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I když je prosinec, předvánoční čas, rádi bychom se vrátili pár řádky do září. Přesněji 15. 9. 2004, kdy v ulicích Bojkovic proběhl 2. ročník
dlouhodobého sbírkového projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Dobrovolníci z řad studentů prodávali pohlednici se Světlu-
škou, jejíž autorkou je nevidomá dívka. Výtěžek z této celonárodní sbírky je určen zejména na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým
zrakovým postižením. V letošním roce záštitu nad sbírkou převzala ministryně školství Petra Buzková.

Přijměte naše poděkování za Váš příspěvek, který i přes nepříznivé počasí (celý den zarputile pršelo) činil 5.589,- Kč.

Dům  dětí a mládeže v Bojkovicích děkuje  za přízeň a podporu v roce 2004
a přeje všem  hodně štěstí a radosti v roce 2005.

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

Dětský karneval
Sobota 5. února 2005

Kulturní dům Bojkovice
od 14.00 hodin

PROGRAM:
* skupina  MAS
* vystoupení zájmových kroužků DDM Bojkovice
* MŠ Bojkovice
* vystoupení taneční skupiny stepu  ze Bzence

občerstvení zajištěno
 pro děti i dospělé,

 vstupné: masky 5,-Kč
+ ostatní 20,- Kč -

Mikulášská nadílka

Rozsvícení vánočního stromu

Margita Lukášová, ředitelka DDM Bojkovice
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ZŠ TGM

Jak si vedeme v atletice
Pro sportuchtivé čtenáře uvádíme aktuální výsledky z podzimních

lehkoatletických závodů, kterých se zúčastnili žáci naší školy. Byl to
Sprinterský víceboj v Uherském Brodě, Atletický čtyřboj, Zátopkův
běh a přespolní běh v okresním a krajském finále.

Sprinterský víceboj v Uherském Brodě
Soutěž družstev, která tvoří tři žáci podle ročníku narození. Každý

žák běží tra� 40, 50, 60 m a výsledkem je součet dosažených časů.

Chlapci: Ročník 1992 - 1. místo
1991 - 2. místo
1990 - 1. místo
1989 - 1. místo

Dívky: Ročník 1992 - 1. místo
1991 - 3. místo
1990 - 3. místo
1989 - 6. místo

Nejlepšími jednotlivci naší školy byli:
Chlapci: Vojtěch Dolina (1990) 1. místo

Petr Novotný (1989) 2. místo
Martin Vara�a (1991) 3. místo

Dívky: Nikola Turková (1992) 1. místo
Olga Krejzlíková (1992) 2. místo

Atletický čtyřboj "O pohár starosty města
Uherského Hradiště"

Soutěž družstev, která tvoří tři žáci, přičemž každý z nich absolvuje
všechny čtyři atletické disciplíny (60 m, skok daleký, hod míčkem/vrh
koulí, 600 m/800 m).
Mladší chlapci 10 místo (Kříž J., Bednář Š., Breznický F.)
Mladší dívky 6. místo(Strouhalová K., Turková N., Michalcová L.)
Starší chlapci 2. místo(Novotný P., Gabrhel V., Kročil R.)
Starší dívky 7. místo(Horčicová M., Dur
áková Z., Michalcová A.)
Celkem se atletického čtyřboje zúčastnilo 12 škol z celého okresu.

Zátopkův běh v Bojkovicích
V rámci nominačního závodu na okresní finále v Uherském Ostrohu

se Pod Světlovem uskutečnilo školní kolo ve vytrvalostním běhu, ve kte-

rém mladší žáci absolvovali tra� 1200 m a starší žáci 1500 m.
Šest nejlepších závodníků v každé kategorii pak reprezentovalo naši

školu v okresním finále (viz okresní finále v přespolním běhu). Cel-
kem se tohoto závodu zúčastnilo 98 žáků 2. stupně.

Okresní finále v přespolním běhu
v Uherském Ostrohu
Mladší žákyně:
1. místo (Turková N., Strouhalová K., Michalcová L., Gorčíková A.,
Trefilíková E., Kosynová K.)
Mladší žáci:
5. místo (Šidlo J., Urban J., Švach J., Šmigura J., Vara
a M., Breznický F.)
Starší žáci:
2. místo (Hanke D., Dolina V., Velecký P., Hastík D., Floreš L.,)
Starší žákyně:
3. místo (Horčicová M., Grunová M., Dur
áková Z., Michalcová A.,
Vargová L., Tyroltová A.)

Nejlepší jednotlivkyní byla Zdeňka Dur�áková, která v kategorii
starších dívek obsadila celkové 3. místo. Mladší dívky obsadily 1. mís-
to a postoupily do krajského finále přespolního běhu, které se konalo
21. 10. 2004 v Bystřici pod Hostýnem.

Krajské finále v přespolním běhu v Bystřici pod Ho-
stýnem

Dívčí družstvo ve složení Turková N., Strouhalová K., Michalcová
L., Gorčíková A., Trefilíková E., Kosynová K. si vedlo velmi dobře a
obsadilo celkové 3. místo v kraji, což je pro naši školu velmi dobrý
výsledek.

Převzato z webu zsbojkovice.cz                           Vlastimil Ogrodník
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Realizujeme naše sny - školní park
Zatím nevyužitý prostor mezi sportovní halou, učebnovým pavilo-

nem a jídelnou bude v budoucnu sloužit jako školní park. Kde na jeho
realizaci vezme škola finance, kdo jej bude moci vyžívat a čím bude
tato školní sportovně-oddychová zóna vybavena? Na tyto a další otáz-
ky se vám pokusím odpovědět v nástinu svých představ.

Co všechno
Hlavní nabídkou je již dnes 18 minigolfových drah zabudovaných

do mírně členitého terénu. Další součástí parkové zóny bude poly-
funkční hřiště s umělým povrchem na streetball, vybíjenou, malou ko-
panou, "líný" tenis a volejbal. Pro stolní tenisty budou sloužit dva beto-
nové stoly.

Volné prostory budou pokryty drobnou vápencovou drtí (chodníky
a okolí drah) a travním porostem. Samozřejmostí budou lavičky
k posezení, případně minitribuna u zmiňovaného hřiště. Naší snahou
bude zajistit možnost občerstvení s posezením pod pergolou, jež přijde
v parných letních dnech vhod nejen maminkám s malými dětmi.

Dominantou celého parku by měla být kašna či dřevěný altán - to
ale hodně předbíháme a až čas ukáže vhodnost či nevhodnost takové-
ho záměru.        Zdeněk Ogrodník

P O Z V Á N K A
Máte zájem zasportovat si se svými dětmi a změřit  své síly s jinými?

Zveme vás již na 4. ročník

Sportovního dopoledne rodičů a dětí
ve sportovní hale 12. 2. 2005. Začátek v 9.00 hod.

Pro děti je připravena sladká odměna a drobné dárky.
Pro dospělé příjemná atmosféra a pěkný pocit z dobře stráveného dopoledne se svými ratolestmi.

Klub maminek zahájil opět činnost v obou mateřských školách.
V MŠ Štefánikova v sudé středy vždy ve 14.30 hod., v MŠ Čtvr� 1.
máje v liché úterky. V klubu se rodiče i děti seznamují s prostředím
MŠ, učitelkami a společně s maminkami /mohou přijít také tatínko-
vé, babičky i dědečkové/ si zahrajeme, zacvičíme, zazpíváme, sezná-
míme se s novými a méně známými hračkami, materiály a vyzkouší-
me si je. Rodiče přispívají desetikorunou. Maminky si spolu povyklá-
dají, předají si vzájemně zkušenosti, mohou si  prohlížet odborné knihy,
knihy nápadů a taky si nějaké samy vyzkoušet a vyrobit, např. drobné
upomínkové předměty k Vánocům. Rodiče budou mít od ledna
k dispozici saunu.

“Mateřská škola je jediné bezpečné místo, kde si děti mohou spo-
lečně hrát”.

Už se blíží Vánoce a děti se nemohou dočkat dárečků pod stro-
mečkem. Aby jim čas lépe uběhl, pořádají obě MŠ akce pro radost a
potěchu nejen dětí :

● Výroba adventních věnečků z materiálu, který si děti samy nasbíraly
● Pečení a zdobení perníků
● Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZUŠ
● Zájezd na divadelní představení do Luhačovic – Čert a Káča
● Modelování vánočních dárečků z hlíny ve spolupráci s DDM
● Vystoupení dětí v Kulturním domě v Bojkovicích
● Zpívání u vánočního stromu
● Vystoupení na akademii
● Vánoční besídka s dárečky v MŠ

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli na dárky pod vánoční stro-
meček : Potraviny Lahutovi, Potraviny Stašovi, Pekárna Kurtinovi,
Katka, TEKOO, Dr. Bobčíková.

Ještě bych chtěla poděkovat paní učitelce Dagmar Peřesté za ná-
cvik a vedení dětí při vítání občánků do života. V tomto školním roce
převzaly štafetu paní učitelky Yvetta Vaňková a Zdeňka Zemčíková.
Doufám, že se nám bude taky tak dařit a rodičům i miminkům připra-
víme příjemné chvíle.

Vám všem přejí spokojené Vánoce a š�astný nový rok zaměstnan-
ci MŠ Štefánikova a MŠ Čtvr� 1. máje.

Zdeňka Zemčíková, učitelka MŠ

Mateřská škola informuje
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Základní umělecká škola

v Bojkovicích

přeje

všem svým příznivcům

š�astné

a pokojné prožití

Vánočních svátků !

Letitá lipová alej lemující a
zpevňující svah silnice ze Záho-
rovic do Bojkovic v trati Dělnic
a Štibraček je již minulostí, stej-
ně jako smrkový les nad silnicí.
Staré lípy byly pozoruhodné tím,
že byly silně napadené jmelím,
takže se zelenaly i v zimě. Muse-
ly však ustoupit rekonstrukci ne-
vyhovující silnice, která byla úzká
a obtížně přehledná. Celou lipo-
vou alej bylo možno spatřit na-
posledy 30. dubna 2004. Poté se
do lip zakously motorové pily a
mizely jedna za druhou. Zůsta-
nou jen ve vzpomínkách a na fo-
tografiích.

Vít Bosák, Záhorovice

Foto Martin Kryštof

Lipová alej
je již

minulostí

Závěr letošního roku věnovala škola svým posluchačům  ...
na Adventních koncertech (28. 11. a 5. 12.) navodila před-

vánoční atmosféru, na “Vánočním pohlazení” (10. 12.) již za-
voněly vánoční perníčky a všichni přítomní na chvíli zabloudili

s tóny koled k našim prarodičům, prapředkům a v duchu
s nimi sdíleli starodávné zvyky.

Na Vánoční výstavě keramiky a Koledování malých muzi-
kantů (13. 12.) se potkali nejmenší koledníci, aby si u rozsví-
ceného stromečku zasloužili se svým nástrojem či výtvorem
nějakou tu koledu ...

Vše jsme pro Vás, milí přátelé, připravovali s nadějí, že
kouskem hudebního štěstí přispějeme k Vaší předvánoční
pohodě a připomeneme skutečný smysl adventu a Vánoc.

Snad se nám to podařilo alespoň zčásti a můžeme Vám
tedy přát krásné a klidné Vánoční svátky, hodně zdraví, štěs-
tí, síly a elánu v novém roce !

Za ZUŠ Bojkovice, Eva Regináčová


