
2 Naše Bojkovsko

Rada města Bojkovice na svém zasedání 
dne 22.6. 2005 mimo jiné projednala a dne 
22. června 2005
� schválila doplnění žadatele o byt pro příjmově 

vymezenou osobu do seznamu žadatelů – Boj-
kovice, část Krhov čp. 89, o  Marii Rozkydalo-
vou,  bytem Bojkovice 

� schválila doplnění žadatele o byt pro příjmově 
vymezenou osobu do seznamu žadatelů – Boj-
kovice, část Krhov čp. 89, o  Pavlínu Kováčo-
vou,  bytem Krhov        

� schválila doplnění žadatele o byt pro příjmově 
vymezenou osobu do seznamu žadatelů – Boj-
kovice, část Bzová čp. 9 a současně zařazení 
do pořadníku na objekt čp. 9 v Bojkovicích, 
část Bzová, o Tomáše Mušuku, bytem Bojko-
vice

� schválila změnu v žádosti o byty pro příjmově 
vymezené osoby pro Olgu Barašovou, bytem 
Bojkovice,  se změnou v seznamu žadatelů. 
Vyřadit ze seznamu žadatelů pro Bojkovice, 
Husova čp. 59, a zařadit do seznamu žadatelů 
a pořadníků pro Bojkovice, část Bzová čp. 9

� schválila  zpracovat projektovou dokumentaci 
na úpravu požární zbrojnice v Bojkovicích 

� schválila možnost pronájmu nebytového 
prostoru (šatny) ve 4. poschodí budovy „A“ 
Domu s pečovatelskou službou, Tovární 
1020, Bojkovice za účelem provozování reha-
bilitace, sportovních a rekondičních masáží

� schválila Provozní směrnici Domu s pečova-
telskou službou v Bojkovicích 

� schválila  vypsat výběrové řízení na pronájem 
ATC za podmínek: 

 1. reference o nájemci
 2. nabídková cena za pronájem min. 450.000,- 

Kč/rok 
 3. doba pronájmu  2 roky  do 31.12.2007 
  4. předložení vize o provozování zařízení 
 5. návrh smlouvy 
� schválila bezúplatné užívání  výstavního sálu 

Kulturního domu Bojkovice dne 3.9.2005 TJ 
Bojkovice, oddílu šachu, za účelem oslav 60. 
výročí organizovaného šachu v Bojkovicích, 
simultánka s mezinárodním velmistrem Vlas-
timilem Babulou

� schválila Smlouvu o dílo  „Dostavba školního 
hřiště ZŠ TGM Bojkovice“ uzavřenou  mezi 
firmou BEST, spol. s r.o., Bojkovice,  a měs-
tem Bojkovice, Sušilova 952, Bojkovice. Ko-
nečná cena činí 878 650,30 Kč. 

� neschválila žádost manželů Píškových, bytem 
Bojkovice, o odkoupení bytové jednotky do 
osobního vlastnictví z důvodu, že bytová jed-
notka je součástí areálu mateřské školy

� neschválila opravu místních komunikací v 
Krhově z důvodu, že není zajištěno finanční 
krytí

� neschválila poskytnutí finančního příspěvku 
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postiže-
ných dětí v ČR klub Uherské Hradiště 

� neschvaluje žádost pana Stanislava Jokla, by-
tem Bojkovice,  o odprodej části pozemku p.č. 
377/1 v k.ú. Bojkovice za účelem navrhované 
výstavby řadových garáží, tak, jak ji pan Jokl 
předložil 

� neschválila prodej části pozemku p.č. 193 v 
k.ú. Bojkovice panu Jiřímu Svitákovi, bytem 
Bojkovice  za účelem výstavby garáže

� neschválila prodej 200 kusů staré chodníkové 
dlažby panu Petru Vašinovi, bytem Bojkovice 

� neschválila provedení přeložky vodovodu DN 
80, vedoucí z budovy Základní školy TGM 
Bojkovice do sportovní haly, parc. č. 3706/7 
v k.ú, Bojkovice, z důvodu nedostatku finanč-
ních prostředků v rámci rozpočtu města 

� doporučuje ZM ke schválení nabídnout k 
prodeji  části pozemku p.č. 5436/9 v k.ú. Boj-
kovice  -  manželům Ogrodníkovým, bytem 
Bojkovice

 -  manželům Mičovým, bytem Bojkovice 
 -  manželům Pavlackým, bytem Bojkovice
 -  p. Miroslavu Kundratovi, bytem Pitín 
 - p. Mgr. Ludvíku Kundratovi, bytem Uherský 

Brod 
 -  p. Rostislavu Hnilovi, bytem Bojkovice 
  za kupní cenu ve výši  7,-- Kč/m2. Kupující 

uhradí  veškeré náklady spojené s převodem 
nemovitosti (GP) včetně daně z převodu ne-
movitostí.                              

� doporučuje ZM  schválit odprodej pozemku 
p.č. 48/2 st. pl. o výměře 54 m2 v k.ú. Bojkovi-
ce (ulice Cichrov)

� ukládá  zrušit evidenci žádostí na byty pro 
příjmově vymezené osoby. Odpovídá: komise 
BMH, vedoucí OBMH.  Termín:  při plném 
obsazení bytů PPVO.

� ukládá po nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí objektu čp. 59 na Husově ulici v 
Bojkovicích a objektu čp. 89 v Bojkovicích, 
části Krhov předložit RM pořadník. Odpoví-
dá: komise BMH, vedoucí OBMH. Termín: 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

� ukládá jednat s Pozemkovým fondem České 
republiky o koupi pozemku p.č. 376 v k.ú. 
Bojkovice. Odpovídá: ORMŽP. Termín: 
13.7.2005.

� ukládá  zajistit vodovodní potrubí vedoucí z 
budovy Základní školy TGM Bojkovice do 
sportovní haly, parc. č. 3706/7 v k.ú. Bojko-
vice, tak, aby mohla akce „Dostavba školního 
hřiště ZŠ TGM Bojkovice“ pokračovat bez 
navýšení finančních prostředků. Odpovídá: 
ORMŽP. Termín: 13.7.2005.

� vzala na vědomí  zprávu o bytovém hospo-
dářství města Bojkovice, zprávu o bytové 
výstavbě na území města Bojkovice, zprávu 
ORMŽP týkající se studie výstavby patrových 
garáží na ul. Mánesova II, Bojkovice 

dne 13. července 2005
� schválila pronájem pozemku p.č. 2970/5 orná 

půda o výměře 578 m2 v lokalitě Potok v k.ú. 
Bojkovice manželům Romanovi a Zdeňce 
Musilovým, bytem  Bojkovice  

� schválila pronájem části pozemku p.č. 377/1 
o výměře 250 x 480 cm v k.ú. Bojkovice, par-
kovací místo č. 2, Mánesova II, Bojkovice, za 
účelem parkování osobního automobilu pro 
paní Kamilu Prchlíkovou, bytem  Bojkovice.
Vybudování parkovacího místa se bude řídit 
podmínkami danými  odborem RMŽP.

� schválila užívání veřejného prostranství parc. 
č. 838/3 o výměře 220 x 700 cm v k.ú. Bojko-
vice za účelem parkování osobního automo-
bilu pro zdravotně tělesně postiženou osobu 
Jiřího Breznického, bytem  Bojkovice. Ozna-
čení parkovacího místa se bude řídit podmín-
kami stanovenými odborem RMŽP.

� schválila  zařazení do pořadníku žadatelů o 
bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou 
službou,Tovární 1020, Bojkovice, paní Dalilu 
Kolářovou, bytem  Luhačovice 

� schválila manželům  Pavlu a Pavle Michalčí-
kovým, bytem Krhov,  vjezd přes pozemek 
města p.č. 50/2 za účelem přístupu na jejich 
pozemek p.č. 111 st. pl. a jimi pronajatou část 
pozemku p.č. 118 st. pl. v k.ú. Krhov u Boj-
kovic. Manželé zhotoví na své náklady bránu 
mezi nemovitostmi, jeden klíč předají k dispo-
zici městu a budou na své náklady tento vjezd 
udržovat včetně sečení trávy.

� schválila  žádost pana Václava Střižíka, bytem 
Bojkovice,  na pronájem bytové jednotky č. 6 
o velikosti 1 + 1 v bytovém domě čp. 580 na 
Fučíkově čtvrti v Bojkovicích od 1.8.2005 do 
31.7.2006

� schválila  žádost manželů Mušukových, by-
tem Bojkovice, na pronájem ubytovacího 
prostoru v domě čp. 580 na Fučíkově čtvrti v 
Bojkovicích od 1.7.2005 do 31.7.2005

� schválila zveřejnění záměru města po dobu 
15-ti dnů na úřední desce na pronájem části 
pozemku parc. č. 377/1 o výměře 250x480 
cm v k.ú. Bojkovice, parkovací místo č. 22, 
Mánesova II, Bojkovice, za účelem parkování 
osobního automobilu. Vybudování parkova-
cího místa se bude řídit podmínkami danými 
odborem RMŽP.

� schválila bezúplatné užívání prostor Kulturní-
ho domu v Bojkovicích – hlavní sál - Základní 
škole TGM Bojkovice na den 1. 9. 2005 pro 
slavnostní zahájení školního roku 2005/2006

� schválila bezúplatné užívání Kulturního domu 
v Bojkovicích Římskokatolické farnosti Boj-
kovice na neděli 10.7.2005 pro uspořádání I. 
farního dne

� schválila změnu v žádosti o byty pro příjmo-
vě vymezené osoby pro manžele Berkyovi, 
bytem Krhov.  Manžele Berkyovi zařadit do 
seznamu žadatelů pro Bojkovice, část Bzová 
čp. 9 a rovněž zařadit žádost do pořadníku 
pro Bojkovice, část Bzová čp. 9

� schválila poskytnutí vratné zálohy na provoz-
ní výdaje ve výši 60 000 Kč pro DDM Boj-
kovice, příspěvková organizace. Záloha bude 
městu Bojkovice vrácena do 30. 9. 2005

� schválila  zabezpečení služeb městskou po-
licií Bojkovice dne 16. 7. 2005 při otvírání 
rozhledny na Velkém Lopeníku bez úhrady 
nákladů

� vzala na vědomí  zprávu o sociální a zdravotní 
problematice města 

� vzala na vědomí  zápis ze schůze sociální a 
zdravotní ze dne 28.6.2005

� vzala na vědomí  opravu místní komunikace 
v ul. Potůček na vlastní náklady soukromé 
osoby
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Hola, hola, škola volá
První zazvonění školního zvonku neznamená jen změnu v životě nejmenších školáčků, ale i těch zkušenějších žáků a rodičů, kteří vedou 

své malé ratolesti poprvé do školy. Určitě ukápne nejedna slzička dětem i rodičům, protože je to velký zlom v životě. Začínají každodenní 
povinnosti, které zavedou nový řád  do mnoha domácností, a je třeba  udělat si čas a věnovat se nejen těm nejmenším, ale i těm větším, kteří 
to potřebují. Pro malé nastává doba, kdy skončila jedna životní etapa, a pro ty větší skončil čas sladkého prázdninového nic nedělání, pro jiné 
konec brigády a jiných aktivit. Zůstávají jen nezapomenutelné zážitky, které se nastřádaly po dobu prázdnin.A jsou zde páni učitelé, všech 
typů škol, kteří se musí zhluboka nadechnout a doufám, že s nově načerpanými  silami a obalenými nervy naskočí do toho desetiměsíčního 
maratónu. Nesmíme zapomenout ani na ty úplně nejmenší, kterým se otevírají dveře do zcela nového světa, do mateřské školy. Tady už bude 
u mnoha dětí slziček více, protože doposud to byla jen maminka, která byla stále na blízku, aby pofoukala kdejakou bolístku. A tak vám všem 
přejeme, aby tento rok byl pro vás všechny neméně úspěšný, ba lepší, než ten minulý. Bez zbytečných stresů a problémů a abyste k sobě 
všichni- žáci, učitelé i rodiče našli cestu, která by byla ku prospěchu všech, a aby i nadále naše školy a školská zařízení na vysoké úrovni plnily 
své základní poslání a byly dobrými reprezentanty města, jak tomu bylo doposud.  

       Květoslava Ogrodníková, místostarostka

Dostavba školního hřiště ZŠ TGM Bojkovice
Nejen žáci základní školy TGM Bojkovice, ale 

i veřejnost od září 2005 může využít prostory v are-
álu základní školy TGM, kde v prostoru bývalých 
školních dílem vznikne miniaturgolf, beach volejba-
lové hřiště, víceúčelové hřiště a odpočinková plo-
cha.

Žáci školy budou toto nově vybudované zařízení 
využívat v rámci hodin tělesné výchovy, ale i k od-
počinku mezi vyučováním. Areál bude moci být 
využíván i ostatními spolky (tělovýchovné jednoty, 
Duha, Junák, Domem dětí a mládeže) a širokou ve-
řejností ke strávení  příjemného času věnováním se 
sportu – hraní volejbalu, nohejbalu, stolního tenisu 
a golfu. 

Na realizaci tohoto projektu se finančně podílí 
Zlínský kraj -  finance v rámci dotačního programu 
„Podprogram na výstavbu, technické zhodnocení 
a opravy sportovišť a sportovních zařízení ve Zlín-
ském kraji“.

Realizaci vlastní stavby zajišťuje firma BEST Boj-
kovice, spol. s r.o. 

Věříme, že nově vybudované zařízení bude slou-
žit ke spokojenosti všech a bude hojně využíváno.

Odbor RMŽP

   Svoz zajistí firma Rumpold UHB s.r.o., která přistaví sběrné vozidlo následovně:

10. 10. 2005  ( pondělí )  -  B o j k o v i c e
15,00 - 16,00 hod. – na ulici Podhájí pod kostelem
16,15-  17,30 hod. – ve sběrném dvoře na Štefánikově ulici
19. 10. 2005  ( středa )
15,00 - 15,30 hod. - P ř e č k o v i c e  - u kapličky P.Marie
16,00 - 16,45 hod. - B z o v á  - na autobusové točně
17,00 - 17,30 hod. - K r h o v  -  u hostince

Městský úřad Bojkovice upozorňuje občany, že se uskuteční mobilní svoz nebezpečných odpadů

Sběr odpadů bude prováděn zdarma. Žádáme občany, aby respektovali uvedenou hodinu sběru a odpady naváželi pouze v této době 
na výše určená místa a předávali je pouze pracovníkovi obsluhujícímu sběrný vůz. Po odjezdu sběrného vozidla ze stanoviště již nelze 
odpady na uvedených místech odkládat ! Využijte proto této příležitosti.  

Do mobilní sběrny mohou občané odkládat následující druhy odpadů:

�  Nádoby ze železných kovů se zbytky s obsahem škodlivin
�  Olejové filtry
�  Olověné akumulátory (včetně elektrolytu)
�  Rtuťové zářivky
�  Rtuťové výbojky
�  Odpadní oleje pro spalovací motory a převodovky
�  Odpadní ředidla pro nátěrové hmoty
�  Staré nátěrové hmoty (vytvrzené)

�  Nevytvrzené staré nátěrové hmoty
�  Obaly a nádoby z plastů se zbytkem škodlivin
�  Opotřebované pneumatiky a jejich odřezky
�  Textilní materiál znečištěný org.škodlivinami
�  Zbytky znehodnocených prostředků na ochranu rostlin
�  Vyřazené léky
�  Odděleně vytříděný odpad s obsahem škodlivin (televizory, 
rádia, magnetofony,  gramofony, kopírky, tiskárny, kalkulačky, 
diáře, ledničky, chladničky)



4 Naše Bojkovsko

Všem právnickým a fyzickým osobám, podnikajícím na území 
města Bojkovice a okolí 

Z důvodu prohloubení  spolupráce mezi právnickými a fyzickými osobami podnikajícími na území města Bojkovice s Městem Bojkovice  
nabízí vám město na  svých   WWW stránkách  krátkou, bezplatnou  inzerci. 

Tímto opatřením má vedení města zájem podpořit odbyt výroby a služeb podnikajících subjektů a na straně druhé informovat širokou 
veřejnost o výrobním  programu a nabízených službách firem působících na území Bojkovic.

Stává se, že se telefonicky na městský úřad obracejí občané z jiných měst o poskytnutí informace na výrobce nebo poskytovatele služby. 
Vědí pouze, že firma je z Bojkovic a o firmě se dozvěděli při průjezdu městem, o dovolené nebo od známých. Zde i přes sebelepší snahu 
zaměstnanců úřadu je nemožné informaci poskytnout z důvodu nevytvořené databáze.  

Uvedení inzerce do provozu  říjen – listopad 2005 
Zadávání inzerce do systému – bude provádět odbor školství a kultury 
V případě, že má Vaše firma zájem o uvedenou bezplatnou inzerci, prosíme o vyplnění jednoho ze dvou formulářů ( formulář pro práv-

nickou osobu, formulář pro fyzickou osobu)  a jeho odevzdání na Městský úřad. 
Dodatek :
Z důvodu, že město nemá evidenci podnikatelů působících na území Bojkovic a jeho okolí, nemůže  být toto sdělení zasláno všem osobám. 

Uvedené služby mohou využít všechny podnikající právnické a fyzické osoby. Tiskopis na vyplnění je možno obdržet na Městském úřadě Bojkovice 
nebo stáhnout z internetu  www.bojkovice.cz    

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

Rozšíří se webové stránky města ?
Vedení  města Bojkovice má zájem rozšířit oficiální we-

bové stránky města o seznam právnických a fyzických osob 
podnikajících na území Bojkovic a okolí. Proto již v současné 
době dochází k oslovení místních podnikatelů, zda mají zájem 
o  krátkou bezplatnou inzerci na stránkách města.  Nabíd-
ka je určena všem podnikajícím osobám. V případě, že Vy 
jako podnikatel nebo váš známý jste nebyl městem osloven 
a o inzerci máte zájem, můžete si tiskopis  vyzvednout  na  
MÚ v prvním patře dveře číslo 201 nebo stáhnout z internetu 
www.bojkovice.cz 

Věříme, že  podnikající osoby  této nabídky využijí.
Mgr. Miroslav Šmíd, vedoucí odboru rozvoje města a ŽP

Souhlasím se zveřejněním údajů o mé osobě, podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, na 
internetových stránkách  města Bojkovice

Název firmy:  ....................................................................................

IČ:  .....................................................................................................

Sídlo:  .................................................................................................

Registrace na živ.úřadě  ...................................................................

Číslo registrace…………………………   datum vzniku  ........................

Telefon:  ............................................................................................

E – mail:  ...........................................................................................

www stránky :  ..................................................................................

Obor činnosti :   ................................................................................

 ...........................................................................................................

.........................................................................
Podpis fyzické osoby

( formulář pro fyzické osoby)

Souhlasíme s uveřejněním údajů o naší firmě na interne-
tových stránkách  města Bojkovice

Název firmy :  ................................................................................

IČ :  .................................................................................................

Sídlo : ..............................................................................................

Zapsaná u obchodního soudu  .....................................................

 ........................................................................................................

Telefon : .........................................................................................

E – mail :  .......................................................................................

www stránky : ................................................................................

Obor činnosti :  ..............................................................................

 ........................................................................................................

         
.........................................................................

Podpis právnické osoby

( formulář pro právnické osoby)

Muzeum Bojkovska
Muzeum Bojkovska, které na-

jdete v prostorách zámku Nový 
Světlov, je otevřeno denně kromě 
pondělí do konce měsíce září.

Otvírací doba :
úterý – pátek     
9.00 – 12.00     12.30 – 16.30 hod.
sobota, neděle, svátky 
9.00 – 12.00     12.30 – 17.00 hod.
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Obytný dům Husova č.p. 59 v Bojkovicích
Jistě si naši pravidelní čtenáři  vzpomínají na loňské  vydání  zpravodaje  Naše Bojkovsko 

v září, kde jsme občany informovali o  probíhající přestavbě bývalé mateřské školky  na ul. Hu-
sova č.p. 59 v Bojkovicích na malometrážní byty pro příjmově vymezené osoby. 

A dnes, jak vidíte na přiložených fotografiích, je již stavba dokončena. V měsíci červnu 2005  
proběhla kolaudace a široká  veřejnost si  dům mohla prohlédnout dne  20.7.2005.

Pro rekapitulaci uvádíme pár základních informací :
Bylo vybudováno  9 bytů, z toho 3 byty  velikosti 1 + 2 , 6 bytů  velikosti 1 + 1
Dotace ze státního rozpočtu   4 950 000,- Kč
Náklady města Bojkovice cca 3 416 865,- Kč
Zahájení stěhování nových nájemníků od 1. 9. 2005
Byt lze pronajmout  příjmově vymezené osobě ( informace převzata od odboru OOZ)

1. Samostatně žijící osobě, jejíž měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením 
nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství 
zveřejněné Českým statistickým úřadem.

2. Osobě s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl 
v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné 
měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem.

3. Smlouvu o nájmu k bytu vystavěnému s dotací uzavře obec pouze s osobou, která nemá k da-
tu uzavření nájemní smlouvy vlastnické nebo 
spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu 
ani k bytovému nebo rodinnému domu. Tuto 
podmínku musí splňovat i další členové do-
mácnosti, kteří mají v bytě bydlet.

4. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 2 let s  
možností jejího opakovaného prodloužení za 
stejných a nebo změněných podmínek podle 
konkrétní situace nájemce, kterou posuzuje 
obec.

5. Obec může uzavřít nájemní smlouvu i s jinými 
osobami, které nesplňují podmínky pronájmu 
stanovené v odstavcích č. 1, 2, 3, jsou-li k datu 
uzavření nájemní smlouvy uspokojeny všech-
ny žádosti o pronájem osob uvedených v od-
stavci 1, 2.

6. Nájemní smlouva podle odstavce 5 se uzaví-
rá na dobu 1 roku a lze ji prodloužit na dobu 
dalšího roku pouze za předpokladu, že obci 
nebyly podány ke dni uzavření smlouvy nové 
žádosti osob uvedených v odstavcích 1, 2, 3.

Jednotlivec – příjem do 14 428,- Kč. 
Manželská dvojice –  příjem do 27 058,50 Kč.
            Mgr. Miroslav Šmíd, vedoucí odboru 

rozvoje města a životního prostředí

Z činnosti Klubu Světlov 
Klub Světlov je občanské sdružení s veřejně prospěšnou činností. Vychází ze zájmu seni-

orů, ale i mladších občanů, kteří chtějí vyplnit svůj čas rozmanitými činnostmi, získat nové 
poznatky, či si jen tak popovídat. Členský příspěvek činí 100,-Kč za rok.
Některé z akcí, které se uskutečnily : 
Beseda o zvycích s promítáním videa – fašank
Beseda o historii a zajímavostech Bojkovic a okolí – p. Juračka
Besídka k MDŽ – vystoupení dětí škol. zařízení, posezení při harmonice
Beseda o knihách v místní knihovně – B. Gajdová
Výstavka velikonočních výrobků, výzdoba
Přednáška „ Včelařství a zdravá výživa“ – p. Táborský, E. Zemčíková
Památky v Bojkovicích, promítání diapozitivů – M. Klimentová
Oslava Dne matek – vystoupení dětí
Beseda s p. J. Buršíkem – Můj pohled na Ameriku
Ochutnejte ten rozdíl – význam ekolog.potravin, ochutnávka regionálních bioproduktů –   
Ing.M. Drgáč, Mgr. R. Machů
Opékání špekáčků, předprázdninové popovídání

Členové klubu zvou do svých řad další zájemce, kteří se mohou přihlásit u K. Ogrodníko-
vé na MěÚ a nebo přijít rovnou na další setkání, o jehož programu a přesném datu budeme 
informovat na panelu ve výloze MěÚ.

Zveme také zájemce o sborový zpěv, kterým bychom chtěli obohatit další činnost.
Setkání se uskutečňují 1x za čtrnáct dní ve společenské místnosti MěÚ a každý z vás je 

srdečně vítán.                                                                                                   K. Ogrodníková

Český svaz chovatelů 
v Bojkovicích Vás srdečně 

zve na

VÝSTAVU 
DROBNÉHO
 ZVÍŘECTVA,

kterou pořádá v chovatelském
areálu u železničního mostu 

v ulici Mánesova

17. a 18. září 2005
sobota 13.00 – 19.00 hod.

neděle 8.00 – 15.00 hod.

Občerstvení a tombola zajištěna
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Ředitelství ZŠ TGM Bojkovice informuje

Uplynulý školní rok 2004 – 2005 byl poznamenaný změnami, které přinesl nový Školský zákon, platný od 1. ledna 2005. Ten částečně 
pozměnil chod školy především po stránce legislativně organizační, v oblasti výchovně – vzdělávací jsme nadále pokračovali podle vzděláva-
cího programu Základní škola a dlouhodobých záměrů našeho zařízení.

V oblasti materiálně – technické základny bylo zásluhou zřizovatele školy Města Bojkovice zrealizováno centrální schodiště ze Štefá-
nikovy ulice směrem k novému vstupnímu pavilonu za 1 300 000,- Kč. Ze sdružených finančních prostředků byla 13. června t.r. zahájena 
výstavba školního parku s beach volejbalovým kurtem, polyfunkčním hřištěm s umělým povrchem, 18 sektory minigolfu a odpočinkovou 
zónou s chodníky a lavičkami.

V oblasti výchovně – vzdělávací naráží pedagog. sbor stále častěji na nepříjemné, v některých případech až hulvátské chování některých 
dětí, což ukazuje na hluboké výchovné nedostatky v rodinách dětí. Takoví žáci narušují nevhodným chováním výuku, jsou rušivým elemen-
tem třídních kolektivů a vážným způsobem poškozují dobrou pověst školy. Také proto bylo pedagog. radou uděleno 14 napomenutí, 11 důtek 
třídního učitele a 8 důtek ředitele školy. Za vážné porušení školního řádu byl udělen 2. stupeň z chování jednomu žáku a  dvěma žákům 
dokonce 3. stupeň.

Prospěchově si žáci vedli podstatně lépe. Z 586 žáků prospělo 579, z toho 312 s vyznamenáním. 131 dětí mělo na vysvědčení samé vý-
borné. Neprospělo 7 žáků, z nichž 5 má povolenu opravnou zkoušku a 2 žáci musí opakovat ročník.

Samé jedničky na II. stupni měli tito žáci:
6.A -  Radek Mareček, Komňa 289   6.B -  Radomír Durďák, Hostětín 36
 Petr Sedlačík, Bojkovice 665    Pavel Peřestý, Záhorovice 240
 Lucie Křižková, Bojkovice 895   Šárka Kročilová, Záhorovice 239
 Lucie Mlčůchová, Komňa 236   Marta Kročová, Záhorovice 198
 Martina Sedlačíková, Vyškovec 112   Magda Miličková, Záhorovice 270
       Lukáš Kozubík, Pitín 289
6.C -  Iva Hlaučová, Bojkovice 515   6.D - Denisa Krejčiříková, Bojkovice 646
 Ivana Kročilová, Komňa 271    
________________________________________ ________________________________________

7.A -  Jan Urban, Komňa 211   7.B -  Martina Chovancová, Bojkovice 475
 Věra Juračková, Bojkovice 909   Jana Trefilíková, Záhorovice 240
 Dagmar Kozáčková, Bzová 136  7.C -  Michaela Kašpárková, Záhorovice 291
 Jana Michalčíková, Bojkovice 850   Monika Krčová, Záhorovice 361
       Bohumila Maňasová, Pitín 335
________________________________________ ________________________________________
8.A -  Tereza Homolová, Bojkovice 947  8.B -  Josef Drozd, Bojkovice 564
 Andrea Michalcová, Bojkovice 904   Rudolf Kremlica, Bojkovice 619
       Jan Rapant, Bojkovice 937
8.C -  Jakub Krasňák, Bzová 30   8.D -  Petra Malíčková, Záhorovice 35
 Petra Kolářová, Komňa 95
________________________________________ ________________________________________
9.A -  Bohumír Strommer, Bojkovice 1  9.B -  Patrik Koželuha, Bojkovice 37
 Vojtěch Dolina, Komňa 290    Aneta Prná, Záhorovice 228
 Martina Grunová, Přečkovice 76
 Lucie Mikesková, Bojkovice 908  9.D -  Jana Hlaučová, Bojkovice 515
9.C -  Andrea Šimoníková, Bojkovice 714   Kateřina Nováková, Bojkovice 790

Čestné uznání za výborný prospěch a vzorné chování si převzalo na Domě kultury 62 žáků II. stupně a 58 dětí obdrželo čestné uznání za 
vzornou reprezentaci školy v soutěžích (umístění do 10. místa v okresních kolech). 143 dětí mělo na vysvědčení písemnou pochvalu.

Mnohé skupiny žáků včetně talentovaných jednotlivců dělaly čest nejen škole, ale také městu či dokonce celému Zlínskému kraji. 
Ve sportu jsme již tradičně „zabodovali“ a přivedli své svěřence k titulům Přeborník kraje, a to ve volejbale chlapců a v lehkoatletickém ví-
ceboji. Volejbalisty před Mistrovstvím republiky zastavila těžká kvalifikace v Šumperku, kde jsme skončili na 2. místě. Postoupil pouze vítěz 
Dolní Benešov, který se o týden později stal mistrem ČR. Ani my bychom zřejmě nebyli bez šancí. Atleti obsadili na Mistrovství republiky 
v Litomyšli 3. místo, když se Vašek Gabrhel stal absolutním Mistrem České republiky. Celá řada výborných umístění v rámci okresu i kraje 
potvrdila dobré jméno školy a správnost sportovních tříd.

V naukových soutěžích 3 naši žáci úspěšně bojovali v krajských kolech, mnozí vybojovali v okresních kolech umístění v 1. desítce.
Na střední školy bylo přijato 57 žáků, což je 61,96 %, na SOU bylo přijato 35 žáků, což je 38,04 %.

Školní rok 2005 – 2006 bude zahájen ve čtvrtek 1. září. Žáci 1. – 2. ročníku se shromáždí v 7.45 hod. před 
budovou bývalé obecné školy (pošta), žáci 3. – 9. ročníku ve stejný čas před školským areálem na Štefánikově 
ulici. Všichni budou mít přezůvky a tašky na učebnice a školní potřeby.
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Vzpomínkové pálení hranice 
za Mistra Jana Husa

Ke kulatému 590. výročí upálení Mistra Jana Husa připravi-
la Tělocvičná jednota SOKOL Bojkovice tradiční vzpomínkové 
pálení hranice u mohyly Svatopluka Čecha‚ spojené s večerní 
vycházkou. To se uskutečnilo 6. července 2005 po 20. hodině. 
U zapálené vatry byl program s projevem, písněmi “Tam na bře-
hu Rýna hranice vzplála“ a “Šestého července, na strahovských 
hradbách“ a též s ohňostrojem.

 V projevu bylo vyzvednuto, že význam M. J. Husa spočívá 
v jeho osobní statečnosti, neboť i když si mohl zachovat život, 
kdyby odvolal své reformní názory na tehdejší stav v církvi a spo-
lečnosti, obětovat jej raději za svoji pravdu. Jeho učení a snahy 
v teologické, sociální i národní oblasti vyvolaly obrovský ohlas 
v českém národě. Husitské hnutí bylo výrazem jeho velkého vze-
pjetí a ovlivnilo na mnohá desetiletí i dějiny střední Evropy. 

Uplynulo téměř 6 století a význam Jana Husa je stále uzná-
ván a připomínán. Český národ si i v nejtěžších dobách připomí-
nal 6. července jeho životní osud, boj za pravdu a spravedlnost 
i jeho velký vliv doma, ale i za hranicemi. Městečko Bojkovice 
pojmenovalo již po 1. světové válce jednu ze svých ulic Huso-
vým jménem. A papež Jan Pavel II. označil Jana Husa za refor-
mátora církve- nikoliv za kacíře. 

Tradice vzpomínkových pálení hranice za Mistra Jana Husa 
v Bojkovicích sahá až do doby Rakousko—Uherska. Zvláště za 
1. republiky se zúčastňovaly průvodů a pálení vatry na návrší 
u Osičí stovky občanů. Ve stejnou dobu byly páleny hranice i na 
kopcích okolních obcí, což vytvářelo zajímavý kolorit. 

Hodně bojkovických občanů již navštívilo se sokolským zá-
jezdem Husovo muzeum v Kostnici a místo upálení. Muzeum 
se nachází v domě, kde byl Hus ubytován předtím, než byl uvěz-
něn. O dům s muzeem se vzorně stará město Kostnice a náš 
stát. Je hojně navštěvováno Čechy i cizinci. Je zajímavé, že se 
v něm neplatí vstupné. 

V místě, kde byl upálen na hranici Mistr Jan Hus a po něm 
později i kněz Jeroným Pražský, je umístěn obrovský bludný ká-
men. Ten je obklopen pečlivě udržovanou květinovou a strom-
kovou výzdobou. Na balvanu jsou z jedné strany vysekána 
a vyzlacena osobní data Jana Husa a z druhé data kazatele Jero-
nýma Pražského. Rovněž jedna z hlavních ulic města Kostnice 
se jmenuje “Husova“. 

Mistr Jan Hus je oprávněně označován za jednoho z největ-
ších Čechů. Potvrzuje to i skutečnost, že den jeho upálení se stal 
státním svátkem. 

Květoslava Ogrodníková 

Základní umělecká škola Bojkovice Vás zve 
na 2. ročník 

setkání učitelů, žáků a přátel školy

„Hudební podzim v Bojkovicích – 2005“
neděle 2. října 2005 – v 16 hodin

KD Bojkovice

ZUŠ Bojkovice opět vítá 
malé umělce a umělkyně ...

... každý z nás se může stát umělcem či umělkyní. Tu největší 
a mnohdy i jedinečnou šanci dostáváme  v dětství. Neboť každé 
dítě, přivedené rodiči k některému z  oborů základního uměleckého 
vzdělávání, chtě nechtě - dříve nebo později, začne tvořit a vytvářet 
malá umělecká díla. Každý takový tvoreček se stává malým umělcem 
možná již dávno před svým prvním vystoupením (hudebním či ta-
nečním), před svou první výstavou.

Systematické a státem podporované vzdělávání v uměleckých 
oborech, počínaje poskytováním základů v ZUŠ a konče středoškol-
skou a vysokoškolskou přípravou na profesionální uměleckou či pe-
dagogickou dráhu jedinců, nemá ve vyspělých zemích obdobu, a 
proto nám ji jako jednu z nemnoha věcí také závidí. Český stát si na-
štěstí drží  síť základních uměleckých škol i přes všechna proroctví 
jejich přechodu do soukromého sektoru, což by patrně znamenalo 
radikální úbytek ZUŠ-ek především v oblastech s vysokou nezaměst-
naností a na malých městech. Základní umělecká škola Bojkovice by 
pravděpodobně patřila k těm, jejichž dny by byly brzy sečteny. 

Využívejme tedy stále se rozšiřujících služeb 
Základní umělecké školy Bojkovice

a nezmeškejme zahájení školního roku 2005/2006 !

čtvrtek 1. září 2005 – od 13.00 do 16.00 hodin v ZUŠ
ZAHÁJENÍ, DOMLUVA PRVNÍCH VYUČOVACÍCH HODIN

 A ROZVRHŮ

V první polovině září pak ZUŠ ještě přijme zájemce o studium :

TANEČNÍ OBOR 
- zaměření na klasický a jazzový tanec (moderní hudba) 
- dívky i chlapci ve věku mezi 6-ti a 18-ti lety 

VÝTVARNÝ OBOR 
- kresba, malba, grafika a keramika 
- dívky i chlapci ve věku mezi 6-ti a 18-ti lety 

HUDEBNÍ OBOR 
- omezený počet volných míst pro žáky od 2. třídy ZŠ: 
- hra na kytaru, zobcovou flétnu a jiné dech. nástroje, akordeon
- s ó l o v ý   zpěv  - pěvecká hlasová výchova
- s b o r o v ý  zpěv - Tulipán a Tulipánek
- žáky 1. tříd ZŠ do přípravné hudební výchovy (P H V)

Více informací o činnosti školy můžete od 1. září 2005 najít na no-
vých webových stránkách školy: www.zus-bojkovice.info, které budou 
v průběhu školního roku pravidelně aktualizovány.

Všechny žáky i nové uchazeče srdečně zvou k zahájení šk. roku 
2005/2006

 ředitelka Eva Regináčová a kolektiv pedagogů ZUŠ Bojkovice


