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Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
Je červenec roku 2012 a nejde zapomenout na červencové ničivé povodně, v naší
obci a na celé Moravě, z roku 1997. Je tady patnácté výročí, kdy do naší obce 8. července v brzkých ranních hodinách vtrhla ničivá síla povodní. Všem pamětníkům ještě
dnes určitě naskakuje husí kůže při vzpomínkách na tyto dny a další údobí, které nastalo. Nesmíme zapomenout na to, co jsme prožívali, jak obec vypadala, na vstřícnost, ohleduplnost mezi občany a jak si všichni vzájemně pomáhali.
Je naší povinností seznamovat s těmito událostmi i mladší občany, kteří si je již nepamatují, a to nejen prostřednictvím školských zařízení, ale hlavně v rodinách.

Ale život v obci není živ jen vzpomínkami. Je léto roku 2012 a jako každý rok se musíme starat o vzhled, zeleň a celkový chod obce. Na konci loňského roku jsme si
stanovili úkoly, které se nám v rámci rozpočtu daří průběžně plnit. Problém nám dělá
malý počet pracovníků z Úřadu práce, z projektu na veřejně prospěšné práce.
Již jsme si zvykli využívat tyto pracovníky na veškeré potřebné práce v obci, a to
nejen k údržbě veřejné zeleně. Svou šikovností, umem a přístupem nám často
nahradili i odborné firmy.
K dnešnímu dni jsme v rámci rozpočtu dokončili práce na víceúčelovém hřišti za školou. Hřiště je využíváno nejen školou v dopoledních hodinách ale i zájemci z řad občanů v odpoledních a večerních hodinách. Z toho je zřejmé, že i přes počáteční problémy, byla myšlenka na vybudování hřiště s umělým povrchem správná. V současBochořský zpravodaj, strana 1

né době se provádí výměna vrat
hasičské zbrojnice a lakování podlahy v sále sokolovny.
Následovat by měla oprava vstupu
sokolovny, včetně výměny vstupních dveří a vymalovaní sociální
části.
Všímaví občané jistě zaregistrovali v
obci pohyb čistícího vozu SEZAKO,
který jako každoročně provedl
kompletní vyčistění kanalizačních
vpustí a následně bude provádět
tlakové čistění mostních propustků. Cílem vyčistění mostních
propustků je snížení hladin ve výtokových částech kanalizace.
Ostatní plánované práce v rámci rozpočtu budou provedeny v druhém pololetí roku.
Obec žádala na rok 2012 o dotace Olomoucký kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj
na opravu „Býčárny“. V obou případech však nebyla úspěšná. Jsme přesto
rozhodnuti, že v případě vytvoření rezervy v rozpočtu provedeme ještě letos I. etapu
opravy z vlastních prostředků.
V pondělí 9. července 2012 byla vypsána, námi dlouho očekávaná, dotační výzva
SFŽP na kanalizaci. Obec je ve všech směrech připravena a do 13. července odešle
žádost o dotaci. Věříme v úspěch a budeme rádi, když po letech příprav konečně
začneme budovat novou kanalizaci!!
V oblasti kultury byly organizovány jako již každoročně
„Hodové dny“ s programem a
výstavami. Hody se nám opět
vydařily podle našich představ
a chtěl bych zde dodatečně poděkovat všem organizátorům a
účinkujícím za předvedené výkony v příjemném prostředí.
V měsíci červnu jsme se jako
obec
zúčastnili
Mikroregionálních slavností v Horní
Moštěnici, kde nás naše
družstvo úspěšně reprezentovalo a umístilo se na pěkném
pátém místě. VŠEM DÍK.
Je polovina roku a nastává
období dovolených a odpočinku. Všem upřímně přeji příjemné prázdniny a pěkné prožití zaslouženého volna.
Ivan Michna, starosta
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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 zásadní záležitosti projednávané na ZO č. 17
až 20.
Na 17. zasedání zastupitelé schválili pronájem obecního pozemku č. 114 p. Josefu
Blechovi.
Dále byla projednána Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Bochoř Hliník – nová NNk, která byla nezbytná pro další pokračování budování nových stavebních míst na ulici Hliník.
Na základě výkladu novelizovaného Školského zákona bylo navrženo a zastupitelé
schválili prodloužení funkce ředitelek Mateřské i Základní školy Bochoř.
Na dovybavení jednotky SDH bylo projednáno a schváleno spolufinancování příspěvku ve stejné výši jako sjednávaný příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje.
Spolufinancování obcí bylo nutnou podmínkou k
získání příspěvku Kč 10 000,-- z KÚOK.
Na 18. ZO bylo schváleno vyhlášení záměru
pronájmu části parcely č. 1269 a na 19. zasedání pak následně na základě žádostí zájemců o pronájem schválen i pronájem části
obecní parcely č. 1269 za cenu v místě
obvyklou p. Ing. M. Kyselákovi, J. Kyselákovi, L.
Černoškovi (jako zahrádky) a pí V. Ježové (jako
orná půda do konce hospodářského roku 2012
s možností prodloužení o rok).
Na 18. ZO byla vzhledem k legislativnímu vývoji
schválena Obecně závazná vyhláška (dále
OZV) č. 2/2012, kterou se zrušuje OZV č.
4/2010 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí ČR. Zrušovaná vyhláška již nebyla využitelná,
protože poplatky se vybírají od roku 2012 jiným způsobem.
Zastupitelé se shodli na vytvoření plochy pro volný čas dětí v ulici Včelín, a na její zřízení vyčlenili částku 35 tis. Kč z obecního rozpočtu. Je zde počítáno se zákoutím s
živým plotem, s pískovištěm a herními prvky.
Na 19. zasedání zastupitelé projednali a schválili uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby ke všem pozemkům
dotčeným stavbou plynárenského zařízení na akci Výstavba ZTV Bochoř – ulice
Hliník I. etapa. Jednalo se opět o nezbytnou součást procesu budování nových stavebních míst na ulici Hliník.
Na základě schváleného rozpočtu proběhlo výběrové řízení na dodávku výměny veřejného osvětlení na ulici Partyzánská a Školní. Byla schválena nabídka fy Empesort.
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Na 20. zasedání byl projednán a schválen návrh Závěrečného účtu obce Bochoř za
rok 2011, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 –
výsledek přezkoumání byl bez výhrad.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 2.
Zásadním bodem zastupitelstva č. 20 však bylo schválení zapojení obce do e-aukce
a schválení smlouvy s firmou ENTERplex, s.r.o., která naši obec na základě
sjednané smlouvy na e-aukci zastupovala. Celá tato záležitost vznikla jako iniciativa
Rady mikroregionu Moštěnka a k celé záležitosti si dovolím podrobněji se vrátit
samostatným článkem v příštím vydání Zpravodaje.
Našim čtenářům přeji příjemné letní dny, klidnou dovolenou a splnění jejich letních
plánů a předsevzetí.
Jiří Chrastina, místostarosta

Nejtragičtější záplavy 20. století
nečekaně a rychle postihly před 15 lety třetinu ČR, nejvíce Moravu a východní Čechy. V povodí Moravy a Odry spadlo během pár dní místy přes polovinu ročního
úhrnu srážek. Záplavy začaly 5. července 1997, do
16. července bylo zaplaveno 536 měst a obcí v 34
okresech. Vyžádaly si 50
mrtvých, celkové škody
přesáhly 63 miliard korun.
K nejvíce postiženým místům patřily například části
Ostravy, Otrokovic, Přerova, či Olomouce.
Evakuováno bylo téměř 80
tisíc lidí, z toho 10 000 jich
zůstalo bez střechy nad
hlavou. Většina z 50 mrtvých utonula, někteří zemřeli v souvislosti s povodní z jiných
důvodů. Nejtragičtější následky byly v obci Troubky na Přerovsku (staly se jakýmsi
symbolem katastrofy), kde zahynulo devět lidí.
Tolik známá fakta.
Kolik se ale za těmito fakty skrývá lidských osudů a tragedií! Lidská paměť je ovšem
milosrdná, nejhorší vzpomínky vytlačí do pozadí, ale přece jen si každý ten svůj příběh nese s sebou.
Jak to bylo vlastně s námi? Já jsem tehdy pracovala v Brodku u Přerova. V pondělí 7.
července 1997 (to už se „z nebe“ valil déšť třetí den) jsem odjela do práce. Kolem poledne nám známí z Přerova volali, ať rychle jedeme domů, že se vylévá Bečva z břeBochořský zpravodaj, strana 4

hů, a že se nedostaneme přes most. Po chvilce váhání nás šéf uvolnil, nasedly jsme
s kolegyněmi do auta (Trabant) a ujížděly k Přerovu. Po dlouhých minutách v koloně
před městem jsme projely vodou pod podjezdem v Předmostí a milý Trabantík odmítl
poslušnost. Vytlačily jsme ho na Velkou Dlážku a pokračovaly pěšky.
S hrůzou jsme sledovaly valící se vodu v Bečvě. Vodě už nestačilo koryto a vylévala
se. Zaplavena byla Kojetínská ulice a podjezd u Kazeta. Autobusy nejezdily. Na nádraží se nás sešlo několik Bochořáků. Společně jsme sedli do taxíku, který nás přes
Lověšice dopravil domů.
V Bochoři jsem z taxíku vysedla s obrovskou úlevou, že jsem v bezpečí. Před večerem jsem s lehkým srdcem poslouchala místní rozhlas, kterým nás tehdejší starostka
Vlasta Pochylá varovala před povodní. Že si máme napustit zásobu vody, připravit
svíčky, případně pytle s pískem a zabezpečit vchody do domů.
Myslela jsem si, co je to za nesmysl? Voda v Bochoři?
Jak jsem se zmýlila!!
V tu dobu už byla voda u Strojíren a hasiči byli v pohotovosti. Nicméně já jsem byla
pořád v klidu. Všechny nejbližší jsem měla kolem sebe. V noci pak šlo všechno ráz
na ráz! V nebezpečí
se
ocitla
moje
maminka a rodina
syna se dvěma
kluky. Ten mladší
měl dva měsíce!
Návsí už se valila
voda. Nejhorší úsek
byl kolem lázeňského parčíku, voda mi tam podtrhávala nohy.
Syn s miminkem v
náručí ještě prošel
do našeho domu,
ale s babičkou to
bylo horší.
Tu už jsme strkali
oknem, protože dveře nešly otevřít.
V našem domě máme jeden pokoj v patře, a tam jsme se všichni uchýlili. Útočiště u
nás našla také rodina synovce s dětmi. A tak se nás v pokojíku 3 x 4 metry sešlo 16!!
Jedenáct dospělých a pět dětí.
Nejstarší byla téměř sedmdesátiletá babička a nejmladší můj dvouměsíční vnuk.
V noci hučela voda, duněly padající domy.
A ráno najednou zlověstné ticho, které rušila jen šplouchající voda a rachot létajících
vrtulníků. Co bude dál? Tolik zoufalství a beznaděje na tak malém kousku! Díky pomoci státu a humanitárních organizací, díky obrovské lidské solidaritě všechno dobře
dopadlo. Moje maminka se sice dočkala pěkného bydlení v DPS v Bochoři, ale
dlouho si toho neužila. Bohužel zemřela před dvanácti roky. Z dvouměsíčního miminka je dnes patnáctiletý mladík a moje rodina se rozrostla o dalších pět vnuků.
Každý dům, každá rodina v Bochoři může vyprávět podobný příběh.
Důležité je, že z hrůzy a beznaděje se zrodil nový příslib budoucnosti.
Nakonec uplynulých patnáct let o tom vydává své svědectví.
Helena Vyvážilová
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IX. SETKÁNÍ OBCÍ MIKROREGIONU MOŠTĚNKA
V HORNÍ MOŠTĚNICI
Termín konání
Místo konání
Sraz družstev
Program:
13.40 hodin
14.00 hodin

14.30 hodin
17.00 hodin
17.30 hodin
18.00 hodin
19.00 hodin

sobota 23. června 2012
fotbalové hřiště v Horní Moštěnici
13.30 hodin na hřišti
Krátká porada vedoucích družstev – průběh soutěží, rozdávání
lístků na občerstvení pro soutěžící
Slavnostní nástup zúčastněných družstev – pod vedením starosty (starostky), s vlajkou obce. Proběhne přivítání a představení soutěžních družstev.
Zahájení soutěží – proběhnou recesní disciplíny, při kterých by
se měli pobavit soutěžící i diváci.
Ukončení soutěží, sčítání výsledků
Vyhlášení výsledků
Tombola
Zábavný program – k tanci a poslechu hraje skupina Jen Tak.

Toto byly úvodní obecné informace k dalšímu recesnímu setkání obcí našeho dobrovolného svazku obcí. Letošní setkání si opět vzala za své Horní Moštěnice a pořadatelé připravili zajímavé soutěže, tombolu, zábavný program i tolik potřebné
občerstvení.
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Vzhledem
k tomu, že termín
akce kolidoval s
velkou hasičskou
soutěží v Ostravě,
musel se bochořský team obejít
bez osvědčeného
Martina Rytíře a
sestavení
družstva a soutěžení
tak opět připadlo
mé maličkosti.
S velkou podporou jsem nemohl
počítat ani od fotbalistů,
protože
soutěže navazovaly na jejich závěr sezóny. I tak jsem však získal pro soutěžení Lukáše Mléčku a bývalé fotbalisty Laďu Kundráta a Ondru Chrastinu (účastníky závěru fotbalové
sezóny). Za nedoléčeného Pavla Pohanku nastoupil Lukáš Kyselák (rozhodně nezklamal) a zkrášlení družstva i jistotu vysokých výkonů zajistily Gabča Skopalová,
Dáša Richterová a Iva Šejbová.
Soutěže jsme zahájili na „osmilyžích“ a kromě mých hlasivek jsme úvodní soutěž
celkem úspěšně zvládli, pořadatelé si však na nás připravili celkem tři soutěžní kola
po šesti soutěžích (naštěstí pak vzhledem k horkému počasí počet soutěží snížili).
Jen pro zajímavost vám připojuji několik názvů: Hurá gól, Lyžovaná, Hod na slepo,
Koloběžka, Trefovaná, Hod vejcem, Lavečka, Tulivá, Na kamínky a tak bych mohl
pokračovat až do osmnácti.
V každém případě musím říci, že setkání opět svůj účel splnilo, protože jsme se
seznámili s dalšími občany mikroregionu, užili si příjemné odpoledne, udělali něco
pro své zdraví a
pátým místem z 12
účastníků jsme se
ani výsledkově neztratili.
Díky všem soutěžícím i všem vám,
kteří jste nás přišli
podpořit.
Jirka Chrastina
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Školička, školka, škola
Jaro v MŠ Bochoř
BYLA ZIMA MEZI NÁMA, ALE UŽ JE ZA HORAMA.
HU-HU-HU-JARO UŽ JE TU!
S přibývajícím sluníčkem a teplem se aktivita dětí zvyšovala, stejně tak stoupal i počet různých akcí. Naše děti se školáky vynášely brzy zjara „Morenu“, účastnily se hudebního pořadu v Přerově, shlédly několik maňáskových pohádek ve školce. V květ-

nu závodily na dětské olympiádě v běhu, hodu a skoku v Přerově. Získali jsme 1.
místo ve skoku děvčat – vítězkou se stala Petruška Kopčanová.
Svou trochou „do mlýna“ jsme přispěli vystoupením dětí na Hodových slavnostech.
Pásmo písniček, říkadel a pohybu děti předvedly seniorům na DPS a svým blízkým
na školní besídce v MŠ.
Naše starší děti navštívily 1. třídu v ZŠ Bochoř, kde názorně viděly, co se jejich starší
kamarádi za jeden rok naučili. 21. června byli naše předškoláci „pasováni“ na
prvňáčky.
V závěru června jsme se všichni těšili na výlet do ZOO na Sv. Kopečku. Výlet se vydařil,
podařilo se nám vidět hodně narozených mláďat a také různé zajímavosti. 29. června jsme
se společně všichni rozloučili se školním rokem pozdravem „AHOJ PRÁZDNINY“.

Návštěva dětí v HZ Bochoř
Děti ze školky navštívily 29. května místní hasičskou zbrojnici. Přivítal nás pan Martin
Rytíř, který se nám po celou dobu intenzivně věnoval. Děti si prohlédly vybavení
hasičské zbrojnice, různé pomůcky pro hasiče,
stejnokroj i hasičské auto.
Byla nám předvedená i klubovna hasičů a jejich trofeje
ze soutěží.
Na závěr spustil pan Rytíř na autě světelnou a zvukovou
sirénu. Dětem se exkurze moc líbila, své dojmy výtvarně
ztvárnily.
Ještě jednou díky Martinu Rytířovi za jeho ochotu, čas a
pěkný přístup k dětem.
Bochořský zpravodaj, strana 8

Perličky z naší školičky
Pro zpestření uvádíme několik „moudrostí dětí“, které sbíráme již několik let, ale také
přebreptů pí učitelek (únava materiálu).
Děti vymýšlí popisné hádanky: „Je to veliké, má to velké uši, velké nohy a
velký pytel (řešení: velikonoční zajíc)
Při hře na vojáky: „vojáci mají kumolety a pistole“
Hra na domácnost: „Milánek upekl šulínky s mákem“
Děti pojmenovávaly luční květiny: husavka (mochna husí), kostivka (kostival
lékařský), dorazník (rozrazil rezekvítek).
Pí učitelky:
„vem si televizi a běž se dívat na židličku“
„Evičko, jdeš domů, drž se schodů“ (zábradlí)
„Barunko, dones si z umývárny vlasy (hřeben), já tě učešu.

Pár slov na konec školního roku
Školní rok 2011-2012 skončil 29. června. Žáci si odnesli domů zasloužená vysvědčení a školní budova ztichla. Jako tomu bylo každý rok předtím a jak tomu bude
každý další.
Učitelé vyprovodili do 6. ročníku svoje páťáky a popřáli jim hodně štěstí. Čas se nezastaví a tak, když jedni školní branou vycházejí, noví prvňáčci už na ni klepají.
Tradiční zahradní slavnost byla velmi pěkná, i když už se v ní objevovaly emoce,
radosti, smutek a loučení.
Vítací ceremoniál byl tentokrát pohádkový, král vítal a pasoval své nové žáčky s pomocí své královské družiny a královského bubeníka.
Žáci 5. ročníku se loučili svými básničkami. Protože nebylo tak dobře slyšet, přečtěte
si aspoň některé básnické výtvory. Poděkovali své třídní paní učitelce i všem ostatním zaměstnancům školy a na památku dostali i tradiční klíče od školní budovy, aby
na ni v dobrém vzpomínali a rádi se do ní vraceli, alespoň ve vzpomínkách.
V absolventských tričkách to všem slušelo, jen museli dávat pozor, aby je hned neozdobili mastnými skvrnami od vlastnoručně upečených špekáčků.
Krásné prázdniny! A v září zase na shledanou!
Mgr. Marcela Červinková
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Text pasování nových žáků
Slyšte – slyšte – slyšte! Na vědomost se dává, tato veledůležitá zpráva.
Děti ze školky tu máme, mezi sebe je pěkně přivítáme.
Budou z nich malí školáci, co umí vždy vzít za práci.
Po prázdninách půjdou do školy a dostanou i nějaké úkoly.
Bude to pro ně slavný den, nezapomene na něj ani jeden.
Moc se na ně těšíme, už nyní je pasovat na školáky musíme.
Pojďte k nám blíže, skloňte hlavu níže, projděte touto školní branou,
školičce dejte nashledanou.
Zveme k slavnostnímu pasování na školáky: Marečka Černoška, Jiříčka Kadlčíka,
Honzíka Kornela, Terezku Jemelkovou, Viktorku Komlykovou, Petrušku Kopčanovou,
Adélku Pospíšilovou, Aličku Vysoudilovou.
Takto zvali ve čtvrtek 21. června mušketýr, bubeník a dvorní dámy děti z mateřské školy na
pasování do řad školáků. Žáci 3. ročníku si pro malé školáky připravili zajímavé uvítání na
dvoře základní školy.

Popřejme všem budoucím žákům 1. ročníku pěkné prázdniny a úspěšný
začátek školní docházky.
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Klub seniorů
Minulý článek klubu seniorů v Bochořském zpravodaji končil pozváním na naše pravidelné měsíční setkání 14. dubna. Jak proběhlo? Na tomto našem setkání, tak jako
tradičně, bylo popřáno jubilantům, kteří v měsíci dubnu oslavili své narozeniny. Připili
jsme jim na zdraví, zazpívali a oslavenci si zatančili sólo.
Podali jsme informace o připravovaném jednodenním zájezdu.
Tento se uskuteční 22. srpna.
Pojedeme do Karlovy Studánky, dále do Jiříkova, kde chceme navštívit
Pradědovu galerii řezbáře Jiřího
Halouzka. Vystavuje zde velké
množství dřevěných soch a betlémů.
Na zpáteční cestě se zastavíme v
obci Paseka, kde je od roku 2008
založeno nové arboretum, které bylo
prezentováno i v televizi.
Po této organizační záležitosti následovala soutěž o nejlepší vtip. Protože
všechny byly vtipné, dostali všichni
vypravěči malou sladkou odměnu.

Další, tentokrát květnové setkání klubu seniorů se uskutečnilo 12. května, týden po
Bochořských hodech. Společně jsme na něm oslavili Den matek. Na úvod paní Hana
Kornelová přednesla Seifertovu báseň „Maminčino zrcadlo“. Následovala gratulace
květnovým jubilantům, kteří si stejně jako jubilanti v jiných měsících zatančili sólo.
Náš pěvecký sbor jim také zazpíval písničku na přání.
I přes svůj věk se rádi bavíme, máme rádi legraci. Na oslavu Dne matek si členky
výboru připravily pásmo básniček o maminkách, většinou básničky od J. V. Sládka a
tyto přednesly ve vystoupení, které bylo prezentováno jako vystoupení „dětí ze
seniorské mateřské školky“. Věříme, že Sonička, Zdenička, Maruška, Lukášek,
Věreček a Mariánek se všem líbili. Při dobrém občerstvení, zpěvu a báječné náladě
květnové setkání rychle uteklo.
Členové klubu seniorů se letos, stejně jako v minulých letech, aktivně
podíleli na Bochořských hodech. Naše seniorské tanečnice vystoupily se
svou skladbou v sobotním odpoledni.
Někteří jsme se zúčastnili nedělního
dopoledního průvodu k pomníku padlých a následující hodové mše.
Samozřejmě jsme navštívili i jiné připravené akce. Ať už to byly výstavy –
na obecním úřadě, v chovatelském
areálu či lázních. Také jsme se viděli
na nedělním jezdeckém dnu.
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To, že i přes svůj věk se my senioři snažíme být stále aktivní a užiteční, dokazuje i
výstava fotografií paní Marie Pospíšilové na obecním úřadě. O jejích krásných fotografiích jsme v klubu seniorů věděli už dávno, protože jsme na našich setkáních
měli možnost tyto vidět. Touto výstavou se s nimi seznámili i ostatní občané.

V sobotu 9. června jsme se opět odpoledne sešli v sokolovně. Tradičně jsme popřáli
červnovým jubilantům. Zazpívali jim, připili na zdraví a oni si zatančili sólo. Seznámili
jsme přítomné s pozváním vlkošských seniorů na přátelské setkání ve Vlkoši 16.
června. Klub seniorů Vlkoš slaví 10. výročí založení.
Po tomto úvodu již následovala zábava.
Během prázdnin se nebudeme scházet v sokolovně. Na 14. července jsme
naplánovali opékání uzeniny v chovatelském areálu. Ve středu 22. srpna pojedeme
na jednodenní zájezd a v sokolovně se opět sejdeme v sobotu 8. září.
Přejeme všem pěkné léto, kdo pojede na dovolenou tak ať se mu vydaří.
Výbor klubu seniorů.

Senioři si užívali příjemné odpoledne
Ve čtvrtek 21. června již podruhé
navštívila společenskou místnost
na DPS harmonikářka paní
Jarmilka Billová, která vyhrávala
písničky na přání zúčastněných, a
všichni si spolu s chutí zazpívali.
Pozvání na letní příjemné odpoledne využila asi dvacítka, převážně seniorek.
Paní Billovou a její harmoniku už
jsme si mohli poslechnout na
vernisáži výstavy fotografií paní
Marie
Pospíšilové
v rámci
letošních hodových oslav.
Text a foto Helena Vyvážilová
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Bochořské hody - tradiční výstava drobného zvířectva.
Letošní výstava je již tradičně první chovatelskou výstavou na „Přerovsku“. Účast
vystavovatelů a počty vystavených zvířat byly na „pouťovou“ výstavu velké - 48
vystavovatelů, 198 králíků, 100 kusů drůbeže, 80 kusů holubů a ukázka chovu mini
prasátek. Posouzení zvířat provedli posuzovatelé ČSCH. Na vystavovaná zvířata
bylo uděleno 30 čestných cen, 6 čestných cen zůstalo doma - dvakrát přítel Morbicr a
čtyřikrát přítel Dočekal.
Samostatnou kapitolou byla návštěva „mladých hasičů“, kteří již tradičně vybírali
nejpěknějšího králíka, holuba a drůbež. Vybrali králíka „Českého strakáče
černožlutého“ přítele Jiřího Svítila z Roštína, holuba „Moravského pštrosa černého
šupinatého“ přítele Morbicra a drůbež kohouta „Německého výstavního“ přítele
Dočekala.
Jak se výstava líbila návštěvníkům nelze hodnotit, ale doufáme, že naše akce byla
rovnocenným partnerem všech hodových akcí pořádaných v obci.
Závěrem chci poděkovat sponzorům výstavy, hasičům, obecnímu úřadu,
vystavovatelům z okolních organizací a návštěvníkům, tedy všem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu výstavy.
Hit jara - vejce - chov slepic
S růstem cen vajec rostla poptávka po slepicích a tím i jejich cena. Dle sdělovacích
prostředků stačí jako krmivo kuchyňské zbytky a dřevěný kurníček a slepičky nesou
vajíčka v počtu 260 kusů za rok.
Kdo tomu věří - JÁ NE.
Napsal Josef Morbicr

Úspěšná hodová výstava
Ke květnovým oslavám v
Bochoři už tradičně patří výstavy, které pod záštitou knihovny pořádá paní Františka
Michnová. Témata výstav se
rok od roku střídají. Letos byla
výstavní místnost na obecním
úřadě zaplněna krásnými fotografiemi paní Marie Pospíšilové.
Její fota už známe z nástěnného kalendáře pro rok
2010. Za vznik kalendáře „může“ pan Roman Zapletal, kterému fotografie paní Pospíšilové učarovaly, a který se
zasloužil o jeho vydání.
Pan Zapletal také podpořil
paní Pospíšilovou v myšlence
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uspořádat výstavu. Vybrat fotky k uveřejnění nebyl lehký úkol. Archív paní Marie totiž obsahuje tisíce fotografií s různou tématikou. Od rodinných, přes dění v obci, ale hlavně přírodu.
Třicítka vystavených fotoobrazů tedy tvoří střípek jejího velkého koníčku. Paní Marie
Pospíšilové si všichni vážíme nejen jako občanky Bochoře, ale hlavně jako obětavé mámy a
babičky, sousedky nebo kamarádky, ale hlavně jako dobrého člověka. Svědčí o tom také
nebývale velká účast nejen páteční vernisáže, ale v průběhu celé výstavy. Slavnostní vernisáž doprovodil odborným slovem a velmi pěkným textem o osobě paní Marušky již zmíněný
pan Roman Zapletal.
O kulturní program se postarala paní Jarmila Billová se svou harmonikou. Svým vystoupením dojala všechny přítomné.
Vystavené fotografie doplnila užitková keramika. Všechny ty krásné mísy, misky, talíře a tácy
vytvořily Kateřina Strádalová a Stanislava Tučková z obce Úterý.
Helena Vyvážilová

Hobby závody v parkurovém skákání
JO JEZDEC Bochoř uspořádal v neděli 6. května 2012 již sedmý ročník Hobby závodů v parkurovém skákání, čímž chtěl přispět k hodovým oslavám, které již tradičně
vycházejí na první květnový víkend.
Počasí se vydařilo
a pořadatelé vytvořili divákům a příznivcům koní příjemné prostředí s
dostatkem
občerstvení.
Letošní novinkou
byl mimo jiné velký
stan proti dešti,
který zapůjčil jeden
ze sponzorů.
I přesto, že na
první květnový víkend byly vypsány
až čtyři jezdecké
dny, účastnilo se našich závodů na 60 startujících.
V hlavní soutěži dne Pohár obce Bochoř obsadila první místo Jana Vaníčková z JK
Hermelín Nový Jičín.
Protože členové JO Bochoř mají spoustu starostí s organizací závodů, reprezentovali
nás v letošním roce pouze nejmladší jezdci stáje a to Petr Koláček s Turbínkou v
ukázkovém parkuru s vodičem a Anička Koláčková s Chikem, se kterým vyhrála
parkur pony a s klisnou Mata Hary se umístila v soutěži dětí a juniorů na druhém
místě.
Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům akce, bez kterých by se jezdecký
den nemohl uskutečnit, především pak starostovi obce Bochoř Ivanu Michnovi.
Členové JO JEZDEC Bochoř
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Blahopřejeme - Okresní přebor po deseti letech
Mužstvo mužů, našeho fotbalového oddílu, postoupilo po
dlouhých deseti letech do okresního přeboru. Poslední
čtyři sezony urputně bojovalo o postup, který jim vždy o
pověstný chloupek unikl.
Družstvo pod vedením trenéra p. Jiřího Kadlčíka a
realizačního týmu p. Zdeňka Horáka ml. a p. Rostislava
Frohlicha postoupilo z třetího místa, ale zaslouženě.
Mužstvo je stabilizované s ideálním věkovým složením.
Jen přístup některých hráčů občas není to pravé ořechové. Věříme, že s vytvořeným
kvalitním zázemím, od údržby hřiště až po udírnu, budou výkony a také výsledky
družstva propagací naší obce.
Přeji hodně zdaru, neznámý fanda
SK Bochoř – oddíl
kopané
V novém
ročníku
2012/13 nás budou
reprezentovat:
Muži SK Bochoř okresní přebor
Mladší
přípravka
(ročník
narození
2004 a mladší) okresní přebor.

Sportovní klub Bochoř
Rozlosování fotbalového okresního přeboru mužů
Ročník 2012-2013: podzimní část
KOLO a DATUM
UTKÁNÍ
1.
Ne 12. 08.
SK Bochoř – TJ Sokol Domaželice
2.
So 18. 08.
TJ Sokol Čekyně - SK Bochoř
3.
Ne 26. 08.
SK Bochoř - 1.FC Viktorie Přerov B
4.
Ne 02. 09.
FKM Opatovice-Všechovice B - SK Bochoř
5.
Ne 09. 09.
SK Bochoř - FK Troubky B
6.
Ne 16. 09.
TJ Sokol Pavlovice - SK Bochoř
7.
Ne 23. 09.
TJ Sokol Hustopeče - SK Bochoř
8.
So 29. 09.
TJ Sokol Újezdec - SK Bochoř
9.
Ne 07. 10.
SK Bochoř - FC Želatovice B
10.
Ne 14. 10.
SK Bochoř - FK Býškovice-Horní Újezd B
11.
Ne 21. 10.
TJ Sokol Soběchleby - SK Bochoř
12.
Ne 28. 10.
SK Bochoř - Spartak VTJ Lipník n. Beč. B
13.
04. 11.
TJ Slavoj Kojetín-Koválovice B- SK Bochoř
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Seriál historie obce Bochoř – dům č. p. 80
Tento původně soukromý dům (u Bukovčíků) během let sloužil obecním účelům jako
Dům služeb – sběrna prádla, sběrna obuvi k opravám, byl zde umístěn i mandl. Po
roce 1989 byl celý objekt pronajímán soukromým podnikatelům. Prodejna potravin,
prodejna masa, ve dvorních prostorách kadeřnictví a čalounictví.
Po povodni v červenci 1997 byly dvorové prostory využívány Charitou Přerov jako
sklad nábytku.
V roce 2004 byla budova rekonstruována. Své místo tady našla obecní knihovna a
zaměstnanci obce zde mají své zázemí (šatny a hygienické zařízení).
Ostatní prostory jsou využívány jako dílny, sklady a garáže pro obecní autopark.
Samotný dvůr slouží jako sběrné místo pro domovní odpad. Návrh využít dvora pro
sběr velkého domovního odpadu se u tehdejšího zastupitelstva nesetkal s pochopením. Až v říjnu 2007 nové vedení obce zřídilo toto sběrné místo. Jsou tu umístěny
kontejnery. Novinkou je kontejner na biologický odpad ke zkompostování.

Předchůdcem obecní knihovny v Bochoři byl čtenářský spolek Svornost. Je to první
doložené osvětové sdružení v Bochoři založené v roce 1894. Spolek vlastnil a využíval přes 600 svazků knih, které půjčoval občanům za nepatrný poplatek. Členové
spolku hráli také ochotnické divadlo a věnovali se hudbě a zpěvu. Před 1. světovou
válkou aktivita spolku pozvolna ustávala a v době války zanikla. Spolek se dále soustředil jen na půjčování knih.
Obecní knihovna vznikla při obecním úřadě v roce 1920. Původně byly knihy uloženy
ve dvou skříních v kanceláři starosty. Po ukončení činnosti čtenářského spolku Svornost v roce 1923, obdržela obecní knihovna jejich knihy darem. V roce 1924 byla knihovna přemístěna do staré školy, nejdříve do přízemí a v roce 1950 do prvního patra
a zde fungovala až do roku 1995, kdy se spolu s obecním úřadem stěhovala do nově
opravené budovy („činžák“). Nové stěhování ji čekalo v roce 2004 do zrekonstruované budovy č. 80, kde sídlí dosud.
Dnešní stálý čtenářský fond obsahuje zhruba 5000 knih a je Okresní knihovnou průběžně doplňován novými tituly. 155 registrovaných čtenářů má k výběru a výpůjčkám
k dispozici i výměnný fond (tzv. kolovací soubory), které se mění dvakrát ročně. Půjčování knih zajišťují dvě knihovnice dvakrát týdně. Knihovnice kromě půjčování knih
pořádají různé akce, umožňují návštěvy dětí z MŠ i ZŠ se svými učitelkami a každoročně „pasují nové čtenáře“ z prvňáčků. Pořádají i výstavy, na jaře hodovou a na
podzim „Krásy podzimu“.
V knihovně je také k dispozici počítač s připojením na internet.
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Dům chovatelů
V roce 1981 získal spolek chovatelů bezúplatně do vlastnictví obecní budovu ve
Školní ulici č. p. 183, bývalou „béčárnu“, kterou si svépomocí přebudovali na chovatelský areál s klubovnou a výstavním místem pro tradiční hodové výstavy drobného zvířectva. V rámci restituce obecního majetku byla budova vrácena obci. Po složitých jednáních mezi chovateli a obecním úřadem, které nakonec vyvrcholilo
vypsáním referenda k využití budovy, byla s chovateli v roce 1992 uzavřena smlouva
o pronájmu chovatelského areálu.
Tolik se můžeme dočíst v brožurce 700 let obce.
Tak jako u všech obecních objektů, tak i v chovatelském domě proběhly vnitřní stavební úpravy. V roce 2007 byla vybudována plynová přípojka a v únoru 2008 začala
oprava klubovny, sociálního zařízení a částečně i dvora, který slouží jako výstavní
prostor.
S dalšími úpravami i nadále počítá současné zastupitelstvo obce. Zkulturnit bývalé
chlévy ve dvoře a vybudovat z nich společenský prostor s kapacitou asi 30 osob.
Tato místnost by měla sloužit ostatním spolkům ve vesnici i jednotlivým občanům
k různým akcím a oslavám.

Text a foto Helena Vyvážilová kronikářka

Vzpomínka na Sokol v Bochoři
V letošním roce si Sokolové na celém světě připomínají 150. výročí založení. Po
dlouholetém přerušení činnosti se po roce 1989 Sokolové v naší republice znovu
k odkazu dr. Miroslava Tyrše přihlásili. V naší obci volně na činnost prvorepublikového S. K. navázal 9. září 1992 Sportovní klub S. K. Bochoř, který vznikl
z TJ Sokola Bochoř poté, co bochořští sportovci odmítli začlenění jednoty do České
obce sokolské a připojili se k ASPV (asociace sport pro všechny).
To nám ovšem vůbec nebrání připojit se ke vzpomínkám.
Celou historii bochořských sokolů si můžeme osvěžit v brožurce 700 let obce.
V tomto čase právě probíhají sokolská župní, krajská a celostátní vystoupení.
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Všesokolského sletu v Praze v roce 1948 se zúčastnili také bochořští dorostenci. Přímých účastníků už pravděpodobně nebude mnoho. Proto bych se s vámi ráda o
jednu vzpomínku podělila. Vzpomíná pan Vojtěch Lexmaul, který nyní žije v Březnici
u Zlína a letos oslaví 81. narozeniny.
Cituji z jeho dopisu, kde vzpomíná na poválečná léta v Bochoři:
Teď se vzpomíná výročí sokola, tak se k tomu chci připojit i já. Za války při promítání kina nám sokolovna vyhořela, ale než ještě sokol zakázali, tak se připravovalo velké vystoupení.

My žáci, kluci i děvčata jsme nacvičovali Moravskou besedu, ale k slavnosti už nedošlo, němci sokol zakázali a některé představitele odtáhli do koncentráku. Po
válce, coby dorostenci jsme denně chodili do sokolovny odklízet zbylé ruiny, škrábat cihly apod. Naše parta objevila loutky, kulisy i knížky pohádek. Loutky jsme
rozdali maminkám, aby na ně ušily šatičky, protože všechno poničily myši. Se
zdarem jsme pak pravidelně v neděli odpoledne hrávali ve třídě nové školy divadlo, vždycky bylo plno. V zimě jsme zase udržovali u sokolovny kluziště. Tak
jsme získávali korunu po korunce a pomalu šetřili. Já jsem poctivě vedl účetnictví
a za získané peníze jsem postupně kupoval kouli, míč, disk, oštěp, švihadla apod.
V roce 1947 byla v Praze uspořádaná předsletová cvičení. Měli jsme zvláštní vystoupení, něco jako skauting. Rázem jsme postavili na Strahově stany a jedna
družstva s druhými jsme praporečky vysílali morseovku jak námořníci. Bylo to
velké nadšení.
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Pak už bylo třeba začít s nácvikem prostných na ten poslední všesokolský slet.
Neměli jsme žádného cvičitele, a tak ač sám dorostenec, nacvičil jsem celá
prostná pro dorostence. Cvičili jsme v okolních vesnicích, např. v Horní Moštěnici
a v Chropyni a potom v Praze.
A tak jsem zavzpomínal, jak jsme tenkrát žili my.
Šel by někdo z mladých škrábat cihly a dřít na stavbě sokolovny zadarmo? Mám o
tom pochybnosti! My jsme všechno dělali s nadšením, i cvičit do sokolovny jsme
chodili s nadšením.
Dnes je úplně jiná doba. Počítače a hospody, to jsou velcí konkurenti.
Vzpomínka mého strýce končí malinko pesimisticky. Je opravdu jiná doba, různých
aktivit je dnes nepřeberné množství. Dnešní mladí, co vy na to?
K tomuto článku připojuji fotografii bochořských sokolů. Můj strýc, Vojtěch Lexmaul
je uprostřed horní řady. Ostatní bohužel nepoznávám.
Pokud byste mi mohli pomoci, ozvěte se, prosím.
Helena Vyvážilová

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.

Názory našich čtenářů
Chtěla bych napsat o našem hřbitově, neboť stále slyším kritiku, že nefungují pumpy, ztrácejí
se kvítka i zasázené i řezané z váz. Konve se nedávají na místo, každý kdo zalévá, nechá
konvu kde se mu to hodí. Proto apeluji na uživatele, aby laskavě vraceli konve ke studni.
Děkuji Vám všem. Bednaříková Soňa.

Vážení spoluobčané, parcelu mezi zahradami pana Černého a bývalou zahradou pana Dolínka má celou pronajatou Český zahrádkářský svaz a platí za ni nájem.
Čili cesta mezi zahrádkami není obecní, je součástí placeného nájmu za zahrádky.
Určitě by se nikomu z Vás nelíbilo, aby na Vaší zahradě volně pobíhali psi a ničili
Vám záhonky, tak jako se to stává zde.
Využívejte k vycházkám obecní cesty a respektujte soukromí a práci zahrádkářů,
kteří zde mají zahrádky.
Děkujeme. Anna Kavková
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