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Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
Zima je za námi a nastává nejkrásnější
roční období – jaro. Všem se nám vylepší nálada při práci na zahrádkách a
jarním sluníčku.
Jako každý rok, když nás opustí zima a
roztaje sníh, zjistíme, jak jsme se během zimy chovali při vycházkách s našimi pejsky a jak dodržujeme platné
obecně závazné vyhlášky.
Již dnes máme na stole několik
stížností na majitele psů a to jak na
množství psích exkrementů v zelených
plochách ulic, tak i znečistěné fasády
domů.
Proto, jako každý rok, i letos upozorňuji
občany, kterých se to týká, na do-

držování dané OZV a neznepříjemňování ostatním občanům život v
naší obci.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, na
základě připomínek občanů, řešit tuto
situaci tak, že v obci zabudujeme
speciální koše na psí exkrementy.

Několik let jsme úspěšně zajišťovali
údržbu zeleně a prostranství obce pomocí místních nezaměstnaných občanů prostřednictvím smluv s
Úřadem práce, výkonem
tzv. veřejně prospěšné práce. Poprvé v loňském roce
nastal problém se získáváním těchto nezaměstnaných občanů a letos se
situace ještě zhoršila. I přes
tyto problémy se budeme
snažit zajistit údržbu zeleně
a čistotu obce minimálně na
úrovni předchozích let. Již
jsme si zvykli na určitý stan-

dard pořádku v obci, proto žádám, Vás
občany, z těchto důvodů o pochopení v
případě možných částečných nedostatků a také o pomoc při
úklidu před vlastními domy
a zahradami.
Také
využívám
této
možnosti a žádám občany,
aby nebyli neteční k různým
výstřelkům a nepořádku našich dětí a mládeže. Nahlášení těchto událostí na OÚ
nebo přímo zastupitelům
nám pomůže řešit vzniklé
problémy a zpříjemnit všem
občanům život v obci.
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Musím se také zmínit, že v obci máme
rovnoměrně vybudováno pět sběrných
míst s deseti kontejnery na plast a
sedmi na sklo. I
přes tento dostatečný počet kontejnerů někteří občané klidně odhodí
plastové tašky s
lahvemi mimo kontejner, který je často úplně prázdný.
Je až nepochopitelné, jak se může
někdo takto zachovat.
Obec za odvoz kontejnerů platí a tato
cena se započítává do poplatků za KO,
tak proč ještě platit zaměstnance na
úklid u kontejnerů a znečišťovat si svoje vlastní okolí?
Prosím Vás všechny, kdo bude svědkem takových činů, nebuďte neteční a
ve vlastním zájmu upozorněte tyto
spoluobčany. Stále však věřím, že i
přes výše uvedené problémy patříme
mezi ty obce, kde se pořádek daří
udržovat.
V letošním roce byly a budou pořádány
tradiční kulturní akce. Hlavní jsou, jako každoročně hodové oslavy v
prvním květnovém víkendu, včetně
výstavy drobného zvířectva, překvapením bude výstava na OÚ. V rámci
hodových oslav budou otevřeny i

lázně, a to jak k prohlídce, tak i s
možností využití některých procedur.
Při
sestavování
rozpočtu na rok
2012 se zastupitelstvo obce snažilo
vyčlenit
investice
tak, aby v rámci dostupných
zdrojů
nebyla opomenuta
žádná oblast.
Obec každoročně nezapomíná na podporu činnosti spolků, sportovců a SDH.
Bude také investováno do oprav nemovitostí ve vlastnictví obce jako je
Dům pro seniory, lázně, hasičská
zbrojnice, sokolovna, býkárna.
Další zamýšlené projekty jsou závislé
na získaných dotacích (centrální kanalizace, komunikace a inženýrské sítě
na Hliníku, oprava býčárny na Spolkový a mládežnický dům).
Určitě však budeme pokračovat v opravách polních cest a prostor kolem nich.
V plánu je oprava polní cesty k remízku a již v současné době provádíme
úpravu prostor u chodníku do Včelínů
a u plotu letiště.
K plnění vytýčených cílů a projektů
přeji nám všem hodně zdraví, klidný
rodinný život a příjemné prožití jara.

Ivan Michna - starosta

Řádky ze zastupitelstva
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás v této části Zpravodaje již tradičně seznámil
se záležitostmi, které byly projednávány na zasedáních Zastupitelstva obce v Bochoři
(dále jen ZO), tentokrát Vám přiblížím záležitosti projednávané za ZO č. 14. až 16.
Na čtrnáctém ZO, byl zásadní bodem programu rozpočet roku 2012. Obecní rozpočet je opět postaven jako vyrovnaný a využívá pouze příjmů, které jsou v roce 2012
předpokládány. Obec bude v roce 2012 hospodařit s rozpočtem v úrovni 10,7 mil.
Kč, kdy v oblasti příjmů očekáváme ve srovnání s minulým rokem spíše mírné
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zhoršení. V oblasti výdajů byly do rozpočtu zapracovány standardní nezbytné výdaje
na úrovni minulých let, navíc je počítáno s následujícími mimořádnými akcemi:
opravy polních cest a chodníků, lakování podlahy, vymalování vestibulu a výměna
vstupních dveří v sokolovně, oprava soklů, fasády a rekonstrukce regulace topení na
DPS, oprava soklů, nátěrů a kotlů na obecních bytech, další etapa LED osvětlení
obce, vrata pro požární zbrojnici a rekonstrukce dvou koupelen v lázních.
Na tyto vyjmenované akce je vyčleněno přibližně 1,4 mil. Kč.
Další zásadní problematika, která se projednávala na 14. zasedání ZO se týkala pravidel pro přidělování obecních bytů. Vzhledem k dosavadním zkušenostem z nájemních vztahů zpracovala bytová komise níže uvedené zásady, jejichž dodržováním se
předejde zamezení nárůstu neplatičů a přílivu problematických osob.
Zastupitelé tyto zásady schválili.
Zásady pro přidělování obecních bytů Zahradní ulice (dále OB) a umístění v Domě
pro seniory (dále DPS):
Žádost o přidělení OB si mohou podat
pouze žadatelé, kteří mají rodinné vazby k obci
Bochoř, tj. jsou občany s trvalým pobytem v Bochoři nebo jsou v příbuzenském vztahu k žijícím
občanům s trvalým pobytem v Bochoři
Žádost o přidělení DPS si mohou podat
zájemci v důchodovém věku či plně invalidní
důchodci, vždy je však podmínkou soběstačnost nájemníka a dobrý zdravotní stav. Při
sestavování pořadníku budou mít přednost
žadatelé s rodinnými vazbami k obci Bochoř
Zájemce o zřízení nájemní smlouvy musí
podat žádost na platných formulářích v době od
16.10. daného roku do 15. 10. následujícího
roku (pro účely sestavení pořadníku)
Žádosti posuzuje bytová komise, sestavuje chronologicky řazený seznam žadatelů,
má právo navrhnout starostovi nezařazení žadatele do pořadníku
Pořadníky pro přidělování OB a DPS se sestavují jako průměr vycházející z
anonymních pořadníků jednotlivých zastupitelů – definitivní pořadníky zpracovává
bytová komise
Nájemní smlouvy na OB jsou sjednávány na dobu určitou, s vratnou kaucí ve
výši tříměsíčního nájemného, pro nové nájemníky vždy na období maximálně jednoho kalendářního roku
Nájemní smlouvy na DPS jsou sjednávány na dobu určitou, pro nové nájemníky vždy na období maximálně jednoho kalendářního roku
Nájemní smlouvy jsou z pohledu platné legislativy aktualizovány minimálně
jednou za volební období
Čestné prohlášení k placení závazků bude po nájemnících vyžadováno na doporučení bytové komise.
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Patnácté zasedání ZO mj. projednávalo aktualizaci
Programu obnovy obce na roky 2007 až 2013 (dále
jen Program). Tento Program slouží ke stanovení
prioritních oblastí rozvoje obce a nastavení účinných
opatření k jejich zlepšení.
Je to vlastně nástroj, který je využíván pro zvýšení naší schopnosti využívat příležitostí, které se nabízejí ve
spojitosti se strukturálními fondy a státními programy.
Program zvyšuje šance na úspěch v soutěži o projekty, a to jak v případě státních prostředků, tak v případě prostředků z Evropské unie.
Aktualizace se týkala zapracování faktů a detailů již
ukončených akcí. Plné znění Programu je k dispozici
na internetových stránkách obce (www.bochor.cz).
Zastupitelé dále projednali a schválili novou obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2012 Požární řád obce. Jde o
dokument vycházející z nových obsahových vzorů a
jeho plné znění je taktéž součástí informací na našich
internetových stránkách obce, k nalezení je pod volbou Obecní úřad, a dále podvolba Vyhláška, zákony a usnesení zastupitelstva.
Na 15. zasedání ZO se také projednávalo podání žádostí o dotace, protože v průběhu měsíce února již musí být konkrétní žádosti podány. Starosta seznámil zastupitele s aktuálními dotačními tituly a jejich využitelností pro naše aktivity. Zastupitelé
schválili podání žádosti o dotaci na KÚOK dotační titul č. 2 ve spolupráci s mikroregionem Moštěnka, která by měla umožnit pořízení nákupu kontejneru pro sběrný dvůr.
Dále bylo schváleno souběžné podání žádostí o
dotace na opravu nemovitosti býčárna. V obou
dotačních titulech je podporována činnost obecních spolků a zájmových skupin formou vybudování zázemí pro jejich aktivity.
Dotační tituly jsou podávány na KÚOK, dotační
titul č. 1 a MMR, dotační titul č. 2.
V případě získání dotace Vás budeme o podrobnostech těchto záměrů informovat v dalších vydáních Zpravodaje.
Šestnácté zasedání ZO projednalo žádosti ZŠ a MŠ o ponechání hospodářského
výsledku za rok 2011 v jejich rozpočtech ve formě příspěvku do rezervního a fondu
odměn. Obě instituce také požádaly o ponechání finančních zdrojů z odpisů majetku
v rozpočtech. Zastupitelé tyto žádosti schválili.
Byla projednána a schválena smlouva, která řeší napojení budoucích stavebních
míst na Hliníku k plynárenským rozvodům.
Mnoho příjemných jarních dnů, užívejte si optimistické, sluncem naplněné
okamžiky, které s sebou jarní počasí přináší.
Jiří Chrastina - místostarosta
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Školička, školka, škola
Základní plavecký výcvik dětí MŠ
V lednu letošního roku začalo devět
našich „předškoláků“ jezdit na základní

plavecký výcvik do Přerova. Každý týden ve čtvrtek odjíždějí děti společně
se žáky ZŠ v Bochoři. Dopravu za-

jišťuje pan Pitner a velkou výhodou je,
že děti nastoupí do autobusu před MŠ,
vystoupí u bazénu a totéž funguje i
opačným směrem.
Celkový počet výcvikových hodin je 10,
děti se učí formou hry hlavně správnému dýchání do vody, základním plaveckým tempům, splývání…
Dětem se hry ve vodě moc líbí, jsou
spokojeny a vody už se nikdo nebojí.
Chceme touto cestou poděkovat
jménem dětí a hlavně jménem rodičů
zástupcům Obce Bochoř, která každému dítěti na předplavecký výcvik přispěla částkou 500 Kč.
Ilustrační foto redakce

Jaro v Mateřské škole
Konečně tu máme JARO! Naše děti se těší na hry s míči, švihadly a hlavně na tvořivé hry v pískovišti. Se zájmem pozorujeme probouzející se přírodu a hovoříme o
objevených změnách.
Prima jsou vycházky na hřiště u sokolovny, kde mohou děti zdolávat průlezky a hrát
různé honičky.
V nejbližší době se děti těší na maňáskovou pohádku „Prasátka na cestách“, v dubnu
navštívíme místní hasičskou zbrojnici, kde si děti prohlédnou veškerou hasicí techniku a vybavení.
Počátkem května nás čeká vystoupení na
hodových slavnostech a také v DPS vystoupíme s krátkým programem.
V červnu proběhne jako každý rok soutěživé
odpoledne společně s rodiči a žáky ZŠ
k Mezinárodnímu dni dětí.
A to už se bude pomalu blížit závěr školního
roku, tak se ještě rozloučíme s nastávajícími
školáky, předvedeme rodičům něco z toho,
co jsme se během roku naučili a pak hurá na
prázdniny.
Ale to už jsme až na konci června, takže
zpět!
Přejeme všem veselé a barevné jaro.
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Tříkrálová sbírka
Začátkem nového roku proběhla v naší obci
tradiční Tříkrálová sbírka.
Děti, které se zúčastnily, se nejprve proměnily na
koledníky, a poté se rozdělily do skupinek.
Také si připomněly účel sbírky (humanitární pomoc u nás i v zahraničí, nákup kompenzačních
pomůcek pro imobilní občany, finanční pomoc rodinám s dětmi v nouzi)
Ještě společné foto, a potom se malé pestrobarevné skupinky rozešly do všech částí obce.
Letošní výsledek bochořské Tříkrálové sbírky si
můžete prohlédnout na připojeném dokumentu.
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Co na řidiče prozradil radar v roce 2011?
Po kompletaci a zpracování dat zaznamenaných statistickými moduly,
které jsou součástí vybavení našich
radarů umístěných na vjezdu od Vlkoše a od 11. 2. 2011 také od Přerova,
byly zjištěny následující hodnoty (první
hodnota se dále v článku vztahuje
k příjezdu od Vlkoše, hodnota za lomítkem k příjezdu od Přerova):
do obce denně vjíždí průměrně
3120/3216 vozidel, tyto denní hodnoty
se v rámci jednotlivých měsíců pohybují mezi 2847/2836 až 3347/3498
vozidly, měsíčně tedy naší obcí projede něco mezi 85 až 105 tisíci vozidel v
každém směru, roční hodnota je pak
úctyhodných 1,2
milionu vozidel, a
to pro každý
směr
samostatně.
Nejvytíženější je
naše komunikace
v pracovní dny
mezi 11. až 18.
hodinou, kdy hodinově do naší
obce běžně vjíždí
200 až 250, místy i 300 vozidel. Nejnižší počty projíždějících vozidel jsou zaznamenány v
zimních měsících.
Průměrné rychlosti vjíždějících
vozidel se pohybují mezi 25 až extrémními 116/127 km/hodinu. Minimální
provoz bývá mezi 2. a 3. hodinou
ranní. Za rok 2011 bylo zaznamenáno
50/7 hodinových úseků, kdy neprojelo
žádné vozidlo. Jde většinou o dobu po
půlnoci nebo ráno o dnech pracovního
klidu. Průměrné nájezdové rychlosti se
drží okolo předpisové padesátky, konkrétně 49,2/53,6 km/h, nejvyšší měsíční hodinové nájezdové rychlosti jednoznačně potvrzují, že rovinka od Přerova láká řidiče sešlápnout plyn

(Vlkošská 93,3 vers. Přerovská 110,7
km/h).
A na závěr maximální zaznamenané rychlosti na vjezdu do obce.
Loňské hodnoty z příjezdu od Vlkoše
se příliš neliší od roku 2010 – třikrát v
roce byla zaznamenána rychlost vyšší
než 150 km/h (nejvyšší je z 15. 7. 2011
z časového úseku mezi 18. a 19. hodinou).
Co to však je oproti maximům z rovinky
od Přerova! No schválně zkuste si tipnout! Kdo by hádal rychlosti okolo 200
km/h nebude překvapivě daleko
pravdě.
Maximální zaznamenaná rychlost na
vjezdu do naší
obce od Přerova
je z hodinového
intervalu
mezi
12. a 13. hodinou
z 30. prosince
2011 a činila 194
km/hod!!!
Na dalších místech pomyslné
„bedny“ se umístily rychlosti 185
a 174 km/hod. a
celkově dosažených maximálních rychlostí nad 150 km/hod. bylo celkem
18, z toho 12 z nich bylo zaznamenáno
v průběhu dne, ostatní v nočních hodinách. Je zvláštní, že zásadní většina
těchto maxim byla dosažena ve 2. polovině roku 2011. Nabízí se tedy
zřejmě jednoduché vysvětlení – řidiči
si na radary zvykli.
Takže jaký je závěr ze získaných dat z
roku 2011?
Loni jsem uzavíral s doporučením pro
řidiče: LEHČÍ NOHU NA PLYNU A
DODRŽUJ PRAVIDLA, po zpracování
výsledků roku 2011 nezbývá jiný závěr
než: POŽÁDÁME O SPOLUPRÁCI
POLICII ČR.
JCH

Pozn.: modrý sloupec grafu nejvyšší průměrná hodinová rychlost, fialová max. rychlost
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Z evidence obyvatel
Statistika pohybu osob za rok 2011
narození
7
úmrtí
6
přistěhování
sňatek
2
rozvod
4
odstěhování
stěhování v obci
počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 01.01.2012

Marie
Jana
Anna

29
18
5
1002

Statistika příjmení
Dýčka
9
Pospíšilová, Rozkošný
9
Rozkošná, Bednařík, Dressler, Horák,
Kobliha, Kornelová
8
Odložilíková Lucie, ohlašovna evidence obyvatel

Statistika jmen
33
Jiří
36
25
Petr
26
20
Josef, František - 23
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Klub seniorů
Není to tak dávno, co jsme do BZ psali příspěvek za klub seniorů do prvního čísla
roku 2011 a už je tady rok 2012. Jak pro náš klub seniorů začal?
Nový rok 2012 jsme my, senioři, přivítali společně s občany Bochoře na tradičním

novoročním ohňostroji, kde jsme si
znovu popřáli do
nového
roku
všechno nejlepší,
a aby byl rok
2012 pro nás
dobrý.
Bude?
Věříme, že bude. K tomu
chceme přispět i naší
činností v klubu seniorů.
Stejně jako v minulých 11
letech se chceme pravidelně měsíčně setkávat
druhou sobotu v měsíci v
Sokolovně,
v
červenci
v areálu chovatelů si společně opéct uzeniny a v
srpnu uspořádat jednodenní zájezd.
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Poprvé jsme se letos sešli
11. února na našem tradičním Papučovém bálu.
Výbor seznámil přítomné
seniory s termíny našich
setkání a programem na
nich. Popřáli jsme si znovu
všechno nejlepší, hodně
zdraví, a abychom se
všichni
společně
ještě
dlouho setkávali.
Minutou ticha jsme uctili
vzpomínku na naše zemřelé přátele, kteří nás v roce
2011 opustili.
Po tomto zahájení následovala zábava. Poblahopřáli jsme našim lednovým a únorovým jubilantům k narozeninám a těm, co slavili kulaté a půlkulaté výročí předali malou pozornost. Náš pěvecký sbor, který vznikl spontánně, každému jubilantovi zazpíval písničku na přání.
Poněvadž naše setkání bylo pojato jako Papučový bál a mnoho seniorů si doneslo
papuče, byla vyhlášena promenáda. Po přehlídce všech papučí odborná porota
vybrala troje nejhezčí, jejichž majitelé byli oceněni menšími cenami.
Druhé letošní setkání se
uskutečnilo v prvním jarním
měsíci – březnu - a to 10. Toto setkání je již několik let
pojato
jako
„Meziobecní
setkání seniorů, Meziobecní
den žen“. Letos jsme mezi
námi přivítali 14 seniorů z
Vlkoše. Byli jsme velmi rádi,
že přijeli a věříme, že jsme se
společně
dobře
pobavili.
Navzájem jsme si při příležitosti MDŽ předali malé
sladké dárky. Paní Hudečková nás všechny pozvala v
červnu do Vlkoše, kdy tamní klub seniorů slaví 10. výročí založení.
Dále už naše setkání probíhalo tradičně. Následovala gratulace březnovým jubilantům, připili jsme jim na zdraví, oni si zatančili sólo a pěvecký sbor jim zazpíval
písničku na přání. Naše seniorky zatančily „Penízkový tanec“.
Tak jako v minulých letech, i letos naše seniorky pokračují v representaci obce a
našeho KS. V tomto roce vystupovaly na stužkovacím plese v Přerově, na bochořských Šibřinkách a na hasičských bálech v Doloplazích a Vrchoslavicích.
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Ještě jednou chce výbor KS poděkovat p. Bednaříkovi, p. Pluhařovi a pí Zanáškové
za hudební doprovod na našich seniorských setkáních v minulých letech.
Náš klub seniorů má v tomto roce 55 členů. Snažíme se na našich setkáních vytvořit
přátelskou atmosféru, abychom se společně pobavili. Příští setkání bude 14. dubna
opět v sokolovně od 14:30 hodin. Tentokrát budeme soutěžit o nejlepší vtip. Obracíme se i na ostatní bochořské seniory – přijďte mezi nás.
Výbor klubu seniorů

Pár řádků z dění v hasičské zbrojnici
Zimní měsíce zpravidla nebývají nijak zvlášť bohaté na námi pořádané akce. Nejinak
tomu bylo i letošní zimu. To však neznamená, že se v našem sboru nic neudálo.
Právě naopak.
V pozdních večerních
hodinách 10. ledna byl
operačním střediskem
HZS Olomouc naší jednotce vyhlášen požární
poplach.
Na Návsi v rodinném
domě Blahutových došlo k zahoření části
střešní konstrukce od
poškozeného komína.
Hasiči z naší jednotky
se dostavili na místo jako první a počínali si
velmi dobře. Společně
s profesionální jednotkou HZS Přerov včasným zásahem zabránili rozšíření požáru na celou střechu a do
půdních prostor.
Likvidace požáru se zúčastnili všichni členové zásahové jednotky naší obce.
Je zřejmé, že ani práce u skutečného zásahu není pro naše hasiče nic těžkého, a že
prostředky, které obec do našeho sboru vkládá, jsou dobře zúročeny.
Další, tentokrát již plánovanou akcí, našeho sboru bylo tradiční „Vodění medvěda“.
Letos konané v neděli 19. února. Jako vždy se malé i velké masky v čele s medvědem sešly v ranních hodinách před hasičskou zbrojnicí a celý průvod se za doprovodu kapely vydal na obchůzku obce.
Na děti čekaly připravené sladkosti a koblížky, u některých sousedů úplná hostina,
pro medvěda a dospělé masky také něco pro zahřátí a nějaké ty korunky do kasičky,
za které ještě jednou děkujeme.
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Průvod ve zmenšeném počtu i s kapelou se vydal také do Včelínů, kde zahráli
našemu lesa pánovi na mysliveckou notu a také našemu BUS DRIVEROVI, který si s
chutí s kapelou i zabubnoval. Protože nám tento rok na závěr počasí moc nepřálo,
skončil celý průvod promočený a zkřehlý v odpoledních hodinách opět u hasičské
zbrojnice. Celkově se akce vydařila ke spokojenosti všech.

Ani naši nejmladší členové přes zimu tak úplně nezaháleli.
Poctivě se připravovali na nadcházející sezónu a svoje znalosti a dovednosti si jeli
vyzkoušet 17. března na soutěž v uzlování, které je součástí celostátní hry Plamen. V
Čelčicích, kde se soutěž konala, naši neztratili, zabojovali a ve velké konkurenci
získali 5. místo.
smr

Zima v „Hloužku“
Letošní zima je dnes již minulostí a tak přišel čas zhodnotit myslivecky její průběh.
Zejména v období přelomu ledna a února, kdy udeřily velmi silné mrazy, bylo těžkou
zkouškou pro všechnu zvěř. V této situaci jsme zvýšili intervaly v zakrmování do zásypů, aby bylo všude plno.
Celkově však můžeme říci, že zimy před dvěma a
třemi lety byly horší a současně náročnější na přikrmování, protože sněhová pokrývka bránila zvěři
přirozeně hledat potravu.
Letos toho sněhu přeci jen bylo pomálu, proto situace nebyla tak dramatická. Zvýšené úhyny jsme také
nezaznamenali a to ani v informacích ze sousedních
honiteb. Během zimy se podařilo ulovit dvě lišky,
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takže jsme zajícům a bažantům snad přeci jen umožnili trochu lepší podmínky mimo
mrazy, které ovšem ovládnout neumíme.
V současné době se zaměřujeme především na čištění zásypů, jejich opravy
a také na úklid větví z okusů. Dále se
aktuálně zaměřujeme s velkým důrazem na úklid v remízu „Hloužky“, neboť
za poslední dva roky se tam nahromadilo velké množství odpadků. Zároveň
si mládežníci z Bochoře a okolí z
„Hloužek“ udělali paintbalové hřiště!
Remíz na Hloužkách je nejvýznamnější krytinou pro zvěř v celém katastru
kolem Bochoře, hlavně ve vegetačním
období, které právě pomalu přichází.

Než přijde květen, tak chceme zde mít
pořádek, protože máme-li se zodpovídat nadřízeným orgánům o tom, v jakém stavu máme myslivecká zařízení,
která podléhají kontrole, tak nelze přehlížet zmíněný nepořádek, který jsme
nezpůsobili.
Budiž tedy tento článek současně
zprávou a varováním pro všechny, kteří by chtěli v dělání nepořádku na
Hloužkách pokračovat. Nehledě zároveň na skutečnost, že je z velké části
soukromým majetkem.

Z naší činnosti ještě zmíním, že poslední dubnový víkend proběhne v Opato-vickém
kulturním domě veřejná výstava trofejí z
celého okresu, kterou veřejnost může
navštívit. Takže možná tak trochu taky
nápad vyrazit si na zajímavý výlet s
mysliveckou kuchyní.
V letošním roce máme v úmyslu postavit
opět střelecké družstvo na mikroregionální slavnosti, které proběhnou na
brokové střelnici v Domaželicích.
Dále také budeme pokračovat v podzimní tradici troubené Svatohubertské
mše. Tentokrát už jako šesté v pořadí.
Za MS „Hloužek“ Oldřich Kornel
(ilustrační snímky redakce).

Český svaz chovatelů, ZO Bochoř
V neděli 5. února 2012 se konala Výroční schůze naší základní organizace.
Schůzi zahájil a řídil předseda organizace.
Úvodem přivítal přítomné, zejména pak
hosty - starostu obce pana Michnu, místostarostu pana Ing. Chrastinu, kronikářku paní Vyvážilovou, zástupce
sboru dobrovolných hasičů pana

Němce a paní Hrabalovou, dále pak
zástupce organizací ČSCH z Želatovic
a Troubek.
Zprávu o členské základně a stavu
chovných zvířat přednesl jednatel př.
Dočekal. Organizace má 10 členů, z
Bochoře, Lověšic, Želatovic, Grymova
a Vlkoše.
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Orientační stavy zvířat asi 60 kusů králíků v plemenech Český strakáč v šesti
barvách, Český červený, Kalifornský,
Zaječí ve třech barvách, Holandský,
Tříslový a velký světlý stříbřitý.
Drůbež v počtu 100 kusů je chovaná v
plemenech Astralka, Vlaška koroptví,
zakrslá Velsumka ve třech barvách,
zakrslá Německá, Anverpský vousáč
ve dvou barvách a zakrslí Rousné v
osmi barvách.
Holubi v plemenech Polský rys, Moravský pštros a Pražský rejdič krátkozobý v celkovém počtu 60 kusů.
Okrasné
ptactvo
v
počtu 60 kusů, chovány jsou andulky,
korely, neofremy, rozely, penanty a kanáry.
Ovce a kozy jsou chovány v počtu 30 kusů,
nutrie v počtu 20 kusů.
Z činnosti organizace
předseda vyzvedl účast

na výstavách, získaných oceněních a
setkáních chovatelů. Zhodnotil naši
výstavu, poděkoval vystavovatelům,
sponzorům a Obci Bochoř.
Plánované akce na rok 2012 jsou
účast na okolních výstavách, výstavách celostátních, speciálních a případně účast na Evropské výstavě v
Lipsku.
V rámci veterinární péče zorganizovat
očkování králíků, drůbeže a holubů.
V měsíci březnu pak očkování psů proti vzteklině a dalším chorobám.
V letošním roce ve dnech 4. a 5.
května bude tradiční
hodová výstava, na
kterou zve-me všechny
spolu-občany.
Po vystoupení hostů a
malém občerstvení byla schůze oficiálně
ukončena,
vzájemná
chovatelská
beseda
pak ještě pokračovala.
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Ze zpravodaje 1/2012
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Bochoři
Do roku 2012 Vám celý výbor přeje mnoho zdraví, štěstí, spokojenost a
příjemnou radost z úspěšné práce na zahrádce.
Letošní rok je pro celou zahrádkářskou veřejnost 55. rokem od oficielního
založení zahrádkářské organizace a je současně 45. rokem trvání naší
základní organizace.
Výbor naší organizace prořídl. Nemáme obsazené funkce místopředsedy
a jednatele. Proto se obracíme s výzvou. Pokud chcete aktivně pracovat v naší organizaci, přihlaste se. Bez zapálených funkcionářů organizace může vegetovat, ale ne
aktivně pracovat. Proto budou letos doplňkové volby.
Termín konání výroční členské schůze ZO ČZS Bochoř
Sobota 24. března 2012 v zasedací místnosti Svazu dobrovolných hasičů Bochoř,
začátek v 16 hodin.
Program
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Výroční zpráva, přednese předseda ZO
4. Zpráva hospodáře, rozpočet na rok 2012
5. Zpráva revizní komise

6. Plán činnosti na rok 2012
7. Doplňující volba
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Občerstvení

Účast členů je povinná, manželky (manželé) případně další rodinní příslušníci jsou
vítáni.
Srdečně zve výbor ZO ČZS Bochoř.
Co jsme dělali na podzim
Územní sdružení Přerov, uspořádalo už v měsíci září 2011 XVI. ročník okresní výstavy ovoce a zeleniny. Konala se opět v krásném prostředí zámku Tovačov. Naše
účast byla jen symbolická. Výstavy jsme zúčastnili jen několika druhy ovoce a zeleniny a malou kolekcí chryzantém.
XXIV. ročník výstavy KRÁSY PODZIMU byl úspěšný hlavně zásluhou velké kolekce
klobouků. Ženy, které se přišly podívat, si mohly vyzkoušet 100 modelů klobouků.
Bohužel ani na této výstavě se nikdo nepochlubil svými výpěstky chryzantém. Ostatní
bude součástí výroční zprávy.
Co dělat na zahrádce
Končí zima a je potřebné se pustit do jarních prací. Ti, kteří mají na zahrádce stromky keře, vinnou révu, maliny a ostružiny, mají nejvyšší čas se pustit do prořezání a
prostříhání, aby měli kvalitní úrodu. Na hustých stromech se toho se sice urodí moc,
ale ovoce je nekvalitní.
Pozor. Peckoviny a ořešáky se řežou až v plné míze. Pokud jste si nasadili beztrnné
ostružiny, ty rodí na loňských výhonech. Oplodněné výhony se vyřežou.
Také je nutné vyčistit jahodiště od starých listů a jahody pohnojit specielním hnojivem
např. Kristalonem na jahody. Pokud jsme nezaložili nové jahodiště, pak je možné zaBochořský zpravodaj, strana 16

koupit balíčkované sazenice. Z vlastních zdrojů sázíme loňské, dobře zakořeněné
sazenice. Zásadně jako sadbu nepoužíváme staré odkopky.
Také už je nejvyšší čas na setí mrkve a petrželi. Tyto potřebují minimálně 14 dní
vlhkou půdu. Pokud zaschnou, pak už těžko klíčí.
Na závěr slovo předsedy
V loňském roce bylo mnoho neosazených zahrádek. Je proto nutné, aby člen, který
již na zahrádce nemůže z jakýchkoliv důvodů pracovat, pokusil se najít za sebe náhradu. Jinak se organizace dostává do nepříjemné situace, že se musí starat o neobsazenou zahrádku a hlavně musí za ní zaplatit nájem. Proto je naše finanční
situace velmi neuspokojivá a nemáme v pokladně peníze na jakékoliv dříve
zajišťované akce.

Obecní úřad nabízí
obřady zlatých a diamantových svateb manželům,
kteří v roce 2012 oslaví padesát či šedesát let společného života.
Nahlásit se můžete v kanceláři obecního úřadu.

Seriál historie obce Bochoř – obecní úřad
Čteme v obecní kronice:
Dle paměti nejstarších občanů úřadovali starostové ve svých domech. Za první
republiky umístili obecní úřad ve dvou místnostech staré školy v č. 16. Zde byla také
obecní knihovna. V roce 1951 po odchodu ředitele školy Meitnera obsadil MNV jeho
byt na kancelář a celou budovu školy pro činnost MNV. Z první třídy zřízeno agitační
středisko a zasedací síň. Do druhé třídy umístěna knihovna. Pro mateřskou školu
zajištěn zrušený hostinec u „Ministrů“ č.p. 3. Tak tomu bylo do roku 1989. Po změně
politických poměrů byla budova a zahrada v rámci restituce vrácena původním
majitelům.
V té době byl nejškaredším domem dům č. 202, zvaný „činžák“. Postavili ho v letech
1908 – 1909 manželé Novákovi s úmyslem, že tu budou bydlet učitelé. Žádný se
však v Bochoři nezabydlel a dům se stal nájemným. Během času připadl dům státu,
tedy MNV. Po vystěhování posledních nájemníků zůstal dům neobydlen a chátral.
Místní národní výbor ho pronajal svazu mládeže. Mladí si zde zřídili posilovnu a
hospodařili tak, že byla ohrožena statika budovy. Nikdo neměl o dům zájem.
Tak se podařilo nové paní starostce Vlastě Pochylé přesvědčiti obecní zastupitelstvo,
že budova č. 202 může sloužit obecnímu úřadu, a tím se současně uvolní dosavadní
budova č. 16 (stará škola) pro mateřskou školu. Hlavní práce s přestavbou domu č.
202 začaly ihned po oslavách 700 let Obce a do konce roku 1994 skončily. Během
ledna 1995 se obecní úřad přestěhoval do vlastního domu. Obecní úřad Bochoř tak
získal poprvé v historii vlastní reprezentační budovu.
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Tolik jsme se dočetli v Kronice obce Bochoř v díle VIII. V roce 1995 pořídil zápis
tehdejší kronikář pan Josef Šváb.
Obecní úřad sehrál významnou roli v r. 1997 po povodni. Byl jakousi centrálou, kam
a odkud se rozbíhaly nitky informací, morální i materiální pomoci pro celou vážně
poničenou vesnici. Budova OÚ nebyla velkou vodou nijak zle poškozena. Kam
dosáhla hladina, vidíme na znaku, který je umístěn na rohu budovy.
Dnešní podobu získala budova OÚ v r. 2008. Byla vyměněna okna, vstupní dveře a
obnovena fasáda, která je vyvedena v „obecních barvách“ (modrá a zlatá). Vnitřní
uspořádání také doznalo změn. Bylo zrušeno poštovní středisko. Pobočka České
pošty sídlí ve vlastní budově na Návsi a knihovna je také „ve svém“, ale o tom zase
příště.
Helena Vyvážilová - kronikářka

Dovolte mi seznámit se, aneb žijí mezi námi
Redakce Bochořského zpravodaje pokračuje v neformálním přiblížení osobností, které žijí, či pracují v Bochoři.
Tentokrát jsme požádali o rozhovor paní Vlastu Pochylou, první polistopadovou
starostku naší obce.
Paní Pochylá, mohl bych Vám, jako bývalé starostce, položit několik otázek?
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Ráda Vám na Vaše otázky odpovím, jen Vás požádám, abychom vynechali fotografování - určitě najdete nějakou starší fotografii.
Této žádosti rád vyhovím, protože se také nerad fotografuji.
Jak dlouho jste působila v zastupitelstvu obce Bochoř a co Vás k této činnosti
přivedlo?
Po revoluci byl v naší obci poněkud vlažnější vývoj než v celé republice. Jako strany
se zde projevovali pouze komunisté a křesťanští demokraté, nějaké občanské sdružení typu Občanské fórum zde nevzniklo. Před samotnými komunálními volbami
jsme se sešli s panem Zdeňkem Panákem a pokusili jsme se sestavit kandidátku nezávislých kandidátů. Obcházeli jsme své přátele a známé tak dlouho, až se nám podařilo postavit kompletní kandidátku. Následovalo naše vítězství v komunálních volbách roku 1990 a v 11 členném zastupitelstvu se objevilo 10 mužů a já, jako jediná
žena. O postu starosty jsme dlouze diskutovali, protože to bylo něco nového, neznámého a muži tento
post jako živitelé rodin odmítali (čtyřleté volební
období a menší finanční ohodnocení). Pod příslibem
zastupitelů, že mi v nové funkci budou všemožně pomáhat, jsem souhlasila s podporou ke zvolení
starostkou.
Mohla byste zhodnotit vývoj obce Bochoř v době
Vašeho působení ve funkci starostky?
Při této otázce mě jednoznačně napadá, že celé své
šestnáctileté působení musím rozdělit povodní v roce 1997 jako předpovodňové a popovodňové.
Obě období měla svá specifika.
Po prvních volbách šlo o dělení obcí, ukončování
spojení střediskových obcí a osamostatňování se. To
s sebou neslo zásadně nové věci, bylo to období neustálého zvládání nových podnětů, učení se, jednání a přesvědčování.
Z té doby se mi vybavuje velká pomoc lidí z Okresního úřadu v Přerově, zkušenosti
paní Skácelíkové, která byla v té době účetní obce a podpora prvního místostarosty
pana Chrastiny. Získávali jsme nový obecní majetek, některých objektů ze stávajícího obecního majetku jsme se museli v restitucích vzdát a se všemi těmito
skutečnostmi bylo nutné se vyrovnat.
Tak došlo ke vrácení budovy školky, následovala přestavba dosavadního obecního
úřadu právě na potřebnou školku a oprava havarijní budovy bývalého „činžáku“ na
nové prostory obecního úřadu. Stále to však byl boj s nedostatkem finančních
prostředků, i přesto, že z časů MNV byly určité prostředky na účtech nové obce ponechány. Zásadní byla i jednání o plynofikaci obce, příprava a realizace celé akce.
A pak přišel červenec 1997.
Povodně v úplném začátku ukázaly, že v této republice neexistovaly potřebné scénáře ani modely možného povodňového vývoje. O to byl začátek povodní hektičtější
a bez pomoci hasičů, armády, dobrovolníků i ostatních anonymních občanů
ochotných pomoci, bychom povodně a odstranění jejich následků zvládali velmi
těžce. Důležitá byla i rychlá pomoc státu. Po prvotním otřesu se rozjížděla pomoc
nejpostiženějším občanům, organizace rozdělování humanitární pomoci, demolice,
likvidace odpadů, úklid obce a výstavba nových obecních bytů a DPS. Následovaly
opravy komunikací, přeložení chodníků, nové ozelenění obce, rekultivace skládky koBochořský zpravodaj, strana 19

munálního odpadu, výstavba vodovodu do osady Včelíny. A stále to byl boj o dostatek finančních prostředků potřebných k realizaci všech plánovaných akcí.
Popovodňové období bylo v mých očích završeno přístavbou naší základní školy. V
této době jsem oceňovala nemalou pomoc místostarosty pana ing. Chrastiny.
Z čeho jste měla jako představitelka obce největší radost?
Úplně nejvíc si cením toho, že se nám podařilo prosadit a realizovat plynofikaci obce.
To byla akce, ze které jsem ve své době měla určitě největší radost. Naopak mě
mrzelo, že za mého působení se nepodařilo najít společnou řeč a dostatečně rychle
prosadit novou kanalizaci v obci. Tím „dostatečně rychle“ míním samozřejmě skutečnost, že jsme diskusí o technickém řešení akce promeškali dobu, kdy bylo možné
dosáhnout na nezbytné dotace. Tak třeba se to již podaří novému vedení obce.
Jak vnímáte současnou pozici obce Bochoř a co čekáte do budoucna?
Jsem ráda, že naše obec má v současné době akceschopné a produktivní zastupitelstvo, za které hovoří výsledky a realizované akce, protože pro obec není nic horšího, než rozhádané zastupitelstvo neschopné dohody či kompromisu.
A do budoucna bych zastupitelům a tedy i celé obci popřála také dostatek finančních
prostředků potřebných na další rozvoj obce.
Jak trávíte volný čas na zaslouženém odpočinku?
Tak tady je odpověď velmi jednoduchá.
Mám ráda život na vesnici, ráda se starám o květiny, zahrádku a užívám si sluníčka.
Starám se také o svou matku a velmi ráda svůj volný čas věnuji svým vnoučatům.
Co byste na závěr popřála své obci a spoluobčanům do budoucna?
Popřála bych všem spoluobčanům, aby napříště měli šťastnou ruku a volili si jen zastupitele, kteří budou prospěšní obci, budou za nimi vidět výsledky a také budou
ochotni si navzájem naslouchat a ne jen se ukájet vidinou moci a vlastní nenahraditelnosti.
Děkuji za Vaše odpovědi a přeji pevné zdraví a hodně dalších hezkých dnů.
JCH + MŠ

Pro pověrčivé několik pátků třináctého:
13. 4. 2012
13. 12. 2013

13. 7. 2012
13. 6. 2014

Bochořský zpravodaj: vydává a tiskne OÚ Bochoř
Uzávěrka příštího čísla: 15. 6. 2012.

13. 9. 2013
13. 2. 2015

Počet výtisků dle potřeby, cena 10 Kč.
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