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Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
Při čtení těchto řádků na nás všechny
bude dýchat očekávaný předvánoční
čas. Jistě se budeme zamýšlet nad
právě končícím se
rokem 2011 a připravovat se na nový
přicházející rok. Je
pravidlem, že všichni
ve svých rodinách v
tomto období hodnotí úspěchy a také
nedostatky v uplynulé době. Členové zastupitelstva obce nemohou být výjimkou
a musí se zodpovídat svým voličům a
občanům. Již několik let se zástupci
obce snaží plnit své plány a předsevzetí na základě zodpovědně sestaveného a schváleného rozpočtu. Náš
rozpočet je každoročně vyrovnaný,
přes
zrealizování
mnoha naplánovaných cílů bývá plněn
a ještě se nám daří
něco ušetřit. Stát se
k nám nechová právě mateřsky a rok od
roku se snižují státní
příjmy do rozpočtu.
Jistě si všímáte různých
nátlakových
akcí, ze strany starostů menších obcí.
Poslední velká, nepřehlédnutelná akce

byla na podporu RUD, kdy se nás v
Praze před Úřadem vlády sešlo více
než 1000 starostů obcí. Pan premiér
vystoupil se slibem o
projednání ve vládě,
a jak je časté, svůj
slib nesplnil. Proto
ještě dnes visí na
našem OÚ protestní
vlajka, kde je znázorněný rozdíl mezi
příjmy na občana
Prahy a ostatních
obcí.
Ani tato skutečnost
nás nesmí odradit od plnění úkolů,
kterými nás svou volbou pověřili voliči
obce.
V letošním roce jsme splnili, v rámci
možností, všechny naplánované akce,
v oblasti údržby obce, občané si určitě
také všimli opravené
komunikace do Včelínu kolem plotu
letiště, dále vyměněných osvětlovacích
těles u hlavní silnice
obce.
V oblasti kultury pořádáme již tradiční
akce spojené s oslavami hodů, dále
jsme nápomocni u akcí pořádaných
místními spolky a zájmovými skupi-
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nami. Konkrétně se však musím zmínit
o pořádání „Mikroregionálních slavností“ a SOVĚ 2011.
Chválím všechny občany a členy
spolků, kteří se zúčastnili příprav a
vlastní organizace. Mikroregionální
slavnosti byly velmi kladně hodnoceny
na celém území mikroregionu Moštěnka, soutěž SDH - Sova 2011 byla již
desátá v řadě. Zajímavostí je, že je
jedinou soutěží takového rozsahu v republice. Všechna čest našim organizátorům z řad SDH.
Předvánoční čas nám také velmi
zpříjemnila návštěva „Vánoční výstavy“
v mateřské škole a „Předvánoční
jarmark“ seniorů.

Třetí adventní neděli si občané mohli
poslechnout dva adventní koncerty.
Jeden v kostele a druhý již tradičně v
prostorách DPS.
Vánoční pohodu a „Setkání u punče“ si
půjdeme, jako již každoročně, zpříjemnit k
nově nastrojenému stromečku. Závěr roku
2011 s uvítáním nového roku oslavíme na
stejném místě s tradičním ohňostrojem a
douškem dobrého moku.

I v následujícím roce 2012 budeme v
rámci rozpočtu opět plnit představy
občanů a nás zastupitelů. Nad rámec
rozpočtu jsme rozhodnuti realizovat jen
akce v případě úspěšného získání
dotací.
V krátkosti chci nastínit jen část akcí,
které nám umožňuje rozpočet.
Provádět údržbu zeleně v každoročním
rozsahu, provádět základní opravy na
obecních budovách OÚ, DPS, HZ a

bytovky. Část investic uvolnit na opravu v lázních, v rámci úspory energií vyměnit vstupní dveře sokolovny, vymalovat sociální část a provést nátěr
parket.
Opět se zaměříme na
opravu některé z polních cest,
dále budeme pokračovat
v
čištění
kanalizačních řadů a jímek.
V plánu máme také realizovat komunikaci včetně inženýrských sítí v ulici
Hliník pro nová stavební místa a pokračovat v montáži nových úsporných
LED svítidel veřejného osvětlení v ulicích Školní a Partyzánská.

Zmíněné dva poslední plány budou
realizovány jen na základě úspěšných
žádostí o dotaci.
Již jsem se zmínil v úvodu, končí letošní
rok 2011 a uvítáme rok 2012.
Dovolte mi, abych využil této možnosti a
popřál Vám pohodové prožití Vánočních
svátků, do nového roku hlavně pevné
zdraví, krásné soužití v rodinném kruhu a
mnoho osobních úspěchů.

Za všechny si přeji, aby se všichni naši
občané k sobě chovali ohleduplně a
nezapomínali na význam slova tolerance.
Těším se na setkání s Vámi „U punče
pod stromečkem a u Novoročního
ohňostroje“.
Ivan Michna, starosta
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Řádky ze zastupitelstva
Dovolte, vážení spoluobčané, abych se
v této části zpravodaje věnoval záležitostem, které byly, a vzhledem k
uzávěrce tohoto čísla také budou, projednávány na zasedáních Zastupitelstva obce Bochoř (dále jen ZO) č.
12 až 14.
Vzhledem k ukončení III. čtvrtletí byli
zastupitelé informováni o plnění obecního rozpočtu na rok 2011, přičemž
bylo konstatováno, že čerpání schváleného rozpočtu probíhá standardně a
zásadní akce rozpočtu byly dokončeny, příjmová oblast nevykazuje zásadnější odchylky oproti předpokladům.
Dále byly projednány návrhy
na sestavení rozpočtu obce
na rok 2012, které vycházejí z
Programu obnovy obce na
roky 2007 až 2013, nezbytných výdajů na zabezpečení standardní péče o obecní majetek a fungování obce,
avšak počítají i s avizovaným
snížením daňové výtěžnosti,
které přináší hrozící návrat
ekonomické krize. I tak však
vznikl rozpočet, který počítá s využitím
zdrojů roku 2012 bez zapojování
rezerv vedených na běžném účtu
obce.
S těmi je i nadále počítáno k pokrytí
části nákladů na budování nové
kanalizace, které budou hrazeny z
vlastních zdrojů.
Více k plánovaným akcím naleznete ve
starostově úvodníku.
V rámci přípravných prací na rok 2012
byl projednán i plán kulturních akcí na
rok 2012. Ten naleznete jako samostatnou informaci v závěru tohoto
vydání Bochořského zpravodaje.

Po uplynutí zákonné lhůty byl projednán a schválen návrh na delegování
nového zástupce obce ve školské radě
naší základní školy. Důvěru opět dostala Mgr. Helena Zatloukalová.
Zastupitelé také schválili uzavření
Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o
připojení stavebních míst v ulici Hliník
(včetně úhrady podílu na nákladech).
Po uzávěrce tohoto vydání se
zastupitelé
sešli
na
posledním
letošním, tj. čtrnáctém ZO, aby schválili
rozpočet na rok 2012, projednali finální
rozpočtové opatření roku
2011, novou OZV č. 3 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a využívání
a odstraňování komunálních
odpadů a nová pravidla pro
přidělování obecních bytů.
Předpokládám, že by navrhovaná znění měla být schválena bez zásadních připomínek.
K definitivní podobě rozpočtu
na rok 2012 i k pravidlům
přidělování obecních bytů se
vrátíme v příštím vydání Bochořského
zpravodaje.
Poplatek za komunální odpad se
nemění, zůstává na dosavadních 456
Kč na poplatníka a rok.
Vážení spoluobčané, zachovejte nám
přízeň i v roce 2012.
Vynasnažíme se, abychom Vaši
dosavadní důvěru nezklamali, a budeme pokračovat v dalším rozvoji naší
obce.
Příjemné prožití nadcházejících svátků
Vám všem přeje Jiří Chrastina,
místostarosta
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Školička, školka, škola
Základní škola Bochoř
Dovolte mi, abych se přidala k přáním žáčků naší školy a popřála Vám všem opravdu
klidné
prožití
svátků
Vánočních, hodně zdraví,
štěstí a optimismu do roku
2012.
Snad se nenaplní černé
scénáře, které v poslední
době slýcháme ze všech
stran a nastane obrat k
lepšímu,
především v
oblasti zaměstnanosti a růstu ekonomiky.
I školství čekají mnohé
změny, v legislativě i financování. Doufáme, že se podmínky pro vzdělávání na naší škole nezmění a všichni
pedagogové a zaměstnanci naší školy se budou dále snažit co nejlépe plnit své
úkoly, aby pomohli našim školákům s těmi základními školními stavebními kameny,
na nichž budou stavět celý svůj život.
Marcela Červinková, ředitelka školy
Vánoce
Vánoce jsou krásné svátky. Sejdeme se s celou rodinou. Děláme
zvyky, třeba pouštíme lodičky, rozkrajujeme jablko.
Pečeme perníčky. Na Štědrý den nikdo nejí maso, večer máme
kapra s bramborovým salátem.
Pak jdeme ven podívat se na zlaté prasátko.
Veselé Vánoce přeje Anička Volková.
Vánoce slavíme 24. prosince. Asi týden před
vánocemi se na náměstí rozsvěcuje vánoční
strom. Každý má rád Štědrý den, kdy se
rozdávají dárečky, ozdobují se vánoční
stromky a dělají se kapříci.
Ve školách děti nacvičují besídky.
Veselé Vánoce přeje Honza Dobeš, 4. ročník

O vánocích se slaví, že se narodil Ježíš Kristus. Vánoce jsou dny
hojnosti, odpuštění, radosti a lásky. Dávají se dárky, peče se cukroví a
podobně. 24. prosince je Štědrý den.
Někteří lidé slaví vánoce podle tradic, například rozkrajují jablka, tvoří
se lodičky ze skořápek ořechů, povídají se pohádky, zpívají se písně.
Vánoce je nádherný a pěkný čas.
Říká se, že Ježíšek roznáší o vánocích dárky. V některých zemích
říkají, že roznáší dárky Santa Claus. Santa nosí červený oblek a létá
ve velkých saních, které táhnou sobi.
Kája Váňová, 5. ročník
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Vánoční výstava v mateřské škole
Ve dnech 2. a 3. prosince byla
uspořádána v mateřské škole Vánoční
výstava. Završila se doba plánování,
práce a chystání mnoha dnů. Děti a
dospělí se pochlubili výrobky z papíru,
keramiky i dalších materiálů.
Vystaveny byly stromečky, andílci,
svícny, čertíci.
Své výrobky presentovaly i děti ze ZŠ
v Bochoři.
Vystaveny byly výrobky z keramiky,
textilu, ručně dělané svíčky, malované
obrázky na hedvábí. Rovněž některé
maminky přispěly svými výrobky k
obohacení naší výstavy. Jednalo se
hlavně o perníkové nápady, adventní
svícny, papírové pletení.

Také rodiče se svými dětmi zdobili
různými technikami papírové baňky,
které byly vystaveny v prostorách MŠ.
Několik bochořských občanů pomohlo
s dodáním jehličnatých větví a pan
hajný přivezl čerstvě uřezané stromečky. Všem patří náš velký dík.
Výstavu navštívil úctyhodný počet lidí
místních i přespolních, přijely i děti ze
ZŠ a MŠ Vlkoš.
Nazdobené prostory se všem líbily a
návštěvníci nešetřili chválou. Za slova
uznání všem děkujeme.
Přejeme krásné Vánoce a v novém
roce 2012 pevné zdraví.
Děti a kolektiv MŠ v Bochoři
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Školní jídelna
Školní jídelna v Bochoři byla uvedena do provozu 01.09.2006 v budově DPS.
Hlavní činností je stravování dětí v mateřské a základní škole. Provozujeme i doplňkovou činnost, která slouží k zajištění stravování cizích strávníků.
Vaříme podle vyhlášky a norem školního stravování.
I omezující a velmi přísná pravidla
nám umožnila v tomto mikulášském
čase vnést jako doplněk k obědu
vlastní perníkový výrobek.
Zručnost kuchařek a chutný
níkový recept je ideální spojení
brému mlsání. Doufáme, že
mikulášskou nadílkou potěšili
malé i velké jedlíky.

perk dojsme
naše

Všem strávníkům děkujeme za přízeň a doufáme, že naše jídelníčky
osloví další řady strávníků.
Krásné prožití Vánočních svátků a
úspěšné vkročení do nového roku
2012 Vám přejí zaměstnanci
školní jídelny.

Máme rádi Vánoce, je to veselý čas. Lidé se o Vánocích sejdou u vánočního stromečku v
dobrém a na zlé se snaží zapomenout. Pod stromečkem je velmi mnoho dárků pro malé i
dospělé. Při rozbalováni dárků se poslouchají koledy. Na druhý den chodí všichni k babičkám a tam taky jsou nějaké dárky. Přejeme šťastné a veselé Vánoce a k tomu pěkný
Silvestr.
Potom se lidé sejdou na Silvestra a přejí si šťastný nový rok. Vánoce utečou, přijde jaro
a je tu zase léto. Uběhne podzim a jsou opět Vánoce. To píšu pro radost všem lidem.
Šárka Kubíková, 5. ročník.

O Vánocích se lidi scházejí, aby si řekli, jak se mají rádi. Dávají si dárky pro radost jiným. Je to vánoční
svátek. Pečou vánoční perníky a jiné pečivo.
Je to velmi významný den pro všechny občany. Zdobí se stromeček, zpívají se koledy a písně o Vánocích. Všichni jsou na sebe milí. Někdy hledají hvězdičku v rozkrojeném jablíčku, aby se dověděli, jestli
budou zdraví. Děvčata hážou botu, aby věděla, kam se která vdá.
Vánoce jsou krásné svátky, vždyť 24. prosince se narodil Ježíš Kristus.
Michal Kopčan, 5. ročník
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Adventní koncert v kostele
V neděli 11. prosince 2011 ve 14.30 hod. se uskutečnil v našem chrámu sv. Floriana
„Adventní koncert přerovského komorního orchestru.“
Posluchači, kteří se rádi potěší hodnotnou hudbou, zcela zaplnili místa v kostele.
Přivítal je P. Petr Wardecki a popřál pěkný poslech.
Zazněly skladby H. Purcella, F.O. Manfrediniho, T.N. Koutníka, T. Albioniho a A.
Corelliho.
Mistrovské provedení komorního orchestru navodilo příjemnou předvánoční pohodu.
Děkujeme umělecké vedoucí p. Aleně Holčákové i všem, kteří se svým uměním na
koncertě podíleli.

Adventní posezení v DPS
V neděli 11.12. odpoledne se sešli v jídelně DPS ti, kteří si chtěli udělat pěknou
chvilku s přáteli a zazpívat si vánoční písně se členy Brněnské tiskové misie. Někteří
měli zážitek z poslechu vánočních
melodií zdvojený, protože přišli do
DPS z kostela, kde se zúčastnili
koncertu přerovských hudebníků.
Adventní koncert v DPS je již
tradičně od povodní v roce 1997
záležitostí
komunikace,
spolusouznění, a s postupem času také
přátelství mezi některými bochořskými občany a členy BTM.
Protože to byli právě oni, jmenovitě
RNDr. Petr Kolek, kteří jako jedni z
prvních nabídli v červenci 1997
naší obci svou pomoc. V následujících letech pak opakovaně přijížděli minimálně
jednou do roka, aby svým hudebním vystoupením udělali radost těm, kteří přišli, aby
si
udělali hezkou
chvilku.
Protože členové BTM
mají velmi blízko k
několika brněnským
výtvarníkům, pomohli
nám některé z nich
zkontaktovat a tak
mohly vzniknout výstavy Marie Plotěné,
Vlasty
Švejdové,
Zuzany Kyselkové a
Jarmily Jersákové a
vernisáže jejich několika podzimních výstav doprovodily svýBochořský zpravodaj, strana 7

mi hlasy Libuška a Jarmilka Ranšovy za hudebního doprovodu svých kolegů.
Jak mohou potvrdit účastníci tohoto koncertu, setkání s pracovníky BTM je vždy
záležitostí milou, úsměvnou a povzbuzující, jejich písně, pocházející většinou z jejich
tvorby, jsou velmi pozitivní. Moc hezké na těchto koncertech bývá to, že několik písní
si také posluchači zazpívají spolu s účinkujícími.
A že máme v Bochoři zpěvačky!
Letošní adventní koncert máme za sebou, před námi jsou Vánoce.
Přeji všem, aby si je prožili v klidu a pohodě a všem přeji také úspěšný celý příští rok.
Františka Michnová, knihovnice

Klub seniorů
Krásné vánoce s vločkami štěstí,
zabalené kouzlem lásky,
přikryté peřinou splněných přání
a šťastný nový rok 2012.
Toto přání, které dostali všichni, kteří se našeho prosincového setkání seniorů 09.12.
zúčastnili, bylo mottem celého sobotního odpoledne.
I my senioři jsme stejně jako všichni ostatní lidé v tuto adventní dobu svátečně
naladěni, a proto jsme naše setkání pojali vánočně. Na úvod paní Heroutová přednesla báseň „Štědrý večer“ a paní Chrastinová přečetla krásné adventní povídání o
čtyřech svících. Poté si celý sál zazpíval směs vánočních koled, jak starších, tak
novějších. Věříme, že se takto vánočně laděné setkání všem zúčastněným líbilo.
Na naše setkání jsme pozvali
také naše hosty, kteří s klubem seniorů už
po mnoho let
spolupracují.
Za Obec Bochoř naše pozvání přijal místostarosta pan
Ing. Jiří Chrastina, který nás
všechny seznámil s děním v
obci jak v letošním roce, tak s
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plány na rok 2012. Poděkoval také klubu seniorů za účast na akcích pořádaných
obcí, ať už to byly bochořské hody nebo setkání mikroregionu Moštěnka.
Poděkovali jsme také panu J. Bednaříkovi, panu O. Pluhařovi a paní R.
Zanáškové za mnoholetý hudební doprovod našich seniorských setkání. Také
touto cestou jim ještě jednou moc děkujeme.
Pak už naše setkání probíhalo tradičně. Stejně jako jindy jsme popřáli našim jubilantům, kteří své narozeniny oslavili jak v měsíci listopadu, tak v prosinci. Rozdali
jsme vánoční balíčky a po dobrém občerstvení jsme se s přáním všeho nejlepšího rozešli a už nyní se všichni těšíme na naše další setkání, které bude 11.02.2012 jako
tradiční Papučový bál.
Den před naším prosincovým setkáním a to v pátek 09.12. jsme uspořádali náš, v
pořadí druhý, seniorský vánoční minitrh spolu s výstavkou betlémů a ukázkou vánočního stolování jak v dřívějším, tak také v současném aranžmá. Připravili jsme také
ukázku toho, jak
se dříve zdobil
vánoč-ní stromek,
kdy
nebylo
blyštivých
a
zářivých ozdob.
Za trpělivou přípravu a uskutečnění
této výzdoby výbor
klubu
seniorů
děkuje paní M.
Schillingové.
Počasí nám sice
nepřálo, ale přesto
přišlo dost návštěvníků.
Výbor klubu seniorů touto cestou moc děkuje žákům naší MŠ, které
spolu se svou učitelkou paní J. Vaňkovou nám náš
minitrh krásným pásmem písniček, koled a
tanečků za-hájily. Děti byly úžasné a mnohým z
nás vehnaly slzy do očí. Také děkujeme všem,
kteří nám na tu-to akci přispěli svými výrobky. Už
zmiňované MŠ, dále žákům ZŠ za nádherné
výrobky z keramiky a vůbec všem seniorům, kteří
se do této akce za-pojili. Uvidíme, zda se tato
tradice udrží i v násle-dujících letech.
Závěrem znovu přejeme to, co je napsáno v úvodu
našeho článku, a přidáváme přání, ať se všem našim spoluobčanům v novém roce splní to, co si
budou přát.
Výbor klubu seniorů
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Aktuality z MS Hloužek
30.10.2011 v místním kostele sv.
Floriána myslivecké sdružení „Hloužek“ Bochoř uspořádalo ve spolupráci
s místní farností již 5. troubenou Svatohubertskou mši.
V dušičkovém čase se snažíme
připomenout odkaz sv. Huberta – patrona všech myslivců. Touto společenskou akcí se tedy snažíme vzdát
hold bohatým mysliveckým tradicím v
návaznosti na kulturní odkaz myslivců
z minulosti.
Tato událost vždy mívala v historii obcí
v českých zemích
vysokou
úroveň a cech
myslivců byl nedílně považován
za
důležitou
součást společenského života
na vesnicích.
Přestože nás v
MS
„Hloužek“
Bochoř
není
mnoho, tak i my
jsme přišli s
nápadem ukázat veřejnosti,
že myslivost není jen lov zvěře.
Je to hluboká životní filozofie s
patřičnými zákonitostmi, které vycházejí ze znalostí tradic, péče o zvěř, přírody, dále z obyčejné slušnosti a zájmu
účastnit se dobrovolně na práci v přírodě a na společenských akcích v obci.
Věříme, že naše práce má smysl a
stále širší ohlas veřejnosti nejen v Bochoři, ale i v okolních obcích nás v tom
utvrzuje.
Velký podíl na zdaru této společenské události má především
páter Piotr Wardecki.
Laskavým slovem se zasloužil o příjemný zážitek, spolu s evropsky uznávanými trubači ze Zábřehu na Moravě,

kteří do dušičkové atmosféry rozezvučeli své lesnice. O kvalitě loveckých
fanfár není pochyb, neboť námi pozvaní trubači jsou mnohonásobní vítězové mezinárodních soutěží.
Pro dokreslení uvádím, že ve dnech 8.9.října troubili v sídelním kostele
pražského arcibiskupa, katedrále svatého Víta v Praze.
Jsme velmi rádi, že až budeme zase
za rok pořádat již v pořadí 6. troubenou
Svatohubertskou mši, tak trubači ze
Zábřehu s námi již ve svém plánu na

rok 2012 znovu počítají.
Věříme, že naše aktivita v této oblasti,
může být inspirací pro další myslivecké
kolegy.
Uspořádání takové společenské akce
se vyplatí a veřejnost si tento zážitek
určitě zaslouží prožít.
MS Hloužek si současně s končícím
rokem 2011 dovoluje popřát všem
spoluobčanům příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví
v novém roce 2012.
Za MS Hloužek
Oldřich Kornel

Bochořský zpravodaj, strana 10

Český svaz chovatelů ZO Bochoř
Blíží se konec roku 2011 a stejně jako
všichni lidé, tak se i chovatelé těší na
Vánoce.
Na svátky klidu a míru, na svátky pohody a rodinného štěstí, na setkání s
přáteli a na své miláčky.
Poslední akcí, které jsme se v letošním
roce zúčastnili nejen se svými zvířaty,
ale také jako aktivní pořadatelé byla
VIII. Výstava Moravy a Slezska na výstavišti v Přerově. Jedná se o největší
chovatelskou výstavu na Moravě a v
rámci ČR jde o pátou největší výstavu.
Ta letošní konaná ve dnech 25.–26.
listopadu, byla opravdu vydařená.
Vystaveno bylo více jak 1000 králíků,

650 holubů, 750 kusů drůbeže, 200
kusů okrasného ptactva a papoušků,
ukázka chovu ovcí a koz a oslík Mikeš.
Z naší organizace se výstavy zúčastnili
tři chovatelé.
Na svá zvířata v sekci králíků získali tři
čestné ceny, v sekci holubů jednu
čestnou cenu a stejně tak jednu
čestnou cenu v sekci drůbeže.
Účast na této výstavě byla vrcholem
výstavní činnosti naší organizace.
Vážení přátelé, spoluobčané.
Klidné prožití svátků vánočních,
štěstí a zdraví v roce 2012
přejí chovatelé.

SK Bochoř si Vás dovoluje pozvat
v pátek 23. 12. 2011 v 17.00 hod. na již tradiční
VÁNOČNÍ PUNČ pod stromečkem.
Těšíme se na Vás
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Slovo k lázním
Po roce provozu lázní můžeme bilancovat jejich činnost. Na podrobné
ekonomické rozbory je však ještě brzy.

Bochoř jsou v provozu. Tady máme
před sebou velký kus práce nejen v
mikroregionu Moštěnka, ale na celé
Moravě.
Velmi si cením toho, že vedení obce
našlo prostředky pro zachování takových zařízení, jako jsou lázně nebo
DPS. Myslím si, že tato zařízení jsou
potřebná pro obec a hlavně pro
seniory, že nemůžou být chápána jen
jako výdělečná podnikatelská činnost.

Jisté je, že přesto, že budou v červených číslech, situace se poněkud
zlepšila díky zvětšenému mediálnímu zájmu (inzeráty v novinách,
Kabelová televize Přerov a Český
rozhlas Olomouc), jakož i osobním
náborem v organizacích a u podnikatelů.
V této činnosti hodláme pokračovat
i v příštím roce ještě intenzivněji,
aby lázně Bochoř vešly do podvědomí občanů v co nejširším okolí.
Velmi nás poškodilo období, kdy
předchozí majitel, Město Přerov,
přerušilo téměř bez upozornění
provoz, jak se říká, ze dne na den.

Ještě dnes se při náborových návštěvách setkáváme s podivem, že lázně

Jsem velmi rád, že obec Bochoř a
její zastupitelé mají zájem na modernizaci zařízení, zvýšení návštěvnosti, snížení nákladovosti a
tím i snížení ztrátovosti.
Jak již bylo psáno v minulých zpravodajích obce, záleží na každém z

nás, občanů Bochoře, jak pomůžeme
provozu. Jednak zvýšenou návštěvností a také propagací lázní mezi svými známými, spolupracovníky, rodinou
apod.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří již
tak činí a všem dalším, kteří se
přidají.
Jménem svým a jménem všech
zaměstnanců lázní bych Vám chtěl popřát mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2012.
Lázním přeji vyšší návštěvnost a tím i
tolik potřebnou prosperitu.
František Kavka
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Dovolte mi seznámit se, aneb žijí mezi námi
Redakce Bochořského zpravodaje pokračuje v neformálním přiblížení osobností,
které žijí, či pracují v Bochoři.
Dnes s místostarostou obce Bochoř, ing. Jiřím Chrastinou.
BZ: Pane místostarosto, rádi bychom pokračovali v sérii článků s místními
osobnostmi krátkým rozhovorem s Vámi. Můžete nám odpovědět na několik
otázek?
Dobrý den, myšlenka obohatit Bochořský zpravodaj obdobnými rozhovory se mi velmi líbí. Nepovažuji se
sice za osobnost, ale rád
Vám na Vaše otázky odpovím – tedy pokud budu
znát odpověď.
BZ: Jak dlouho pracujete v Zastupitelstvu
obce Bochoř a kdo nebo co Vás k této práci
přivedlo?
V zastupitelstvu působím
nepřetržitě od roku 1998
a odpovědět mohu na
obě části Vaší otázky.
Takže nejprve kdo: byla
to tehdejší starostka paní Vlasta Pochylá, která mě před zahájením volebního období
1998 – 2002 požádala, jestli bych nemohl zvážit svoji účast na její kandidátce.
A co bylo to druhé, co mě k této práci přivedlo? To je ta skutečnost, že můj otec, Jiří
Chrastina byl prvním místostarostou polistopadového vedení obce a já chtěl vyzkoušet, jestli bych mohl být také platným zastupitelem. To, že se stanu po panu
Františku Lapčíkovi historicky třetím novodobým místostarostou, jsem v té době
vůbec neočekával. Po složitých začátcích, v době dokončování obnovných prací po
povodních 1997, to nebylo vůbec lehké, ale díky paní Pochylé a zřejmě i díky mé
profesi, jsem se postupně začal v komunální politice orientovat a vydržel zde dodnes.
Zodpovědně však mohu říci, že se stále učím a v současné době jsem rád, že jsem s
nynějším starostou panem Ivanem Michnou dokázal najít společnou řeč a že již druhé volební období „táhneme tu obecní káru bok po boku“.
BZ: Jste neuvolněným místostarostou po celou dobu Vašeho působení ve vedení obce. Prozraďte našim čtenářům, jak se tato funkce „snáší“ s Vaším
zaměstnáním?
Ano, to je pravda, jsem neuvolněný místostarosta a skloubit moje zaměstnání s touto
funkcí nebývá někdy úplně jednoduché. Od ukončení ekonomické fakulty Vysoké
školy báňské v Ostravě pracuji po celou dobu v přerovské PRECHEZE, přesněji do
roku 1991 to byly Přerovské chemické závody s.p. a teprve potom PRECHEZA a.s.
Začal jsem jako referent plánu výroby, po roce jsem přešel na post provozního
ekonoma výroby titanové běloby a po privatizaci v roce 1997 jsem se stal vedoucím
útvaru Práce a mzdy. Od roku 2000 pracuji jako vedoucí útvaru Finance. Při přeBochořský zpravodaj, strana 13

vedení na můj současný post v PRECHEZE bylo skutečně velmi složité skloubit nové
úkoly v zaměstnání a funkci místostarosty. V té době jsem skutečně zvažoval, zda
vůbec budu opět kandidovat. Situace se ale postupně uklidnila a dnes jsem rád, že
jsem se tehdy rozhodl pokračovat.
BZ: Jak vidíte současnou obec Bochoř, v jakém je stavu a jakou má budoucnost?
Obec je vybavena solidní infrastrukturou, po povodních z roku 1997 došlo k postupné
obnově komunikací, chodníků, obecní zeleně, byly vystavěny nové obecní byty i Dům
pro seniory, jsme schopni průběžně obsazovat kapacitu naší mateřské školy i
základní školy místními dětmi. Počet obyvatel se ustálil na cca 1 tisíci a do budoucna
plánujeme využít obecní pozemky, které jsou v zastavitelné části územního plánu k
odprodeji jako stavební místa.
Citlivým využíváním obecních prostředků se snažíme zachovat zásadní finanční rezervy obce a stále být připraveni k vybudování nové oddílné kanalizace, kterou bez
dotačních zdrojů nejsme schopni realizovat. Postupně se nám snad daří zlepšovat
spolupráci mezi místními spolky, kluby, sbory, obecním úřadem a občany, a to i
přesto, že blízkost Přerova nám ubírá část potenciálních hostů a účastníků na našich
společenských akcích.
A kde vidím budoucnost?
Přál bych si, aby stávající fungování obce bylo v budoucnu vylepšováno zdroji z
lázeňských služeb, aby se v obci probudil podnikatelský sektor, aby se občané a také
lázeňští hosté mohli stravovat celoročně v místní restauraci, zajít na kávu do kavárny
či na víno do vinárny, zahráli si bowling či zašli do sauny. Uvidíme, co přinesou další
léta. To jsou moje sny a přání, jako ekonom vidím situaci bohužel poněkud střízlivěji.
BZ: Co Váš volný čas, stíháte si užít rodinu a máte nějaké koníčky?
Tady už je to horší. V poslední době jedu takzvaně naplno, což se projevuje i v
nárocích na čas pro rodinu či koníčky. Jsem si vědom, že tím porušuji nutnou životní
harmonii, ale budu muset vyčkat, až přijde nějaká lepší doba. V každém případě
jsem rád, když se najde chvilka na posezení s přáteli, rád zajdu na bowling nebo do
sauny, mám rád pohled na udržovanou zahradu, miluji oheň v jakékoliv užitečné podobě (a také pochutiny z ohně vycházející) a také rád a velmi dobře vařím. Už jsem
uvažoval, že bychom v Bochoři uspořádali gulášové klání nebo něco podobného.
Uvidíme…
Děkuji za zajímavé otázky a přeji všem úspěšné dny v roce 2012, zdraví, štěstí a co
nejvíce životní pohody.
_mš-

1.etapa opravy veřejného
osvětlení
Projekt je realizován za
finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje z
programu Obnovy venkova
2011 ve výši 293.000,00 Kč.
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Plán kulturní činnosti v obci Bochoř v roce 2012
Leden

Novoroční ohňostroj u hasičské zbrojnice
Školní ples SRDPŠ
Závody v bobování

Únor

Papučový bál seniorů v sokolovně
Šibřinky (18. a 19. 2. 2012)
Vodění medvěda „Masopust“ (18. 2. 2012)

Březen

Po stopách mamuta – výlet SK

Duben

Návštěva dětí MŠ v SDH
Turnaj ve stolním tenise v sokolovně
Pálení čarodějnic v parku u hasičské zbrojnice

Květen

Hodové oslavy 4. až. 6. 5. 2012. - Program oslav
Pátek Hodová veselice
Sobota Lázně Bochoř – den otevřených dveří
Obecní hodové odpoledne v obecním areálu u sokolovny
Neděle Budíček s živou hudbou
Slavnostní nástup u SDH
Průvod k pomníku padlých, položení věnců
Mše v kostele sv. Floriána
Fotbalové zápasy na místním hřišti
Hodová neděle SDH
Den matek – MŠ na DPS

Červen

Mezinárodní den dětí – zábavné školní odpoledne na hřišti
u sokolovny
Setkání obcí MM
„Školní jarmark“ - Rozloučení s „páťáky“

Červenec
Září
Říjen

Pohár starosty a Hasičská soutěž mikroregionu Moštěnka 7. 7. 2012

Noční soutěž hasičů „Bochořská Sova“ 15. září 2012
Drakiáda ZŠ a MŠ
Uspávání broučků a lampiónový průvod
Mikuláš v MŠ 5. 12. 2012
Senioři – Vánoční minitrhy sokolovna, vystoupení dětí MŠ

Prosinec

Setkání občanů pod Obecním vánočním stromem – Vánoční
punč 23.12.2012

Vánoční besídka ZŠ
Vystoupení dětí MŠ v DPS
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Veselé vánoce a šťastný nový rok 2012 přejí pracovnice
samoobsluhy v Bochoři
Lenka Bartáková, Jana Dýčková, Lida Poskočilová

Vánoční prodejní doba
pátek 23. 12.
6 - 15
středa 28. 12.
sobota 24. 12.
6-9
čtvrtek 29.12.
neděle 25. 12.
zavřeno
pátek 30. 12.
pondělí 26. 12.
zavřeno
sobota 31. 1.
úterý 27. 12.
7 - 12
neděle 1. 1. 2012
2.1. - 4. 1. 2012 - Inventura - ZAVŘENO

7 - 12
7 - 12
7 - 15
7 - 11
zavřeno

Když nevíte za nákupem kam, přijděte klidně k nám.
Uvítáme Vás úsměvem, a jistě odejdete s plným košíkem.

Děkujeme všem zákazníkům za přízeň v minulých letech
a těšíme se na Vás v roce 2012.

Nabídka České podnikatelské pojišťovny

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., člen skupiny Vienna Insurance Group, pojišťovací kancelář Čechova 13 v Přerově, si dovoluje Vašim občanům, zdarma nabídnout službu:
– konzultace a možnost úpravy starších pojistných smluv na nemovitost/majetek,
které Vaši občané mohou mít uzavřené i z dřívějších let.
Jelikož u starších pojistných smluv může u klientů docházet k tzv. podpojištěnosti a v případě
pojistné události, která může nastat např. vichřicí, krupobitím, pádem stromu na majetek,
povodní, záplavou a jinými, nejen živelnými událostmi, může tak dojít k nízkému, nebo
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žádnému plnění pojišťoven v případné vzniklé škodě právě z důvodů zastaralých smluv
klientů.
V případě zájmu občana o návštěvu kanceláře, je možno navštívit naši pobočku v Přerově
na ulici Čechova 13.
Rádi bychom Vás ještě informovali o právě probíhající akci na pojištění domů, bytů, chalup a
jejich vybavení, kde klientům nabízíme 40% slevu. Tato sleva je časově omezena.

Furišová Ludmila (VPA – ČPP), vedoucí pojišťovací kanceláře
Tel.: 581 202 401, 728 178 300; e-mail: ludmilafurisova@seznam.cz
otvírací doba: Po – Čt 8:30 – 17:00, Pá 8:30 – 16:00.

Trocha dějepisu aneb Staré-li poznáš, pro nové sílíš
Co nás čeká v roce 2012? Něco víme určitě, jiné tušíme a o něčem v tuto chvíli
nemáme sebemenší představu.
Jisté je například to, že rok 2012 bude přestupný a potrvá 366 dnů. Britská královna Alžběta
II. oslaví 60 let panování. V dubnu uplyne právě 100 let od potopení Titanicu. Letní olympijské hry bude hostit Londýn. V USA, právě tak jako v jiných zemích proběhne volba
prezidenta.

Pamatujete si z dějepisu něco o sto let vzdáleném roce
1912?
Tak třeba. Byl zahájen provoz na první trati Slezských zemských drah. Byla zaznamenána obří erupce sopky Vesuv.
Narodily se české herečky Nataša Gollová, Vlasta
Fabianová, nebo František Fajtl, český voják, pilot, účastník
bojů 2. světové války a spisovatel.
František Josef I. vládl Českému a Uherskému království i
Rakouskému císařství, Italskému království vládl Viktor
Emanuel III. a na papežském stolci byl Pius X.

Přitvrdím. Co takhle rok 1812?
V srpnu zvítězil Napoleon I. nad ruskou armádou v bitvě u
Smolenska, aby posléze v listopadu na řece Berezině po zdrcující porážce skončily jeho sny
o světovládě. V tomto roce se narodil Charles Dickens, anglický spisovatel.
František I. vládl Českému a Uherskému království i Rakouskému císařství, papežem byl
Pius VII.
Když se psal rok 1512, tak Českému království vládl Vladislav Jagellonský a byl to i panovník
království Uherského (pocházel z Polska, původem z litevského velkoknížecího rodu; jeden z
nejslabších českých panovníků, neboť jeho vláda vedla k velkému úpadku královské moci),
v čele Francouzského království byl Ludvík XII. (kterého poddaní nazývali Otcem lidu a dožil
se 53 roků), v čele Anglie a Irska stál Jindřich VIII. Tudor (ten je nejčastěji znám poněkud
vyšším počtem manželek - Kateřina Aragonská, Anna Boleynová, Jana Seymourová, Anna
Klevská, Kateřina Howardová a Kateřina Parrová).

Jaké události připíše nastávající rok? I na Tobě záleží.
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Ohlédnutí za právě končícím rokem

Bochořským hasičům, kteří zahájili druhou stovku roků ve své bohaté a úspěšné činnosti, přejeme, aby své znalosti a umění mohli předvádět jen na cvičeních a nemuseli
absolvovat žádný ostrý výjezd.

Zima je fajn, zimu máme rádi. Zimu mají rády naše děti, koneckonců i my dospělí. A i
když opalování u vody je prima, zima taky. A kdo tvrdí, že zima je maximálně o popíjení svařáku a čekání na oblevu, měl by si zkusit některou ze zimních aktivit, kterými
se dá ohromně zabavit.
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Výstava Krásy podzimu si našla své příznivce. Nejen obyvatelé Bochoře, ale i „cizáci“ se přijdou pokochat krásou chryzantém a poté na vkusné výstavě obdivovat umění tvorby klobouků, samozřejmě především dámských. K vidění jich bylo více sto,
chryzantémy jsem nepočítal.

Vítání občánků patří mezi nejkrásnější a nejobdivovanější zvyky v každé obci. Stejně
je tomu tak i v Bochoři. Pro miminka připravit ten nej nej obleček, nabít baterie do fotoaparátů a kamer a může se vyrazit.
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Před turnajem (starých pánů) každý z účastníků říká, že vlastně o nic nejde a je to
jen zábava. Když si šlápnou na zelený trávník, tak naráz je každý Pelé, Masopust či
Cristiano Ronaldo. A oni vážně hrají dobře.

Zapište si do diáře:
Středoevropský čas platí: 1. leden 2012 - 24. březen 2012
Letní čas: 25. březen 2012 - 27. říjen 2012
Středoevropský čas: 28. říjen 2012 - 31. prosinec 2012

Bochořský zpravodaj: vydává a tiskne OÚ Bochoř
Uzávěrka příštího čísla: 15. 3. 2012.

Počet výtisků dle potřeby, cena 10 Kč.
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