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KALENDÁŘ SPOLEČNÝCH VYCHÁZEK A POCHODŮ KČT A TJ SOKOL BOJKOVICE PRO VEŘEJNOST
TERMÍN DÉLKA TRASY

27. 12. 2003 Povánoční vycházka kolem Bojkovic 5 – 7 km
sobota Místo srazu: Obchod. dům TIS ved. Pavel Polanský

v 13 hodin.

10. 1. 2004         Zimní doubravou 10,  25 km
sobota Odjezd do Vlkoše v 6,37 hod ved. Božena Křižková

Místo srazu: zastávka ČD Bojkovice-město

21. 2. 2004 Po stopách Marušky Kudeříkové 12,   25 km
sobota Místo srazu: nádraží ČD Bojkovice-město, odjezd ved. M.Klimentová

vlakem 6.47 hod.

Dle zájmu účastníků a počasí je možno trasy upravovat přímo na srazu. Vycházky jsou určeny pro všechny zájemce o poznání našeho okolí a krás
přírody. V turistické skříňce KČT a Sokola u TISU jsou uvedeny upřesněné a doplněné údaje o jednotlivých vycházkách. Případné změny budou
rovněž včas v této skříňce. Bližší informace podá Božena Křižková, tel. 604330636, nebo Štěpánka Viceníková, tel. 572641604.

Ve dnech 15. – 17. listopadu 2003 se šest turistů z Bojkovic
zúčastnilo 32. ročníku pochodu Za posledním puchýřem, který se
v letošním roce konal v Kladně. První den jsme navštívili hrad Karl-
štejn, město Beroun, jeho rozhlednu a medvědárium s Kubou, Ma-
tějem a Vojtou a obec Lány, kde jsme navštívili hrob a muzeum T. G.
Masaryka.

Dalšího dne jsme pochodovali padajícím listím 25 km z vesničky
Zákolany na Budeč /románská rotunda/, opěvovaný hrad Okoř /bez
Bílé paní/, Lidice s pamětníkem obětí a dosáhli jsme Kožovou horu
s rozhlednou. Do Kladna jsme se vraceli až za tmy.

Svůj výlet Středočeským krajem jsme ukončili v posledním dnu
výstupem na památnou horu Říp. Byli jsme velmi mile překvapeni
množstvím turistických zajímavostí, které je možno spatřit v této
průmyslové oblasti.

V následujícím roce se akce Poslední puchýř bude konat 11. až
14. listopadu 2004 v Brně – Medlánkách. Všichni jste zváni.

Markéta Klimentová

Za posledním puchýřem

Památník v Lidicích

V pátek 5. 12. 2003 se za zpěvu koled a vá-
nočních písní slavnostně rozsvítil vánoční
strom u Základní školy TGM v Bojkovicích.

Slavnostní nálada byla podtržena horkým ča-
jem a grogem, který dodali zúčastnění na za-
hřátí. Mikulášský podvečer pokračoval v kul-
turním domě, kde Skalaáci a Mikulášská druži-
na navodili atmosféru na večerní nadílku.

Květoslava Ogrodníková, místostarostka
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Kulturní památky

Socha Svobody před Městským úřadem v Bojkovicích

Boží muka v Přečkovicích

Kříž na Nábřeží Svobody

K zamyšlení
Vážení občané!
Začala bych básní Viktora Dyka:
Dobrou noc sne, usni touho!
Poutníku, je konec pouti!
Dobrou noc ! Kdo šli tak dlouho.
Zaslouží si oddechnutí!
Naši drazí odpočívají na našem hřbitově po své celoživotní pouti

a každý z nás jim věnuje tichou vzpomínku a květy díků za to, co pro
nás za svého života vykonali. Je to den Památky zesnulých.

Městský úřad v hraběcí kapli každým rokem dělá pietní vzpomín-
ku na zemřelé občany za celý rok v městě Bojkovice a jeho regionu.
Tak tomu bylo i tento rok v Dušičkové svátky.

V hraběcí kapli má Český svaz bojovníků za svobodu také své
místo, je to tabule se jmény umučených a popravených občanů z našeho
města a jeho regionu. Kde každý z nich dostal místečko k uložení
jeho zbídačelé schránky, to nevíme, a proto klademe věnečky ke
jménům jako dík za jejich statečnost a záchranu nás živých.

Bohužel se tyto památné svátky setkaly s lidskou sobeckostí
a neúctou k těm mrtvým. Věnečky se přesunuly z tabule jmen
k oltáříčku v hraběcí kapli a kytička, která byla již u mrtvých  zahra-
ničních vojáků, zmizela. Věřili jsme, že naše druhá část památníku
2. odboje bude v bezpečí, a zatím se stalo to, co jsme nečekali.

Já bych chtěla říci těm aktérům, kteří se této necitelnosti dopus-
tili, že za každým jménem vidíme člověka, který prošel krutým muče-
ním, než mu byl násilně ukončen život. Je vidět, že někteří občané si
neváží těchto našich hrdinů a neštítí se jim ublížit aspoň tímto způso-
bem.

A vám, věřící občané, bych chtěla říci, že když jste chtěli  mít
oltáříček v hraběcí kapli důstojně upraven, tak jste to měli udělat
z vlastních prostředků a ne o výzdobu obrat tyto naše mučedníky. Je
to neuctivé a podlé.

J. Bršlicová, předsedkyně ČSBS



Naše BojkovskoNaše BojkovskoNaše BojkovskoNaše BojkovskoNaše Bojkovsko strana 21strana 21strana 21strana 21strana 21

Je několik způsobů jak se uplatnit jako ze-
mědělec v oblasti, kde příroda a krajina kla-
dou určitá omezení, jakou jsou Bílé Karpaty.
Soukromý zemědělec Radim Pešek /27/
z Bojkovic se rozhodl pro zcela úzké zaměření
a to rozmnožování ovocných stromů a keřů.

Radim Pešek sice absolvoval střední země-
dělskou školu se zaměřením na živočišnou vý-
robu, ale pak pokračoval ve studiu okrasného
zahradnictví, zejména co se týká dřevin, jako
samouk. Začal pěstovat a prodávat tuje, ibiš-
ky, břeč�any aj.

Jeho zálibou však jsou méně známé, krajo-
vé a staré odrůdy a druhy kulturních plodin.
Nejdříve pěstoval jako dobrovolník jen někte-
ré druhy obilovin, fazolí a zelenin v rámci ne-
vládní organizace Gengel, později přibyl i zá-
jem o ovocné dřeviny. Navíc zjistil, že mezi
lidmi ve svém okolí narůstá poptávka po těch-
to dřevinách, a tak začal v roce 1999 i
s pěstováním nejrůznějších ovocných dřevin ve
své školce. Základní materiál /semena, rouby,
řízky/ získával od dodavatelů nebo v terénu a
ten dále pěstoval ve stavu prodejních stromků
a sazenic. Dodatečně ještě chodí do školy na
Mendelově univerzitě v Lednici, do kurzu ce-
loživotního vzdělávání v oboru Extenzivní ovoc-
nářství.

Velkou výměru půdy na svou živnost boj-
kovický zemědělec zatím nepotřebuje. Ze zdě-
děných pozemků /celkem jeden hektar/ zabírá
školka pouze dvanáct arů a malá část stromků
v kontejnerech je umístěna přímo na zahradě.

Ovocné stromky se vracejí do krajiny

Ani si nepotřebuje dělat velkou reklamu, ne-
bo� zájemci v celé republice o něm vědí přes
informace v odborném tisku, jako je BIO mě-
síčník o ekologickém zemědělství.

V prvních letech patřili mezi odběratele
hlavně fandové těchto dřevin, ale nyní se ozý-
vají i firmy, které realizují zahrady a výsadby
v krajině, zájem mají také běžní zahrádkáři a
pamětníci těchto odrůd. V současné době je
například mezi obyvateli Bojkovicka velký zá-
jem o jabloň Jaderničku moravskou.

Dosud toto malé hospodářství Radima Peš-

ka neživilo úplně, ale dnešní perspektivy dávají
naděje na plnohodnotný příjem z této činnosti
i na rozšíření podniku na další pozemky.

Radim Pešek v současné době pěstuje tepr-
ve dva až tři roky jabloně a hrušně na semen-
ných podnožích, jedná se o 28 různých starých
odrůd. Druhový sortiment je však mnohem širší:
nabízí také dříny, mišpule, jedlé kaštany, kdou-
le, oskeruše, aronie, sladkoplodé jeřabiny, mo-
ruše, beztrnné ostružiníky, i méně známé ovo-
ce jako je kiwi maloplodé, mandloň, muchov-
ník nebo zimolez /”borůvka”/ kamčatský.
Peckoviny až na výjimky zatím nevede.

Práci ve školce provádí z přesvědčení pod-
le principů biologického zemědělství, to zna-
mená bez umělých hnojiv a postřiků chemiká-
liemi. Chemikálie jsou nahrazeny biologický-
mi prostředky, ale pouze v naléhavých
případech, raději nechá přírodu, aby si poradi-
la sama. Na hnojení ve školce Radim Pešek
používá zelené hnojení, kompost nebo kom-
postovaný hnůj či rostlinné zákvasy.

Avšak konstatuje, že například do sadu vy-
sazená jabloň, roubovaná na semenné podno-
ži, mnoho hnojiva nepotřebuje – má dostateč-
ný kořenový systém, na rozdíl od některých
typových podnoží používaných na zákrsky nebo
na čtvrtkmeny, které koření plytce. Tyto proto
potřebují závlahu a další výživu. Výhodou zdr-
žení se chemických přípravků ve školce je ne-
jen jednodušší péče, ale hlavně to, že stromky
pak v terénu samy lépe přežívají.

Skromný rozsah školky /ale i nechu� k “vel-
kému papírování”/ je důvodem, proč stromky
Radima Peška nenosí certifikát ekologického
zemědělství. Zákazník si nicméně může být jist,
že u něj dostane stromky vypěstované odborně
a čistě.

Jan W. Jongepier
Bílé Karpaty  3/2003

Myslivecké sdružení NIVA Bojkovice
Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ PLES,

který se bude konat

v pátek 16. ledna 2004
v Kulturním domě

v Bojkovicích.

Hraje dechová hudba Vacenovjáci
a taneční skupina MADISON.

Zahájení plesu ve 20.00 hodin,
bohatá tombola,

myslivecké speciality.

Předprodej vstupenek bude
zahájen 5. 1. 2004.

Vedení společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s.

pořádá

v pátek 30. ledna 2004

II. REPREZENTII. REPREZENTII. REPREZENTII. REPREZENTII. REPREZENTAČNÍ PLESAČNÍ PLESAČNÍ PLESAČNÍ PLESAČNÍ PLES

Program :

Ohňostroj, předtančení, losování

vstupenek

K tanci a poslechu hrají dechová

hudba Valaška z Valašských Klo-

bouk, taneční skupina MADI-

SON, cimbálová muzika

J.Pavlíka, Skaláci.

Začátek ve 20.00 hodin,

Kulturní dům Bojkovice.

Cena vstupenky včetně

večeře 150,- Kč.

Předprodej vstupenek

bude zveřejněn

na plakátech.
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Bojkovice jsou známé pro sportovce tím, že se zde odchovalo
mnoho dobrých volejbalistů. Avšak nejsou všichni tak dobří nebo
tak mladí, aby mohli hrát volejbal na soutěžní úrovni, ale i pro
takové sportovce se najde několik akcí do roku, kde si mohou
zahrát volejbal na své výkonnostní úrovni.

V loňském roce se bojkovští volejbalisté zúčastnili 6. a 7. září
celorepublikového finále hráčů registrovaných v ČASPV /Česká
asociace sportu pro všechny/ v Dřevěnicích pro neregistrovaná
družstva. Turnaje se zúčastnili pouze vítězové krajských kol. A
Bojkovice reprezentovaly Zlínský kraj v kategorii mužů a žen.

Naše výsledky v základní skupině mužů:
Zlínský kraj – Pardubický kraj 1 : 1 /25 : 18, 19 : 25/
Zlínský  kraj – Jihomoravský kraj 0 : 2 /22 : 25, 20 : 25/
Zlínský  kraj – Liberecký kraj 2 : 0 /25 : 13, 25 : 23/
Zlínský  kraj – Ústecký kraj 0 : 2 /26 : 28, 13 : 25/
Zlínský  kraj – Hradec Králové 0 : 2 /19 : 25, 19 : 25/
Zlínský  kraj – Plzeňský kraj 2 : 0 /25 : 16, 25 : 09/
Zápas o 7. místo
Zlínský kraj – Moravskoslezský kraj  1 : 2 /25 : 27, 25 : 15, 12 : 15/
Celkové výsledky muži :
1. Ústí nad Labem
2. Olomouc
3. Hradec Králové
4. Vysočina
8. Zlínský kraj
Celkové výsledky ženy :
1. Moravskoslezský kraj
2. Praha
3. Středočeský kraj
13. Zlínský kraj
Sportovní hala v Bojkovicích v loňském roce poskytla zázemí

pro tři turnaje, které zorganizovala Marcela Berčíková a Jan
Staník ve smíšených amatérských družstvech.

V neděli 26. 10. 2003 se zúčastnilo 7 družstev :
1. “Brzdy” Bojkovice
2. “Uhold” Uherský Brod
3. “Farma” Bojkovice
4. “A je to” Zlín
5. “UFO” Nezdenice
6. Sokol Šumice
7. BENAR Pitín

V neděli 16. 11. 2003 hrálo 8 družstev
1. “Jantaři” Bojkovice
2. Sokol Šumice
3. “Brzdy” Bojkovice
4. “Uhold” Uherský Brod
5. Sokol Pitín
6. Marodi Nezdenice
7. Sokol Mařatice
8. “A je to” Zlín

Poslední turnaj se konal 28. 12. 2003 po uzávěrce tohoto
čísla, proto nejsou uvedeny výsledky tohoto klání.

V novém roce sportu zdar a volejbalu obzvláš�.
Yvetta Michalčíková

VOLEJBALOVÉ Bojkovice

Dřevěnice 6. - 7. září 2003
Družstvo mužů: spodní řada zleva: R. Žaigla, Z. Žaigla, M. Polanský,
Z. Chupík
Horní řada zleva: R. Staš, P. David, P. Staš, P. Křižka

Dřevěnice 6. - 7. září 2003
Družstvo žen: spodní řada: Y. Michalčíková, D. Saňáková, D. Chlad-
ničková
Horní řada: M. Kopuncová, D. Surá, R. Holečková, V. Schmiedlová,
I. Bartošíková

Bojkovice 16. 11. 2003
Vítězné družstvo Jantaři ve složení zleva: R. Šašinka, R. Lahutová, A.
Ondrášová, Z. Chupík, Y. Michalčíková, I. Maštalíř

Sportovní dopoledne rodičů s dětmi
Mateřská škola Štefánikova ulice spolu s TJ Sokol Bojkovice

pořádá závodivé sportovní odpoledne rodičů s dětmi v družstvech.
Již třetí ročník se uskuteční
ve sportovní hale ZŠ TGM

v sobotu 10. ledna 2004 v 9.00 hodin.v sobotu 10. ledna 2004 v 9.00 hodin.v sobotu 10. ledna 2004 v 9.00 hodin.v sobotu 10. ledna 2004 v 9.00 hodin.v sobotu 10. ledna 2004 v 9.00 hodin.
Jste srdečně zváni.



Naše BojkovskoNaše BojkovskoNaše BojkovskoNaše BojkovskoNaše Bojkovsko strana 23strana 23strana 23strana 23strana 23

100 let tělovýchovy
v Bojkovicích

Slavnostní rok 2004 je již zde, Bojkovice se stanou střediskem spor-
tovních oslav.  Ze tří jednot je nejstarší Sokol, který dal všem sportov-
cům základy tělovýchovy a sportu. Začala všeobecná tělovýchova a blíz-
ký Lopeník přivedl k turistice a lyžování mnoho nadšených sportovců.
Podrobně o tom bude hovořit připravovaná publikace.

V každém čísle zpravodaje budeme přinášet krátké informace. Dnes
informujeme naše čtenáře o první akci. Bude to všesportovní ples, který
se uskuteční v sobotu 24. ledna. Všechno bude zajištěno k pobavení
návštěvníků. Bližší na plakátech.

Jaroslav Sojka

Všem sportovcům, funkcionářům a občanům
našeho města přejeme do nového roku 2004 všech-
no nejlepší, hodně zdraví a ještě více sportovních
výsledků.                             A� žije 100 let sportu.

Burza sběratelů
V sobotu dne 29. listopadu 2003 se tak jako

před rokem uskutečnila ve velké zasedací míst-
nosti Městského úřadu v Bojkovicích Podzim-
ní sběratelská burza poštovních známek, po-
hlednic, obálek, odznaků, mincí, sportovních
suvenýrů, kalendářů, plakátů, zápalkových a
pivních nálepek a nově také hraček, map, sta-
rých fotografií, podpisů významných osobností
a minerálů.

Opět nutno vyslovit velké poděkování představitelům města za ne-
zištnou organizační pomoc i dary do tomboly. Dále nutno poděkovat i
všem ostatním dárcům, kterých bylo 18, a návštěvníkům za účast, kte-
rých bylo 55. Bylo potěšitelné, že letos přišli i sběratelé ze Slavičína,
Štítné, Uherské Brodu, Starého Města a Zlína a to díky rozposlání
pozvánek, které připravil pan Lubomír Šišpera.

Ve Slováckých novinách dne 28. listopadu 2003 vyšla pozvánka to-
hoto znění :

Filatelisté míří do Bojkovic
Netradiční podzimní burzu bude hostit Městský úřad v Bojkovicích.

POZVÁNKA

TJ Sokol Bojkovice, TJ Bojkovice a  SK Slovácká
Viktoria Bojkovice

zvou všechny občany a sportovce na

VIII. všesportovní ples

který se uskuteční 24. ledna 2004 od 20 hodin
v prostorách Kulturního domu Bojkovice.

K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba
HRADČOVJANKA a hudební skupina MADU-
SONG z Uherského Hradiště. Pro zpestření vy-

stoupí Travesti show z Ostravy a sokolská skupi-
na akrobatického tance “break-dance”, která před-
vede předtančení. Nebude chybět bohatá tombola

a občerstvení.
Přij�te se dobře pobavit a podpořit bojkovický

sport.

Místní zde rozhodli uspořádat setkání milovníků filatelistiky, kteří si
však budou moci prohlédnout nejenom známky, ale také pohlednice,
odznaky, mince či pivní nálepky. Tím však výčet vystavovaných zajíma-
vostí nekončí. Burza začíná zítra v devět hodin.

Díky této pozvánce přišli sběratelé z celého Zlínského kraje.
Největší pozornosti se těšily tradičně poštovní známky. Byl zde i

novotisk slavného Modrého Mauricia, podle většiny filatelistických od-
borníků nejvzácnější známka světa všech dob. Velký zájem byl i o po-
hlednice, mince, odznaky, podpisy významných osobností, škoda, že
chyběl podpis nejslavnějšího fotbalisty světa – Pelého na pohlednici
zaslané z Brazilského Ria de Janeira panu Karlu Dolinovi, protože na
jedné výstavě sportovních suvenýrů mu ji odcizil nepoctivý návštěvník.

Pořadatelé přejí všem sběratelům i ostatním občanům spokojené
prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a sběratelských úspěchů
v novém roce 2004.

Za pořádající TJ Sokol Bojkovic Stanislav Slavíček
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Redakce si vyhrazuje krátit a upra-
vovat příspěvky. Děkujeme za pocho-
pení. Uzávěrka příštího čísla je
10. února 2004.

V rámci rychlejšího a operativnějšího zpracování zpravodaje Naše
Bojkovsko můžete své příspěvky zasílat e-mailovou poštou na adresu
m.spiritova@bojkovice.cz, případně doručit disketu.


