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Smutný je domov, prázdno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.

Dne 24. 2. 2004 by se dožil 90 let man-
žel, tatínek, dědeček a pradědeček pan

František Jančařík. Kdo jste ho znali,

vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají
manželka, dcera a synové s rodinami.

Děkujeme.

Tím nejdražším jsi pro nás byl, proč jsi nás
navždy opustil ? V neznámý svět šel jsi spát, za-
plakal každý, kdo měl Tě rád.
Dne 8. 3. uplyne dlouhých 17 let, kdy

od nás navždy odešel beze slova rozlou-

čení náš drahý syn, bratr a strýc pan Vla-
dimír Papák. Všichni kdo jste ho znali,

věnujte s námi tichou vzpomínku. Ni-

kdy nezapomenou rodiče a sestra s ro-
dinou.

Dne 15. března 2004 uplyne již 20 let

od úmrtí pana Františka Staše. Vzpo-

mínají manželka Agáta a synové Radi-
slav a Rostislav s rodinami.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, všem organizacím za

poslední doprovod pana Vladimíra Mazálka. Děkujeme za
květinové dary a slova útěchy.

rodina Mazálkova

Srdečné poděkování
Vám všem, kdo jste svými modlitbami, projevem sou-
strasti, květinovými dary a účastí na pohřbu zmírnili náš

zármutek nad odchodem našeho milovaného tatínka a

dědečka pana Františka Slavíčka
pozůstalá rodina

Za Vladimírem Mazálkem
Odešel z pozemského života dne 7. ledna 2004 ve věku 83 let.

Rodák ze Šlapanic se po příchodu do Bojkovic ihned zapojil do kul-
turní práce. Nejdříve začal hrát ochotnické divadlo, později divadelní
hry režíroval. Nejvíce si oblíbil operety.
Ty měj nejraději. Byl všestranný funkci-
onář a mnoho společenské práce vyko-
nal v dalších organizacích… Zejména
práce pro hasiče byla příkladná. Ze za-
čátku vykonával funkci jednatele a byl v
práci pro tuto organizaci nezištný. Psal
historii hasičstva, o jeho představitelích
dopisoval do Našeho Bojkovska. Hovo-
řil také nad zesnulými, především hasi-
či, při jejich skonu. Byl prostě neúnavný
funkcionář po všech stránkách.

Z mnoha aktivit jmenujeme, že se zapojil do práce zahrádkářské a
ovocnářské organizace, kde zajiš�oval i odborné přednášky. Jeho zá-
služná práce spočívala v organizaci protifašistických bojovníků. Těm,
kteří pracovali za II. světové války, pro odškodnění zajiš�oval na vyš-
ších orgánech finance.

Také byl iniciátorem  humanitárního běhu "Terryho Foxe". I tímto
způsobem zvýraznil město Bojkovice.

Ovšem jeho největší činnost spočívala v dopisování do časopisů,
nejvíce do bojkovského zpravodaje. Ctil spravedlnost a na toto téma
vynikal. Byl také po zásluze odměněn vyznamenáním za propagaci
společenského života od města. Velmi si tohoto ocenění cenil. Pod-
poru při všem podnikání měl u své manželky, která jej v této záslužné
práci pro veřejnost podporovala.

Jeho záslužná práce nám zůstane v trvalých vzpomínkách.
Jaroslav Sojka

Odešel  František  Slavíček
 Rod Slavíčků patří mezi nejstarší v Bojkovicích. Odešel jeden,

který byl z nejlepších.
Patřil do velké rodiny Slavíčků. Pozůs-

talí v rodině i ve městě na něho budou vzpo-
mínat s láskou a úctou.

Zemřel 10. ledna 2004 v kruhu rodiny
zaopatřen svatými svátostmi ve věku 76 let.
Rozloučení se zesnulým se konalo v sobotu
17. ledna  v chrámu Páně sv. Vavřince v
Bojkovicích. Po skončení mše svaté bylo
jeho tělo uloženo do rodinného hrobu ved-
le drahé manželky, která ho na věčnost pře-
dešla před deseti léty.

František Slavíček se narodil 17. května 1927 v Bojkovicích. Po
ukončení základního vzdělání nastoupil do učení u fy. R. Sedlář vel-
koobchod v Bojkovicích a vyučil se obchodníkem. Nejvíce let ale
pracoval v tehdejší Zbrojovce jako vzorný skladník.

Se svojí skromnou a velmi obětavou manželkou Janou vychovali
a měli rádi všechny své tři děti, později  vnoučata. Vedle své každo-
denní péče o rodinu nesmíme opomenout jeho záslužnou činnost v
tělovýchově a sportu. Vynikal především ve stolním tenise, kde strá-
vil mnoho a mnoho let svého sportovního života. V období 1952 -
1959 se stal šestkrát přeborníkem okresu. Kromě palmy vítězství ve
dvouhrách získával  pro naše městečko se svými oddílovými kolegy
Spartaku  Bojkovice i tituly přeborníka okresu jak ve čtyřhře mužů,
tak i ve smíšené čtyřhře. Patřil mezi nejlepší i v krajském měřítku.
Pro sportovce byl příkladem vzorného člena a všichni, kteří s ním
nebo proti němu hráli, nikdy na něho v tom dobrém nezapomenou.
A jak vždy hrával fair-play ve sportu, tak se fér choval ke všem po
celý svůj život.

Za všechny sportovce v Bojkovicích mu děkujeme za obětavou
práci pro kolektiv a budeme s láskou a úctou vzpomínat na příklad-
ného sportovce, rodina na milovaného tatínka a laskavého dědečka
a občané na dobrého člověka.

Při  letošních oslavách 100 let organizovaného sportu v Bojkovi-
cích nám budeš příteli a kamaráde Františku moc chybět.

Jaroslav Sojka

Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13,

Vás zve do Centra seniorů
a nabízí Vám tzv.

"vzdělávací kluby"
Jedná se o nově vznikající kluby :

Klub výpočetní techniky
Klub jazykový

Klub taneční /cvičení s hudbou/
Klub fotofilmový

Kluby jsou vhodné zejména pro začátečníky, ale mohou se při-
pojit i pokročilí. Každý klub by vedl odborný lektor.

Roční poplatek jednoho klubu je 100,- Kč.
Zájemci a� se hlásí na Oblastní charitě v Uherském Brodě,

nebo na telefonním čísle: 572637333.
Nebojte se nových věcí a zkuste se zapojit do klubové činnosti.
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Zákon rozlišuje 2 druhy pasů:
1) se strojově čitelnou zónou, počítačově tištěnou portrétní foto-

grafií a  podpisovým vzorem držitele. Doba platnosti je 10 let, u
dětí do 15 let věku 5 let. Barva pasu je bordó. Vystavuje se ve
lhůtě do 30 dnů a žádost o jeho vydání může občan podat i mimo
místo svého trvalého pobytu u obecního úřadu s rozšířenou pů-
sobností nebo u obecního úřadu, který je pověřen vedením ma-
trik.

2) bez strojově čitelné zóny - původní pasy se zeleným obalem.
Jsou vydávány v případě, že občan žádá o vydání cestovního pasu
v době kratší než 30 dnů (tzv. blesk). Žádost o tento cestovní
pas může občan podat jen v místě svého trvalého pobytu a jeho
platnost je pouze 1 rok.
Dítě do 15 let nemusí mít vlastní cestovní pas, pokud cestuje
s rodiči a je zapsáno do pasu jednoho z nich. Cestuje-li dítě do
15 let samotné (bez rodičů), musí mít vlastní pas.

Cestovní pas pozbývá platnosti v těchto případech: uplynula doba
platnosti, je poškozen, obsahuje nesprávné údaje, jsou v něm neo-
právněně provedené změny,fotografie neodpovídá skutečné podo-
bě držitele, je zaplněn údaji (razítky).

Doklady potřebné k vydání cestovního pasu:
1) dítě do 15 let – za dítě podává žádost zákonný zástupce – rodič.

K vyplněné žádosti doloží zákonný zástupce svůj občanský prů-

kaz a rodný list dítěte, 1 fotografii. Převzít hotový platný pas
musí opět zákonný zástupce na základě svého občanského prů-
kazu.

2) nezletilý od 15 do 18 let – žádá o vystavení pasu sám. K žádosti
předloží svůj občanský průkaz, rodný list a 1 fotografii. Na žá-
dosti je nutný písemný souhlas zákonného zástupce (učiněný
bu� přímo před pracovníkem MěÚ nebo musí být  úředně ově-
řen).

 3) občan starší 18 let – předloží svůj občanský průkaz a 1 fotogra-
fii, případně další doklady osvědčující zapisované údaje (např.
rodné listy dětí  zapisovaných do cestovního pasu). Pokud za
žadatele žádost podává zplnomocněná osoba musí předložit svůj
občanský průkaz, občanský průkaz žadatele a plnou moc (ne-
musí být úředně ověřena). Převzít hotový platný pas musí ob-
čan osobně na základě svého občanského průkazu.
V případě vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny (tj.
ve lhůtě kratší než 30 dnů ) je třeba doložit 2 fotografie.
Zapsání dítěte do cestovního pasu – žadatel předloží cestovní
pas, do kterého má být údaj zapsán, a rodný list dítěte.

Výše správních poplatků za vydání cestovního pasu:

Občané mladší 15 let

- ve lhůtě do 30 dnů (platnost CP 5 let) ........................ 50,- Kč
- ve lhůtě kratší než 30 dnů (platnost CP 1 rok) ......... 150,- Kč
Občané starší 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů (platnost CP 10 let) .................... 200,- Kč
- ve lhůtě kratší než 30 dnů (platnost CP 1 rok) ......... 600,- Kč
Změny údajů v cestovním dokladu
(zapsání dítěte, titulu, apod.) ......................................... 50,- Kč

Jitka Měsková, odbor organizační a OZ

INFORMACE O CESTOVNÍCH PASECH
- upravuje zákon č. 329/1999 o cestovních dokladech a vyhláška č.

177/2000 k provedení zákonů, která je účinná od 1.7.2000 ve
znění pozdějších předpisů. Od 1.7.2000 nelze platnost pasu pro-

dlužovat. Pasy ČSFR pozbyly platnosti.
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Velikonoční předvádění
Muzeum Bojkovska  pořádá

ve čtvrtek 1. dubna 2004
od 8 do 13 hodin

velikonoční předvádění
Budou zde prezentovány různé způsoby

a techniky zdobení velikonočních vajíček,
zdobení velikonočního pečiva,

výroba ozdob atd.
Výrobky si můžete zakoupit.

Toto předvádění budete moci navštívit
 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu

 v Bojkovicích.

SLOVÁCKÉ

DIVADLO

▲▼▲ Z KULTURY ▲▼▲

Informace pro předplatiteleInformace pro předplatiteleInformace pro předplatiteleInformace pro předplatiteleInformace pro předplatitele
do Slováckého divadlado Slováckého divadlado Slováckého divadlado Slováckého divadlado Slováckého divadla
v Uherském Hradištiv Uherském Hradištiv Uherském Hradištiv Uherském Hradištiv Uherském Hradišti

Další divadelní představení bude

ve čtvrtek 22. dubna 2004 - Portugálie
Odjezd autobusu je z Pitína v 18.00 hodin, z Bojkovic odjíž-

dí autobusy v 18,15 hodin od obchodního domu TIS, zastávka v
Záhorovicích naproti školy je v 18,20 hodin, z Nezdenic v 18,25
hodin.

Připravujeme

Koncert
skupiny Poutníci

Pátek 16. dubna 2004
Kulturní dům Bojkovice

Foto z výstavy 50. výročí Světlovanu.

Světlovan v Redutě
Hostem na fašankové besedě u cimbálu ve velkém sále uhersko-

hradiš�ské Reduty byl v pátek 20. února 2004 Světlovan spolu s cim-
bálovou muzikou Jaroslava Pavlíka. Pořádajícím souborem byl Old
Stars Hradiš�anu s cimbálovou muzikou Linda s primášem Stanisla-
vem Škubalem. Světlovan předvedl pásmo tanců z Kopanic, Luha-
čovského Zálesí a fašankové pásmo choreografa PhDr. Karla Pavliš-
tíka. O půlnoci vypomohli ještě tanečníci Světlovanu s pochovává-
ním basy. O legraci ovšem nouze nebyla, vždy� byl fašankový čas.

MŠ

Městský klub a knihovna Slavičín
si dovoluje pozvat nejširší veřejnost

na prodejní výstavu
a přehlídku lidových řemesel

VALAŠSKÝ KUMŠT
PRO RADOSŤ

AJ UŽITEK
v pátek 26. března 2004 od 10:00 do 18:00 hodin

do sálu Sokolovny ve Slavičíně.
Bude se zde provádět:

●

zdobení velikonočních kraslic, perníků,
pletení slaměných ošatek, proutěných košíků, tatarů,

malování na sklo, hedvábí,
prodej dřevěných hraček a velikonočních ozdob, dřevořezba,

výroba šperků  ze dřeva, korálků i kovu
●

tradičně bohatý kulturní program tanečníků, zpěváčků
●

nejen valašské speciality, ale i dobroty z české kuchyně…

Spolupracují a účinkují:
Klub důchodců Slavičín, děti z Mateřské školy Vlára a

Mateřské školy Malé Pole, mažoretky a národopisný
soubor Slavičánek Základní školy Vlára Slavičín, národopisný

soubor Světlovánek z Bojkovic s dětskou cimbálovou
muzikou při ZUŠ Bojkovice a další.

Programem provází: E. Malíková
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Píše se rok 1939
Šedesát pět let uplyne 15. března od vpádu nacistic-

kých vojsk do naší země. Tento den je snad nejčernější v
našem životě. Vy milý občane, kteří jste byli svědky 6 let
nacistického běsnění, si jistě vzpomenete na ty ukrutnos-
ti, které byly na našem národu spáchány. Já bych chtěla
tento smutný den spíš připomenout mladé generaci, aby
věděla, v jaké hrůze žili jejich rodiče a prarodiče.

Večer 14. března padal sníh a na ulicích se tvořily hlouč-
ky mužů, kteří nemohli doma vydržet. I za nepříznivého
počasí je vyhnal nepokoj a obavy z příštích dnů. Situace
byla napjatá, nejasná a zmatená. Zprávy rozhlasu ozna-
movaly, že se Slovensko od nás odtrhlo a z milosti Hitlera
obdrželo samostatnost. Státní prezident Emil Hácha byl
povolán Hitlerem do Berlína. Tento vývoj dával tušit, že
historickým zemím hrozí obsazení německou branou mocí.

Druhého dne ráno rozhlas hlásil, že to, co jsme v úz-
kostech tušili, se stalo skutečností. Rozhlas hrál německé
vojenské marše a hlásil o pronikání německých armád do
našich zemí a jejich obsazování, zřízení Protektorátu Če-
chy a Morava a že vůdce Adolf Hitler "nás vzal pod ochra-
nu". Snad v celém národě toto vyvolalo úzkost, že jsme
vydáni na milost a nemilost nacistům. Trvalo to určitou
dobu, než jsme se z této hluboké deprese dostali, vzpama-
tovali se, pozvedli hlavy a počali se zabývat budoucností.

Mezi prvními, kteří zahájili u nás konspirační činnost
proti nacistickým okupantům, byli příslušníci KSČ v Boj-
kovicích, ve Bzové a v Pitíně.

První ilegální organizační útvary KSČ byly budovány
na základě trojek - tříčlenných skupin. První trojku na boj-
kovsku tvořila Marie Víceníková, František Kodet a Fran-
tišek Gabrhel ze Bzové. Po dalších instrukcích byla utvo-
řena další trojka s Oldřichem Slabiňákem, Richardem
Jahůdkou a Františkem Hrnčárem z Krhova. Činnost tro-
jek později ustrnula z důvodu zatčení Marie Víceníkové,
Ludvíka Bučka, Ignáce Hory, Josefa Zvonka a Františka
Kodeta. Marie Víceníková se z koncentračního tábora
vrátila s podlomeným zdravím až po ukončení války, ostat-
ní po několika měsících…

To byl hrůzovlády jen začátek. Uzavřely se vysoké ško-
ly, studenti byli odvlečeni do věznic a spoustu jich bylo
zastřeleno. Celých 6 let se zatýkalo, mučilo, naplňovaly se

koncentrační tábory, které nacisti měli ve všech okupova-
ných zemích. Popravovalo se v Praze na Pankráci, kde oběti
stínali a věšeli na háky, v Kobylisích stříleli a také v Brně
v Kaunicových kolejích, zřídily se plynové komory - u nás
v Terezíně. Vypalovaly se obce : Lidice, Ležáky, Ploština,
Javoříčko a ještě další. Taková byla ta Hitlerova ochrana.

Odpor proti okupantům se rozšiřoval a během druhé
poloviny roku 1939 byl ustaven přípravný výbor domácího
odboje pro celé území Bojkovska. Prvním úkolem výboru
bylo rozšíření činnosti základen do všech okolních obcí.
Tato činnost byla velmi významná, byla tichá, nenápadná,
opatrně prováděná. Byly utvořeny skupiny partyzánů, v
Bojkovicích to byla part. Brigáda Jana Žižky, kterou vedl
Karel Hřib, v Pitíně-Vasilsku tu vedl Josef Verner. Všich-
ni se vzájemně spojovali. Zaměření všech skupin bylo na
sabotáže ve všech odvětvích, vyzvědačství a také podpora
rodinám, které byly nacisty postiženy.

Toto je jen malý výčet toho, co se kolem nás dělo. Roky
se vlekly a my všichni čekali, kdy bude této hrůze konec.
Na popravištích umírali mnozí i s naší hymnou na rtech,
umírali staří i mladí. Jedna z mladých dívek, která byla
popravena, před svou smrtí napsala báseň, která byla vy-
tisknuta v novinách Naše Osvobození, cituji:

"Já měla ráda tolik život,
jak jenom mladý člověk může mít rád.
Dnes je to vše už jedno.
Zde nelze žít, sem chodí lidi umírat.
Tisíce nás už tady zemřely,
tisíce zahledí se naposled v špinavý strop.
Zde v prachu, špíně a hladu,
našla i moje maminka svůj hrob.
Dnes už to vím, co bude se mnou.
A přece každý rád zanechá po sobě stopu, sled,
snad zítra už naposled nás nevinných
do močálu vysypou.
Jmenuji se Bohunka a je mi devatenáct let."

Touto básní uzavírám své smutné vzpomínání a přeji mlá-
deži, aby se již nikdy nedočkala toho, co naše generace.

Jiřina Bršlicová, předsedkyně ČSBS

13. března 1939 Josef Tiso s Hitlerem v Berlíně, odtržení Slovenska od
historických zemí Čech a Moravy.

14.-15. března 1939 státní prezident československý Emil Hácha s Hit-
lerem v Berlíně. Zřízení Protektorátu Čechy a Morava - počátek nacis-
tické okupace.
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Tříkrálová sbírka
V letošním roce probíhala ve dnech 2. a 3. ledna a byla

takto úspěšná : Bojkovice 48 313,50 Kč, Krhov 4 339,50 Kč,
Bzová 1 887,- Kč. Celková částka za všechny tři obce činila
54 540,- Kč.

Ulicemi našich obcí se radostně a s krásným přáním nové-
ho roku rozběhlo celkem 9 skupinek dětí, které doprovázelo
14 dospělých osob. Ne všichni se však vraceli s rozjásanou a
veselou tváří. V mnohých domech nebyli koledníci vítáni a
přijati a to koledníky zklamalo a mrzelo.

Jaký je smysl a využití této sbírky ? Samozřejmě, že určitá
část bude vrácena i na naši Oblastní charitu do Uherského
Brodu. Bude využita pro zařízení, která jsou v provozu pro
celou oblast a kam mohou docházet zájemci i z našeho města
a okolí, pokud budou mít zájem.

V Uherském Brodě se jedná o tato zařízení : Terapeutická
dílna sv. Justiny, Chráněná dílna sv. Josefa, Azylový dům pro
matky s dětmi v tísni, Centrum seniorů v domě Marie, pro
Charitní domy pokojného stáří v celé oblasti. Určitá částka
bude použita i na přímou pomoc rodinám s dětmi.

Několikaprocentní  podíl je věnován i na humanitární po-
moc do zahraničí těm nejpotřebnějším lidem v nouzi, trpícím
a potřebným.

Všem dárcům za milosrdnou lásku k bližnímu, jejich dob-
ročinnost a štědrost patří moc velké poděkování. A nyní se již
budeme těšit na úspěšnější koledování v příštím roce.

ELA

Sportovní odpoledne rodičů a dětíSportovní odpoledne rodičů a dětíSportovní odpoledne rodičů a dětíSportovní odpoledne rodičů a dětíSportovní odpoledne rodičů a dětí
Jako příjemné rozptýlení po vánočních svátcích proběhlo dne 10. ledna 2004

sportovní odpoledne ve spolupráci MŠ Štefánikova a Sokola Bojkovice. Klání,
ve kterém soutěžily dvojice rodičů a dětí, bylo uskutečněno již potřetí ve sportov-
ní hale. Začátek byl stanoven na 9 hodin. Účast byla velká, proto byli závodníci
rozděleni podle věku dětí do čtyř kategorií. Všechny dvojice soutěžily usilovně a
s velkým nasazením v několika disciplínách. Pro vítězství byl důležitý měřený čas
a trestné body.

Celou soutěž moderovala členka Sokola a místostarostka města paní Květo-
slava Ogrodníková.

Při některých disciplínách si soutěžící i povzbuzující diváci užili hodně legra-
ce, především při sledování tatínků na skákacích míčích. Úspěšnost této akce
dokládá i fakt, že se jí neúčastní výhradně děti a rodiče z MŠ Štefánikova, ale i
žáci a rodiče s dětmi ze širokého okolí.

Vítězové na prvních třech místech byli oceněni v každé kategorii zvláš�.
Na stupních vítězů stanuli a pěkné první ceny si odnesli :
●  v kategorii  dětí ve věku 2-4 roky Jindřich Koželuha s maminkou
●  v kategorii dětí ve věku 4-6 let Ondřej Maštalíř s maminkou
●  v kategorii mladších žáků 6-8 let Jana Juřenčáková s tatínkem
●  v kategorii starších žáků 9-12 let M. Jančařík  /Slavičín/ s tatínkem

V průběhu celého dopoledne bylo pro všechny pří-
tomné připraveno občerstvení. Ten, kdo nevyhrál, nemu-
sel odcházet se smutnými pocity. Pro všechny ostatní děti
byly rovněž připraveny malé ceny, diplomy za účast a
sladkosti.

I výkony některých dříve narozených byly obdivuhod-
né a zasloužily zvláštní diplom.

Po slavnostním vyhlášení vítězů proběhla spontánně
volná sportovní zábava, kde si všichni mohli vyzkoušet
své dovednosti při hodu na koš, kopané, házené, jízdě na
koloběžce apod.

Odměnou organizátorům byla účast všech soutěží-
cích a jejich zápal pro hru a pohyb.

Doufáme, že příští ročník bude neméně úspěšný, že
si své síly a dovednosti přijdou vyzkoušet další děti s ro-
diči, a těšíme se jak na ně, tak i na další spolupráci se
Sokolem Bojkovice.

Yvetta Vaňková, učitelka MŠ Štefánikova

Také v Přeč-
kovicích jste
mohli potkávat
skupinky koled-
níků při Tříkrálo-
vé sbírce. Bylo
vybráno 2
555,50 Kč.

N e j m l a d š í
děti na fotografii
jsou Marek Říha,
Magda Kolaříko-
vá a Daneček
Šenkeřík. Bylo
hezké, s jakou
chutí pomoci se ti
malí koledníčci
zhostili své role.

Oblastní charita Uherský Brod všem děkuje za úsilí a osobní
obě�, se kterou je spojeno každoroční Tříkrálové koledování.
Děkujeme Vám za to, že i s Vaší pomocí a pomocí všech dal-
ších dospělých osob zapojených do koledování můžeme dále
rozvíjet charitní dílo a pomáhat všem těm, kteří naši pomoc
potřebují.

Bc. Jarmila Tomancová, ředitelka Oblastní charity Uherský Brod.
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KALENDÁŘ SPOLEČNÝCH VYCHÁZEK A POCHODŮ PRO VEŘEJNOST POŘÁDANÝCH KLU-
BEM ČESKÝCH TURISTŮ A SOKOLEM  BOJKOVICE

BŘEZEN - KVĚTEN 2004
Termín: Pořádaná akce: Délka trasy, vedoucí akce:

13.3. Vrcholy oblasti Valašsko - Chřiby III. - BŘESTECKÁ SKÁLA, KOZINEC 15 km
sobota Místo srazu: nádraží ČD Bojkovice, odjezd vlakem v 7.10 do Starého Města Vedoucí: Klimentová Markéta

27.3. Zahájení jarních kilometrů - OKOLÍ  BOJKOVIC 12 km
sobota Místo srazu: ve 13.00 hod. " U Lípy "- Sokolovna Vedoucí : Polanský Pavel

Lehká pěší túra kolem Nového Světlova na Modrou Vodu a přes Záhorovickou kyselku zpět

4.4. Z LUHAČOVIC DO BOJKOVIC  11 km
neděle Místo srazu : zastávka ČSAD u OD TIS, odjezd autobusem v 9.25 hod. do Luhačovic Vedoucí : Prachař Přemysl

24.4. PITĚNSKÝ ŠKRPÁL - další ročník oblíbeného pitínského pochodu 7 - 30 km
sobota Místo srazu: zast. ČD Bojkovice-město, odjezd vlakem v 6.56 nebo 9.21 do Pitína-zast. Vedoucí: Křižková Božena

Odjezd vlaku si účastníci vyberou dle délky trasy - více o pochodu ve skříňce KČT.

15.-16.5. Vrcholy oblasti Valašsko - Chřiby III. - MAKYTA, STOLEČNÝ
so  +  ne Vrcholy oblasti Valašsko - Chřiby III. - SOLÁŇ, OCHMELOV
Další informace k těmto akcím naleznete ve skříňkách KČT případně na níže uvedených telefonech. Mezi jednotlivými dny
bude možnost ubytování poblíž vrcholů, možný je i návrat zpět do Bojkovic, zatím v jednání.

   5.6. VESELE KOLEM BOJKOVIC 7 - 50 km
sobota Místo srazu : Sokolovna Bojkovice, více v dalších propozicích Vedoucí: Křižková Božena

Tyto vycházky jsou určeny pro všechny zájemce o poznání našeho okolí a krás přírody. Všechny případné změny budou včas
zveřejněny ve skříňce KČT umístěné proti OD TIS. Bližší informace podají :

KŘIŽKOVÁ Božena tel. 721 275 466
VICENÍKOVA Štěpánka tel. 572 641 604, 606 711 862
PRACHAŘ Přemysl tel. 602 205 897

Malá povánoční procházka
Den po svatém Štěpánu jsme si udělali malý výlet. Před obchod-

ním domem TIS se nás sešlo celkem 19, vedoucím byl pan Pavel Po-
lanský. Nejprve jsme vyšli kolem Sedláčkova mlýna k zámku Nový
Světlov a prohlédli si zámek a jeho okolí. Prošli jsme pak zámeckým
parkem na silnici vedoucí do Komně, u rybníčku odbočili doleva a
podél lesa došli k hranici katastru obce Krhov. Do Bojkovic jsme se
vraceli lesem Padělkem, který je v současné době poněkud zanedba-
ný. Cesta z této lokality do Bojkovic nevede, a proto jsme postupova-
li kolem potoka Komenky na Mezivodí a od Řík nás polní cesta vy-
vedla na silnici do Bojkovic. Bylo krásné počasí a výborná nálada. Na
příští podobnou akci Vás zve Klub českých turistů Bojkovice.

Markéta Klimentová

Základní škola TGM Bojkovice nabízí

nejlevnějšínejlevnějšínejlevnějšínejlevnějšínejlevnější
počítačové  kurzypočítačové  kurzypočítačové  kurzypočítačové  kurzypočítačové  kurzy

 ve Zlínském kraji
Základy ovládání počítače

WINDOWS 2000: nastavení prostředí, práce se soubory, slož-
kami, základy psaní a jiné.

Délka kurzu: 10h (5 x 2h), cena: 990 Kč (vč. DPH)

MS Word 2000
Psaní a formátování textu, vkládání obrázků, práce s tabulkou,

tvorba šablony (hlavičkové papíry), tisk dokumentu a další.
Délka kurzu: 20h (10 x 2h), cena: 1980 Kč (vč. DPH)

Práce s internetem
Hledání informací v síti internet, poštovní služby, e-mail, vy-

tvoření účtu a jiné.
Délka kurzu: 10h (5 x 2h), cena: 990 Kč (vč. DPH)

V případě souběžného objednání dvou kurzů sleva 7% (2760
Kč), tří kurzů sleva 10% (3560 Kč).

Začátek kurzu: 22. března - duben 2004.
Závazné přihlášky k vyzvednutí v kanceláři školy, uzávěrka při-

hlášek 15.3.2004. Informace na tel. 572 641 221.
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X. výroční valná hromada TJ Sokol, která se konala  6. 2. 2004,
byla jubilejní ze dvou důvodů. Jednak se konala v 10. výročí obnovení
TJ a současně i ve stém výročí založení Sokola v Bojkovicích. O vý-
znamu vypověděla i vysoká účast členů a hostů.

Před zahájením přednesla mladá sokolka Soňa Sojková sokolskou
báseň. S doprovodem sestry Jarky Duškové na piano zazpívali potom
účastníci sokolskou píseň "Spějme dál". V úvodním slově vyzval sta-
rosta TJ bratr J. Buršík k uctění památky zemřelých členů Luboše
Jaroše a Václava Vítka. V projevu poděkoval za účast hostů, a to sta-
rostky výboru župy Komenského MUDr. O.Charvátové ze Zlína, mís-
tostarosty města p. F. Slavíčka, starosty Sokola Uh. Brod Ing. J. Krej-
čiříka, předsedy TJ Bojkovice  p. J. Doležela, předsedy  SK  Slovácká
Viktoria Ing. J. Kaplana, zástupců SDH p. P.Groschafta, KČT
p.M.Klimentové, Sokola Bzová sestry E. Křižkové a ČČK sestry J.
Ondřejové. Všichni se později v rozpravě  přihlásili se svými příspěv-
ky a zdravicemi.

Po jeho projevu vystoupila MUDr. Charvátová a předala  br. Jiří-
mu Buršíkovi bronzovou medaili s diplomem od České obce sokolské
v Praze. Těmi byla oceněna jeho dlouholetá činnost ve funkcích jed-
natele výboru sokolské župy Komenského i starosty TJ Sokol Bojko-
vice, které musí ukončit pro zhoršení zdravotního stavu.

Poté vystoupil jednatel Jaroslav Blaha. Mimo jiné vyzdvihl dob-
rou dělnou spolupráci všech členů výboru. Poděkoval br. Buršíkovi za
jeho desetiletou činnost ve výboru a vyslovil přesvědčení, že i jako
člen a čestný starosta bude i nadále  podle svých možností jednotě
napomáhat. Poděkoval i všem dalším  členům, kteří ochotně a oběta-
vě pomáhají tam, kde je to třeba, např. při údržbě sokolského majet-
ku, při zajištění všesportovního plesu a mnoha dalších činnostech.
Zvláště ocenil organizační i výkonnou práci br. Karla Koníčka.

Ke stému výročí Sokola a tím organizované tělovýchovy a sportů v
Bojkovicích řekl, že výbor oceňuje, že se k tomuto výročí a akcím na
jeho oslavu a na propagaci tělovýchovy a sportů přihlašují a připojují
i Tělovýchovná jednota Bojkovice a SK Slovácká Viktoria a podporu-
je je i městský úřad. Dále uvedl, že Sokol si váží i dobré spolupráce s
Junákem, KČT, DDM, ZŠ TGM, SDH a ČČK. Informoval, že k 1. 1.
2004 měla TJ Sokol 155 členů. Jejich počet se během roku zákonitě
mění. Ubývá starších, přispívajících členů, kteří pomohli obnovit  před
10 lety jednotu, ale přibývá mladých činných členů.

Sestra Květa Ogrodníková ve svém příspěvku o kulturně-spole-
čenské činnosti informovala o pravidelném každoročním pořádání
závodů rodičů a dětí Mateřskou školou Štefánikova ve spolupráci se
Sokolem. Dále o vzpomínkovém pálení hranice za M. J. Husa u mo-
hyly Svatopluka Čecha spojené s večerní
vycházkou, projevem, zazpíváním písní a
ohňostrojem. Vzpomněla pořádání letní
taneční country zábavy na nádvoří soko-
lovny, pravidelnou tématickou vycházku
k Masarykovu dubu k výročí úmrtí TGM
14. září a další společenské aktivity So-
kola. Mezi ně např. patří pořádání sbě-
ratelské burzy zajímavostí, organizované
br. S. Slavíčkem, činnost sokolské hudeb-
ní skupiny  vedené br. R. Fialou a další.

Též informovala o společných osla-
vách a akcích ke 100. výročí organizova-
né tělovýchovy a sportů spolu s TJ Boj-
kovice a Slováckou Viktorií. Ty budou
spočívat hlavně ve vydání společného
Sborníku, v uspořádání výstavy a verni-
sáží, slavnostní schůze s předáváním Pa-
mětních listů a v tělovýchovné a kulturné Akademii - a to vše 7. 5.
2004. Dále v uspořádání řady sportovních turnajů, hodového festivalu
hudeb s účastí města a taneční zábavy na nádvoří sokolovny.

Náčelnice Štěpánka Viceníková informovala o činnosti všestran-
nosti, spočívající v pravidelném cvičení žen staršího věku vedených
M. Pavlíkovou a J. Ondřejovou a o cvičení dvou skupin žen středního
věku ve cvičebně sokolovny, které vede ona a paní Lahutová. O pl-
ném využití této cvičebny svědčí, že v ní trénuje i družstvo akrobatic-
kého tance vedené br. Liborem Stehlíkem a horolezecký oddíl, který

Jubilejní výroční valná hromada TJ Sokol BojkoviceJubilejní výroční valná hromada TJ Sokol BojkoviceJubilejní výroční valná hromada TJ Sokol BojkoviceJubilejní výroční valná hromada TJ Sokol BojkoviceJubilejní výroční valná hromada TJ Sokol Bojkovice
si v ní vlastní prací a sponzorsky postavil
nákladnou umělou horolezeckou stěnu.
Družstvo akrobatického tance se úspěšně
předvedlo na všesportovním plese 24. 1.
2004 i na jiných místech Česka. V minulém
roce ve cvičebně za nájem trénovalo i druž-
stvo boxerů TJ Bojkovice a skupina orien-
tálních břišních tanců paní Drgáčové.

V další části hovořila Š. Viceníková o
bohaté turistické činnosti KČT a Sokola a o
spolupráci s turistickým oddílem Sokola Uh. Brod. Namátkově uved-
la společné uspořádání pochodů a cyklotras "Vesele kolem Bojkovic"
a desítky turistických pochodů. Některé i společně se slovenskými a
polskými Sokoly. Dále se zmínila o své účasti na Světové World Gym-
naestrádě v Lisabonu v červenci 2003, kde jako jediná za župu  Ko-
menského cvičila ve 420 členné výpravě Sokola a ASPV za Česko v
náročné skladbě, kterou jako jedinou vysílala celou portugalská TV.
Na tomto grandiózním setkání gymnastů se předvedlo přes 22 000
cvičenců ze 46 zemí světa. V závěru svého příspěvku připomněla i
účast cvičenek TJ na mnoha dalších akcích pořádaných ČOS a župou,
např. na "malém sokolském sletu" v Českých Budějovicích 30. - 31. 5.
2003.

Za odbor sportů informoval br. Jaroslav Mlčůch o aktivní činnosti
jeho jednotlivých oddílů a družstev. Nejmladším z nich je družstvo
odbíjené starších žaček, vedené ses. Ing. Ivanou Bartošíkovou. Ta vede
i smíšené družstvo mužů a žen v odbíjené. Velmi aktivní je oddíl flor-
balu vedený br. Romanem Fialou. Tento oddíl má dvě družstva a hod-
lá se v tomto roce zapojit do ligových soutěží. Dne 27. 12. 2003 uspo-
řádal úspěšný turnaj za účasti pěti florbalových družstev z Prostějova,
Luhačovic a Slavičína.

Nejstarším oddílem jsou tenisté vedení br. Karlem Koníčkem. Ten
vloni tradičně uskutečnil turnaj "O nejlepšího sokolského tenistu" a
turnaj pro veřejnost „O pohár starosty města“ a pod jeho záštitou.
Hlavně v zimě, kdy se nedá hrát na hřišti tenis, jsou jeho členové já-
drem družstva sálové kopané vedené Ing. Pavlem Křižkou. Dne 26.
12. 2003 uspořádala dvě družstva sálové kopané Sokola tradičně Ště-
pánský turnaj za účasti dalších čtyř hostujících týmů. Další turnaj v
sálové kopané  za účasti sokolských družstev připravují ke 100. výročí
Sokola v dubnu t.r. O tom, že iniciativa odboru sportů je velmi široká,
svědčí to, že jeho členové se zúčastňovali i jiných sportovních aktivit,
např. dvou turnajů ve squashi v Luhačovicích, turnajů v kopané, závo-
dů v šestiboji ve Slavičíně.

Dále se J. Mlčůch zabýval činností
oddílu horolezců, který vede. V roce
2003 uskutečnil oddíl mnoho lezeckých
akcí na skalách v Česku, Slovensku a
Slovinsku. V soutěžích na umělé stěně
v Uh. Brodě a v Brně získali jeho členo-
vé dvě druhá místa. V tomto roce uspo-
řádají ke 100. výročí soutěž v lezení na
vlastní horolezecké stěně v sokolovně.

Důležitým bodem valné hromady
byly volby do funkcí jednoty na příští tři
roky. Jednohlasně byli zvoleni do nové-
ho výboru členové : starostou Ing. Pavel
Křižka, místostarostkou a náčelnicí Ště-
pánka Viceníková, vzdělavatelkou Kvě-
toslava Ogrodníková, jednatelem Jaro-
slav Blaha, hospodářem Miroslava Ur-
bánková, správcem sokolského majetku

Karel Koníček, vedoucím odborů sportů Jaroslav Mlčůch, členem vý-
boru Jaroslav Velecký a náhradním členem Roman Fiala. Do revizní
komise byli zvoleni Ing. Martin Bartošík, Iva Huláková a Marie Vo-
dárková.

Po obsažné rozpravě byl členstvem odsouhlasen plán činnosti jed-
noty na rok 2004 a Usnesení  z valné hromady. Ta byla již tradičně
zakončena společně zazpívanou sokolskou písní "Lví silou, vzletem
sokolím". Účastníci se rozcházeli s pocitem dobře a účelně splněného
cíle výroční valné hromady.                                            Jaroslav Blaha

První družstvo Sokola v sálové kopané
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POŘÁDANÉ AKCE:

11.1. Závody rodičů a dětí
18.5. Pochod na Čertovy skály s možností lezení po těchto skalách
7.6. Turistický pochod Vesele kolem Bojkovic

14.6. Volejbalový turnaj mixů
6.7. Vzpomínkové pálení hranice za mistra Jana Husa

11.7. Country večer se skupinou Skaláci
21.8. Pochod k pramenům Olšavy
30.8. Tenisový turnaj O přeborníka oddílu
6.9. Pochod Rasová-hrad Zuvačov-Modrá Voda

13.9. Tenisový turnaj O pohár starosty města
13.9. Tématická vycházka k Masarykovu dubu

26.12. Štěpánský turnaj v sálové kopané
27.12. Povánoční pochod kolem Bojkovic
27.12. Turnaj ve florbale

SPORTOVNÍ AKCE ZA ÚČASTI NAŠICH ČLENU:

18.1. Turnaj squash - Luhačovice  (5.,8. místo Křižka, Urbánek)
9.2. Bouldrové závody-Uh. Brod (2x 2. místo)
8.3. Turnaj v sálové kopané Hanar s.r.o. (4. místo)

29.3. Turnaj mixů ve volejbale (1. místo)
29.3. Setkání se slovenskými sokoly na hradě Děvín
17.5. Setkání se slovenskými a polskými sokoly na hoře

Čantoryja
5.4. Turistický pochod Vandrácká 50

24.4. Den zdraví v Želechovicích
8.5. Cvičení členek na Májových oslavách v Uherském Brodě

30.-31.5. Malý sokolský slet-České Budějovice
31.5. Tenisový turnaj družstev-Šumice (1. místo)
9.6. Pochod Maninskou úžinou a Súlovskými skalami

20.6. Přátelské fotbalové utkání-Sudoměřice
21.6. Krajské kolo ASPV ve volejbale-Vsetín (1. místo)
28.6. Pochod Veřovickými vrchy
5.7. Fotbalový turnaj-Lednice (3. místo)

13.7. Fotbalový turnaj v malé kopané-Komňa (4. místo)
20.-26.7. XII. Světová gymnaestráda-Lisabon-Portugalsko

(Viceníková)
25.7. Tenisový turnaj čtyřher-Valmont Vyškovec

(3. místo Ondrušek, Koníček)
23.8. Tenisový turnaj čtyřher-Pardubice

5.-7.9. Celorepublikové finále ve volejbale ASPV-Dřevěnice
(8. místo)

11.9. Tenisový turnaj čtyřher-Praha-Průhonice
(5. místo Koníček, Křižka)

28.9. Volejbalový turnaj mixů-Vlčnov (1. místo)
8.11. Závody rodičů a dětí-Slavičín

(1.,2. místo Křižka Martin+Lucie)
15.11. Turnaj města v sálové kopané-Bojkovice (2. místo)
22.11. Turnaj v sálové kopané-Bánov (1.místo)
30.11. Sportovní šestiboj dvojic-Slavičín (3.místo Koníček, Fiala)
30.11. Bouldrové závody oddílu Vertical (3. místo)
14.12. Turnaj squash-Luhačovice (1.,4. místo Křižka, Koníček)
27.12. Turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise-Bojkovice

(1.,4. místo Křižka, Urbánek)
28.12. Volejbalový turnaj mixů-Bojkovice (1. místo)

Horolezecký oddíl se zúčastnil opakovaně lezeckých akcí na Čerto-
vých skalách v Lidečku, Sulově, Skalkce při Trenčíně (SK), Kostelec-
ké úžině (SK), Vtáčniku (SK), Břestecké skále, Beckově (SK), Křížo-
vém vrchu a Střeše Slovenska (SK).

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH
AKCÍ TJ SOKOL BOJKOVICE ZA ROK 2003

Ohlédnutí
za VIII. Všesportovním plesemza VIII. Všesportovním plesemza VIII. Všesportovním plesemza VIII. Všesportovním plesemza VIII. Všesportovním plesem

Všesportovní ples pořádá každý rok střídavě jiná tělovýchovná or-
ganizace, a to i dvě další. Po SK Slovácké Viktorii v roce 2002 a Tělo-
výchovné jednotě Bojkovice v roce 2003 zajistil 24. ledna t.r. již VIII.
Všesportovní ples TJ  Sokol.

Ples byl uspořádán ve znamení 100. výročí založení Sokola v roce
1904 a tím zahájení organizované tělovýchovy a sportů v Bojkovicích.
Zajištění plesu odpovídalo významu tohoto výročí. Návštěvníci potvr-
zují, že organizace a průběh plesu byly zajištěny náročně a k plné spo-
kojenosti.

K tanci a k poslechu hrály dobrá dechová hudba Hradčovjanka a
hudební skupina Madisong z Uherského Hradiště. Pro zpestření pro-
gramu a získání návštěvníků byla pozvána skupina "Travesti show" z
Ostravy, což byla pro Bojkovice novinka. Potlesk si zasloužilo vystou-
pení sokolské skupiny akrobatického tance /break dance/ a předvede-
ní latinsko-amerického tance skupinou děvčat DDM, vedených paní
Tyroltovou.

Nechyběly ovšem tři dobře zásobené bufety a tombola včetně prv-
ní ceny -  televizoru od firmy XAVEL člena Sokola Jar. Veleckého.
Při této příležitosti Sokol děkuje všem dárcům 127 darů do skutečně
bohaté tomboly.

Překvapením pro návštěvníky byla i náročná, zajímavá, stylová
výzdoba, koncipovaná ve sportovním duchu s tenisovými sítěmi, rake-
tami, míči, brankou, balónky, girlandami apod.

Bohužel vysokým nákladům na zajištění kvalitního plesu neodpo-
vídala menší návštěvnost, která je ani nepokryla. Účastníci si  pochva-
lovali dostatek prostoru na pohodlné tančení a příjemné prostředí.
Význam plesu podpořil i starosta města pan Mgr. Josef Langr s man-
želkou.

Avšak pro tři bojkovické tělovýchovné organizace se jeví dilema,
zda při současném velkém počtu plesů je únosné ve sportovních ple-
sech v příštích letech pokračovat při velkých starostech a riziku ztráto-
vého nebo nepatrného finančního výsledku.

TJ Sokol děkuje všem těm mnoha svým členům, kteří  nezištně a
obětavě pomáhali při přípravě, v průběhu i po ukončení plesu všude
tam, kde bylo třeba. Sokol dokázal, že je schopen uskutečnit dobře tak
náročnou akci, jakou ples byl. Jen škoda, že jejich jedinou odměnou
za to nebyla vyšší účast návštěvníků.

Štěpánka Viceníková, místostarostka TJ Sokol

100 let sportu se blíží
Dalším článkem chceme naší veřejnosti přiblížit tyto velké oslavy.

Sokol byl založen v roce 1904, volejbal v roce 1928 a kopaná se ke své
činnosti přihlásila v roce 1930. Tato výročí jsou přesná a máme o tom
zápisy, stejně jako kronika našeho města. Dnes jen stručně, o všem
více přinese připravovaný ALMANACH, který se již dokončuje.

Slavnostní schůze se bude konat v květnu a o všem podrobněji
přineseme v květnovém Našem Bojkovsku.

A� žije 100 let Sokola a tělovýchovy v našich krásných Bojkovicích.
 Jaroslav Sojka

Nová pohlednice
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Stolní tenistéStolní tenistéStolní tenistéStolní tenistéStolní tenisté
Stolní tenisté, kteří jsou součástí Tělovýchovné jednoty Bojkovice,

uspořádali v prosinci 2003 následující turnaje:
●  27. 12. 2003 turnaj neregistrovaných hráčů

Pořadí : 1. Ing. Pavel Křižka
2. František Slavíček
3. Libor Uncetík

● 28. 12. 2003 turnaj o přeborníka TJ Bojkovice registrovaných hráčů
Pořadí : 1. Ing. Petr Miko

2. Jiří Šašinka
3. Jaroslav Urbánek

●  čtyřhry registrovaných hráčů
Pořadí : 1. Jan Stehlík - Radek Martinec

2. Jan Urbánek ml. - Jaroslav Urbánek
3. Jiří Šašinka - Ladislav Salvet

Turnaj měl dobrou sportovní úroveň, zúčastnilo se ho všech 17 čle-
nů jednoty.
●  30. 12. 2003 turnaj žáků

Pořadí mladší žáci : 1. Jiří Krejčiřík
2. David Prachař
3. Jan Urbánek

Pořadí starší žáci : 1. Jakub Stehlík
2. Lukáš Táborský
3. Vlastimil Kovář

Tento turnaj byl uspořádán společně s DDM Bojkovice. Uvedené
turnaje byly uspořádány pod záštitou starosty města a byly dotovány
věcnými cenami.

Emil Vráblík, jednatel TJ

VVVVVolejbalové Bojkoviceolejbalové Bojkoviceolejbalové Bojkoviceolejbalové Bojkoviceolejbalové Bojkovice
Sportovní hala v našem městě je celoročně využita a obzvláště v

zimních měsících je vyhledávaným místem všech sportovců.
Neregistrovaní volejbalisté již v minulém roce pořádali několik

turnajů ve smíšených družstvech a v letošním roce tomu nebude jinak.
Tyto turnaje začínají nabývat na popularitě v celém Zlínském kraji.
Vzhledem ke kapacitě haly a termínu turnaje se může zúčastnit kaž-
dého turnaje maximálně deset družstev.

Poslední turnaj v loňském roce byl mezi vánočním svátky a byl
plně obsazený družstvy na velmi dobré výkonnostní úrovni.

V letošním roce se uskutečnil první turnaj v lednu, kde se sešlo
jenom devět družstev. Ve finále se setkala ambiciózní družstva BRZD
a RYCHLÝCH ŠÍPŮ, ovšem po velmi přesvědčivém výkonu zvítězilo
družstvo  BRZD a opět obhájila prvenství!

Také fanoušků se přišlo na tento turnaj podívat neobvykle mnoho.

Pořadatelé i hráči jsou tomu rádi a doufají, že na další turnaj, který se
koná 28. března 2004 ve 13:00 hodin, přijde ještě více diváků.

Volejbalový turnaj ve smíšených družstvech dne 28. 12. 2003
1. "BRZDY" Bojkovice
2. "STARRS" Nezdenice
3. "STUDÁNKY" Uherský Brod
4. Luhačovice
5. Podolí
6. "LENINOVCI" Bojkovice
7. "RYCHLÉ ŠÍPY" Bojkovice
8. "SKLOSERVIS" Uherský Brod
9. Komňa

10. "BROUČCI" Pitín

Volejbalový turnaj ve smíšených družstvech dne 18. 1. 2004
1. "BRZDY" Bojkovice
2. "RYCHLÉ ŠÍPY" Bojkovice
3. Luhačovice
4. "STARRS" Nezdenice
5. "SKLOSERVIS" Uherský Brod
6. "STUDÁNKY" Uherský Brod
7. Velehrad
8. "LENINOVCI" Bojkovice
9. "BROUČCI" Pitín

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

Horní řady zleva: Radan Tyrolt, Pavel Křižka, Ivana Bartošíková, Petr
David, Yvetta Michalčíková. Dolní řady: Marek Polanský, Zbyněk Chu-
pík, Andrea Ondrášová.

Volejbalisté z Bojkovic Vás zvou na

2. zástěrkový volejbalový turnaj
smíšených amatérských družstev

28. března ve 13 hodin
ve sportovní hale ZŠ TGM v Bojkovicích

Registrace družstev a losování do skupin 12.15 - 12.30 hod.,
zápisné 300,- Kč na družstvo.

Protože je to zástěrkový turnaj, každý hráč musí mít svou vlast-
ní zástěru. Pokud si ji půjčí, připočítává se jeho družstvu v kaž-
dém setu 10 trestných bodů. Kontrola ustrojení jednotlivých druž-
stev bude při zahájení turnaje. V družstvu na hřišti musí být mi-
nimálně dvě ženy. Hraje se podle pravidel volejbalu.
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●  ŘÁDKOVÁ INZERCE  ●  ŘÁDKOVÁ INZERCE  ●  ŘÁDKOVÁ INZERCE  ●

● Prodáváme celoročně odpadové dříví a palivo na topení /je možno i s odvozem/.
Vykupujeme železný šrot a barevné kovy. Telefon  572 64 35 14, mobil 724 064 943.

● Prodej uhlí v Bojkovicích i s dovozem. Objednávky na telefonu 572 64 35 14,
mobil 602 557 357.

● Poskytnu překladatelské služby v ruském jazyce. Kontakt : mobil 605 923 578
● Restaurace SKD v Bojkovicích opět otevřena od března srdečně Vás zveme k posezení

a výtečné kuchyni. Těšíme se na Vaši návštěvu
● Kosmetika Bronislava Dvořáková, Černíkova 43, Bojkovice oznamuje, že rozšířila  služby

o modeláž nehtů. Objednat se můžete na čísle telefonu 572 642 363

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

Potřebujete dělat nějaké stavební
úpravy na Vašem domku

jako např. opravu střechy, výměnu oken nebo nějaké úpravy v bytě,
případně chcete koupit byt do osobního vlastnictví,

nebo máte jiné bytové potřeby?
Máme pro Vás velmi výhodnou nabídku.

V termínu do 9.2.2004 do 14.5.2004 Vám nabízíme nejvýhodnější překle-
novací úvěr na trhu. Zvýhodněná úroková sazba je 2,75 %.

Bližší podrobnosti Vám sdělíme v pobočce České spořitelny v Bojkovicích.


