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Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
Je březen, a jak říká pranostika, za kamna vlezem, se zatím naplňuje.
Roztátý sníh nám však odhalil nepořádek po zimním období, spousty papírových odpadků, psích exkrementů a PET lahví se povaluje na veřejných
prostranstvích obce. K takovému stavu samozřejmě
nemůžeme být neteční. Proto jsme jako každoročně zaměstnali staronové pracovníky z úřadu práce a snažíme se uvést vše do náležitého stavu. To
ale neznamená a nezbavuje nás, ostatní občany,
povinnosti udržovat pořádek, starat se o prostranství před našimi domy a zahrádkami.
Všichni přece chceme žít v krásném a čistém
prostředí.
Zastupitelstvo obce si jako každý rok (v rámci
schváleného rozpočtu) stanovilo úkoly, které se
bude postupně snažit splnit. Mimo již tradiční
kulturní akce a výstavy, plánujeme v měsíci dubnu
otevření opraveného objektu „Býčárny“ s venkovním posezením.
Objekt bude užívat ČSCH jako klubovnu a dále se
počítá s využíváním pro
pravidelná setkání členů
klubu seniorů.
Bude také vhodný pro
pronájem k soukromým
oslavám místních občanů (asi do 50 hostů).
Dalším z plánovaných
úkolů v prvním pololetí je
realizace projektu I. etapa komunikace včetně
inženýrských sítí pro stavební místa Hliník. VěříBochořský zpravodaj, strana 1

me, že letos konečně budeme úspěšní při získání dotace na výstavbu
nové kanalizace. V případě kladného výsledku budou veškeré naše aktivity a
finance zaměřeny tímto směrem. To však neznamená, že v obci nastane doba
temna. Kulturní, spolkový život a ostatní dění by se nemělo změnit.
K plnění vytýčených cílů a projektů přeji nám všem zdraví, pevné nervy,
vzájemné porozumění a toleranci.
Ivan Michna - starosta

Řádky ze zastupitelstva
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás v této části zpravodaje již tradičně seznámil
se záležitostmi projednávanými, které byly projednávány na zasedáních Zastupitelstva obce Bochoř (dále jen ZO). Tentokrát se budeme zabývat zásadními body
projednávanými na ZO č. 25 až 27.

Na 25. zasedání ZO reagovali zastupitelé na doporučení auditorů a projednali a schválili metodiku určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
Vzniklo tak pověření pro starostu obce, které mu
umožňuje provádět rozpočtová opatření mezi
jednotlivými zasedáními zastupitelstva za přesně
stanovených podmínek a finančních limitů. Zastupitelstvu je pak v návaznosti na přijatou metodiku
vyhrazeno právo na informaci o každém takto vytvořeném rozpočtovém opatření na nejbližším
zasedání zastupitelstva. Rozpočtová opatření mimo tuto metodiku zůstávají i nadále v rukách
účetní obce a finančního výboru obce.
Na tomto zasedání byl také schválen rozpočet obce na rok 2013. Skladba
rozpočtu vychází na příjmové straně z úrovně očekávaných hodnot roku 2012
a reaguje na předpokládané zvýšení sazeb DPH. Na příjmové straně se
neodráží vliv schváleného rozpočtového určení daní a tento očekávaný zvýšený příjem je chápán jako příjmová rezerva. Na výdajové straně je pak mimo
běžné provozní náklady obce již v základu počítáno s akcemi za cca 2,3 mil.
Kč. Tyto akce zahrnují plánované opravy obecního majetku, jeho údržbu a v
neposlední řadě počítají také s přípravou
nového územního plánu obce. Návrh
vyrovnaného rozpočtu v objemu cca 11,4
mil. Kč ponechává finanční rezervy obce
nezapojené.
Zastupitelstvo obce dále schválilo zadání
pro vypracování nového Územního plánu
pro obec dle platných legislativních ustanovení.
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Na 26. ZO pak zastupitelé v návaznosti na zadání nového Územního plánu
obce schválili podání žádosti o dotaci z POV Olomouckého kraje, oblast podpory II, Územně plánovací dokumentace, která by měla přinést pokrytí 50
procent nákladů na tuto dokumentaci.
Starosta dále přednesl vyhlášení záměru pronájmu obecního pozemku parcelní číslo 1.713, což je pozemek u Včelínů, o výměře 1 472 m2.
27. zasedání Zastupitelstva obce Bochoř se konalo 27. února a projednalo
první rozpočtové opatření schválené starostou, reagující na nižší příspěvek
KÚ Olomouc na veřejnou správu a školství.
V návaznosti na vyhlášený záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 1.713 u
Včelínů byly projednány žádosti pí Vávrové a p. Dostála. V prvním případě by
byl pozemek využit k umístění koní s rozebíratelnou ohradou, ve druhém případě nebylo využití specifikováno, proto zastupitelé přesunuli rozhodnutí o případném pronájmu na další zasedání.
Starosta dále zastupitele informoval o novém legislativním požadavku souvisejícím s přípravou projektu nové obecní kanalizace. Součástí podkladů k výběrovému řízení musí být tzv.
realizační projektová dokumentace. Zastupitelé byli informováni o
skutečnosti, že tato dokumentace
musí být zadána k vypracování, protože bez tohoto kroku nelze pokračovat v přípravě celé akce. Bude
vypsáno výběrové řízení.
Zastupitelé byli dále informováni o
proběhnutém nabídkovém řízení na
vypracování
územního
plánu
projektová dokumentace
Bochoře.
V návaznosti na iniciativu Správy železniční dopravní cesty, která zaslala návrh na zrušení železničního přejezdu
ve směru na Horní Moštěnici, byly
projednány všechny zásadní důvody
vedoucí k rozhodnému odmítnutí tohoto návrhu. Projednané důvody byly
formou dopisu následně odeslány na
Oblastní ředitelství Správy železniční
dopravní cesty v Olomouci.
Zastupitelé také projednali a schválili
žádosti mateřské školy o ponechání
ilustrační foto
finanční částky z odpisů a rozdělení
dosaženého hospodářského výsledku MŠ.
Přeji brzký příchod jara a hodně slunečných a optimistických dní.
Jiří Chrastina - místostarosta
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Neverending story neboli Nekonečný příběh
(snad s dobrým koncem)
Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
Již v úvodníku jsem se zmínil o stavu a plánech na vybudování nové kanalizace. Proto jsem se rozhodl vám všem, které to zajímá, popsat dosavadní
průběh a historii přípravy vybudování kanalizace.
Stávající kanalizace byla vybudována ve dvacátých letech minulého století,
vzhledem k používanému materiálu (betonové roury a jímky) je již nevyhovující. I přes pravidelnou údržbu a čištění bylo monitorováním zjištěno, že stav
kanalizace je v havarijním stavu a je nutná její rekonstrukce. Nové zákony
a právní normy umožňují vybudovat novou kanalizaci jen jako oddílnou.
Po několikaletém jednání s projektanty a občany, se zástupci obce rozhodli,
vzhledem k podmínkám v obci a ekonomické situaci, pro systém podtlakové
centrální kanalizace s gravitačními přípojkami ukončenou vlastní ČOV.
První studie na opravu kanalizace byla vypracována v roce 1973 s předpokládanou celkovou cenou asi 13 mil. korun.
K vlastní realizaci však nedošlo.
Druhá studie byla vypracovaná v roce
2003 s celkovou cenou mezi 32 až 39 miliony korun. Studie řešila již podtlakový
systém oddílné kanalizace, ale nebylo dořešeno vlastní vyčištění odpadních vod.
Třetí studie z roku 2006 navázala na
předešlou z roku 2003 i s konečným řešením čištění odpadních vod vlastní ČOV.
Celková hodnota v roce 2006 dle projektové dokumentace byla vyčíslena asi na 56 milionů korun.
V roce 2007, po veřejném projednání s projektanty, zastupitelstvem a občany
obce bylo rozhodnuto o vypracování navržené projektové dokumentace
k Územnímu řízení. Vlastní územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2007.
Následně v roce 2009 byla vypracovaná projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a v témže roce bylo vyřízeno stavební povolení.
Celková hodnota kanalizace i s ČOV se již vyšplhala na 88 milionů korun. Do
této doby obec investovala do projektové dokumentace a dalších potřebných
povolení asi 1,8 milionu korun vlastních prostředků.
Všechna zastupitelstva obce se chovala k obecním prostředkům zodpovědně
a postupně našetřila dostatečnou finanční hotovost k pokrytí objemu vynakládaných vlastních zdrojů, které je třeba vedle dotace investovat do vybudování nové kanalizace. Až do této doby měla situaci ve svých rukou obec
a mohla spoustu dění ovlivnit. Vlastní realizace projektu (vybudování
kanalizace) bez dotace je však nad síly obce.
Od roku 2009, kdy bylo vydáno stavební povolení, jsme marně čekali na vyhlášení dotačního titulu.
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V roce 2011 nám již propadalo stávající stavební povolení, které má platnost
dva roky. Abychom byli stále připraveni museli jsme zajistit jeho prodloužení.
Konečně v srpnu loňského roku byl vyhlášen námi očekávaný dotační titul.
Takže od srpna 2012 až do dnešních dnů vyplňujeme žádosti, opravujeme a
doplňujeme podklady. Základní podaná žádost byla snad již pětkrát
opravována a doplňována, vždy s šibeničními termíny ze strany poskytovatele
dotace.
Jako například:
Všechny opravené doklady musí být parafovány statutárním zástupcem žadatele, výjimkou jsou pak doklady typu správních rozhodnutí atp.
Prosím o jejich elektronickou verzi emailem do 24 hodin. Poštou s parafami
starosty do 3 prac. dní. V případě nedodržení stanovených lhůt bude žádost
na základě rozhodnutí vedoucího odboru označena jako technicky nedořešená. Děkuji předem za spolupráci.
S pozdravem
Ing. XY
Projektový manažer
Oddělení II, Odbor ochrany vod
Všichni, co na tom pracujeme, však věříme, že to jednou skončí a výsledek
našeho snažení přinese ovoce v podobě nové, moderní oddílné kanalizace a
čištění odpadních vod v Bochoři.
Ivan Michna - starosta

Bochoř v roce 2012 v číslech
Z evidence obyvatel
Statistika pohybu osob za rok 2012:
narození
12
úmrtí
rozvod
5
přistěhovaní

9
23

sňatek
odstěhovaní

Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 01.01.2013
Statistika jmen:
Marie
33
Jiří
35

Jana
Petr

26
26

7
14
1010.

Anna
Josef, František

Statistika příjmení:
Dýčka, Pospíšilová - 9
Rozkošný, Rozkošná, Bednařík, Dressler, Horák, Kobliha - 8
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23

Jarní výstava v mateřské škole
Zima nám pomalu končí a máme tady dlouho očekávané jaro. Těší se na něj
jistě všichni dospělí, ale hlavně děti. Začne období sluníčka, tepla a různých
her. Jak se stalo již tradicí, v naší mateřské škole chystáme „Jarní výstavu“, na
kterou se připravujeme již od začátku školního roku. Některé výrobky jsou
náročnější – hlavně ty z keramické hlíny a tak musíme začít vždy s velkým
předstihem. Děti pilně vyráběly nejen z hlíny, ale i z dalších dostupných materiálů. Děti si také vyrobily dle své fantazie jeden výrobek společně s rodiči.
Jarní výstava se bude konat ve dnech 22.03.–23.03. Pro širokou veřejnost
bude možnost návštěvy vždy v odpoledních hodinách. Podrobnější informace
najdete ve svých schránkách a na plakátcích. K vidění budou výrobky dětí i
dospělých z keramiky, papíru, perníkového těsta a dalších materiálů. Jarní
atmosféru doplní různé dekorace a aranžmá. Přijďte potěšit oko i duši, můžete
si také zakoupit nějakou drobnost z keramiky.
Srdečně zvou pracovnice MŠ v Bochoři.
Zas skřivánek zpívá a svítí sluníčko,
dojdi k nám, Janíčku, pro pěkné vajíčko.

Klub seniorů
Článek o činnosti Klubu seniorů Bochoř, který vyšel v BZ č. 4 v prosinci 2012
jsme končili přáním krásných Vánoc a mnoho zdraví a štěstí v novém roce
2013 všem spoluobčanům.
V letošním prvním čísle BZ nemůžeme začít jinak, než toto přání zopakovat
a ještě jednou popřát všem hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost a
mnoho radosti v roce 2013. Klubu seniorů pak nové členy a úspěšnou činnost
během celého roku.
V prosinci 2012 článek
končil předvánočním minitrhem a vánočním setkáním členů KS.
Poté se většina z nás setkala na „Vánočním punči“
a při novoročním ohňostroji u vánočního stromu.
A teď už k činnosti klubu v
roce 2013. Náš KS má k
1.1.2013 celkem 52 členů.
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V měsíci lednu se nescházíme, pouze kolektiv seniorek vystupoval 19. ledna v
Bochoři na společenském plese SRDPŠ.
Od února se opět scházíme každou druhou sobotu v měsíci.
První naše setkání proběhlo 9. února. Již několik let je pojato jako „Papučový
bál“, na kterém probíhá soutěž o nejhezčí či nejvtipnější papuče. Také letos si
někteří z nás papuče obuli a soutěž mohla proběhnout. První cenu získala
paní M. Chrastinová, druhá byla paní M. Domanská a jako třetí se umístil F.
Kavka. Tak jako obvykle, i na
tomto setkání jsme popřáli
našim jubilantům. Protože to
bylo i za měsíc leden bylo
jich celkem 11. Po přípitku,
zatancování si sóla a po
zazpívání písniček na přání
jsme se dále všichni společně dobře bavili a při závěru
se těšili na březnové setkání.
Březnové setkání, které je již
několik let presentováno jako
„Meziobecní setkání se seniory z Vlkoše“ proběhlo 16.
března. Na něm jsme vzpomněli i MDŽ. Jako dárek všem přítomným ženám
přednesla paní Heroutová dvě básničky o mamince. Za svůj přednes sklidila
zasloužený potlesk. Poněvadž se blíží svátky jara – Velikonoce, výbor KS
popřál všem jejich pěkné a klidné prožití. To samozřejmě přejeme i čtenářům
Bochořského zpravodaje. Po blahopřání březnovým jubilantům, jejich
tradičním sólu a zazpívání písničky
na přání naším mužským pěveckým
sborem jsme se všichni dobře bavili
při hudebním doprovodu, který nám
zprostředkovalo DUO – p. Gaďurek a
p. Caletka.
Na závěr pak naše seniorky předvedly svým vlkošským přátelům tanec „Panenky“. Toto vystoupení bylo
domluveno až na našem setkání a
proto bylo provedeno tzv. v civilu,
bez kostýmů. I toto vystoupení bylo
odměněno potleskem.
Se stejným tancem a s Kankánem
vystoupily seniorky i na setkání 8.
března v klubu Teplo, kde proběhla
oslava MDŽ. Dále mají domluveno vystoupení 14. dubna na „Korunovém plese“ v Městském domě. Na závěr březnového setkání, po velmi pěkné zábavě
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při tanci a zpěvu, výbor KS pozval přítomné na dubnové setkání, které bude již
první sobotu a to 6. Na něm, také již tradičně, proběhne soutěž o nejlepší
vtip. Ale o tom více až v příštím čísle BZ.
Výbor klubu seniorů

Každý den jsme trochu starší …..
Druhý článek, kterým výbor klubu seniorů přispívá do Bochořského zpravodaje
se týká především nás – seniorů. Tato úvaha o stáří je částečně převzata z
internetu.
Stáří patří k životu, tak jako k lesu patří i staré stromy. Mladé i staré stromy
rostou pohromadě, nepřekážejí si, ale se doplňují. Úkolem nás seniorů je žít
ve stáří tak hezky a spokojeně, aby to bylo příkladem pro mladší lidi.
Neskuhrat stále, ale intenzivně prožívat to, co nám život ještě poskytuje. Proto
se nelitujme, že jsme staří.
Pohoda, láska a hezké vztahy – to je odměna za dobrý život. Prožíváme
vlastně období, kdy ještě hodně můžeme, ale málo musíme.
Dovolíme si čas
tak, jak se nám
svět tak, jak to
není žádná zánost, ale být přívěk – to je

od času chovat
líbí, tvářit se na
cítíme. Být starý
sluha ani předjemný starý čloumění.

Čas ve stáří je
pak si ho munež v mládí, kdy
statek.

pádící
jezdec,
síme vážit víc
ho máme do-

Štěstím ve stáří je harmonie se sebou samým.
Štěstím ve stáří je netrpět bolestí.
Štěstím ve stáří je nesbírat věci ale zážitky.
výbor klubu seniorů

Obecní úřad nabízí
obřady zlatých a diamantových svateb manželům, kteří v
roce 2013 oslaví padesát či šedesát let společného života.
Nahlásit se můžete v kanceláři obecního úřadu.
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HASIČI BILANCOVALI
V 15 hodin 26. ledna 2013 se v prostorách bochořské sokolovny sešla na 101
VVH téměř kompletní členská základna místního Sboru dobrovolných hasičů k
zhodnocení své práce a výsledků v roce 2012. Při slavnostním zahájení byli
přivítáni hosté z řad SDH okrsku č. 1 Troubky, kam náš sbor spolu s SDH
Věžky a SDH Vlkoš územně spadá a jeden host /ČSCH/ z řad místních spolků
a organizací. Řady hostů posílili i zástupci SDH Beňov, kteří nám pravidelně
vypomáhají při organizaci námi konané největší noční soutěže mladých hasičů
v rámci ČR – Bochořská sova.
Po symbolické minutě ticha k uctění
památky všech zemřelých hasičů zahájil
sled výročních zpráv starosta sboru br.
Martin Rytíř. Ve svém projevu zhodnotil
všechny společensko-kulturní akce, které
sbor přímo pořádá. Zkratkovitě tak byly
zhodnoceny akce: novoroční ohňostroj,
vodění medvěda, pálení čarodějnic, hodové slavnosti, beseda a statické ukázky o
práci hasičů pro místní MŠ, preventivně
výchovná činnost v ZŠ, 15. ročník Povodňového poháru, dětský tábor nejen pro
hasiče v Podhoří – Pekle, sběr železného šrotu, kácení /ořez/ stromu v parku
Na Zabrání, zdobení vánočního stromu, mikulášská nadílka a opětovná příprava novoročního ohňostroje.
Mezi další vzpomenuté a pro veřejnost „neviditelné“ akce patří řada školení
pro velitele, strojníky, preventisty a rozhodčí, návštěvy výročních schůzí SDH
nejen z okrsku či setkání představitelů všech sborů okresu Přerov. „Je třeba
zhodnotit rok 2012 pro sbor jako úspěšný. Na druhé straně je ještě třeba
zlepšovat osvětu mezi občany a také odbornou přípravu členů sboru. Na závěr
chci poděkovat za spolupráci a přízeň obecnímu zastupitelstvu v čele s panem
starostou, všem sponzorům, ostatním organizacím v obci a všem našim
kamarádům, kteří nám pomáhají a podporují naši činnost“.
Těmito slovy svou obsáhlou
zprávu br. starosta ukončil.
Zprávu velitele sboru zahájil br.
Jiří Němec nad rámec zaběhnutých tradic velice nezvykle.
Vzpomenul, kolik obměn bylo
ve sboru za jeho sedmnáctileté
působení učiněno, kolik zprvu
„zapálených“ a zanedlouho velice rychle „vychladlých“ členů,
se v této dobrovolné činnosti
vystřídalo. „Kdysi silná akční
základna /1997-75 členů/, která
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se do dnešního dne stará o největší procento kulturně-společenských akcí
v obci čítá k 31.12.2012 pouhých 25 členů dospělých a 8 členů kolektivu MH.
Nevím, jestli je to dnešní nejistou dobou, mezilidskými vztahy či nezájmem
udělat něco zadarmo pro druhé“. Těmito slovy ukončil svůj úvod br. Němec.
Pokračování zprávy bylo ve znamení hodnocení výsledků sportovního
družstva mužů a MH. Zde bylo vyzdviženo umístění z náročné šestnáctihodinové mezinárodní soutěže Radslavská přilba /5. místo/, okrskové kolo v PS /2. místo/, Povodňový pohár /3. místo/, noční memoriál F. Vrány
v Horní Moštěnici /1. místo – 3 ročníky v řadě/, Hanácká sekyrka /2. místo/.
Kolektiv mladých hasičů prožívá generační krizi. Z tohoto důvodu se družstvo
zúčastnilo pouze tří soutěží, na kterých se umístilo vždy shodně na 2. místě.
Nejobsáhlejší řeč zprávy velitele byla věnována organizaci a průběhu noční
soutěže „O bochořskou sovu“. Tato, co do počtu zúčastněných soutěžních
družstev /11 okresů/ je s určitostí největší akcí v rámci ČR. Letošní 12. ročník,
který se bude konat 21. září bude ve znamení ještě větší propagace, čímž by
mohla být překonána magická 100 /r. 2012 – 98 družstev/.

12. ročník Bochořské sovy se uskuteční 21. září 2013.
Poprvé je očekáváno 100 soutěžních družstev.
Závěr zprávy patřil věcem technickým. Přítomní byli seznámeni s popisem zásahů,
kterých se výjezdová jednotka v katastru obce zúčastnila. První byl požár trávy u trati. Druhý, technická pomoc při odstranění nebezpečných stavů odfouklé střechy rodinného domu v ulici Hliník. Na tomto zásahu se projevily aktuální nedostatky zasahujících jednotlivců ve výstroji. Z tohoto důvodu byly dokoupeny tři ochranné přilby
Rosenbauer, 6 ks svítilen s držáky na přilbu a kvalitní zásahové pracovní rukavice.
Tímto bylo učiněno poslední dovybavení kvalitními ochrannými prostředky každého
z šesti členů výjezdové jednotky.

Dopravní automobil prodělal v měsíci listopadu rozsáhlejší karosářskou opravu
a opravu brzd. Následná obnova laku udělala z naší, pro dnešní dobu
„zastaralé Avinky“ opět krásné a spolehlivé zásahové vozidlo.
Zpráva hospodářky sboru seznámila přítomné s finančním hospodařením sboru. Byly zde předneseny kalkulace jak z rozpočtu obce, tak i z vlastních činností. Nejvíce času při přednesu zprávy zabral sestře Aleně Němcové dlouhý
výčet poděkování všem „sponzorům“, kteří se ať už finančním darem, materiálním darem nebo pomocí, zasloužili o zdárný průběh a ceny všem účastníkům na naší „Sově“.
Plán činnosti na rok 2013 je obdobný s rokem 2012. V oficiálních diskusních
příspěvcích vystoupili se svými „gratulacemi“ zástupci hostujících SDH a za
ČSCH br. Josef Morbicr.
Samotný závěr 101. VVH SDH obce Bochoř patřil volné zábavě s občerstvením. A končil? Tak jak to hasiči umí – ne brzo!
Jiří Němec
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Jaro v „HLOUŽKU“
Ani jsme se nenadáli a po zimních měsících nám jaro právě klepe na dveře. Je
pravdou, že než se opravdu probudí, jen tak lehce se zima nevzdá. Proto, aby
zvěř v našem katastru nepřízeň počasí přečkala ve zdraví a v kondici, tak musíme být připraveni. Ne jinak tomu bylo i letos. Byly zkrmeny dvě tatry řepy
cukrovky a jedna s krmnou řepou.
Dále pak několik tun obilovin a kukuřice. V posledních letech se nám
daří velmi dobře krmení zabezpečovat, ale také je třeba říci, že se
stále většími náklady na jeho pořízení.
Tak jako každý rok v předjaří se
pouštíme do čištění zásypů a
oprav. Současně také provádíme v
rámci brigád průseky kolem svodnic, aby kachny, které plánujeme
vysadit, tak spolu s těmi divokými
mohly zahnízdit. V letošním roce také plánujeme opravit nory, kde se nám
dařilo v minulosti pravidelně odlovit několik lišek. V letošní zimě byly tři.
V březnu také proběhla tradiční výroční schůze, kde jsme si vytyčili úkoly na
nejbližší období a v této souvislosti jsme se dohodli, že opět přihlásíme střelecké družstvo na mikroregionální brokové střelby na Americký trap, které proběhnou v červenci v Domaželicích. Současně je možné, že proběhne ještě
1. ročník mikroregionu Moštěnka na střelnici v Zahnašovicích koncem srpna.
Prozatím však akce ve střelbě na loveckém kole nebyla potvrzena. S březnem
je také jistě dobré říci, že začínají fungovat úředně schválené střelnice v okolí
Přerova (Domaželice, Dřevohostice, Pavlovice, Újezdec), kde si pravidelně
můžeme po několikaměsíční odmlce vyzkoušet střelbu a bezpečné zacházení
se zbraní. Tato dobrovolná aktivita je výrazně
podporována i odborem
myslivosti, který má na
bezpečnosti mimořádný
zájem.
Při této příležitosti také
můžu již napsat, že začátkem listopadu se opět
uskuteční tradiční troubená Svatohubertská mše.
Když jsme mši připravovali poprvé, ani jsme v takový příznivý ohlas nedoufali. Tento ohlas bereme
jako výzvu a závazek do budoucna.
Za MS „Hloužek“
Oldřich Kornel
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ČSCH ZO Bochoř
V neděli 3. března hodnotila naše organizace svou činnost v loňském roce na
Výroční členské schůzi. Účast byla 7 členů, 3 byli omluveni z pracovních
důvodů, z hostů se schůze zúčastnili zástupci
obce, okolních organizací a hasiči. Na schůzi
byli přijati tři noví chovatelé. V současnosti má
naše organizace 13 členů.
Plánované akce v loňském roce byly zajištěny.
Jednalo se o hodovou výstavu, stolní ocenění
králíků a účast na výstavách v okolních
organizacích a zejména pak výstava Moravy a
Slezska na výstavišti v Přerově. Mezi úspěchy
našich chovatelů patří ocenění králíků př.
Hradila na Národní výstavě mláďat v Hodoníně, mistr ČR v plemeni velký kuní.

Úspěchem skončila účast př. Hradila, Dočekala a Morbicra na Výstavě Moravy a Slezska, zisk 5 pohárů mluví za vše.
Vystavení kaliforňáci, kuňáci, zaječici, ostralky a pražští rejdiči patřili mezi nejlepší na výstavě.
Mistrem klubu chovatelů českých červených je přítel Dočekal.
Mezi plánovanými akcemi v letošním roce je místní Hodová výstava, stolní
ocenění králíků v měsíci listopadu, účast a pomoc okolním organizacím při
pořádání jejich výstav. Spolupráce při pořádání X. ročníku výstavy Moravy
a Slezska na výstavišti v Přerově. Zajištění veterinární péče v chovech organizovaných i neorganizovaných chovatelů.
Těšíme se na setkání s Vámi na hodové výstavě v rekonstruovaném
domě chovatelů ve dnech 4. a 5. května.
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Co na řidiče prozradily radary v roce 2012?
Po kompletaci a zpracování dat zaznamenaných statistickými moduly, které
jsou součástí vybavení našich radarů umístěných na vjezdu od Vlkoše a 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 2819 / 2885 vozidel, tyto denní hodnoty
se v rámci jednotlivých měsíců pohybují mezi 1890 / 2174 až 3230 / 3340
vozidly, měsíčně tedy naší obcí projede něco mezi 58 až 103 tisíci vozidel
v každém směru, roční hodnota je pak úctyhodných více než 1 milion vozidel
opět pro každý směr samostatně. Ve srovnání s daty za rok 2011 však jsou
výsledné hodnoty o cca 17 % nižší, což si dovolím odhadnout jako vliv
dálničního nájezdu u Říkovic. Nejvytíženější je naše komunikace v pracovní
dny mezi 11. až 18. hodinou, kdy hodinově do naší obce běžně vjíždí 200 až
250, místy i 400 vozidel. Nejnižší počty projíždějících vozidel jsou
zaznamenány v zimních měsících, či v době dovolených.
Průměrné rychlosti vjíždějících vozidel se pohybují mezi 25 až
extrémními 103 / 127 km/hodinu. Minimální provoz bývá mezi 2. a 3. hodinou
ranní. Za rok 2012 bylo celkem zaznamenáno 82 / 16 hodinových úseků, kdy
neprojelo žádné vozidlo. Jde většinou o hodiny po půlnoci nebo ráno o dnech
pracovního klidu. Průměrné nájezdové rychlosti se drží okolo předpisové
padesátky, konkrétně 49,6 / 52,7 km/h. Do předpisových průměrů do úrovně
50 km/hod. se vejde 60 % zaznamenaných hodinových úseků na vjezdu od
Vlkoše, ale pouze 46 % vychází pro stejný údaj od Přerova.
A na závěr údaje maximální zaznamenané rychlosti na vjezdu do obce.
Loňské hodnoty z příjezdu od Vlkoše se příliš neliší od roku 2011 – třikrát
v roce byla zaznamenána rychlost vyšší než 150 km/h – nejvyšší je z 9.5.2012
z časového úseku mezi 20. a 21. hodinou. Oproti maximům z rovinky od
Přerova jsou to však docela slušné údaje, i když předloňských 194 km/hod již
dosaženo nebylo. Ale i tak! Maximální zaznamenaná rychlost na vjezdu do
naší obce od Přerova je z hodinového intervalu mezi 13. a 14. hodinou z 5.
září 2012 a činila 187 km/hod. Na dalších místech pomyslné „bedny“ se
umístily rychlosti 179 a 177 km/hod. a celkově dosažených maximálních
rychlostí nad 150 km/hod. bylo celkem 13, z toho 10 z nich bylo zaznamenáno
v průběhu dne, ostatní v nočních hodinách. Ani z počtu hodinových intervalů,
ve kterých byla zaznamenána maximální rychlost na vjezdu do 50 km za
hodinu, nemůžeme mít mnoho radosti. Od Vlkoše jsme takových intervalů
zaznamenali 20 a od Přerova pouze 8. Od Vlkoše najíždějí řidiči z pohledu
zaznamenaných maximálních rychlostí v průměru rychlostí 87,44 km/hodinu a
od Přerova tento průměr činí 95,51 km/hodinu. Na částečnou obhajobu řidičů
je však nutno říci, že statistický modul našich radarů zaznamenává vozidlo
ještě před dopravní značkou „Obec“ a měřením v obci jsme se prozatím
nezabývali.
Takže jaký je závěr ze získaných dat? V minulých shrnutích jsem
uzavíral s doporučením pro řidiče: LEHČÍ NOHU NA PLYNU A DODRŽUJ
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PRAVIDLA nebo POŽÁDÁME O SPOLUPRÁCI POLICII ČR, po zpracování
dat za rok 2012 nemám důvod tyto závěry měnit.
Poznámka: modrý sloupec je nejvyšší průměrná rychlost hodinová, červený
sloupec je maximální rychlost.
JCH
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Naše knihovna má prvenství v okrese Přerov
Vážení čtenáři,
ráda bych Vás v krátkosti seznámila s novinkami v naší knihovně. Ti, kdo nás
navštěvují, vědí, že si mohou vybírat zhruba z 6000 knih. A důkazem, že toho
využívají, je 1168 návštěvníků a 4764 výpůjček v loňském roce. Letošní rok je
ale pro bochořskou knihovnu výjimečný tím, že
kromě každoroční kulturní činnosti jsme v naší
knihovně jako první v okrese Přerov a jako devátí
v kraji Olomouc zřídili středisko pro studium na
Virtuální Univerzitě třetího věku. Pro ty, kdo mají
chuť získávat nové informace ve společnosti
podobně naladěných lidí, ale nemají možnost za
vzděláváním dojíždět do univerzitních měst, je
nabídka České zemědělské univerzity velice výhodná.
A tak jsem v prosinci 2012 na ČZU v Praze,
provozně ekonomické fakultě, domluvila podmínky a 6. ledna 2013 jsme zahájili výuku. A teď
našich 10 studentů začalo už druhý semestr na
téma Etika jako východisko z krize společnosti.
Byla bych moc ráda, aby se řady posluchačů v
dalším, podzimním semestru rozšířily a tak
všechny, kdo mají o studium zájem, srdečně zvu do knihovny na popovídání
o čemkoliv, co se studiem nebo kulturou v naší obci souvisí.
Františka Michnová, knihovnice

Vážení a milí pejskaři
Chtěla bych Vás požádat, abyste
si po svých miláčcích uklízeli.
Sama jsem milovníkem psů,
máme doma tři psy.
Nikdo se nemůže vymlouvat, že
nejsou odpadkové koše na exkrementy.
Jsou rozmístěné po celé obci.
Psi na dědinu patří, vždy tam byli,
ale takový nepořádek po nich
nikdy nebyl.
Doufám,
že
koše
budou
využívané.
Děkuji. Bednaříková Soňa
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Šibřinky
Bochořské šibřinky aneb „vstávat a cvičit“, o cvičení sice moc nebyly, ale nebyla chvíle, kdy by parket zůstal prázdný. Letos se velmi podařily a pod svou
tlapou je měly známé pohádkové postavičky
Bob a Bobek.
V sobotu proběhly
šibřinky pro dospělé, kde se představilo více než sto
různých masek.
Pořádnou
zábavu
nám zajistila skupina Esmeralda, při
které se i Bob roz-

tančil po celém parketu a jak
je známo, tak Bobek zůstal
v klobouku, neboť je moc
líný.
V neděli odpoledne začala
zábava pro děti, které byly
velmi překvapené, že králíky z klobouku vidí na živo.
Po reji masek, kde se před-

stavilo nepřeberné množství nádherných a originálních masek, následovala volná zábava, při které
měli Bob a Bobek s kouzelníkem
Pokustónem za úkol vybrat šest
nejlepších masek.
Měli velmi těžkou práci, ale zvládli
to a nakonec vybrali ty nejoriginálnější masky na sále.
Zakončením celého vydařeného
odpoledne bylo losování tomboly, na kterou se děti těšily se všeho nejvíce.
Bohužel jsme nesehnali tak velký klobouk, do kterého by se vešly všechny
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lístky a tak se tombola losovala z králičí hlavy. Po vylosování poslední ceny si
děti pobraly své výhry a společně s rodiči zamířily spokojeně domu.
Doufáme, že příští rok nás navštíví další známé pohádkové postavičky, se
kterými se budete bavit stejně dobře jako letos s Bobem a Bobkem.
Budeme se těšit, SK Bochoř

Nová otevírací doba pošty Bochoř platná od 01.04.2013
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8-11 h
14-17 h
8-11 h
13-16 h
8-11 h
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Seriál historie obce Bochoř
Vážení spoluobčané, blíží se letošní hodové oslavy, proto se dnes budeme
zabývat kostelem, který je zasvěcen sv. Florianovi.
Letošní svátek připadá na sobotu 4. května.

Podrobná historie náboženských poměrů a stavby kostela byla popsána
v brožurce 700 let obce, ze které si dovoluji citovat některá fakta. Odkazuji se i
na webové stránky naší obce.
Základní kámen pro stavbu kostela byl slavnostně posvěcen před 140 lety,
v červnu 1873. Po dokončení stavebních prací, vymalování a vybavení byl
7. května 1876 kostel vysvěcen.
Stal se svou velikostí dominantou obce i rovinatého kraje. V roce 1962 byl náš
krásný novogotický kostel zapsán do seznamu státem chráněných památek.
Jeho jedinou vadou na kráse je snížená věž, která se zřítila při vichřici v srpnu
1957.
Interiér kostela doznal během let podstatných změn, ale jeho původní
novogotický charakter ve výzdobě byl zachován. K vybavení patří na chóru
umístěné původní varhany, které prošly několika opravami. Nejpodstatnější
proběhla v r. 1970. Byly převedeny z ručního pohonu měchů na elektrický.
V témže roce došlo na další změny technického rázu. Věžní hodiny s ciferníky
do světových stran byly po létech znovu uvedeny do provozu a o deset let
později byly vylepšeny zavedením automatického vyzvánění. Při zmínce o
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vyzvánění je vhodná připomínka zvonů ve věži. Staré zvony z let 1822, 1874
a 1894 se nedochovaly. Ránu jim zasadila rekvizice v srpnu 1917, zůstal
pouze umíráček z r. 1822. Zásluhou čtvrtého bochořského faráře P. Rudolfa
Palety byla mezi farníky uspořádaná sbírka a na věž přibyly v r. 1924 dva
zvony.
Za působení tohoto přičinlivého faráře byla v roce 1926 provedena celková
oprava kostela, střechy, kterou zatékalo, a poškozených maleb.
Za působení faráře P. Vavřince Mitáčka byl chrám vybaven rozhlasovým zařízením, novou elektroinstalací včetně akumulačních kamen a halogenového
osvětlení. Můžeme zmínit, že první elektrické osvětlení kostela bylo instalováno již v r. 1922.
Co se týká vnějšího vzhledu, poslední velká oprava fasády kostela proběhla
v roce 1995, rovněž za působení P. Mitáčka. Byla také natřena střecha
a opraveny okapy. Cena opravy přesáhla jeden milion korun.
Na této částce se velkou měrou podíleli všichni bochořští občané a sto tisíci
přispěl OÚ Bochoř.
Další velká rekonstrukce
čeká budovu kostela
nyní. V minulém čísle
zpravodaje se o tom zmiňuje současný farář P.
Wardecki. Říká: „ oprava
střechy, především však
krovů
bude
nemalá,
proběhne ve třech fázích
a předpokládané náklady
činí přibližně tři miliony
korun“. P. Piotr Wardecki
by potřeboval kolem sebe
ochotné spolupracovníky, hlavně z řad farníků, kteří by mu byli oporou a
angažovali se.
Další část článku se týká dnešní farnosti. Je napsán za pomoci paní Marty
Kornelové.
V současné době působí v bochořské farnosti kněz Piotr Wardecki.
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner jej ustanovil farářem pro farnosti Vlkoš,
Bochoř a Říkovice od 01.07.2009. Pochází z Polska, z Varšavy, kde žijí jeho
rodiče a dva sourozenci. Filozofii a teologii studoval na Katolické univerzitě
v Lublině v Polsku. Teologická studia ukončil na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Dále studoval psychologii a psychoterapii na Českém Institutu
Dialog. Kromě plnění farářských úkolů pracuje v soukromé psychoterapeutické
ordinaci v občanských a církevních zařízeních jako psychoterapeut, supervizor
a rodinný poradce. Z vlkošské fary spravuje naši farnost už čtvrtým rokem.
Dříve působil na Valašsku jako farář v Kelči.
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Ve farnosti nás P. Wardecki provází celým
církevním rokem. Hned začátkem roku v
lednu žehná dětem – koledníkům, kteří se
zúčastňují Tříkrálové sbírky, vyhlášené
Charitou. V Bochoři jsou lidé štědří.
Umísťujeme se na předních místech
přerovského děkanátu. V letošním roce
děti vykoledovaly 30.364 koruny.
Také hodové mše na svátek našeho
patrona sv. Floriana v květnu bývají
slavnostní s lidovou hudbou. Hasiči
přicházejí s praporem, ve stejnokrojích i s
hasičským dorostem.
Na začátku července od doby neblahé
povodně z r. 1997, farníci jezdí na pouť na
Hostýn. Loňského roku byla pouť obzvláště slavná. Konala se ke stému výročí
korunovace sochy P. Marie.
V létě připravují rodiče na farním dvoře zábavné soutěžní odpoledne, kde
mohou děti prokázat svou zručnost a soutěžit o ceny.
V září nezapomínáme při mši poděkovat za úrodu polí a zahrad. Zapojují se
i děti oblečené v hanáckých krojích. Přinášejí plody a rovnají je před obětní
stůl.
V říjnu při bohoslužbě přispíváme do sbírky na misie. Výtěžek podporuje ty
nejchudší děti na různých kontinentech (stavby škol a nemocnic, zdravotnické
prostředky, učebnice či kopání studní.)
Kolem svátku sv. Huberta, patrona myslivců, pořádá farnost Bochoř s mysliveckým sdružením Hloužek slavnostní troubenou Hubertskou mši.
O krásnou květinovou výzdobu kostela se stará paní Maruška Rytířová.
Trubačky k nám jezdí ze Zábřeha. Tyto troubené mše se staly tradicí od doby
působení P. Radka Sedláka, který je zavedl.
Do působnosti P. Wardeckiho spadá i obec Věžky se svou kaplí. Do Věžek
býváme zváni na ochutnávku svatomartinského vína. Kdo má zájem, může
prožít velmi pěkné odpoledne.
V tomto roce oslavujeme 1 150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje
na Moravu. Byl vyhlášen Rok víry. V kostele se snažíme různými aktivitami
zapojit do příprav.
Helena Vyvážilová, kronikářka
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