
Naše BojkNaše BojkNaše BojkNaše BojkNaše Bojkovskovskovskovskovskooooo strana 1strana 1strana 1strana 1strana 1

KVĚTEN 2004KVĚTEN 2004KVĚTEN 2004KVĚTEN 2004KVĚTEN 2004
Ročník XXIXRočník XXIXRočník XXIXRočník XXIXRočník XXIX.....
Cena 6 KčCena 6 KčCena 6 KčCena 6 KčCena 6 Kč

Beseda se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou o starých řemeslech

Prezentace nové Světlovské knížky ve čtvrtek 23. 3. 2004 v knihovně

Velikonoční předvádění řemesel - čtvrtek 1. 4. 2004
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Z jednání městského zastupitelstva
dne 18. března 2004

Zastupitelstvo města Bojkovice v souladu s
ustanovením § 84 zákona č. 128/200 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) na svém jednání mimo
jiné projednalo a
● schválilo činnost rady města od posledního

zasedání ZM
● schválilo hospodaření města Bojkovice za rok

2003
● schválilo hospodaření příspěvkové organiza-

ce Mateřské školy Bojkovice, Čtvr� l.máje
828, okres Uherské Hradiště, za rok 2003 a
použití hospodářského výsledku v částce       38
780,42 Kč následovně: příděl do rezervního
fondu  22 492,42 Kč, posílení rozpočtu PO r.
2004 v položce oprava a údržba zařízení 16
288,-  Kč

● schválilo hospodaření příspěvkové organiza-
ce Mateřské školy Bojkovice, Štefánikova
830, okres Uherské Hradiště, za rok 2003 a
použití hospodářského výsledku v částce
127 215,06 Kč následovně: příděl do rezerv-
ního fondu  31 211,50 Kč, posílení rozpočtu
PO r. 2004 v položce oprava a údržba zaříze-
ní  96 003,56 Kč

● schválilo hospodaření příspěvkové organiza-
ce  Základní školy T.G. Masaryka  Bojkovi-
ce, okres Uherské Hradiště, za rok 2003 a
použití hospodářského výsledku v částce
365 447,00 Kč  následovně: příděl do rezerv-
ního fondu  65 447,00 Kč,odvod do rozpočtu

zřizovatele z důvodů nevyčerpaných nákladů
u závazných ukazatelů rozpočtu r. 2003 a pře-
bytek v hlavní i doplňkové činnosti 300 000,00
Kč. Částka  300 000,00 Kč bude v roce 2004
použita městem Bojkovice na vybudování
školního parku.

● schválilo rozpočtové opatření č. 1/2004 k roz-
počtu města Bojkovice na rok 2004 dle před-
loženého návrhu

● schválilo vykoupení částí pozemků potřeb-
ných pro rekultivaci skládky v k.ú. Bojkovice
za cenu 75,- Kč/m2. Odkoupení pozemků
schváleno v ZM dne 4. 2. 2004 usnesením č.
199/11/2004.

● schválilo zadání změny č. 10 územního plánu
sídelního útvaru Bojkovice - Přečkovice v lo-
kalitě Nivky. Vzhledem k jednoduchosti za-
dávané změny bude zpracován přímo návrh
změny, bez konceptu řešení.

● schválilo zřízení věcného břemene spočívají-
cí v právu průchodu a průjezdu po pozemku
p.č. 3706/1 v souladu s GP č. 994-81/2003 ze
dne 20.1.2004 pro vlastníky pozemku p.č.
3744/1 v k.ú. Bojkovice

● schválilo účast města Bojkovice v projektu
"Psychosociální výzkum zneužívání omam-
ných a psychotropních látek dětmi a mládeži
Uherskobrodska"

● schválilo plán práce kontrolního výboru ZM
na  1. pololetí 2004

● neschválilo žádosti pana Martina Němce,
bytem  Bojkovice, na odprodej pozemků parc.
č. 72/1, 72/2 a 693, všechny v k.ú.  Bojkovice

● revokuje usnesení č. 205 ze dne 19. 12. 2000
na odprodej části pozemku p. č. 304/2 v k. ú.
Bojkovice, přesná výměra bude stanovena
GP, manželům Ladislavě a Miroslavu Šopí-
kovým, bytem Bojkovice, za cenu dle znalec-
kého posudku. Kupující uhradí veškeré ná-
klady spojené s prodejem nemovitosti.

● vzalo na vědomí zprávu o životním prostředí
ve městě Bojkovice

● vzalo na vědomí koncepci bytové politiky s
výhledem na 12 let, tj. do roku 2015

● vzalo na vědomí zápis ze schůze kontrolního
výboru ZM ze dne 11. 2. 2004

● vzalo na vědomí protokol o kontrole "výnos
z pronájmu Eurocamp Bojkovice" sepsaný
členy kontrolního výboru ZM dne 10. 11.
2003

● vzalo na vědomí protokol o kontrole "Prodej
majetku a akcií města v letech 1999 - 2002",
sepsaný členy kontrolního výboru ZM dne 17.
11. 2003

● vzalo na vědomí protokol o kontrole "plat-
nosti a účelnosti smluv za úplatu uzavřených
mezi městem Bojkovice a ostatními subjek-
ty" sepsaný členy kontrolního výboru ZM  dne
10. 12. 2003

● vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady ško-
ly při ZŠ TGM Bojkovice

● vzalo na vědomí zápis č. 6 ze schůze finanč-
ního výboru ze dne 8. 3. 2004.

Příští řádná zasedání zastupitelstva měs-
ta budou 29. dubna a 10. června 2004

Z jednání Rady města Bojkovice

dne 24. března 2004

Rada města mimo jiné projednala a
● schválila poskytnutí zálohy – finančních příspěvků – grantů pro rok 2004

ve výši 50.000,- Kč SK Slovácké Viktorii Bojkovice za účelem nákupu
stroje na údržbu hřiště

● schválila v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů - zajištění zadání veřejné zakázky
na provedení realizace stavby „Rekultivace skládky odpadů“ v k.ú. Boj-
kovice  Ing.  Rostislavem Svobodou, Zlín, IČ 45462496

● schválila oslovit   a uzavřít  smlouvu o provedení díla na akci „ Demolice
čp. 182, Bojkovice“ na základě provedeného výběrového řízení
v následujícím pořadí: Blok, s r.o. Bojkovice, Silamo, s.r.o. Uherský Brod

● jmenovala členy komise  pro otevírání obálek na akci „Rekonstrukce
skládky Vranovy Žleby v Bojkovicích“ za město Bojkovice

členové náhradníci
Ludvík Valerián Ing. Blanka Hrnčířová
Ing. Rostislav Svoboda Milan Mizera
JUDr. Marie Hamšíková Věra Gottfriedová
Bohumila Petrášová Věra Jurásková

● doporučila schválit rozdělení finančních příspěvků – grantů pro rok 2004
dle předloženého návrhu

Dne 31. března 2004 Rada města mimo jiné projednala a
● schválila přidělení bytové jednotky č. 6 v domě čp. 580 na Fučíkově čtvr-

ti v Bojkovicích na dobu určitou od 1.4.2004 do 31.3.2005 za dvojná-
sobné nájemné panu Antonínu Navrátilovi, bytem  Bojkovice

● schválila vypsání veřejné zakázky na akci „Vybudování hrobových rámů
na veřejném pohřebišti v Bojkovicích“ s tím, že zadání výběrového říze-
ní zajistí odbor RMŽP dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů

● jmenovala členy komise pro otevírání obálek a pro posouzení a vyhod-
nocení nabídek na akci „Vybudování hrobových rámů na veřejném po-
hřebišti v Bojkovicích“

Členové Náhradníci
František Slavíček Květoslava Ogrodníková
Ing. Pavel Křižka Milan Mizera
JUDr. Marie Hamšíková Věra Gottfriedová
Ludvík Valerián Jiří Sojka
Karel Blahušek Ing. Vladislav Pavlacký
Bohumila Petrášová Věra Jurásková

● jmenovala členy komise za město Bojkovice pro vyhodnocení nabídek
veřejné zakázky „Rekultivace  skládky Vranovy žleby v Bojkovicích“

Členové Náhradníci
Mgr. Josef Langr František Slavíček
Ing. Pavel Křižka Ing. Lada Savarová
JUDr. Marie Hamšíková JUDr. Jiří Frajt
Ing. Blanka Hrnčířová Bohumila Petrášová
Ludvík Valerián Jiří Sojka
Ing. Karel Vajík Ing. Pavel Šuranský
Ing. Rostislav Svoboda David Lelek

● doporučila ZM projednat zprávu o problematice požární ochrany na
území města

● neschválila žádost manželů Švajdlejníkových, bytem Komňa, o přiděle-
ní bytu v bytovém domě čp. 580 na Fučíkově čtvrti v Bojkovicích

● neschválila žádost manželů Švajdlejníkových, bytem Komňa,  o vydání
předčasného rozhodnutí o přidělení bytu pro příjmově vymezené oso-
by

● vzala na vědomí zprávu o místním hospodářství a veřejné zeleni na úze-
mí města.

● vzala na vědomí zápis z komise cestovního ruchu a služeb ze dne
30.3.2004
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Vodní hospodářství
Na úseku vodního hospodářství se v roce 2003 prováděla hlavně

běžná údržba jako je čištění potůčků ve správě města, uličních  a
horských vpustí, a to jak v Bojkovicích, tak i v jeho částech Krhov,
Bzová a Přečkovice.

Uvádíme přehled vodovodů a kanalizací a jejich správce v aglo-
meraci města.

Bojkovice
vodovod Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uh. Hradiště
kanalizace Město Bojkovice
Krhov
vodovod Město Bojkovice
kanalizace Město Bojkovice

část kanalizace SVK a.s. Uh. Hradiště
Bzová
vodovod Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uh. Hradiště
kanalizace Město Bojkovice
Přečkovice
kanalizace Město Bojkovice
Největší náklady byly vynaloženy v části Krhov v rámci správy

veřejného vodovodu.

Přehled nákladů :
mzdy 33.679,00
materiál - výměna vodoměrů, dezinfekce apod   80.361,50
rozbory vody 19.951,00
odstranění poruchy vodovodu 20.139,10
celkem 120.451,60
množství vyúčtované vody 7419 m3

 Odbor RMŽP

SVOZ ODPADU
 Upozorňujeme občany, kteří si doposud nesplnili svoji poplat-

kovou povinnost za místní poplatek za provoz systému shromaž�o-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů, aby tak učinili co nejdříve.

 Podle obecně závazné vyhlášky města Bojkovice č.5/2002 je po-
platník povinen platit poplatek odpovídající poplatku za jednu oso-
bu tj. 380Kč/rok 2004. Poplatek je splatný bez vyměření jednou ročně
a to vždy do konce měsíce května.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby:
a) studující a pracující v cizině na základě předložení studijního

průkazu nebo pracovního povolení
b) s trvalým pobytem v cizině za účelem sloučení rodiny po před-

ložení dokladu o trvalém pobytu v cizině
c) které v příslušném kalendářním roce dosáhly věku 80 let
d) děti narozené v příslušném kalendářním roce

Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástup-
cem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem. Tyto osoby jsou po-
vinny oznámit obci jména a data narození osob, za které poplatek
odvádějí.

Poplatek platí i fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu  žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlast-
nické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a ne-
rozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu (380Kč).

Nebudou -li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří
obec poplatek platebním výměrem.Včas nezaplacené poplatky podle
§ 11 zákona o místních poplatcích nebo jejich nezaplacenou část
může obec zvýši až na trojnásobek.

   finanční odbor

Demolice čp. 182 v ulici Palackého (dům zvaný
Dur�ákovo), která se provádí z důvodu plánované re-
konstrukce státní komunikace č. II/495 - směr Pitín, Sla-
vičín. Dojde k úpravě nebezpečné zatáčky, zároveň bu-
dou vybudovány chodníky a odstavný pruh, položen nový
povrch komunikace včetně přeložky vodovodu mimo
vozovku. Započetí prací na rekonstrukci vozovky je plá-
nováno na polovinu měsíce května s ukončením do konce
listopadu 2004.

Granty na rok 2004
požadovaná loňský rok návrh

částka  na letošní rok

TJ Zeveta 353 480 60 000 120 000
SK Sl. Viktoria 422 200 80 000 150 000
TJ Přečkovice x x x
TJ Sokol 185 000 20 000 51 000
DDM 15 000 5 000 13 000
MŠ Štefánikova x x x
Svaz včelařů x 2 000 x
Rybáři 10 000 5 000 7 000
Kynolog-Vaverka 5 000 3 000 4 000
ČS chovatelů 10 000 2 000 5 000
Kyn. klub - Sudek 13 000 3 000 5 000
hasiči Bzová 10 000 3 000 5 000
Světlovánek 30 000 15 000 20 000
Hasiči Bojkovice 6 000 3 000 5 000
Sokol Bzová 2 500 1 000 2 000
Turisté 10 000 3 000 5 000
DUHA x 5 000 x
Červený kříž 4 000 3 000 3 000
Skaláci 5 000 2 000 3 000
ZŠ TGM 20 000 20 000 20 000
Světlovan 25 000 15 000 20 000
Čtyřlístek Krhov 4 000 1 500 2 000
Bzovjánek 3 000 x 2 000
Junák 10 000 x 5 000
Notabene 7 000 x 3 000
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Po zimě otvírá i Muzeum Bojkovska

Vstupem  České republiky do Evrop-
ské unie k 1. květnu 2004 vznikne auto-
maticky občanům České republiky občan-
ství Evropské unie a tím i právo volit své
zástupce do zastupitelského orgánu Ev-
ropské unie - Evropského parlamentu.
Poslanci Evropského parlamentu jsou
voleni na dobu 5 -ti let. Volby do Evrop-
ského parlamentu pro období let 2004 -
2009 se konají v České republice  v pátek
dne   11.  června 2004 v době od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu dne 12. června 2004
v době od 8.00 do 14.00 hodin.

V našem městě je 6 volebních okrsků,
jejichž sídla jsou pro volební okrsek č. 1
-  zasedací místnost MěÚ, č. 2 - učebna
základní školy ul. Palackého /budova poš-
ty/, č. 3 - klubovna v  Kulturním  domě, č.
4  -  č. Bzová -  budova obč. aktivu, č. 5 -
č. Krhov - budova obč. aktivu a  č. 6 -
Přečkovice - budova obč. aktivu.

Právo volit na území České republiky
do Evropského parlamentu má každý
občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18-ti let, a
občan jiného členského státu Evropské
unie, který alespoň druhý den voleb do-
sáhl věku 18-ti  let a je po dobu nejméně
45 dnů / nejpozději od 27. 4. 2004/ veden
v evidenci obyvatel ( má na území České
republiky povolení k  pobytu) a je zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropské-
ho parlamentu.

Každý volič našeho města si může  v
úředních hodinách na evidenci obyvatel
MěÚ ověřit, zda je zapsán v seznamu vo-
ličů, může požadovat doplnění údajů
nebo provedení oprav.

Občan jiného členského státu EU
může u obecního úřadu, v jehož správ-
ním obvodu je veden v evidenci obyvatel,
požádat nejpozději do 2. května 2004 do
16.00 hodin o zápis do tohoto seznamu.
Žádost je možno podat osobně i písem-
ně. K žádosti musí být přiložena kopie
průkazu o povolení k pobytu a čestné pro-
hlášení, ve kterém žadatel uvádí svoji stát-
ní příslušnost, místo pobytu, adresu vo-
lebního obvodu, kde byl doposud veden
ve volební  evidenci a to, že bude hlaso-
vat pouze na území České republiky. Vzor
formuláře lze získat na MěÚ, odboru
org.a obč. záležitostí.

Volič k tomu, aby mohl hlasovat, pro-
káže po příchodu do volební místnosti
svou totožnost a státní občanství a sku-
tečnost, že má na území ČR povolení k
pobytu. Voliče, který není zapsán ve vý-
pisu ze seznamu voličů, nelze již do to-
hoto seznamu ve dny voleb dopsat a
umožnit mu tak hlasování. To neplatí,
pokud volič hlasuje na voličský průkaz.
Po záznamu ve výpisu  ze seznamu voličů
obdrží volič od okrskové komise  prázd-
nou úřední obálku. Hlasovací lístky  bu-
dou doručeny voliči na adresu trvalého
pobytu a to nejpozději 3 dny přede dnem
konání voleb. Na žádost voliče mu okrs-
ková volební komise v den voleb vydá hla-
sovací lístky. Volič hlasuje osobně, zastou-
pení není přípustné. Po obdržení úřední
obálky, popřípadě hlasovacích lístků,  se
musí volič odebrat do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. V tomto pro-
storu vloží volič do úřední obálky 1 hla-
sovací lístek. Na hlasovacím lístku může

přitom zakroužkováním pořadového čís-
la nejvýše u 2 kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku vyznačit, které-
mu  z kandidátů dává přednost. Jiné úpra-
vy na hlasovacím lístku se neprovádí.

Pokud volič nebude moci nebo  ne-
hodlá volit ve svém volebním okrsku, kde
je zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, může již nyní,
nejpozději do 27. května 2004,  požádat
MěÚ o vydání voličského průkazu, který
ho opravňuje hlasovat v kterémkoli voleb-
ním okrsku na území ČR.

O vydání voličského průkazu musí
volič písemně požádat. Pokud volič zasílá
žádost o vydání voličského průkazu poš-
tou nebo jeho žádost doručí na úřad jiná
osoba, musí být podpis žadatele úředně
ověřen.

Volič může požádat ze závažných dů-
vodů, zejména zdravotních, MěÚ a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena.

Doporučujeme voličům,  aby si pře-
kontrolovali  dobu platnosti průkazů to-
tožnosti - občanský průkaz, cestovní do-
klad a případně i  adresu trvalého poby-
tu, zda tato skutečně  souhlasí s místem
pobytu.

Bližší informace voliči obdrží na odbo-
ru org. a obč. záležitostí, úsek evidence
obyvatel.

Věra Gottfriedová

Informace o volbách do Evropského parlamentu

Expozice muzea na zámku Nový
Světlov v Bojkovicích je otevřena v dub-
nu jen o víkendech a pak od května do
konce září denně kromě pondělí.

Otvírací doba
úterý až pátek

9.00 - 12.00      12.30 - 16.30
sobota, neděle, svátky

9.00 - 12.00      12.30 - 17.00
A co nabízí naše muzeum zajímavého ? Je rozděleno

na několik částí, z nichž ta úvodní je věnována archeolo-
gickým nálezům z Bojkovic a okolí, následuje středověk,
krevní a útrpné právo, spolky, historie hradu, ze života
šlechty, hutě a hutnictví. V další místnosti je instalována
ukázka bydlení, kroje a zemědělství. Dále zaniklá řemesla
a cechy. A to nejlepší nakonec - plastiky představující lido-
vou řezbářskou práci, gotické madony a další sochy. Specialitou jsou pak předměty, které jsou věnovány jednomu již zaniklému
řemeslu, a to zvěroklestičství .

U příležitosti 70 let založení muzea byla vydána kniha o jeho zakladateli - "Alois Jašek" od PhDr. Zdeňka Fišera, v letošním
roce pak "Světlovská knížka",  obě jsou k dostání, spolu s dalšími publikacemi o Bojkovicích, v muzeu.

                                                                                                                          Marie Špiritová



Naše BojkNaše BojkNaše BojkNaše BojkNaše Bojkovskovskovskovskovskooooo strana 5strana 5strana 5strana 5strana 5

Pozvánka
Tělocvičná jednota Sokol, Tělovýchovná jednota Bojkovice a SK Slovácká Viktoria

zvou všechny občany na

Oslavy 100. výročí
organizované tělovýchovy a sportu v Bojkovicích,

které se uskuteční v pátek 7. května 2004 v Kulturním domě
s následujícím programem :

��od 16 do 17 hodin vernisáž a prohlídka výstavy.
Na výstavě bude možné zakoupit Sborník vydaný ke 100. výročí. Výstava bude otevřena podle zá-

jmu občanů a škol po dobu týdne ve vyhrazených hodinách.
��od 17 do 19 hodin slavnostní schůze s předáváním pamětních listů

��od 19 hodin tělovýchovná a kulturní akademie.
V kulturní části vystoupí folklorní soubor Čtvorlístok z družební obce Trenčianská Turná.

Srdečně zvou pořadatelé.

Rada školy
Zpráva o činnosti Rady školy při Zá-

kladní škole TGM Bojkovice.
Osmnácté zasedání rady školy se ko-

nalo 23. 2. 2004. Rada školy byla ředite-
lem ZŠ TGM seznámena se zprávou o
činnosti a hospodaření školy za I. polole-
tí školního roku 2003-2004. Počet žáků
ZŠ je 606. Bylo hovořeno o prospěchu a
chování žáků, plnění školních osnov, prů-
běhu třídních schůzek, o volbě povolání
a změnách v pedagogickém sboru.

O hospodaření školy je zpracována
písemná zpráva. Inspekční činnost v I.
pololetí neproběhla. Po diskusi byly zprá-
vy schváleny.

Ředitel školy členy rady školy sezná-
mil s materiálem "Dokončení V. etapy
přístavby základní školy", jehož hlavním
cílem je zlepšení podmínek pro základní
školství v Bojkovicích.

Dále se rada školy zabývala organizač-
ními záležitostmi a interpelacemi.

 Ing. Josef Mlček, předseda rady školy

Co jsou byty pro příjmově vymezené občany?
Vážení občané, v minulém roce jsme Vás informovali o tom, že město Bojkovice obdrželo

dotaci od Státního fondu rozvoje bydlení  na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené
osoby. Finanční spoluúčast města je ve výši cca 8 mil. Kč včetně projektové dokumentace. Pro
výstavbu bytů jsou rekonstruovány uvolněné objekty po školských zařízeních, a to v ul. Husově,
kde rekonstrukcí vznikne 9 bytových jednotek, z toho 3 dvoupokojové, ve Bzové 7 bytů, z toho
6 dvoupokojových, a v Krhově, kde budou byty i v půdní vestavbě, vznikne celkem 14 bytů, z
toho 2 bezbariérové a 8 dvoupokojových. V současné době již bylo započato se stavebními
úpravami.

Rádi bychom Vás seznámili, co se vlastně skrývá za slovy "příjmově vymezená osoba".
Nařízení vlády č. 146/2003Sb. zcela přesně definuje, pro koho jsou byty určeny a kdo je příjmo-
vě vymezenou osobou. Nájemní byt určený k uspokojování bytových potřeb fyzických osob
formou nájmu z bytu. Příjmem se rozumí příjem zjištěný stejným způsobem a ve stejném rozsa-
hu, jako je zjiš�ován příjem pro účely životního minima. Příjmově vymezenou osobou je samo-
statně žijící osoba, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem zjištěný v období 12 kalen-
dářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční
mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem. U osoby s dalšími čle-
ny domácnosti - společně posuzovanými - je násobek 1,5.

Pro informaci uvádíme, jaká je zveřejněná průměrná měsíční mzda za rok 2003 a v jaké výši
jsou násobky pro jednotlivce a společně posuzované osoby:

Prům.měs.mzda za NH za rok 2003 17 445,- Kč
Jednotlivec násobek 0,8 13 956,- Kč
Spol.posuzované osoby násobek 1,5 26 168,- Kč
Vedení města předpokládá, že již v I. pol. roku 2005 bude započato s přidělováním bytů.

Zájemci o tyto byty mohou již v současné době zaslat svou žádost na odbor místního a bytové-
ho hospodářství. Žádosti budou evidovány a na základě vypracovaných pravidel ze strany měs-
ta budou tyto žádosti doplněny o konkrétní informace a budou posuzovány, zda splňují, a nebo
nesplňují podmínky pro přidělení bytu pro příjmově vymezené občany.

Sociální a zdravotní komise                                      Komise bytová a místního hospodářství

Uzavření silnice Bojkovice – Záhorovice
Uzavření silnice č. II/495 mezi obcemi Bojkovice a Záhorovice bude v době

od 1. 5. 2004 do 15. 11. 2004.
Silnice se uzavírá z důvodů celkové rekonstrukce. Protože rozsah stavebních prací

nedovoluje částečnou uzavírku s dopravním omezením, bude tato uzavírka úplná, to
znamená, že v rámci uvedené uzavírky nebude možno mezi obcemi Bojkovice a Záho-
rovice projít po silnici ani pěšky. Pro chodce je připravena alternativa kolem Olšavy
chodníčkem, který bude vysypán vyfrézovanou drtí.

Objíž�ková trasa povede :
a) přes obec Komňa v plném rozsahu včetně nákladní dopravy
a) přes obec Rudice pouze pro osobní automobily a autobusy
Všechny stávající vlakové spoje budou zachovány, naopak budou o některé posíleny

(informace budou vylepeny na vlakové zastávce a nádraží ČD). Změny v autobusové
dopravě budou včas vylepeny na všech zastávkách.

Investorem akce je Ředitelství silnic Zlínského kraje, Zlín.                  Odbor RMŽP
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Internetová kavárna
ZŠ TGM se může pochlubit novou internetovou kavárnou, jež

byla otevřena v prosinci r. 2003. Najdeme ji na ochozu nad školní
jídelnou, je vybavena pěti počítači. Slouží žákům školy a jejich
rodičům, služby internetu jsou bezplatné. Je zpřístupněna v pra-
covní dny od 7.00 do 7.50 hodin ráno, po skončení vyučování do
16 hodin, nebo ve volných hodinách. Přísný zákaz vstupu je o
přestávkách. Postihy také čekají ty žáky, kteří budou manipulo-
vat s nastavením počítače, stahovat soubory a navštěvovat stránky
s mravně závadným obsahem.

Internet umožňuje spojení s celým světem, jeho význam pro
rozvoj ekonomiky i společnosti stále roste, a tak naše interneto-
vá kavárna pomáhá získat zkušenosti v práci s médiem, které se
v budoucnu stane neodmyslitelnou součástí našeho života. Mnozí

žáci už mají svou e-mailovou schránku a dopisují si tímto způ-
sobem s kamarády nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí.

Někteří si samozřejmě oblíbili také různé hry a velkým hi-
tem je tzv. "chatování" (tj. povídání přes internet). Žáci vyšších
ročníků hledají na internetu i informace související s výukou.

Když jsme se zeptali uživatelů internetu na hodnocení škol-
ní internetové kavárny, dozvěděli jsme se, že by žáci uvítali větší
počet počítačů, ale chybí jim také možnost použít tiskárnu či
sluchátka. Žertem podotkli, že ačkoliv se v kavárně nepodává
káva ani jiné nápoje, je velmi oblíbená.

Dnes už v sedm ráno spěchám do školy,
není to proto, že nemám úkoly.
Spěchám totiž do kavárny, ne však nějaké tuctové,
ale do té naší - školní - internetové.

Kdo si totiž ráno trochu nepohne,
místo u počítače těžko sežene.
Nebude si moci zahrát žádnou hru,
ani pobavit se trochu na "chatu."

Uniknou mu nejnovější zprávy,
nedoví se, je-li Jackson zdravý.
Co výsledky, jak dopadla liga?
Je Jágr ještě hokejová třída?

Základní škola T. G.  Masaryka informuje
Nepřečte si, co mu došlo na mailovou adresu,
nestihne referát do dějepisu.
O to všechno přijde právě ten,
kdo nevstane včas před rozbřeskem.

Ještě zbývá malá naděje,
že odpoledne se volný počítač na mě usměje,
a k tomu ještě jednu radu,
koupit počítačů celou sadu.
příznivci internetu

Zápis dětí do 1. třídy
Tak jako každoročně i letos v lednu se konal v naší škole zápis

dětí do 1. třídy. Všech 50 pozvaných dětí se ocitlo v pohádkovém
světě. Netradiční formou pohádkových příběhů děti bez zábran a
strachu plnily úkoly motivované známými pohádkami. Pro děti
nebyl problém obout si sedmimílové boty, napočítat kouzelná
jablíčka nebo zdolat padací most. Rodiče se zájmem sledovali
výkony svých ratolestí a občas se i sami zapojili do pohádkového
dění ve třídě. Hravou formou a bez stresu splnily děti svoji první
životní zkoušku. Zdárně  ji zdolalo 39 dětí, jedenácti byl doporu-
čen odklad školní docházky.

Všem, kteří 1. září nastoupí do 1. třídy, bychom chtěli po-
přát radost, pohodu, hodně úspěchů ve škole a hlavně úsměv
na tváři.

Hana Vrágová

Letos netradičně
Rozhodně nepatřím k těm, kteří se nemohou nabažit bílé

zimy se sněhovými vrcholky hor. Naopak. Už netrpělivě vyhlí-
žím teplé sluneční paprsky. Nicméně letošní zima, ač nekoneč-
ně dlouhá, mně na svém sklonku připravila mimořádný zážitek,
pro který na ni budu dlouho a ráda vzpomínat.

První březnový týden jsem se zúčastnila zcela ojedinělé, ne-
li dokonce první akce svého druhu - lyžařského výcvikového
kurzu žáků druhých tříd. Necelý týden mělo 5 bojkovských pe-
dagogů od rána do rána na starosti 42 druháčků naší školy, z
nichž asi všichni byli poprvé mimo domov. Kdo aspoň orientač-
ně tuší, co práce s dětmi obnáší, pochopí, že to nebyla dovolená
na horách. U takového množství 7-8letých dětí je neustále po-
třeba asistence  či aspoň dozor  při oblékání a vysvlékání lyžař-
ské výstroje a jejím sušení, při osobní hygieně, při udržování
pořádku na pokojích i v zavazadlech a při hledání nejrůznějších
"ztracených" věcí. Je nutné dětem organizovat program, utěšit,
když je jim smutno, nebo třeba přikrýt, když se v noci odkopou.

Všichni dospěláci se této mravenčí,  někdy až sisyfovské práce
ujali se samozřejmostí, klidem a citem. Nejen paní učitelky tříd-
ní, u kterých se ve 2. třídě suplování maminky ještě jaksi očeká-
vá, ale i mladí  učitelé z 2. stupně. A to i přesto, že nejsou zvyklí
s tak malými dětmi pracovat.

S ještě větším nadšením a navíc s dokonalou profesionalitou
se titíž  zhostili hlavního úkolu - naučit svěřené ratolesti lyžovat.
Práce to byla jistě náročná, ale myslím, že i radostná. Děti byly
na svahu bezvadné. Poslouchaly, držely se metodických poky-
nů, byly snaživé, ctižádostivé a díky trpělivému, odbornému a
systematickému vedení instruktorů dělaly pokroky  z hodiny na
hodinu. Měla jsem skvělou  možnost srovnat, jak se první den
na přípravném kopečku nekoordinovaně plácá houf těch
nejmenších účastníků a za tři dny tytéž děti jedou slalom na čas
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na velké sjezdovce. Poslední den bylo až dojemné pozorovat
čtyři barevné hádky (děti byly po družstvech rozlišené barevný-
mi vestami), jak ladně a s jistotou sklouzávají ze svahu, na je-
hož konci  se rozpadají v barevné kuličky, a pak se disciplinova-
ně řadí do fronty  k vleku, na který nasedají většinou jen s ma-
lou pomocí svých vedoucích nebo vlekařů. Byl to úžasný zážitek
a všem bych ho přála prožít.

Největší odměnou nám všem asi bylo, když se před odjez-
dem domů na otázku - kdo by chtěl jet na lyže zase - zvedl les 42
rukou. A po návratu z hor byl pocit radosti z plodné práce na-
víc umocněn osobním poděkováním a uznáním rodičů. Sešli jsme
se s nimi na mimořádné schůzce při promítání alespoň části
fotografií a kamerových záznamů jejich malých lyžařů.

A co dodat? Cením si vedení školy, že s touto odvážnou akcí
souhlasilo. Za  nápad, pracnou přípravu a vyčerpávající reali-
zaci smekám před pedagogy - Ivou Drgáčovou, Jitkou Maštalí-
řovou, Jirkou Šmídem, Vlastikem a Zdeňkem Ogrodníkovými.
A vážím si toho, že nám rodiče s důvěrou  dali do péče své děti,
kvůli kterým a pro které to vlastně všechno vzniklo. Bez  nich
by celá myšlenka zůstala jen nesplněnou vizí.

Doufám, že se pro naši ZŠ stane letošní experiment tradicí
a pro jiné školy první vlaštovkou, k níž se mohou přidat, budou-
li mít dostatek odvahy, nadšených a ochotných kantorů a chá-
pajících rodičů.

Ředitelství Základní školy T. G. Masaryka
děkuje

firmě EMKA výrobce kuchyní panu Petru Lahutovi
za realizaci cvičné kuchyně pro žáky naší školy.

Dlažební kostka ležela na zámku Nový Světlov už od dob
Haugwitzů. Vsadili  ji doprostřed nádvoří, odkud měla skvělý
výhled do všech koutů. Jen štěstím se jí vyhnula rozsáhlá pře-
stavba zámku, která ji připravila o řadu kamarádek, kostek.

Co všechno asi viděla ? Jak to, že zůstala na svém místě celá
staletí ? Chodilo po ní hodně lidí. Vojáci v těžkých brněních, to
pak hrozně bolela  hlava, lokajové a pážata, služky, knížata,
hraběnky a hrabata, ale nejraději měla lehkou nožku hraběnky
Žofie. Když ta po ní přešla, ani to necítila.

Viděla a slyšela nádherné koncerty, které pořádala Žofie
Haugwitzová, velká milovnice hudby. Tehdy se po ní lehce po-
hybovaly nožky v tanečních střevíčcích za zvuku Mozarta a
Beethovena.

Za vlády Jindřišky Larisch-Mőnnichové byl zámek přesta-
věn do tudorského stylu pod vedením Eduarda Kuscheeho. Ani
tehdy se jí ruce dělníků netkly. Snad si nikdo nevšiml staré kostky
zapadlé uprostřed nádvoří, nebo jim byla prostě sympatická.

Zub času ji neudolal ani v dobách Bellegardů či za časů Ala-
dara Karatsonyiho, Jiřího Lubomierského z Rozwadova. Vy-
držela, i když zámek patřil Pozemkové bance v Praze. Z jejího
vlastnictví zámek převzali manželé Zbořilovi.

Kostka přečkala hrůzy válek i krásu míru. Viděla smutek a
pláč, ale i radost a smích, smrt a zrození nového života. Přešla
po ní noha Josefa Mánesa, který zde učil malovat Jindřišku, i
Václava Kosmáka, ten zde byl jako host. V dobách lesku a slá-
vy Nového Světlova i za časů jeho zatracení a úpadku, také
přestavby a opravy zničených a zchátralých částí zámku naše
kostka zůstala na svém místě uprostřed nádvoří.

Roku 1926 a 1927 se zámku dostalo důkladné opravy. Teh-
dy přišli dělníci, kostky vytrhali a odvezli bůhví kam. Celý
svůj život prožila kostka jako ve  snu. Všechno dění vnímala,
ale jako by se jí to netýkalo. Až tohle ji vytrhlo ze staletého
snění. Popadly ji tvrdé, upracované ruce a hodily ji na vůz,
který ji odvezl bůhví kam. Všechno jednou končí. I život dla-
žební kostky.

Adéla Vitteková

"Náš lyžák"je důkazem, že když se něco moc chce, tak se to
dokáže a dokonce to i dobře dopadne.

        Barbora Navrátilová

P. S. Dlužno podotknout, že jsem výcvik  lyžování spolu s dět-
mi absolvovala i já. Skutečně jsem druhý den dokázala své lyže
ovládat. A to byl asi největší úspěch výše jmenovaných učitelů.
Nakonec možná budu mít tu zasněženou zimu ráda...

Čtení z nové knihyČtení z nové knihyČtení z nové knihyČtení z nové knihyČtení z nové knihy
V Městské knihovně v Bojkovicích se v úterý 23. 3. 2004 konala

netradiční kulturní akce, a  to prezentace nové knihy Aloise Jaška "Svět-
lovská knížka".

Světlovské knížce předcházela kniha o Aloisi Jaškovi, kterou vy-
dalo město Bojkovice v roce 2001, k sedmdesátiletému výročí založení
muzea a dodatečně i k výročí narození a úmrtí tohoto pana učitele a
zakladatele muzea.

A jak tato kniha vznikla ?
Úplně na počátku byl telefonát a nabídka pana doktora Zdeňka

Fišera z Moravského zemského muzea v Brně. Když zpracovával po-
zůstalost po profesoru z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži dok-
toru Antonínu Breitenbacherovi z Kroměříže, narazil i na dopisy Aloise
Jaška. Ten si se svým profesorem pilně dopisoval. Stal se pro něj trva-
lou životní oporou, přítelem, na kterého se obracel celý život a nachá-
zel u něj vždy radu a pochopení v dobách dobrých i zlých.

Následovala výzva v Našem Bojkovsku, aby se ozývali pamětníci
Aloise Jaška a také aby se nám podařilo shromáždit fotografie a pí-
semné materiály potřebné pro vydání knihy. Na výzvu se ozvala dok-
toru Fišerovi paní Ludmila Koželuhová z Blanska, blízká příbuzná,
která zapůjčila některé osobní materiály a také objasnila řadu detailů
o jeho životě. A tak se pomalu stávala tato kniha skutečností.

Při návštěvách u paní Ludmily Koželuhové v Blansku doktor Fišer
objevil i Světlovskou knížku, kterou Alois Jašek napsal v době druhé
světové války, datovaná je v březnu 1945. Následovalo zase obvyklé -
sehnat finance na vydání, někoho, kdo bude knížku ilustrovat, tiskár-
nu, korektury… zkrátka celý ten koloběh, který následuje při vydávání
čehokoli.

A tak je Světlovská knížka na světě. Poděkování patří doktoru
Zdeňku Fišerovi z Moravského zemského muzea v Brně, který ji při-
pravil, a Ladislavu Slabákovi za velice pěkné ilustrace.

O jejím autorovi učiteli, muzejníkovi, archiváři, historikovi a vlas-
tivědném pracovníkovi poutavě hovořila paní Markéta Klimentová. A
tak nás všechny na chvilku vrátila do časů minulých, kdy tyto pověsti
vznikaly. Poděkování patří i Soni Sojkové a Adéle Vittekové, které
nám četly ukázky ze Světlovské knížky. Adéla Vitteková pak ještě svoji
povídku o dlažební kostce.

Světlovskou knížku za 70,- Kč a Alois Jašek za 84,- Kč si můžete
zakoupit v knihovně, na městském úřadě a v Muzeu Bojkovska.

MŠ

Dlažební kostka
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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 ,tábo-
rák,… 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 poklady,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 KKKKKeramika + netradiční výtvarné technikyeramika + netradiční výtvarné technikyeramika + netradiční výtvarné technikyeramika + netradiční výtvarné technikyeramika + netradiční výtvarné techniky            Pro všechny od 7 do 15
Příměstský tábor - denně od 8 do 15.00 hod na DDM
Program: práce s hlínou a různými výtvarnými materiály a technikami,také hry,zábava,koupání,…(v ceně je
zahrnut materiál na výrobky,oběd + 2 svačinky + pitný režim,koupání,fotodokumetace a ped.dozor)

Cena: 800,- tel: 732862547

19. - 23.7.2004 Taneční příměstský tábor  Pro všechny od 7 do 15 let
Denně od 8. do 15.00 hod na DDM
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

3. - 6.8.2004 Praha - čtyři dny v hlavním městě ČR Praha - čtyři dny v hlavním městě ČR Praha - čtyři dny v hlavním městě ČR Praha - čtyři dny v hlavním městě ČR Praha - čtyři dny v hlavním městě ČR Pro všechny od 12 let
Navštívíme 3D kino,pražské pamětihodnosti,Národní muzeum,technické muzeum,muzeum voskových fi-
gurín,… Omezený počet míst - pokud máte zájem - neváhejte s přihlášením!!!

Cena: 1.400,- (bez stravy) tel: 723074719

16.- 20.8.2004 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 uvedených telefonech či na www.ddmbojkovice.cz

Čištění řeky Olšavy

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

Dům dětí a mládeže v Bojkovicích , 1.máje 715 , tel.:572 643 598 ,fax:572 641 132, e-mail :ddmbojkovice@uhedu.cz

pořádá

TANEČNÍ PŘEHLÍDKU
15.května 2004 (sobota)

Pořadatel přehlídky: Dům dětí a mládeže v Bojkovicích
Místo konání : Kulturní dům v Bojkovicích

Zahájení soutěže : 14.00 hodin
Disciplíny : všechny taneční žánry

Vstupné : 10,-Kč

Druh akce: nepostupová přehlídka  amatérských tanečních skupin, souborů a kroužků ZŠ , DDM a dětských kolektivů.
Soutěž není určena tanečním školám ,profesionálním tanečním klubům a sportovním kroužkům aerobiku .

Od svého založení v roce 1992 zahajuje společnost Eurocamping
Bojkovice již 13. letní turistickou sezónu v Bojkovicích. Pravidelně
zajiš�uje obsazení kempu zejména turisty z Holandska a nejinak tomu
bude i v letošním roce, kdy hlavní turistická sezóna začne sobotou 10.
července a potrvá 4 týdny do soboty 7. srpna 2004.

Pro zajištění letošní sezóny jsme věnovali poměrně dlouhý čas i
nemalé finanční prostředky na účast na zahraničních výstavách ces-
tovního ruchu v Holandsku. I přesto dále rozvíjíme spolupráci
s holandskými cestovními kancelářemi, prioritou je však vlastní pre-
zentace přímo na veletrzích cestovního ruchu. Důležitou složkou mar-
ketingu je tisk vlastních propagačních materiálů a prezentace formou
internetových stránek. Pro rok 2005 počítáme s rozšířením vlastní pre-
zentace na výstavách cestovního ruchu v Německu.

Souběžně se zajištěním obsazenosti kempu zlepšujeme zařízení
kempu tak, aby udrželo určitý běžný standard poskytovaných služeb.
Pokud se ohlédneme zpět od roku 2001 do roku 2004, byly provedeny
opravy na zařízení ve výši cca 700 000,- Kč, které byly vyhrazeny
z rozpočtu města, a to zejména na opravy podlah v chatách a rekon-
strukci WC. Z vlastních prostředků jsme přebudovali bufet u bazénu
a vyměnili zábradlí v chatách ve výši cca 70 000,- Kč. Některé navrho-

vané další investiční akce nebyly zařazeny nebo byly odloženy. Jedná
se zde zejména o zatrubnění rybníka, přístavbu skladu a zastřešení
terasy u restaurace a dále rekonstrukce sprch. Konkrétně pro letošní
sezónu jsou zcela rekonstruovány WC v horní části kempu. Nás jako
provozovatele čeká oprava skladu a úprava kuchyně restaurace tak,
aby odpovídala novým podmínkám komunální hygieny. Z výčtu uve-
dených aktivit a akcí vyplývá, že na letošní sezónu je třeba se připravo-
vat po celý rok, najít však program pro celoroční využití kempu je
v naší lokalitě jen ztěží dosažitelné.

Další aktivitou Eurocampingu Bojkovice, s.r.o., je provozování re-
kreačního zařízení Penzionu Zámeček a tenisových kurtů v areálu zám-
ku Nový Světlov. Penzion Zámeček byl nově otevřen a vybaven v červnu
roku 2002, dnes nabízí ubytování ve dvou až čtyřlůžkových apartmá-
nech s vlastním sociálním zařízením s kapacitou 50 lůžek. Převážnou
většinu hostů tvoří domácí turisté. Zde spolupracujeme s českými ces-
tovními kancelářemi, ale velká část hostů přijíždí na základě vlastní
prezentace. Zde očekáváme hlavní turistickou sezónu v době od 10.
července do 20. srpna 2004.

Ing. Josef Pražan, jednatel Eurocampingu, Bojkovice, s.r.o.
RAI Amsterodam – říjen 2002
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Přestavba domova
Vzhledem k tomu, že ně-

kteří obyvatelé našeho města
již zřejmě zaregistrovali jakýsi
pohyb kolem dětského domo-
va, rozhodnul jsem se pro-
střednictvím "Našeho Bojkov-
ska" informovat občany Bojko-
vic, o jaké že to vlastně jde
změny.

V roce 2002 byl poslanec-
kou sněmovnou schválen zá-
kon č. 109/2002 Sb., na jehož
základě kromě dalších povin-
ností vzniknula i povinnost
všech dětských domovů trans-
formovat se na tzv. domovy ro-
dinného typu. U většiny dět-
ských domovů toto rozhodnu-
tí značí celkovou přestavbu, nebo� "internátní" rozložení vnitřních
prostor naprosto neodpovídá představám o pouhém náznaku
domova v jeho pravém smyslu.

Díky nezdolnému úsilí radních Zlínského kraje a především
ing. Hanačíka se Zlínský kraj probojoval do čela mezi ostatními
kraji při řešení tohoto nejednoduchého úkolu. Již od minulého
roku byly řešeny finanční a projektové otázky přestavby několi-
ka domovů ve Zlínském kraji, letošní jaro potom nastartovalo
druhou, z našeho hlediska nejtěžší etapu restrukturalizace do-
mova - stěhování a vlastní přestavbu.

Díky vstřícnosti pana starosty Langera, zastupitelstva města
Bojkovic a paní ředitelky Králíkové z MŠ Štefánikova jsme zís-
kali dočasný azyl v této školce, čímž byl vyřešen největší pro-
blém přestavby. Ve dnech 18.-19.3. jsme se konečně mohli pře-
stěhovat, v pátek 26.3. jsme předali firmě Zevos, která vyhrála
výběrové řízení, vyklizené staveniště a v pondělí 29.3. již obyva-
telé horní části Štefánikovy ulice mohli zaznamenat první sta-
vební činnost. Předběžný termín dokončení přestavby je 18.12.
2004, kdy by měla být stavba zkolaudována, a v případě nezá-
vadnosti máme velikou šanci strávit vánoce s dětmi již doma.

Děkujeme za pochopení nejen starosty, radních a paní
ředitelky, ale především rodičů, kteří mají v MŠ své děti, a
doufáme, že naše dočasné soužití bude bez problémů. Po
přestavbě chystáme v jarních měsících opět den otevřených
dveří, takže mohou obyvatelé Bojkovic porovnat starý stav s
novým. Pevně věřím, že se bude v novém domově líbit nejen
našim dětem, ale i případným návštěvám.

Mgr. Pavel Šoltys, ředitel DD

Hromada Domov opuštěn


