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Vážení spoluobčané, čtenáři
V době čtení těchto řádků se budeme
pomalu loučit s rokem 2010, který byl
pro nás posledním rokem volebního
období
2006–2010
a
současně
rozjezdem do nového období 2010–
2014.
Úvodem chci, za nově zvolené zastupitele obce, poděkovat všem voličům a občanům při projevené důvěře v

říjnových volbách. Jejich výsledek nás
zavazuje a také dává moţnost navázat
na úspěšnou práci zastupitelstva v minulém období.
S výsledky voleb a zvolenými občany
do zastupitelstva obce se máte moţnost seznámit na internetových stránkách obce.

Voliči dali osmi stávajícím zastupitelům
důvěru pokračovat v započaté práci a
třem novým občanům moţnost zúročit
své zkušenosti v novém zastupitelstvu
obce. Věřím, ţe společným zodpovědným přístupem danou důvěru

Další velkou změnou, která proběhla
těsně před volbami, byl odkup Lázní
Bochoř od města Přerova.
K realizaci záměru koupit objekt lázní
přimělo zastupitelstvo hlavně nebezpečí převodu této nemovitosti na jiný
právní subjekt a tím
moţnost zániku nebo
jiného
nevhodného
vyuţití.
Při rozhodování převaţovaly názory jako:
lázně patří historicky
do
obce,
je
to
dominanta
obce,
pokusit se provozovat
lázně
na
úrovni
nejúspěšnějších
let
jejich provozu, vytvoření nových pracovních míst pro místní
občany, v budoucnu začlenění do
společného projektu s DPS atd.
Čas ukáţe, jaké to bylo rozhodnutí.
Jiţ nyní víme, ţe získáním lázní do
majetku obce sami rozhodujeme o
moţnostech vyuţití a provozu.
Dále se nabízejí moţnosti v oblasti rozšíření sluţeb a vlastních úprav budovy.

voličů nezklameme a postupně se
podaří plnit prezentované volební
programy.
S bilancováním práce zastupitelstva
obce volebního období 2006–2010 jste
byli seznámeni v minulém čísle
Bochořského zpravodaje. Proto jen
malé doplnění.
Vzhledem k úspěšnému hospodaření v
roce 2010 a úsporám v rozpočtu, se
ještě před volbami, zastupitelé rozhodli
provést opravu povrchu školního
hřiště. Výměna stávajícího nekvalitního
asfaltového povrchu za nový, moderní
umělý povrch, který je moţné vyuţít
pro veškeré sporty a vyplnění
volnočasových aktivit všech občanů
obce. Hlavním záměrem výměny
povrchu je moţnost vyuţití zařízení v
dopoledních hodinách ţáky ZŠ, MŠ a
druţiny. V odpoledních hodinách a ve
víkendových
dnech
se
naskýtá
moţnost vyuţívání ostatní mládeţí i
občanů k sportovní relaxaci.

Jak jsem se jiţ zmínil v úvodu, budeme
se loučit s rokem 2010.
To znamená, ţe jsou před námi nejkrásnější dny roku: vánoční svátky a
oslavy Nového roku. Chtěl bych podotknout, ţe láska a vztah k bliţním se
neměří velikostí a cenou darů, ta se

O záměrech areálu u školy se můžete
seznámit v jiném článku tohoto
zpravodaje.
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pozná hlavně chováním a přístupem k
těm ostatním. Proto přeji všem občanům pevné zdraví, krásné záţitky a
pohody v kruhu svých nejbliţších,
hodně úspěchů a splněných přání v
roce 2011.

Využívám této příležitost k pozvání
všech občanů na tradiční setkání U
punče pod stromečkem, které se koná
ve čtvrtek 23.12.2010 a na již, také
tradiční, NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ.
Ivan Michna, starosta

Řádky ze zastupitelstva
Jak jinak začít tuto část Zpravodaje neţ poděkováním voličům. Na základě výsledků
voleb vzniklo nové zastupitelstvo a z něj vyšel starosta, místostarosta, výbory a
komise. Vy, váţení spoluobčané, jste svými hlasy potvrdili, ţe trend, který v naší obci
nastolilo předchozí zastupitelstvo je správný, a souhlasíte s jeho pokračováním. Nás,
tedy znovuzvolené zastupitele, znovuzvoleného starostu a místostarostu i nováčky
však Vaše důvěra zavazuje více neţ je zřejmé. Budeme se proto i nadále snaţit plnit
základní body stanovené v Programu obnovy obce na léta 2007 aţ 2013 a tento
program dále rozvíjet a košatit.
Klíčová akce tohoto programu – nová oddílná kanalizace je naším prioritním bodem i
ve volebním období 2010 aţ 2014. Není však jen v našich silách tuto akci započít a
dokončit. Bez odpovídajícího dotačního titulu není obec naší
velikosti schopna obdobnou akci úspěšně realizovat a
především dokončit. Kaţdým dnem očekáváme vyhlášení
odpovídajícího dotačního titulu, který by nám na straně jedné
umoţnil v brzké době vybudovat novou kanalizaci a čistírnu
odpadních vod (ČOV) a na straně druhé také uvolnil ruce pro
další rozvojové záměry a akce. Ten, kdo sleduje pravidelně
náš Zpravodaj ví, na co zde naráţím. Teprve po realizaci a
dokončení akce těchto rozměrů se zastupitelům uvolní ruce
pro další akce a iniciativy spojené s rozvojem obce. Snaţíme
se však i ve volebním období 2010–2014 nezahálet a jiţ
rozpočet na rok 2011 nese tyto záměry. O podrobnostech se
dozvíte dále v tomto článku.
Přeskočím tedy detaily ustavujícího zastupitelstva, které má
svůj stanovený řád a z něhoţ vyšel především nový starosta
a místostarosta (pro přespolní čtenáře více na stránce
www.bochor.cz) a budu se věnovat záleţitostem, které byly
projednávány na následujících zasedáních Zastupitelstva
obce v Bochoři (dále jen ZO), konkrétně na 2. a 3. zasedání.
V úvodu 2. zasedání ZO byl schválen
jednací řád pro nadcházející volební
období, jako řídící dokument pro
vedení jednání.
Dále bylo nutné reagovat na účinnost
nového daňového řádu, tj. zákon č.

280/2009 Sb., kdy bylo nutné přepracovat stávající obecně závazné
vyhlášky, na základě kterých jsou v
obci vybírány místní poplatky. Veškeré
dále uvedené skutečnosti byly schvá-
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leny na citovaném 2. zasedání ZO a
jsou účinné od 01.01.2011.
Byly projednány a schváleny následující obecně závazné vyhlášky (OZV):
1) OZV č. 2/2010 o místním poplatku
ze psů – je stanoveno, aby se na
veřejných prostranstvích uvedených v
příloze pohybovali psi pouze na
vodítku a s náhubkem (většina
obecních prostranství). Na místech v
příloze neuvedených je moţný pohyb
psů pouze s náhubkem. Sazba poplatků za prvního a druhého psa
zůstává nezměněna, došlo ke změně u
třetího a kaţdého dalšího psa, kdy se
zavádí sazba ve výši Kč 200,--.
Povinnost úklidu psích exkrementů z
veřejných
prostranství
pro drţitele
psů se nemění, stejně
jako dosavadní splatnost poplatků.

volené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu řeší legislativní změnu, kdy je nutné zpoplatnit i jiná technická herní zařízení, která
povoluje Ministerstvo financí.
Zastupitelé podpořili svůj dosavadní
trend, kterým je vyjádřen nesouhlas s
umísťováním veškerých těchto zařízení na území obce Bochoř a ponechali
sazbu poplatku na maximální výši jak
pro výherní hrací přístroj (VHP), tak i
pro jiné technické zařízení povolené
Ministerstvem financí (THZ). Splatnosti
poplatků se nemění.
4) OZV č. 5 o místním poplatku ze
vstupného zachovává stávající principy
sazby poplatků i jejich osvobození pro
akce pořádané s místními spolky, ZŠ i
MŠ, akce organizované obcí či akce
typu divadelní představení.
Splatnost poplatků se nemění.

2) OZV č. 3/2010 o místním poplatku
za uţívání veřejného prostranství –
zaznamenává zásadní změnu v tom,
ţe veřejná prostranství musí být
jmenovitě
uvedena
a
graficky
specifikována. Sazby poplatku za 1 m2
zůstávají nezměněny, mění se pouze
paušální poplatky pro stavební zařízení
a skládky stavebního materiálu dle
rozsahu
uţívaného
veřejného
prostranství:
- do 50 m2 včetně z Kč 200,--/rok na
Kč 500,--/rok
- nad 50 m2 z Kč 400,--/rok na Kč
1000,--/rok.
Dosavadní splatnosti poplatků a
osvobození od poplatku se nemění.

5) OZV č. 6/2010 o místním poplatku
za provoz systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění a vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů, jeţ
byla dle doposud platné struktury projednána a schválena končícím zastupitelstvem. V novém „kabátě“ se pak
tato OZV v základních principech
nemění. Sazba pro poplatníka s
trvalým bydlištěm je vyčíslena pro rok
2011 na Kč 456,-- a pro majitele
rekreačních nemovitostí pak Kč 250,-(v obou případech za kalendářní rok),
splatnost poplatků je zachována.

3) OZV č. 4 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení po4

Na 2. zasedání ZO byly také projednány základní rysy rozpočtu obce na rok 2011.
Navrhovaný rozpočet byl předjednán a bude s případnými dalšími návrhy projednán
a schválen na zasedání ZO 13.12.2010.
Oproti rozpočtu 2010, který byl vzhledem k dopadům ekonomické krize ve své
prvotní podobě schválen jako ryze úsporný (téměř v úrovni rozpočtového provizoria,
tedy v úrovni nákladů nezbytných pro zabezpečení základního fungování obce), je v
rozpočtu 2011 jiţ zapracováno pokrytí akcí, které jsou zaměřeny na další rozvoj
obce. Návrh rozpočtu vychází z předpokladu příjmů cca 11 mil. Kč a mimo jiné
uvaţuje s následujícími akcemi a vynaloţením prostředků na jejich realizaci:
- oprava části polních cest (vyrovnání a zhutnění)
- druhý radar na Přerovské ulici ve směru od Přerova
- další systematické čistění stávající kanalizace dešťové
- oprava čističky odpadních vod a ohřívačů teplé
vody DPS
- oprava ohřívačů TUV obecních bytů, oprava
topení bytu sokolovna
- doplnění modulu integrovaného záchranného
systému pro obecní bezdrátový rozhlas
(informace z Přerova)
- dlaţba pro podlahu v hasičské zbrojnici
- herní prvky ke hřišti ZŠ
- vybudování zábran (konstrukce pro sítě a
mantinely) pro školní hřiště ZŠ
- projektová dokumentace pro komunikaci a sítě
stavebních pozemků Hliník
- postupné opravy v Lázních Bochoř, včetně
optimalizace systému ohřevu teplé vody pro
koupele.
Zachovejte nám přízeň a se svými dotazy, připomínkami a nejasnostmi přicházejte
do obecní kanceláře nebo přímo na zasedání ZO.
Vyjasníme si případné nesrovnalosti a předejdeme vzniku fám a dezinformací.
Příjemné proţití nadcházejících svátků Vám všem přeje Jiří Chrastina, místostarosta.

Základní škola Bochoř
Ani jsme se nenadáli a je před námi
opět čas Vánoční a konec roku 2010,
který dává prostor k úvahám a bilancování a také očekávání a předsevzetí
do roku nastávajícího.
Poslední měsíce byly kromě výuky,
jejíţ výsledky ukáţe aţ v lednu
pololetní vysvědčení, také plné dalších
školních aktivit, z nichţ některé byly

hlavně pro radost dětí, jiné také i s
výchovnou a vzdělávací náplní.
Zmíním ale jen některé z nich.
V říjnu to byl školní výlet do Zlína, kde
jsme se zúčastnili prohlídky místního
zámku, s velmi zajímavými stálými
expozicemi. Jednalo se o předměty z
doby ţelezné, které byly vystavovány
vůbec poprvé, dále výstavu krásných
fotografií a předmětů z cest známých
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cestovatelů Zikmunda a Hanzelky a v
neposlední řadě
výstavu loutek
zlínských filmových ateliérů. Mohli
jsme na vlastní oči vidět tyranosaura
ze Zemanovy Cesty do pravěku, loutky
Hermíny Týrlové a také shlédnout
animované pohádky.
Na výstavě Hry a klamy, která do Zlína
přicestovala aţ z dalekého Liberce,
kde je součástí IQ centra, jsme si
zábavnou
formou
zkoušeli
své
schopnosti a dovednosti postřehu, ale
také ověřovali fyzikální zákony v praxi.
Líbilo se nám pracovat na sestavování
logických hlavolamů, vyzkoušet svůj
postřeh při mačkání světelných bodů,

pracovnice muzea předkládala. Do
rukou se jim také dostala mamutí
stolička a kost, jejichţ stáří bylo odhadnuto na 25 000 let.
Kdyţ jsme se těchto předmětů
dostatečně nabaţili, vydali jsme se na
prohlídku vitrín, kde jsme si zopakovali
rozdělení pravěku na dobu kamennou,
bronzovou a ţeleznou. Viděli jsme také
první tkalcovský stav – tedy spíše rám,
také dřevěnou vrtačku, kterou dokázali
lidé kdysi hloubit díry do kamenů.
Nakonec jsme se dostali aţ do středověku, do takzvané černé kuchyně a
protoţe jsme byli hodní, šli jsme se za
odměnu podívat na zámeckou věţ.
Odtud jsme viděli i naši obec Bochoř,
hlavně její kostel, jehoţ věţ byla dobře
vidět.

zvedání předmětů jeřábem, přenášení
našeho hlasu pomocí parabol, vystřelování míčku na terč díky zvukovým
vlnám, či obtiskování sebe sama do
trubičkového obrazu.
Také jsme v Muzeu J. A. Komenského
v Přerově podnikli výpravu do pravěku,
kde celé dobrodruţství začalo ve
sklepních prostorách zámku. Při vstupu do těchto prostor měly děti zavázané oči šátky a postupovaly za sebou,
drţíce se lana, které je spojovalo a
zároveň vedlo.
Vyhýbali jsme se různým nástrahám,
poslouchali hlasy pravěkých zvířat a
ptáků a nakonec jsme se posadili na
připravené rohoţe. Kdyţ si děti
rozvázaly oči, zjistily, ţe se nacházejí u
pravěkého hrobu. Mohly shlíţet na
kosti svých předků, ale také na mamutí
ostatky. Vyposlechly si úryvek z knihy
Eduarda Štorcha Lovci mamutů. Také
svými smysly (hmatem a čichem)
mohly rozlišovat předměty, které jim

Program se nám velice líbil a obohatil
děti o další znalosti, které můţeme
pouţívat ve výuce.
Listopad přinesl Dýňování, tradiční akci
s dětmi i jejich rodiči, Čarodějnou školu
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a v prosinci to bylo Čertování s
Mikulášem a velmi důleţitý školní
projekt Prevence a první pomoc, s
profesionálním vystoupením zdravotní
sestry paní Nuhlíčkové, která nám
pomáhá s tímto závaţným tématem jiţ
několik let. Patří jí velké poděkování.
Nyní uţ se těšíme na slavnostní vánoční besídku pro rodiče, která bude
21. prosince.

A potom si všichni chceme proţít
kouzlo Vánoc se svými nejbliţšími a
nabrat nové síly na úkoly pro rok 2011.
Na závěr chci popřát všem čtenářům i
všem ostatním občanům obce Bochoř
jménem všech ţáků a pracovnic školy
krásné proţití vánočních svátků a do
roku 2011 hodně zdraví, štěstí a
optimismu.
Mgr. Marcela Červinková, ředitelka školy

A je tady zase sníh – co s ním?
Váţení spoluobčané, majitelé nemovitostí. Jiţ se stalo tradicí, ţe někteří
majitelé rodinných domů při větší
vrstvě sněhu na
střechách,
z
důvodu bezpečnosti, umístí přes
chodník dřevěné
latě s upozorněním na padající
sníh.
Je pěkné, ţe se
tímto starají o
bezpečnost spoluobčanů, ale neuvědomují si, ţe
tím provádějí zábor obecního pozemku a brání tak obci
při povinnosti plnění zákona o
odklízení chodníků a také brání
občanům ve volném průchodu po
chodníku.

Je podivuhodné, ţe tyto případy se vyskytují hlavně u nových střech.
Věřím, ţe příští
zimu se jiţ s
takovými případy
nesetkáme a nebudeme
nutit
spoluobčany ke
kaskadérským
výkonům při zdolávání závějí a nebezpečné chůzi
po zasněţených
cestách.
Proto je nutné se
zamyslet nad jinou moţností, například doplněním
střech dostatečnými zábranami proti
odtávajícímu sněhu.

Ivan Michna, starosta

Poděkování
Chtěla
bych
poděkovat
všem
seniorským tanečnicím za celý rok,
který jsme měli velice naplněn.
Děkuji Králové, Kavkové, Kornelové,
Rytířové, Milerové, Tryskové, Hermannové, Pluhařové, Schillingové.

Hudbu zajišťoval p. J. Bednařík.
Poděkování dále patří za odvoz na
vystoupení, které vţdy ochotně zajistil
p. Kavka Fr., Miler L. a Bednařík J.
Ještě jednou všem děkuji.
Bednaříková Soňa
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A zase máme něco nového!
Listopadové dny jsou jiţ tradičně v naší
základní škole plné aktivit a mimoškolních činností.
Perličkou listopadových dní v letošním
roce bylo zahájení
zkušebního provozu
na nově opraveném
povrchu
školního
hřiště.
Vzhledem k výsledkům a úsporám v
rozpočtu za rok
2010, se zastupitelé
obce rozhodli provést výměnu nevhodného
stávajícího
asfaltového
povrchu školního hřiště za nový moderní umělý trávník s křemičitým
vsypem.
Vlastní realizace této výměny i
vzhledem k nepřízni počasí trvala jen
tři týdny.
Jiţ nyní je vidět, ţe areál je více
vyuţíván. Instalovaný povrch je připra-

ven v případě příznivého počasí i pro
zaledování. Celý projekt opravy hřiště
je plánován na několik etap.
V jarních měsících
letošního
roku byla vybudována ochranná
stěna štítu přístavby ZŠ, po
realizaci výměny
povrchu provedli
pracovníci obce
částečně úpravu
terénu a na jaře
příštího roku bude
areál
dokončen
zabudováním herních prvků pro děti,
houpačkou a lavičkami.
V poslední fázi bude provedeno lehké
ohrazení s ochrannými sítěmi.
Věříme, ţe areál nebude slouţit jen
ţákům ZŠ a MŠ, ale také všem
občanům obce. Po dokončení všech
prací také zkrášlí okolí ZŠ a Školní
ulice.
Ivan Michna

Chválím
Velice ráda pochválím všechny maminky, ale i tatínky, kteří navštěvují
dětská hřiště. Na hřišti, kde se schází
hodně velmi mladých, udrţují pořádek.

Hřiště vyuţívá mateřská i základní
škola a druţina a vţdy je tam po nich
čisto.
Bednaříková Soňa

Kritizuji
Kontejner na odpad u hřbitova si lidé
pletou se sběrným dvorem. Házejí tam
staré televize, pneumatiky, koberce.
Věci, které tam nepatří. K tomu máme
sběrný dvůr a to velmi dobře zajištěn.

Zamyslete se.
Uděláte si taky takový nepořádek
doma?
Bednaříková Soňa

8

Klub seniorů
Rok se s rokem sešel a nastává čas bilancování
Pokud nám zdraví dovolilo, scházeli
jsme se jednou měsíčně v sokolovně a
naše setkání byla velmi hezká a
pohodová.
Bývalá starostka paní Vlasta Pochylá
měla velký zájem na jeho zaloţení.
Rovněţ dnešní starosta Ivan Michna a
celé zastupitelstvo obce tuto naši
činnost podporuje a všemoţně nám
vychází vstříc, za coţ jim děkujeme.
Chtěla bych také poděkovat i dalším
obecním pracovníkům za pomoc a
podporu.

V červenci bylo vyuţito prostor chovatelů k opékání špekáčků.
Celodenní srpnový zájezd byl směřován na Zlínsko. Ve Zlíně jsme
navštívili velmi krásné muzeum bot,
projeli se pracovním výtahem pana
Tomáše Bati aţ na střechu nejvyšší
budovy ve Zlíně, která ve své době
byla nejvyšší v celé republice. Po
obědě jsme se vydali do ZOO Lešná.
Počasí nám přálo a tak celé odpoledne
bylo určeno pro tuto zahradu.

V červnu se konala oslava desetiletého
výročí trvání klubu seniorů. V sobotu 5.
jsme se všichni sešli v sokolovně a
přišli i pozvaní hosté. Zahrála nám
Záhorská kapela a naše tanečnice
připravily malou rekapitulaci tanečních
vystoupení, která znají naši senioři, ale
i senioři okolních obcí. Pohoštění bylo
velmi dobré a oslava celkově byla
skutečně na úrovni.

V září jsme pokračovali v pravidelných
setkáních v sokolovně. Zahrála nám
naše seniorská kapela v novém
sloţení. Místo pana Kolka hrála na
klávesy Renatka Zanášková, která se
uvedla velmi dobře. Také říjnové
setkání proběhlo v sokolovně.
Při kaţdém setkání pogratulujeme
našim jubilantům a ti kulatí a půlkulatí
dostanou malou pozornost.
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Listopadový klub seniorů zpříjemnila
hudba pana Calábka a jeho kolegy,
kteří hráli velmi dobře a velmi dlouho.
Touto cestou ještě jednou děkujeme
paní Ludmile Růţičkové, která na svoje
náklady hudbu obstarala. V listopadu se
také konal koncert
opavských
umělců
pod názvem Líbánky
s operetou, který finančně zajistil OÚ a
organizačně
klub
seniorů. Koncert byl
velmi úspěšný s návštěvou okolo devadesáti bochořských
občanů.
Ve čtvrtek 2. prosince
naši senioři navštívili koncert orchestru
Václava Hybše v přerovském Městském domě.
O dva dny později naše taneční skupina seniorek vystoupila v sokolovně
na galavečeru sportovního oddílu
Jezdec Bochoř.
S tanečními vystoupeními jsme zvány
do okolních obcí. Navštívily jsme například Oplocany, Domaţelice, Turovice, Přerov-Lagunu, Opatovice a
další.
V pátek 10. prosince klub KS uspořádal
pro
občany
Bochoře

SENIORSKÝ MINI PŘEDVÁNOČNÍ
TRH. I přes počáteční obavy, se i tato
akce velmi vydařila.
Zakončení seniorského roku se
uskutečnilo hned následující den za
přítomnosti
bochořského starosty Ivana
Michny. Toto posezení zahájila paní A.
Heroutová básní Jaroslava Vrchlického
Vánoce.
Přišlo 64 seniorů,
zahráli nám muzikanti
z Hulína, děvčata
zatančila
Rolničky,
Penízkový
tanec.
Úspěšnost
akce
podtrhlo i výborné
občerstvení.
Činnost našeho šedesátičlenného klubu je různorodá.
Cestu k nám samozřejmě mají otevřenou i další senioři.
Ještě jednou děkujeme OÚ za finanční
příspěvek, díky kterému jsme mohli
naše akce značně vylepšit.
Do NOVÉHO ROKU přejeme všem
občanům Bochoře hlavně zdraví,
pohodu a spokojené VÁNOCE.

Podzim v „Hloužku“
Podzim v MS „Hlouţek“ Bochoř se
především nesl ve znamení slavnostní události, kterou se snaţíme
připomínat bohatý odkaz české myslivosti.
Touto událostí byla jiţ
čtvrtá troubená Svatohubertská
mše
na
počest svátku svatého
Huberta
patrona
myslivců. Navštívili nás evropsky velmi

uznávaní trubači ze Zábřehu na Moravě, kteří neváhali a
několik loveckých fanfár, mimo vlastní průběh mše, zahráli před,
ale i po jejím skončení
u vchodu kostela.
Jsme rádi, ţe si této
události ve svátečním
dušičkovém čase všímá
čím dál víc spoluobčanů, kteří se chtějí potěšit nevšed10

ním záţitkem. Díky tomuto velmi
pozitivnímu ohlasu jiţ nyní můţeme
slíbit, ţe se troubená mše uskuteční
opět v příštím roce.
Je třeba ještě říci, ţe v začátcích jsme
si přáli, abychom zaloţili tradici, která z
historie české myslivosti vychází,
ovšem takový pozitivní ohlas po
několika letech jsme snad ani nečekali.
Tímto si velmi váţíme této přízně,
která je pro nás do budoucna závazkem, ale i motivací a snad jiţ můţeme tedy konečně otevřeně hovořit o
úspěšném začátku zaloţení nové
společenské Bochořské tradice, kterou
se můţe obec pochlubit.

vypáčené dveře z pantů. Doposud
jsme uvedené věci víceméně přehlíţeli. Ovšem po nedávném incidentu
právě v uvedeném remízu, kdy bylo
těmito mládeţníky v podroušeném

Myslivecký podzim však není jen tato
událost.
Je to především příprava krmiva na
nastávající zimu. Vzpomeňme například na zimu loňskou, kdy bylo
spotřebováno okolo osmi tun krmiva.
Současně probíhá plánování společných honů na drobnou zvěř. K tomuto
tématu uvádím, ţe je to po doporučeních z nadřízeného orgánu, se
kterým dle zákona o myslivosti musíme
spolupracovat.
Tento úřad nám doporučil brát ohledy
na niţší stavy zvěře v důsledku loňské
zimy a letošních lokálních záplav. Z tohoto důvodu jsme naplánovali o polovinu méně akcí neţ v minulém roce.
Rovněţ uvádím, ţe se u nás zatím
nevyskytlo ţádné onemocnění s
rizikem přenosu na jinou zvěř, případně na člověka.
Právě nyní by se mohlo zdát, ţe
všechno šlape jako hodinky, ovšem ne
všechno je skutečně tak, jak to
zdánlivě vypadá.
Konkrétně se chci zmínit o tom, ţe čím
dál častěji skupiny náctiletých mládeţníků, zejména v remízu na
„Hlouţkách“ opakovaně, jiţ od jara,
poškozují naše myslivecká zařízení na
úschovu krmiva, které jsou právě teď v
zimě nejvíc potřeba. Hlavní bouda má
dokonce díru ve střeše a soustavně

stavu vyhroţováno jednomu z našich
starších členů, který je slušným způsobem upozorňoval, aby neničili cizí
zařízení a nenechávali po sobě nepořádek (např. rozbité sklenice od tvrdého alkoholu apod.), tak tímto naše
přehlíţení tzv. klukovských vylomenin
končí! Víme, ţe se nejedná jen o
bochořáky. Současně však pokládáme
za dobré veřejnost s těmito tzv.
„klukovskými vylomeninami“ seznámit.
Věříme, ţe veřejnost k vandalství nebude nečinně přihlíţet, a v případě, ţe
při svých toulkách přírodou spatří
pokusy o vandalství, budeme rádi,
kdyţ nás na ně upozorní. Věříme, ţe
při dobré spolupráci s veřejností můţeme do budoucna předejít nejedné
nemilé události. Předem děkujeme za
vstřícnost v této oblasti.
Dost, ale uţ nepříjemností.
Je před námi rok 2011 a s ním současně i začátek dalšího období. Věříme, ţe můţe být úspěšné.
MS „Hlouţek“ totiţ plánuje do roku
2011 opět několik akcí. Počítáme s
dětským dnem „Hurá na prázdniny“,
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dále s účastí na Mikroregionální
střelecké soutěţi na asfaltové holuby v
Domaţelicích, kde jsme za poslední
čtyři roky nebyli v druţstvech horší neţ
čtvrtí a s jiţ zmíněnou troubenou mši

začátkem listopadu a moţná i něco
navíc.
MS „Hlouţek“ Bochoř přeje všem
bochořákům
příjemné
proţití
Vánočních svátků a šťastný nový rok
2011.
Za MS „Hlouţek“ Oldřich Kornel

Advent v mateřské škole
Hýřivé barvy, kterými nás podzimní
příroda udivovala, se vytratily a přišel
čas sněhových vloček a mrazíků.
Nastal kouzelný čas těšení – čas
Adventu.
Adventní období v mateřské škole se
neslo v duchu příprav na Mikuláše, kdy
děti i s troškou strachu
zazpívaly nebo přednesly
básničku. Za
odměnu
si
odnesly balíček s ovocem
a sladkostmi.

nočním
programem.
Senioři
si
společně s dětmi zazpívali koledy, při
svíčkách jsme si povídali o Vánocích,
vánočních zvycích, dárcích. Na závěr
posezení předaly naše děti všem
přítomným malý dáreček z keramiky v
podobě vánočního jablíčka.
V posledním
týdnu adventu měly děti
ve školce bohatou nadílku
pod
nádherně nazdobeným
stromečkem.
Před samotným vybalováním
nových hraček,
stavebnic a
kníţek jsme si vyzkoušeli některé vánoční zvyky (rozkrajování jablíčka,
pouštění ořechových skořápek se
svíčkami).
Společně s dětmi jsme také vystrojili
sváteční hostinu pro zvířátka a ptáky.

V druhé polovině prosince
jsme uspořádali předvánoční posezení s rodiči a dětmi. Společně si
vyráběli z předem připraveného
materiálu vánoční stromečky.
Příjemnou
atmosféru
dokresloval
poslech vánočních koled.
V předvánočním týdnu jsme navštívili
místní DPS, kde děti vystoupily s vá-

Čichá, čichá sněhuláček:
„Co to kolem voní?“
Rybník celý zmrzlý ledem,
do té vůně zvoní.
Cinká i led v potoce:
„Takhle voní Vánoce.“
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Mikuláš v Bochoři

Část členů SDH Bochoř se v tomto předvánočním čase promění v mikulášskou
druţinu. Letos tato druţina navštívila děti v MŠ. V dětských rozzářených očkách jsme
kromě trošky obav mohli spatřit velké očekávání.
A tak si téměř všechny děti vzpomněly na nějakou básničku, či písničku. Těm, co si
strachem nemohly na nic vzpomenout, pomohla hodná paní čertice. Děti na závěr
poděkovaly společnou písničkou Mikuláši a jeho početnému doprovodu za návštěvu
a dárečky.
Helena Vyváţilová

Vánoční punč
Sk Bochoř si Vás dovoluje pozvat 23. 12. 2010 v 17 hodin na již
tradiční VÁNOČNÍ PUNČ pod stromeček.
Pro dospělé tu bude připraven výborný punč a děti se můžou těšit na
dětský punč.
Těšíme se na Vás

Seniorský vánoční jarmark
Ukázky betlémů, vánočně prostřené
stoly, prodejní stánky
s cukrovím či zeleninou, drogerií, košíky,
háčkovanými drobnostmi.
Také moţnost zakoupit si občerstvení v
podobě kávy, grogu
a domácího pečiva, v
klidu posedět, k tomu
shlédnout vystoupení
děvčat ze ZŠ a po-

povídat si. To vše dohromady v sále
naší sokolovny vytvořilo
atmosféru
vánočního jarmarku, který uspořádali
členové
klubu
seniorů v pátek 10.
prosince.
Moţná právě vznikla krásná nová
tradice.
H. Vyváţilová
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Sníh a zase sníh
Je středa 1. prosince. Krajinu svírá
mráz a ledový vítr. Po obědě vítr ještě
zesílí a začíná sněţit. Brzy je všechno
zaváté.

návratem
do
svých
domovů.
Bochořskými ulicemi projíţdí velký i
malý traktor dlouho do noci.
O to víc zamrzí náhodně vyslechnutá
poznámka jedné bochořské občanky,
že je jich tam (rozuměj na obci) tolik, a
nejsou schopni ten sníh rychle uklidit!
Nicméně ve čtvrtek se v úklidu
pokračuje a v poledne máme vesnici
krásně
uklizenou
včetně
autobusových zastávek, parkovišť a
dokonce i hřbitova.
Vítr se utišil a na celou tu sněhovou

V naší obci místními komunikacemi
projíţdí traktor s radlicí pana Dostála a
na chodníky vyráţí zelený obecní
traktůrek,
obsluhovaný
panem
Pospíšilem.
Jejich práci komplikují špatně zaparkovaná auta v některých ulicích.
I tak jejich snaha připomíná „boj s
větrnými mlýny“.
Před večerem uţ je ze zpráv jasné, ţe
sněhová kalamita postihla celou
republiku a s ní polovinu Evropy.
Kolabuje veškerá doprava, dochází k
nehodám a lidé mají velké problémy s

nádheru svítí sluníčko.
Co myslíte, nebudeme o Vánocích na
sníh jen vzpomínat?
H.V.

Výstava „Krásy podzimu“
Obrazy patří do galerií a do výstavních
sálů velkých měst, míní mnohý z nás.
Nemyslí si to ovšem bochořská
knihovnice paní Františka Michnová.
Kaţdý rok v květnu v rámci hodových

oslav pořádá ve spolupráci s obecním
úřadem výstavu obrazů. Zasedací
místnost OÚ se pro tu chvíli promění
ve výstavní síň. Během posledních
třiceti let v Bochoři vystavovalo svá díla
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mnoho významných výtvarníků našeho
regionu.
Na podzim 1988 se k pořádání výstav
připojili bochořští zahrádkáři a na svět
přišla výstava „Krásy podzimu“.
Předseda základní organizace ČSZ
pan ing. Antonín Kubela je nadšený
pěstitel chryzantém. Tyto květinové
královny vţdy tvoří dominantu výstavy.
Jejich krásu pak podtrhují různé
umělecké výtvory. Někdy jsou to obra-

zy, jindy keramika, šperky, klobouky, či
hedvábí.
Letošní uţ 23. ročník výstavy „Krásy
podzimu“, která se uskutečnila 29.-31.
října, doplnily chryzantémy, skleněná
dílka Jarmily Jersákové, keramika
Zuzany Kyselkové a obrazy malířky a
ilustrátorky Vlasty Švejdové.
O kulturní program se při slavnostní
vernisáţi postarali členové Brněnské
tiskové misie.
H. Vyváţilová

Veselé vánoce a šťastný nový rok 2011 přejí pracovnice
samoobsluhy v Bochoři
Děkujeme všem zákazníkům za přízeň v minulých letech a těšíme se na Vás i v roce
2011.

Lenka Bartáková, Jana Dýčková, Lida Poskočilová
Čtvrtek
Pátek
SOBOTA
NEDĚLE
Pondělí

23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.

Vánoční prodejní doba
6.00 -15.30 Úterý
6.00 - 9.00
Středa
Čtvrtek
ZAVŘENO
Pátek
ZAVŘENO
7.00-12.00

28. 12.
29. 12.
30.12.
31. 12.

7.00-12.00
7.00-12.00
7.00-12.00
7.00-11.00

SOBOTA

1. 1. 2011

ZAVŘENO

2. 1. 2011

ZAVŘENO

NEDĚLE
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Galavečer jezdeckého sportu v Bochoři
V sobotu 4. prosince 2010 se v sokolovně v Bochoři konal slavnostní
galavečer jezdeckého sportu.
Na programu bylo vyhodnocení
jezdecké sezóny 2010 v rámci
mikroregionu Moštěnka - tzv. Pohár
mikroregionu Moštěnka v jezdec-

V této soutěţi se tradičně bochořští
jezdci umísťují na předních místech.
V letošním roce se nejlépe vedlo
Aničce Koláčkové na pony Turbínka
a Nele Lukášové na koni Max.
Obě dvojice startovaly na všech

kých soutěžích. Tato ojedinělá akce,
která byla první v naší republice tohoto
druhu, vznikla v roce 2007.
Začátek byl ve znamení hodnocení
jezdeckých hobby dnů tří stájí. TJ
Jezdec Bochoř, DS Mariánov a
Jezdeckého klubu o. s. Radkova
Lhota.
Vyhodnocení této soutěţe se v Bochoři
konalo poprvé. Akce podporuje rozvoj
jezdeckého sportu v mikroregionu
Moštěnka a v Olomouckém kraji. Na
programu bylo celkem devět kategorií,

jezdeckých dnech, které se do soutěţe
Poháru
mikroregionu
Moštěnka
započítavají.
Anička Koláčková s Turbínkou se
umístila na prvním místě v kategorii
pony a téţ se stala vítězkou Supercupu, coţ je soutěţ, v níţ se skáčou
jak klasické parkurové skoky, tak i
skoky přírodní.
Nela Lukášová s Maxem zvítězila v
kategorii jezdců nad 20 let s licencí.
Dále se z bochořské stáje umístil Petr

kde jsou jezdci rozděleni jak podle
věku, či druhu jezdeckého sportu, tak i
podle toho, zda vlastní jezdeckou
licenci.

Koláček s Turbínkou na 2. místě v
kategorii pony a Anna Koláčková st. s
koněm Babid na 2. místě v kategorii
jezdci nad 20 let bez licence.
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Jana Vávrová s koněm Křemílek se
umístila na 8. místě v kategorii jezdci
nad 20 let bez licence a Jaromír
Dostál v kategorii jezdci nad 20 let s
licencí na 9. místě se Sonátou M a na
10. místě s koněm Galán.
Nejlepšími koňmi celého seriálu se
stali Max (nejlepší velký kůň) a
Turbínka (nejlepší pony a nejlepší
kůň Supercup).

Oba získali shodně 109 bodů. Tuto
akci podpořil neinvestičním příspěvkem Olomoucký kraj.
Děkujeme obci Bochoř za zapůjčení
sálu a také ostatním sponzorům.
Téţ bochořským seniorkám, které
oţivily atmosféru večera a zatančily
kankán a westernový tanec.

Bochořští chovatelé na konci roku 2010
Váţení spoluobčané, blíţí se „Svátky
Vánoční“, oslavy „Silvestra“ a „Nového
roku“. Všichni se na tuto dobu těšíme,
sejdou se rodiny,
sejdou se známí a
budeme slavit.
Tento čas na přelomu
roku je také časem
bilancování, přemýšlení. Zamysleme se
nad tím, co jsme
udělali, jak jsme rok
proţili a co jsme
udělat mohli.
Přemýšlejme, co uděláme v roce budoucím.
Naše chovatelská organizace v právě končícím roce ţila
plnohodnotným
ţivotem, účastnili
jsme
se
mnoha výstav.
Uspořádali jsme
téţ naši vlastní
výstavu.
O všech těchto
akcích jsme vás
informovali.
Zmínil bych se
ale o „Výstavě
Moravy a Slezska“, která se konala
poslední
listopadový
víkend
na
„přerovském výstavišti“. Naše organizace se podílela na uspořádání

výstavy, tři naši členové působili ve
výstavním výboru. Na výstavě jsme
předvedli 31 králíků, 10 holubů a 6
kusů
drůbeţe,
z
výstavy
jsme
si
odnesli jeden pohár a
čtyři čestné ceny.
Výstava, byl to jiţ 7.
ročník, se kolektivu
chovatelů „Přerovska“
povedla. Byla to největší akce na Moravě,
shlédlo ji 1450 platících návštěvníků a
odhadem asi tisíc dětí
(školní výpravy).
Váţení spoluobčané,
chovatelé naší organizace vám přejí

šťastné proţití svátků a hezký vstup do
roku nového.
Nezapomeňte na své ţivé miláčky,
nezapomeňte na přírodu.
Chovu Zdar!
Hodně štěstí a zdraví přejí chovatelé.
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Stolní tenis
Letos v září se tato hra začala hrát v místní sokolovně.
Uvítáme kaţdého bez rozdílu věku, kdo má o tento
zábavný sport zájem.
Stačí přijít ve středu v 17 hodin a donést si přezůvky a
pálku.
Budeme se těšit.
Trenéři

Podzimní soustředění fotbalistů
Po ukončení sezóny se přípravka
vydala na fotbalové soustředění.
Odjezd byl ve středu 27. října, kdy
zrovna
začaly
dětem
podzimní
prázdniny.
Všichni kluci přišli včas, a
tak nám nic nebránilo v
odjezdu. Během hodiny
jsme byli na místě, rozloučili se s rodiči a šli se
ubytovat. Po večeři nás Eva
rozdělila do druţstev a
přiblíţila nám, co se kdy a
kde bude dít.
Na druhý den nás čekal po
snídani běh po lese. Nejprve jsme byli
proti, ale potom se nám to i docela
líbilo. Po obědě jsme měli hodinku odpočinku, kterého jsme vyuţili. Čekal
nás totiţ trénink, na místním hřišti.
Naučili jsme se, jak
pořádně kopnout
do míče a také jak
se správně běhá
slalom.
Na večer jsme měli
připravené
překvapení, pod názvem
„Výtvarný
večer“. Minulý rok
to bylo také a dělali
jsme košíky pro
maminku. Letos to

bylo pro nás. Sami jsme si museli
gumičkami svázat triko, které jsme
dostali od vedoucí.
V pátek jsme šli po snídani opět běhat,
teď to bylo ale o něco horší, běţeli
jsme aţ k přehradě, která je
vzdálená asi dva kilometry.
Po cestě jsme dostali úkol
sehnat si materiál na masku.
Takţe cestou zpátky jsme
kaţdý měli v ruce nějakou tu
kůru.
Odpoledne jsme šli opět
trénovat a hrát fotbal. Po
vydatné večeři nás čekala
stezka odvahy.
Eva si pro nás připravila různé úkoly,
abychom nedostali odměnu jenom tak.
Bylo to super, i kdyţ se kaţdý bál.
V sobotu ráno jsme dostali hotová
trička, která Eva v
noci
batikovala.
Byla modro bílá
jako barvy Bochoře. Hned jsme si je
oblékli na sebe.
Navštívil nás pan
starosta Michna a
rodina Kubíkova.
Místo běhu jsme šli
před chatu a začali
vyrábět
masky.
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Trvalo nám to nejméně dvě hodiny a
neţ nám zaschlo lepidlo a barvy, hráli
jsme s Evou ringo.
Po obědě ustal vítr a my jsme mohli
vyběhnout aspoň k bazénu. Běţeli
jsme docela rychle, takţe po návratu
jsme si šli ještě zahrát fotbal. Po večeři
nás čekal turnaj v Člověče nezlob se.

Neděle byla bohuţel posledním dnem
našeho soustředění. Jelikoţ jsme byli
unavení a bolely nás nohy, tak jsme
nemuseli nikam běţet, ale mohli jsme
být jenom v lese a hrát si.
Po obědě a celkovém vyhodnocení si
pro nás přijeli rodiče.
Bylo to super. Uţ teď se těšíme na
další soustředění.
Přípravka SK

OBČANÉ POZOR - HASIČI VARUJÍ
Pozor na nebezpečí poţáru při pouţití létajících balónků.
Létající přání, balónky štěstí, létající štěstí nebo také létající lampióny jsou
balóny různých tvarů a velikostí, u kterých se zapálí hořák a balón se následně
vznese do vzduchu, přičemž po vyhoření hořáku se snese opět k zemi. Tyto
balóny jsou výrobkem, který při nesprávném použití může způsobit požár.
Proto Vám radíme. Při pouţití balónu přesně dodrţujte přiloţený návod výrobce!
Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:
1. Balón smí obsluhovat pouze osoby
metrů od nejbliţší budovy, lesa či strostarší 18 let. Balóny uchovávejte mimo
mů, elektrického vedení a podobně!
dosah dětí a v ţádném případě neneVyvarujte se vypouštění balónů v
chávejte balón dětem na hraní.
obytných zónách.
2. Balón vypouštějte pouze za
7. Balón by měl být vţdy přivázán
bezvětří!
pomocí provázku a drţen za jeho ko3. V blízkosti manipulace s balónem
nec po celou dobu hoření parafínového
nesmí být ţádné hořlavé předměty.
hořáku.
4. Nikdy nevypouštějte balóny v blíz8. Volným vypuštěním balónu na
kosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo
oblohu se vystavujete riziku zaloţení
výbušnin, ve kterých se tyto materiály
poţáru! Za toto jednání Vám hrozí povyrábějí nebo skladují – např.
stih podle zákona o poţární
zemědělské objekty, čerpací
ochraně.
stanice a podobně.
9. Za veškeré případné
5. Vyvarujte se vypouštění
škody vzniklé v souvislosti s
balónů v době zvýšeného sumanipulací s balónem nese
cha nebo v blízkosti ploch s
vţdy odpovědnost osoba
dozrávajícím obilím, suchých
manipulující s balónem, a to
luk, lesů, a elektrického vei v případě, ţe bylo s badení. Obzvláště nebezpečné je
lónem manipulováno v souvypouštění balónů při velkém
ladu s návodem k pouţití!
shromáţdění osob a dětí bez
10. Oznamujte bez odkladu
dozoru dospělých nebo osob
Hasičskému záchrannému
pod vlivem alkoholu.
sboru kaţdý poţár na známou
6. Balón lze vypouštět pouze na
tísňovou linku 150 nebo 112.
volném prostranství vţdy nejméně 100
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
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Požární bezpečnost komínů a spotřebičů paliv
Nepodceňujte nebezpečí vzniku požárů, ke kterému by mohlo dojít při
zanedbání těchto povinností!
Víte, jak často si máte nechat od kominíka zkontrolovat komín?
Víte, jak často máte čistit komín?
Víte, kdy si máte nechat udělat revizi komína?
Víte, ţe máte povinnost kontrolovat a čistit i spotřebiče paliv?
Revize spalinové cesty
Revizi můţe provést pouze kominík s příslušnou odbornou kvalifikací a o jejím
výsledku vyhotoví revizní zprávu, jejíţ nedílnou součástí je technická zpráva.
Revize musí být provedena:
- před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po kaţdé stavební úpravě komína
- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
- před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
- po komínovém poţáru;
- při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakoţ i při
vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové
cestě.
Vypalování komína
Vypalováním komína se rozumí odstraňování
pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z
průduchu komína jejich kontrolovaným spálením,
není-li moţné odstranit pevné usazeniny spalin
jiným způsobem.
Komín nelze vypalovat svépomocí.
Vypálení musí provést kominík nebo revizní technik
komínů, a to za pomoci další způsobilé osoby.
Vypalování komína musí být majitelem stavby
oznámeno nejméně 5 pracovních dnů přede dnem
zahájení této činnosti HZS Olomouckého kraje.
Závady
Pokud kominík při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které
bezprostředně ohroţují poţární bezpečnost, zdraví, ţivot nebo majetek osob, a které
nelze odstranit na místě, musí neprodleně oznámit tuto skutečnost písemnou cestou
v případě nedostatků způsobených nedodrţením technických poţadavků na stavbu
příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodrţení
poţadavků na poţární bezpečnost HZS Olomouckého kraje.
Doporučení
Další podrobnosti související s poţární bezpečností komínů a spotřebičů paliv
najdete na webových stránkách HZS Olomouckého kraje (www.hzsol.cz) nebo Vám v
této problematice rádi poradí příslušníci oddělení prevence na příslušném územním
odboru HZS Olomouckého kraje. Zde také získáte i přehled o osobách odborně
způsobilých v oboru kominictví.
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Lázně Bochoř

Lázně Bochoř

Lázně Bochoř

Lázně Bochoř

Komu se po letošním Silvestru podaří bez zaškobrtnutí říci těchto pár jazykolamů,
může v oslavách pokračovat až do Tří králů. Raději začněte trénovat už teď.
Přišel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.
A já mu řek, ţe nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.
Řehoř Řehořovič řeţe řeřichu.
Desatero šlo, potkalo devatero, devatero osmero, osmero sedmero, sedmero
šestero, šestero patero, patero čtvero, čtvero trojmo, trojmo dvojmo, dvojmo jednero.
Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu.
Rozbuldozérovaný buldozér rozbuldozéroval rozbuldozérované bulodozéřiště.
Roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus.
Šla Prokopka pro Prokopa: Pojď Prokope pro proroka.
Sysli myslí, ţe v té pixli je syslí müsli.
Řekni řeřicha.
Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se
dcera krále Nabuchodonozora.
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Bochořský zpravodaj: vydává a tiskne OÚ Bochoř
Počet výtisků dle potřeby, cena 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla: 15. 03. 2011.
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Leden v lidové meteorologii
Milovníci zimy si tento měsíc vskutku užijí: tak chladno jako v lednu už zřejmě po celý
rok nebude.
Zatímco v předchozích několika měsících jsme mohli zaznamenat postupný sestup
teplot, leden bývá v tomto ohledu měsícem přelomových: teploty nyní dosáhnou
svého minima a koncem ledna dokonce začnou zvolna šplhat vzhůru. Podle
dlouhodobých statistik z českých meteorologických stanic bývá leden nejchladnějším
měsícem asi v 53 % roků. Ve 24 % je pak nejchladnějším měsícem únor, ve 22 %
prosinec a v 1 % dokonce březen. S vysokou pravděpodobností tedy začátek roku
přináší i dva nejstudenější měsíce. Dvěma slovy by se lednové počasí dalo shrnout
asi takto: bude zima. Zkusíme poněkud podrobnější pohled, neboť i naši předkové si
povšimli, ţe lednové počasí lze s jistou pravděpodobností rozdělit na několik období:
Začátek roku by měl být s pravděpodobností asi 60 % ve znamení novoroční zimy.
Toto období obvykle přerušuje jiţ tradiční vánoční oblevu a trvá od dní na přelomu
roku aţ po dny v polovině první lednové dekády, kdy bývá s pravděpodobností aţ 75
% nahrazena tříkrálovou oblevou, která se zvláště v posledních několika desetiletích
projevuje poměrně výrazně (v roce 1983 např. dne 6. ledna padl klementinský rekord
hodnotou 13,9°C a 10. ledna 1991 dosáhla teplota v Klementinu dokonce jarních
16,7°C).
Na konci tříkrálové oblevy končí tzv. časná zima a přichází vůbec nejchladnější část
roku označovaná v etnometeorologii jako období studených psích dní (nebo také
lednové psí dny), které se samo o sobě dělí na další tři části:
První částí studených psích dní je hyginská zima, která s pravděpodobností okolo
65% přichází na přelomu první a druhé lednové dekády. Jako nepatrný pamlsek
milovníkům tropických veder pak s pravděpodobností stejnou zařazuje příroda kolem
poloviny ledna prisské oteplení. Ţe však horka nebudou úmorná je takřka jisté, vţdyť
i klementinské rekordy z tohoto období se pohybují „jen“ okolo 12°C. Sotva si příroda
i člověk trochu odpočinou od třeskutých mrazů, bývá na konci druhé lednové dekády
příliv relativně teplejšího vzduchu neomaleně přerušen vpádem posledního období
studených psích dní, které naši předci nazvali fabiánskou zimou. Toto období jest
moţno povaţovati za skutečné vyvrcholení celé zimy, neboť průměrné teploty právě
nyní padají ke svým minimálním hodnotám. V současnosti nemívá fabiánská zima
tak dramatický průběh, jako tomu často bývávalo ve století devatenáctém, kdy
vskutku třeskuté mrazy okolo -20°C i niţší ohroţovaly nejen hospodářská zvířata, ale
i ne příliš dobře zaopatřené chudší obyvatelstvo.
Kdyţ zima dosáhla svého vrcholu, kdyţ se mrazy řádně vyřádily, nemůţe přijít nic
jiného neţli oteplení, tentokrát v podobě hromniční oblevy (Hromnice - 2. února),
která se s pravděpodobností asi 75% dostavuje v posledních lednových dnech a trvá
obvykle aţ do první poloviny první únorové dekády. Průměrné teploty začínají opět
stoupat (podle měření v praţském Klementinu se na konci tohoto období dostanou
opět po asi 45 dnech do kladných hodnot) a nezřídka se namísto sněţení objeví
déšť. Protoţe vzrůst teplot během tohoto období můţe být někdy aţ překvapivě
prudký a protoţe na konci ledna se jiţ dny velmi znatelně prodluţují (jen za leden se
den prodlouţí o více neţ hodinu), můţe být někdy hromniční obleva vnímána jako
předzvěst sice ještě vzdáleného ale jiţ se blíţícího jara. Nezapomínejme však, ţe
máme před sebou ještě únor, který je statisticky druhým nechladnějším měsícem
roku. A nezapomínejme, ţe stejně jako přišla po fabiánské zimě hromniční obleva,
přijde po hromniční oblevě zima, která tentokrát ponese název "tuhá únorová zima".
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