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guru, Bojkovice, do pořadníku o přidělení 
bytové jednotky v Domě s pečovatelskou 
službou, Tovární 120, Bojkovice 

� vzala na vědomí  zápis ze schůze komise 
sociální a zdravotní ze dne 30.8.2005

dne 15. září 2005 
� schválila nájemní smlouvu  na pronájem 

autocampu Bojkovice  mezi městem Bojko-
vice a Eurocamping Bojkovice s.r.o., Štefá-
nikova ulice 

� schválila zveřejnění na úřední desce záměr 
města na pokácení těchto dřevin rostoucích 
na pozemku města p. č. 377/1 v k.ú. Bojko-
vice, ulice Mánesova II:

 - 1 ks „Cypřišek Lawsonův“ (Chamaecypa-
ris lawsonina) – trojkmen,  obvod jednotli-
vých kmenů měřených ve výšce 130 cm nad 
zemí je 26 cm, 28 cm, 37 cm

 - 2 ks „Jedle stejnobarvá“ (Abies concor), 
obvod kmenů ve výšce 130 m   nad zemí je 
57 cm, 66 cm.

 Žadatel o pokácení uhradí městu hodnotu 
pokácených dřevin stanovenou znaleckým 
posudkem. Částka bude poukázána na účet 
města před pokácením. Dále uhradí nákla-
dy spojené s pokácením dřevin.  

� schválila přidělení bytu č. 1 v Bojkovicích, 
části Bzová čp. 9, manželům Berkyovým, 
bytem Krhov, od 1.10.2005 do 30.9.2007

� schválila bezúplatné užívání prostor Kultur-
ního domu v Bojkovicích dětským folklor-
ním souborem Světlovánek Bojkovice dne 
9. prosince 2005 – Vánoční koncert 

� schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci „Dostavba školního hřiště ZŠ TGM 
Bojkovice“ mezi firmou BEST Bojkovice, 
spol. s r.o. se sídlem Štefánikova 559,  Boj-
kovice, a městem Bojkovice, Sušilova 952,  
Bojkovice  

� schválila zveřejnění po dobu 15-ti dnů na 
úřední desce města záměr pronajat poze-
mek p.č. 2972/28 trvalý travní porost o 
výměře 1501 m2, lokalita Potok v k.ú. Boj-
kovice 

� schválila podepisování účetních a bankov-
ních dokladů, příkazů k úhradě za město 
Bojkovice pro tyto osoby: Mgr. Josef Langr, 
František Slavíček,  Květoslava Ogrodníko-
vá, Ing. Josef Mlček, Ing. Lada Savarová, 
Helena Hustáková

� neschválila  odprodej části pozemku p.č. 
5436/2 ost. pl., ost. komunikace v k.ú. Boj-
kovice paní Waltraud Křížkové, bytem  Boj-
kovice                

� neschválila revokaci usnesení Rady měs-
ta Bojkovice č. 1322/63/2005 ze dne 
25.5.2005 ve věci vybudování příjezdové 
komunikace k domu čp. 261 z ulice Má-
nesova II 

� revokovala usnesení  Rady města Bojkovice 
č. 16/2/2002 ze dne 27.11.2002

� doporučila ZM revokaci usnesení ZM č. 
481 ze dne 9.4.2002

� doporučila ZM schválit uzavření dohody o 
narovnání vlastnického práva k pozemku 
p.č. 2982/12, ostatní plocha, rekr. plocha 
o výměře 254 m2 mezi městem Bojkovice, 
p. Janou Rumánkovou, Čtvrť 1. máje 722,  

Bojkovice, a p. Miroslavem Skácelem, Nad 
Zahradami čp. 893, Bojkovice 

� vzala na vědomí zápis ze schůze komise kul-
turní, školské, výchovy a vzdělávání ze dne  
30.8.2005

dne 27.  září 2005
� schválila   užívání pozemků: 
  p.č. 2976/55 o výměře 4 572 m2, trvalý trav-

ní porost  (ttp)
 p.č. 2976/59 o výměře 2 487 m2, trvalý trav-

ní porost  (ttp)
 p.č. 2976/60 o výměře 10 490 m2, trvalý 

travní porost  (ttp)
 p.č. 2976/10 o výměře  32 893 m2, trvalý 

travní porost  (ttp)
 a dřevěné chaty umístěné na pozemku p.č. 

2976/56 vše v k.ú. Bojkovice za účelem 
využívání pozemků pro jízdu motocyklů  
„motokros“ za těchto podmínek: nájemce 
bude na své náklady: udržovat motokroso-
vou trať, udržovat chatu včetně provádění 
drobných oprav, hradit spotřebu el. energie 
vlastníku odběrného místa,  zabezpečí mo-
tokrosovou trať a vyznačí provozní dobu 
areálu 

    středa 16.00 – 19.30 hodin 
    sobota  9.00 – 11.30 hodin 
        6.00 – 19.30 hodin 
      -  celý areál bude přístupný veřejnosti, panem 

Stanislavem Kročilem, bytem Bojkovice 
� schválila pronájem části pozemku parc. č. 

500/3 o výměře 250 x 480 cm v k.ú. Boj-
kovice, parkovací místo č. 21 v Bezručově 
čtvrti za účelem parkování osobního auto-
mobilu pro pana Josefa Zábojníka, bytem  
Bojkovice.Vybudování parkovacího místa 
se bude řídit podmínkami danými odborem 
RMŽP.

� schválila zveřejnit na úřední desce po dobu 
15-ti dnů záměr města  na pronájem části 
pozemku parc. č. 377/1 o výměře 250 x 480 
cm v k.ú. Bojkovice, parkovací místo č. 19, 
Mánesova II, Bojkovice za účelem parková-
ní osobního automobilu. Vybudování par-
kovacího místa se bude řídit podmínkami 
danými odborem RMŽP.

� schválila zveřejnění na úřední desce po 
dobu 15-ti dnů záměr města  na pronájem 
části pozemku parc. č. 377/1 o výměře 
250 x 480 cm v k.ú. Bojkovice, parkova-
cí místo č. 20, Mánesova II, Bojkovice za 
účelem parkování osobního automobilu.                           
Vybudování parkovacího místa se bude ří-
dit podmínkami danými odborem RMŽP.

� schválila zveřejnit na úřední desce města 
po  dobu 15-ti dnů záměr města na  proná-
jem části pozemku parc. č. 377/1 o výměře 
250 x 480 cm v k.ú. Bojkovice, parkovací 
místo č. 21, Mánesova II, Bojkovice za 
účelem parkování osobního automobilu.                           
Vybudování parkovacího místa se bude ří-
dit podmínkami danými odborem RMŽP.

� schválila bezúplatné užívání prostor Kul-
turního domu  (levé přísálí) v Bojkovicích 
Klubem SDŽ Bojkovice dne 21. října 2005 
– Miss růže – kulturně sportovní akce včet-
ně diskotéky pro děti

� schválila jednat o prodeji pozemků v k.ú. 

Bojkovice dle nabídky paní Jiřiny Liškové, 
bytem Uherský Brod, za cenu ve výši 30%  z 
ceny znaleckého posudku a úhrady daně z 
převodu nemovitosti

� schválila stanovené podmínky pro obec 
Pitín – zásah do majetku města Bojkovice 
při realizaci stavby „Odkanalizování obce 
Pitín“

� schválila zveřejnění na úřední desce města 
po dobu 15-ti dnů záměr města na  směnu 
části pozemku p.č. 1709/1 v k.ú. Bojkovice 
od p. Zdeňka Pláška, bytem Uherský Brod, 
za část pozemku p.č. 3705 v k.ú. Bojkovice 
ve vlastnictví města Bojkovice o přibližné  
výměře  20 m2, přesná výměru bude sta-
novena geometrickým plánem na oddělení 
pozemků 

� schválila zvýšení limitu pokladní hotovosti 
příjmové pokladny města do 30.11.2005 na  
50 000,- Kč

� schválila vysazení okrasných keřů ve dvoře 
Domu s pečovatelskou službou, Tovární 
1020, Bojkovice – pozemek p.č. 5552 v k.ú. 
Bojkovice na náklady pana Petra Maňáska, 
bytem Bojkovice 

� schválila   financování nezbytných nákladů 
na zprovoznění obchodu potravin v Přečko-
vicích (jedná se o náklady spojené s výmal-
bou, hygienou a E.ONem)

� neschválila žádost Fonoklubu Uherské Hra-
diště, občanské sdružení, Svatováclavská 
433, o zveřejnění reklamy a tím o finanční 
podporu projektu „ S pověstí od Chřibů k 
Velké Javořině“ ve výši min. 2 000,- Kč 

� neschválila realizaci oprav chodníků a  ruše-
ní pískovišť v areálu DDM Bojkovice v roce 
2005 z nedostatku finančních  prostředků

� doporučila ZM ke schválení dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 10 - 04/335/2004 mezi 
ZEVOS a.s. Uherské Hradiště, a městem 
Bojkovice, včetně navýšení finančních pro-
středků na schodiště ZŠ TGM z částky 1 
450 000,-  Kč na částku 1 480 628,- Kč

� doporučila ZM ke schválení úpravu rozpoč-
tu města Bojkovice na rok 2005 – rozpočto-
vé opatření 2/2005

� doporučila ke schválení rekonstrukce pro-
stor v budově Penzionu Bojkovice pro do-
mov důchodců v částce 100 000,- Kč. Tato 
akce je finančně zahrnuta v rozpočtovém 
opatření č. 2/2005 a finančně kryta odvo-
dem částky 100 000,- Kč z příspěvkové or-
ganizace do rozpočtu zřizovatele.

� doporučila ZM  ke schválení návrh na do-
vybavení druhé technologické linky ČOV 
v Bojkovicích v rozsahu navrhovaném OR-
MŽP

� doporučila ZM k projednání žádost TJ Boj-
kovice o dofinancování akce „Víceúčelové 
hřiště ZŠ TGM Bojkovice“ z rozpočtu měs-
ta v roce 2006

� vzala na vědomí  zápis ze zasedání OV Pře-
čkovice ze dne 25.9.2005

 

dne 12. října 2005 
� schválila pronájem pozemku p.č. 2972/28 

trvalý travní porost o výměře 1.501 m2, lo-
kalita Potok, v k.ú. Bojkovice p. Karlu Ra-
kovi, bytem  Bojkovice 
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� schválila dodatek č. 2 k nájemní smlouvě 
mezi městem Bojkovice a Základní umělec-
kou školou Bojkovice 

� schválila proplacení finanční částky ve výši 
1.932,50 Kč za dopravu souboru Světlová-
nek při reprezentaci města Bojkovice na 
Dnech kultury a památek v Uherském Bro-
dě dne 11.9.2005

� schválila zveřejnění na úřední desce záměr 
města na pokácení těchto dřevin rostou-
cích na pozemku města p.č. 3670/3 v k.ú. 
Bojkovice, ulice Jiráskova: 1 ks  Cypřišek 
Lawsonův, obvod kmene měřený ve výšce 
130 cm nad zemí je 158 cm, 1 ks   okrasný 
keř poléhavého jalovce

� schválila Plán zimní údržby místních komu-

nikací pro město Bojkovice na období 2005 
– 2006

� schválila smlouvu o dodávce programového 
systému uzavřenou mezi městem Bojkovice 
a Kvasar, spol. s r.o., Zlín, (softwarové vy-
bavení – personalistika a mzdy – PERM, 
verze 3.0)                                        

� schválila poskytnout finanční příspěvek ve 
výši 500,- Kč Českému červenému kříži  - 
Úřadu oblastního spolku v Uherském Hra-
dišti, na úhradu nákladů spojených s přije-
tím mnohonásobného bezpříspěvkového 
dárce krve (160x) pana Františka Šopíka, 
Bezručova čtvrť 801, Bojkovice, hejtmanem 
Zlínského kraje dne 23.11.2005

� doporučila ZM   k projednání zprávu z ob-

lasti kultury  a souvisejících činností provo-
zovaných městem Bojkovice 

� doporučila ZM  ke schválení výjimku z po-
čtu dětí pro školní rok 2005 – 2006

    MŠ 1. máje   3. tř. z 24 do 26 dětí
   Štefánikova ulice  2. tř. z 24 do 27 dětí
                                  3. tř. z 24 do 25 dětí 
� doporučila připravit podklady pro realizaci 

generální opravy staré budovy ZŠ TGM, 
Štefánikova 460, Bojkovice včetně vybudo-
vání víceúčelového hřiště. Odpovídá:  Fran-
tišek Slavíček, termín: duben 2006

� doporučila ZM ke schválení vstup města 
Bojkovice do Místní akční skupiny při Mik-
roregionu Bojkovsko 

Železniční přejezd v ulici Komenského
V současné době probíhá oprava odvodnění silnice III./49516 ulice Komenského v Bojkovicích  v těsné blízkosti železničního přejez-

du.
Celá akce je rozdělena na dvě etapy :
I. etapa – r. 2005 je pouze odvodnění silnice, tzn. že je budována vpusť přes celou šířku vozovky se svedením do stávající kanalizace 

a úpravy části příkopu s položením žlabů. Investorem akce je Ředitelství silnic Zlínského kraje s finanční spoluúčastí města Bojkovice 
– celková částka je 260 000,- Kč. Akce se provádí za provozu s částečným dopravním omezením. Termín dokončení – začátek listopadu 
2005. Akci provádí Správa a údržba silnic Slovácka Uherský Brod.

II. etapa bude probíhat v r. 2006 s dokončením a povrchovou úpravou železničního přejezdu v předpokládaných finančních nákladech 
1 mil. Kč.

Z technických důvodů stanoveného postupu a terénu pro finanční náročnost musela být akce rozdělena na dvě etapy. Investorem 
dokončení železničního přejezdu v r. 2006 budou České dráhy, a.s., správa dopravní cesty Zlín.

          ORMŽP 

Jistě si pravidelní čtenáři zpravodaje Naše Bojkovsko vzpomínají na lednové vydání, v němž jsme veřejnost informovali o probíhajícím 
průzkumu, který se týkal  napojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci. Průzkum se prováděl u nemovitostí, které jsou v dosahu veřejné kana-
lizace. Zde se vycházelo z podkladů získaných od Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. Uherské Hradiště - porovnání vodného a stočného.

Výsledky : Celkem bylo rozesláno 109  dotazníků
 Nepodařilo se  doručit 5  dotazníků
 Na dotazník nereagovalo 5  vlastníků nemovitostí
 Na kanalizaci přiznalo napojení 47 vlastníků nemovitostí
 Vlastní ČOV mají  4  vlastníci nemovitostí

Příslib napojení se na kanalizaci v roce  : 2005    5  vlastníků nemovitostí
 2006    6  vlastníků nemovitostí
 2007    4  vlastníci nemovitostí
 2008  15  vlastníků nemovitos tí

�   18 vlastníků nemovitostí se vyjádřilo takto : vlastní žumpa na vyvážení, trativod, nevím co bude s domem, dům neobydlen,  na kanalizaci 
se nelze napojit  atd., 25 vlastníků nemovitostí má svůj odpad sveden do řeky Olšavy. V tuto chvíli se spousta z Vás určitě oprávněně ptá:
a co dál ? O povinnostech napojit nemovitost na kanalizaci dle  zákona 274/2001 Sb. v platném znění a postupu správních orgánů, jak tuto 
zákonnou povinnost zajistit, jsme vlastníky nemovitostí informovali při rozesílání dotazníků. Veřejnost byla informována prostřednictvím 
zpravodaje Naše Bojkovsko. 

V současné době připravuje ORMŽP kontrolu napojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci v místních částech Bojkovic,  Krhově a Bzové.  
Je pravda , že průzkum zde  již proběhl před 2 lety , ale převážná většina občanů, kteří jsou na místní kanalizaci napojeni, dotazníky neode-
vzdali  a tímto nepřiznali povinnost platit stočné.

Zde upozorňujeme občany na skutečnost , že město ve spolupráci se Slováckými vodárnami a kanalizacemi Uherské Hradiště začne prů-
běžně provádět monitorování veškerých kanalizací jak v Bojkovicích, tak v místních částech pomocí speciální kamery . Při zjištění , že jsou 
z nemovitosti odpadní vody do kanalizace vypouštěny bez uzavření  smlouvy o odvádění odpadních vod, hrozí vlastníku nemovitosti pokuta 
a zpětné uhrazení stočného za tři roky. Tímto sdělením chceme občany  včas upozornit na následky, které jim mohou vzniknout při zatajení 
skutečnosti . Myslíme si , že je lépe čestně přiznat pravdu než čelit následným potížím.   

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

PRŮZKUM NAPOJENÍ NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI
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S účinností od 1.10.2005 vešel v platnost zákon č. 168/2005 Sb., 
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 
ve znění pozdějších  předpisů, a některé další zákony, a zákon č. 
218/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1991 Sb., o sociálním 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb.,o 
životním minimu.Nová právní úprava (dále jen novela) mimo jiné 
podstatně vylepšuje finanční situaci občanů pečujících o blízkou 
nebo jinou osobu. Jelikož dávka sociální péče – příspěvek  při péči 
o osobu blízkou nebo jinou je u našeho úřadu třetí nejvíce posky-
tovanou dávkou, dovolujeme si Vás obeznámit s nejpodstatnějšími 
změnami.

Výše příspěvku při péči o osobu blízkou (dále jen POB) se od 
října t.r. z částky 3 776,- Kč zvýšila na  5 310,- Kč v případě péče 
o jednu osobu. V případě péče o dvě a více osob se POB zvýšil z  
6 490,- Kč na 9 086,- Kč. I nadále však platí podmínka, že péče musí 
být zajišťována osobně, celodenně a řádně.

Příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou náleží občanovi, 
který zabezpečuje péči o osobu, která je 

a)  převážně nebo úplně bezmocná
b)  starší 80 let a je částečně bezmocná
Příspěvek náleží též občanovi, který pečuje o jinou než blízkou 

osobu, pokud spolu žijí v domácnosti. 
POB též náleží rodiči nebo prarodiči, popř. jinému občanovi, kte-

rý převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu, pečujícímu osobně, celodenně a řádně o nezleti-
lé dítě starší jednoho roku, které je podle zvláštního předpisu dlouho-
době těžce zdravotně postižené a vyžadující mimořádnou péči. 

K tomu, aby rodič mohl pobírat POB, musí splňovat mimo jiné 
podmínku celodenní péče. Aby mohla být péče kvalitní, musí rodi-
če také odpočívat. S ohledem na tuto potřebu rodičů pečujících o 
postižené dítě se podmínka celodenní péče považuje za splněnou i 
v případech, kdy takové dítě bude ve školní družině, školním klubu 
nebo středisku zájmové činnosti. 

Oproti předcházejícímu stavu mohou POB pobírat i ti, kteří peču-
jí o osobu blízkou (např. babičku) a zároveň pobírají rodičovský pří-
spěvek při  péči o dítě ve věku do čtyř (popř. do sedmi let). V tomto 
případě novela umožňuje souběh těchto dávek.Rovněž je umožněn 
souběh POB s odměnou pěstouna ze systému státní sociální podpo-
ry. Nová právní úprava zároveň umožňuje souběh pobírání POB s 
vdovským a vdoveckým důchodem. 

Novela zákona rovněž pamatovala na případy, kdy si občané při 
pobírání POB přivydělávají. Nová právní úprava umožňuje si přivy-
dělat maximálně 5.900,- Kč čistého příjmu měsíčně, aniž by o POB 
přišli. 

U občanů, kteří pečují o blízké nebo jiné osoby a kteří s ohle-
dem na nedostatečný příjem žádají o dávku sociální péče vázanou 
na sociální potřebnost, případně již jsou příjemci této dávky sociální 
péče, se do příjmu rozhodného pro posouzení sociální potřebnosti i 
při rozhodování o výši dávky započítává přiznaný příspěvek pouze 
jednou polovinou. 

Podrobnější informace ohledně změny příspěvku při péči o oso-
bu blízkou získáte v úřední dny na našem MěÚ. 

   D. Sojková

Informace ze sociálního úseku 

Stavba byla zahájena v prosinci roku 2003 a dokončena v srp-
nu 2005. Dodavatelem celé akce byla firma Stunex Uherský Brod. 
Bylo prostavěno 10 529 902,- Kč, z toho poskytnuta dotace od 
Státního fondu rozvoje bydlení ČR ve výši 7 700 000,- Kč. Město 
Bojkovice se podílelo na dofinancování ve výši kolem 3 mil. Kč.

Bylo vybudováno 14 malometrážních bytů, z toho 4 garsonié-
ry do 25 m2, 6 bytů 1 + 1 do 43 m2, 2 byty 2 + 1 do 80 m2 a 2 byty 
2 + kk do 60 m2.

Objekt je napojen na veřejný vodovod, ve dvorní části umístě-
na nová ČOV, ohřev TUV zabezpečen 2 ks el.bojlerů a vytápění 
teplovodním kotlem Karborobot se zásobníkem na uhlí a auto-
matickým zauhlováním včetně měření a regulace.

Objekt bude využíván pro ubytování a bydlení příjmově vy-
mezených občanů z místa a blízkého okolí po určitou dobu, dle 
uzavřené smlouvy s městem.

  ORVŽP

Dokončení rekonstrukce domu čp. 89, Krhov se vznikem malometrážních bytů
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Dokončení rekultivace skládky „Vranovy Žleby Bojkovice“
Vlastní rekultivace byla zahájena 16.8.2004 a dokončena v měsíci srpnu 2005. Byly provedeny zemní práce v objemu 20 

000 m3, příprava pláně 19 000 m2, úprava svahů 19 400 m2 a položení izolační nepropustné fólie 17 000 m2. Na tuto fólii byla 
navezena propustná vrstva v tloušťce 30 cm a zemina na výšku 70 cm. Na zatravnění byla použita bělokarpatská luční směs. 
Pro případný výskyt zbytkového plynu bylo instalováno 6 ks odvětrávacích průduchů. Odvodnění povrchových vod je zajištěno 
jak drenáží pod povrchem, tak betonovými žlaby na terasách a po obvodu příkopy z kamenného záhozu v betonovém loži. Tyto 
povrchové vody jsou svedeny do stávající vodoteče.

Podzemní voda je svedena do nově vybudované plastové jímky a odtud přečerpávána do kanalizace v Husově ulici s odto-
kem na ČOV.

Monitorování bude probíhat ještě mnoho let.
Mezi skládkou a soukromými zahradami je zabezpečen 

přístup a příjezd.
Celá akce si vyžádala finanční náklady ve výši 35 568 413,- 

Kč, z toho dotace od Státního fondu životního prostředí ČR 
činí 80%, to je 28 454 730,- Kč, zbývající rozdíl 7 113 683,- Kč 
doplatí město Bojkovice z úvěru.

Celou stavbu provedla firma Skanska DS a.s. a je třeba 
touto cestou poděkovat stavbyvedoucímu panu Ing. Pryčovi a 
jeho spolupracovníkům za dobře provedené dílo.

Rekultivací skládky „Vranovy Žleby“ dojde ke zlepšení ži-
votního prostředí a k minimalizaci znečištění podzemních a 
povrchových vod.                                                        ORMŽV

Jaká bude vánoční výzdoba
V současné době se město připravuje 

na tradiční vánoční výzdobu. A zde si musí-
me připomnět  kritiku ze strany občanů na 
výzdobu roku 2004. V současné době je v 
možnostech města v návaznosti na finanční 
prostředky použít pouze již dříve zakoupe-
nou výzdobu. Jedná se o 14 kusů neono-
vých světelných obrazců a čtyři světelné 
hady. S ohledem na stáří a poruchovost této 
výzdoby se do budoucna počítá s postupným nákupem méně finančně náročných  žárovkových typů ( viz přiložený  obrázek). Tento systém 
výzdoby bychom chtěli nastartovat  i za pomoci Vás občanů a podnikatelů města.

Občané mohou městu pomoci tím, že si provedou výzdobu svých domů , právnické osoby mohou  městu  pomoci zapůjčením vlastní 
světelné výzdoby nebo sponzorským darem, darováním výzdoby nebo pomocí finančního daru na nákup výzdoby.

V případě zapůjčení výzdoby nebo finančního sponzorského daru bude město akceptovat možnost zveřejnění dané firmy na základě 
vzájemné dohody. Děkujeme za pochopení.                                                                                                                                     ORMŽP

Muzeum Bojkovska
Muzeum Bojkovska najdete v severním křídle zámku Nový Světlov. 

Muzeum v letošním roce navštívilo /v měsíci dubnu jen o víkendech, od 
května do září každý den kromě pondělí/ 4 281 návštěvníků, z toho 2 405 
dospělých a 1 876 dětí a důchodců. Další návštěvníci využili  volného 
vstupu 18. 5. 2005, kdy se slaví Den muzeí. Návštěvnost v letošním roce 
byla vyšší o 410 osob oproti loňskému roku.

Příjem muzea ze vstupného byl  66 860,- Kč, příjem z prodeje knih, pohlednic, turistických 
známek atd. do pokladny města byl 12 820,- Kč.

Muzejní fond je nutné doplňovat i o další exponáty, proto  touto formou oslovuji všechny, 
kteří mají materiály, které by mohly doplnit naše muzeum, o jejich zapůjčení.Využíváme scaner 
a tím uchováváme některé dostupné materiály od občanů v  elektronické podobě. Chceme 
doplňovat historická fakta o našem městě, protože hodně materiálů mizí nenávratně v kontej-
nerech. 

Spolupracujeme se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, Muzeem jihovýchodní Mora-
vy ve Zlíně /František Zuska se zúčastňuje tradičního Mikulášského předvádění včetně výuky 
zájemců o výrobu slaměných ozdob./ 

Muzeum J.A.Komenského využilo možnosti zapůjčení historického dětského kočáru na vý-
stavu Dětské odívání v první polovině 20. století. Možnosti zapůjčení využilo i Vlastivědné muzeum v Šumperku. Plastika gotické Madony 
je ozdobou výstavy Církevní umění gotiky a renesance na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku.

Od 3. 3. 2005 je Muzeum Bojkovska členem Asociace muzeí a galerií České republiky.                                                                   MŠ


