, záchrana princezny před 
drakem, oblékání neviditelného pláště - to je jen část úkolů, 
které děti u zápisu plnily. Všechny dospělé mnohdy rozesmá-
la bezprostřednost malých účastníků. 

Budoucím školákům přejeme pohodu a hodně úspěchů ve 
škole.                                                        ZŠ TGM Bojkovice

Zápis do 1. třídy

... pořádá v březnu již 11. ročník školní soutěže hudební-
ho oboru MUSICUS 2006.

Ve čtvrtek 23. března se „utkají“ vybraní žáci ve čtyřech 
kategoriích (od nejmladších po nejstarší) a porota učitelů 
rozhodne o nejlepších z nich. Ti se pak v neděli odpoledne 
zúčastní přehlídky vítězů, kde představí publiku svůj vítězný 
výkon a slavnostně si převezmou ceny a diplomy. 

Slavnostní přehlídka vítězů 
školní soutěže MUSICUS 2006

neděle 26. března 2006 
v 16.00 hodin – sálek ZUŠ Bojkovice

Na jarním koncertě představí ZUŠ Bojkovice studenty a 
absolventy uměleckých škol – konzervatoří, Institutu pro 
umělecká studia a Janáčkovy akademie musických umění. 
Dětem i dospělým se tak pootevře brána do poznání světa 
profesionálních hudebníků, kteří se připravují na svou pe-
dagogickou nebo koncertní kariéru.

Koncert studentů a absolventů uměleckých škol
čtvrtek 30. března 2006 

v 17.00 hodin – sálek ZUŠ Bojkovice
Ve spolupráci se SRPŠ při ZUŠ Bojkovice se škola bude 

podílet na organizaci letošní přehlídky „Zpívání s Tulipány“, 
kde se tentokrát v sólovém zpěvu představí vítězové soutě-
že „Školka hledá SUPERSTAR!“, sóloví zpěváci ZUŠ Bojko-

vice a ZUŠ Uherské Hradiště, domácí Dětský pěvecký sbor 
TULIPÁN a Smíšený pěvecký sbor NOTABENE Bojkovice, 
hosty budou Carmina Bona ze Zlína a Vokál z Přerova. 

„Zpívání s Tulipány“ 
(Proměny sólového zpěvu a Na podiu s Tulipány)

pátek 7. dubna 2006 
v 18.00 hodin – sál KD Bojkovice

Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání 
s Vámi na některé z uvedených akcí !

Základní umělecká škola Bojkovice...


