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 6. Poděkování
Vzhledem k tomu, že je tu nový rok a ten starý nám přinesl mno-

ho změn a nových přátel, chceme jim všem poděkovat za přízeň 
a vše, co dělají pro naše děti, které to neměly v životě lehké a mnohé 
z nich ani nečeká v budoucnu mnoho dobrého. Děkujeme, že nám 
pomáháte vylepšit podmínky, které jsou pro nás nadstandardem 
a nemůžeme je tudíž hradit z rozpočtu domova. Děkujeme a přeje-
me všem lidem bez rozdílu mnoho zdraví a štěstí v novém roce, to 
ostatní přijde samo…

Mgr. Pavel Šoltys , ředitel DD

Vážené dámy a pánové, absolventi školy,
Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě oslaví v roce 2006 své 110. výročí založení. Při této příležitosti dovoluji si již 

předem poskytnout široké občanské veřejnosti základní informace o průběhu oslav a pozvat především absolventy školy na významné 
akce, které chystáme.

Ve dnech 12. 5. – 28. 5. 2006 můžete navštívit v Galerii Panský dům výstavu výtvarných prací žáků. Vernisáž výstavy proběhne dne 
12. 5. 2006 se zahájením v 17.00 hod. 

Dne 3. června 2006 od 9.00 do 16.00 hod. bude škola otevřena všem zájem-
cům, kteří si chtějí prohlédnout její prostory. Téhož dne 3. června proběhne 
ve velkém sále Domu kultury slavnostní večer spojený s akademií. Začátek je 
v 18.00 hod. Ke 110. výročí vydá škola sborník a ke koupi budou upomínkové 
předměty. Upozorňujeme absolventy, že škola nezajišťuje pro možná setkání 
absolventů společenské místnosti. Proto prosíme, abyste si pro případná setká-
ní zajistili prostory sami. 

Současně vyzýváme své absolventy k možnému zapojení do programu aka-
demie a k podílnictví na vzniku Sborníku formou článků a vzpomínek.

Příspěvky zasílejte na adresu Gymnázium J. A. Komenského, Komenské-
ho 169, 688 01 Uherský Brod. Absolventy školy - podnikatele vyzýváme ke 
sponzorování oslav. Sponzorské dary je možné zasílat na účet 154 010 2379 / 
0800, variabilní symbol 110.

RNDr. Karel Radil, ředitel školy

Benefiční koncert 
k poctě sv. Mikuláše 
se konal 25. listopadu 
v kostele sv. Vavřince. 
Účinkoval Vladimír 
Matějček, na varhany 
hrál Vladimír Roubal, 
zpíval Smíšený pěvec-
ký sbor NOTABENE. 
Výtěžek koncertu byl 
použit na elektroin-
stalaci  v kostele sv. 
Vavřince
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Ta letošní byla ukončena 26.11. 2005 „Kateřinským uzavřením rozhledny“ výstupem  na Velký Lopeník, kde ji symbolickým klíčem uzavřeli 
starosta obce Lopeník V. Vráblík a předsedkyně Mikroregionu Bojkovsko K. Ogrodníková. Této akce se zúčastnili i dva zástupci slovenských obcí 
a iniciátor regionálních rozvojových aktivit Uherskobrodska i Bojkovska a  také sponzor výtvarně řešené vstupní brány na rozhledně  Ing. R. Rosen-
feld.  Pro časovou zaneprázdněnost se akce nemohl zúčastnit hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, kterému patří velké poděkování za podporu 
výstavby rozhledny. 

Mikroregion Bojkovsko se připravuje na další letní turistickou sezónu

Tuto první letní sezonu navštívilo díky rozhledně Velký Lopeník 
cca 5 300 turistů.

Kromě této stavby byla v rámci  projektu „Moravské Kopanice, 
Bojkovsko, II. Etapa“uskutečněna řada dalších aktivit :

V rámci Zlepšení a doplnění turistických tras bylo realizováno:

1. vytvoření a vyznačení nových naučných stezek, pěších okruhů 
a doplnění stávající sítě turistických pěších tras v celkové délce 
17 km

2.  terénní vyznačení stávající Naučné stezky „Okolo Starého Hro-
zenka“ v délce 15 km

3.  vytvoření a vyznačení nových cyklotras nebo jejich doplnění 
v délce 10 km, např. naučná stezka Koménka začínající u zám-
ku Nový Světlov doplňuje pěší přístup směrem k rozhledně Lo-
peník. Jedná se o  atraktivní úsek představující velmi zachovalé 
přírodní prostředí s ukázkami necitlivých zásahů do přiroze-
ného vodního toku. Atraktivním cílovým místem je Památník 
J.A. Komenského. Kromě odpočivadla jsou zde umístěny dva 
informační panely.   V rámci zlepšování turistické sítě stezek  
bylo vybudováno 8 dřevěných  odpočívadel  a upraveny 2 objekty 
pro jímání minerálních pramenů v Nezdenicích a Záhorovicích 
- včetně jejich okolí. Dalším zlepšením byla příprava, zhotovení 
a usazení informačních panelů na vybraných místech přístupo-
vých cest k rozhledně a k dalším turistickým zajímavostem.

Celkový informační systém regionu byl doplněn o 4 turistická 
návštěvnická místa a 10 informačních turistických míst.

Návštěvnická turistická místa:
Návštěvnická turistická místa vznikla na přístupových místech 

k rozhledně. Jejich cílem je zlepšit poskytování informačních služeb 
pro návštěvníky oblasti.

Jejich umístění a vybavení:
MONTE LOPE: počítač s multimediálními prezentacemi, web-

camera, expozice „Neživá příroda Bílých Karpat - interiér“
CHATA JANA: počítač s multimediálními prezentacemi, webca-

mera, expozice „Žítkovské bohyně – interiér“ 
CHATA VALMONT: webcamera, expozice „Letecké bitvy nad 

Bílými Karpaty- exteriér“
CHALUPA pí Kubínové: Selská jizba 

Informační turistická místa:
Informační turistická místa byla vybrána na vhodných přístupo-

vých místech do Mikroregionu Bojkovsko. Jsou vybavena počítači 

s multimediálními prezentacemi, v letní turistické sezóně jsou veřej-
ně přístupná. 

Jejich umístění:
Rudice: za výlohou bývalé prodejny Jednoty
Nezdenice: vstupní areál Zámečku 
Záhorovice: objekt výletní restaurace Bar Green Pub
Šanov: vstup do obecního úřadu (přístupno i v sobotu a neděli)
Pitín: obecní knihovna v objektu OÚ
Komňa: za výlohou objektu OÚ
Žítková: za oknem OÚ
Lopeník: v kavárně OÚ
Bojkovice – nejvíce navštěvované TIM: vstup do zámku Nový 

Světlov  (Muzeum), v zimě umístění v knihovně
IC Bojkovice

Vzniklé  infocentrum Bojkovice se stalo navíc malou prodejnou 
místních výrobků.

Byly vytvořeny tyto propagačních produkty: 

infoletáky mikroregionu : 

5.000 ks A3 formát (celkové informace o mikroregionu)

5.000 ks A3 formát (podrobnější informace o mikroregionu)

5.000 ks pohlednic ROZHLEDNA

dílčí propagační materiály (plakáty A3, A4 aj.) prezentující roz-
hlednu Lopeník

multimediální prezentace Mikroregion Bojkovsko na CD (češti-
na,angličtina)

multimediální prezentace „Otevření rozhledny Lopeník“

video Mikroregion Bojkovsko

video „Otevření rozhledny“

MMP pro lokální TV – otevření rozhledny

Celý projekt pomohl nastartovat řadu dalších aktivit, na jejichž 
základě již byly získány granty na další podporu turistiky v naší oblas-
ti. Jedná se např. o projekty: „Studie a dokumentace osazení panelů 
prezentující přírodní a kulturní dědictví se zaměřením na rozvoj tu-
ristiky“ – INTEREG IIIA  a „Společné propagační aktivity v oblasti 
kultury a cestovního ruchu“ INTEREG - Mikroprojekty. 

Kromě toho je podána žádost o grant na projekt „Setkávání mla-
dých projektantů a výtvarníků na Velkém Lopeníku“ – INTEREG 
– Mikroprojekty (zaměřeno na úpravu okolí rozhledny Lopeník). 
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Kromě výše uvedených výstupů projekt podpořil vzájemnou  spo-
lupráci mezi podnikateli a také spolupráci mezi obcemi Mikroregio-
nu a podnikateli. Tím byly vytvořeny základní předpoklady pro fun-
gování Místní akční skupiny Bojkovska, která představuje základní 
prvek pro možnost vstupu Mikroregionu do  Programu LEADER+ 
od roku 2007.

Podpořena byla i  dlouholetá přeshraniční spolupráce se sloven-
skými obcemi pod Velkým Lopeníkem. Realizace tohoto projektu 

např. motivovala slovenskou stranu k  podání žádosti o dotaci z pro-
gramu INTEREG IIIA.  

Realizací projektu  „Moravské Kopanice, Bojkovsko, II. Etapa“ 
z Programu  podpory  venkova podpořeného MMR ČR došlo k po-
sílení spolupráce na všech úrovních, ke zvýšení návštěvnosti oblasti,  
k motivaci pokračovat v dalších společných projektech a  ke zviditel-
nění Mikroregionu Bojkovska.  

RNDr. Pavel Kuča

Miss růže
Sociálně demokratické ženy, Klub Bojkovice, uspořádal dne 21. 

10. 2005 diskotéku se soutěží „miss růže“. Letos se uskutečnil již 
7. ročník.

Soutěž vyhrála Kristýnka Holinská /4. B/, první vicemiss je Šár-
ka Charvátová /5. třída/, druhá vicemiss je Michaelka Ondrůšková 
/6.C/. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 soutěžících, všem děkujeme 

za úsilí, které vložily do této soutěže. Porota pracovala ve složení  
paní Eva Rudolfová, paní učitelka Luďka Pavlíková a paní Anna 
Martínková. Měly opravdu těžkou práci, děvčata byla skvělá. Děku-
jeme za objektivní vyhodnocení.

Soutěžilo se i o nejlepšího tanečníka a tanečnici, v nafukování 
balónku. Diskotéku navštívilo 85 dětí a rodičů, děkujeme všem, kteří 
se podíleli na zajištění této akce a těšíme se na příští ročník, na který 
Vás všechny zveme.

       Eva Zemčíková, SDŽ Klub Bojkovice

Klub Světlov Bojkovice 
přeje všem spoluobčanům

 v našem městě 
v novém roce

 hodně zdraví a pohody.
Zveme Vás 

k zapojení se do našeho 
klubu dobré pohody.
 Těšíme se na Vás.

Eva Zemčíková 

a výbor Klubu Světlov

Poděkování
Město Bojkovice, odbor rozvoje města a životního prostředí  dě-

kuje za sponzorské dary určené na zakoupení vánoční výzdoby pro 
město Bojkovice

firmě : AGRAMM, s.r.o. se sídlem Luhačovice
KZK, s.r.o.  se sídlem Bojkovice
Mechanizačním službám se sídlem Bojkovice
Blok, s.r.o. se sídlem Bojkovice
 a  zaměstnancům Městského úřadu Bojkovice.
Ještě jednou děkujeme uvedeným firmám, že reagovali na naši 

výzvu uveřejněnou
 v listopadovém vydání zpravodaje Naše Bojkovsko.

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

PF 2006
MO ČSSD a poslanec 

PS PČR za ČSSD Ing. 

Antonín Seďa Vám, vá-

žení spoluobčané, přejí 

v novém roce 2006 hodně 

štěstí, lásky a zdraví.
    Eva Zemčíková, 

MO ČSSD Bojkovice
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Ohlédnutí za výročím
Ukončením filatelistické výstavy 21. října 2005 za přítomnosti členů klubu, představitelů města a hostí byly završeny 

oslavy 60. výročí založení KF 06-77. Při této příležitosti bylo zakládajícímu čestnému členu panu Josefu Študentovi 
předáno „Čestné uznání za rozvoj filatelie“ od Svazu českých filatelistů v Praze. Předseda klubu vyzvedl jeho přínos pro 
klub a předal mu filatelistické suvenýry. 

Samotnou výstavu známek navštívilo 82 dospělých zájemců a 450 dětí zdejší ZŠ TGM, kteří měli možnost zhlédnout 
ojedinělé filatelistické lahůdky, které je možné spatřit jen na soutěžních a vyšších kategoriích výstav (rarity českoslo-
venských známek z let 1918 - 20, dopisy z Velké Británie 1841 – 1846). Rovněž generální a námětové expozice patřily 
k pěkným zážitkům výstavy, kterou oživila i malá ukázka starých pohlednic Bojkovic. Celkem vystavovalo 7 místních fi-
latelistů. Bez povšimnutí nelze přejít skutečnost, 

že o našem výročí uveřejnily Slovácké noviny dva články a rozhovor 
s panem Študentem. Mile nás překvapilo, že o výstavu se zajímal 
i současný rytec českých známek pan Jaroslav Tvrdoň, který litoval, 
že se pro zaneprázdnění nemohl dostavit a prohlédnout si vystavené 
exponáty. Pochválil nás za vytvoření zajímavé kolekce filatelistických 
materiálů na suvenýrech.

Při bilancování je nutné poděkovat těm, kteří nás v naší iniciativě 
podpořili a umožnili tak její zdárný průběh. V první řadě patří dík 
představitelům města – panu starostovi Mgr. Josefu Langrovi, paní 
místostarostce Květoslavě Ogrodníkové, paní vedoucí odb. kultury 
a školství Marii Špiritové, paní Bc. Stojaspalové, paní Vavrušové, 
paní Joklové a panu Jiřímu Svitákovi. 

Zvláště pak děkujeme panu řediteli ZŠ TGM Bojkovice Mgr. 
Zdeňku Ogrodníkovi za jeho dlouhodobou vstřícnost k našim poža-
davkům. 

Velkou pomoc nám poskytla Pošta s. p. v Uh. Hradišti (pan Ing. 
Josef Bršlica, paní Lopatová) při zajišťování našich přání. A zdejší 
pošta? Paní vedoucí, děkujeme Vám za příkladný přístup a ochotu po celou dobu příprav i v době konání oslav. Nebýt velkorysé iniciativy 
našeho člena p. Miroslava Guryči, který zhotovil výstavní rámy, nemohla být výstava realizována. Klubový i přípravný výbor vyjadřuje touto 
cestou jmenovanému ještě jednou dík. Nelze opomenout poděkování autorovi loga oslav pro kuponový přítisk se známkou, přítisk na dopis-
nici a pamětní listy. Naše uznání patří tiskárně Anfas v Praze za zajištění tisku a za fotodokumentaci paní Mgr. Janě Raškové. 

V neposlední řadě děkujeme těm, kteří výstavu navštívili a odnesli si pěkné zážitky a vzpomínky z malých uměleckých obrázků, kterým 
běžně říkáme poštovní známky. 

Jsme rádi, že se nám v této době podařilo získat z řad dospělých dva nové členy a podchytit zájem několika školáků o filatelii. Věřme, že 
je počáteční elán neopustí a u sbírání známek vydrží. 

Zanícená a obětavá práce přípravného výboru pod vedením jeho předsedy pana Vladimíra Pokorného (členové Přemysl Herinek, Karel 
Raška, Ing. Pavel Slavíček, Ing. Lumír Navrátil) přinesla uspokojení nejen filatelistům, ale ukázala veřejnosti a školní mládeži, k čemu vede 
zájmová činnost při sbírání známek. 

Výbor KF 06-77 Bojkovice

P.S.: Zápis z knihy návštěv: “Je balzámem na duši strávit krásné chvíle ve světě uměleckých miniatur.“  Jindřich Poledňák 

Dne 26. 12. 2005 oslaví 
diamantovou svatbu manželé 
Vanda a Rudolf Holíkovi z 
Bojkovic.

K tomuto krásnému výro-
čí jim chceme poděkovat za je-
jich lásku, obětavost a ochotu 
vždy pomoci  a  popřát jim do 
dalších společných let hodně 
zdraví, štěstí, lásky a radosti z 
dětí, vnoučat i pravnoučat. 

Všechno nejlepší přejí ze srdce dcery s rodinami, vnoučata a prav-
noučata Petruška, Terezka a Kubíček.

V těchto dnech se dožívá krásného životního 
jubilea paní Ludmila Chupíková z Přečkovic. Do 
dalších let hodně zdraví, štěstí a lásky přeje syn 
František s rodinou.

K tomuto blahopřání se připojuje i redakce 
Našeho Bojkovska.


