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Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
V úvodníku minulého čísla jsem se s Vámi loučil přáním hezké dovolené a zaslouženého prázdninového odpočinku. Doba krásných měsíců, července a
srpna je pryč. Pro děti a mládež nastal
čas povinné školní docházky a nám
nezbývá také nic jiného než se pořádně soustředit na úkoly, které jsou
ještě letos před námi. Očekáváme, že
nám v tom bude nápomocné krásné
počasí podzimních měsíců.
Je příjemné, když projíždíte obcí a vnímáte krásnou udržovanou zeleň kolem
cesty, pravidelně stříhané živé ploty a
posečené trávníky. Proto se musíme
zamyslet nad některými, kteří nerespektují OZV a klidně parkují své miláčky na posekané zeleni. Je až zarážející,
že to jsou občané vlastnící rozsáhlé nemovitosti s možností parkování ve
svých dvorech. Nejenže ničí obecní zeleň, ale také tím znevažují práci
pracovníků, kteří se o ni starají. I přes upozornění na porušování OZV pracovníky obecního úřadu se situace
nelepší, ba naopak.
Často řešíme na jednáních zastupitelstva obce připomínky o polních
cestách, nepořádku a jen málo se zabýváme situací ve středu obce, která
by měla být naší výkladní skříní. Je
příjemné vyslechnout chválu cizích
projíždějících lidí na stav a krásu zeleně v naší obci, ale slýcháme následně i upozornění na špatné parkování
vozidel.
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Tak jsem si trošku postěžoval a nyní také něco pozitivního. Od měsíce září
jsme využili možnost zaměstnat z Úřadu práce další tři pracovníky na VPP. V
současné době jsou zaměstnáni opravami obecního domu ve Školní ulici
„Býčárně„. Zastupitelstvo obce se rozhodlo provést opravu dvorního traktu a
přeměnit tak staré chlévy používané jako sklady na místnost stále expozice
obce Bochoř, výstavy a s možností jiného využití spolků a občanů obce.
První etapa stavebních úprav spočívá ve výměně stávajících oken a dveří za
nové plastové, provedení izolace proti vlhkosti v dvorním traktu, montáž dřevěného obložení, zednické a malířské práce.
Věříme, že plánované práce I. etapy dokončíme ještě letos. Celkové dokončení veškerých oprav plánujeme na jaro příštího roku.
A nyní něco z ekologie. Mimořádně jsme obdrželi lákavou nabídku na výsadbu
plánovaných biokoridorů BK10 a BK9. V loňském roce se realizace výsadby
nepodařila z důvodu nedostatku času a
hlavně neúspěšné žádosti o dotaci. Nabídka letos je limitovaná jen časově, protože vlastní realizaci by provedl dodavatel
na vlastní náklady a bezplatně převedl do
majetku obce. Obec by musela provádět
následně vlastní ošetřování a údržbu (ilustrační foto redakce). Vybudování biokoridorů je přínosem pro vlastní životní prostředí a důležité pro krytí zvěře.
Všichni vidíme, že život v obci jede v zaběhnutých kolejích a operativně se řeší
vzniklé problémy, námitky a stížnosti občanů. V poslední době se často vyskytují
problémy s občany při nenahlašování záboru obecních pozemků a to i přesto, že
ukázka biokoridoru
obec všem v těchto případech vychází
vstříc. V případě úrazu na obecním pozemku je zodpovědná obec za pojistnou událost. Jedná se, hlavně při zateplování rodinných domů, o umístění lešení na chodnících. Je povinností majitelů RD žádat obec o vyjádření k vlastnímu provedení zateplení, protože i realizované zateplení je zábor obecního pozemku. Touto úpravou rodinného
domu se změní jeho rozměry, a převážně do obecního pozemku. Při zateplování se také často stává, že vlastník posune i svod dešťové vody a tím se
zmenší průchodnost chodníků a následně omezuje jejich zimní údržbu. Ve
vlastním zájmu majitelů je dohoda s obcí, a tím předejití možných budoucích
sporů.
Blíží se konec roku a nastává doba sestavování obecního rozpočtu na příští
rok. Rádi uvítáme různé návrhy a náměty občanů, které se budeme snažit
zapracovat do rozpočtu.
Návrhy je možné prezentovat přes zastupitele obce anebo přímo na obecním
úřadě. Je možné také využít schránku na budově obecního úřadu. Bude
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dobré, když si všichni uvědomíme, že se můžeme podílet se na chodu obce a
ne jen starosta se zastupitelstvem obce.
Na závěr přeji všem krásné podzimní počasí při práci na zahrádkách a před
domy. Za všechny prosím o ohleduplnost k ostatním občanům při likvidaci
přebytků na zahrádkách, hlavně při jejich pálení. Upozorňuji na možnost využití velkoobjemových kontejnerů na bio odpady v obecním dvoře.
Děkuji.
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 Bochoř (dále jen ZO), tentokrát Vám
přiblížím zásadní záležitosti projednávané na ZO
číslo 21 a 22.
Na 21. zasedání schválili zastupitelé přesun prostředků, kdy z původně plánované položky územního
plánování byly přesunuty prostředky na navýšení
rozpočtu lázní, rozjezd I. etapy opravy objektu býčárna (okna a dveře), posudek k žádosti na kanalizaci a
náklady na realizaci e-aukce na dodávku energie.
Prostředky na položce územního plánovaní budou v
návaznosti na platnou legislativu součástí budoucího
rozpočtu obce.
Zastupitelé schválili výběr firmy SEZAKO, která
provede čištění jímek kanalizačního řádu a uvolnění propustí ve svodnicích za
obcí.
Srpnové zasedání Zastupitelstva obce Bochoř bylo zrušeno. Děje se tak
každým rokem vzhledem k čerpání řádných dovolených, vždy je však určen
termín konání, pokud by svolání zastupitelstva okolnosti vyžadovaly.
Na 22. ZO bylo po předchozím projednání schváleno Nařízení obce č. 1/2012
Tržní řád. Jeho úplné znění naleznete na
obecních stránkách www.bochor.cz v části
obecní úřad, pod bodem Vyhlášky, zákony
a usnesení zastupitelstva. Tržní řád potvrdil
stávající tržní místa označená svislými tabulemi s označením „Tržní místo“ u kostela a u hasičské zbrojnice jako jediná místa
ilustrační foto
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jízdného prodeje, dobu prodeje a poskytování služeb i pravidla pro udržování
čistoty a bezpečnosti či kontrolu dodržování tohoto řádu.
To zásadní, co však do naší obce přináší, je to, že na základě jeho čl. 5 Zákaz
prodeje a nabízení a poskytování služeb se na území obce Bochoř zakazuje:
a)
Pochůzkový prodej a pochůzkové poskytování služeb
b)
Podomní prodej a podomní poskytování služeb.
Tímto článkem se výše zmíněné druhy prodeje a poskytování služeb nejen
zakazují s cílem ochránit naše starší či důvěřivé spoluobčany, ale zároveň
tímto krokem získává Policie ČR účinný nástroj na potírání kriminality, která se
často za tyto druhy prodeje či poskytování služeb ukrývala. Pokud Vás tedy
takový nezvaný prodejce zastaví na ulici či zazvoní na Váš dům či byt, stačí
mu sdělit, že poskytuje zakázané aktivity a pokud jsou jeho záměry čisté,
nechť se obrátí na kancelář obecního úřadu, kde si může sjednat pronájem
obecních prostor za účelem představení své nabídky.
Zastupitelé dále schválili nabídkové řízení na výměnu vstupních dveří a oken v
sokolovně, rozpočtové opatření č. 3 a Plán inventur na rok 2012 dle Vnitřní
směrnice o inventarizaci majetku a závazků.
Do letošních podzimních dnů Vám, vážení spoluobčané, přeji co nejvíce sluníčka, pohody ducha i těla a dobrý pocit z toho, co jste dosud dobrého uskutečnili nebo ještě plánujete uskutečnit.
Jiří Chrastina, místostarosta

Výsledky elektronické aukce na dodávky plynu a elektřiny
na období od 1. 11. 2012 do 31. 12. 2014
Zásadním bodem zastupitelstva číslo 20 bylo schválení zapojení obce do eaukce 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 a připojily se k ní i některé další obce mikroregionu Moštěnka.
Elektronická aukce se konala dne 29. 6. 2012 s cílem vybrat nového dodavatele zemního plynu a elektřiny pro přihlášené obce našeho mikroregionu. Své
nabídky předložili dodavatelé energií na
základě pevně vymezených pravidel a po
stanovený časový interval docházelo k postupnému zlepšování cen a sazeb, až z tohoto snažení vyšel vítězný dodavatel.
Záměrně jej však neuvádím, protože tento
dodavatel nedodává energie samostatným
domácnostem.
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Nyní již k dosaženým úsporám, jejichž výše byla v návaznosti na výsledky eaukcí vyčíslena takto:
Obec Bochoř - úspora za smluvní období 26 měsíců činí:
Obec Bochoř
zemní plyn
955.226 Kč
Obec Bochoř
elektřina
74.285 Kč
ZŠ Bochoř
zemní plyn
138.634 Kč
ZŠ Bochoř
elektřina
19.073 Kč
MŠ Bochoř
zemní plyn
90.283 Kč
MŠ Bochoř
elektřina
8.052 Kč
Obec Bochoř
skutečná úspora celkem 1.285.553 Kč
Uvedené údaje o dosažených úsporách jsou vyčísleny za smluvní období od
1. listopadu 2012 do 31. prosince 2014, tj. za 26 měsíců.
Vzhledem k fixaci vysoutěžených cen po celé smluvní období, znamená jakýkoliv nárůst ceny za dodávané komodity ze strany stávajících dodavatelů ve
smluvním období automaticky další navýšení skutečně realizované úspory.
Výše provize byla odstupňována dle výše skutečně dosažené úspory, v absolutním objemu nepřekročila 50 tis. Kč.
JCH

Školička, školka, škola
Začátek nového školního roku v mateřské škole
Školní rok 2012/2013 započal 3. září.
Paní učitelky na uvítanou zahrály dětem maňáskovou pohádku „Budka“.
Celkem zapsaných dětí je 39, z toho 27 chlapců a 12 děvčat. Děti jsou ve věku
od dvou do šesti let. Nově příchozí děti si na nový denní režim zvykly bez
větších problémů, průběžně poznávají nové kamarády a začínají se dobře
orientovat v novém prostředí.
Mateřská škola bývá pro většinu z nich prvním vstupem do většího kolektivu,
děti se poprvé setkávají s jinými lidmi bez doprovodu rodičů. Paní učitelky
pomáhají dětem zvládat odloučení od rodičů, adaptaci na nové prostředí a kolektiv, stravování v MŠ i sebeobsluhu. Velmi důležitá je spolupráce s rodiči a
také jejich pomoc. Najít společný postup při výchově dětí je základ spokojenosti dětí.
Pedagogické pracovnice se snaží, aby děti co nejlépe zvládly počáteční smutek a někdy i slzičky, nenásilnou formou pomáhají překonávat některé obtíže a
vytvářet dětem klidné prostředí se spoustou příjemných zážitků.
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Podzim v mateřské škole
Naše děti se mohou těšit na podzimní dny nejen pro krásné vycházky v barvami oděné přírodě, ale také na různé akce.
V září přijely členky Maňáskového divadla
v Olomouci dětem zahrát pohádku „Jak si
dráček našel kamarády“, začátkem října proběhla společná akce rodičů s dětmi „dráčkování“, kdy jsme si společně zasoutěžili a vyrobili „dráčka“ dle svých představ.
Na konci října se uskuteční tradiční lampionový průvod /společná akce MŠ x ZŠ/. Plánujeme také zpracovávání darů podzimu – děti
budou
vyrábět
dekora
ce z různých plodů a materiálů.
V listopadu pojedou starší děti na představení do Přerova „Tetiny na dvorku“ a
pak už nás pomalu čeká těšení na
Mikuláše. V prosinci shlédneme pohádku „Jak Honza zbavil čerta blech“ a nastane vánoční čas.
Ale o tom zase příště.

Začátek nového školního roku v základní škole
Na letošní prázdniny již jen vzpomínáme, píšeme slohovky, malujeme obrázky, ukazujeme fotografie.
Loučíme se s létem a slunečnými dny. Před námi je nový školní rok s číslovkou 13 na konci.
Škola se otevřela v pondělí 3. září. Poprvé do školy přišlo letos 8 prvňáčků.
Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a učení jim dělalo radost.
V letošním roce máme ve škole 51 žáků, což je nejvíce za posledních 16 let.
Během prázdnin přibyly ve třídách další interaktivní tabule, také je rozvedena
školní síť do všech učeben, a to zcela jistě dává další možnosti pro oživení
výuky.
Základem ale stále zůstává pečlivá každodenní školní práce a domácí příprava. Školní a mimoškolní akce dostávají již konkrétní podobu.
Sledujte aktuality na webu školy.
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Organizace školního roku 2012/2013
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začalo ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012.
zapište si do diáře
Školní prázdniny:
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28.
června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve
středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny proběhnou od pondělí 18. února do neděle 24. února 2013.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.
Marcela Červinková
Můj zážitek z prázdnin
Jeli jsme do Jizerských hor. Druhý
den po příjezdu jsem ušla 14 km.
Potom mě a babičku bolely nohy.
Večer mi kočka vlezla pod peřinu.
Další den jsme jeli do Liberce na
bazén a tam jsem se málem utopila. Byl tam dobrý tobogán. Pak
jsme šli do IQ parku, tam se mi
nejvíc líbilo bludiště. Pak jsme jeli
domů. Už se těším, až tam pojedu
znovu. Volková Anna, 5. ročník

Byli jsme na Mladějovské úzkokolejné dráze. Trať byla dlouhá 11
km, z toho 10 km pro veřejnost.
Jezdila tam parní mašina, která
táhla sedm malých vagónků.
Vlak jezdil z Mladějova do staré
štoly, kde se do roku 1992 těžilo
uhlí. Dráha je v provozu díky dobrovolníkům. Je to tam moc
pěkné.
Daniel Jakubec, 5. ročník

Tábor s hasičama 2012.
Jeli jsme s hasičama na tábor. Spali
jsme ve stanu. Já s rodinou jsme
přijeli o týden dřív. Když přijela
ostatní děcka, tak jsme se ubytovali
do velkého vojenského stanu a byl
oběd. Druhý den jsme jeli na závody
do Olomouce a vyhráli jsme třetí
místo z padesáti družstev a večer
jsme měli stezku odvahy. Moc se
nám tam líbilo.
Míša Marková, 4. ročník

Někdy uprostřed prázdnin jsme byli
v autokempu Lučina. Měli jsme
chatku, kde byla koupelna, ložnice a
kuchyň. Možná druhý den jsme se
šli koupat.
Asi třetí den jsem byl na šlapadle,
bohužel jen s mámou. Táta nechtěl
jít, protože ležel a opaloval se.
Hrál jsem minigolf a táta mě poučoval jak ho hrát, byla to otrava ale
jen to.
Mirek Jozefek

Bochořský zpravodaj, strana 7

Můj zážitek z prázdnin
O prázdninách jsem byla s rodiči
na Hradci nad Moravicí, protože
tam byl hudební festival. Hrálo asi
dvacet kapel. Nejvíc se mi líbila
skupina Mandrage (mandražé) a
zpěvák Tomáš Klus. Hráli od devíti do jedné hodiny ráno. Hodně
se mi tam líbilo, byly tam i stánky
se super věcmi. Pár dní poté jsme
byli v hotelu na Jižní, protože tam
měla oslavu moje babička, ale to
už je jiný příběh.
Kateřina Pavelková, 5. ročník

Jel sem do Krkonoš na ozdravný
pobyt. Byl jsem tam na 14 dní
ubytovaný v hotelu Černá Bouda.
Hráli jsme tam různé hry, chodili
jsme na túry.
Jeli jsme do ZOO do Dvora Králové.
Potom jsme jeli do bunkrů, ale
nevím, jak se to tam jmenovalo.
Šli jsme na stezku odvahy ve vysoké trávě.
Líbilo se mi tam moc a jel bych
znovu.
Ondra Dýčka, 5. ročník

Slovensko je nádherný stát.
Všude jsou hory a lesy. Ubytovali
jsme se v Donovalech. Nejlepší je
akvapark Tatralandia. Na Slovensku jsou obzvláště veliké hory.
Tak proč na ně nejít? Tak jsme na
jednu šli. Ale bohužel si nepamatuji její jméno. Po Slovensku
jsme cestovali celý týden. A nakonec zase domů. Moc se těším,
až tam pojedu znovu.
Pavel Kadera

Na prázdninách se mi líbilo na táboře s hasiči. Spali jsme pod velikým vojenským stanem. Byli jsme
na hradě Helfštýn. Rozdělili nás
na mladší a starší. Starší šli z
Helfštýna až do Hranic pěšky, asi
10 km. Pak jsme šli na koupák.
Potom jsme si hráli na hřišti. Na
táboře jsme byli 9 dní. Moc se mi
tam líbilo a těším se, že tam pojedeme znovu.
Markéta Rojíčková, 5. ročník

Někdy mezi 20. a 30. červencem
mě a Vítka poslali na tábor do Čekyně. Tam jsme se ubytovali v
chatkách velkých 4 krát 2 metry,
kde byla jedna skříň a 2 patrové
postele. Týden na to byla neděle
a probíhala soutěž Oddíly baví tábor. Napsal jsem se na šifry, protože bylo všude plno. Tam jsem
potkal vedoucího Davida Kroupu,
kterému se spíš říkalo Dave. A za
deset minut jsem zjistil, že tento
rok
dokončil
Střední
školu
v Ostravě, kde ho učila moje
sestřenice. Martin

Byli jsme v Řecku.
Šli jsme se vykoupat.
Večer jsme šli kupovat oblečení.
Pak jsme šli na hotel a tam jsme
se dívali na olympiádu.
Líbilo se mi tam.
Ráno byla bouřka.
Petr Koláček, 4. ročník
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Mikroregion Moštěnka přivítal zástupce
svazku obcí Slušovicka
V pátek 21. 9. 2012 přivítal mikroregion Moštěnka odbornou exkurzi pro starosty a
zastupitele obecních úřadů z Mikroregionu Slušovicko. Pro zástupce svazku obcí
Slušovicka byl připraven celodenní program s ukázkami projektů, které mikroregion
Moštěnka a jeho obce realizovaly v uplynulých letech a také prohlídka místních
zajímavostí. Mikroregion tak oplatil slušovickým vydařenou loňskou návštěvu, kdy
starostové z jeho obcí byli načerpat zkušenosti na Slušovicku.
První zastávkou bylo letiště v Bochoři, kde sídlí 23. základna vrtulníkového letectva Edvarda Beneše
Přerov. Účastníci se seznámili
s provozem letiště, které má statut
neveřejného mezinárodního letiště
se smíšeným provozem, a prohlédli
si letištní věž, vojenskou leteckou
techniku a hangáry.
Poté následovala nová kompostárna v Horní Moštěnici, kde účastníci

shlédli ukázku kompostování a seznámili se se systémem společného kompostování v mikroregionu.
Díky projektu „Z kontejneru na kompost“, který podpořil Olomoucký
kraj, bylo do obcí mikroregionu
Moštěnka pořízeno 13 kontejnerů
na biologický odpad, který se zpracovává právě v Horní Moštěnici.
Zajímavé je jeho další využití, kdy
se používá pro údržbu a revitalizaci
veřejných prostranství.
Další zastávkou byla obec Beňov, kde byl připraven varhanní koncert žáků a učitelů
Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka Přerov, prohlídka muzea významného
beňovského rodáka A. C. Stojana a výstava obecních kronik. Obdiv sklidila více než
200 let stará Stojanova lípa, která roste na návsi u kostela, vítěz soutěže Strom roku
2007. Pak účastníci zamířili do obce Líšná a navštívili zde místní
mateřskou školku a kulturně-společenský
areál, které byly částečně zrekonstruovány díky dotaci z programu LEADER.
Závěr exkurze zavedl její účastníky do
Dřevohostic, sídla mikroregionu Moštěnka. Kastelán provedl účastníky dřevoBochořský zpravodaj, strana 9

hostickým zámkem a následovaly
prohlídky hasičského muzea a nového infocentra, které byly rovněž
podpořeny z programu LEADER.
Společný program byl zakončen večerním posezením u cimbálové muziky, kde se mikroregiony vzájemně
představily a vyměnily si zkušenosti
se svým fungováním, systémem
práce a s realizací projektů.
Zástupci obou mikroregionů si
potvrdili, že je dobré vidět, jak funguje svazek obcí jinde, a shodli se
na další spolupráci.
Exkurze byla podpořena z projektu „Chceme se vzdělávat“, se kterým mikroregion
Moštěnka uspěl v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro
místní rozvoj.

Klub seniorů
Jaká byla činnost klubu seniorů v období od konce června do 15. září 2012?
Výbor klubu seniorů i pro tyto letní měsíce připravil některé akce, na nichž
jsme se společně
setkali.
Koncem
června
byli členové našeho KS pozváni
vlkošskými seniory
na přátelské setkání ve Vlkoši.
Klub seniorů Vlkoš
oslavil 16. června
10. výročí svého
založení.
Oslav, které proběhly na hřišti za
sokolovnou,
se
nás zúčastnilo 10.
Bochořský zpravodaj, strana 10

Červencové setkání členů KS se uskutečnilo v sobotu 14. července v areálu
chovatelů. Tradičně, již několik let, si v červenci společně opékáme uzeninu,
zazpíváme se, popřejeme červencovým jubilantům. Těm, stejně jako srpnovým, jsme znovu popřáli k narozeninám na našem setkání v září. I když počasí
nepřálo, sešlo se nás při opékání 30. Opékat uzeninu v dešti, pod deštníkem
je opravdu zážitek. Ale podařilo se a i toto přispělo k dobré zábavě nás všech.
V měsíci srpnu každoročně pořádáme jednodenní zájezd. Na ten letošní jsme
odjeli 22. srpna. V programu byla návštěva Karlovy Studánky, Jiříkova, Paseky
a Loštic.
Karlova Studánka jsou známé lázně, kde se léčí hlavně choroby dýchacích
cest. Každý si individuálně prohlédl to, co ho zajímalo. Ochutnali jsme vodu

z léčivého pramene, mnozí si zakoupili zdravotní čaje,
drahé kameny, cukrovinky, lázeňské oplatky atd. Hlavně
jsme ale dýchali velmi čistý vzduch. Po obědě jsme odjeli
do Jiříkova, kde jsme navštívili „Pradědovu galerii u Halouzků“. Zde je vystaveno více než 450 vyřezávaných
plastik zvířat a betlém v životní velikosti. Socha Děda
Praděda, která je vysoká 10,4 m, je dominantou galerie.
Po asi hodinové prohlídce jsme odjeli do obce Paseky,
kde bývalá skládka ve starém lomu byla přetvořena na
arboretum Makču Pikču s nádherným výhledem na část
Hané. Prohlídková trasa vede mezi terasami ze suchých
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kamenných zídek, které jsou osázeny 3200 druhy rostlin.
Je zde i prodej skalniček a trvalek, což někteří z nás využili. Cestou domů
jsme se zastavili v Lošticích, nakoupili v podnikové prodejně tvarůžky a spokojeni v podvečer dorazili do Bochoře.

Po letních měsících v září opět začínají naše pravidelná setkání v sokolovně. To zářijové bylo 8. září. Popřáli jsme srpnovým a zářijovým jubilantům, připili jim na zdraví, zazpívali „Živijo“ a ti spolu s červencovými
jubilanty si zatančili sólo.
Dobrou náladu a zábavu podpořila i návštěva paní harmonikářky Jarmily
Bilové, která oslavencům a nejen jim zahrála pěkné písničky. Všichni jsme si
s chutí zazpívali.
Další naše setkání bude v sobotu 13. října opět od 14:30 hodin v sokolovně.
Všechny srdečně zve výbor klubu seniorů.

Léto v „Hloužku“
Jen jsem dopsal minulý článek, který se týkal mysliveckého hospodaření na jaře, tak velmi rychle tu máme končící letní období, se kterým přichází doba lovu
zákonem povolené zvěře a plánování podzimních honů na drobnou zvěř. V
našich podmínkách je to zejména zvěř srnčí, která má povolenou dobu lovu od
16. května. Snažíme se spíše lovit průběrné kusy, které nedávají záruku dobrého chovu do budoucna. Je snad dobré se zde zmínit, že lovíme menší
množství oproti některým okolním sdružením. Současně se snažíme tlumit
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zvěř škodící myslivosti. Na společných honech pak na podzim lovíme hlavně
zajíce polního, bažanta obecného a kachnu divokou. Na jaře a v létě byly uloveny v naší honitbě dvě lišky, které jsou největšími predátory drobné zvěře.
Současně již třetím rokem k nám z Rasiny zavítá z Chropyňska také tlupa mufloní zvěře, která je v našich podmínkách docela raritou.
Zatím jsme nezaznamenali úhyny jakékoliv zvěře způsobené horkem. Pokud by byly zjištěny, mohly by vzniknout
problémy s možnými bakteriovými nákazami, které by mohly být přenosné na
člověka. Povinností myslivce je každý
podobný nález evidovat a vyhodnocovat, a mírnit tak možné riziko.
Z mysliveckého života se zmíním, že
jsme uklidili po dvou měsících snad konečně remíz „Hloužky“od nepořádku.
Snad vydrží co nejdéle. Zbudovali jsme tři nové sypáky a dva opravili. Dále
jsme také podél toku svodnice u Hloužek vyčistili koryto v délce desítek metrů
a svodnice je tak konečně dobře prosvětlena. Zahnízdilo zde také, díky tomu,
několik párů divokých kachen, které zároveň přikrmujeme.
V sobotu 28. července se naše střelecké družstvo opět zúčastnilo mikroregionální soutěže v brokové střelbě na asfaltové holuby na střelnici v Domaželicích. Kvalita této soutěže se
každým rokem zvyšuje. Trénovali jsme
a věřili, že se umístíme lépe než loni a
navážeme na předloňské medailové
umístění. Na nejvyšší příčky jsme však
letos nedosáhli, přesto jsme se, myslím,
zúčastnili se ctí. Soutěž se konala jako
veřejná a byl to již šestý ročník. Od
příštího roku se navíc začne paralelní
soutěž v Zahnašovicích s účastí družstev ze všech obcí partnerství MAS
Moštěnka na loveckém kole. Letos prozatím tento závod proběhl 2. září jako první zkušební pro jednotlivce ze
zmíněných obcí.
Jako loni, tak i letos proběhne myslivecká Svatohubertská mše v dušičkovém čase. Je to již šestá mše v pořadí a můžeme tedy již hovořit o vzniku
hezké tradice. Konkrétní termín je stanoven na 4. listopadu v 11 hodin v
kostele sv. Floriána. Opět tedy zazní slavnostní lovecké fanfáry ve svátečním
čase od uznávaných trubačů ze Zábřehu na Moravě, na které zveme opět
širokou veřejnost.
Za MS „Hloužek“ Oldřich Kornel
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Z činnosti SDH
Činnost Sboru dobrovolných hasičů obce Bochoř se každým rokem většinou v
samotném základu akcí, až na malé výjimky, opakuje.
Ani letošní proměnlivá zima nezapříčinila opožděnost v praktické přípravě na
soutěžní sezónu mužů, i mladých hasičů. Muži absolvovali již tradičně sezónu
31. března na hasičském mezinárodním (dvě družstva ze SR a tři z Polska)
„maratónu“ soutěží O radslavskou přilbu.
Letošní 11. ročník byl ve znamení rekordu zúčastněných družstev (28), ale i
samotné náročnosti bezmála čtrnáctihodinové soutěže. Bochořské družstvo
zde svým výkonem předvedlo, že i když je z malé obce, má svou výjezdovou
jednotku výtečně připravenou a v celkovém součtu hodnocení z 19 disciplín
obsadilo, stejně jako v loňském roce, 5. místo.
Již jedenáctou sezónu jezdí naše hasičská mládež, první
červnový víkend, hájit obecní barvy na soutěž do Záříčí. Z
té letošní dovezla hned dva poháry. Mladší žáci za 2. místo
a přípravka rovněž za 2. místo.
Již po třinácté se v ranních hodinách 21. července sešel
kolektiv mladých hasičů k odjezdu na devítidenní soustředění, které se konalo opět v „našem“, civilizací
nedotčeném, přírodním ráji Podhoří – Pekle. O devatenáct
účastníků věkově „nejmladšího“ tábora (2 až 11 let) se staralo devět dospělých, nejen z řad členů sboru. Táborová činnost byla plně
uzpůsobena věku dětí. Pravidelné ranní tréninky požárního útoku byly letos
dětem odpuštěny, ale o služby v kuchyni a noční hlídky oproštěny nebyly.
V sobotu 11. srpna se v areálu SK Bochoř konal již 15. ročník Povodňového
poháru starosty obce v požárním útoku družstev. Tato, již tradiční soutěž, je
pořádána pouze pro družstva SDH obcí, které byly v roce 1997 zasaženy
ničivou povodní a sbory, jež v naší obci pomáhaly její následky odstraňovat.
Samotné přípravy i celý průběh akce doprovázel silný déšť, který do jisté míry
zapříčinil i slabší počet účastníků. Devět družstev mužů a dvě družstva žen se
však počasí nezaleklo a všichni soutěž absolvovali, dokonce dvoukolově.
Bochořští muži svým letošním super časem 19:52 s však dosáhli pouze na
„bramboru“.
Hasičský „maratón“ proběhl druhý víkend v září. V pátek 7. září se v Horní Moštěnici konal Memoriál Františka Vrány. Na tuto noční soutěž dospělých jsme
jeli s předsevzetím opět vyhrát. Po součtu časů obou pokusů (1. klasický požární útok a 2. útok se sáním za použití vývěvy) byl organizátory vyřčen ortel:
„bochořáci již po třetí v řadě nenašli své přemožitele a i letos vyhráli“.
Po pozdním nočním příjezdu následoval krátký odpočinek a v 15 hodin zahájilo čtyřčlenné družstvo mužů přípravu na noční soutěž „O hanáckó sekyrko“
v Kostelci nad Hanou. I na tuto soutěž, která je menší obdobou „Radslavské
přilby“ jsme jeli obhajovat loňské velmi dobré umístění (2. místo). V součtu
výsledků ze sedmi disciplín a startovního pole šestnácti sborů jsme za vytouženým zlatem zůstali opět pouze o „dírku“. Ale i stříbro v této náročné
soutěži (průběh od 17 do 7 h) je dobrou vizitkou připravenosti zásahového
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družstva našeho sboru pro různé krizové situace. Neděle byla pro všechny
zúčastněné ve znamení celodenního spánku. Někteří členové sboru v tento
den ještě uskutečnili v obci sběr železného šrotu, jehož finanční výtěžek byl
věnován k nákupu ocenění na „bochořskou sovu“.

MEGA SOVA 2012
Přípravy na dnes, již s jistotou největší a nejoblíbenější noční soutěž mladých
hasičů v České
republice
„O
bochořskou sovu“,
začínají ihned
po
skončení
ročníku minulého. O propagaci letošního,
11. ročníku,
se velkou měrou postarala i
novodobá vymoženost
–
Facebook, na
kterém byla vyhlášena i malá vědomostní soutěž týkající se “naší“ Sovy.
V loňském roce se soutěže zúčastnilo 81 družstev. Již koncem srpna bylo dle
předběžných přihlášek jasné, že toto číslo opět o něco naroste. Má loňská památná věta: „chtěl bych se dožít účasti 100 družstev“ se letos, naplnila do posledního písmenka. Dne 15. září 2012 počet návštěvníků obce Bochoř s určitostí převýšil počet
stálých obyvatel a
zapsal se zlatým písmem v hasičské kronice díky rekordní
účasti v počtu rovných 100 soutěžních družstev.
Raritou této soutěže
je rovněž hodnocení
výsledků v obou věkových kategoriích.
Každý kolektiv si podle umístění odvezl
sošku sovy (dle vlastního výběru), keramickou medaili (letos
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v podobě 11), speciální diplom „za účast“, ceny od sponzorů (mezi nimiž
dlouhodobě nechybí přerovská PRECHEZA) a sladkost pro každého člena
družstva.
I letos celou
soutěž
zahájil
velkolepý ohňostroj, před kterým za bouřlivého povzbuzování,
předvedla
své umění družstva přípravek z
SDH Bochoř a
SDH Lobodic.
Pak již nastal
pravý hasičský
soutěžní maratón, který byl posledním požárním útokem ukončen v 01:30 hodin. Na závěrečném vyhodnocení se kromě 1.
až 100. místa odměňovala navíc i místa: šťastná 7., 11. (11. ročník), nešťastná
13. a 15. (datum konání) a poslední místo s platným časem. Dále v každé
kategorii nejrychlejší proud (to jsou ti, co stříkají na terče), nejmladší soutěžící
hasič a hasička, z tanečního parketu byli zvoleni dva nejlepší „hašmeni a tři
hašmenky“. Cenu pro nevzdálenější sbor soutěže si letos opět odvezl SDH
Bozkov (264 km).

Samotným závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, jež se o zdárnost této akce zasloužili a tím uvedli ve známost, že „Bochořská sova“ je
opravdu MEGA akce i v tak malé obci, jakou Bochoř je.
Jiří Němec, velitel SDH
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Fejeton prvý na téma: Polní cesty
Posledním bodem na zasedáních zastupitelstva, který přináší prostor jak zastupitelům, tak i občanům k projednání různých podnětů, zpráv, informací i názorů je bod D I S K U S E. A pro neznalé, mohu s klidnou duší použít
soukromý názor, že se jedná velmi často o bod volající po nastolení pořádku či
vytažení platného jednacího řádu.
V úvodu většinou starosta shrnuje dílčí dokončené akce menšího rozsahu,
děkuje za dobrou organizaci toho či onoho, avizuje témata k zamyšlení pro
další zasedání, a tak dále…
Pak ale nastává čas pro další podněty a názory a to už se dostáváme k tomu,
o jakého vystupujícího jde, v jakém rozpoložení se daná osoba právě vynachází, zda jde o rozeného tribuna lidu s právem veta, naštvaného občana či
exhibujícího extrémistu (samozřejmě přeháním). Vše je zde dovoleno, pokud
nejsou hranice slušnosti a
pravidla jednacího řádu
překročena.
Ano, toto vše nám demokracie umožňuje.
A právě v tomto okamžiku
velmi často přicházejí na
řadu oblíbené polní cesty.
Obci, jsi majitel, tak se tak
chovej! Starosto, zastupu-

ješ obec, tak se postarej! Zabraň
přiorávání nenasytnými zemědělci,
farmáři či zahrádkáři, nedovol ničení těžkou zemědělskou technikou,
zařiď opravy, zajisti správnou šířku
ve správných místech, vždyť komplexní pozemková úprava již proběhla a vše je jasné.
Máš k dispozici digitální mapy a
vše je jednoduše proveditelné, musíš jen chtít…
A tady je nutné se zvednout a zakřičet“ „ A dost, tudy cesta nevede!“
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Každý z nás má k půdě jiný vztah, každý z nás má i jiný vztah k majetku, ale
všichni žijeme v jedné obci, jsme součástí národa, který nepodporuje migraci
za prací, jsme prostě srostlí se svým krajem, naším domovem ať už jsme to
schopni uznat nebo ne. Važme si, proto prosím svého domova, a přistupujme
ke krajině s citem, pochopením a tolerancí, ale i schopností dodržovat určitá
pravidla a povinnosti.
A když jsme u těch polních cest, myslíte, že v minulých letech toho bylo ze
strany vedení obce vykonáno málo?
Vždyť každý z nás pracuje jen s těmi prostředky, které má k dispozici a obecní
rozpočet má každým rokem své schválené maximum.
JCH

Tvořivé páteční podvečery

smaltovaný šperk

Se začátkem nového školního roku se opět
vrací výtvarné dílny s paní Věrou
Baďurovou, která tentokrát připravila
osvědčené smaltované šperky - 2. 11. 2012,
výrobu adventních věnců – 30. 11. 2012.
Před Vánoci ještě stihneme organzovou
květinovou brož – 12. 10. 2012 a šperky z
FIMA – datum bude upřesněno.

V novém roce se můžete těšit na pletení košíků, decoupage dřevěného náramku a korálky.
Hlásit se můžete
průběžně u Věry Baďurové nebo Sylvy
Kostelníčkové.
decoupage

Přijďte si mezi nás
vyrobit originální dárek nebo jen vyzkoušet něco nového.
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SK Bochoř zahájil cvičební sezónu
a tímto zve zájemce do připravených lekcí.
Na co se můžete letos těšit?
Na začátku týdne, v pondělí od 17 hodin, se těší Katka na všechny děti školního věku, které by měly zájem seznámit se se základy zdravovědy a první pomoci, orientací mapy, uzlováním, poznáváním měst a památek, zvýšit si fyzickou kondici a připravit se na jarní a letní pobyty v přírodě a také na
orientační závody.
Dáša s Gábinou se již tradičně věnují dětem o něco mladším (4 – 8 let) a rády
je přivítají v úterý od 17 hodin. Při cvičení se využívá tradiční i netradiční náčiní i nářadí – lavičky, žebřiny, míče, švihadla, bosu, padák, noviny a spoustu
dalšího. Budete si hrát, zdolávat překážkové dráhy, zažijete spoustu legrace a
určitě i nějaké to překvapení. Přijďte!
Věříme, že plná tělocvična bude i v úterý od 19 hodin, kdy vás rytmem
Zumby provede Jana P.
Kdo si netroufne na rychlé taneční tempo, má možnost využít ve středu od
17.45 hodin balanční cvičení na bosu.
Za Danou a zdravotním cvičením zavítejte ve čtvrtek od 18 hodin. Čekají vás
míče, míčky, židličky, pohoda a dobrá nálada.
Pohybový týden v tělocvičně zakončí Jana Z. S hodinami aerobiku a
posilováním.
Mimo jmenované dny a hodiny lze navštívit volejbal, fotbal a další. Na základě
již vyvěšených rozpisů.
Těšíme se na vás.
Cvičitelé SK Bochoř

Fotbalová přípravka
Po delší odmlce se fotbalovým
trenérům podařilo poskládat tým
mladší přípravky. Nejen kluci narozeni v letech 2004 – 2006 se
už na jaře nadchli pro fotbalový
míč a na základě jejich přístupu k
tréninkům, chuti do hry, nadšení
a v neposlední řadě díky velké
podpoře
rodičů,
je
trenéři
přihlásili do oficiální soutěže.
Takže od 3. září tohoto roku, víkend co víkend, jezdí po turnajích.
A jak to vypadá?
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Mezi družstvy skupiny C – TJ Sokol Horní Moštěnice, FC Viktorie Přerov, Slavoj Kojetín, TJ Sokol Tovačov se ti naši určitě neztratí.
Pohybují se sice v druhé půli tabulky, ale každý začátek je těžký.
Nejvyrovnanější souboje vedou hráči s Horní Moštěnicí, kde ve čtyřech vzájemných zápasech třikrát zvítězili a nastříleli 10 gólů. Nejtěžší je pro nás zatím
Kojetín, ale počkejte na jaře, to vám ukážeme!
Závěrečný turnaj proběhl v domácím prostředí v sobotu 6. října, což bylo po
uzávěrce tohoto zpravodaje. Podrobnosti v článku H. Vyvážilové. Hráči doma
ukázali to nejlepší, co v nich je a udělali radost sobě, trenérů, rodičům i
ostatním fanouškům. Hrajeme hlavně pro radost. A ty góly a výhry? Jsou
bonusem navíc!
Do jarní části dotrénujeme fyzičku a třeba nalákáme někoho dalšího, kdo nám
na hřišti pomůže. Přijďte mezi nás.
Těší se z brány Danča Uhlířová, obránce Vojta Jakubec, záložníci Jarda
Kostelníček, Aďa Baďura, Tom Pečinka, Honza Kornel a útočníci Marťa Šejba
a Zdenda Kozák.

Hřiště v Bochoři ožilo fotbalovým mládím
Je 6. října, poslední krásný
den „babího léta“, a na bochořském hřišti to žije. Nejmladší
místní fotbalisté hrají poslední
turnaj podzimní části sezony.
Ve své skupině mají soupeře z
Horní Moštěnice, Kojetína,
Tovačova a Viktorie Přerov.
Malí fotbalisté v krásných
nových dresech pod vedením
trenéra Jardy Kostelníčka hráli
s nadšením a s velkým elánem. Dnes sice všechny čtyři zápasy prohráli, ale na tom vůbec nezáleží.
Vždyť teprve sbírají první zkušenosti. Za odměnu jim maminky nachystaly bohaté občerstvení a s trenérem si připili dětskými bublinkami. Do jarní části jim
všichni přejeme, aby je nepřešel dnešní elán a aby se jim dařilo.
text a foto Helena Vyvážilová
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SK Bochoř – oddíl kopané
V ročníku 2012/13 nás reprezentují:
Muži SK Bochoř - okresní přebor
Mladší přípravka (ročník narození 2004 a mladší) - okresní přebor.

Úspěšný vstup do okresního přeboru mužů SK Bochoř
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KojetínKovalovice
Újezdec
Lipník n.B. 'B'
FKM
Opatovice Čekyně
Hustopeče
Želatovice 'B'
1. FC Viktorie
Bochoř
Pavlovice
Soběchleby
Býškovice - H.
Újezd
Domaželice
Troubky 'B

7 6 0 1 29:11

18 (9)

7 5 1 1 17:10
7 5 1 1 11:7
7 5 0 2 16:10

16 (4)
16 (7)
15 (6)

7
7
7
7
7
7
7
7

13
11
10
9
8
7
6
4

(4)
(-1)
(1)
(0)
(-4)
(-5)
(-6)
(-8)

4
1

(-5)
(-11)

4
3
3
2
2
2
1
1

1
2
1
3
2
1
3
1

2
2
3
2
3
4
3
5

25:16
19:14
11:10
11:14
20:17
8:12
8:18
17:21

7 1 1 5 10:17
7 0 1 6 5:30

Újezdec - Bochoř
2
:
3
Tento výsledek 8. kola
není započítán v tabulce

Sportovní klub Bochoř
Rozlosování fotbalového okresního přeboru mužů
Ročník 2012-2013: podzimní část
KOLO a DATUM
UTKÁNÍ
ČAS
10. Ne 14. 10.
SK Bochoř - FK Býškovice-Horní Újezd B 15:00
11. Ne 21. 10.
TJ Sokol Soběchleby - SK Bochoř
10:00
12. Ne 28. 10.
SK Bochoř - Spartak VTJ Lipník n. Beč. B 14:30
13. 04. 11.
TJ Slavoj Kojetín-Koválovice B- SK Bochoř hlášenka

Bochoř do toho! Bochoř do toho!
Bochořský zpravodaj, strana 21

LÁZNĚ – bochořské rodinné stříbro
Ne, ten nadpis není ani trochu nadnesený.
Prokazatelné účinky bochořské vody, profesionalita a ochota pracovníků
lázní se rovnají spokojenosti návštěvníků.
Pořád je ale co zlepšovat a co nejvíce se snažit vylepšením stávajících, a
zavedením nových služeb, zvýšit návštěvnost a tím i rentabilitu lázní.
Proto v měsíci říjnu začneme provádět masáže lávovými kameny a rašelinové zábaly. Vše za přijatelné ceny v porovnání se srovnatelnými zařízeními.
Ve stručnosti vás seznámím, o co vlastně jde:
Masáž lávovými kameny je technika, která se už odedávna praktikuje
na havajských ostrovech nebo v Číně. Na tělo masírované osoby se
kladou oblé teplé kameny zahřáté
ve vodě na teplotu kolem 37 – 40
stupňů Celsia.
Teplo kamenů se klientovi rozlije po
celém těle a celkově ho uvolňuje.
Rašelinové zábaly jsou jednou z forem teploléčby. Jejich předností je použití přírodního léčivého
zdroje. Teplota zábalu je
kolem 46 stupňů Celsia.
Rašelinové zábaly jsou výborné k léčbě bolestí zad a
kloubů. Zlepšuje se tím tonus kůže a podkoží, dochází k hlubokému prohřátí a způsobuje uvolnění
vazivové tkáně, což výrazně
zvyšuje
efekt
následné fyzioterapie nebo
masáže.
Jednorázové použití rašelinových pláství zaručuje
nejen maximální kvalitu procedury, ale i naprostou hygieničnost.
Věřím, že mnozí z vás si procedury zkusí a doporučí svým známým a
přátelům. Na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků lázní.
František Kavka
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Fejeton druhý aneb Podvečerní zamyšlení alias Včeličky mezi námi
Všichni je známe…
Svou pílí, výdrží a nasazením jsou vzorem pracovitosti a prospěšnosti. Den co den vylétají ze svých domovů, aby košatily svá bohatství, přinášely prospěch a byly užitečné
sobě i svému okolí. Mají to totiž v sobě naprogramované a všichni jsme rádi, že je
máme ve své blízkosti.
Co by se však stalo, kdyby ten jejich „program“ někdo opravil a ze sladkých a usmívajících se včeliček se stala sarančata, která kam přiletí, tam za sebou zanechají jen
zkázu a zmar?
A mohlo by být ještě hůř.
Co kdyby jim někdo vnuknul myšlenku, že ještě pohodlnější je parazitovat na slabých a
bezbranných? Tak to by už byl úplný konec a z oblíbeného tvora by se zcela jistě stal
nebezpečný hmyz. A co lidstvo odjakživa dělá s nebezpečným hmyzem? Ano, bojuje s
ním a snaží se ho dostupnými prostředky hubit. Protože kdyby tak neudělalo, kdyby
jen tupě přihlíželo s rukama v klíně a čekalo, jak ta oprava programu dopadne, mohlo
by se stát, že by se časem samo stalo kořistí nových bezpáteřních predátorů a postupně by se z pyšného lidstva mohli stát jen živočichové živořící na okraji společnosti.
Mějme tedy všichni oči otevřené, nebuďme lhostejní k „chybám programu“ v našem
okolí i přesto, že doba je složitá a všichni máme dost starostí se sebou samými.
Dělejme vše proto, aby včeličky byly stále našim oblíbeným tvorem a měli jsme je rádi
ve své blízkosti.
JCH

Seriál historie obce Bochoř - Dům na Návsi 16 - Mateřská škola
Tato dnes již historická budova byla původně postavena pro školní vyučování.
Koncem 19. století, kdy se žáci učili například v lázních, či v hostinci, vyvstala
nutnost postavit novou samostatnou budovu školy. O to se významně zasloužil
nadučitel Jan Paseka, který přišel do naší obce v roce 1881. Po dlouhých
jednáních obce, farnosti a správy velkostatku v Kroměříži nabídl pro výstavbu
školy své místo u kostela na Návsi č. p. 16 i se slušnou zahradou Antonín
Topolánek. Stavební plány a rozpočet stavby byly zadány stavebnímu mistru
Františku Lazarovi z Přerova.
Výstavba školy probíhala od června 1893 do července 1894, náklady činily 18
tisíc zlatých. Slavnostní posvěcení a odevzdání budovy svému účelu se uskutečnilo 24. srpna 1894.
Trvalý vzestup počtu školou povinných dětí donutil školní radu uvažovat o nové školní budově. Ta byla postavena v červnu 1910 v dnešní Školní ulici. Obec
tak měla dvě školy. V obou probíhalo vyučování až do roku 1951, kdy se ze
staré školy na Návsi stala úřadovna tehdy nově vzniklého místního národního
výboru.
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Mateřská škola má své počátky v roce 1945, kdy krátce po skončení války podal
návrh k jejímu zřízení tehdejší řídící učitel národní
školy Jan Meitner. Podnět
se ujal a mateřská škola
byla povolena Zemským
školním úřadem v Brně v
říjnu 1945. Ještě téhož roku zahájila službu pro více
než třicet místních dětí
předškolního věku.
Původně byla školka umístěna v budově národní školy ve Školní ulici č. p. 213 v jedné, pro ten účel
uprázdněné třídě. V roce 1949 jí byla přidělena budova zrušeného hostince na
Návsi č. 3, patřící rolníku Josefu Skácelíkovi. Teprve v roce 1951 se
započalo s rekonstrukcí stavení, které
před tím rok sloužilo jako sklad JZD.
Stavebních prací se ujal místní stavitel
Antonín Kumr s několika brigádníky.
Dílo postupovalo pro nedostatek pracovníků jen zvolna a k otevření mateřské školy došlo na slavnostním
odpoledni 5. října 1952. V témže roce
v listopadu zahájila provoz také školní
jídelna, vyvařující pro obě školy.
Budova na Návsi č. p. 16 sloužila jako
MNV a po změně politických poměrů
1989 jako úřadovna Obecního úřadu. V roce 1994 rozhodlo obecní zastupitelstvo, že se kanceláře obecního úřadu i obecní knihovna přestěhují do zrekonstruovaného „činžáku“. Uvolněné prostory byly určeny pro provoz Mateřské
školy. Interiér i exteriér budovy prošel velkými úpravami, a tak od jara 1995, po
více než čtyřiceti letech slouží znovu původnímu účelu – dětem.
Stěhování MŠ z budovy na Návsi č. p. 3, která byla v restituci v roce 1990
vrácena původním majitelům, provázely rozpaky a smutek. Ke školce totiž
patřila velká zahrada a tak panovaly obavy, kde si děti budou hrát. Dnes už se
tehdejším obavám jen usmíváme. Vždyť čtyřicítka předškolních dětí má k
dispozici krásné a vybavené prostory, za budovou upravený dvůr s velkým
pískovištěm a velkou udržovanou zahradu.
Na připojených fotografiích můžete srovnat pohled na původní budovu národní
školy a dnešní pohled na mateřskou školu. Mezi těmito snímky je stoletý
rozdíl.
Helena Vyvážilová, kronikářka
Bochořský zpravodaj: vydává a tiskne OÚ Bochoř
Uzávěrka příštího čísla: 10. 12. 2012.

Počet výtisků dle potřeby, cena 10 Kč.
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