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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři.
Při čtení těchto řádků máme jiţ první
polovinu roku za sebou. Je tedy důvod
k částečnému
hodnocení plnění
úkolů
v
prvním pololetí.
I přes vzniklé
problémy se zaměstnáváním jiţ
osvědčených
pracovníků pro
veřejně
prospěšné
práce
na údrţbu zeleně v obci z Úřadu práce Přerov se nám
podařilo získat nové pracovníky z řad
místních občanů. Díky přístupu nových
zaměstnanců
a
částečné
zaměstnávání jiţ osvědčených pracovníků
se
nám
daří
udrţovat stav
zeleně
a
ostatní práce
na poţadované úrovni.
Občané
si
jistě všimli, ţe
mimo práce
na
veřejné
zeleni
byly
prováděny i
další práce,
například
v

objektu nového hřiště za školou, při
přípravách na Hodové slavnosti a
hlavně
při
prezentaci obce, kdyţ jsme
pořádali VIII.
setkání
obcí
mikroregionu
Moštěnka. Obě
akce byly také
díky počasí vydařené, hlavně
setkání
obcí
bylo všemi velmi kladně hodnoceno. Návštěvníci a
samotní soutěţící si pochvalovali
připravenost soutěţí, i prostředí
sportovního areálu, ve kterém jsme
strávili pěkné sobotní odpoledně a
večer.
Z důvodu velmi náročných
příprav Hodových
slavností a setkání obcí se
naše obec letos nepřihlásila do soutěţe
Vesnice
roku jako v
loňském roce.
I přes snahu
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obecních pracovníků o udrţování
pořádku v obci se nám stává, ţe
někteří občané klidně odhodí plné
igelitové
tašky
PET
lahví
ke
kontejnerům a nesnaţí se tento odpad

To ale neznamená, ţe by se
odpočívalo. Veškerý čas se vyuţil k
vnitřním zednickým, instalatérským,
stolařským opravám s následným vymalováním všech prostor prvního
nadzemního podlaţí.
Rád vyuţívám této příleţitosti a chci
poděkovat, nejen zaměstnancům lázní,
ale také všem obecním pracovníkům a
malířům za provedenou práci v dohodnutém termínu.
Od prvního srpna bude zahájen
provoz, a proto zvu všechny občany k
vyuţití nabídky lázní a tím také
moţnosti zhodnotit nové prostředí.
V dnešním úvodníku jsem se zmínil jen
okrajově o událostech a dění v obci,
bliţší informace se jistě dozvíte z
následujících článků zpravodaje.

umístit do kontejnerů, které bývají
poloprázdné. Jiţ několikrát se stalo, ţe
v parku u hasičské zbrojnice, po
nočním posezení skupiny místních
mladíků zůstal (slušně řečeno) nepořádek, větší počet plechovek od
alkoholických nápojů a krabiček od
vykouřených cigaret. Určitě budeme
vděčni těm všímavým občanům, kteří
nás upozorní na nepřístojné chování
některých jedinců.
V prvním čísle letošního zpravodaje
jsem vás seznámil s podanými ţádostmi o dotace. V ţádostech jsme byli
úspěšní z 50 %.
Získali jsme dotaci z POV OK na
projekt „Oprava veřejného osvětlení“ s
dotační částkou asi 296.000 Kč.
Vlastní realizace projektu bude provedena v červenci a srpnu. V ţádosti u
MMR jsme nebyli úspěšní. Minulý
týden jsme podali ţádost u SFŢP na
realizaci projektu výstavby biokoridorů
BK10/54 a BK9/54 v hodnotě asi
650.000 Kč.
Jistě jste si všimli, ţe v měsíci červenci
byl přerušen provoz v místních lázních.

Nastalo
období
dovolených
a
odpočinku. I když nám zatím počasí
nepřeje, tak všem o to upřímněji přeji
příjemné prázdniny a pěkné prožití
zaslouženého volna.
Na závěr bych rád vyzval občany k
větší aktivitě v podávání podnětů a
nápadů ve prospěch zlepšování ţivota
a dění v naší v obci.

Děkuji,
Ivan Michna, starosta
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Řádky ze zastupitelstva
přinášejí informace o zásadních záleţitostech, které byly projednávány na minulých
zasedáních Zastupitelstva obce v Bochoři (dále jen ZO), konkrétně se zde budeme
zabývat 6. aţ 9. zasedáním.
Šesté zasedání ZO se uskutečnilo 23. března 2011 a mezi zásadní body programu
patřilo schválení nájemní smlouvy na pronájem lesního pozemku Lukavec, který
znamenal uzavření vyhlášených záměrů dalšího vyuţívání vybraných majetků obce
(popsáno v minulém vydaní BZ).
Dále zde zastupitelé schválili
výběr firmy, která zhotoví
projektovou dokumentaci inţenýrských sítí a komunikace
pro stavební místa na ulici Hliník
(I. etapa).
Po legislativních změnách proběhlo jednání s ÚP Přerov a
zastupitelé vzali na vědomí
informaci o zařazení nových
pracovníků z evidence ÚP v Přerově na sezónní práce v naší
obci.
Sedmé zasedání ZO se uskuúvodu nebylo schváleno proveobecním pozemku parcelní číslo
musí proběhnout na sousedícím
Zastupitelé na tomto zasedání
ní č. 2/2011 v předloţeném zněo plnění rozpočtu na I. čtvrtletí
Projednán a vzat na vědomí byl
oslav 2011.

tečnilo 27. dubna 2011. V
dení stavby (komína) na
1112/1. Stavba komína tak
pozemku ţadatele.
schválili Rozpočtové opatření a vzali na vědomí zprávu
2011.
také
program
hodových

Na osmém zasedání ZO, konaném 25. května 2011 se zastupitelé věnovali ţádosti
vyvolané výše zmíněnou stavbou komína na obecním pozemku. Majitel druhého
sousedícího pozemku poţádal o pronájem části obecního pozemku, parcelní číslo
1112/1, aby si v případě budoucí stavby na jeho pozemku, zajistil moţnost poţádat o
odkoupení obecního pozemku po stavební čáru. Na pronájem části obecního
pozemku byl vyhlášen záměr a zastupitelé se k tomuto bodu vrátí po skončení zákonných lhůt.
Poté, co se podařilo získat dotaci na I. etapu opravy veřejného osvětlení, kdy budou
vyměněny světelné zdroje na hlavním tahu obcí, zastupitelé schválili návrh komise
pro nabídková řízení a potvrdili dodavatele akce. Starosta byl pověřen k podpisu
smlouvy o dílo a práce započnou v nejbliţších dnech.
Deváté zasedání ZO se uskutečnilo 27. června 2011. Zásadní záleţitostí tohoto
zasedání byla skutečnost, ţe do roku 2015 musí mít všechny obce pořízeny nové
územní plány. Vzhledem k očekávanému vyhlášení dotačních titulů je proto v zájmu
věci být na tyto záleţitosti připraveni. Zastupitelé proto odsouhlasili pořízení zadávací
dokumentace a v následujícím čase budou připravovat podněty, které by měly být v
návrhu nového územního plánu zapracovány.
Vzhledem k opakovaným problémům s volným pohybem psů se zastupitelé shodli na
potřebě zpřesnění lokalit, které vymezuje OZV č. 2/2007, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství. Bylo také konstatováno, ţe majitelé psů
neuklízejí exkrementy po svých psech – na tuto problematiku bude proto co nejbe3

dlivěji dohlíţeno, majitelé
svých psech vyzýváni a v
šení pak předáváni k
komisi
při
přerovském
to podají podněty, které
OZV projednány.
Současné
znění
OZV
internetových
stránkách

psů budou k úklidu po
případě opakovaných porudořešení na přestupkové
Magistrátu. Zastupitelé probudou v souvislosti s danou
2/2007 je k dispozici na
obce (www.bochor.cz).

Na závěr si Vám, vážení spoluobčané, dovoluji popřát příjemné prožití prázdnin,
odpočinkovou dovolenou a mnoho hezkých letních dnů.
Jiří Chrastina, místostarosta

VIII. setkání obcí mikroregionu Moštěnka
Kdyţ jsme se v sobotu 18. června 2011 odpoledne začali scházet na hřišti, měli jsme za
sebou přibliţně měsíc intenzívních příprav, několik schůzek koordinační skupiny, několik
setkání se zástupci obecních spolků a také několik setkání s asistentkami a rozhodčími.
Všechno toto snaţení mělo jediný cíl – zorganizovat a zajistit konání VIII. setkání obcí
mikroregionu Moštěnka. Jako jiţ tradičně jsme poměrně dlouho nevěděli, kolik druţstev se
samotného setkání zúčastní a dokonce do dne samotného konání nebylo zcela jasné, koho
a s jakým vystoupením můţeme očekávat na našem parketě v zelené zóně, v rámci
doplňkových vystoupení (zde vyslovuji speciální poděkování Michalu Janákovi a jeho
technice).
Kdyţ jsme se tedy v sobotu 18. 6. 2011 odpoledne začali scházet, měli jsme zase na čele
vrásky. Kaţdý z organizátorů měl sice pokyn věnovat svoji pravidelnou modlitbu za pěkné
počasí právě pro toto odpoledne, ale na obloze to vypadalo zcela jinak.
A to jsme před sebou měli soutěţe 11 druţstev na sportovně - recesních soutěţích, přibliţně
hodinu
různých
doplňkových
vystoupení, připravena byla kapela,
tombola a občerstvení sestávající
ze stovek porcí
různých dobrot a k
tomu
hektolitry
piva a dalších
tekutin.
Ale všechno dobře dopadlo…
Soutěţí se zúčastnila druţstva Beňova,
Bochoře,
Čech, Domaţelic,
Dřevohostic, Horní
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Moštěnice, Křtomili, Staré Vsi, Turovic, Věţek a Vlkoše. Zataţená obloha si naštěstí své
dešťové kapky ponechala aţ na večerní hodiny, takţe všechny soutěţe i doplňková pódiová
vystoupení proběhly dle plánu. Své soutěţící přišly podpořit také hojné počty diváků, takţe
vydařenou akci mohli všichni přítomní uzavřít večerní taneční zábavou a také ochutnat
veškeré připravené nápoje i kulinářské speciality.
Díky všem, kteří se podíleli, všem, kteří pomohli a také všem, kteří byli ochotni přijít,
povzbudit své i cizí týmy, pobavit se a také utuţit přátelství a týmového ducha.

Jirka Chrastina
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Řady bochořských čtenářů se rozšířily
Do knihovny v Bochoři chodí děti nejen s rodiči, ale hlavně se svými učitelkami ze ZŠ
i MŠ. O knihách si povídají a prohlíţí si je. Na základě dojmů potom vznikají krásné
obrázky, které paní knihovnice vystavují v oknech knihovny.
Stejně, jako kaţdý rok, i letos knihovna ve spolupráci s obcí a školou připravila 15.
června obřad „pasování čtenářů“.
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Devět malých absolventů první třídy ZŠ Bochoř obdrţelo krásnou kníţku o koťátkách,
byli dekorováni stuhou s nápisem „uţ umím číst“ a dostali svou vlastní čtenářskou
průkazku, se kterou uţ si mohou sami půjčovat knihy.
Na závěr malé slavnosti noví čtenáři dokázali všem přítomným rodičům, babičkám,
známým i kamarádům, ţe skutečně číst umí, a kousek z darované kníţky společně
přečetli.
H. Vyváţilová

Povodňový pohár starosty obce
V sobotu 9. června se v areálu SK Bochoř v odpoledních hodinách konal jiţ
14. ročník Povodňového poháru starosty obce Bochoř v poţárním útoku

Součástí soutěţního odpoledne byla
také soutěţ o Putovní pohár mikroregionu Moštěnka.
Po slavnostním zahájení a krátkém

druţstev.
Tato tradiční soutěţ je pořádána pro
soutěţní druţstva obcí, které v roce
1997 v naší obci pomáhaly při likvidaci
následku povodně a obce, které byly
povodněmi zasaţeny.

projevu starosty pana Ivana Michny se
na start postupně připravilo 10
druţstev muţů a 3 druţstva ţen.
Soutěţ probíhající ve dvou kolech přinesla pro diváky i samotné soutěţící
dosaţenými výsledky pěkný sportovní
záţitek.
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Nejlépe si vedlo druţstvo muţů SDH
Čechy, které si odvezlo vítězný pohár.
V kategorii ţen pak nejlepší výsledek
dosáhla děvčata z Vlkoše.
Náš sbor vyslal do boje jak druţstvo
ţen, tak i muţů. Se svými dosaţenými
časy se zařadili muţi na 4. místo v Povodňovém poháru a na 2. místo
v mikroregionu Moštěnka.
Druţstvo ţen se umístilo na 3. místě.
Sportovnímu klání dospělých předcházela v dopoledních hodinách „malá“
soutěţ čtyř dětských druţstev. Za vy-

datného povzbuzování všech přítomných se bojovalo o nejlepší výsledky ve třech kolech. Všechna druţstva zvítězila časem 15:40 s.
Vyhlášení výsledků a předání cen pro
vítěze se na závěr sportovního dne ujal
místostarosta pan Jiří Chrastina.
SDH tímto děkuje všem za účast, spolupráci a zároveň se těšíme na příští
ročník.
sh mr

Z činnosti SDH
Zdánlivá zimní nečinnost sboru zapříčinila absenci článku o činnosti naší dobrovolné
sloţky v minulém čísle tohoto zpravodaje. Pro nezasvěcené je slovo „zdánlivá“ ne aţ
tak pravdivé – protoţe:
Měsíc prosinec 2010 patřil tradiční
mikulášské nadílce v místní mateřské
škole a následně pod vánočním stromem v parku Na Zabrání.
Měsíc leden byl ve znamení návštěv

výročních valných hromad všech sborů
okrsku č. 1 Troubky (Bochoř, Vlkoš,
Věţky, Troubky), ale i druţebních sborů našich, více neţ přátel z Beňova,
Kojetína a Tovačova.
Měsíc únor a březen zase patřil školením.
Zástupci našeho sboru
absolvovali
proškolení
funkcí velitel, preventiva,
strojník, vedoucí a rozhodčí mladých hasičů a
rozhodčí pro soutěţe
dospělých.
Tento
strohý
výčet
nejdůleţitějších zimních
akcí jen potvrzuje, ţe i
kdyţ
jsou
„vrata“
zbrojnice zavřená, stále
se v našem kolektivu
něco děje.

Kulturní akce letošního roku odstartovalo březnové „vodění medvěda“, které sbor
uskutečnil stejně jako v loňském roce v kooperaci s SK Bochoř. Čtvrtý ročník „novodobé“ akce „pálení čarodějnic“, kterou připravily babičky, ţeny a dívky z řad členů
sboru se hojnou účastí masek opět velice vydařil.

8

Slavnostní hodový průvod s poloţením věnce u pomníku padlých v obou světových
válkách je jiţ dlouhodobě neokomentovatelná záleţitost. Letos 31 (třicet jedna)
občanů.
Po hasičské hodové mši Svaté většina členů sboru odjela na druţební návštěvu do
obce Troubky, kde se ukázkou výroby lehké hasební pěny a poţárního útoku
mladých hasičů aktivně zapojili do připraveného hasičského programu místního SDH
pro slabozraké a nevidomé.
Hasební pěnu z našeho „bublifuku“ si uţily 4. června i děti na dětském dnu v Beňově.
Na organizaci soutěţního setkání obcí mikroregionu Moštěnka, které bylo 18. června
pořádáno v naší obci se nemalou měrou podílel i náš sbor. Pět děvčat dělalo
„průvodkyně“ pro soutěţní druţstva, dva členové byli součástí reprezentačního
druţstva naší obce a i jeden občerstvovací stánek v reţii SDH určitě přispěl ku
spokojenosti zúčastněných druţstev.
V tento víkend se
taktéţ pět členů
sboru podílelo na
hasičském dohledu na přerovských folklórních
slavnostech.
Následující středu
konala tentýţ dohled
výjezdová
jednotka sboru při
ohňostroji u hotelu Jana v Přerově.
Ani letošní proměnlivá zima nezapříčinila opoţděnost v praktické přípravě na
soutěţní sezónu muţů, ţen i mladých hasičů. Muţi absolvovali jiţ tradičně sezónu
26. března na hasičském mezinárodním (3 druţstva z SR a 2 z Polska) „maratónu“
soutěţí O radslavskou přilbu.
Letošní 10. ročník byl ve znamení rekordu zúčastněných druţstev (28), ale i samotné
náročnosti bezmála čtrnáctihodinové soutěţe. Bochořské druţstvo zde svým
výkonem předvedlo, ţe i kdyţ je z malé obce, má svou výjezdovou jednotku výtečně
připravenou, kdyţ v celkovém součtu hodnocení z 19 disciplín obsadilo 5. místo.
Na okrskové soutěţi v Troubkách opět nenašli (jiţ 4 roky zpětně) naši muţi ţádného
přemoţitele a vybojovali si postup na okresní kolo, které se konalo za účasti 16 nejlepších
druţstev SDH okresu Přerov v Provodovicích. Pro tuto soutěţ bylo sestaveno „kooperační“
druţstvo (pravidla PS povolují) Bochoř-Troubky, které se celkově umístilo na 5. místě.
Děvčata, i kdyţ okrsek vyhrála, na okres bez udání důvodu nejela.

9. červenec byl ve znamení čtrnáctého ročníku „Povodňového poháru starosty obce“
(PP) a soutěţe SDH mikroregionu Moštěnka (MM).
V PP obsadili muţi časem 21,12 s 4. místo a v MM 2. místo.
Nové druţstvo ţen, které bylo sestaveno a na jednom tréninku secvičeno pouhé dva
dny před soutěţí dosáhlo časem 40,21 sek pouze na poslední – 3. místo.
Co se týče volnočasových a sportovních aktivit, nezahálí ani naše mládeţ, jejíţ členská základna se v poslední době značně rozrůstá. Pravidelně se zúčastňuje kaţdé
kulturní akce sboru a po stránce sportovní, i kdyţ patří mezi věkově nejmladší
9

druţstva okresu, podle stále stoupající výkonnosti je patrné, ţe plně naváţí na své
předchůdce.
Ti v minulosti patřili k vrcholné špičce nejen okresu Přerov.
Letošní první soutěţ absolvovali 19. 3. na uzlové štafetě v Čelčicích.
Na dvoudenní soutěţi celostátní hry Plamen v Hranicích, skončili po součtu umístění
ze čtyř disciplín na 7. místě. Hlavní výhrou této soutěţe však v očích vedoucích bylo,
ţe vydrţeli silnou dvoudenní nepřízeň počasí a jako jediní ze všech druţstev,
neodjeli na obě noci domů.
Poţární útok „O pohár Hané“ v Troubkách absolvovali časem 21,56 s (5. místo), v
Zářičí to byl čas jiţ pod 19 s (18,96 a 2. místo) a bezkonkurenční sehranost kolektivu
předvedli na domácí soutěţi v Bochoři, kdy časem 16,92 vyhráli.
A co závěrem?
Pozvánka na 10. ročník noční soutěţe „O bochořskou sovu“ v poţárním útoku
mladých hasičů, který se bude konat v sobotu 17. září od 19:30 hodin na hřišti SK
Bochoř. Padne rekord účastníků (2010 – 72 druţstev)?
Jiří Němec

Zahradní slavnost v ZŠ Bochoř
23. června 2011 oţil dvůr Základní školy v Bochoři nebývalým ruchem. Co, ţe se to
dělo? Kolektiv učitelek a pracovnic ZŠ připravil dětem zahradní slavnost. Loučení s
páťáky, kteří po prázdninách nastoupí do některé z přerovských škol a přivítání nových „posil“ v podobě deseti budoucích prvňáčků.
Bez účasti rodičů, prarodičů a sourozenců, i těch nejmenších v kočárcích se ţádná
akce pro děti v Bochoři neobejde.
Pro všechny přítomné si děti připravily krátký kulturní program. Ti menší pískali na
flétničky a ti větší hráli na kytary a zpívali. Páťáci si zaveršovali sami o sobě,

rozloučili se krásnými květinami se svými učitelkami, na oplátku dostali trička a
symbolické bakalářské čepice.
Svým budoucím prvňáčkům jejich paní učitelka připnula keramická slůňátka se
stuţkou“budoucí školák“.
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Všechny přítomné děti dostaly špekáček, který si opekly.
Příjemný podvečer byl předzvěstí prázdnin, které jistě budou plné krásných záţitků,
neţ děti 1. září opět usednou do školních lavic.
H. Vyváţilová

70 let organizovaného chovatelství v Bochoři
Jednou z potřebných a ušlechtilých zálib lidí je chov zvířat. Většina chovatelů chovává zvířata „jen tak“. Chovatelé, kteří chtějí dosáhnout určitých výsledků, se sdruţují
v chovatelské organizace a společně usilují o rozvoj chovu toho či onoho zvířete
nejen do uţitkovosti, ale i do krásy. Mnoho těchto organizací a spolků vyvíjí svou
činnost jiţ hezkou řádku let. Ne jinak tomu je a bylo i v naší obci.
Ustavující schůze „Spolku chovatelů
drobného hospodářského zvířectva“
se konala v ne
děli 13. července 1941 ve 20
hodin v hostinci
pana
Ordelta.
Prvním předsedou byl zvolen
přítel František
Dýčka,
počet
ustavujících členů není znám.
Známa je ale

výše členského příspěvku, která byla
stanovena na tehdejších 20 korun.
Spolek se přihlásil k „Ţupě středomoravské“ se
sídlem v Olomouci, kde byl téţ
přijat.
První výstava se
konala ve dnech
11. a 12. října
1941 v zahradě
pana Ordelta.
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První „Valná hromada“ se konala v neděli 18. ledna 1942 ve 14:30 hodin v hostinci
pana Ordelta. Spolek měl v té době 51 členů.
V roce 1943 došlo k rozdělení spolku na část holubářů a králíkářů. Předsedou spolku
holubářů byl zvolen přítel František Dýčka. Předsedou králíkářů a zbytku spolku byl
10. ledna 1943 na „Valné hromadě“ zvolen přítel Oldřich Kostík. Holubáři pak
schůzovali v hostinci pana Ministra, králíkáři a ostatní zůstali věrni hostinci pana
Ordelta.
Mezi oběma spolky panovala větší či menší řevnivost, výstavy ale pořádali vţdy
společně.
Protokoly z jednání „Chovatelů hospodářského zvířectva“ končí 9. prosince 1956.
Další zápisy jsou jiţ z jednotné chovatelské organizace, jejímţ předsedou byl opět
zvolen přítel František Dýčka, který tuto funkci zastával aţ do roku 1981, tedy
rovných 40 roků!
Při této příležitosti je vhodné připomenout
také některé chovatele, kteří se významně
podíleli na práci spolku. Zakládajícím členem a dlouholetým jednatelem byl přítel
Josef Páník, dále pak zakládající člen a
uznávaný chovatel českých strakáčů přítel
Josef Pečenka, chovatel českých staváků
přítel Arnošt Rytíř, dlouholetí pokladníci
přítel Ladislav Liper a přítel František
Macháček, chovatel černých stříbřitých králíků a moravských pštrosů přítel Alois Kula.
V roce 1981 získala organizace do uţívání
obecní budovu, bývalou „Býčárnu“, kterou
členové brigádnickou prací přebudovali v
chovatelský areál. Zde se konají tradiční
„Hodové výstavy drobného zvířectva“, které jsou oblíbené jak u chovatelů, tak i u
široké veřejnosti. Odvíjí se zde i další spolková činnost.
Po roce 1989 se ţivot organizace zásadně změnil, stejně tak jako ţivot v celé
společnosti. Změnil se i v naší vesnici. V době nedávné byla v kaţdém domku
drůbeţ, králíci, holubi, někde i prase, koza, nutrie, travnaté plácky kolem obce byly
udrţované, posekaná tráva vyuţita ke zkrmení. Za dědinou stál kravín a vepřín.
Co z toho zbylo?
Celkem nic. Díky nám – drobných chovatelům – se udrţela na dvorcích drůbeţ,
zůstali králíci i holubi, i kdyţ počty
zvířat jsou oproti
minulosti
minimální.
Kdyţ jsme slavili 50
let
organizace,
hrdě jsme se chlubili, ţe máme
budovu „Dům chovatelů“, ale smlouva
i list vlastnictví byly
zpochybněny a
po dlouhých a velice
nepříjemných jednáních jsme se
budovy vzdali a
uznali ji jako historický
majetek
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obce. Postupem času se vztahy s vedením obce upravily a obec nám začala v naší
činnosti ekonomicky pomáhat. Poslední čtyři roky obec významně podporuje všechny
místní organizace a my nejsme výjimkou. Díky této finanční pomoci jsme si v roce
2010 „splnili sen“ a máme vlastní výstavní klece pro králíky.
Bohuţel naše členská základna stárne a rok od roku klesá. V posledních letech se
její stav udrţuje na deseti členech.
Rádi bychom mezi sebou přivítali nové a mladé chovatele.
Pro krásu, radost, užitek.
Josef Morbicr, ilustrační foto redakce

Postřehy
Pochvala
Uţ jednou jsem se zamyslela nad kontej- Krásné hřiště za školou je velmi hezké,
nerem u hřbitova. Ţádala jsem občany,
ale děti i dospělí, kteří tam chodí hrát,
aby si ho nepletli se sběrným dvorem,
měli by si uvědomit, ţe to stálo hodně
ale jak vidím je to zbytečné. Kdo je zvypeněz a úsilí, aby to vypadalo jak dnes,
klý dělat nepořádek, toho ani články
proto udrţujte pořádek tak, jak na
nenapomenou! Chtěla bych více apelovelkém sportovišti.
vat na občany, ať se podívají kolem
Sportu zdar
sebe.
Soňa Bednaříková

Klub seniorů Bochoř
Náš klub seniorů se schází, jak uţ jsme mnohokrát psali, pravidelně a to kaţdou
druhou sobotu v měsíci.
V minulém „Bochořském zpravodaji“
jsme popsali svou činnost do 12.
března.
A co dělo dále?
Na dubnovém setkání jsme společně
oslavili
Velikonoce,
kaţdý
zúčastněný dostal malou sladkost.
Květnové setkání se uskutečnilo v
sobotu 14. Protoţe většinu klubu
seniorů tvoří ţeny a v měsíci květnu
všichni slavíme Den matek, pojali
jsme také my toto setkání jako
oslavu Dne matek. Na úvod paní
Marta Králová přečetla báseň o matce. Zahrát nám přijela kapela Hulíňané, při níţ si
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všichni s chutí zatancovali a
zazpívali. Bylo nachystáno
dobré občerstvení. Věříme, ţe
se všem zúčastněným toto
květnové setkání líbilo.
Další naše setkání proběhlo v
sobotu 4. června. Tradičně,
stejně jako v měsíci dubnu a
květnu, jsme i v červnu popřáli
našim jubilantům, připili jsme
jim na zdraví a jubilanti si
zatančili sólo.
Na 9. července jsme si
naplánovali opékání uzeniny v areálu chovatelů a na 17. srpna organizujeme zájezd
do Velkých Losin a Radíkova.
V sokolovně se znovu sejdeme aţ v měsíci září.
Náš klub seniorů se snaţí být činorodý. Chtěli bychom, aby naše setkání byla
zajímavá.
Zapojujeme se také do dění v obci, kdy se např. zúčastňujeme akcí pořádaných
obecním úřadem. Ať uţ to byla účast na vystoupení při bochořských hodech nebo
účast a vystoupení na Setkání obcí mikroregionu Moštěnka v červnu.
Výbor klubu seniorů

LÁZNĚ – nový ceník, rozšíření služeb
Ve snaze o rentabilitu lázní bylo přikročeno k novým nabídkám v kombinaci sluţeb.
Byly zavedeny permanentky pro pět vstupů a naopak permanentka MAXIM pro celou
rodinu, kde k tradičním trojprocedurám přibyla perlička a vířivka.
Nově byly zavedeny permanentky na dvojproceduru (koupel + masáţ), trojprocedura
(koupel + zábal + masáţ) a 2 x perlička.
Perlička 5x a poté masáţ.
Naší snahou je rozšířit moţnost výběru procedur pro všechny generace.
Koupí permanentky kaţdý ušetří, ke kaţdé je určitý bonus, jak je uvedeno v ceníku.
Nabízíme nově výhodný pobytový poukaz na 12 dnů, kdy návštěvník absolvuje 6 krát
klasickou trojproceduru (koupel, zábal, masáţ) a 2 krát perličku a vířivku. Výhodná je
i cena ubytování (1 500 Kč za osobu).
Toto nabízíme i našim občanům pro jejich návštěvy, známé, rodinu.
Pochlubme se naším rodinným stříbrem, lázněmi, které prošly v červenci úpravami
interiéru přízemí. Je snahou vedení obce nabídnout kulturnější prostředí pro
návštěvníky lázní.
Vzhledem k nárůstu cen vstupních energií bylo nutno upravit ceník.
Zvýšení cen bylo provedeno citlivě tak, aby procedury byly stále dostupné, hlavně
starší věkové kategorii, která si musí své zdraví intenzivněji udrţovat.
O dalších nových sluţbách a záměrech obce s lázněmi si povíme příště.
Těšíme se na vaši návštěvu i návštěvu vašich blízkých. Kaţdý návštěvník nejen, ţe
si upevní své zdraví, ale přispěje k větší rentabilitě lázní.
František Kavka
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Koupel
Zábal
Vířivka končetin

CENÍK SLUŢEB - Samostatné úkony
85 Kč /15 min.
Masáţ
95 Kč /15 min.
40 Kč /15 min.
Perličková masáţ
95 Kč /15 min.
50 Kč /15 min.
Masáţ se sprchou 110 Kč /15 min.
(sprcha do 5 minut)

PERMANENTKY (permanentky jsou platné 3 měsíce od data 1. procedury):
NÁZEV
PERMANENTKY
KOUPEL 10
PERLIČKOVÁ MASÁŽ 10
VÍŘIVKA KONČETIN 10
TROJPROCEDURA 10 (doporučeno)
TROJPROCEDURA 5
DVOJPROCEDURA 5
TROJPROCEDURA 3 + PERLIČKA 2
PERLIČKA 5 + MASÁŽ 5
PERLIČKA 5
VÍŘIVKA KONČETIN 5
MAXIM

CENA
Sleva v Kč
Klasická PERMANENTKY
nebo
masáž
Kč
úkon zdarma
x
800
50
x
900
50
x
450
50
10
2000
200
5
1000
100
5
900
1x vířivka
3
850
1x vířivka
5
950
1x vířivka
x
450
25
x
200
50
10
2800
125

POSKYTNUTÉ POČTY ÚKONŮ ZAHRNUTÝCH V PERMANENTCE

Koupel
10
x
x
10
5
5
3
x
x
x
10

Perličková
masáž
x
10
x
x
x
x
2
5
5
x
5

Vířivka
x
x
10
x
x
x
x
x
x
5
5

Zábal
x
x
x
10
5
x
3
x
x
x
10

POBYTOVÝ POUKAZ
POSKYTNUTÉ POČTY ÚKONŮ ZAHRNUTÝCH V POUKAZU
Perličková Vířivka
Klasická
Koupel
masáž
Zábal
masáž
POUKAZ PRO 1 OSOBU
*)
6
2
2
6
6
*) Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se sociálním zařízením, vlastní stravování.
POBYTOVÝ POUKAZ NA 12 DNŮ

CENA
CENA
UBYTOVÁNÍ
POUKAZU
Kč
Kč
1500
3000

Ubytování pro lázeňské hosty
Podkroví: Kč 380,--/dvojlůţková buňka se sociálním zařízením/noc
1. patro: Kč 150,--/jednolůţkový pokoj/noc
1. patro: Kč 300,--/dvojlůţkový pokoj/noc

PROVOZNÍ DOBA LÁZNÍ
Po–Pá 7:00–18:30 hodin Sobota 8:00–14:00 hodin (dle objednávek)
(polední přestávka – 11:30–12:00 hodin)
Kontakt:
Obec Bochoř, Náves 41, 751 08 Bochoř
(tel. č. 581 205 045, 606 375 615).

15

Kolo /den
2. – Ne
3. – So
4. – So
5. – Ne
6. – Ne
7. – Ne
8. – Ne
1. – Středa
9. – Ne
10. – Ne
11. – Ne
12. – Ne
13. – Ne

datum
14. srpna 2011
20. srpna 2011
27. srpna 2011
4. září 2011
11. září 2011
18. září 2011
25. září 2011
28. září 2011
2. října 2011
10. října 2011
16. října 2011
23. října 2011
30. října 2011

muţstva
začátek utkání
SK Bochoř - HA Zářičí
17:00 hod.
Union Lověšice - SK Bochoř
16:30 hod.
So Čekyně - SK Bochoř
16:30 hod.
SK Bochoř - So Vlkoš
16:00 hod.
So Uhřičice - SK Bochoř
16:30 hod.
SK Bochoř - So Křenovice
15:30 hod.
FK Brodek - SK Bochoř
15:30 hod.
So Polkovice - SK Bochoř
15:30 hod.
SK Bochoř - So Říkovice
15:00 hod.
Haná Měrovice - SK Bochoř
15:00 hod.
SK Bochoř - So H. Moštěnice
14:30 hod.
1.FC Viktorie Přerov - SK Bochoř 14:30 hod.
SK Bochoř - So Lobodice
14:00 hod.

Kolo /den
5. – So
6. – So
3. – Středa
7. – So
8. – Ne
1. – Středa
9.
10. – So
4.
2. – So

datum
3. září 2011
10. září 2011
14. září 2011
17. září 2011
25. září 2011
28. září 2011
1. října
8. října 2011
15. října
23. října 2011

muţstva
začátek utkání
SK Bochoř - 1.FC Viktorie Přerov 14:30 hod.
SK Bochoř - So Újezdec
14:30 hod.
SK Bochoř - So Radslavice
14:30 hod.
SK Bochoř - So D. Újezd
14:30 hod.
So Radslavice - SK Bochoř
10:30 hod.
So Újezdec - SK Bochoř
13:00 hod.
VOLNO
1.FS Viktorie Přerov - SK Bochoř 9:00 hod.
VOLNO
So D. Újezd - SK Bochoř
12:00 hod.

16

Seriál historie obce Bochoř – bochořské školy
O historii školního vyučování v Bochoři se dočteme v publikaci „700 LET OBCE“
vydané k výročí v roce 1994.
Vyučovalo se v nevhodných prostorách v č. 11 (lázních) a v č. 15 (obecní hostinec).
Vlastní budovu získala škola v roce
1894. Nová školní
budova byla vystavěna na pozemku
pana Antonína Topolánka u kostela
na Návsi č. 16.
Patřila k ní také
slušná
zahrada.
Slavnostní
vysvěcení a odevzdání
budovy svému účelu
se uskutečnilo v pátek 24. srpna 1894.
V nové škole se
nalézal v přízemí
byt správce školy o dvou světnicích, dále světnice pro podučitele a kabinet. Navíc s
vlastním vchodem byla obecnímu účelu slouţící světnice a komora. V patře se
nacházely dvě prostorné učebny.
Trvalý vzestup počtu školou povinných dětí zapříčinil, ţe školní rada byla nucena
uvaţovat o stavbě další školní budovy. Ta byla postavena v dnešní Školní ulici v roce
1910. Obec tak měla dvě školy – starou na Návsi č. 16 a novou pod domovním
číslem 213. Tato budova měla dvě učebny a kabinet. Později ani tento stav
nevyhovoval, především kvůli mnoţství ţáků, a obec přistoupila k rozšíření nové
školy o další dvě učebny, sborovnu a kabinet. Stalo se tak v letech 1933–1934.
Současně v roce 1934 byla opravena stará školní budova.
V obou školách se učilo do roku 1951, kdy se ze staré
školy na Návsi stala úřadovna tehdy nově vzniklého
místního národního výboru.
Nová škola ve Školní ulici byla během let stále
modernizována. Dnešní podobu získala ve školním
roce 2006/07 přístavbou, ve které jsou šatny, školní
druţina a v patře počítačová učebna. Ve sklepě
nejstarší části budovy byla vybudována učebna pro
výtvarnou výchovu – keramická dílna. Provoz v celé
budově byl slavnostně zahájen dnem otevřených dveří
5. prosince 2006.
V roce 2010, moderně vybavenou školu, doplnilo hřiště
s umělým povrchem. To slouţí nejen škole, ale i široké
veřejnosti dle zájmu.
Dovolte mi malé srovnání. Z mého dnešního povídání
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vyplývá velký zájem obce a občanů o úroveň naší vesnické školy. Nebylo tomu tak
vţdycky. Z historických zápisů se dovídáme, ţe mnoho učitelů, kteří v naší obci učili,
přímo ţivořilo. Zápis ve staré školní kronice říká, ţe postavení učitelů v obci nebylo v
počátcích vţdy nejlepší a docházelo i k rozepřím. Stalo se, ţe učitel Mráček (asi r.
1800) poţádal o přilepšení na ţivobytí, byl však z obce vyhnán a za dědinu mu byl
vystěhován i nábytek. Další zápis říká, ţe „obec se nákladu na školní budovu štítila!“
Vezměme si poučení z historie a vaţme si dnešního zájmu a podpory!
Vedle základní školy působí v Bochoři i mateřská škola. Samotná školka, jak je mezi
občany důvěrně nazývána, má své počátky v roce 1945.
Návrh k jejímu zřízení podal tehdejší řídící učitel národní školy Jan Meitner.
Původně byla školka umístěna v budově národní školy ve Školní ulici. V roce 1949 jí
byla přidělena budova zrušeného hostince na Návsi č. p. 3.
K otevření mateřské školy došlo na slavnostním odpoledni 5. října 1952.
V témţe roce v listopadu zahájila
provoz v budově i
školní jídelna, vyvařující pro obě
školy.
V 70. letech minulého století byla i
tato budova školy
restaurována
a
rozšířena směrem
do dvora o provozní
místnosti.
Kancelář školky a
sklad potravin pro
školní jídelnu.
Na zahradě byla postavena pěkná chatka, která slouţila k dětským hrám. Chatka
stála na sklípku, určeném pro uskladnění brambor a zeleniny.
V roce 1989 po „sametové revoluci“ byla budova
vrácena původním majitelům. Mateřská škola v
budově sídlila aţ do roku 1995. Obecní úřad se
přestěhoval do opravené budovy bývalého
„činţáku“ a po nezbytných úpravách uprázdněné
budovy bývalé staré školy získala mateřská škola
nové působiště.
Během 15 let doznala i tato budova velkých změn.
Stejně jako škola, tak i školka se stále modernizuje.
Vedle pěkných interiérů mají děti k dispozici i dvůr
se zastřešeným pískovištěm a velkou zahradu.
Helena Vyváţilová, kronikářka
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Srpen v lidové meteorologii
Statisticky je srpen po červenci druhým nejteplejším měsícem a v přibliţně v kaţdém
třetím roce z deseti je dokonce měsícem nejteplejším. Je to měsíc výrazných klimatických změn. Zatímco počátek srpna bývá zpravidla pravým vrcholem léta, na konci
tohoto měsíce jiţ lze zaznamenat citelný pokles teplot (podle měření v praţském
Klementinu je to v posledních srpnových dnech denní pokles teplot 0,12°C)
signalizující přechod horkého léta v blíţící se podzim. V srpnu přicházívá také poslední medardovská vlna, takţe oproti dvěma měsícům předchozím bývá osmý měsíc výrazně méně deštivý.
Do prvých srpnových dnů obvykle přecházívá z července vůbec nejteplejší část roku,
kterou naši předci nazvali anenské léto. To však potom bývá (a podle některých i celé psí dny vystřídáno s pravděpodobnosti necelých 60% poslední deštivou vlnou
evropského letního monzunu (=Medarda), která je v lidové meteorologii označována
jako petrské deště. A tímto obdobím je obvykle také ukončen čas největších letních
přívalových sráţek.
Na počátku druhé srpnové dekády jsou pak s pravděpodobností okolo 65% petrské
deště vystřídány obdobím zvaným bartolomějské léto (sv. Bartoloměje se slaví 24.
srpna), které zpravidla trvá aţ do poloviny poslední srpnové dekády. Typické pro toto
období jsou časté a velmi výrazné výkyvy teplot, kdy se horké dny rychle střídají s
výrazným ochlazením. Neméně typické jsou i nezřídka dosti intenzivní bouřky a
krupobití, pro které se v lidové meteorologii vţil rovněţ název bartolomějské.
Na konci srpna přicházívá s pravděpodobností rovněţ asi 65% tzv. augustinské léto
(sv. Augustin slaví svátek 28. srpna), které s sebou přinášívá jedno z posledních
výrazných oteplení odcházejícího léta. Ale někdy jiţ v posledních srpnových dnech je
příliv teplého vzduchu přerušen a nahrazen znatelně chladnějším prouděním
typickým pro jilské ochlazení, kterým osmý měsíc předává vládu měsíci září.

A ještě pár oblíbených jazykolamů
Naše Saša šustí slušivými šustivými šaty.
Na celnici cizí synci, clili více cizích mincí. Mincí clili synci moc, clili mince celou noc.
Jedna teta byla teta tetě tetou, ne ta teta před tou tetou byla teta tetě tetou, aţ ta teta
po tý tetě byla teta tetě tetou.
Ţili byli tři Japonci. Jaxi, Jaxidraxi, Jaxidraxidraxonson. Ţily byly tři Japonky Cipi,
Cipilipi, Cipilipiliponpon. Jaxi vzal si Cipi, Jaxidraxi vzal si Cipilipi, Jaxidraxidraxonson
vzal si Cipilipilinponpon.
Dutý datel dá tam tady tudy tyto dudy.
Veruna Vítová viděla na věţi velmi velikého víra, Veruno Vítová vemte vídle a
vyţeňte velmi velikého výra z věţe ven.

Pozvánka na 10. ročník noční soutěţe „O bochořskou sovu“ v
poţárním útoku mladých hasičů, který se bude konat v sobotu
17. září od 19:30 hodin na hřišti SK Bochoř.
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A ještě ohlédnutí za velmi úspěšným setkáním obcí mikroregionu Moštěnka. Toto,
v pořadí jiţ osmé setkání, bylo domácími i přespolními hodnoceno jako jedno
z nejpovedenějších.

Sady pohárů pro vítěze

Ke všem soutěţím přistupovalo domácí
druţstvo s maximálním soustředěním

Mezi soutěţícími panovala skvělá nálada

Přeskok koně na délku. Celé druţstvo se
postupně přesune přes koně, kaţdý sám,
po dosednutí bez pomoci rukou.

Poslední snímky tohoto čísla Bochořského zpravodaje dokazují, ţe diváci se
královsky bavili.

Bochořský zpravodaj: vydává a tiskne OÚ Bochoř
Počet výtisků dle potřeby, cena 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla: 15. 09. 2011.
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