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ZUŠ Bojkovice, SRPŠ při ZUŠ Bojkovice a Smíšený pěvecký 
sbor NOTABENE Bojkovice - pořadatelé ADVENTNÍHO KON-
CERTU 

konaného dne 11. prosince 2005 v chrámu sv. Vavřince v Bojko-
vicích ještě jednou děkují všem zúčastněným za přízeň a především 
za dobrovolné vstupné, které po úředním rozpečetění pokladničky 
činilo 6 814 Kč  a bylo zasláno na konto „Pomozte dětem“ k reali-
zaci projektů pro znevýhodněné a ohrožené děti v ČR.

MALÁ DĚTSKÁ OLYMPIÁDA PODRUHÉ 
Podzim nás mile překvapil pěkným a teplým počasím, a proto 

letošní olympiáda se mohla uskutečnit až 7. října 2005. Aby moh-
lo soutěžit více dětí, využili jsme hřiště TJ ZEVETA pro děti z MŠ 
Čtvrť 1. máje a hřiště SOKOLA pro děti Štefánikova. Děti byly roz-
děleny do kategorie starších a mladších. 

Závodilo se v běhu, hodu míčkem a skákání na gymnastických 
míčích.  Kdo nezávodil, ten z plna hrdla povzbuzoval kamarády 
k lepším výkonům. Po závěrečném vyhlášení vítězů nebyl žádný 
poražený, vítězové dostali medaile a diplomy a my ostatní píšťalky 
a sladkostí. S úsměvem na tváři, bonbonem v puse a píšťalkou a me-
dailí na krku se nám vesele šlo do školky na zasloužený oběd. Foto-
grafie můžete shlédnout na internetových stránkách. 

Nejenom sportem žijí naše školky, ale taky kulturou.  V říjnu bylo 
v MŠ divadlo s pohádkou Tři prasátka a zájezd do divadla ve Zlíně 
na pohádku Perníková chaloupka. A v říjnu taky opět začal KLUB 
MAMINEK. V MŠ Štefánikova každou sudou středu a v MŠ Čtvrt‘ 
1. máje v lichou středu. Přijďte si se svými dětmi pohrát a popovídat 
s jinými maminkami. Jste srdečně zváni. 

A už je tady adventní předvánoční čas. Při rozsvěcování vánoč-
ního stromu na DDM vystoupily s vánočním programem děti z MŠ 
Čtvrt‘ 1. máje pod vedením paní učitelek Hany Šmigurové a Mirosla-
vy Králíkové. Děti z MŠ Štefánikova s paní učitelkou Věrou Kozáč-
kovou a Dagmar Peřestou připravily program k Mikuláši, se kterým 
vystoupily na KD. 

Další naše předvánoční akce: 
- výroba adventních věnečků z materiálů, které si děti během 

podzimních vycházek nasbíraly a usušily 
- pečení a zdobení perníků 
- zájezd na divadelní představení do Luhačovic Cesta za vánoční 

hvězdou Mikuláš s čertem v MŠ‚ žáci Základní školy praktické
a Církevní střední odborné školy

 - Vánoční besídka v MŠ 

A vrcholem bude společné zpívání dětí z obou mateřských škol 
u vánočního stromu ve městě. 

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli na dárky k Mikuláši 
a pod vánoční stromeček: 

Albo Schlenk, Statestrong, ZETES, Mlčková Ště-
pánka a Lubomír, Lékárna PharmDr. Bobčíková, 

Lékárna BTC TRADE, Pekárna Kurtinovi, Potravi-
ny Emka, Potraviny Hruška - TIS. 

Dále Vás zveme na jubilejní 5. ročník 
SPORTOVNÍHO DOPOLEDNE RODIČŮ A DĚTÍ

Ve sportovní hale 4. 2. 2006 se začátkem v 9 hodin. 
Přijďte všichni, kteří si chcete zasportovat s dětmi

 nebo se jen podívat a pobavit. 
Občerstvení je zajištěno. 

Přejeme Všem lidem hezké Vánoce a do nového roku 
2006 zdraví, štěstí, spokojenost. 

Zdeňka Zemčíková, MŠ Štefánikova 

Základní umělecká škola Bojkovice 
Vám přeje

šťastné prožití Vánočních svátků 
- rodinnou pohodu, 

radost ze vzájemného obdarovávání 
a hodně štěstí, 

zdraví a úspěchů v novém roce 2006 !

Smíšený pěvecký sbor NOTABENE Bojkovice 
Vás již tradičně zve na 

„Vánoční zpívání u Katky“ 
 čtvrtek 22. prosince 2005 

začátek v 18.00 hodin   
*  spoluúčinkuje Dětský pěvecký sbor Tulipán

K poslechu se můžete těšit na klasické adventní písně, 
spirituály a anglické carols, české vánoční koledy.

K vychutnání posledních předvánočních okamžiků 
bude připraven ve spolupráci s Městem Bojkovice

MALÝ VÁNOČNÍ JARMÁREK, 
který na Nábřeží T. G. M.  můžete navštívit 

již od 16.30 hodin 

Omluva
Redakce se omlouvá panu Oldřichu Juračkovi a čtenářům za chyby 

v jeho článku v listopadovém čísle Naše Bojkovsko /str. 13/.
Správné znění tohoto článku  „Listopadové zamyšlení“ je zveřejně-

no na www. stránkách na adrese www.bojkovice.cz - Muzeum Bojkovska 
– Napsali o nás                                                                 Marie Špiritová
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V polovině tohoto roku jsme informovali o tom, že na základě 
nového školského zákona změní naše škola název. Dřívější pojme-
nování zvláštní škola  tak definitivně skončilo. Od 1. září 2005 roz-
hodnutím našeho zřizovatele, kterým je Zlínský kraj, jsme změnili 
název školy na Základní škola praktická Bojkovice. Odpovídá to to-
tiž daleko více  vzdělávacímu programu tohoto typu školy. Kromě 
základního vzdělání  poskytujeme daleko větší možnosti v oblasti 
získávání dovedností v praktických činnostech. Také daleko více na-
bízíme individuální přístup k dětem, které mají vzdělávací problémy. 
Všichni učitelé na škole mají odborné vzdělání v oblasti psychopedie 
magisterského typu. Všichni mají dnes už  minimálně desetiletou 
praxi. Společně jsme na škole vypracovali vzdělávací  projekt , který 
staví na tom, že v  popředí našeho zájmu je spokojené dítě, psychicky 
vyrovnané, zažívající úspěch ve vzdělávání, nepřetěžované nadměr-
nými požadavky na encyklopedické znalosti.

Každému dítěti dáváme možnost vyniknout a usilujeme o to, aby 
se žádný žák necítil   na okraji zájmu. Slouží k tomu široká škála 
praktických činností, které na škole uplatňujeme ve všech vyučova-
cích hodinách. Nejvíce však v pracovním vyučování, výtvarné a hu-
dební výchově a v rozvoji tělesné kultury v tělesné výchově. Jsou 
to oblasti, ve kterých se děti nejraději projevují a ve kterých často 
dokáží překvapit, pokud k tomu mají příležitost. My jim tuto mož-
nost dáváme. Sebevědomí, které takto děti získají,  poté  úročíme 
v dalších vzdělávacích oblastech. Kromě toho však nezapomínáme 
žáky zapojovat do různých mimoškolních aktivit. Velká část žáků 
hraje ve školním divadelním souboru Nenuda.  Běžně jezdí žáci na 
tenisové turnaje a plavecké závody . Často obsazujeme žákovskými 
pracemi výtvarné soutěže.

To vše plánovitě organizujeme s vědomím toho, že dítě má mít  
z každého úspěchu radost a získávání  vlastního vzdělání nemá  být 
každodenním traumatem. Věříme , že i veřejnost díky novému názvu 
školy pochopí , že naši žáci jsou děti se svými radostmi , starostmi 
a hlavně také s perspektivou  být platnými  členy společnosti.       

  Mgr. Lubomír Bienert

Základní škola praktická Bojkovice informuje
Na základě nových zákonů, které byly v roce 2005 uvedeny 

v platnost, byla při naší škole zřízena školská rada. Byla určena jako 
tříčlenná. Zřizovatel, kterým je Zlínský kraj, hlasováním v Radě Zlín-
ské kraje odsouhlasil jako svého zástupce Mgr. Renatu Pippalovou.

Zástupcem z řad pedagogických pracovníků  se stala jednomysl-
nou volbou  Mgr. Dagmar Špalková a za rodičovskou veřejnost byla 
zvolena paní Jana Křižková. Volby proběhly dne  23.listopadu v pro-
storách Základní školy praktické Bojkovice. Školská rada  zahájí ofi-
ciální činnost po 1. lednu 2006.   Školské radě přeji v její práci hodně 
úspěchů.                                                                   Mgr.  L. Bienert

  

Ukázky z práce žáků v pracovním vyučování a ve 
výtvarné výchově

Zvykem na naší škole je, že rádi s těmi zkušenějšími žáky vy-
rábíme učební pomůcky pro mladší spolužáky. Ke zlepšení jemné 
motoriky těch nejmenších  chlapci z 8. a 9. ročníku vyrobily „ boty“ 
sloužící k provlékání a do hudební výchovy  „zvučné dřevo“. Vánoč-
ní atmosféru již navozuje výroba voskových zvonečků.  Mnohé další 
výrobky připravujeme na tradiční výstavu v prostorách městského 
úřadu. Tu plánujeme na jarní měsíce.    

Základní škola praktická Bojkovice

Základní škola praktická Bojkovice informuje
Nadace Děti, kultura a sport z Uherského Hradiště vyhlásila Milionový grant sportovní.
Pod názvem projektu  „SPORT bez hranic“ jsme požádali o 11 000,- Kč na materiální vybavení sportovních aktivit našich žáků  s tím , že 

základní škola praktická přidá dalších 5 000,- Kč.
Projekt zpracovaly kolegyně Mgr. Dagmar Maňasová a PaedDr. Dana  Kouřilová  za přispění dalších pedagogických pracovníků na škole.  

Zda bude projekt úspěšně podpořen se rozhodne v prvním prosincovém týdnu.   
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Dům dětí a mládeže informuje
-  V tomto roce prošel Dům dětí a mládeže změnou,která jak doufáme, bude všem ku prospěchu – především všem malým i velkým 

návštěvníkům tohoto zařízení.Pevně věříme,že realizace této změny se co nejméně odrazila v činnosti DDM a i nadále bude naše 
zařízení místem zábavy,poučení a pohody pro všechny.

 Od 1.července 2005 se zřizovatelem Domu  dětí a mládeže stalo Město Bojkovice.Byla to pro nás velká a organizačně velmi náročná 
změna a my děkujeme všem,kteří nám při ní byli nápomocni.Skončilo tak čtyřleté působení pod Zlínským krajem a Dům dětí a mlá-
deže se tak „vrátil“ do města.

- 15. září proběhl v ulicích Bojkovic  již třetí ročník celonárodní sbírky Světluška,jejíž výtěžek je určen nevidomým dětem a lidem 
s těžkým zrakovým postižením.V letošním roce záštitu nad sbírkou převzala Aneta Langerová.

 Přijměte naše poděkování za Váš příspěvek,který činil 5 406,- Kč.
 Poděkování  patří také Církevní střední odborné škole v Bojkovicích za pomoc při organizaci letošního ročníku sbírky. Studentky 

CSOŠ byly dobrovolnice,které jste v ulicích města 15.9. potkávali s pokladničkami.

Dům dětí a mládeže v Bojkovicích,1.máje 715
Tel/fax.572 64 11 32 * e-mail:ddmbojkovice@uhedu.cz * www.ddmbojkovic.cz

Mikulášská nadílka a rozsvícení Vánočníh o stromu u DD M

Pozvánka na neděli 29. 1. 2006 

na  tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL,
 který proběhne od 14.00 v KD Bojkovice.

A ještě jedno poděkování 
–pracovníci DDM Bojkovice touto cestou 

děkují všem za přízeň
 a spolupráci v roce 2005 

Sdružení ochrany spotřebitelů /SOS/ 
SOS vzniklo v roce 1993 jako neziskové občanské sdružení. Jeho cílem je pomáhat spotřebitelům v oblastech, kde síly individuálních 

spotřebitelů nestačí. Kromě šíření objektivních informací, varování před nebezpečnými výrobky, vydávání letáků a brožur, provozuje 
také poradenství ať už v osobních poradnách, v internetové poradně či telefonicky. 

Bližší informace a rady spotřebitelům naleznete na stránkách www.spotrebitele.info
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1. Nový obyvatel
Ke konci prázdnin jsme dostali nového obyvatele. Není to 

dítě, ale fenka labradorského retrievera, která se okamžitě stala 
kamarádkou všem dětem v domově. Po počátečních problé-
mech s jejím bydlením, krmivem a veterinární péčí jsme vše 
zvládli.

Děkuji tímto panu Křivdovi, který nám udělal boudu za so-
lidní peníz, panu Jiříčkovi, provozovateli Psího hotelu v Havři-
cích za sponzorsky dodávané krmivo i paní doktorce Zochrové 
za slevy veterinární péče. Bez těchto lidiček bychom si nikdy 
nemohli dovolit pořízení psí kamarádky pro děti.

2. Dvoudenní výlet
V létě jsme byli pozváni na dvoudenní výlet do Prahy, kde 

jsme navštívili ZOO, Žižkovský vysílač, multikino, jedli jsme 
v Mc Donaldu a KFC, spali v hotelu Krowne Plazza, koupali se 
v Aquaparku v Kladně a všechno si pořádně užili.

Děti, které nejsou tolik zvyklé na přízeň osudu, si vyzkouše-
ly otevírání hotelových dveří na čip, neskutečný komfort hotelu, 
který asi již ve svém životě nezažijí, spoustu hodných a příjem-
ných lidí, kteří se o nás celou dobu perfektně starali. Myslím, že 
je to sice malá náplast na to, že nemohou být se svými rodiči, 
ale snažíme se jim co nejvíce zpříjemnit pobyt u nás, aby ales-
poň na chvíli mohly zapomenout na své osobní problémy.

3. ZOO a divadlo ve Zlíně
Když jsme v říjnu dostali pozvánku na odpolední předsta-

vení do Městského divadla Zlín, řekli jsme si, že bude vhodné 
pojmout tuto akci jako celodenní výlet a objednali si vstupenky 
i do ZOO v Lešné u Zlína. Po porci zvířecích kamarádů děti 
i tety vzaly rády za vděk teplem a útulností městského divadla. 
Představení bylo krásné a děti nadšené. Opět se nám povedlo 
jim zpříjemnit jeden den nad naše běžné možnosti. A děti?…Ur-
čitě si odnesou do budoucího života spoustu krásných zážitků.

4. Cirkus Berousek
V listopadu jsme obdrželi pozvání od majitele Cirkusu Be-

rousek k návštěvě jejich představení. I když byla již docela zima, 
vydaly se některé děti za odměnu opět do Prahy. Zde se setkaly 
s Berouskovými i s kamarády z dětských domovů z celé repub-
liky. Jen ze Zlínského kraje jsme zajistili tento výlet pro dalších 
sedm dětských domovů.  Program se dětem velmi líbil a věříme, 
že výlet a hlavně vyprávění o něm budou vhodnou motivací pro 
ostatní děti k dobrým výsledkům jak ve škole, tak i v oblasti 
chování.

5. Co bude v prosinci?…
6. prosince naše děti vystupovaly pro klub důchodců Světlov 

při příležitosti jejich předvánočního setkání v zasedací místnos-
ti Městského úřadu Bojkovice. 10. prosince jedou děti opět do 
Prahy, tentokráte na turnaj dětských domovů v kuželkách a do 
kina – multiplex. Doufáme, že vyhrají a dovezou si domů nějaké 
hodnotné ceny.

20. prosince pořádají naše děti vánoční besídku, kterou na-
cvičují s tetami v domově. Samozřejmě, že nesmí chybět ani 
slavnostní večeře a stromeček s dárky, na které se těší ze všeho 
nejvíce. Tentokráte nás čeká i překvapení v podobě vzácné ná-
vštěvy – pana hejtmana Libora Lukáše s manželkou, kteří se již 
stali našimi dobrými přáteli a chodí za dětmi pravidelně.

21. prosince jedou naše děti společně s dětmi dalších deseti 
dětských domovů Zlínského kraje na vánoční koncert do Prahy na 
Žofín, kde budou Maxim Turbulenc, Heidi Janků, soutěžící ze Su-
perstar a mnoho dalších umělců. Před vánoci je to krásný dárek.  

z dětského domova


