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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři.

mimo dotace z úřadu práce. I přes
vzniklé komplikace věříme, ţe potřebné práce budou prováděny na
minimálně stejné úrovni minulých let.
Vás, občany, bych rád poţádal na
ohleduplnost k okolí a ostatním obyvatelům obce při likvidaci přebytků na
vašich soukromých
pozemcích.
Za to vám všem jiţ
dnes děkuji.

Nezadrţitelně se k nám blíţí jaro a s
ním i mnoţství práce na obecních pozemcích, při úpravě zelených ploch,
veřejných prostranství, okrasné zeleně a celkovém
vzhledu obce.
Kaţdoročně
zaměstnáváme,
jiţ
osvědčené, naše
občany, kteří jsou
evidovaní na úřadu
práce.
Nově
nastavená
pravidla ministerstvem nám však
více neţ zkomplikovala situaci
při získávání
pracovníků na
veřejně
prospěšné práce.
Díky
těmto
pravidlům nyní
zaměstnáváme
na VPP jen
čtyři nové pracovníky.
Dále jsme se
rozhodli
pro
zaměstnávání
jiţ
osvědčených občanů,
ale jen na omezený pracovní úvazek,

Dovoluji si vyuţít
této příleţitosti k
seznámení s přípravami na hlavní
kulturní
události
obce v letošním
roce.
Druhý víkend v
květnu
budou
„Hodové
oslavy“.
Naše představa je, ţe
jejich rozsah
se
nebude
nijak měnit
od
posledních úspěšných let.
Věříme, ţe
do vlastních
příprav
a
programů se
zapojí
co
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nejvíce občanů a to jak z řad mládeţe,
tak i dospělých.
V měsíci červnu
bude obec pořadatelem jiţ tradičních mikroregionálních slavností.
Věříme, ţe i do
těchto příprav se
zapojí
všechny
spolky a zájmové
skupiny.
Uspořádání této
regionální akce
bude i významnou
prezentací
obce.
Slavnosti proběhnou v sobotu 18.
června 2011.

závislá na hospodářském výsledku a
úsporách v rozpočtu. Všímaví občané
také zaregistrovali
vyčištění a prořezání svodnice u
remízku na Hlouţkách, dále budeme
pokračovat v čištění svodnic u hřbitova a za ulicí Na
Dílech směrem k
ulici Drahy.
V plánu jsou úpravy místních lázní,
tím možnost rozšíření o nové služby a
také zkvalitnění služeb stávajících.
V rámci úspory energií plánujeme výměnu světelných
zdrojů v části
veřejného
osvětlení.
Tyto dvě plánované akce
jsou plně závislé na získaných dotacích.

Tento den je také významný pro místní
organizaci ČSCH, kdy jeho členové
oslaví 70. výročí zaloţení.

Ţádosti na vyhlášené dotační tituly jiţ
máme podané u Ministerstva pro
místní rozvoj a z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje.
Jiţ tradičně zaměříme své aktivity na
celoroční údrţbu veřejných prostranství, okrasné zeleně a celkový
vzhled obce.
Jsme však připraveni naslouchat nápadům i dalším podnětům od občanů a
dle finančních moţností je realizovat.

A nyní něco o plánech na letošní rok.
Z rozpočtu na rok 2011 je patrné, ţe
zastupitelstvo obce se rozhodlo pro
dokončení rozpracovaných akcí z
loňského roku. Příkladem je dokončení
školního hřiště a jeho zázemí s
odpočinkovým koutkem. Část občanů
jiţ určitě postřehla, ţe byla provedena
oprava příjezdové komunikace do
Včelínů, kolem kopečků (starého
hřiště) a hájenky. Dále je v plánu přeS přicházejícím jarem vám přeji hodně
loţení stávajícího panelového chodnízdraví, příjemný a pohodový ţivot v
ku od svodnice do míst kolem této
sousedském souţití.
nové komunikace. Realizace je však
Ivan Michna - starosta
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Řádky ze zastupitelstva
přinášejí informace, které byly projednávány na minulých zasedáních Zastupitelstva
obce v Bochoři (dále jen ZO), konkrétně se zde budeme zabývat 4. a 5. zasedáním.
Čtvrté zasedání ZO se
uskutečnilo 26. ledna 2011 a
mezi zásadní body programu patřilo vyhlášení
záměrů dalšího vyuţívání
vybraných majetků obce.
Vzhledem k ukončení platnosti
stávající
nájemní
smlouvy stánkového prodeje
v šatnách FO SK Bochoř,
byl vyhlášen záměr dalšího
pronájmu. Projednáno a
schváleno bylo také vyhlášení pronájmu lesního pozemku Lukavec a pronájem
orné půdy za ulicí Na
Dílech.
Všechny záměry byly vyvěšeny po stanovenou dobu
na obecní vývěsce, aby případní zájemci o pronájem
nabízených obecních majetků měli
stejnou moţnost o tyto pronájmy
poţádat a nabídnout své představy o
jejich dalším vyuţití zastupitelům k
rozhodování.
Starosta seznámil zastupitele s moţ-

nostmi získání dotací, které
lze v případě schválení ţádosti o přidělení dotace vyuţít na akce související s
rozvojem a
vybaveností
obce.
Konkrétně pak bylo schváleno podání ţádostí o dotaci
na KÚOK, oblast podpory
obnovy venkova a na MMR
ČR, oblast podpory obnovy a
rozvoje venkova.
Pro nové volební období byla
navrţena a schválena komise pro nabídková řízení.
Ve vazbě na schválený rozpočet roku 2011 byla projednána koupě a montáţ
modulu Integrovaného záchranného systému k obecnímu rozhlasu a starosta byl
pověřen podpisem smlouvy.
Také druhý obecní radar byl zapracován ve schváleném rozpočtu obce a
jeho pořízení bylo projednáno a
schváleno. Radar jiţ plní svou kontrolní
i záznamovou funkci.

Páté zasedání ZO se konalo 23. února
2011. Zastupitelé vzali na vědomí
zprávu auditora o provedeném
přezkoumání hospodaření obce
za rok 2010 – zpráva konstatovala, ţe nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Starosta seznámil zastupitele se
zprávou o provedené kontrole
Českou inspekcí ţivotního prostředí. Kontrola zmapovala stav v
oblasti vypouštění odpadních
vod produkovaných na katastru
naší obce.
Sankce nebyly stanoveny.

Zastupitelé byli seznámeni se zprávou
o fungování lázní za rok 2010.
Bylo konstatováno, ţe
pro další činnost lázní
je důleţité zachovat
nastolený reţim nízkonákladového provozu, pokusit se maximalizovat návštěvnost lázní a poţádat o
dotace, které by měly
umoţnit sníţit energetickou
náročnost
ohřevu
léčebného
pramene.
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Bude se pracovat na zajištění povolení
k fungování jako nestátního zdravotnického zařízení.

ZŠ a MŠ o ponechání finančních
částek z odpisů a hospodářských
výsledků obou subjektů v jejich hospodaření, přičemţ bylo odsouhlaseno, ţe
tyto prostředky budou převedeny do
jejich fondů.

Předloţen byl i plán kulturních a
společenských akcí na rok 2011.
Konkrétní podobu je moţné shlédnout
na internetových stránkách obce.

Z předchozího zastupitelstva, kdy bylo
schváleno vyhlášení záměrů pronájmu
vybraných obecních majetků, projednali zastupitelé předloţené záměry
a schválili následující body:
Pronájem nebytových prostor pro
stánkový prodej v šatnách FO SK
Bochoř se na období 2011 aţ 2014
pronajímá dosavadnímu nájemci a
starosta byl pověřen projednáním a
podpisem nájemní smlouvy dle přednesených podmínek.
Pronájem orné půdy o výměře 1506 m2
(za ulicí na Dílech) bude formou dodatku k jiţ existující nájemní smlouvě pronajato p. Jaromíru Dostálovi.
Pronájem lesního pozemku Lukavec o
výměře 9,07 ha schválen p. Jaromíru
Dostálovi – smlouva bude sestavena
právníkem a projednána na dalším
zasedání ZO.

Kromě klasické programové osnovy
zahrnující mimo jiné hodové oslavy,
Bochořskou sovu či vánoční akce nás
letos čeká novinka v podobě pořádání
mikroregionálních slavností, které se
budou konat 18. června 2011. O této
akci naleznete více informací v
samostatném příspěvku.

Zapište si do diáře:
18. června 2011
Zastupitelé v rámci optimalizace vyuţití
sociálního fondu schválili Dodatek č. 2
Vnitřní směrnice pro poskytování
příspěvku ze sociálního fondu. Výsledkem je zjednodušení vyuţití těchto
zdrojů a nahrazení příspěvku na
kulturní a sportovní akce příspěvkem
na penzijní připojištění.

A protoţe nám jiţ jaro ťuká na dveře,
dovolím si čtenářům Bochořského
zpravodaje popřát teplé a slunečné
jarní dny, bezproblémové rozloučení s
paní Zimou a mnoho hezkého v tomto
sympatickém ročním období.

V návaznosti na uzavření hospodaření
ZŠ a MŠ schválili zastupitelé ţádosti
Jiří Chrastina - místostarosta

Úhrada místních poplatků
Místní poplatky za stočné, psa a svoz komunálního odpadu se v letošním roce budou
hradit po obdrţení rozpisu a poštovních poukázek.
Je na Vás jakou formu platby zvolíte.
Poplatky můţete uhradit bezhotovostním převodem na účet obce nebo poštovní
poukázkou na poště.
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V hotovosti se budou poplatky hradit v kanceláři obecního úřadu 23.05., 24.05.,
25.05., 30.05., 31.05.2011 v době od 8:00 h do 11:30 h a od 12:30 h do 16:30 h.
Splatnost místních poplatků je stanovena obecně závaznou vyhláškou do 31.05.
Pokud nebude poplatek zaplacen včas a ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část můţe obec zvýšit aţ na trojnásobek.
Poplatek za stočné
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Kč 11,--/m odebrané vody (vodovod z veřejné sítě) včetně DPH
Kč 154,--/osoba/rok, při odběru do 14m3 (vlastní voda) včetně DPH
Kč 55,--/ prázdný dům

Poplatek za psa
Kč 50,--/ první pes
Kč 100,--/ druhý pes téhoţ drţitele

Kč 200,--/ kaţdý další pes téhoţ drţitele

Poplatek za komunální odpad
Kč 456,--/ fyzická osoba s trvalým pobytem na území obce/rok
Kč 250,--/ fyzická osoba vlastnící stavbu určenou nebo slouţící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu ţádná fyzická osoba

Obecní úřad nabízí
obřady zlatých a diamantových svateb manţelům, kteří v roce 2011 oslaví padesát či
šedesát let společného ţivota. Nahlásit se můţete v kanceláři obecního úřadu.

Z evidence obyvatel
narození
sňatek

Marie
Jana
Anna

13
8

Statistika pohybu osob za rok 2010
úmrtí
7
přistěhování
rozvod
4
odstěhování
stěhování v obci

Statistika jmen
32
Jiří
25
František
20
Josef, Petr

35
25
23

23
17
5

Statistika příjmení
Dýčka
Bednařík, Pospíšilová, Rozkošný
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Co na řidiče prozradil radar
Po kompletaci a zpracování dat zaznamenaných statistickým modulem, který je součástí vybavení našeho radaru umístěného na vjezdu od Vlkoše, byly zjištěny následující hodnoty:
Do obce denně vjíţdí průměrně 3218 vozidel, tyto denní hodnoty se v rámci
jednotlivých měsíců pohybují mezi 2891 aţ 3450 vozidly, měsíčně tedy naší obcí projede něco mezi 72 aţ 105 tisíci vozidel, roční hodnota je pak úctyhodných 1,2 milionu
vozidel. - Nejvytíţenější je naše komunikace v pracovní dny mezi 11. aţ 18. hodinou,
kdy hodinově do Bochoře běţně vjíţdí více neţ 200 vozidel. Nejniţší počty projíţdějících vozidel jsou zaznamenány v zimních měsících.
Průměrné rychlosti vjíţdějících vozidel se pohybují mezi 25 aţ extrémními 119
km/hodinu! Tohoto nejvyššího průměru bylo dosaţeno 14. dubna 2010 mezi 22. a
23. hodinou a také zbývající extrémní průměry byly dosaţeny ve večerních hodinách
(113 km/h - 7. září 2010 mezi 20. a 21. hodinou a 111 km/h - 20. 3. 2010 mezi 21. a
22. hodinou.
Minimální provoz bývá mezi 2. a 3. hodinou ranní. Za rok 2010 bylo zaznamenáno 37
hodinových úseků, kdy neprojelo ţádné vozidlo. Jde většinou o hodiny po půlnoci,
zajímavostí je, ţe nulový průjezd vozidel byl zaznamenán i 25. prosince 2010 mezi 6.
a 7. hodinou ranní.

A na závěr nejvyšší zaznamenané rychlosti na vjezdu do obce. Kdo by tipoval rychlost nad 150 km/h nebude daleko od pravdy. Maximální zaznamenaná hodnota je
158 km/h z 15. července 2010 mezi 18. a 19. hodinou. Stopadesátikilometrová
hodnota byla zaznamenána ještě v dalších třech případech, pokaţdé se jednalo o
podvečerní hodiny a zaznamenané údaje jsou z května a října a kupodivu i prosince.
Nejvyšší zaznamenané hodnoty v jednotlivých měsících se nedostanou pod 125
km/h a roční průměr těchto nejvyšších hodnot je 141,25 km/hodinu.
Takţe jak jinak ukončit tento článek neţ doporučením pro řidiče: LEHČÍ NOHU NA
PLYNU A DODRŢUJ PRAVIDLA!
JCH
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Osmé setkání obcí Mikroregionu Moštěnka
Kdyţ se mluví o mikroregionálních
soutěţích, tak se většině z nás vybaví
pravidelné soutěţní setkání druţstev z
obcí organizovaných v Mikroregionu
Moštěnka. Z 22 obcí sdruţených v
našem mikroregionu se této akce pravidelně účastní přibliţně 10 aţ 15
druţstev. Soutěţí se většinou v recesně pojatých disciplínách a o legraci není v ţádném případě nouze. Součástí
těchto setkání bývá i bohatá tombola a
další
večerní
program. Vţdy
je zajištěno bohaté občerstvení a kaţdá z
pořádajících
obcí se snaţí o
to, aby organizované soutěţní setkání něčím ozvláštnila,
aby bylo na co
vzpomínat.

to akce a také pobavit všechny
soutěţící i diváky.
V nejbliţších dnech se sejde organizační skupina tvořená zástupci OÚ a
místních spolků, klubů a sdruţení,
která bude mít na starosti přípravu a
zabezpečení konání celé této akce.
Vzhledem k velikosti akce bych chtěl
také poţádat dobrovolníky o spolupráci
na pořádání celého setkání.
Pokud se na vás zástupci organizační
skupiny
neobrátí přímo,
pak
můţete
svůj um a dovednosti nabídnout v kanceláři obecního úřadu.
A pokud se jako organizační nebo soutěţní typ necítíte, moc nám
všem pomůţe, kdyţ se na
akce přijdete
podívat, povzbudíte naše soutěţící a
pobavíte se spolu s námi.
Všichni jste srdečně zváni.
Bliţší informace sledujte na internetových stránkách www.bochor.cz, na
vývěsních plochách a při hlášeních
místního rozhlasu.
Jirka Chrastina - místostarosta

A čím bude
letošní setkání
obcí Mikroregionu Moštěnka pro naši
obec a občany zvláštní?
Odpověď je jednoduchá: pro letošní
rok se pořadatelskou obcí stává Bochoř. V sobotu 18.06. se v odpoledních
hodinách sejdeme v našem sportovním
areálu u sokolovny a budeme se snaţit
udrţet vysoký organizační standard té-

Krátké ohlédnutí za předvánočním časem
O galavečeru jezdeckého
sportu, vánočním minijarmarku seniorů a mikulášské nadílce v MŠ uţ jste
si mohli přečíst v minulém
čísle zpravodaje.
Další pěkná akce se
konala v MŠ 16. prosince
2010.

Děti, za pomoci maminek, babiček a dokonce i tatínka vyráběly papírové vánoční
stromečky, které v
mnoha rodinách určitě
tvořily hezkou dekoraci
na stůl.
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12. prosince proběhl uţ tradiční
adventní koncert v jídelně DPS.
Zazpívat a popovídat si s námi přijeli
naši staří dobří známí členové BTM z

Brna. Příjemné nedělní odpoledne
skončilo společným zpěvem vánočních koled.

K předvánočnímu času patří také mnohá vystoupení a besídky. Děti z mateřské školy
kaţdý rok přicházejí se svými učitelkami za obyvateli DPS, aby je potěšily písničkami,
básničkami, povídáním o vánočních zvycích a malým dárkem.
V základní škole zase děti ukázaly svým rodičům, prarodičům a známým, co se
naučily od začátku školního roku. Scénky se střídaly s hudebním a tanečním vystoupením. Mě nejvíce zaujalo pásmo scének znázorňujících průběh Adventu.
V předvečer 23. prosince se spoluobčané sešli pod vánočním stromem, aby si vzájemně popřáli krásné, spokojené a hlavně klidné vánoční svátky. A čím si připíjeli?
No přece vánočním punčem, který připravili bochořští sportovci.
„Bublinkami“ jsme si zase připíjeli o silvestrovské noci. Působivý ohňostroj k přivítání
Nového roku, o který se kaţdoročně starají hasiči, uţ povaţujeme málem za samozřejmost. I tentokrát to byl krásný záţitek, jen bych se pro příští rok chtěla přimluvit za lepší ozvučení. My, co jsme stáli malinko opodál, jsme bohuţel neslyšeli
novoroční zdravici pana starosty.
H. Vyváţilová
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Vítání občánků
V roce 2010 se tento obřad konal 20. března, ale protoţe to byl rok „bohatý“ na
narozené děti (pro zajímavost uvedu, ţe tři miminka se narodila v průběhu jednoho
listopadového
týdne).
Proto se toto
slavnostní setkání miminek s
rodiči a zástupci
obce
konalo
ještě 19. prosince. Pozváno bylo
deset dětí.
Z důvodu nezájmu rodičů nebo
nemoci dítěte se
jich nakonec v
obřadní síni na
DPS sešlo sedm.
Pro své budoucí
malé kamarády
zahrály a zazpívaly děti ze ZŠ
Bochoř pod vedením Romany Bartošové.
Po slavnostním projevu starosty Ivana
Michny se všichni přítomní rodiče
podepsali do pamětní knihy.
Příjemnou atmosféru tohoto předvánočního nedělního odpoledne uzavřelo
nezbytné fotografování.
H. Vyváţilová

Tříkrálové koledování
Začátkem nového roku proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. V sobotu 8.
ledna se uţ po osmé hodině začaly
na místní faře scházet první děti.
Nejprve jsme je proměnili na koledníky, a potom rozdělili do skupinek.
Letos koledovalo celkem 20 králů,
kteří vytvořili šest skupinek. Kaţdá
skupinka dostala křídu, zapečetěnou
pokladničku a košíčky s tříkrálovými
cukříky a kalendáříky. Děti si připomněly účel sbírky (humanitární pomoc u nás i v zahraničí, nákup
kompenzačních pomůcek pro imobilní
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občany, finanční pomoc rodinám s dětmi v nouzi) a společně zazpívaly koledu My tři
králové. Ještě společné foto, a potom se malé pestrobarevné skupinky rozešly do
všech částí obce.
Koledování jsme společně zakončili krátce před polednem v místním domě pro
seniory. Z tříkrálové koledy jsme se rozcházeli sice unavení, ale spokojení, ţe naše
téměř plné pokladničky pomohou dobré věci.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem koledníkům i jejich rodičům, bez nichţ by
se tato sbírka nemohla konat, vedení obce za pomoc a podporu, a také vám všem,
kteří jste otevřeli koledníkům svou štědrou dlaň.
Díky vám se letos vybralo rekordních 32 800 Kč.
Mgr. Zdeňka Měšťánková

Šibřinky
K únoru patří karnevaly a šibřinky, které se konají snad v kaţdé obci. V Bochoři
proběhly 19. a 20. února. Večerní „dospělé“ se vydařily. Na sále se při reji masek
představilo více neţ sto různých maškar.
V neděli odpoledne tyto masky vystřídaly jiné, ale v dětském provedení. Hned u
vstupu do sálu prodávali Mája a Vilík losy do tomboly a po sále se proháněly
princezny, medvídci, motýli, piráti, kovbojové a desítky dalších. Děti si to náleţitě
uţívaly. Všeobecný rej a mumraj byl zpestřen různými soutěţemi, u kterých asistovali
Mája a Vilík. Bylo vybráno šest, nechci říci, ţe nejkrásnějších, protoţe všechny dětské masky bez rozdílu byly krásné, ale nejzajímavějších.
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Porota měla velmi těţkou práci. Při
hodnocení rozhodovala originalita a
vlastní provedení, buď samotného dítěte nebo jeho maminky.
Zlatým hřebem celého odpoledne bylo
losování tomboly. To je dětmi velmi
očekávaný okamţik. Po rozebrání
krásných cen z tomboly uţ veselí pomalu končilo a děti i s rodiči odcházely
spokojené domů. Takţe za rok zase
nashledanou.
H. Vyváţilová

Vodění medvěda v Bochoři
se uskutečnilo v sobotu 12. března 2011. Sraz masek byl stanoven na 8. hodinu
ranní u hasičské zbrojnice. Průvod byl jiţ tradičně organizován místními hasiči,
kterým velmi vydatně a
ochotně vypomohly masky
ze Sportovního klubu.
Akce se vydařila, občané
účastníky průvodu vítali
„slivovicí a špekem“ a také
díky této podpoře průvod
prošel celou obcí, navštívil i
osadu Včelín a svoji náročnou pouť zakončil v hospůdce U Koblihů.
Organizátorům i účastníkům
velmi děkujeme. Jejich dojmy se nám však do uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje nepodařilo získat.
JCH

Klub seniorů v roce 2011
Začal rok 2011 a klub seniorů je na počátku druhého desetiletí své činnosti. Tak jako
kaţdý rok, i letos se budeme pravidelně setkávat kaţdou druhou sobotu v měsíci.
Zde jsou termíny schůzek: 12.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9., 8.10.,
12.11. a 10.12.
V pátek 9.12. chceme uspořádat druhý Seniorský mini předvánoční trh.
V měsíci červenci a srpnu se nesejdeme v Sokolovně. V červenci to bude v areálu
chovatelů, kde si jiţ tradičně opékáme uzeninu a v srpnu jezdíme na zájezd.
Naše první společné setkání v tomto
roce se uskutečnilo 12. února jako tzv.
Papučový bál. Po přání štěstí, zdraví a
spokojenosti v novém roce všem čle-

nům jsme poblahopřáli jubilantům, kteří
v měsících lednu a únoru oslavili své
narozeniny a těm kulatým a půlkulatým
předali malou pozornost. Poděkovali
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jsme paní Martě Králové za její dlouholetou, úspěšnou činnost předsedkyně klubu seniorů, kterou ke konci
loňského roku přestala vykonávat.

V rámci osvěty přijela na naše setkání
paní Irena Urbánková z Policie ČR,
která nás seznámila s probíhající celorepublikovou akcí (NE) BEZPEČNÝ
VĚK, zaměřenou na ochranu seniorů.
Formou
besedy
a
předáním
informačních materiálů nás seznámila,
jak se mají starší občané chránit před
okradením, přepadením, podvodem,
jak si zabezpečit majetek a jak se
chovat v silničním provozu. Paní
Bednaříková a Kavková navštívily
seniory v domě pro seniory, kde je také
s touto akcí seznámily.
Taneční skupina našich seniorek –
stejně jako v minulém roce - je zvána

Náš výbor klubu seniorů se rozšířil na
devět členek a tvoří ho paní
Bednaříková, Schillingová, Rytířová,
Kornelová, Kavková, Trysková, Pluhařová, Milerová a Hermanová.
Po těchto organizačních záleţitostech
uţ následovala zábava. Po promenádě
v papučích odborná porota vybrala
troje nejlepší papuče a jejich majitelé
dostali malé ceny.

Druhé letošní společné setkání bylo
12. března – tradičně pod názvem
Meziobecní setkání seniorů, meziobecní den ţen, kdy mezi nás přijely
seniorky z Vlkoše. Stejně jako v únoru
nám zahrála naše seniorská kapela,
která se postarala o dobrou náladu.
Pogratulovali jsme březnovým jubilantům a naše seniorky předvedly
svým vlkošským vrstevnicím „Penízkový tanec“.

na různá vystoupení. Bylo to vystoupení na plesu rodičů a přátel školy
v Bochoři, dvakrát na stuţkovacích
plesech škol v Městském domě Přerov
a naposledy na obecním plese v
Lipové.
Náš klub seniorů má celkem 60 členů.
Na našich společných setkáních se
nás z důvodu nemoci nebo jiných
problémů schází kolem 45.
Obracíme se i na další bochořské
seniory – přijďte mezi nás.
Výbor Klubu seniorů Bochoř
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Školička, školka, škola
EU – peníze školám
V pondělí 14. února 2011 vstoupila
základní škola do projektu EU – peníze
školám. Jedná se o
částku v řádu statisíců,
která je určena především k obnově stávajícího IT zařízení, stabilizaci školních sítí a
také inovaci multimediálních vyučovacích prostředků.
Konkrétně rozšíření pouţívání interaktivních tabulí ve více třídách a více
předmětech.
Dále je určena pro zlepšení kniţního
fondu školních knihoven, zvláště ve
vztahu k tzv. čtenářské gramotnosti –
dobře zvládnuté technice čtení s
porozuměním, která je základem nejen

dalšího vzdělávání na dalších stupních
škol, ale také motivací pro celoţivotní
vztah ke čtení, celoţivotní
vzdělávání
a
návrat ke čtení jako
náplni volného času.
Část těchto peněz je
určena také na přípravu
vyučovacích materiálů,
převodu pracovních příprav učitelů do
digitální podoby, dále na obnovu některých školních pomůcek pro výuku
prvouky, přírodovědy a vlastivědy.
Také je určena na další vzdělávání pedagogů, moderní formy práce a aplikaci nových poznatků do vyučovacího
procesu.

Testování žáků
Novinka v koncepci školství z dílny ministra školství Josefa Dobeše
Ve sdělovacích prostředcích se v poslední době začaly objevovat informace o připravovaných krocích v koncepci školství a mezi nejdiskutovanější se zcela jistě řadí
navrhované povinné testování ţáků v 5. a 9. ročnících.
Současné vzdělávací programy škol opravdu poněkud roztříštily desetiletou zaţitou
koncepci školních osnov se všemi svými klady, ale i zápory. Naše škola testování
vyuţívá jiţ několik let právě k tomu, abychom měli moţnost srovnání s ostatními
školami a také zcela jistě k určité sebereflexi a korekci našich vzdělávacích metod.
Testování se účastní nejen žáci pátých ročníků, ale i žáci ve třetí třídě, kde je
testování ještě rozsáhlejší. Základní
testy jsou z matematiky, českého
jazyka a angličtiny, pro třeťáky se přidávají okruhy prvouky a tzv. klíčových
kompetencí, což jsou všeobecné
předpoklady pro učení.
Letos jsme také vyuţili testů právě pro
zjišťování čtenářské gramotnosti, která je v poslední době prioritou.
Mohu říct, ţe výsledky našich ţáků
nám zatím ve většině případů dělají
velkou radost.
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Zápis do 1. ročníku
První únor byl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. K zápisu přišlo 11 dětí, v září
nastoupí pravděpodobně 10 ţáků.
Novinkou pro letošní rok je moţnost přijetí k základnímu vzdělávání i pro děti pětileté,
mimořádně nadané. Letos této moţnosti nevyuţil nikdo.
U ţádostí o odklad školní docházky opět postačuje jedno potvrzení a to buď od
psychologů z PPP, nebo obvodního lékaře.

Recitační soutěž
V pátek 11. března 2011 se sešli ţáci ZŠ Bochoř na školním kole recitační soutěţe,
do kterého postoupili nejšikovnější recitátoři z jednotlivých ročníků.
Všichni zúčastnění si zaslouţí velikou pochvalu za snahu a odvahu vystoupit před
početným obecenstvem
a před porotou.
A jak to vše dopadlo?
V první kategorii (1. a 2.
ročník) se na 1. místě
umístil Josef Měšťánek,
na 2. místě Tereza
Mléčková a na 3. místě
Eliška Marie Mléčková a
Tomáš Baďura.

Ve druhé kategorii (3.-5.
ročník) získala 1. místo
Veronika Chrastinová, 2.
místo Jakub Kavka a Jiří
Vlček a 3. místo Tadeáš
Dvořáček.
Vítězové byli odměněni
pěknými knihami.

Projekt „Do školy se nebojíme“
Z důvodu zkvalitnění vzájemné spolupráce mezi MŠ a ZŠ byl vypracován projekt „Do
školy se nebojíme“, jehoţ obsah byl projednán v lednu na pedagogické radě.
Zúčastnily se pedagogické pracovnice obou zařízení. Cílem projektu by mělo být
vytvoření bezpečného mostu z mateřské na základní školu.
Ţáci čtvrtého a pátého
ročníku ZŠ by měli vytvořit „patronát“ nad
dětmi z MŠ při společných akcích.
Jedná se například o
„Uspávání
broučků“,
„Drakiádu“, „vánoční besídku“, „Den dětí“.
Z nových akcí je moţno
uvést Pasování prvňáčků, „čtení pohádek v MŠ
dětmi ze školy“, „Den
bezpečnosti“.

Přínosem
tohoto
projektu by měla být
plnohodnotná a tvůrčí
spolupráce obou školních zařízení v obci
Bochoř, vytvoření pevných vazeb dětí na
školní zařízení a spoluţáky.
A to nejdůleţitější na
konec – vytváření sociálního cítění, vzájemné pomoci a spolupráce
mezi dětmi a dospělými.
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Karneval v MŠ
V posledním únorovém týdnu
se děti v mateřské škole pustily
do výroby papírových masek
kočiček a kocourů. Děti stříhaly, malovaly, dolepovaly
vousky a uši. Paní učitelky pomohly s připevněním kloboukové gumy, aby masky drţely
na obličeji a bylo hotovo.
Děti si své škrabošky nasadily
a vzájemně se prohlíţely –
„kdo to můţe být, nemůţu tě
pod tou maskou poznat.“ Tolik
kočiček a kocourků ve školce
ještě nebylo.
Děti si v maskách zatančily a
zacvičily při hudbě Pavla
Nováka,
pak
následovalo
společné foto a masky si děti
odnesly odpoledne domů.

Školní masopust
„Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu. Proč bychom se hádali, když jsme se
tak shledali poznovu?“
S touto písní a masopustním vinšováním se ţáci ZŠ Bochoř vydali v pondělí 14.
března 2011 za dětmi do mateřské školy a na obecní úřad. Průvodu v maskách
předcházela pečlivá příprava. Děti byly seznámeny s touto veselou tradicí, v hodinách výtvarné výchovy si vlastnoručně vyrobily velmi pěkné masky a v hodinách hudební výchovy se naučily zpívat výše citovanou píseň a recitovat masopustní koledu.

I kdyţ letos masky vodily jen plyšového medvěda, přesto se průvod líbil a snad příští
rok se podaří „opatřit“ medvěda ţivého.
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Návštěva v muzeu
Bylo to fajn. Ukazovali nám sušené
švestky, uhlíky a nějaké kosti. Pak
nám ukazovali mamutí kosti. Pak jsme

odešli na prohlídku motýlů.
Byli tam nějaké motýli i z Bochoře.

Děti a lázně Bochoř
Pedagogové a ţáci ZŠ se rozhodli podpořit úsilí zastupitelů obce o revitalizaci lázní
Bochoř. Lázně jsou součásti historického dědictví a vztah ke svému rodišti je významnou součástí výchovy k vlastenectví. Naši ţáci si byli areál lázní prohlédnout a
jejich reakce byly docela zajímavé. Většina z nich netušila, co se za zdmi této budovy
skrývá a jejich představy o nových lázních byly docela podnětné, i kdyţ i trochu
úsměvné. Jejich mini slohové práce si můţete také přečíst.
U nás v Bochoři jsou lázně.
Dnes jsme se byli podívat na lázně. Líbilo by se mi, kdyby tam bylo vymalováno a taky by tam mohly být nové kachličky. Také bych chtěla, aby tam byla sauna se studeným bazénkem. Pak by tam mohla být vířivka. Pak bych si tam přála nová okna.
Doufám, že se mé přání brzo vyplní. Tereza Kubíková
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Dnes jsme se byli dívat v Bochořských lázních a já si myslím, že by potřebovaly velkou rekonstrukci. Mě by se tam líbily nové kachličky u van i na WC. Potom jsem si
taky všimla toho, že jsou všechny vany stejné, a kdyby tam přišel vysoký pán, tak by
se tam nevešel. Také by se tam mohl udělat nějaký menší bazén, maskérny by se
mohly vymalovat nějakými pestrými barvami. Za lázněmi, jak je to malé místečko
trávy, tak by se tam mohl udělat malý MINIGOLF. Doufám, že se mi mé přání splní.
Děkuji. Veronika Chrastinová.

U nás v obci jsou lázně. Jsou velmi staré. Byli jsme je navštívit a zjistili jsme, že potřebují opravit. Mají tam železitou vodu a masážní vany. Chtěl bych, aby se koupily
nové vany, protože jsou staré a nové TV. Doufám, že se to splní. Patrik Machala
V Bochoři jsou
lázně.
Dnes jsme je
byli navštívit v
hodině
tělesné
výchovy a všichni si myslíme, že by potřebovaly trochu poopravovat a udělat
něco pro děti.
Například:
malý
bazén
„vířivka“.
A hlavně něco
pro hosty lázní, aby se jim tam líbilo a byli
spokojení. Také by lázně chtěly více
osvětlit, je tam docela tma. Před
lázněmi bych chtěla vylepšit posezení

na
lavičkách.
Doufám, že
se mi to brzy
vyplní. Děkuji. Martina
Orságová.
Naše lázně
potřebují rekonstrukci.
Líbilo by se
mi,
kdyby
tam byly nové kachličky,
nově vymalováno, nové
zábradlí
a
nové scho-dy, ale jen v prvním pa-tře,
nové vany a ještě vířivka.
Venku by se mi líbil i minigolf.
Patrik Slavík
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ČSCH ZO Bochoř
V neděli 06.02.2011 se konala výroční členská schůze naší organizace v domě chovatelů. Schůzi zahájil v 10 h předseda organizace přítel Morbicr, přivítal přítomné,
zejména starostu obce pana Ivana Michnu, kronikářku paní Helenu Vyváţilovou,
zástupce chovatelských organizací z Čekyně, Ţelatovic, Lipníka nad Bečvou a
předsedu okresní organizace přítele Macíčka.

Naše organizace v letošním roce oslaví 70. výročí zaloţení chovatelského
spolku v Bochoři. V krátkosti byla připomenuta činnost organizace za
uplynulých 70 let.
Hodnocení činnosti organizace v roce
2010 provedl předseda organizace
přítel Morbicr a jednatel přítel Dočekal.
Podrobně byla rozebrána účast na
výstavách – místních, okresní výstavě,
na výstavě Moravy a Slezska a na
speciálních ve Zdounkách a Slavkově.
Samostatně byla hodnocena naše
„hodová výstava“. Nejlepších výsledků
při výstavách dosáhli přátelé Dočekal,
Hradil, Kornel, Otáhal a Morbicr.
V rámci vyhodnocení okresní chovatelské soutěţe naši chovatelé obsadili:
v kategorii králíků 1. místo přítel Dočekal, v kategorii drůbeţe 2. místo přítel
Dočekal a kategorii holubů přítel Morbir
1. místo.
V roce 2010 jsme si také splnili svůj
sen, máme dostatečný výstavní fundus
(klece) pro naši výstavu a nemusíme si

nic půjčovat. Zde patří poděkování
obci, která nám přispěla na nákup
starších, ale pěkných funkčních klecí
pro králíky. Na letošní výstavě vám je
představíme.
Hlavním bodem našeho plánu činnosti
pro rok 2011 je uspořádání „hodové
výstavy drobného zvířectva“, pro veřejnost také zorganizujeme ve spolupráci
s veterinárním lékařem MVDr. Pospíšilíkem preventivní vakcinaci králíků
proti moru a myxomatóze králíků a
pseudomoru drůbeţe a holubů.
Myxomatóza je virové onemocnění
králíků. Původce je Leporipoxvirus,
který způsobuje vysoce nakaţlivé,
cyklicky se opakující onemocnění v
jehoţ průběhu se vytvářejí charakteristické uzlovité edémy (myxomy)
v kůţi a podkoţí hlavy, zejména kolem
přirozených tělních otvorů.
Také pak očkování psů proti vzteklině.
Vzteklina (téţ rabies, běsnění, lyssa) je
akutní virové onemocnění centrálního
nervového systému (CNS) mnoha
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zvířat a lidí. Virus vztekliny se přenáší
Budeme propagovat chov drobných
slinami, tedy v praxi nejčastěji pokouhospodářských zvířat.
sáním. Nemoc se projevuje změnami
V rámci našich moţností se budeme
chování, zvýšenou dráţdivostí, agrezúčastňovat chovatelských výstav na
sivitou, parézami a paralýzami. Jakmile
všech stupních, zejména pak výstavy
nemoc propukne, končí téměř vţdy
„Moravy a Slezska“.
smrtelně. Při podezření na infekci virem vztekliny je napadený člověk očkoNa závěr předseda organizace poděván a choroba vůbec nemusí prokoval hostům a členům za účast a
připomněl heslo chovatelů Pro krásu,
puknout.
radost, užitek.
Budeme se starat o chovatelský dům.
Josef Morbicr

Zima v “Hloužku“
Letošní zima byla tentokrát mírnější,
neţ bychom ještě v prosinci předpokládali. Nástup, který tehdy nastal,
ukazoval na výrazné předpoklady ztrát
na zvěři. Nakonec se však naštěstí nepotvrdily. Je třeba totiţ uvést, ţe po
loňské zimě a jarních lokálních záplavách a vůbec vlhkému počasí v první
polovině
roku
2010 byla zvěř
prokazatelně ve
špatné kondici
a přírůstky, které se objevily,
byly právě těmito vlivy decimovány.
To vyústilo aţ
ke skutečnosti,
ţe odbor zemědělství, oddělení
myslivosti
Magistrátu
města Přerova doporučil při plánování
loveckých akcí brát ohledy na vzniklou
situaci stavů zvěře, zejména v oblasti
povodí Bečvy. Většina sousedních honiteb také v důsledku toho redukovala
plánované akce a některá myslivecká
sdruţení je dokonce rušila úplně. V
našem případě jsme sníţili počet akcí
na polovinu. Po zváţení naší podzimní
situace s odborem zemědělství,

oddělením myslivosti, Mgr. Hermanem
jsme uskutečnili redukovaný odlov,
který proběhl za dozoru státní správy.
Jsme rádi, ţe proběhl úspěšně. To
ovšem nic nemění na skutečnosti, ţe
drobné zvěře je méně a je třeba se
ještě s větší intenzitou o ni postarat. V
důsledku nastalé situace jsme nashromáţdili několik tun krmiva.
Zejména pšenici, ječmen, kukuřici, seno, sůl
apod.
Po pravidelném
přikrmování a
přece jen mírnějšímu průběhu zimy, hlavně
v období ledna
a února, můţeme říci, ţe zvěře neubylo.
Bude však také záleţet na nástupu
jara - jaké bude - deštivé a chladné nebo slunečné a suché.
Období jara je především období klidu
v honitbě, protoţe zvěř vyvádí mláďata
a jakýkoliv stres a rušení ji oslabuje.
Tímto chceme apelovat na pejskaře a
vůbec všechny občany, aby si tuto
skutečnost uvědomili. Současně bychom byli rádi, aby všichni přátelé
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přírody upozornili na jakékoliv případy
vandalství v našem katastru. Bohuţel
se stále častěji u cest hromadí
odpadky a někteří náctiletí zejména na
Hlouţkách poškozují opakovaně naše
zařízení a přitom zanechávají odpadky.
A to vůbec nemluvím o vlivu na zvěř
samotnou. “Hlouţky“ jsou totiţ v našem katastru velmi důleţitá krytina jak
pro zajíce a baţanty, ale i pro srnčí
zvěř, jejíţ pohyb a počty se zde
navýšily. Navíc se jedná z velké části o
soukromý pozemek. Nechť toto sdělení
slouţí jako varování, ţe při přistiţení
páchání nepravostí můţe být kdokoliv i
potrestán.
Máme-li zodpovídat za péči o
zvěř v rámci zákona pod dohledem odboru
Ministerstva
zemědělství a
všeobecnou
kultivovanost v
naší honitbě
Bochoř - Věţky vůbec, tak není moţné
uvedené věci jen tak přehlíţet.
Současně je jaro hlavně obdobím brigád, protoţe většina krmelců vlivem

počasí utrpěla, je třeba je opravit anebo zbudovat nové.
Právě v těchto dnech také odstraňujeme větve z okusů z polí tak,
abychom zemědělcům nebránili v práci
na polích.
Koncem dubna proběhne pravidelná
veřejná přehlídka trofejí okresu Přerov.
Ta se tentokrát bude konat v Citově.
Z naší činnosti na další období ještě
uvádím, ţe plánujeme opět postavit
střelecké druţstvo na mikroregionální
slavnosti, které letos v hlavním programu proběhnou v Bochoři.
Střelecká soutěţ na asfaltové holuby
se uskuteční na
střelnici v Domaţelicích.
Za poslední tři
roky jsme totiţ
neskončili horší
neţ čtvrtí.
A právě letos
chceme za Bochoř opět zabojovat o nejvyšší
příčky. Máme k tomu přímo ideální
příleţitost.
_ilustrační foto redakceZa MS „Hlouţek“ Oldřich Kornel

Cvičte s námi
I ve druhém pololetí tohoto školního roku pokračuje cvičení předškoláků a nejmenších školáků. Scházíme se pravidelně v úterý odpoledne od půl páté do půl
šesté.
Děti si ve cvičení
mohou zahrát spoustu
her, protáhnout celé tělo, zdokonalit se v různých cvičebních disciplínách, vyzkoušet známé ale i méně známé –
v sokolovně nově pořízené cvičební pomůcky
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(například bosu – viz červené polokoule na fotografii). Chtěly bychom všechny děti,
které za námi docházejí, velmi pochválit. V době počítačů, play stationů a jiných virtuálních her je potěšující, ţe děti za námi do sokolovny přijdou a cvičí s námi s chutí.
Současně bychom chtěly pozvat i další, kteří mají zájem si s námi zahrát a zacvičit.
Těšíme se na Vás všechny.
Dáša a Gábina

Cesta za dobrodružstvím
Uţ se nechcete dívat na to, jak dcera nebo syn sedí o prázdninách doma a dívají se
na televizi nebo hrají hry na počítači, kdyţ je venku tak krásně? Proto neváhejte a
pošlete vaše děti s námi do přírody.
SK Bochoř zve děti na týdenní pobyt v přírodě. Zde budou vaše ratolesti nejen na
čerstvém vzduchu, ale seznámí se i s prostředím Hostýnských vrchů, zažijí spoustu
legrace, naučí se nové hry a domů si přivezou množství zážitků. Čeká nás dobrodružná výprava za poznáním.
Základní tábor této výpravy bude na chatě Jestřabí na Rusavě.
Termín 7.8.–12.8.2011 je vyhrazen pro děti od 5 do 10 let, předběţná cena je 1700
Kč.
Další informace budou v nejbliţší době vyvěšeny na nástěnce v základní i mateřské
škole.
Těší se na Vás SK Bochoř

Už jste slyšeli co je ZUMBA nebo BOSU?
Jsou to nové cvičební programy, které ovládají svět. A protoţe i v Bochoři jdeme s
dobou, otřásá se naše sokolovna v rytmu Zumby a na balančních podloţkách Bosu
se zase otřásáme my. Jen nespadnout!
A teď trochu teorie.
Zumba je taneční lekce plná energie,
skvělé hudby a dobré nálady. Kombinuje dynamickou latinsko-americkou
hudbu, latinsko-americké tance spolu s
aerobními pohyby. Vyuţívá tance jako
Salsa, Merengue,
Cumbia,
Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop,
Cha-cha, Samba,
Calypso
nebo
Břišní tanec.
Vychází z principu, ţe cvičení by
mělo být zábavné
i jednoduché. Je
to cvičení, které
vám
zaručeně
pozvedne náladu.

Střídají se pomalé a rychlé rytmy na
principu intervalového tréninku s cílem
spalovat tuky, formovat a posilovat
celé tělo. Zaměřuje se na svalové
partie jako zadek, nohy, ruce, břicho a
ten
nejdůleţitější
sval těla - srdce.
Uţ teď slyšíte v
uších muziku a chce
se vám tancovat?
Přijďte mezi nás.
Nebojte se sloţitých
tanečních kreací ani
náročných choreografií.
Potřebujete jen dobrou náladu a chuť
se pobavit.
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Je potěšující, ţe tento styl cvičení
pomohl najít cestu do tělocvičny i
úplným nováčkům. Teď si jen přát, ať
nám to všem dlouho vydrţí a poděkovat Věrce,
která se ve
svém volném
čase na tyto
hodiny připravuje a tvoří
neskutečné
taneční variace.
A těm, kterým
tanec zase tak
moc neříká, a
kteří si raději
důkladně potrápí tělo převáţně posilovacím cvičením, je tady
BOSU.
BOSU® je moderní a oblíbený systém
cvičení určený pro komplexní zpevnění
svalů celého těla, který má pozitivní
vliv na zdravé drţení těla, fyzickou
kondici a redukci tuku. Zajistí lepší
koordinaci pohybu, drţení těla a jako
kaţdá fyzická aktivita má pozitivní vliv
na celé naše tělo a redukci tuku.
Odměnou vám tedy bude štíhlejší
postava, pevnější tělo a pravidelné
cvičení můţe pomoci i odstranit bolesti
zad a šíjových svalů.

Základem cvičení BOSU® je speciálně
vyvinutá nafukovací kopule, kterou při
cvičení pouţíváme jak stranou rovnou,
tak vypouklou. BOSU® je vhodné pro
ţeny i muţe
všech
věkových kategorií.
Původně toto
cvičení
bylo
vyvinuto
pro
rehabilitaci.

Je to princip
balančního cvičení, kde neustále udrţujete rovnováhu, abyste nespadli, protoţe
se s vámi všechno hýbe. Přijďte se
zasmát.
Rádi bychom poděkovali SK Bochoř,
které nám toto cvičební náčiní zakoupilo a umožnilo tak rozšířit naši nabídku pro vás a nalákat do sokolovny
nové zájemce.
Na tyto hodiny je nutné se objednat.
Počet Bosu je omezen.
Tak jen doufáme, ţe obyvatelé
Bochoře ocení naši snahu neustále
zkoušet a rozvíjet něco nového a dokáţou nám to tím, ţe naše tělocvična
bude pořád plná nadšenců, kterým
není lhostejné jejich zdraví.
Sylva Kostelníčková

Palindrom je nejčastěji slovní spojení, které se dá číst libovolným směrem (zleva
doprava či zprava doleva). Správný palindrom má v obou směrech stejný význam,
toho je většinou dosaţeno ignorováním mezer mezi slovy či diakritiky.
Co na ni na noc?
Mimino honí mim.
A to voní novota.
Pop Bob a bob Pop
Orel obletěl bolero.
Amálka je jak lama.
Na pět šídel hledí Štěpán.
Chemie i mech.
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Seriál historie obce Bochoř
Dnes zahajujeme malý historický pohled na naši obec. Nejvíce diskutované jsou
lázně. Začněme tedy jimi.
Místní lázně patří k nejstarším lázeňským místům na Moravě. První
písemná zmínka je z roku 1580. Pro
svou příbuznou lékařskou indikaci bývaly přirovnávány ke slovenským
Piešťanům a podle nich přezdívány
„moravské Píšťany“.
Historické počátky lázní jsou neznámé.
Lze předpokládat, ţe lidé vyuţívali
přirozeně k běţnému uţitku vyvěrající
léčivý pramen, aniţ o jeho zdravotním
působení věděli.
Zemský lékař a biskupský
ordinarius
Tomáš
Jordan
z
Klausenburka píše ve
své knize o vodách
hojitedlných neb teplicech moravských, vydané v Olomouci roku
1580 toto: „Od Přerova
okolo
desíti
honuov vzdáli leţí ves
Bochoře, na panství
chropyňském
jest
studně pod nebem,
totiţ nepřikryta, kteréţto jiţ od dávných
časů k lékařství se
uţívá. Voda v ní je
studená.“

roce 1717 je správa statku prodala
obci za 100 zlatých.
V drţení obce setrvaly lázně aţ do
sklonku 19. století.
Známý moravský vlastivědný pisatel
Tomáš Řehoř Volný ve své Topografii
markrabství moravského z roku 1835
popisuje bochořské lázně jako „vkusný
dům v sousedství hostince, který je
vyuţíván pro ţelezitou vodu v okolí bydlícími venkovany pro koupel při

ochrnutí a při pakostnicových bolestech s dobrým výsledkem.“
Můţeme doplnit, ţe lázní vyuţívala
obec také pro školní vyučování.
V roce 1841 podlehla budova ohni při
požáru obce a o jejím obnovení máme
zprávu až z roku 1869. Lázně se poté
staly obci přítěží, neboť víme, že byly
uzavřeny a pramen zastaven.

Z Jordanovy zprávy se jen lze domnívat, zda již na konci 16. století stálo
v obci nějaké lázeňské stavení.
Pramen bochořské vody využívali
rovněž čeští bratři a na své mapě
Moravy, vydané v Amsterodamu roku
1627, zakreslil Bochoř coby lázně s
léčivým pramenem sám učitel národů
Jan Amos Komenský.

V takovém stavu je od obce koupil v
roce 1898 Alois Palacký. Díky jemu se
podařilo lázně postupně obnovit a
zavést procedury. Jeho syn MUDr.
Alois Palacký, dětský lékař, drţel lázně
v letech 1936–1947. Zásluhou otce i

Od roku 1615 patřily lázně olomouckým biskupům, patrně však u
nich nedošly většího uplatnění, neboť v
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syna Palackých se staly bochořské
lázně opět v kraji známé a o jejich
koupi projevila zájem zemědělská
pojišťovna i továrník Tomáš Baťa.
MUDr. Alois Palacký lázně neprodal a
tím patrně Bochoř ztratil příleţitost stát

ukončily v červnu 2009 provoz a město
hodlalo lázně prodat.
Tuto situaci v obavách sledovali bochořští zastupitelé. Hrozilo nebezpečí,
že budova lázní přejde do nevhodných
rukou nebo bude uprostřed
vesnice chátrat. Bylo rozhodnuto, že obec si lázně
pronajme. Zkušební provoz
byl zahájen 9. září a od října
2009 „jely lázně naplno.“
Od podzimu 2010 jsou lázně
opět v majetku obce Bochoř.

Musíme přiznat, ţe se koupě lázní nesetkala u mnohých občanů s pochopením.
Mnozí provoz lázní povaţují
za „černou díru na peníze.“
Nakonec i z dlouhé historie
se tradičním lázeňským místem.
lázní víme, ţe se pro jejich majitele
Teprve 21. června 1947 uzavřel MUDr.
mnohdy staly přítěţí a nedařilo se jim.
Palacký smlouvu o prodeji lázní s JoDnešní vedení obce je ale optimistické
sefem Zanáškou z Bochoře a s Antoa věří, ţe budoucnost ukáţe, ţe dnešní
nínem Petříkem z Horní Moštěnice.
rozhodnutí bylo správné. Velké naděje
jsou vkládány zejména do rozšíření
Zanedlouho poté, 12. května 1950 přeprovozu. Kromě tradičních procedur
vzala lázně národní správa MNV a od
(koupel, zábal, masáţ) je k dispozici
1. května 1954 přešly lázně pod Komuperličková masáţ a vířivka na nohy.
nální služby města Přerova.
Počítá se také s provozem kadeřnictví
V roce 1967 se vrátily zpět obci a tato
a pedikúry. Dalším lákadlem moţná
je využívala do roku 1991.
bude sauna. Nesmíme zapomenout
také na moţnost ubytování.
Při restituci byly vráceny potomkům
Toto je tedy velmi krátký a stručný
majitelů z roku 1950. Ti pronajali a popřehled o existenci našich lázní.
sléze prodali lázně městu Přerov.
Podstatná část textu je převzata z broProvoz zajišťovaly Sluţby města
ţury vydané k 700 letům obce.
Přerova. Pro Přerov přestaly být lázně
V příštím vydání zpravodaje se podírentabilní, proto Sluţby města Přerova
váme do bochořských škol.
Helena Vyváţilová, kronikářka obce

Bochořský zpravodaj: vydává a tiskne OÚ Bochoř
Počet výtisků dle potřeby, cena 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla: 15. 06. 2011.
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