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I.pol. 2002 II. pol. 2002 r. 2002 I. pol.2003 II. pol. 2003 r. 2003

Bojkovice 2,474 t 2,919 t 5,393 2,666 t 3,363 t 6,029
Bzová 0,417 t 0,221 t 0,638 0,205 t 0,783 t 0,988
Krhov 0,368 t 0,866 t 1,234 0,439 t 0,640 t 1,079
Přečkovice 0,136 t 0,556 t 0,692 0,166 t 0,169 t 0,335

celkem 3,395 t 4,562 t 7,957 3,476 t 4,955 t 8,431

Množství svezeného tříděného odpadu v I. pololetí 2003:

Sklo 6,37 t
Plast 10,757 t
Papír 9,309 t
Železo -

Celkem 26,436 t

Za vytříděný odpad získalo město v I. pololetí 2003 částku 84.146,-
Kč. Za tyto peníze byl vybaven sklad nebezpečných odpadů v nově
vzniklém sběrném dvoře. Další finanční prostředky za vytříděný odpad
budou použity na zavedení separace skla ve městě na barevné a bílé,
protože bílé sklo je na trhu lépe zhodnoceno.

Proto je důležité co nejlépe třídit odpady. Za peníze získané třídě-
ním odpadů tak můžeme zkvalitňovat životní prostředí ve městě.

Občas se ale stává, že někteří občané odhazují do kontejnerů na
tříděný odpad i směsný komunální odpad. V takovém případě skončí
obsah celého kontejneru na skládce komunálního odpadu. Někdy je
problematické určit, co lze a co nelze do kontejneru na tříděný odpad
odložit. V následujícím přehledu proto uvedu, co patří a co nepatří do
těchto kontejnerů:

SKLO – kontejnery ve tvaru zvonu
➾   do kontejnerů na sklo patří:
obalové sklo – vyprázdněné láhve od sirupů, zavařenin, nealkoholic-

kých a alkoholických nápojů, užitkové sklo, průmyslové sklo, tabulové
sklo

➽    do kontejnerů na sklo nepatří:
porcelán, keramika, kovy, plasty, zářivky, žárovky, drátem vypléta-

né sklo, lahvičky od léků, chemikálií a jiných nebezpečných látek, auto-
sklo

PAPÍR – kontejnery s modrým víkem
➾  do  kontejnerů na papír patří:
karton, lepenka, časopisy, noviny, použité papíry a sešity, papírové

sáčky (bez plastových, alobalových, azbestových)
➽   do  kontejnerů na papír nepatří:
krabice od mléka, džusů, fruika, zamaštěný papír, papírové pytle

s plastovou fólií, sklo

PLASTY – kontejnery se žlutým víkem
➾   do  kontejnerů na plasty patří:
plastové láhve (zmáčknuté, uzávěry vhazovat samostatně – odšrou-

bované z lahví), plastové sáčky, pytle, balicí fólie (od potravin a prů-
myslového zboží), polystyren

➽   do  kontejnerů na plasty nepatří:
plastové obaly od desinfekčních prostředků, chemikálií, olejů, po-

honných hmot, léčiv, injekční stříkačky, pneumatiky, pryž

V minulém čísle Našeho Bojkovska byla již zmínka o novém sběr-
ném dvoře v ulici Štefánikova (areál bývalých stavebnin). Provoz v něm
byl zahájen v říjnu. Vzhledem k tomu, že stále někteří občané vytrvale
vozí veškeré odpady na “Úzsko” a zakládají tam před branou sběrného
dvora černé skládky, uvádíme znovu informace o provozu obou sběr-
ných dvorů:

SBĚRNÝ DVŮR V ULICI ŠTEFÁNIKOVA
Do nového sběrného dvora je možno odkládat následující druhy

odpadů: nebezpečný odpad – televize, ledničky, autobaterie, barvy,

oleje , filtry, ředidla, obaly znečištěné od škodlivin, zářivky; papír; tex-
til; plasty; železný odpad; pneumatiky; směsný komunální odpad a ob-
jemný odpad.

Provozní doba sběrného dvora:
1. dubna až 30. září
pondělí - pátek    8,00 – 12,00 hod.
                            13,00 –  19,00 hod.
            sobota      8,00 –  17,00 hod.

1. října až 31. března
pondělí - pátek    8,00 – 12,00 hod.
                            13,00 –  16,00 hod.
            sobota       8,00 – 13,00 hod.

SBĚRNÝ DVŮR “ÚZSKO”
Ve starém sběrném dvoře na “Úzsku”  i nadále zůstává shromaždiště

cihel, betonu, střešní krytiny, kompostu a dřeva. V případě potřeby
uložení některého z těchto odpadů na “Úzsku” je však potřeba kontak-
tovat správce sběrného dvora, který zajistí přístup do objektu v určenou
hodinu. Stálé pracoviště správce je v novém sběrném dvoře.

INFORMACE PRO PODNIKATELE
Upozorňujeme na povinnost vyplývající ze zákona č. 86/2002 Sb. o

ovzduší pro malé (i nezpoplatněné) spalovací zdroje provozované při
podnikatelské činnosti provozovatele:

Zajiš�ovat prostřednictvím oprávněné osoby1) měření účinnosti
spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spa-
linových cest nejméně 1 x za 2 roky u zdrojů spalujících

- tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW
- plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu

11 kW.
Měření musí být provedena nejpozději do 31.5.2004 (tj. do 2 let od

účinnosti zákona o ovzduší).
Plnění této povinnosti je provozovatel povinen na požádání osob

pověřených obcí prokázat záznamem oprávněné osoby ne starším než  2
roky.

Výše uvedené povinnosti se nevztahují na provozovatele malých
stacionárních zdrojů
umístěných v rodinných
domech, bytech a stav-
bách pro individuální
rekreaci s výjimkou pří-
padů, kdy jsou provo-
zovány výhradně pro
podnikatelskou čin-
nost.

1)  K měření jsou
oprávněny osoby, které
jsou držiteli osvědčení
dle § 15, odst. 1, písm.
b) zákona o ovzduší.
Seznam oprávněných
osob je uveden a prů-
běžně doplňován na in-
ternetových stránkách

ministerstva životního prostředí http://www.env.cz/ (podsekce: ovzduší se-
znam právnických a fyzických osob, jimž bylo vydáno osvědčení o autori-
zaci podle § 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  bod 3).

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

BOJKOVICE  12. – 16.7.2004

denně od 8.00 hodin do 15.00 hodin

CENA: 800,- Kč ( v ceně je zahrnut materiál na
výrobky, strava = oběd + 2x svačina +pitný

režim, koupání, fotodokumentace, pedagogický
dozor )

PROGRAM: výtvarné práce, koupání, hry

MÍSTO : DDM Bojkovice
Děti docházejí denně.

Dům dětí a mládeže v Bojkovicích

dále připravuje

KAŽDÉ PONDĚLÍ

OD 17.00 DO 19.00 HODIN
CENA : 1 100,-Kč pololetí

nebo 50,-Kč schůzka

MÍSTO: DDM Bojkovice

Začínáme 5.1.2004

22. 2. 2004 22. 2. 2004 22. 2. 2004 22. 2. 2004 22. 2. 2004 ve 14.00 hodin
   hraje skupina M.A.S. + diskotéka

  kulturní dům Bojkovice

VRACOV - 16. - 20.8.2004

CENA :  1800 ,- Kč ( v ceně je zahrnuta
doprava ,strava 5x denně + pitný re-
žim, ubytování, přeprava zavazadel,
vstupné, pedagogický dozor )

PROGRAM: výuka hry na kytaru ,jed-
nodenní výlet, hry, koupání, táborák

VRACOV 16. – 20.8.2004

CENA : 1800 ,- Kč / v ceně je zahrnuto
ubytování, doprava, přeprava zavazadel,
strava 5x denně + pitný režim, vstupné,

pedagogický dozor

PROGRAM : aerobik , soutěže, koupání ,jednodenní výlet ,
táborák
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Již podruhé v tomto školním /a skautském/ roce Vám přinášíme
sondu do života místních skautů a skautek. V tomto čísle se dozvíte
další informace o proběhnuvších i chystaných akcích.

Akce, které proběhly …
20. 9. 2003 Pohádkové odpoledne
25.- 28. 10. 2003 Podaná ruka /3. ročník/
V minulém čísle jste se mohli dočíst, o jakou akci se jedná. Podaná

ruka je projekt, kdy dáváme možnost skautům a skautkám setkání
s jinými oddíly, ale hlavně s kulturou. Letošní ročník se sice konal ve
Slavkově u Brna, ale po svém příjezdu na místní skautskou základnu
jsme se všichni společně přenesli do Tibetu. Během čtyř dní jsme se
dozvěděli mnoho informací o této náhorní plošině, pili jsme tibetský
čaj, navštívili Dalajlámu, vyráběli mandalu, přecházeli Himaláje … Kro-
mě tibetské modlitební vlaječky si každý účastník odvezl domů spoustu
nezapomenutelných zážitků.

7. – 8. 11. 2003 Expedice do Beskyd
I v tomto chladném počasí ještě vyráží skauti do přírody. Tentokrát

si družina Orlů /skauti 11 – 14 let/ připravila program pro naše nejmenší
– vlčata z družiny Lachtanů /chlapci 7 – 10 let/. V pátek večer na ně
čekala spousta her, uzlování, ale také zkouška odvahy. Sobotní den
patřil putování po Beskydech – navštívili Čertovy skály, kde se dozvědě-
li, co je potřeba, aby mohli lézt po skalách a jaká jim při tom hrozí
nebezpečí, dále pak navštívili Pulčiny, kde si prohlédli skalní město
/většina prvně v životě/, snědli oběd, který si sami uvařili. Následovala
stopovací hra, při které se snažili najít a zneškodnit ukrytou bombu,
která by mohla ublížit lidem. A jak se jim to podařilo ? Přij�te někdy
mezi nás, rádi Vám to řekneme ! Najít nás můžete každou středu od 15
do 18 hodin v naší klubovně.

22. – 23. 11. 2003 Oddílová schůzka a Brigáda
V sobotu jsme se věnovali soutěžím, nácviku na besídku, zpívání,

zavítali jsme na návštěvu k Mauglímu do Knihy džunglí,…ti starší pak
zůstali na noc a tak je čekal večer plný povídání na různá témata. Další
den jsme se opět v hojném počtu sešli na mimořádnou brigádu – sbírali
jsme žaludy. A když už jsme byli v lese, tak jsme toho rovnou využili
k mnoha hrám a hříčkám, takže se nám ani nechtělo domů.

20. – 23. 12. 2003 Skautské vánoce
To je souhrnný název pro tři akce, kterých se mohl zúčastnit každý,

bez ohledu na to, je-li či není skautem.
20. 12. 2003 tradiční Vánoční besídka. Proběhla od 16.00 do

18.30 hod. v kulturním domě.
21. 12. 2003 jste se s námi mohli zúčastnit Zdobení stromku pro

zvířátka
23. 12. 2003 jsme již tradičně /pátým rokem/ roznášeli Betlémské

světlo
Akce, které budou ….
10. 1. 2004 Skautské zimní radovánky aneb Hrátky na

sněhu a se sněhem
Příležitost pro všechny malé i velké, jež mají soutěživého ducha a

smysl pro humor. Akce je zkrátka pro všechny. Bližší informace nalez-
nete na naší vývěsce a jiným obvyklých místech.

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 72209 Bojkovice, I.
oddíl Fénix

K. Juřičková

Dne 14. 10. 2003 byla založena ve Bzové klubovna pro děti, které se
dohodly na názvu BZOVJÁNEK. Klubovna je umístěna v přísálí místní
sokolovny. Každý pátek od 17.00 hod. ji navštěvují děti s doprovodem
i bez doprovodu rodičů.

Hlavním cílem je sblížení dětí všech věkových kategorií, získání
nových zkušeností, rad a nápadů. Se zájemci vytváříme různé výrobky
jako dlabání dýní, mikulášskou výzdobu, vánoční ozdoby a přáníčka,
kreslíme obrázky, modelujeme apod.

Výtvory dětí jsou vystaveny v místním obchodě. Mladší děti si hrají
s hračkami, které dodali rodiče dětí, část z nich jsme získali ze zrušené
MŠ ve Bzové. Hrajeme různé společenské hry a po 19. hodině se vrací-
me plni zážitků domů.

Jelikož nám přálo počasí, uspořádali jsme v sobotu 1. 11. drakiádu,
v sobotu 6. 12. uspořádali rodiče a děti Mikulášský večírek s maňáskovým
divadélkem a diskotékou. Přišel také Mikuláš a podělil všechny děti
sladkostmi.

Bzovjánek
Tímto bychom také chtěli poděkovat rodičům, kteří dodali občerst-

vení, dětem, které se na přípravě podílely a zúčastnily se. Poděkování
patří také sponzorům této akce :

Pekařství a cukrářství Kurtin, Pekárna u Polanských.
Za rodiče dětí Helena a Romana Charvátovi

Bzovjánek
Bzovjánek je pro děti
začíná v pátek o pěti.
Dojděte si s námi hrát,
budem se v něm všichni smát.

Půjdeme i na procházku
pouštět draky na provázku.
Pozorovat louky, ptáky
a sluníčko za oblaky.

A až budou vyfoukané stráně,
vytáhneme boby, sáně,
rozzáří se naše očka,
na čelo nám spadne vločka.
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Folklórní soubor Světlovan má padesát let.
Oslavy se konaly v sobotu 25. října 2003
v prostorách Kulturního domu v Bojkovicích.
V 18 hodin byla zahájena vernisáž výstavy, kde

byly k vidění nejen fotografie a kroniky, ale i
r ů z n é dárky a diplomy, které soubor za dobu své činnosti
získal. Výstavu obohatila i ukázka tří dívčích krojů, ve kterých Světlo-
van vystupuje. Mohli jste se podívat i na skakúna, medvěda, babku
v koši, cigánku a jiné kostýmy z fašankového průvodu. Na vernisáži a
později pro návštěvníky výstavy hrála cimbálová muzika „Čardáš“
s primášem Janem Špiritem. Ve foyeru i na výstavě byla ukázka foto-
grafií souboru, jejichž autorem je Miroslav Potyka z Uherského Hra-
diště. Motiv z jeho fotografie byl použit na pozvánky, plakáty a pro-
gram slavnostního večera, který Miroslav Potyka také uváděl.

Diváci zcela zaplnili velký sál. Ve dvouhodinovém programu měli
možnost vidět všechny generace tanečníků, muzikantů a zpěváků.

Přivítali jsme ty, kteří s námi spolupracovali, a� již choreografku
Jarmilu Uherkovou-Zelenou, která s námi přetrpěla nelehké začátky
při znovuobnovení souboru po roce 1972, choreografa a člena progra-
mové rady Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici Jana Miro-
slava Krista z Brna. Jako doma se snad cítil Dr. Karel Pavlištík, choreo-
graf,  se kterým soubor spolupracuje už nějaký „pátek“ a jehož taneční
čísla jste mohli ten večer vidět.Gratulantů v závěru programu bylo
mnoho. Souboru popřál kulturní rada Zlínského kraje Jiří Severin,
zástupce města Bojkovice, členové folklórních souborů Olšava, Roz-
marýn, Kopaničář, Old Stars Hradiš�anu, Kašava,  Strážničan a další.

 Od PhDr. Karla Pavlištíka jsme dostali dopis :
Milí Světlovani,
píši, protože Vám chci ještě jednou touto cestou poděkovat za pěkný

večer. Hráli a zpívali jste „o dušu“ a dobře. S Libou a panem Kristem
jsme zpívali s Vámi, tleskali o sto šest a mne ani nenapadlo hledat
nějaké „výkonové muchy“.

Mám radost z toho, že si vedete dobře nejen na jevišti a při nácviku,
ale i v přístupu k tomu, co pro lidový kumšt děláte mimo jeviště. Ne-
scházejte z této cesty. Přátelství, vzájemný respekt a porozumění zmo-
hou i v naší práci víc, než se na první pohled zdá.

A protože doma není nikdo prorokem, tož Vám jako ten externista
povím, že máte poklad : dobrý program zakotvený v regionu, kterému
rozumíte, výbornou muziku, dobrou mladou muziku, bezvadný dětský
soubor a sbor prima „andělů strážných“ v podobě těch, kdo už sice
s Vámi neposkakují na jevišti, ale jsou s vámi srdcem, a když je zapo-
třebí jsou ochotni zabrat. Tož ten poklad celý opatrujte.

A pokud si budete myslet, že Vám mohu být ještě užitečný, tož za-
zvoňte.

Zdraví a všechno dobré přeje Váš Karel Pavlištík
Ve Zlíně 29. října 2003

                       Marie Špiritová
Program  k 50. výročí vzniku souboru SvětlovanProgram  k 50. výročí vzniku souboru SvětlovanProgram  k 50. výročí vzniku souboru SvětlovanProgram  k 50. výročí vzniku souboru SvětlovanProgram  k 50. výročí vzniku souboru Světlovan

Bojkovice -  25. října 2003Bojkovice -  25. října 2003Bojkovice -  25. října 2003Bojkovice -  25. října 2003Bojkovice -  25. října 2003
1. Taneční pásmo U muziky na Zálesí

- choreografie Karel Pavlištík
2. Světlove, Světlove

- zpívá Karolína Peřestá
3. Vystoupení dětského souboru Světlovánek

- připravily Marie Maňasová a Jitka Maštalířová
4. Taneční pásmo  Pod dubem, za dubem

- tančí „obnovitelé“ Světlovanu  -  Věra Navrátilová,
 Eva Dolinová, Jarmila Humpolová, Marie Špiritová,
Josef Sviták, Antonín Juriga, Bohumír Strommer
a Pavel Humpola
- choreografie Karel Pavlištík

5. Písně z Kopanic
- dívčí sbor Světlovanu , sólo zpívají Iva Kučerová,
Dagmar Peřestá, Lu�ka Pavlíková, Jitka Maštalířová
a Marta Šašinková

6. Taneční pásmo  Klbový z Kopanic
- sólo tančí Jitka Maštalířová a Ladislav Breznický
- choreografie Jarmila Uherková

Světlovan oslavil padesátku

Bývalí tanečníci souboru Eva Dolinová a Jiří Formánek

Zpívaly Barbora Strommerová a Iva Kučerová

Svatební pásmo Galiáš
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7. Písně z Kopanic
- hraje a zpívá CM Čardáš s primášem

Janem Špiritem, úpravy písní
Antonín Juriga ml.

8. Taneční pásmo z Kopanic  Na vrch Lopeníčka
- sólo tančí  bývalí tanečníci souboru
- Eva Dolinová  a Jiří Formánek, hraje muzika Čardáš

9. Balada z Březové
- zpívají Barbora Strommerová a Iva Kučerová,
hrají Jiří Špirit, Jaroslav Pavlík a Jiří Koláček

10.Taneční pásmo Veselice na Zálesí
- v choreografii Jarmily Uherkové

11. Za járky, za járky
- typické písně  z Kopanic hrají a zpívají bývalí muzikanti
Světlovanu -  Zdeněk  Jakeš, Ladislav Slabák, Vratislav Zochr,
Miroslav Pechál s Jaroslavem Pavlíkem, úpravy písní
Ladislav Slabák

12. Zvykoslavné svatební pásmo  Galiáš
- v choreografii Karla Pavlištíka
- sólo Iva Kučerová, Ladislav Breznický, Bohumír Strommer,
Ladislav Jál,
- nevěsta Jaromíra Knotková, ženich Jiří Šot

13. Závěr
V programu hrála a zpívala CM Jaroslava Pavlíka s primášem Jiřím

Špiritem. • Pořadem provázel  Miroslav Potyka • Pořad připravili  Bohu-
mír Strommer, Jiří Špirit a Karel Pavlištík • Při vernisáži výstavy 50 let
Světlovanu hrála a zpívala  CM  Čardáš s primášem Janem Špiritem.

Na vernisáži výstavy hovořil PhDr. Karel Pavlištík, CSc.

Poděkování choreografce Jarmile Uherkové – Zelené

A na závěr programu gratulování …

Dívčí sbor souboru zpíval písně z Kopanic

Mezi gratulanty byl i krajský radní Mgr.Jiří Severin /vpravo/, pořad uvá-
děl Miroslav Potyka

Na večeru jsme přivítali i Jana Miroslava Krista

Vážení členové souboru Světlovan,
rád bych Vám jménem Kulturní komise Rady Zlínského kraje i

jménem svým popřál k vašemu krásnému a obdivuhodnému jubileu.
Soubor Světlovan patří dlouhodobě k předním folklorním soubo-

rům v České republice. Za padesát let své činnosti se nezapomenutel-
ným způsobem zasloužil o rozvoj lidové kultury Bojkovicka a reprezen-
taci české kultury v zahraničí. Mohu toto konstatování doložit i tím, že
před lety jsem o vašem soboru psal v denním tisku. Udržet padesát let
soubor v činnosti - to už vyžaduje lásku k folkloru a k rodnému kraji.
Rád bych vyjádřil díky a úctu všem předchozím i současným generacím
za hodnoty, které vytvořily. Vážím si toho, že se i v dnešní uspěchané
době najdou lidé, kteří jsou ochotni pokračovat a věnovat svůj volný
čas pro radost druhým.

Přeji vám do dalších let hodně úspěchů, pohody a spokojené divá-
ky. S přátelským pozdravem.

Mgr. Jiří Severin, člen rady Zlínského kraje
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Knihovna v novémKnihovna v novémKnihovna v novémKnihovna v novémKnihovna v novém
Městská knihovna byla v měsíci říjnu přestě-

hována na Dům s pečovatelskou službou, ul. To-
vární  1020.

Knihovna si tímto přestěhováním určitě „po-
lepšila“ - větší prostory, přehlednější uspořádání
knihovního fondu, lepší dostupnost pro všechny
obyvatele, bezbariérový přístup. Bojkovice mají

konečně knihovnu, kterou si určitě zaslouží.
Proto si myslím a doufám, že se to odrazí i na přírůstku nových

čtenářů a zvýšení výpůjček. A to bude to nejlepší, co si můžeme
všichni v tuto chvíli pro knihovnu přát.
Telefonní číslo zůstává nezměněno - 572 64 15 20.
Změnila se však půjčovní doba, a to takto:
úterý 9.00 - 11.30 12.30 - 18.00
čtvrtek 9.00 - 11.30 12. 30 - 16.30
pátek 9.00 - 11.30 12.30 - 18.00
Čtenářské poplatky na rok 2004:
důchodci, studenti, děti 20,- Kč
dospělí 40,- Kč
Čtenáři, kteří se přijdou do knihovny teprve přihlásit, musí navíc

zaplatit čtenářský průkaz s čárovým kódem, který se však platí
pouze jednou - 10,- Kč (za ztrátu či jeho poškození pak 20,-Kč).
V knihovně je možno kromě zapůjčení knih a časopisů využívat také

internet (zatím se platí 1.-Kč/mim). Dále poskytujeme služby  MVS
(meziknihovní výpůjční služba), zámluvkovou službu. Připravujeme
možnost kopírování.

Knihovna i nadále pokračuje a průběžně bude pokračovat v pořádá-
ní besed, knihovnických lekcí, soutěží apod. jak pro školy, tak i pro
veřejnost.

BESEDA
Ve čtvrtek 27. listopadu se uskutečnila první beseda pro veřejnost „v

nové knihovně“.
Přednášejícím byl pan Martin KRYŠTOF a byla na téma ORCHI-

DEJE.

Pan Kryštof pěstování a problematice těchto překrásných květin
věnuje téměř veškerý svůj volný čas a na jeho projevu se skvělým, zasvě-
ceným a zapáleným přednesem to bylo znát.

Seznámil přítomné posluchače s historií a vývojem těchto „rostli-
nek“, přesvědčil nás o tom, že se dají s úspěchem pěstovat třeba i v
paneláku, předvedl praktickou ukázku jejich správného přesazování.

No a samozřejmě jsme měli možnost obdivovat část jeho soukromé
sbírky v plném květu, protože jich několik přinesl na ukázku.

Myslím, že se beseda všem přítomným moc líbila a panu Kryštofovi
patří velký dík.

Další beseda proběhne v měsíci lednu 2004 a bližší informace bu-
dou včas podány prostřednictvím plakátků a relace městského rozhlasu.

Mně nezbývá než se těšit na setkání s Vámi jak při běžné návštěvě
knihovny, tak i při dalších akcích, které budeme pro Vás pořádat.

Do nového roku 2004 pak přeji všem, kdo rádi stráví alespoň pár
chvil nad pěknou knihou, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody a hodně
těch dobrých knih.

 Božena Gajdová

Pohled do dětského oddělení

O orchidejích poutavě vyprávěl Martin Kryštof na první besedě v nové knihovně

InformaceInformaceInformaceInformaceInformace
Pan Vladimír Prokeš ze SVAZU NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH

poskytuje
SPECIFICKÉ PORADENSTVÍ především v OBLSPECIFICKÉ PORADENSTVÍ především v OBLSPECIFICKÉ PORADENSTVÍ především v OBLSPECIFICKÉ PORADENSTVÍ především v OBLSPECIFICKÉ PORADENSTVÍ především v OBLASTIASTIASTIASTIASTI

POUŽÍVÁNÍ SLPOUŽÍVÁNÍ SLPOUŽÍVÁNÍ SLPOUŽÍVÁNÍ SLPOUŽÍVÁNÍ SLUCHADEL.UCHADEL.UCHADEL.UCHADEL.UCHADEL.
Jedná se o zapůjčení a vyzkoušení sluchadel, drobné opravy a výhodný

prodej baterií. V případě zájmu je možno využít poradenství
konané na DPD Bojkovice, Černíkova 965

v úterý 17. 2. 2004 v jídelně PENZIONUv úterý 17. 2. 2004 v jídelně PENZIONUv úterý 17. 2. 2004 v jídelně PENZIONUv úterý 17. 2. 2004 v jídelně PENZIONUv úterý 17. 2. 2004 v jídelně PENZIONU
od 8.00 do 10.00 hod.od 8.00 do 10.00 hod.od 8.00 do 10.00 hod.od 8.00 do 10.00 hod.od 8.00 do 10.00 hod.

Jinak je tato služba poskytována v Uherském Hradišti, Palackého nám.
293, každou středu od 8.00 do 12.00 hod., mobil.telefon 723 860 990.

PŘEDSILVESTROVSKÉ ROZJÍMÁNÍ

Vážení spoluobčané!
Najdete-li si volnou chvíli v předsilvestrovském shonu, jste

srdečně zváni na malé popovídání se zastupiteli a pracovníky
města. Budete mít příležitost prohlédnout si nový Územní

plán města Bojkovice, fotografie starých a nových Bojkovic,
svěřit se se svými problémy, vznést připomínky, ale i přednést

návrhy ke všemu, co se ve městě děje.
Ve velké zasedací místnosti, vchod z Komenského ul., budete

při malém občerstvení srdeně vítáni
31. 12. 2003 od 8.30 hod. do 10.30 hod.

Květoslava Ogrodníková, místostarostka


