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Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
Rád bych Vás upozornil na novou OZV
č. 2/2011 o pohybu psů. Během prázdninových měsíců jsme obdrţeli několik
stíţností na pohyb psů v obci a nedodrţování OZV č. 2/2007.
V jednom případě byl tento incident
dokonce šetřen Policií ČR. Proto vás,
majitele, prosím o dodrţování OZV o
pohybu psů v katastru obce.

Zastupitelé obce se na svém 11. zasedání rozhodli nahradit stávající OZV
č. 2/2007 novou OZV č. 2/2011, která
nabývá platnost 06. 10. 2011.
Je v zájmu kaţdého majitele i drţitele
psa, aby se s touto vyhláškou seznámil. Důsledným dodrţováním nové vyhlášky předejde případným komplikacím.
Ivan Michna, starosta obce

Řádky ze zastupitelstva
opět přinášejí informace o
zásadních záleţitostech, které byly projednávány na minulých zasedáních Zastupitelstva obce v Bochoři (dále
jen ZO).
Tentokrát vám přiblíţím body
programu, projednávané na
10. a 11. zasedání.

Zastupitelé budou dohlíţet nad dodrţováním nové podoby OZV
a opakované přestupky budou postupovány
přestupkové
komisi
přerovského Magistrátu.
Celou podobu OZV
číslo 2/2011 naleznete
na internetových stránkách obce.

Desáté zasedání ZO se
uskutečnilo ve středu 20.
července 2011. Zastupitelé
byli seznámeni s plněním
rozpočtu za 1. pololetí roku
2011 a odsouhlasili rozpočtové opatření č. 3/2011.
Na základě podnětů zastupitelů byly
rozšířeny plochy, kde se nesmí psi pohybovat bez vodítka a náhubku.

Zastupitelé
schválili
předloţení ţádosti o
dotaci na vybudování
dvou biokoridorů v katastru obce. V případě přiznání dotace
bychom získali 100%-ní pokrytí
nákladů na jejich výstavbu.
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Bylo nutné obnovit dosluhující zahradní techniku – traktorek na sečení.
Zastupitelům byla předloţena k projednání akční nabídka na silnější a
modernější
stroj
(viz
ilustrační foto) i s odkupem
našeho starého traktorku
(jeho oprava by jiţ nebyla
efektivní). Nákup byl po
diskusi schválen a bude financován z rezervy rozpočtu obce.

projednána
a
schválena
vnitřní
směrnice o inventarizaci a vzat na vědomí Plán inventur na rok 2011.
V souvislosti s přípravnými pracemi na
novém
územním
plánu obce bylo
schváleno ukončení
pořizování
změn
Územního
plánu
obce Bochoř č. 2A,
2B a č.3.
Byla také schválena i
úprava směrné části
Územního
plánu
obce
Bochoř
v
lokalitě 21-BV.
V neposlední řadě bylo projednáno a
schváleno rozpočtové opatření č.
4/2011.
Příjemné a slunečné podzimní dny
vám všem přeje Jiří Chrastina,
místostarosta

11. zasedání ZO se
uskutečnilo 19. 9. 2011.
Nejprve byla schválena OZV č. 2/2011,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v obci Bochoř
(projednána na 10. zasedání ZO a
vyvěšena v zákonné lhůtě).

Vzhledem k novému prováděcímu
předpisu pro inventarizaci majetku byla

Jak jsem se zúčastnil pochodu starostů v Praze a co mě zaujalo
ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ: ANI PRAVICOVÉ, ANI LEVICOVÉ, ALE PROSTĚ
FEUDÁLNÍ
Na stránkách Českého statistického úřadu najdeme v tabulce REG00006 údaje o
hrubém domácím produktu na jednoho obyvatele vytvořeném v jednotlivých krajích
(NUTS3) a také ve větších regionech (NUTS2).
Na základě těchto údajů můţeme vytvořit následující tabulku:
Území

HDP/obyv.
(Kč)
Česká republika
345 601
ČR bez Prahy
289 693
Regiony - NUTS2
Praha
761 596
Střední Čechy
317 199
Jihozápad
298 904
Severozápad
264 341
Severovýchod
274 757
Jihovýchod
311 763
Střední Morava
273 169
Moravskoslezsko
281 634

Kolikrát míň
Kraje - NUTS3
než Praha
Kraj
HDP/obyv.
2,20
Praha
761 596
2,63
Středočeský
317 199
Jihočeský
298 058
1,00
Plzeňský
299 846
2,40
Karlovarský
233 629
2,55
Ústecký
275 653
2,88
Liberecký
240 057
2,77
Královéhradecký
291 241
2,44
Pardubický
286 518
2,79
Vysočina
270 743
2,70
Jihomoravský
330 145
Olomoucký
260 450
Zlínský
286 977
Moravskoslezský
281 634
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Kolikrát míň
než Praha
1,00
2,40
2,56
2,54
3,26
2,76
3,17
2,62
2,66
2,81
2,31
2,92
2,65
2,70

(Údaje jsou z r. 2009 a jednotlivé regiony NUTS2 jsou sloţeny z krajů
takto: Střední Čechy = Středočeský
kraj, Jihozápad = Plzeňský a Jihočeský
kraj, Severozápad = Ústecký a Karlovarský kraj, Severovýchod = Liberecký,
Královéhradecký a Pardubický kraj,
Jihovýchod = Vysočina a Jihomoravský
kraj, Střední Morava = Olomoucký a
Zlínský kraj, Moravskoslezsko =
Moravskoslezský kraj.)
Za chvíli se budeme podrobněji
věnovat tomu, co ten "HDP vytvořený v
kraji" vůbec znamená, zatím ale berme
uvedená čísla jako realitu. Jak je z
tabulky vidět, Praha má 2,4krát větší
HDP na obyvatele neţ Středočeský
kraj. Ovšem podle dnes platného
zákona o rozpočtovém určení daní
(RUD) dostává na jednoho obyvatele
Praha 29 600 Kč, zatímco obce a města Středočeského kraje v průměru

7400 Kč. Praha tedy dostává 4 krát více peněz na obyvatele - přestoţe podle této statistiky vyrobí na jednoho
svého obyvatele jen 2,4 krát více. A
podobný nepoměr najdeme samozřejmě i u financování měst a obcí v
ostatních krajích.
Tato čísla lze popsat jen jediným způsobem: z toho, co vyrobí obyvatelé
jiných krajů, se část vezme a předá
Praze. Jde tedy o to příslovečné
"přerozdělování".
Podle pravicového světového názoru
je v podstatě kaţdé přerozdělování
špatné. Co lidé vyprodukují, to se jim
má nechat. Podle levicového světového názoru, který je mi bliţší, je
přípustné určité přerozdělování z důvodů solidarity: ti, kteří dokáţou vyprodukovat víc, mají přiměřenou částí své
produkce pomáhat těm, kteří bez své
viny tolik vyprodukovat nedokáţou.

Dovedl bych si tedy představit, ţe přerozdělování buď nebude ţádné, nebo
bude takové, při němţ bohaté regiony
(například Praha nebo i Střední Čechy)
určitou část své produkce věnují
regionům slabším (například regionům
Severozápad a Střední Morava).
Konec konců tak tomu je i na úrovni
Evropské unie; bohatší západní země
platí a u nás se z toho staví třeba
(drahé) dálnice.
Ovšem přerozdělování, ke kterému
dochází v současném systému RUD,
nezapadá ani do jedné z těchto ideologických škatulek. Není pravicové a
nechápu, proč ho údajně pravicový

premiér s údajně pravicovou ODS hájí;
měli by přece správně říkat, ţe co se
vyrobí v krajích, ať tam také zůstane. A
není ani levicové, protoţe směřuje
přesně opačně: od chudších regionů k
bohaté Praze. Napadlo by snad někoho v EU, ţe východoevropské země
budou přispívat Bruselu a Lucemburku,
protoţe to jsou velké metropole?
Takové přerozdělování vybraných daní
tedy není ani pravicové, ani levicové,
není to ani kapitalizmus, ani socializmus. Nejblíţ to má k feudalizmu:
právě v něm byli chudí sedláci hrubou
silou drába nuceni, aby posílali část
své produkce na bohatý zámek.

Pan premiér Nečas ve svém nedávném projevu ke starostům a primátorům v Brně
(http://zpravy.ods.cz/projev.php?ID=1341) mimo jiné řekl:
"Druhým tématem, které souvisí s konsolidací veřejných financí a kterému se tady
nemohu vyhnout, je téma rozpočtového určení daní. Předtím, než se do tohoto tématu zakousneme, tak bych velmi prosil, abychom si představili čistě hypotetickou
situaci. Objeví se politická strana, která řekne, máme velkou nerovnoměrnost v příjmech jednotlivých rodin a jednotlivých daňových poplatníků. Co kdybychom se zaměřili na ty, kteří těch peněz mají zbytečně moc. Např. řekneme, že každý, kdo má vyšší
roční příjmy než 12 milionů, tak všechno ostatní mu bude buďto zabaveno anebo po3

drobeno 90% dani. Ale ta nebude příjmem státu, ale rozdělí se mezi ostatní méně
příjmové daňové poplatníky. Na web pověsíme kalkulačku. Každý si tam bude moci
spočítat, když tyto bohaté oškubeme, o kolik se mu zvýší jeho měsíční příjem."
Já vidím zcela jinou situaci, která má k té
premiérově „hypotetické“ velmi daleko, ale
ve skutečnosti bohuţel velmi blízko. Vidím
skupinu politiků, kteří mají k dispozici
státní moc, kteří obyvatelům této země
pod pohrůţkou daňové exekuce nařídí,
aby jim odevzdávali část svých výdělků, a
takto odebrané peníze pak výrazně přerozdělí ve prospěch 20 % obyvatel a v
neprospěch 80 %, ve zjevném nepoměru k
tomu, kolik kdo vyprodukoval a do společné kasy přispěl. A pak těch 80 % lidí to
uţ přestane bavit, začnou se doţadovat,
aby se daňové výnosy rozdělovaly spravedlivěji, a tato skupinka politiků je označí
za "jánošíky" a "levičáky". Přesně tato
slova pouţil při jiných příleţitostech pan
premiér Nečas.
Ale pojďme ještě o kus dále. Vycházeli
jsme ze statistiky, podle které průměrný
obyvatel Prahy vytvoří HDP 2,4 krát větší
neţ průměrný obyvatel Středočeského
kraje. Jak je to moţné?

Znamená to, ţe praţský elektrikář pracuje
2,4 krát déle nebo 2,4 krát intenzivněji neţ
elektrikář z Benešova? Nebo ţe úředník
benešovského městského úřadu vyprodukuje 2,4 krát méně papírů (nebo
papírů tolikrát menší kvality) neţ úředník
praţského magistrátu, případně Nečasova
úřadu vlády? Můţe snad někdo myslet
váţně, ţe praţský lékař vyléčí 2,4 krát víc
lidí nebo ţe praţský učitel naučí 2,4 krát
víc ţáků neţ lékař nebo učitel u nás v
Ondřejově?
Ţe praţský pekař peče 2,4 krát lepší
housky neţ pekař v Příbrami?
To snad je absurdní. Takto asi naše
statistika nevznikla.
Vznikla samozřejmě jinak, na základě statistických hlášení a daňových přiznání,
která podávají fyzické a především
právnické osoby tam, kde mají sídlo.
Jenomţe tato místa často ani vzdáleně
neodpovídají tomu, kde produkt skutečně
vzniká.

Například bývalý primátor
Bém často opakoval, ţe v
Praze vzniká 25 % HDP
celé České republiky. Toto
číslo vyplývá ze statistických tabulek o HDP
jednotlivých regionů, z kterých jsme vycházeli i my, ale přesto jeho
výrok není pravdivý.

Pravdivé by bylo, kdyby řekl
"firmy se sídlem v Praze
vytvářejí 25 % z HDP celého
státu".
Podobné je to, kdyţ premiér
Nečas říká, ţe v Praze, Brně,
Ostravě a Plzni, tedy v oněch
čtyřech privilegovaných městech, vzniká
45 % HDP.

V Praze mají sídlo prakticky všechny velké
české firmy např. ČEZ, RWE Transgas,
Telefónica, Agrofert Holding, Unipetrol,
Čepro, Tesco a desítky dalších (výjimkou
je Škoda Auto z Mladé Boleslavi a TCPA z
Kolína). Ze 44 bank registrovaných v ČR
mají jen 3 malé lokální banky sídlo mimo
Prahu, ostatních 41
bank včetně čtyř dominantních (Česká
spořitelna, Komerční
banka,
ČSOB,
UnicreditBank) sídlí

v Praze. Budeme si namlouvat, ţe společnosti jako Telefónica, Agrofert Holding,
Unipetrol, Komerční banka nebo Tesco
vytvářejí svůj produkt v Praze, jen proto,
ţe v Praze platí daně? Navíc, kaţdý ví, ţe
v Praze mají formální sídlo i desetitisíce
středních a malých firem, které se tím jen
chtějí vyhnout daňovým kontrolám, ale
které ve skutečnosti
všechen svůj produkt
vytvářejí jinde.
Prostě tvrzení, ţe v
Praze vzniká 25 %
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HDP je nepravdivé. Je to statistický údaj
zkreslený tím, ţe u velkých společností je

prakticky nemoţné přesně statisticky
sledovat, kde jejich produkty vznikají.

Takţe dokonce ani ten "statistikou podepřený" údaj, ţe průměrný obyvatel Prahy vytvoří 2,4krát větší HDP neţ průměrný obyvatel Středočeského kraje, nesnese kritické zkoumání. Ve skutečnosti je tento poměr ještě menší, můj odhad je 1,5, protoţe
v Praze jsou opravdu přibliţně 1,5 krát větší příjmy neţ jinde, a je takový axiom, ţe v
kapitalizmu příjmy odpovídají produkci (i kdyţ já znám spoustu lidí, u kterých to
zjevně není pravda). Učitelé v Praze větší příjmy nemají, ale třeba advokáti nebo
doktoři ano.
Přehodnotíme-li tedy poměr HDP na hlavu mezi Prahou a Středočeským krajem z
oficiálního 2,4 na reálnější 1,5, ještě dál se zmenší "morální nárok" Prahy na to, aby
dostávala čtyřikrát víc na hlavu neţ ostatní města a obce, a ještě víc bude zjevné to
neoprávněné přerozdělování daňových příjmů od ostatních regionů směrem k Praze.
Řekněme to naplno: My, občané větší
části této země se uţ dlouhá léta proti
své vůli skládáme na Prahu a tolerujeme jí její marnotratné hospodaření
s našimi penězi. A teď, kdyţ uţ nás to
po všech skandálech přestává bavit,
kdyţ i my chceme ve svých obcích
kvalitní místní komunikace, veřejné
osvětlení, vodovod a kanalizaci, tedy
vybavení, na které si naši občané vydělali a které svými daněmi zaplatili,
teď nám premiér a jeho ODS řekne, ţe
Praze "závidíme" a ţe naše politika je
"levičácká" a "jánošíkovská"? Protoţe
za své peníze chceme opravit své
vlastní školy a cesty a ne dávat Praze
na cyklostezky za cenu dálnic?
Chcete-li, pane premiére, opravdu
hodnotit ideologicky, doporučuji Vám
podívat
se
na
web
www.ostravunedame.cz. Dočtete se
tam, proč a na co Ostrava potřebuje
své dosavadní příjmy ze sdílených
daní: protoţe jinak by v ulicích ubylo

městských stráţníků, muselo by se
zdraţit jízdné, draţší by byla vstupenka do bazénu i do divadla. Zcela
stejné argumenty slýcháme například i
z Prahy a "potřebami" argumentujete
ve svém nedávném rozhovoru pro E15
ze
dne
7.
září
(http://zpravy.e15.cz/nazory/rozhovory/
necas-nejsme-pro-levicackou-politiku697656) i Vy: Ostravě se nesmí vzít,
protoţe by se "podvázal její rozvoj",
Praha, Brno a Ostrava měla vţdy
"metropolitní charakter" atd.
Takţe "kaţdému podle jeho potřeb"?
Toto heslo jistě znáte z nedávné minulosti.
Takhle nám slibovali, ţe bude vypadat
komunizmus. V ţivotě by mě nenapadlo, ţe tuto zásadu - seberme z regionů, kde se vyprodukovaly hodnoty,
a přerozdělme je "metropolím", které to
"potřebují" - bude hájit údajně pravicový a konzervativní politik.

Dokonce i návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní z dílny Ministerstva financí, který
ODS a pan premiér tolik kritizují, je v tomto ohledu ještě nespravedlivý, protoţe i po jeho
přijetí budou mimopraţští občané posílat do Prahy značné, Prahou nevydělané peníze na její
"potřeby".
Dobře, chápeme, ţe město Praha si na tyto sociální dávky uţ vypracovalo jistý nezdravý
návyk, a jsme ochotni je v určité míře dané tímto návrhem posílat i dál. Ale co je moc, je
moc. Průměrný obyvatel Prahy nevyprodukuje 3 krát víc neţ průměrný obyvatel Ondřejova, a
přesto souhlasíme s tím, ţe náš obyvatel něco ze svých daní do Prahy pošle, aby Praha
měla skoro 3 krát větší příjem na hlavu neţ Ondřejov.
Jenomţe dnes dostává Ondřejov 4,2 krát méně na jednoho obyvatele neţ Praha!
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však patří třeba Zlín,
Liberec, Olomouc nebo Hradec Králové")
od pana premiéra
přece nechceme ţádnou "pomoc".
My si na potřeby svých
měst a obcí dokáţeme
vydělat sami.
Pouze chceme, aby
nám to, co vytvoříme,
nesebral a nepřerozděllil ve prospěch
jiných. Nic víc, ale ani nic míň.

To je tedy podle ODS
a pana Nečase pravicová politika? Sebrat
většině lidí v tomto
státě část jejich příjmu,
který si poctivě vydělali, a poslat ho
několika
privilegovaným, aby byly uspokojeny jejich "potřeby"?
A to raději nepůjdu do
podrobností o tom, co
všechno se do těchto "potřeb" například
Prahy zahrnuje. Bylo by to laciné, protoţe
v tomto ohledu je Praha aţ příliš snadným
terčem kritiky.
V uvedeném rozhovoru pro E15 premiér
také řekl: "Ani na okamžik nezpochybňuji,
že máme pomoci malým obcím a
městům."
Tak tomu uţ vůbec nerozumím. My,
občané "menších" obcí a měst (mezi něţ

Do zasedání vlády, na kterém se o novele
zákona o RUD bude jednat, zbývá ještě
nějaký týden. Věřím, ţe to je dost času na
to, aby naše pravicová vláda v čele s
pravicovým panem premiérem pochopila,
co je pravicové, co je levicové a co
feudální.

Ivan Michna, starosta obce Bochoř (použit článek starosty Martina Macháčka)

Školička, školka, škola
Školní rok 2011 -2012
Zatímco děti ještě ve svých slohových pracích a kresbách vzpomínají na prázdniny,
ve škole jiţ panuje čilý pracovní ruch.
V letošním roce dosáhl počet ţáků naší školy čísla 50. Do první třídy nastoupilo jedenáct školáků a školaček. V pedagogickém kádru školy nejsou ţádné změny.
Třídnictví je rozděleno následovně:
třídní učitelkou 1. ročníku je Mgr. Hana Krumpová, učitelkou 2. ročníku je Mgr. Alena
Škrabanová, třídní učitelkou 2. a 3. ročníku je Mgr. Romana Bartošová, třídní učitelkou 4. a 5. ročníku je Mgr. Hana Boudová.
Anglický jazyk vyučují Mgr. Hana Krumpová a Mgr. Hana Boudová
V „ŠVP Bochoř, škola pro 3. tisíciletí“ došlo k drobné změně, většina kroužků je začleněna do náplně školní družiny ve 2. oddělení, které funguje v době převisu dětí a
vedou je učitelky, na které jsou děti zvyklé. Nabídka je kromě dívčího klubu stejná
jako loni.
Poplatky se sniţují jen na materiálové vstupy a rodiče s nimi budou seznámeni na
plenární schůzi rodičů.
Některé očekávané změny ve školském zákoně zatím neprošly sněmovnou.
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Jsme zapojeni v evropských projektech Peníze do škol, Školní mléko a Ovoce do
škol.
Od ledna 2012 do března 2012 budeme zařazeni v kurzu plavání pro školy v rámci
Plavecké školy v Přerově, kurzovné bude opět řešeno na plenární schůzi rodičů, která proběhne v druhé polovině října.
S plánovanými školními akcemi budou děti i veřejnost seznamování pomocí plakátů
a veřejného rozhlasu i školních www stránek (www.zsbochor.cz).
Z oblíbených podzimních a zimních akcí zcela jistě bude Lampionový průvod, tentokrát s překvapením, Školní Drakiáda a Vánoční besídka pro rodiče.
Doufáme, ţe letošní školní rok proběhne v klidné a tvůrčí atmosféře a přinese dětem
hodně poutavých vědomosti, zajímavých vyučovacích hodin a mimoškolních záţitků.
Mgr. Marcela Červinková, ředitelka školy

Příhoda z prázdnin
Byl jsem v kině. Byli tam
se mnou rodiče. Díval jsem
se na film. Bavil mě celý
film. Netěšil jsem se domů.
Jel bych tam znovu.
Dominik Beláček

Příhoda z prázdnin.
O prázdninách jsem byla v
Jizerských horách. Byli
tam se mnou rodiče. Chodili jsme na výlety. Bavilo
mě chodit na houby. Netěšila jsem se domů. Chtěla
bych tam znovu.
Anna Volková

O prázdninách jsem byla na táboře. Ze začátku trochu pršelo. Ale za pár dní přestalo. Chodili jsme plavat
a hráli jsme hry. Hráli jsme lodě, závodili jsme, soutěţili jsme atd.
Po táboře jsem jela na sluţební s taťkou do Turecka. Byla tam strašná vedra a museli jsme tam čekat 5
dní na vyloţení. Bylo tam hodně psů a strašně se báli, ale jak jsme šli do obchodu tak tam byli taky psi, ale
ti se nebáli. A potom jsme jeli zase domů.
Potom jsem jela s babičkou do Prahy na 2 týdny k tetě. Jeli jsme lodí do ZOO. Byli jsme tam celý den.
Ještě jsme někam jeli, ale nemohu vzpomenout. Karolína Váňová

Příhoda z prázdnin
O prázdninách jsem byla na táboře. Byla tam
se mnou děcka. Chodili jsme na houby. Nejvíc mě bavila stezka odvahy. Domů jsem se
těšila. Vrátila bych se tam, kdyby tam nebyl
hejkal. Markéta Rojíčková

O prázdninách jsem byla na Slovensku.
Byla tam se mnou babička s dědou. Byli
jsme u pratety a prastrýce. Nejdřív jsme
byly v Hronci a pak ve Valašskéj. Byli tam
na mně hrozně hodní. Jednou za den jsme
chodili na nákupy. Mám odtud hodně věcí.
Katka Pavelková
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Nový školní rok v mateřské škole
Ve školním roce 2011-2012 je do
mateřské školy přihlášeno 37 dětí ve
věku 2,5 – 6 let. Letos je ve školce převaha chlapců (25) a 12 děvčat. Na začátku září se to u nejmenších dětí neobešlo bez slziček, ale ve spolupráci s
rodiči se vše zvládlo.
Děti se seznámily s novým prostředím
a s novými kamarády.
U dětí klademe důraz na větší samostatnost při sebeobsluze a stolování.
Systematickou prací s dětmi jde vše líp
a líp.

Děti jiţ mají za sebou maňáskové pohádky a „Drakiádu“. Ta se uskutečnila
za nádherného počasí koncem září v
mateřské škole.
Děti si se svými rodiči na školním
dvoře vyráběly papírové dráčky, kreslily dráčky barevnými křídami na zeď,
zdolávaly dračí překáţkovou dráhu.
V závěru společného odpoledne si
všichni opékali buřtíky a libovali si, jak
se nám společně dračí odpoledne
vydařilo.

Vybavení mateřské školy
V době prázdnin, kdy utichly hry a hlasy
dětí, započaly v MŠ práce spojené s výměnou podlahových krytin v šatnách dětí a
ve třídě starších dětí.
Došlo také k výměně venkovních dveří v 1.
patře z důvodu unikání tepla. Místní zámečnická firma zrealizovala výrobu a

instalaci stříšky nad hlavním vchodem budovy.
Poděkování patří téţ zaměstnancům obce,
kteří zajistili opravu zídky ve dvorním
traktu školy a vzorně udrţují travnatou plochu školní zahrady.
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Vánoční výstava v MŠ
Ve dnech 2.-3.12.2011 proběhne v MŠ
jiţ tradiční „vánoční výstava.“ Budou
vystaveny práce dětí z různých materiálů, školka bude vánočně vyzdobena a nebudou chybět ani práce dospělých. Doufáme, ţe na návštěvníky
dýchne předvánoční nálada a moţná

najdou i nějakou inspiraci. Do vánoční
výstavy zapojíme i rodiče dětí, a pokud
bude mít zájem o vystavení výrobků
vztahujících se k Vánocům někdo z řad
veřejnosti, můţe přinést výrobky do
MŠ. Podrobnější informace a pozvánky
rozešleme v listopadu.

Hasiči informují - Nebezpečí při kouření
Kouření a s ním spojené činnosti jsou z pohledu moţného vzniku poţáru velmi nebezpečné. Nedbalostní jednání v souvislosti s kouřením a manipulací s otevřeným
ohněm tvoří statisticky jednu z nejčastějších příčin vzniku poţárů.
Zapálená cigareta nebo nedopalek dosahují takových teplot, které jsou schopny zapálit většinu hořlavých materiálů.
Proto, aby nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku
DODRŢUJTE TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
- nikdy neodhazujte hořící nedopalky
- dodrţujte zákazy kouření
- nekuřte tam, kde je to zakázáno
bezpečnostní tabulkou nebo místními
předpisy (benzínové
pumpy, sklady, prostory s nebezpečím
poţáru a výbuchu,
lesy apod.)
- nekuřte při jízdě
autem a nevyhazujte
nedopalky z okna jedoucího automobilu
- neodkládejte hořící
cigarety nebo nedopalky
na
hořlavé
materiály

- nekuřte v posteli těsně před usnutím
- nekuřte při manipulaci s hořlavými kapalinami
- zabraňte dětem v přístupu k cigaretám,
zápalkám
nebo zapalovačům
- kaţdý nedopalek
vţdy řádně uhaste a
ujistěte se, ţe od něho
jiţ ţádné nebezpečí
nehrozí
- pokud se přes
veškerou
opatrnost
situace vymkne kontrole, volejte hasiče na
tísňovou linku 150
nebo 112.

Více informací najdete na www.hzsol.cz/krajske-reditelstvi/hasicuv-rok/
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
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Myslivci v „Hloužku“
Letošní myslivecký rok se nesl ve znamení docela poklidné myslivecké práce, která
započala jiţ v jarních měsících. Bylo zejména potřeba uklidit z polí větve z okusů,
protoţe hned vzápětí je zemědělci připravili na setí. Letošní rok by se směle dal
nazvat rokem kukuřice, protoţe je jí nejvíce za několik posledních let. Skladba plodin
má totiţ také velký vliv na výskyt zvěře. Například kukuřice je výborným zdrojem
krytiny. Nicméně drobná zvěř v ní ztrácí orientaci a navíc nedosáhne na kukuřičný
lusk, proto hledá potravu na vedlejších polích. Situace se zpravidla vrací do normálu
aţ po sklizni a provedené orbě, proto také průběţné stavy drobné zvěře bývají v této
době zkresleny. Je dobré však říci, ţe naproti výkyvům z minulých let je letošní rok
očividně příznivější. Očekáváme tedy, ţe stavy půjdou nahoru.
S postupem jara jsme udělali v rámci brigád prořezy na několika místech kolem toků
bochořských svodnic. Dále jsme vysadili u Včelínů ovocné stromy.
Také jsme se podíleli účastí na mikroregionálních slavnostech, které se konaly na
fotbalovém hřišti.
V současné době se s oblibou v médiích hovoří o
občasných nepříjemných událostech způsobených při
zacházení se střelnou zbraní na společných lovech,
proto jsme i my vyuţili moţnosti vyzkoušet si bezpečné
zacházení se zbraněmi na střelnici v Domaţelicích. V
okolí Přerova se nachází několik loveckých střelnic
např. v Troubkách, Zářičí, Pavlovicích nebo v Dřevohosticích.
I v letošním roce se naše druţstvo účastnilo mikroregionální soutěţe ve střelbě na americkém trapu v
Domaţelicích. Soupeři však byli lepší, takţe jsme na
nejvyšší příčky nedosáhli. No nevadí, budeme trénovat
a snad to za rok vyjde lépe.
Tak jako kaţdý podzim tak i letos jsme naplánovali společné akce na drobnou zvěř ve spolupráci s Magistrátem města Přerov s odborem myslivosti. Odchyt
však plánován není.
Je to aţ neuvěřitelné, ale je to tak. Letos je
tomu přesně pět let, kdy jsme uspořádali 1.
Svatohubertskou mši na počest sv.
Huberta - patrona všech myslivců.
Netušili jsme na začátku, jaká bude odezva
veřejnosti. Dnes, myslím, můţeme směle
konstatovat, ţe se pozitivní odezva veřejnosti kaţdým rokem zvyšuje. Jsme za to
velmi rádi a také za ni děkujeme. Proto i
letos připravíme ve spolupráci s farností
hezkou mysliveckou výzdobu, a opět s překvapením. Za zmínku stojí i fakt, ţe v blízkém okolí jsme byli první a i díky nám se v
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minulých letech v okolních vesnicích také podařilo tuto společenskou událost započít
(Pavlovice, Osek nad Bečvou). Jsme také rádi, ţe nás navštíví tak jako v loňském
roce vyhlášení trubači ze Zábřehu na Moravě, kteří s námi jiţ pravidelně ve svých
časových plánech počítají.
Letošní 5. Svatohubertská mše se bude konat v neděli 30.10. v 11 hodin v kostele
svatého Floriána.
Zveme širokou veřejnost, nejen z Bochoře, na hezky proţitý záţitek ve svátečním
dušičkovém čase.
Oldřich Kornel

Stránka hasičů
Činnost Sboru dobrovolných hasičů obce Bochoř se kaţdým rokem většinou v samotném základu akcí aţ na malé výjimky opakuje. Nejinak tomu bylo i v průběhu
školních prázdnin i dnech následujících.
V posledním příspěvku BZ jsem
vás informoval o
činnosti sboru do
„Povodňového poháru“ tj. do 9.
července.
Jiţ po dvanácté se
v ranních hodinách
30. července sešel
kolektiv
mladých
hasičů k odjezdu
na devítidenní soustředění, které se
konalo opět v „našem,“ civilizací nedotčeném přírodním ráji – Podhoří –
Pekle. O devatenáct účastníků věkově „nejmladšího“ tábora (11 měsíců aţ 11 let) se staralo 8
dospělých nejen z řad členů sboru. Činnost byla uzpůsobena věku dětí, ale pravidelné ranní tréninky poţárního útoku, sluţby v kuchyni a noční hlídky jim odpuštěny
nebyly.
Svou tréninkovou snahu kolektiv mladších ţáků zúročil následující neděli po příjezdu
na soutěţi v Kojetíně. Po dvou letech opět navázal na výsledky svých předchůdců a
tuto soutěţ vyhrál. Ani muţi a „raritní“ druţstvo ţen (sloţeno ze tří generací věku 14
aţ 62 let) se v této soutěţi neztratili a dovezli dvě 2. místa. Poslední prázdninový
víkend byl prověrkou pro naši automobilovou techniku. Naši mladí hasiči jeli změřit
síly na soutěţ do „Rumcajsova kraje“. Soutěţ v Rybníčku u Jičína zvládli na výbornou. Kromě 9. místa z 42 druţstev obdrţel náš sbor i cenu Vodníčka z Rybníčka
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pro nejvzdálenější druţstvo soutěţe. Během dvoudenního pobytu jsme stihli výlet do
Prachovských skal i Rumcajsovy jeskyňky. Další velkou pochvalu po příjezdu domů
dostala i naše Ávinka, která nás i v těchto parných dnech bezpečně dopravila 250 km
tam i zpět.
Bezmála deset let jezdí náš sbor první sobotu nového školního roku na soutěţ do
Záříčí. Z té letošní jsme dovezli tři 1. místa (muţi, ţeny, mladší ţáci).
Hasičský maratón proběhl následující víkend. V pátek 9. září – noční soutěţ dospělých v Horní Moštěnici. Zde muţi po součtu časů z klasického poţárního útoku a
útoku se sáním s vývěvou, obhájili loňské zlato a ţeny 2. místo (viz diplom v nástěnce).
V sobotu dopoledne se našim mladým hasičům v Oseku n/B. vůbec nedařilo.
Druţstva „A“ i „B“ pokazila, co se dalo a skončila aţ na samém konci výsledkové
listiny.
Po příjezdu na HZ se v Avii vystřídaly osádky a v 15 hodin vyrazilo čtyřčlenné
druţstvo muţů a početná skupina fanoušků na noční soutěţ „O hanáckó sekyrko“ do
Kostelce na Hané (viz diplom v nástěnce). I na tuto soutěţ, která je menší obdoba
„Radslavské přilby“ jsme jeli obhajovat loňské zlato. V součtu výsledků z osmi
disciplín a startovního pole osmnácti sborů jsme za vytouţeným zlatem zůstali pouze
o „dírku“. Ale i stříbro v této náročné soutěţi (průběh od 17:00 do 06:00) je dobrou
vizitkou připravenosti zásahového druţstva našeho sboru pro různé krizové situace.
Neděle byla pro všechny zúčastněné ve znamení celodenního spánku.
Jiří Němec, velitel SDH Bochoř

Noční soutěţ mladých hasičů „O bochořskou sovu“
Přípravy na tuto (dnes jiţ s jistotou) ojedinělou akci pro MH v rámci ČR začínají ihned
po skončení ročníku minulého. Ten letošní byl navíc ve znamení malého jubilea – 10.
V loňském roce se soutěţe zúčastnilo 72 druţstev. Jiţ koncem srpna bylo dle
předběţných přihlášek jasné, ţe toto číslo opět o něco naroste. Narostlo přesně o
číslo pořádaného ročníku. Datum 17. září 2011 se zapsal v hasičské kronice rekordní
účastí v počtu 82 soutěţních druţstev. Raritou této soutěţe je i hodnocení výsledků v
obou věkových kategoriích. Kaţdý kolektiv
si podle umístění odveze sošku sovy (dle
vlastního výběru), keramickou medaili (kaţdý ročník jiná), speciální
diplom
„za
účast“, ceny od sponzorů a nějakou sladkost pro kaţdého člena druţstva.
Letos
se
kromě
běţných 1., 2. a 3.
míst se odměňovaly i
místa: šťastná 7., 10.
(10. ročník), nešťastná
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13. a poslední místo s platným časem. Dále tři nejrychlejší proudy (to jsou ti, co
stříkají na terče), nejmladší soutěţící hasič a hasička, z tanečního parketu byl volen
nejlepší „hašmen a hašmenka“. Cenu pro nevzdálenější sbor soutěţe si letos odvezl
SDH Bozkov (264 km).
Za dosavadní dobu konání všech 10 ročníků se na startu této akce vystřídalo v obou
kategoriích celkem 541 druţstev, která reprezentovala 114 obcí a měst z 11 okresů
České republiky. A jaký je náš (můj) sen co se týče „sovy“? Dostat do Bochoře 100
druţstev!!!
Jiří Němec, velitel SDH Bochoř

PO UZÁVĚRCE
V sobotu 1. října proběhl v okolí zámeckého parku v Přestavlkách závod branné všestrannosti MH. Po součtu umístění z jednotlivých disciplín: střelba, překonání lanové
překáţky, topografie, poţární ochrana, zdravověda, uvázání šesti uzlů a běhu
(mladší ţáci – 2 km, starší ţáci – 3 km) se naše pětičlenná hlídka mladších ţáků
umístila na 12. místě z 23 druţstev. Hlídka starších ţáků na 11. místě z 36 druţstev.
Jiří Němec, velitel SDH Bochoř

Český svaz chovatelů ZO Bochoř
Činnost naší organizace je v letních a
podzimních měsících poznamenána
účastí na chovatelských výstavách.
Zúčastnili jsme se „Hodové
výstavy“ v Malhoticích. Zdejší
výstava patří k těm větším,
vystaveno bylo více jak 350
králíků, 150 holubů a 40 voliér drůbeţe. Z naší organizace vystavovali čtyři členové a získali jsme pět čestných cen. Za králíky přítel
Morbicr, Dočekal a Hradil, za drůbeţ
přítel Dočekal a za holuby přítel
Morbicr.
Další výstavy s naší účastí byly opět
„Hodové“ a to v Dolním Újezdě a
Troubkách. Na obou výstavách vystavovalo celkem pět našich chovatelů.
Tři čestné ceny získal přítel Dočekal a
k tomu vítěznou cenu za drůbeţ, přítel
Morbicr čtyři, přítel Hradil dvě a přítel
Otáhal jednu čestnou cenu.
Výstava v Ţelatovicích má své specifikum. Je to větší akce – bylo vy-

staveno 200 králíků, 120 holubů a 72
voliér drůbeţe. Ambiciózní pořadatelé
zvou pravidelně na tuto
výstavu špičkové pozorovatele z Brna, Hradce Králové a
Pelhřimova.
Součástí výstavy je soutěţ
základních organizací v odbornostech králík a drůbeţ.
Naše ZO v odboru drůbeţe
získala prvenství z pěti
druţstev, v odboru králík
jsme získali druhé a třetí místo (vyhrála ZO Malhotice). Vítězného
králíka předvedl přítel Dočekal (Český
červený – 96 bodů), vítězného kohouta
přítel Morbicr (australka velká černá –
96 bodů). Dále jsme získali i pět
čestných cen.
Upozorňuji zájemce o chovatelství, ţe
se scházíme jiţ tradičně kaţdou první
neděli v měsíci v 10 hodin v Domě
chovatelů.
Na pořádané akce upozorňujeme ve
vývěsní skřínce na Zabrání.
Josef Morbicr, ilustrační foto redakce
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Klub seniorů Bochoř
Léto nám seniorům, stejně jako prázdniny dětem uběhlo velmi rychle. Také v tomto
období se ale náš klub seniorů pravidelně scházel na svých setkáních. Jak jsme psali
v minulém čísle BZ, tak se i stalo.
V sobotu 9. července jsme se sešli v areálu chovatelů, kde jsme si společně opekli
uzeninu, sdělili si novinky a společně zazpívali při kytaře.
Ve středu 17. srpna se uskutečnil zájezd do lázní Velké Losiny a Radíkova.
Ve Velkých Losinách jsme si během
výkladu prohlédli Ruční papírnu. Byli
jsme seznámeni s její historií a součástí prohlídky
byla i moţnost
shlédnout současnou výrobu
ručního papíru,
která se od
minulých
let
neliší. V podnikové prodejně
si mnozí z nás
koupili některý
z výrobků. Po
prohlídce Ruční papírny jsme
navštívili lázeňský park, který
je typický sirnatou vůní podle zdejších pramenů minerálních vod. Po krátkém odpočinku v
krásném prostředí lázeňského parku,
osvěţeni čistým vzduchem a občerstveni dobrým jídlem jsme odjeli do
Rapotína. Zde byla naše druhá
zastávka. V Rapotíně vznikl iniciativou

dobrovolníků z bývalé zemědělské
usedlosti zemědělský skanzen, jehoţ
součástí je i malé safari a arboretum.
V areálu se nachází i Museum veteránů, které jsme si společně s průvodcem
prohlédli.
Byli jsme velmi
překvapeni, co
všechno tam
bylo uskladněno. Tuto všehochuť nejde
ani
popsat,
protoţe vystavené věci byly
různorodé
a
bylo jich skutečně hodně.
Vzpomeneme
třeba jízdní kolo, které bylo
zapůjčeno do filmů o četníkovi ze St.
Tropez. Při návratu domů jsme se ještě
zastavili v Lošticích, kde byla moţnost
si zakoupit v podnikové prodejně tvarůţky a výrobky z nich. Domů jsme se
vrátili o půl šesté večer. Věříme, ţe se
všem zúčastněným zájezd líbil.

V sobotu 10. září jsme se již jako obvykle sešli
v Sokolovně.
Popřáli jsme jubilantům, kteří své narozeniny oslavili v
měsících červenci, srpnu a září.
Při dobré náladě, ke které přispěla naše seniorská kapela čas rychle utekl. Naše další setkání bylo 1. října.
Jsme rádi, že i v našem seniorském věku mezi námi
přetrvává duch přátelství a kamarádství.
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Zvláštní odstavec chceme
věnovat našim seniorským
„maţoretkám“, které náš klub
seniorů a naši obec Bochoř
reprezentují i v jiných obcích.
Během prázdnin vystupovaly
na obecních slavnostech v
obcích Srbec a Tvorovice.
Pěkné je i to, ţe se kaţdý
týden a to i během prázdnin
schází
na
svých
pravidelných čtvrtečních zkouškách. Někdy bylo horko
k zalknutí, jindy déšť a bouřka a přesto
všechny na zkoušku přišly.

Proto jim a hlavně paní Soně Bednaříkové, která vše organizuje, za jejich
činnost výbor klubu seniorů děkuje.

Na závěr vás všechny chceme pozvat na náš druhý Seniorský mini předvánoční
trh, který chceme uspořádat 09.12.2011.
Výbor klubu seniorů

A zase cvičíme
Skončily prázdniny, kdy mělo tělo (snad) dostatek přirozeného pohybu a znovu se
scházíme v naší útulné tělocvičně, kde se letos mimo osvědčené cvičební hodiny
setkáte s několika novinkami, neboť chceme nalákat i ty méně odváţné, kteří dosud
našim útokům odolávali.
Připomeňme si, co lze v SK Bochoř navštívit.
Jiţ několikátým rokem pravidelně cvičí
ženy, které se letos společně s Věrou
scházejí kaţdé pondělí od 18:30 h. Ve
svých hodinách vyuţívají veškerého
dostupného náčiní i nářadí. Posilují,
zpevňují tělo, zvyšují si fyzickou kondici.
První novinkou je Cvičení ve stylu
Zumby, které má své místo v úterý od
18 hodin.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali nové cvičitelce Janě. Ta se,
po zkušenostech z jara, kdy byla tělocvična nabitá k prasknutí, nechala
přesvědčit a ujala se tohoto nelehkého
úkolu, protančit se s vámi latinskoamerickými rytmy aţ do konce školního roku.
Tak doufáme, ţe váš zájem neopadne
a v hojném počtu se zase uvidíme.

Středa bude tentokrát patřit, z loňska osvědčenému, cvičení na Bossu. Přijďte mezi
nás od 17:45 hodin. Ale pozor, na hodiny je nutno se předem přihlásit
(KostelnickovaSylva@seznam.cz, 602 964 953).
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Ve čtvrtek vám protáhne tělo Dana ve zdravotním cvičení, kde vyuţijete velké míče,
overbally, ţidličky i jiné pomůcky.
V neposlední řadě je nutno připomenout naše nejmenší cvičence, kteří se budou
scházet kaţdé úterý od 18 hodin. Těší nás, ţe je čím dál víc zájemců. Daleko lépe se

cvičitelkám Daši a Gabči pracuje, kdyţ mají plnou tělocvičnu a je radost vymýšlet
stále něco nového. Čím vás letos překvapí?
Budete si nejen hrát, ale také vyzkoušíte některé atletické disciplíny, zdokonalíte se v
práci s míčem a jiným sportovním náčiním či nářadím a pak? Pak se pochlubíte na
mikulášské ukázkové hodině svým rodičům, prarodičům, tetičkám i strýčkům, jak jste
šikovní. A kdyţ se bude dařit, můţete třeba změřit své síly na jarních atletických
závodech.
Poslední novinka se týká dětí ve věku přibliţně 8 - 15 let. Jiţ pár let se nedaří tuto
věkovou kategorii na nic nalákat, proto se Kačka odhodlala a připravila pro vás
hodiny plné míčových her, jako je ringo, vybíjená nebo přehazovaná, ve kterých se
můţete zúčastnit i různých turnajů. Pomocí zábavných her se budete seznamovat s
přírodou, zdravovědou. Naučíte se pracovat s mapou, buzolou, vázat uzly a v létě
třeba vyjedete na závody v orientačním běhu. Náplň těchto setkávání bude pestrá a
jednou za čas vyrazíme i na nějaký výlet.
Co ty na to?
Ještě pořád nevíš?
Tak sbal kámoše a kámošky a přijď to aspoň zkusit.
Kdo dál vyuţívá prostory tělocvičny? Najdete tady volejbal, nohejbal, fotbalové přípravky i muţe. Cvičí také senioři. Rozpis najdete na internetových stránkách obce v
sekci sportovní klub.
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Jen tak na závěr, naše tělocvična není jen na cvičení. Třeba zrovna 23.10. se zde
bude konat další ročník burzy zimního oblečení a sportovních potřeb. Tak
sledujte plakáty a přijďte vyměnit malé za větší a nepotřebné věci za potřebnější.
Tak vidíte, nabídka je dost široká a kaţdý z vás si určitě něco najde.
A my?
My se na vás těšíme a přejeme sami sobě plno elánu do této práce, kdy největší
odměnou jsou pro nás spokojené tváře na konci našich hodin. Cvičitelé SK Bochoř

Výtvarný ateliér
Stejně jako v loňském roce i letos Věra Baďurová otevřela svůj Výtvarný ateliér.
Schází se všichni ti, kteří chtějí rozvíjet svou kreativitu, vyzkoušet nové výtvarné
techniky, nebo si jen tak přijít vyzkoušet něco nového.
V září se vyráběl šperk z Fima, modelovací hmoty. Všechny náramky a ostatní
výrobky se povedly a jiţ zdobí své majitelky nebo poslouţily jako dárek.
V říjnu nás čeká šitý šperk z korálků, který proběhne 19.10. od 17 hodin.
V listopadu budeme opět po delší době malovat na hedvábí (09.11.) a v prosinci si
zájemci vytvoří brož z organzy (07.12).
První pololetí zakončíme 11.01.2012 šperkem z křišťálové pryskyřice.
Na všechny akce se jiţ můţete hlásit (KostelnickovaSylva@seznam.cz, tel. 602 964
953). Počet účastníků omezen.

Seriál historie obce Bochoř – Pošta
Samostatný poštovní úřad
v Bochoři obci nikdy nebyl.
Obec ve starší době příslušela k poštovnímu úřadu ve Vlkoši a po 2. světové válce přešla obec pod
poštovní úřad v Přerově.
V roce 1978 došlo alespoň
ke zřízení poštovního střediska v jedné místnosti
tehdejšího národního výboru (dnes budova MŠ).
Jeho přeloţení do domu
sluţeb v č. 80 (dnes obecní knihovna) se uskutečnilo v roce 1988, kde setr17

valo do roku 1991. Poté bylo umístěno do nově rekonstruovaného domu č. 202, kam
se současně přestěhoval obecní úřad.
Obec Bochoř se ale svého poštovního úřadu dočkala.
Původní Baťův dům s prodejnou obuvi a bytem v patře na Návsi, slouţil postupně
jako prodejna obuvi, galanterie, textilu a domácích potřeb, byl v roce 2004 opraven
pro potřeby České pošty, která zde zřídila regulérní pobočku.
Slavnostní přestřiţení pásky a předání do provozu proběhlo 1. listopadu 2004.
Mýlil by se ten, kdo by se domníval, ţe vše okamţitě fungovalo. My lidé jsme někdy
zvláštní. Doţadujeme se něčeho, co nutně potřebujeme, a aţ to máme k dispozici,
nevyuţíváme toho!
A tak po půlročním slabém provozu hrozilo, nám občanům, ţe Česká pošta svou pobočku zase zruší. Nestalo se, naštěstí, a dnes naši poštu vyuţíváme dostatečně. A je
to tak pořádku. Vţdyť poštovní úřad patří k základní občanské vybavenosti kaţdé
obce!
Helena Vyvážilová, kronikářka

Dovolte mi seznámit se, aneb žijí mezi námi
Redakce Bochořského zpravodaje chce postupně čtenářům neformálně přiblížit
osobnosti, které v obci žijí či pracují.
V prvním rozhovoru na všetečné otázky odpovídal starosta Bochoře
pan Ivan Michna.
BZ: Pane starosto, dovolím si Vám položit několik otázek
Děkuji za oslovení a
přistěhovali a nemají ještě ten potřebný
jsem přesvědčen, ţe
přehled o dění a novodobé historii
pro čtenáře zpravodaje
obce.
bude relace o zastuBudu se snaţit odpovídat na Vaše
pitelích obce zajímavá.
otázky stručně a věcně. Nerad bych
Hlavně pro občany, kteří se do obce
naše čtenáře odradil.
BZ: Jak dlouho pracujete v zastupitelstvu obce? Mohl byste popsat vývoj v této
oblasti?
V zastupitelstvu obce působím netelstev. Tvrdím, ţe naše obec měla
přetrţitě od roku 1990. Postupně jsem
převáţně štěstí, hlavně zásluhou vobyl zařazen jako řadový člen zastuličů, na zvolené členy zastupitelstev. V
pitelstva, dále jako předseda stavební
ţádném volebním období nenastaly
komise a nyní jiţ druhé volební období
zásadní problémy a zastupitelé pod vezastávám funkci starosty. Pro zajídením paní starostky Vlasty Pochylé, a
mavost - pro obec jsem pracoval i před
nyní mým, se snaţili a snaţí v rámci
rokem 1990 jako zástupce Sokola
moţností plnit své volební programy.
Bochoř.
Celkové hodnocení práce zastupiZa těchto 21 let jsem získal částečný
telstev bych ale nechal na občanech.
přehled a zkušenosti v práci s občany
Oni sami nejlépe vědí, co se v obci
a zvolenými členy jednotlivých zastupizměnilo a udělalo.
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BZ: Jaká je současná pozice obce Bochoř a co čekáte do budoucna?
Obec Bochoř a její vedení po roce 1990 se snaţila stabilizovat ţivot v obci a vybudovat
strategický plán do budoucna, který se postupně podařilo plnit, za přispění různých dotací a
vlastních prostředků.
Jen v krátkosti: byla provedena plynofikace obce, rekonstrukce části elektrického vedení,
opraveny komunikace, byl zaveden vodovod do Včelínů, vybudován bezdrátový rozhlas,
chodník a komunikace do Včelínů, oprava sokolovny a přilehlých prostor, byla vybudována
přístavba základní školy, nové školní hřiště a mnoho dalších akcí.
Samostatnou kapitolou byly katastrofální povodně v roce 1997 a následné odstraňování
škod.
Zde je nutné ocenit práci starostky paní Vlasty Pochylé a celého tehdejšího zastupitelstva.
Zhostili se svého úkolu na jedničku a hlavně s přínosem pro obec Bochoř.
Vybudováním DPS a rozjezdových bytů
zajistili možnost přistěhování nových
občanů a ubytování pro starší místní
osamocené občany.
Obec je zapojena do Dobrovolného
svazku obcí mikroregionu Moštěnka.

Od počátku je náš zástupce členem rady a
obec je velmi dobře hodnocena v celém
regionu.
Obec je také členem Svazu měst a obcí,
Sdružení místních samospráv ČR a
Partnerství MaS Moštěnka.

V budoucnu je naším cílem nadále pokračovat ve zvelebování obce, zatraktivnit lázně a
začlenit je na úroveň, kterou si zaslouţí, zrealizovat cestu a zasíťování pro stavební místa na
Hliníku.
Nejhorším naším strašákem je jiţ dlouhá léta vybudování nové kanalizace. Z našeho hlediska jsme připraveni do toho naskočit „rovnýma nohama“. Máme zpracovanou projektovou
dokumentaci, vystavena potřebná stavební povolení a finance pro pokrytí spoluúčasti k dotaci.
Bez přiznání státní dotace to však nepůjde.
Tak netrpělivě čekáme na vyhlášení dotačního titulu u SFŢP.

BZ: Můžete přiblížit letošní hlavní cíle, vidíte reálně jejich dosažení?
Cíle pro letošní rok jsme si vytýčili jiţ v loňském roce při sestavováním rozpočtu. Jak jiţ jsem
se zmínil v předchozí odpovědi, jsme limitovaní přípravou na budování kanalizace. Naše cíle
byly proto nastaveny jen v rámci vyrovnaného rozpočtu (bez zapojení zůstatků na účtu). Ze
zdrojů roku 2011 tak proběhla výměna části stávajícího veřejného osvětlení za nové s
pouţitím úsporných LED svítidel, kde jsme získali 50% dotaci z POV OK. Do konce roku
bude vypracovaná projektová dokumentace včetně stavebního a územního rozhodnutí komunikace pro stavební místa na Hliníku. Dále mimo pravidelné údrţby si občané mohli
všimnout, ţe byl proveden nátěr části fasády DPS, který bude dokončen ve dvorním traktu
příští rok. Pokračují práce v lázních, které připravujeme pro získání statutu Nestátního zdravotnického zařízení. Při plnění vytýčených cílů vyuţíváme maximálně pracovníků pro VPP z
úřadu práce a tím šetříme v nemalé míře vlastní finanční prostředky.

BZ: Angažujete se v aktivitách Sdružení místních samospráv (SMS) v ČR, co
mohou tyto aktivity přinést obci Bochoř?
Účastním se většiny akcí pořádaných SMS z důvodů získávání nových informací, které jsou
potřebné pro naši činnost. SMS zastupuje hlavně malé obce. Jiţ více jak 1000 obcí je členy
a nově je členem dokonce statutární město Zlín. SMS aktivně zastupuje obce a zabývá se
řešením jejich problémů aţ na úrovni vlády, zástupci SMS jsou členy různých komisí. V
poslední době zatím úspěšně řeší problém rušení malých pošt, RUD (rozpočtové určení
daní) a jiné. Aktivity v SMS nejsou přínosem jen pro naši obec, ale pro všechny obce v ČR.
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BZ: Jak trávíte volný čas? Máte vůbec nějaké volnočasové aktivity? Jak nejraději odpočíváte?
Spektrum vyuţití mého volného času je dost široké. Pro čtenáře asi celkem nezajímavé…
Od svých patnácti let věnuji volný čas práci pro Sokol, oddíl kopané, nyní SK Bochoř, někdy
si zahraji volejbal, projedu se na kole a můţete mě vidět na fotbalovém hřišti s přípravkou,
někdy s muţstvem starých pánů.
Velmi úspěšně se dovedu odreagovat při práci v garáţi, na chatě a také na takzvané „pastoušce“, ale dovedu se také uloţit na gauč k televizi…
Nemohu také nevzpomenout můj spokojený pohled na veselé děti na vybudovaném dětském
hřišti u sokolovny - sledováno z lavičky u udírny.

BZ: Co byste popřál své obci a jejím občanům do budoucna?
Hlavně klidné souţití, pohodu mezi občany a představiteli obce, zdraví, a také aby nikdo
nezapomněl, co znamenají slova vzájemná úcta, tolerance a porozumění. Zkrátka pohodové
ţití v naší obci.
V neposlední řadě bych také uvítal dostatek obecních finančních prostředků na budování
dalších cílů a přání.

Děkuji za Vaše odpovědi a přeji hodně dalších úspěchů v pracovním i osobním
ţivotě.
_mš-

Chtěli bychom poděkovat obecnímu úřadu, ţe nám seniorům, kteří chodíme ze hřbitova, dopřáli odpočinek na lavičce Na Dílech. Na lavičce
odpočívají i mladí a tak je všestranně vyuţita. Děkuje Soňa Bednaříková

Zapište si do diáře: 30. října 2011
Svatohubertská mše

Ve dnech 2. - 3.12.2011 proběhne v mateřské škole jiţ tradiční „vánoční
výstava.“ Budou vystaveny práce dětí z různých materiálů, školka bude
vánočně vyzdobena a nebudou chybět ani práce dospělých.

Bochořský zpravodaj: vydává a tiskne OÚ Bochoř
Počet výtisků dle potřeby, cena 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla: 10. 12. 2011.
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