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❑ 6.3. Regionální  ŠACHOVÝ turnaj
❑ 26.3. DISKOTÉKA se skupinou D.W.B.
❑ 8.4. Velikonoční prázdniny-plavání v DELFÍNU
❑ 9.4. Velikonoční prázdniny-turnaj v KUŽELKÁCH
❑ 22.4. DEN ZEMĚ

1.máje 715 * tel/fax:572 64 11 32 * e-mail:ddmbojkovice@uhedu.cz *www.ddmbojkovice.cz
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KURZY PRO
DOSPĚLÉ

KERAMIKA
každé pondělí od 17.00 hodin 
dům dětí a mládeže
jednorázové platby : á 50,-Kč

VÝTVARNÁ
ABECEDA
každou středu od 17.00 hodin
dům dětí a mládeže
jednorázové platby :  á 35,-Kč
kurzovné na pololetí : 600,-Kč

KURZ ITALŠTINY
každý čtvrtek od 18.00 hodin
dům dětí a mládeže
100 ,-Kč / dvouhodinovka / 1 osoba
50,- Kč / dvouhodinovka / 2 a více osob

AEROBIK
pondělí + středa v 19.00 a ve 20.00
dům dětí a mládeže
jednorázové platby:15,- Kč/hod

JÓGA
čtvrtek  18.00 - 20.00
dům dětí a mládeže
jednorázové platby 15,- Kč/hodina
 platba za pololetí 150,- Kč

Léto 2004 s Domem dětí - tábory
25. - 27.6.2004 Rybářské soustředění - Osvětimany
Pro rybáře od 7 do 18 let. Čeká nás noční i denní rybolov, budeme pilovat rybářské techniky
a kromě toho nás čeká koupání, hry , táborák,… Cena: 810,-  tel:734073719

8.- 16.7.2004 Letem světem - Osvětimany
Letní tábor pro děti od 7 do 13 let. Společně budeme objevovat nové země,poznávat jejich
zvyklosti,zajímavosti,ze svých cest si přivezeme i suvenýry,budeme objevovat pokla-
dy,putovat po moři i po souši,zažijeme noční překvapení, ale hlavně nás čeká spousta skvělé
zábavy Cena:2.400,- tel:603462295

12. - 16.7.2004 Keramika + netradiční výtvarné techniky
Příměstský tábor - denně od 8 do 15.00 hod na DDM. Pro všechny od 7 do 15.  Pro-
gram:práce s hlínou a různými výtvarnými materiály a technikami, také hry, zábava, koupá-
ní,…(v ceně je zahrnut materiál na výrobky,oběd + 2 svačinky + pitný režim,koupání, foto-
dokumetace a ped.dozor) Cena: 800,-  tel:732862547
19. - 23.7.2004 Taneční příměstský tábor
Denně od 8. do 15.00 hod na DDM. Pro všechny od 7 do 15 let.
Program: týden plný tance, pohybu, zábavy, her, koupání,…
(v ceně je zahrnut oběd + 2 svačinky denně + pitný režim + fotodokumentace a ped.dozor)

Cena: 500,- tel:732862547

připravujeme
10. - 13.8.2004 Praha - čtyři dny v hlavním městě ČR
Pro všechny od 12 let. Navštívíme 3D kino,  Pražské pamětihodnosti, Národní muzeum, tech-
nické muzeum, Karlštejn, muzeum voskových figurin,… Omezený počet míst - pokud máte
zájem - neváhejte s přihlášením!!! tel:723074719

Tábor s aerobikem - Vracov
Pro všechny od 7 do 15 let. Čeká Vás aerobik v tělocvičně i na koupališti, koupání, hry,
táborák,výlet do neznáma,…. Cena: 1.800,- tel:603462295

16.- 20.8.2004 Tábor s kytarou - Vracov
Pro všechny od 7 do 18 let. Výuka hry na kytaru pro začátečníky či mírně pokročilé,výlet do
neznáma,hry, koupání, táborák,…. Cena: 1.800,- tel:603462295

24.-26.9.2004 Rybářské soustředění - Břeclav
Pro rybáře od 7 do 18 let. Budeme rybařit ve dne i v noci, zdokonalovat rybářské techniky,
bude i táborák, koupání v bazénu, hry Cena:650,-  tel:724073719
Přihlášky a podrobné informace ke všem táborům získáte v kanceláři DDM Bojkovice,na uvede-
ných telefonech či na www.ddmbojkovice.cz

Rej čarodějnic 2003

Bambiriáda 28. 5. 2000 Zlín

❑ 29.4. MISS AEROBIK
❑ 30.4. REJ ČARODĚJNIC
❑ 13.5. PARAGRAF 11/55(oblastní kolo celostátní soutěže)
❑ 15.5. Regionální TANEČNÍ přehlídka
❑ 21.-22.5. BAMBIRIÁDA (celostátní přehlídka ve Zlíně a Praze)

Na co se můžete těšit
- některé z připravovaných akcí:
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ODODODODODVVVVVAZ 2003AZ 2003AZ 2003AZ 2003AZ 2003
Dne 2.10.2003 se uskutečnil v rámci říjnové akce neziskových or-

ganizací Uherskohradiš�ska "Odvaz 2003" koncert Idy Kellarové v kině
Mír v UH. Jako předzpěvačka se prezentovala dívka z Dětského do-
mova Bojkovice Pavla Danielová, která na pódiu zazpívala dvě rom-
ské písně. Po koncertu jí Ida nabídla účast na letním pěveckém táboře
nadaných romských dětí, předběžně pak spolu domlouvaly další pě-
veckou kariéru Pavly po opuštění dětského domova.

16.10.2003 jsme pořádali den otevřených dveří, kdy nás navštívili
aktivisté z nízkoprahového centra Tulip v UH, děti ZvŠ, bývalí za-
městnanci zařízení a k naší radosti i několik občanů města Bojkovice.
I když se pan starosta Langr s paní místostarostkou Ogrodníkovou
omluvili, hned při další příležitosti nás společně navštívili. Doufáme,
že se všem u nás líbilo, budeme se snažit po přestavbě domova opět
uspořádat stejnou akci, aby zúčastnění mohli porovnávat.

23.10.2003 se naše děti zúčastnily kulturního programu v S-klubu
v UH, kde společně s dětmi z DD z Uherského Ostrohu předvedly
pěkné vystoupení, součástí tohoto vystoupení byla i výstava prací dětí
obou domovů.

30.10.2003 se děti z bojkovického dětského domova zúčastnily spor-
tovního odpoledne dětí z neziskových organizací v tělocvičně sportov-
ní ZŠ v Uh. Hradišti.

Tím by naše účast na letošním "Odvazu" měla končit. Jsme rádi, že
můžeme prezentovat šikovnost našich dětí na veřejnosti, a doufáme,
že takovýchto příležitostí bude do budoucna více.

Mgr. Pavel Šoltys, ředitel DD

Bojkovická pálkaBojkovická pálkaBojkovická pálkaBojkovická pálkaBojkovická pálka
Dne 13. 12. 2003 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Bojkovice předvá-

noční turnaj ve stolním tenise dětských domovů Zlínského kraje pod
názvem "Bojkovická pálka".

K soutěžnímu klání se dostavily děti ze čtyř dětským domovů na-
šeho kraje - DD Kroměříž, Uherský Ostroh, Valašské Klobouky -
Smolina a v neposlední řadě i pořádající DD Bojkovice.

Soutěž se konala pod záštitou ředitele ZŠ Bojkovice Mgr. Zdeňka
Ogrodníka, který nám laskavě zapůjčil tělocvičnu své školy, a Nadace
Eurotel, která vybavila soutěž cenami.

Po rozlosování do skupin se děti utkaly ve třech věkových katego-
rií s těmito výsledky :
Mladší žáci l. místo - Jan Bilinský z Uherského Ostrohu

2. místo - Michal Giňa z Uherského Ostrohu
3. místo - Samuel Melko z Bojkovic

Starší žáci 1. místo - David Kulina z Kroměříže
2. místo - Pavel Bartošek ze Smoliny
3. místo - Lukáš Pecha ze Smoliny

Dorostenci 1. místo - Martin Spurný z Uherského Ostrohu
2. místo - Evžen Bělák z Uherského Ostrohu
3. místo - Zdeněk Mikulič ze Smoliny

Po odehrání dvouher byl zahájen turnaj družstev ve čtyřhrách, který
skončil takto : 1. místo - Uherský Ostroh

2. místo - Smolina
3. místo - Kroměříž

Cenu pro jedinou zástupkyni děvčat v turnaji získala devítiletá
Dominika Kulinová z Kroměříže.

Doufáme, že se toto setkání dětem i zúčastněným pedagogům lí-
bilo a že vzniká nová tradice, která zakoření v našem městě.

Mgr. Pavel Šoltys

Jazykové vzdělání se stává nezbytnostíJazykové vzdělání se stává nezbytnostíJazykové vzdělání se stává nezbytnostíJazykové vzdělání se stává nezbytnostíJazykové vzdělání se stává nezbytností
K získání jazykových znalostí a dovedností je v ČR zřízena sí� stát-

ních jazykových škol. Jednou z nich je i jazyková škola Gymnázia J. A.
Komemského v Uherském Brodě s právem státní jazykové zkoušky.
Výuku zahájila ve školním  roce  2001/2002. Jazykové vzdělání je ote-
vřeno široké občanské veřejnosti s vyučovacími dny úterý a čtvrtek
vždy v době od 15.30 do 17.00 hodin. Přihlásit se můžete do základní-
ho tříletého kurzu angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny. Roční
výuka má 140 hodin základů vybraného jazyka. Po tříletém kurzu zís-
kává posluchač osvědčení o absolvování kurzu v rozsahu 420 hodin,
ti nejzdatnější mohou dále pokračovat v ročním přípravném kurzu ke
státní zkoušce, kterou u nás posluchač skládá. Od 1. 9. 2004 rozšiřuje
jazyková škola svoji studijní nabídku o roční pomaturitní studium an-
glického a německého jazyka. Jde o denní studium ( 4 vyučovací hodi-
ny denně) určené především studentům, kteří budou v letošním roce
absolvovat svou první maturitu. Tito studenti mají nárok na stejné fi-
nanční podmínky jako studenti SŠ. Nemusí si tedy platit zdravotní
pojištění (vyhl. MŠMT ČR č.361/2002 Sb.). Starší absolventi se k den-
nímu studiu mohou rovněž přihlásit, hradit pojištění si musí sami.
Pomaturitní kurz má formu přípravy ke státní jazykové zkoušce, nebo
můžete po absolvování výuky prostě odejít s vědomím, že komunika-
ce v cizím jazyce Vám nepůsobí žádné problémy.

Budete mít právě po maturitě? Nevíte zrovna co dál? Proč nespo-
jit příjemné s užitečným a udělat něco pro sebe a svou budoucnost?
Evropa volá, ale především ty, kteří se s ní domluví. To platí i pro
starší maturanty. Nemáte maturitu a denní studium Vám nevyhovu-
je? Pak jsou tu pro Vás přípravné intenzivní kurzy v odpoledních ho-
dinách 2x týdně.

Bližší informace: Státní jazyková škola Gymnázia J. A. Komenského
v Uherském Brodě, tel.: 572 637 260 - 200 - 201, nebo www.gjak.cz, jazy-
ková škola

RNDr. Karel Radil, ředitel školy

Loučení se starým rokem v DoměLoučení se starým rokem v DoměLoučení se starým rokem v DoměLoučení se starým rokem v DoměLoučení se starým rokem v Domě
s pečovatelskou službous pečovatelskou službous pečovatelskou službous pečovatelskou službous pečovatelskou službou

Úvodem musím předeslat, že ne všichni se přikloní k mému člán-
ku. Dům s pečovatelskou službou má 85 bytů, všichni se ani neznáme
a co člověk, to jiný názor. Přesto se chci s Vámi rozdělit o svůj radost-
ný pocit, který zažívám dnes 1.1.2004, kdy píšu tyto řádky.

Před Vánocemi jsme požádali pana Josefa Maršálka, zda by nám
nepřišel zahrát na harmoniku naše oblíbené písničky. Před Silvestrem
jsme ho pak již nezastihli, abychom se ujistili, že opravdu přijde, a tak
jsme doufali, že na nás nezapomněl.

Když přišel, bylo nás pár a vypadalo to, že se za chvíli rozejdeme.
Potom začal v naší společenské místnosti hrát a písně přilákaly ná-
hodnou partu lidí. Přilákaly dědečka ze sousedního bytu, babičku s
přítelem z vedlejšího i přátele z vyšších pater. Nikdo nepřišel s prázd-
nou a za chvíli byly plné stoly. S radostí jsem svým novým přátelům
uvařila kávu nebo čaj. Jen těžko jsme skrývali dojetí nad radostí jed-
noho dědečka, který /by� moc špatně slyší/ nadšeně zpíval a při louče-
ní nám moc a moc děkoval za krásný večer.

Za jediný večer se při písničkách ze spolubydlících a sousedů stali
přátelé. Pan Maršálek svými písněmi udělal starším přátelům velikou
radost a nikdy nezapomenu na jejich rozzářené oči. O půlnoci jsme si
slavnostně zazpívali hymnu a přivítali Nový rok.

Přeji všem lidem, aby tak jako my se stali pro jiné přáteli, aby
kolem sebe rozdávali úsměv, lásku a radost. Pak bude rok 2004 plný
lásky a porozumění.

Anna Majtnerová, obyvatelka DPS Bojkovice

Dětský domov Bojkovice děkuje paní Radce Mlčúchové, vedoucí rychlého občerstvení v Bojkovicích a bistra Formanka na silnici E
50 u Starého Hrozenkova, za zajímavý počin ve prospěch našeho zařízení. Po zrušení drobných mincí se totiž rozhodla, že vyzve řidiče
občerstvující se v jejím bistru, aby tyto mince věnovali dětskému domovu v Bojkovicích. Po určité době, když peníze v pětilitrové lahvi
přestávaly přibývat, je sečetla a  výsledná částka se z desetníků a dvacetníků vyšplhala na 236,- Kč. Tyto dne 5.2. přeposlala  paní
Mlčúchová na účet dětského domova.

Děkuji této vzácné osobě za nezištný nápad, který nám alespoň trochu pomůže ve střádání peněz na dřevěnou vesničku s prolézač-
kami, pískovištěm a skluzavkou pro naše nejmenší děti. Děkuji také redakci "Našeho Bojkovska" za stálou spolupráci s naším zařízením,
bez které by se občané Bojkovic zřejmě neměli možnost dozvědět o výjimečných lidech ze svého okolí.

Mgr. Pavel Šoltys,ředitel DD
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V prosinci jsme po pečlivém nácviku uskutečnili tři akce, které
byly určeny jak pro naše členy a příznivce, tak pro nejširší veřejnost.
V rámci těchto tří akcí jsme předvedli něco z činnosti oddílů, proká-
zali své umělecké dovednosti, estetické cítění a rétorické schopnos-
ti; připravili jsme vánoční nadílku pro lesní zvířátka a potěšili spous-
tu lidí světýlkem z Betléma.

V lednu jsme navzdory nemocem zdárně natrénovali morseov-
ku, uzlování, rozdělávání ohně, zdolávání lanové lávky, poznávání
rostlin a živočichů, práci s buzolou a mapou a spoustu dalších disci-
plín, jejichž znalost nám pomohla obsadit stupínky vítězů na pres-
tižním junáckém závodě -  Rikitanově memoriálu (ten je každoroč-
ně pořádán na památku nevidomého vůdce střediska v Uherském
Hradišti - pozn.autorky), který se konal poslední sobotu v měsíci
lednu v okolí Starých Hutí. Závodníci nejenže museli prokázat zna-
losti a dovednosti, ale taky uběhnout až 6 km v prostředí vydatně
zasněžených Buchlovských hor.Tímto bych jim chtěla poděkovat a
poblahopřát k tomu, že tak dobře reprezentovali naše město.

Také jsme se zapojili do celostátní akce Hrátky na sněhu, při
které jsme nabízeli členům i nečlenům, kteří měli zájem strávit s
námi odpoledne a večer,soutěže na sněhu a hry a posezení v tep-
loučku naší klubovny.

V měsíci únoru strávili skauti víkend v malé chatě poblíž Buch-
lovic, kde se zabývali nácvikem první pomoci a ošetřování zranění a
také absolvovali dvacetikilometrový výšlap ke zřiceninu hradu Cim-
burk a Koryčanské kapli, kde měli možnost rovněž využít svých zna-
lostí i dovedností, ale i vyzkoušet svou kondici při putování nároč-
ným terénem.

Další únorovou akcí je (už čtvrtým rokem) Valentýnská párty,
která je pro nás všechny synonymem dobré zábavy, dobrého jídla a
hlavně setkání s lidmi, jež máme rádi.

Skautky tenhle měsíc oslaví celosvětový Den sesterství.

V zimním období začínáme také plánovat, co budeme dělat, až bude
zase hezky teplo. A co tedy budeme dělat, až bude teplo?

● zúčastníme se ekologického projektu
● absolvujeme další dvě celovíkendové výpravy a několik jedno-

denních
● budeme otvírat studánku Ohloběnku
● zúčastníme se závodů O totem náčelníka a O putovní vlajku ná-

čelníka

● uspořádáme Kuchařský den a oslavíme s našimi maminkami je-
jich svátek

● pojedeme na Intercamp, kde strávíme čtyři dny se skauty z Fran-
cie, Německa, Anglie, Belgie, Kanady, Polska, Holanska a dal-
ších zemí

● užijeme si 15 dní na táboře

A mezi tím se budeme dál scházet v klubovně, učit se nové věci, pra-
covat, soutěžit, sportovat, tvořit,...

Chcete-li se k nám přidat, stačí nás jen kontaktovat. Pokud máte
zájem zúčastnit se akcí, jež nejsou určeny veřejnosti, ale pouze čle-
nům Junáka (Intercamp,..), nebo chcete-li se zůčastnit letního tá-
bora (cena 1.500,- !!!), máte ještě možnost se zaregistrovat!

O věcech skautských …
V této rubrice Vám budeme (pokud možno pravidelně) psát o

věcech skautských. Dnes se dozvíte, co to vlastně ten "skaut" je a jak
rozdělujeme skauty podle věku. A co se dozvíte v dalších číslech? To
záleží i na Vás! Takže pište (OddilFenix@seznam.cz <>) či volejte
(607/856657), co Vás zajímá a co byste se zde chtěli dočíst!

Junák je …
...dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení, jehož

posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchov-
ních, mravních, intelektuálních,sociálních a tělesných schopností tak,
aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bliž-
ním, vlasti, přírodě  a celému lidskému společenství. Tolik praví Sta-
novy Junáka.

V praxi to znamená, že se naučíte spoustu praktických doved-
ností (od uvaření oběda až po složité vázané stavby), získáte spoustu
teoretických znalostí (od hledání v jízdním řádu až po schopnost
uspořádat celostátní akci) a to vše nenásilnou formou, takže vám ani
nepřijde, že se něco učíte. Programová náplň zahrnuje téměř 100
aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodově-
da a další.
...je největším celostátním sdružením dětí a mládeže v ČR
...je členem světových organizací skautů a skautek, které sdružují na
40 miliónů členů ve více než 200 zemích a teritoriích světa.

Junácká organizace se dělí na...
Světlušky a vlčata (dívky a chlapci ve věku od 6 do 10 let)
Skautky a skauty (dívky a chlapci ve věku od 11 do 15 let)
Rangers a roveři (dívky a chlapci nad 15 let)
Oldskauti (dospělí)

Děti jsou rozděleny do družin (6-10 členů, zvláš� dívky a chlap-
ci), kde pracují pod vedením svých rádců. Družiny jsou dále sdruže-
ny do oddílů, vedených dospělým oddílovým vedoucím, který složil
vůdcovskou zkoušku. Tři a více oddílů pak tvoří středisko.

Tak to je pro dnešek vše. Příště se možná dozvíte něco o skautských
principech (slib, heslo, zákon,...) a taky o znaku skautů.

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 72209 Bojkovice,
I. oddíl "Fénix"

Junák hlásí …
Milí čtenáři,
pro mnohé teplomilné tvorečky( patří mezi ně i spousta lidí) je

zima tzv. mrtvým obdobím - obdobím, kdy nevyvíjí žádnou velkou
aktivitu, nikam moc nechodí,... To ale neplatí pro skauty.

Ti jsou v zimě stejně aktivní jako po zbytek roku. A co že jsme to
dělali?

Ohlédnutí za meteorologickým rokem 2003Ohlédnutí za meteorologickým rokem 2003Ohlédnutí za meteorologickým rokem 2003Ohlédnutí za meteorologickým rokem 2003Ohlédnutí za meteorologickým rokem 2003
Úvodem: varování klimatologů vyřčená ke globálnímu oteplování

Země již před více jak 15 lety se naplňují a nebyla jen planými slovy.
Projevuje se trend stále extrémnějších výkyvů počasí a prakticky

loni žádné jaro nebylo a studené jarní předjaří přešlo rovnou do léta.
Již na začátku června nastala série letních /teplota nad 25 oC/ a tropic-
kých /teplota nad 30oC/ dnů bez bouřek a deště, přešla do července a
trvala celé 2 týdny. K tomuto měsíci patří vedra a k nim bouřky
s vydatným deštěm. Loni to bohužel neplatilo. A měsíc srpen dal nám
všem řádně „zabrat“. Hned od začátku vlna tropických veder ovládla
celou Evropu /i v Archangelsku bylo dokonce 32oC/, teplotní rekordy
padaly v celé ČR, foukal vysušující vítr, veškerá zeleň vadla přímo před
očima, vzduch pálil do tváře.

Na přelomu srpna a září překvapilo náhlé ochlazení a rtu� teplo-
měru se dostala téměř k nule. Avšak po této krátké epizodě v září ná-
sledovalo ukázkové babí léto /až moc teplé/ a přineslo dokonce tropic-
ké dny, takže znovu padaly teplotní rekordy, a to i v pražském Kle-
mentinu /které od roku 1775 už něco pamatuje/. Přitom v září se
nevyskytla ani jedna bouřka, a to ani vzdálená.

Je možné konstatovat, že léto přineslo rekordně nízké množství
srážek, ale i rekordně vysoký počet tropických dnů. Celé území ČR
postihlo celoplošné vysychání půdy. Postižen je celý evropský konti-
nent, vysychají zdroje pitné vody i některé řeky, prudce tají alpské le-
dovce, ve Španělsku jsou vedra až 50oC, požáry vegetace, velký počet
úmrtí z veder – nemusím se už více rozepisovat, o všem byly plné novi-
ny.

A konečné porovnání v oblasti našeho města ? Během celého roku
spadlo jen 504,7 mm /tj. litrů/ srážek, oproti minulému roku to je o 229,2
mm (litrů) vody méně na 1 m2. Začátkem a na konci roku napadlo cel-
kem 55 cm sněhu. Je to za posledních 10 roků nejnižší srážkový úhrn.

Výsledek? Vodárenská nádrž Kolelač byla na konci roku hrozivě
prázdná.                                                                    Vladimír Mazálek

V tomto čísle Našeho Bojkovska si můžete přečíst poslední článek
jeho dopisovatele pana Vladimíra Mazálka. Ze své cesty s posledním
článkem za mnou do redakce se již k rodině nevrátil. Zemřel 7. ledna
2004 ve věku 83 let. Bude nám všem chybět.               Marie Špiritová
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V zpomeňme spolu na některá významná výro-
čí, která se zapsala do historie našeho kraje

a Bojkovic, tak, jak jsou uvedena v kronikách.

Od výbojů uherského krále Štěpána před r. 1030 až do r. 1244
tvořila státní hranici řeka Olšava. Je tomu již 760 let, kdy byla hra-
nice posunuta do pohoří Bílých Karpat. Náš kraj byl pak často pus-
tošen nájezdy Kumánů, které byly ukončeny jejich posledním vpá-
dem před sedmi sty lety v r. 1304.

▼ V průběhu dalších věků byl vybudován gotický hrad Nový
Světlov, který se stal na dlouhá staletí ochráncem kraje. Před 410
lety bylo panství světlovské prodáno Václavem Tetaurem z Tetova
za 80 000 panu Dětřichu z Kunovic. Stalo se tak roku 1594. Po
dalším majiteli, kterým byl Hanuš Petřvaldský, odkoupil Světlov a
celé panství František Szerenyi z Malých Szeren roku 1614. Letos
je tomu již 390 let, kdy se rod Szerenyiů usadil na Moravě. Do
historie se tento rod zapsal velmi významně. Františkův syn Gabri-
el dosáhl vysokých hodností. Byl nejvyšším sudím, nejvyšším ko-
morníkem a v letech 1656 - 1664 hejtmanem markrabství morav-
ského. Za věrnost zrušil Bojkovicím robotu a udělil další výsady,
které noví majitelé panství potvrzovali až do roku 1803. Za jeho
působení byl dostavěn r. 1656 renesanční kostel sv. Vavřince. Ze-
mřel 6. května 1664 - před 340 roky.

▼ Krevní právo, které zde bylo v činnosti od r. 1630, trestalo
velmi tvrdě provinilce. Před 370 lety, r. 1634, byl pro krádeže s�at
Martin Droběna z Hrozenkova. Téhož roku se provinily Zuzana
Pešková a Anna Macháňová ze Sehradic cizoložstvím. Oběma že-
nám byl vydán mírnější rozsudek. Byly metlami vymrskány a vypo-
vězeny z panství. Szerenyiové vlastnili panství 136 let.

▼ Je tomu již 300 let, co vypuklo v r. 1704 povstání v Uhrách
proti císaři Leopoldovi. Do jeho čela se postavil František Rakoc-
zy. Jeho povstalci již 26. března vnikli Vlárským průsmykem na
Moravu. Vypálili Brumov, Valašské Klobouky, Vlachovice, Divni-
ci, Hrádek, Slavičín, Rudimov a na noc se utábořili na Vasilsku a
Kolelači. Časně ráno vypálili Pitín. Kolem 9 hod. přitáhli k Bojko-
vicím. Bylo zvoněno na poplach. Lidé se ukryli v kostele, někteří
našli úkryt na Světlově a v okolních lesích. Povstalci sekerami roz-
bíjeli kostelní vrata, která byla zevnitř zajištěna posuvným trámem
proti prolomení. Střelbou děl ze Světlova byl nepřítel od kostela
odehnán. Bojkovice byly vypáleny a nepřítel za neustálého ničení
postupoval k Uherskému Brodu.

▼ Již 8. listopadu opět pronikl nepřítel na Moravu s 60 prapory
jízdy a 500 pěšími opět Vlárským průsmykem. Rozložil se k Bru-
movu, Světlovu a Uh.Brodu. Zajal několik dragounů, vyplenil ves-
nice a s kořistí se vrátil na hrad Vršatec.

▼ Roku 1744 - je tomu již 260 let, zemřel majitel světlovského
panství hrabě Karel Antonín Szerenyi. Protože neměl syna, zdědi-
la po něm veškerý majetek jeho dcera Karolina, provdaná hraběn-
ka ze Saint Julien. Velká neúroda a sucho, kdy po celé léto neprše-
lo, byla příčinou, že v r. 1834 před 170 léty byl převeliký hlad a
draho. Potraviny musely být dováženy. Chudý lid velmi strádal.

▼ Když v roce 1854 před 150 lety byl přestavován hrad Nový
Světlov, byla zbořena západní bašta a pod ní zazděné zbrojnice,
kde bylo uloženo téměř 1000 pušek, 12 děl, značné množství dělo-
vých koulí, starobylé meče, kordy a palcáty. Našel se zde i vchod
do únikové chodby, která vedla směrem na Valy. Tato se ve druhé
polovině minulého století propadla u lípy před branou do zámku.

▼ Letos tomu bude 120 let, kdy 19. července 1884 zemřela ma-
jitelka Světlova a celého panství, vdova po hraběti Larisch-Mőnni-

chovi Jindřiška, která byla velmi lidumilná. Její panství spravoval
rytíř Vitaliano Fumagalli z Milána. Stráž, která stála u rakve ze-
snulé, vypověděla, že o půlnoci přišel pan rytíř, políbil svoji ochrán-
kyni a z ruky zemřelé sundal prsten. Po obřadech dal naložit 18
formanských vozů různými cennostmi a odjel do rodného Milána.
Zůstala po něm památka v našem kostele. Jeho dary jsou křtitelni-
ce z růžového mramoru a pod hlavním oltářem obraz sv. Vavřince
namalovaný na skle. Na Světlově pak skleníky, kde se pěstovaly
pomeranče s citrony.

▼ Před 110 lety, r. 1894, byla v Bojkovicích vybudována nová
škola, která měla 5 tříd. Tam, kde až do r. 1673 stávala radnice,
která byla povodní zničena, byla r. 1904 nákladem obce postavena
nová budova pro okresní soud a berní úřad. Bojkovice poskytly
budovu k bezplatnému užívání státu. Je tomu již 100 let. Toto jubi-
leum bude oslavovat také Sokol, nebo� v tomto roce došlo k jeho
založení. Bylo založeno i družstvo žen.

▼ Před 90 roky vypukla I. světová válka. Z naší farnosti v ní
zemřelo 55 mužů.

▼ Letos je tomu již 80 let, kdy dne 26. června 1924 cestou ze
Slovenska navštívil Bojkovice prezident T. G. Masaryk. Téhož roku,
28. října byla za finanční pomoci okolních občanů a našich kraja-
nů v Americe odhalena socha Svobody. Z hořického pískovce ji
vytesal Cyril Zatloukal. Za okupace nařídili nacisté sochu odstra-
nit. Nad sochou bylo zbudováno lešení s kladkou, aby mohla být
nadzvednuta a odstraněna. Zakladatel našeho muzea, historik na-
šeho kraje Alois Jašek však zorganizoval několik nadšenců a za
jejich pomoci pan Huška, povozník, za souhlasu pana Zbořila pře-
vezl sochu na Světlov, kde byla v jedné přízemní místnosti zazdě-
na.

▼ Dne 10. 5. 1944 krátce po 15. hod. před 60 lety došlo v míst-
ní Zbrojovce k velké sabotážní akci. Výbuchem byl zničen munič-
ní sklad a následně další čtyři skladiště. Tlaková vlna poškodila
většinu střech, oken a výloh v obchodech. Výbuchem bylo také
zničeno nádherně malované okno v našem kostele, dar Karoliny
Matajové, kde byla zobrazena Panna Maria a svatí Cyril s Meto-
dějem. Zaniklo tak dílo značné umělecké hodnoty. V tento den
byla na místním trhovišti, které sloužilo také jako fotbalové hřiště,
pořádána výstava hospodářských zvířat. Majitelé vystrašených zví-
řat se snažili utéci co nejdále, do toho zmatku se vmísili prchající
zaměstnanci ranní i odpolední směny. K obětem na životech ne-
došlo, přestože bylo zničeno přes 80 vagónů munice. Tou dobou
byl v Luhačovicích K. H. Frank. Osobně se dostavil do Bojkovic a
po prohlídce závodu nařídil, že pokud bude vyšetřováním zjištěna
sabotáž, a� je každý desátý občan zastřelen. Výbuch byl zdůvod-
něn tak, že došlo k samovznícení ukořistěné munice ve skladu, do
kterého zatékala voda a od tohoto vybuchly další sklady. Kdo vý-
buch způsobil není dosud prokázáno.

▼ Ještě téhož roku, 29. srpna 1944, došlo k leteckému souboji
nad Bílými Karpatami. Z letecké základny v Itálii odstartoval toho
dne mohutný bombardovací svaz k ničení vojenských cílů ve Slez-
sku. Bombardéry však neměly dostatečnou ochranu stíhacího le-
tectva. Toho využila Luftwafe a nad naším krajem sestřelila čtyři
americké bombardéry. Sestřeleny byly tři německé stíhačky. Za-
hynulo 28 amerických letců, kteří byli pohřbeni na polní cestě vedle
hřbitova ve Slavičíně. Po ukončení války byli letci exhumováni a
pohřbeni ve Francii. Ze sestřeleného letadla u Rudic se zachránil
boční střelec Salings, který se ukrýval u manželů Pešátových.

Některé z uvedených událostí by si zasloužily mnohem širšího
přístupu se zajímavými detaily. Snad se tak jednou stane.

Oldřich Juračka
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Mikulčin vrch ve vzpomínkách
Chata na Mikulčině vrchu, známém lyžařském středisku, byla zce-

la zničena požárem. Tolik stručná zpráva z tisku a televize z počátku
letošního roku, zpráva pro někoho  v dnešním světě běžná, pro něko-
ho, zejména dříve narozeného, vyvolávající řadu vzpomínek.

Chata jen krátce přežila své sedmdesátileté výročí, když byla dne
24. září 1933 slavnostně otevřena. Je zásluhou Sokola Bojkovice, že
svým nákladem a péčí bylo postaveno středisko, které zejména před-
válečné generaci, ale i poválečné, sokolským nadšencům a všem mi-
lovníkům přírody přirostlo k srdci.

V roce 1923 vzniká na "Myšáčce" provizorní úkryt pod korunami
stromů, kde se dalo posedět a trochu ohřát. Brzy však nestačil náporu
zájemců, a tak v r. 1929 již na místě dnešní chaty vzniká další útulek, v
podstatě seník 5 x 8 m se stěnami vycpanými senem a mechem. Tento
útulek rovněž neodolal požáru, a tak v letech 1930-1932 se staví chata
nová, s kamennými základy a dřevěnou konstrukcí, již tak, jak ji znala
řada návštěvníků tohoto krásného koutu naší vlasti.

Celkové náklady tehdy dosáhly 125 000,- Kč a pod čp. 65 byla
zapsána v k.ú. Vápenice.

Slavnostní otevření v září 1933 bylo velkou manifestací bratrství
Čechů a Slováků. Chata nesla název "Komenského chata". Sloven-
skou delegaci vedl sborový velitel v Trenčíně gen. Eliáš, později po-
pravený nacisty.

Blížila se však válečná léta, a tak Okresní silniční výbor v čele s
okresním hejtmanem Cyrilem Kousalem a členy Antonínem Tomáš-

Pěstitelská pálenice Letasol BojkovicePěstitelská pálenice Letasol BojkovicePěstitelská pálenice Letasol BojkovicePěstitelská pálenice Letasol BojkovicePěstitelská pálenice Letasol Bojkovice
V roce 2002 postihlo oblast Bojkovska krupobití, které se velmi

negativně projevilo na stavu stromů. Zároveň k tomuto negativu při-
spěl loňský rok, který byl opět pro zahrádkáře a ostatní pěstitele ovo-
ce velmi nepříjemný, nebo� bylo celoroční období sucha, které se po-
depsalo na množství ovoce.  Avšak toto teplé a suché období a částeč-
ně pozdější vlhkost se promítla na dobré kvalitě ovoce.

V sezóně 2003-2004, která trvala od 3.října 2003 do 15. ledna 2004,

bylo vypáleno celkem 2 161 q kvasu , což obsahuje 23 097 litrů slivovi-
ce / 12 875 ala absolutní litr alkoholu/.

V průběhu sezóny se neprojevily žádné větší nedostatky a i časové
limity byly celkem dodržovány. Provoz odpovídal stanovenému časo-
vému limitu. O kvalitu se starali pánové Ludvík Kuchař, Štefan Hubi-
nák, Pavel Votroubek a Karel Matocha. Kvalita vypálení byla hodno-
cena na koštu slivovice, který pořádala pěstitelská pálenice.

Ludvík Kuchař

kem z Bojkovic, Janem Němečkem a Janem Kundratou z Uherského
Brodu a farářem Čevelou z Vlčnova tuto budovu odkupují ve pro-
spěch bojkovického Sokola jako záchranu před Hitlerjugend.

Během války však byla chata uzavřena, frontové události na ní za-
nechaly své stopy. V roce 1941 bylo ale vlastnické právo převedeno na
ONV v Uherském Brodě. Tehdejší ONV v Uh. Brodě však neměl v
úmyslu být provozovatelem rekreačního střediska, a tak jej nabízí
Ústřední radě odborů v Praze. V roce 1959 bylo vloženo vlastnické
právo na LSD Jednota, ale to je již historie trochu jiná.

Možná v závěru nebude na škodu připomenout ty, kteří se o toto
dílo zasloužili. Především Sokolové z Bojkovic, dále z Králova Pole, z
Uherského Brodu, Slavičína, Luhačovic a z Uherského Hradiště, re-
daktor Robyš z Brna, Leo Fajgenblat z Kyjova, Jan Tomášek z Bojko-
vic, lesmistr Josef Zabloudil a p. Malíček ze Slavičína, František Zí-
tek, župní náčelník z Koryčan, MUDr. František Š�astný z Luhačovic
 /padl v r. 1944 u Banské Bystrice/, dále Karel Drábeček, Ota Janík,
Josef Fila z Komně a nesmíme zapomenout na Sokoly z Trenčína ve-
dené župním náčelníkem br. Abelem.

A ještě pár jmen těch, kteří se na chatě starali o vyhládlé a unavené
sportovce : Jan Hoffmann ze Starého Hrozenkova, p. Musilová z Boj-
kovic, p. Berger z Prahy, Josef Šíma z Luhačovic, Emil Úšela z Báno-
va, Josef Černík z Uh. Brodu a Antonín Pánek z Bojkovic.

Dnešní pohled na Mikulčin vrch je již jiný, vyrostly nové chaty,
vleky, občerstvovací centra, Mikulčin vrch je zapsán jako významné
lyžařské středisko na obou stranách hranic a nás těší, že u kořenů dneš-
ního věhlasu stáli členové sokolské obce.

TJ Sokol Uherský Brod

KKKKKošt slivoviceošt slivoviceošt slivoviceošt slivoviceošt slivovice
Dne 7. února 2004 se uskutečnil v Bojkovicích druhý ročník koštu

slivovice. Košt probíhal ve velké zasedací místnosti Městského úřadu
v Bojkovicích s následujícím programem.

Slavnostní zahájení a předávání vítězných cen provedl starosta měs-
ta Mgr. Josef Langr. Vítězové jednotlivých kategorií jsou Ing. Jan Gru-
na, Bojkovice 415, slivovice z roku 2003, Ludvík Zach, Záhorovice č.
33, hruškovice z roku 2003 a Jaroslav Hrnčiřík, Pitín 27, calvados 2003.

Degustace všech vzorků, kterých se sešlo celkem 107, probíhala do
22 hodin. K poslechu po celou dobu koštu hráli bratři Marečkové z
Komně. Této akce se zúčastnilo 85 pěstitelů a příznivců koštu, kteří se
shodli, že v převážné míře košt odpovídal a probíhal podle jejich gusta.
Nepatrné nedostatky, které byly připomínkovány organizačnímu výbo-
ru, budou realizovány v příštím ročníku, který se uskuteční v roce 2005.

 Organizační výbor koštu

Vítězové Účastníci
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Rekonstrukce zámečku a dostavba Domova důchodců v Nezdenicích
Sotva byla koncem loňského roku ukončena rozsáhlá rekonstrukce

a dostavba areálu budov domova důchodců a obyvatelé si postupně
zvykali na nové prostory, došlo letos k naplnění dalšího záměru, a to k
rekonstrukci zámečku, výstavbě pěších koridorů a úpravě zahrady. Akce
za cca 20 mil. Kč - to je ekonomický termín, který v sobě skrývá dokon-
čení úprav areálu domova, ale současně znamená změnu pohledu na
tuto centrální část obce.

Co tedy rekonstrukce zámečku znamená ?
Je stavebně přestavěn a interiérově vybaven na denní stacionář.

Jeho podstatou je tedy zajistit návštěvníkům kulturní pobyt a možnost
stravování v denní době, kdy pobyt doma je z jakéhokoliv důvodů ne-
vhodný. Návštěvníkem je ten, kdo se přihlásí k pobytu a rezervuje si
stravu, ale i ten, kdo chce jen strávit čas mezi sobě rovnými. Stacionář
je součástí vedlejšího domova důchodců, není výdělečnou organizací,
návštěvník by se tedy finančně podílel jen na náhradě stravy a provoz-
ních nákladech. Návaznost na  domov důchodců znamená prováza-
nost v péči o uživatele stacionáře, možnost využití všech prostor, vyba-
venosti, ale i účasti na zájmové, kulturní a rehabilitační činnosti.

Pobyt pro uživatele stacionáře je orientován především do horní části zámečku, přístupem výtahem i pro vozíčkáře. Jídelna, tři klubovny s
televizní knihovnou, odpočinková místnost s otomany - vše pohodlně až pro 12 osob. I s chladničkami pro uložení nákupu. V přízemí především
prodejna s bufetem, s letní zahrádkou, všude květiny a odpočinkové posezení.

Již z dálky je viditelný pěší koridor se zahradním pavilonem, spojující jednotlivé budovy do vycházkového okruhu s bezprostředním vztahem
k parku. I park prošel zásadní úpravou, bylo vysázeno množství zeleně. Další úpravy, např. výměna plotů, budou provedeny na jaře. Je ale
zbytečné provádět popis těchto změn. Je třeba přijít a podívat se. Celý areál - ubytovací objekty, stacionář, park - jsou přístupné veřejnosti.

Náš domov je v podstatě neustále naplněný, tedy 159 obyvatel a další na přijetí čekají. I když nenajdete možnost využít služeb stacionáře,
jistě si najdete chvilku na posezení v parku a besedu s našimi obyvateli. Jste srdečně zváni.

Josef Machala, Zpravodaj Nezdenic, prosinec 2003

I n f o r m a c e   z  Domova důchodců v Nezdenicích

NOTNOTNOTNOTNOTABANE srdečně zve ...ABANE srdečně zve ...ABANE srdečně zve ...ABANE srdečně zve ...ABANE srdečně zve ...
Smíšený pěvecký sbor NOTABENE Bojkovice si už v některých srd-

cích své místo našel. O přízeň těch ostatních se bude ucházet při dalším
ze svých vystoupení. Připravuje k svátku Jiříků speciální vystoupení u
Chalupy pod názvem "Sláva Jiříkům!", jež se uskuteční 23. dubna v 19
hodin a kromě klasického a moderního repertoáru pro smíšený sbor
oslaví autorskou dvojici Jiříků Šlitra a Suchého v několika úpravách
jejich evergreenů.

Kdo najde chu� a čas uprostřed rozpuku jara, bude vítán ve společ-
nosti NOTABENE a jistě si přijde na své ...

(Další informace o NOTABENE Bojkovice, jeho činnosti a pláno-
vaných akcích najdete na stránkách www.notabene.cz)                        SN.

Při Domově důchodců v Nezdenicích je v nově rekonstruovaných
prostorách "zámečku" zprovozněn stacionář (domovinka), jehož pod-
statou je zajistit uživatelům kulturní pobyt a možnost stravování v denní
době, kdy pobyt doma je z jakéhokoliv důvodu nezajímavý.

Předpokládaná cena  denního pobytu je  70,- Kč. V této ceně je
zahrnuto stravování (oběd, svačina) a účast na režijních nákladech.

Délka pobytu je limitována ranním otevřením - předpoklad v 7.00
hod. a uzavřením stacionáře - předpoklad v 16.00 hod.

V sobotu, neděli a ve svátky je stacionář uzavřen.

Mimo příjemného prostředí s televizí, knihovnou apod. je nabíd-
nuto totéž co obyvatelům domova:
- bezbariérový přístup do všech prostor
- odborná zdravotní i sociální pomoc
- vlastní zájmový program a účast na akcích obyvatel domova dů-

chodců
- využití vnitřní i venkovní vybavenosti domova důchodců
- nákup ve veřejné prodejně smíšeného zboží v přízemí a využití bu-

fetu

Vítejte u TVítejte u TVítejte u TVítejte u TVítejte u Tulipánů !ulipánů !ulipánů !ulipánů !ulipánů !
S přicházejícím jarem se probouzí i Tulipáni a Tulipánci - dětský pěvecký sbor a jeho přípravné oddělení na Základní umělecké škole

Bojkovice. Zimního období jako vždy využívají Tulipáni k načerpání nových písniček, aby se mohli na jaře a v létě předvést v zářivých barvách.
Nejdříve čeká Tulipán krajská přehlídka školních pěveckých sborů v Uherském Hradišti, a sice  21. dubna. Loni si odtud Tulipán přivezl

"zlaté pásmo" a letos se ho bude snažit (i přes změny v obsazení sboru) obhájit. Proto také opět vyjíždí do Lopeníku na víkendové soustředění,
které se stalo již tradicí při přípravách nového repertoáru a intenzivního nacvičování, ale také symbolem jednoty a kamarádství ve sboru.

Další zajímavý termín nastane 8. května, kdy je Tulipán přizván na Slavnosti písní v Uherském Brodě. Tam stane po boku jiných méně či více
známých dětských sborů a předvede větší část svého širokého repertoáru.

Na 26. května přijal pozvání do Hulína ke spřáteleným Zvonkům, ale nejvíce se jistě těší na domácí vystoupení - 3. ročník hudebně-
výtvarného programu "Zpívání s Tulipány", který se uskuteční 4. června s hostováním dalších dětských pěveckých sborů a tentokrát i smíšených
pěveckých sborů.

Držme Tulipánům palce, aby se jim práce vložená do zpívání vrátila v náležité míře a potěšila nejen je !      Eva Regináčová, sbormistryně

Vánoční zpívání u Chalupy
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Naši noví občánci
Tomáš Husták Mánesova II

Sára Hodulíková Štefánikova

Lenka Svitáková Komenského
Tomáš Hamšík Pitínská

Gioele Nencini Komenského

Nicola Nencini Komenského
František Bařák Nad Zahradami

Zuzana Bařáková Nad Zahradami

Adéla Orlíková Bezručova čtvr�
Magda Bobčíková Mánesova II

Justýna Sedláčková Potok

Ondřej Matějík Čtvr� 1.máje

Uzavřeli sňatek
Rostislav Zapletal, č.Krhov

Jitka Koláčková, č.Krhov

Jaroslav Urbánek

Tamara Gajdová, Bezručova čtvr�

Dušan Šopík
Kristýna Gajdová, Bezručova čtvr�

Radek Rezek
Marcela Kolářová, Štefánikova

Odešli z našich řad
Anděla Mastešová 83 let Tovární
Miroslav Ovčáček 48 let Potok

Ludmila Masaříková 74 let Sušilova

Vladimír Mazálek 83 let Cichrov
František Slavíček 76 let Mánesova

Marie Mikulková 84 let č. Bzová

Vojtěch Kulíšek 70 let Černíkova
Anna Kafková 68 let Tovární

Olga Marková 66 let Čtvr� 1.máje

Helena Peléšková 82 let Nádražní
Marie Staníková 91 let Komenského

Miroslav Surý 82 let Komenského

Marie Tomaštíková 81 let Palackého

Petr Polanský 79 let Čtvr� 1.máje
Antonín Lancz 72 let Tovární

Božena Zvonková 83 let Jiráskova

Božena Pechálová 79 let Štefánikova

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kro-
nice, informujte Marii Špiritovou na Městském úřadě v Boj-
kovicích nebo telefonicky na čísle 572 641 151.

Dne 7. března 2004 osla-

ví paní Alžběta Dolino-

vá z Bojkovic de-

vadesáté narozeni-

ny. Vše nejlepší a

hodně zdraví a elá-

nu do dalších let

přejí dcery a syno-

vé s rodinami.

Dík za to, čím jsi pro nás v životě byl, za kaž-
dý den, který jsi pro nás žil. Ta léta s Tebou proži-
tá nás budou provázet do konce života. Byl jsi
naší velkou oporou a my si Tě za to vážili a ctili.
Dne 2. 2. uplynulo osm smutných let,
kdy nás opustil můj drahý tatínek a las-

kavý dědeček pan Josef Abrahám z Kr-

hova.

Za vzpomínku děkuje dcera Marie s rodinou a syn Otto s
rodinou.

Večer, kdy soumrak zahalí krajinu, přicházíš ke mně…
Já usedám a již ani nevím, po kolikáté listuji

Tvými zápisky, prohlížím fotografie a pročítám
Tvoje vzkazy. Ze všech těchto drobností na mne
dýchá Tvoje veliká láska k životu, tvé práci, rodi-
ně, k nám. Zavírám oči a sním… jsem zase š�ast-
ná v kruhu Tvé rodiny, hlasitě se směji Tvému
vtipnému vyprávění. Bože, jak rádi jsme spolu byli !
A ty se vracíš. Jsi zase s námi, se mnou, žiješ !
V našich srdcích a vzpomínkách. Navždycky !
Dne 16. 3. 2004 uplynou dva roky, co od nás odešel můj

předrahý, milovaný syn a bratr pan Mgr. Jiří Dolinský z

Bojkovic.

Za vzpomínku a květinové dary  obchodní akademii, jeho
kamarádům, spolužákům, studentům děkuje maminka, bratr

s manželkou a strýc Otto s rodinou

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a žije v srdcích dál.

Dne 4. 3. vzpomene-

me 3. výročí úmrtí

pana Josefa Macha-

ly a jeden a půl roku
od úmrtí paní Emilie

Machalové.

S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

Oku našemu je daleko,
ale srdci blízko…

pan Lubomír Volařík z Bojkovic

pro nás zůstává smutným dubnovým

dnem  5. výročí úmrtí

vzpomínky jsou všechno, co máme

Dne 10. února jsme vzpomněli 10. výro-

čí úmrtí pana Josefa Gorčíka z Bojko-
vic. S láskou vzpomínají manželka, dce-

ra Yvetta s manželem, syn Radim s man-

želkou, vnučky Terezka a Petruška. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Bylo to těžké loučení, když Tvůj život uhasí-
nal, když po těžkém utrpení jsi před námi napo-
sledy usínal. Ta vzpomínka na Tebe tolik bolí, že
ani jeden den nám zapomenout nedovolí.

Dne 12. března vzpomeneme 4. výročí

úmrtí pana Emila Černíčka z Krhova.
S láskou vzpomínají manželka a děti s

rodinami.


