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Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
Letošní jaro se k nám nezachovalo tím nejlepším způsobem, všichni jsme určitě pozorně sledovali zprávy o povodních z koryt českých řek, rybníků a přehrad. Každému se nepochybně vybavovala situace z roku 1997 v naší obci a
její následky. I proto bude jedním z bodů, projednávaných na nejbližším zastupitelstvu obce, finanční pomoc vybrané postižené obci. Po každé takové
živelné pohromě se snažíme pomoci některé z postižených obcí. Naposledy
to bylo před dvěma lety,
kdy obec zaslala finanční
pomoc do Troubek na
opravu školy. Zdá se mi
však, že se k nám příroda
v posledních letech chová
krutě. Těžko lze posoudit,
jestli za tím stojí lidský faktor nebo jde o něco jiného. Když se však tyto
povodně opakují, je potřeba využít zkušeností z minulých let a zaměřit se na
potřebná protipovodňová opatření. Třeba na úkor dnes tak populárních dotací
na různé cyklostezky a projekty bezmotorové dopravy. Věřím, že situace v postižených oblastech se co nejdříve
stabilizuje. K tomu chceme všem
postiženým obcím popřát zdar
v získání dostatku finančních prostředků i sil řešit jejich vzniklé
těžké situace.
V úvodníku minulého zpravodaje
jsem se zmínil o plánovaných úkolech. Dnes mohu konstatovat, že
jsme zprovoznili pro spolky a občany objekt Býčárny – Spolkový a
kulturní dům. Správcem byl určen pan Josef Morbicr, u kterého se mohou
zájemci informovat o podmínkách pronájmu.
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Byla také podepsána smlouva na vypracování
Územního plánu obce s vybraným dodavatelem.
Na vypracování ÚP obce jsme podali žádost
o dotaci z projektu Olomouckého kraje POV
2013. Dnes již víme, že jsme byli úspěšní a
obdrželi dotaci 200 000 Kč.
Dalším z cílů pro letošní rok je dokončit vybudování přístupové cesty a inženýrských sítí
pro budoucí stavební místa v lokalitě Hliník. Ve
středu 19. června na 31. zasedání ZO bude
schválen dodavatel stavby s realizací projektu do
konce září 2013.
Po dlouholetém úsilí obce jsme konečně získali
dotaci na plánovanou novou oddílnou kanalizaci.
V minulém zpravodaji jsem se zmínil podrobně
o průběhu příprav a informoval o podané žádosti.
Dnes vám mohu sdělit, že obec získala z OPŽP
na vybudování nové kanalizace dotaci celkem
59 000 000 Kč. Tato částka je však limitní a její
skutečná výše bude záviset na vysoutěžené ceně dodavatele stavby a konečném procentu napojených nemovitostí. Věříme, že všichni majitelé nemovitostí a také ostatní občané obce pochopí důležitost vybudování nové kanalizace a
budou k tomu tak přistupovat. Vždyť je to jedna
z posledních možností získání státních a evropských financí v tomto plánovacím období. Bude
to velmi náročná práce pro vedení obce a ostatní
zainteresované strany, neboť vlastní realizace a profinancování je nutné
dokončit do konce září roku 2015. I přes relativně krátkou dobu věříme, že se
nám podaří zrealizovat dlouho plánovaný projekt. K tomu budeme potřebovat
pochopení a shovívavost občanů, protože se ovlivní (na minimálně dva roky)
chod a hlavně vzhled obce. Všichni věříme, že vybudování nové kanalizace
bude přínosem pro obec a její životní prostředí.
S příchodem kalendářního léta přeji 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, které byly projednávány na zasedáních Zastupitelstva obce Bochoř (dále jen ZO).
Tentokrát se budeme zabývat zásadními body projednávanými na ZO č. 28 až
30, což představuje měsíce březen až květen roku 2013.
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Na 28. zasedání ZO (20.03.2013) zastupitelé projednali a schválili žádosti základní školy o ponechání finanční částky z odpisů a rozdělení dosaženého
hospodářského výsledku ZŠ.
V návaznosti na vyhlášený záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 1713 u
ul. Včelín byly na 27. ZO projednány žádosti pí Vávrové a p. Dostála. V prvním
případě by byl pozemek využit k umístění koní s rozebíratelnou ohradou, ve
druhém případě bylo po vyžádání navrhováno využití pozemku k výsadbě
stromů. Na 28. ZO však zastupitelé nevybrali žádného zájemce, revokovali
původní usnesení a rozhodli, že pozemek nebude pronajat, zůstane ve
správě obce a bude využit k vlastnímu využití
obcí (uvažuje se s výsadbou stromů navazující na budované biokoridory).
Zastupitelé dále schválili
zajištění zadávacího říBochoř, ulice Hliník –
stal Ing. Cupák. Schvákového řízení malého
stavbu.

mandátní smlouvu na
zení akce Výstavba ZTV
I. etapa. Mandatářem se
leno bylo i zadání nabídrozsahu na tuto vý-

29. zasedání ZO se konalo 24.04.2013 a jako první bod odsouhlasilo shodu
s transformací občanského sdružení MAS – Partnerství Moštěnka, o. s. na
obecně prospěšnou společnost MAS – partnerství Moštěnka, o. p. s.
V souvislosti s budováním stavebních míst v lokalitě Hliník bylo projednáno
a schváleno uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce.
Zastupitelé dále schválili výběr firmy EMPESORT s. r. o. jako dodavatele III.
etapy opravy veřejného osvětlení v obci.
Na základě nových legislativních požadavků je od letošního roku nutné, aby
zastupitelstvo schvalovalo také účetní závěrky obce a jí zřízených organizací
(dosud se schvaloval pouze závěrečný účet obce). Účetní závěrky obce
Bochoř, Mateřské školy Bochoř i Základní školy Bochoř za rok 2012 byly tedy
projednány a schváleny na 29. zasedání ZO.
Na 30. zasedání ZO připadlo datum 22.05.2013. Zastupitelé vzali na vědomí
informaci o plnění rozpočtu obce za I. čtvrtletí roku 2013.
Dále byl projednán a schválen Závěrečný účet obce Bochoř za rok 2012,
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bochoř za rok 2012.
Komise pro nabídková řízení projednala nabídky firem na zpracování
projektové dokumentace pro realizaci stavby Bochoř, kanalizace a ČOV a navrhla jako dodavatele fy INEXprojekt s. r. o. Zastupitelé pak následně navržený výběr schválili.
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Zastupitelé také vzali na vědomí informaci o získání dotace z POV z Olomouckého kraje. Dotace bude využita na částečné pokrytí nákladů na vypracování územního plánu Bochoř.
Po dokončení rekonstrukce objektu kulturního a společenského zařízení
„Býčárna“ byly vypracovány podmínky a kalkulace pronájmu tohoto zařízení.
Tyto byly zastupiteli schváleny a jsou také součástí tohoto zpravodaje.
Zastupitelé byli informováni o konání 10. setkání obcí mikroregionu Moštěnka,
(08.06.2013 v zámecké zahradě v Dřevohosticích). Vedoucím soutěžního
družstva letos byl pan Martin Rytíř.
Zastupitelé také obdrželi zatím nepotvrzenou informaci o tom, že naše obec
získala dotaci na výstavbu nové kanalizace a ČOV. O této skutečnosti naleznete bližší informace v článku starosty pana Ivana Michny, který má na této
skutečnosti nemalou zásluhu.
Nyní již jen méně deště a více slunečních paprsků, abychom si zlepšili náladu
a mohli se těšit na prázdniny a dovolené.
Jiří Chrastina – místostarosta.

Standardní ceník k pronajímání kulturního
a spolkového zařízení – „BÝČÁRNA“ - BOCHOŘ
I. Pronájem (bez DPH):
Celý objekt pro veřejnost
Celý objekt pro SPOLKY
doba v hodinách
Cena (Kč)
doba v hodinách
Cena (Kč)
0 – 12
750
0 – 12
500
12 - 24
1000
12 - 24
750
24 - 48
1250
24 - 48
1000
Dobou užívání se rozumí doba od převzetí zařízení od správce do doby předání zařízení správci v původním stavu, tedy včetně úklidu.
II. Energie (bez DPH)
K částce za pronájem bude přičtena cena za skutečně spotřebované energie
dle Knihy odečtů.
plyn
17 Kč za m3
min. 17 Kč
vodné, stočné
50 Kč za m3
min. 50 Kč
elektřina
8 Kč za KWh
min. 8 Kč
3
ostatní (dřevo) 1.000 Kč za m (lze použít i vlastní).
Stanovené ceny jsou platné v roce 2013 (pro letní i zimní období). Jako podklad k vyúčtování pronájmu slouží záznamy z Knihy odečtů a podepsaná
Dohoda o pronájmu kulturního a spolkového zařízení – „BÝČÁRNA“
BOCHOŘ.
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III. Různé:
Zájmové organizace obce, mohou na základě žádosti požádat pronajímatele
o stanovení ceny dohodou, dle zákona č. 526/1990 ve znění pozdějších právních předpisů. Tato dohoda může být jen na částku za pronájem - bez energií.
V rámci rovných podmínek pro společenskou a kulturní aktivitu v obci dále
platí také pro spolky a společenství organizované v rámci obce Bochoř článek
II. bod 2 Smlouvy o vzájemné spolupráci a o podmínkách provozování
„Býčárny“ v obci Bochoř.
Ing. Jiří Chrastina v. r.
místostarosta

Ivan Michna v. r.
starosta

Druh energie

Počáteční
stav

Konečný
stav

Celková
spotřeba

Cena měrné
jednotky

Cena celkem
Kč (bez DPH)

17 Kč za m3
50 Kč za m3
8 Kč za kWh
1.000 Kč/m3
dle spotřeby

Plyn
Vodné, stočné
Elektřina
Ostatní (dřevo)

---------------------------------podpis správce
V Bochoři …………………

-----------------------------------------podpis nájemce

Dohoda o pronájmu kulturního a spolkového
zařízení„BÝČÁRNA“ Bochoř
Obec Bochoř pronajímá kulturní a spolkové zařízení „BÝČÁRNA“ BOCHOŘ
za těchto podmínek:
a) pronájmem se rozumí doba od převzetí do předání zařízení správci objektu
b) nájemce převezme objekt od správce a ve stejném stavu ho vrátí
c) nájemce je zodpovědný za dodržování všech bezpečnostních pravidel
d) nájemce potvrdí převzetí a vrácení zařízení podpisem, současně s uvedením stavů spotřebovaných energií a případně zjištěných škod a závad
e) nájemce se zavazuje k náhradě zjištěných škod a závad
f) nájemce uhradí částku za nájem a energie včetně DPH bezhotovostním
převodem na účet obce nebo v kanceláři obecního úřadu do pěti dnů
po ukončení nájmu (pokladní hodiny – pondělí, středa 8:00–11:30 hod;
12:30–16:30 hod)
g) zařízení pronajímá vždy jen správce zařízení – případnou výjimku uděluje
vlastník objektu
Správce zařízení: pan Josef Morbicr, Nábřeží 15, Bochoř, tel. č. 777 252 154
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Nájemce:
Jméno a příjmení (organizace):
…………………….…………………………………….………….………..
Bydliště (sídlo): …………………………………………………..…………
Číslo OP (IČ): …………………………………………………..……………
V Bochoři ……..…………………

Připomenutí z obecně závazných vyhlášek platných na
území obce Bochoř,
tentokrát na téma odpady a užívání veřejného prostranství
Všechny platné obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) naleznete na našich
internetových stránkách www.bochor.cz, konkrétně pod záložkou obecní úřad
v části nazvané Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva.
Zde jsou uvedeny i OZV 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bochoř, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem vznikajícím na území obce Bochoř a OZV č. 4/2003, která předchozí
vyhlášku upřesňuje.
V tomto článku Vás však nechci unavovat výčtem všech definic a povinností,
které se nás všech týkají,
pouze připomenu základní body našeho zavedeného systému a opráším
povinnosti opomíjené.
Sběrné nádoby (popelnice), slouží k odkládání zbytkového odpadu po jeho vytřídění.
Chci
zdůraznit
slovo
„vytřídění“, protože tříděný odpad, tj. sklo a plasty
do popelnic nepatří. Tyto
mají být ukládány do moBochořský zpravodaj, strana 6

bilních kontejnerů na tříděný odpad, které má každý z nás v dosahu svého
bydliště. Výnos ze tříděného odpadu navíc snižuje celkové náklady, které na
likvidaci komunálních odpadů vynakládáme. V popelnicích by tedy mělo skončit pouze smetí, popel, nevratné obaly (mimo sklo a plast) a kuchyňský odpad.
Povinnost odděleného shromažďování,
třídění a předávání k využití a odstraňování platí pro nás všechny a její
neplnění může být sankcionováno.
Přistavení popelnic je povoleno nejdříve 1 den před dnem svozu a je tedy
zakázáno
mít
popelnici
trvale
„vystavenu“ před nemovitostí.
Stavební odpad musí vždy odstranit
fyzická osoba nebo původce odpadu
na vlastní náklady. Jeho uložení do popelnic či kontejnerů na velký
domovní odpad je nepřípustné.
K likvidaci bioodpadu slouží kontejnery přistavované v pravidelných
intervalech v obecním dvoře, přičemž
každý z nás by měl k likvidaci
bioodpadu přednostně využít kompostování na svých zahradách a když
už je nezbytné jeho uložení do obecního kontejneru, pak v takové úpravě,
aby v co nejmenší míře zatížil kapacitu kontejneru (OÚ zapůjčuje drtič
větví).
OZV 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
zjednodušeně řečeno řeší užívání veřejného prostranství k výkopovým pracím,
umístění dočasných staveb, stavebních nebo reklamních zařízení, trvalého
parkovacího místa či umístění skládek.
A právě u umístění skládek se chci v tomto článku pozastavit. Každý z nás,
než zabere veřejné prostranství, má ohlašovací povinnost. Ohlásit užívání
veřejného prostranství se musí obecnímu úřadu nejpozději 7 dní před zahájením užívání (nebo v den zahájení užívání veřejného prostranství, pokud
bude užívání kratší než 5 dní). Na základě tohoto oznámení je vypočten
poplatek, u skládek je to 10 Kč za každý započatý m2 a každý i započatý
den. Skládky pro poplatníky s platným stavebním povolením jsou řešeny
samostatně.
Je v zájmu každého z nás, aby jeho skládka byla z veřejného prostranství
odstraněna co nejdříve, neboť poplatek se neplatí, pokud skládka na
veřejném prostranství netrvá déle než 10 dnů v jednom měsíci.
JCH
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Školička, školka, škola
Zprávy z Mateřské školy
Jaro se nám neukázalo v té nejlepší náladě, ale děti z naší MŠ využily každé
pěkné chvilky ke sportování, aby se co nejlépe připravily na atletické přebory
mateřských škol, které se konaly 6.5.2013 na stadionu Spartaku v Přerově.
Ještě ráno nás počasí strašilo deštěm, ale naše borce neodradilo. Dvanáct
nejstarších dětí zápolilo s ostatními dětmi z MŠ z Přerova o okolí. Závodili
jsme v běhu na 20 m, skoku z místa a hodu tenisovým míčkem. Největší
úspěch jsme zaznamenali ve skoku chlapců, kde 3. místo získal Jan Zanáška
výkonem 130 cm (1. místo - 136 cm) a jen o fous, tedy bramborovou medaili
získal Jindra Dressler v běhu, výkonem 4,34 s (1. místo - 4,18 s). I všichni
ostatní se snažili, sluníčko nám přálo, a i když nezískali medaile, malá odměna
neminula
žádného.
Měsíc květen
jsme také využili k poznávání pravidel silničního provozu, dopravních
značek a bezpečnosti na silnici i mimo ni.
Děti skládaly
"zkoušky"
a
cvičily se v
jízdě zručnosti
na koloběžkách na místním hřišti. Akce se zdařila a všichni jsme se bez dopravní nehody a úrazu a s "řidičákem" v kapse vrátili do MŠ.
A ještě několik povedených výroků našich dětí
- při procházce přes hřbitov si děti povídají: Janička má babičku ve vesmíru, já
mám dvě babičky a dva dědečky, ale nemám je ve vzduchu (myslí v nebi)
- Ferda: „Já jsem pěkný samec (přišel do školky s novým sestřihem vlasů a
chlubí se, že má vlasy jako samet)
- Toník: „K snídani jsem měl řízek s masem“
Ani paní učitelky se nenechají zahanbit:
- paní učitelka volá na Jaromíra „Jarimari“
- paní učitelka: „Radečku, sedni si na záda a pěkně lež."
- paní učitelka v umývárně při čištění zubů: „Děti vyčurejte si všechny zuby."
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Návštěva u hasičů
Ve středu 5. června
se naše děti z mateřské školy vydaly
na návštěvu místní
hasičské zbrojnice.
Děti byly natěšené
a zvědavé, co nového
uvidí. Přivítal nás pan
Martin Rytíř. Kluci i
děvčata si nejdříve
prohlédli
hasičské
auto a nezbytné příslušenství, které hasiči vozí s sebou
k zásahům. Nejvíce
se dětem líbilo, jak
hasičské auto houká a bliká. Nahlédli
jsme také do interiéru
„hasičárny“.
Děti měly možnost
osahat si různé pomůcky a vybavení
hasičů. Obdivovaly
motorovou stříkačku, helmy, různé
hadice, nástavce a
v neposlední řadě i
oblečení a obuv hasičů. V závěru návštěvy jsme vystoupali do 1. patra, kde
mají hasiči klubovnu. Jsou zde vystaveny poháry ze soutěží – a že jich tady je!
Zkrátka - místní děti a mládež jsou hodně šikovné. Dospělí je vedou správným
směrem, a kdo ví, třeba se někdo z mladých stane časem profesionálním
hasičem.
Tímto chceme poděkovat panu Martinu Rytířovi za ochotu a čas, který nám
věnoval. Přijatelnou formou dětem vše vysvětlil a předvedl. Děkujeme.

ZŠ - ohlédnutí za školním rokem 2012-2013
Je za námi další školní rok, který opět uběhl jako voda. Jako každý rok,
opouští naši školu kolektiv páťáků, které s nostalgií předáváme do škol s
druhým stupněm a znovu, jako vždy, na ně budeme dlouho vzpomínat. Letos
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nám udělali opravdu velikou
radost, protože z 12 žáků se
pět z nich stává studenty
gymnázia. Moc jim přejeme,
aby byli úspěšní a škola byla
pro ně příjemným místem
k seberealizaci i získávání
vědomostí.
Totéž přejeme i všem ostatním, kteří pokračují ve vzdělávání na druhém stupni.
Těšíme se, že se nám přijdou
pochlubit svými výsledky.
Pro malou rekapitulaci vám některé z našich školních aktivit připomeneme.
SBÍRÁME PLASTOVÁ VÍČKA
V rámci ekologické výchovy jsme se zapojili do soutěže ve sběru plastových
víček. I když se počtem žáků nevyrovnáme velkým školám, děti sbíraly víčka
velmi poctivě a zapojily do tohoto projektu celé rodiny. Děkujeme všem za
podporu projektu a doufáme, že podobné akce opět podpoříte.
SBĚR PAPÍRU
Dvakrát v roce organizujeme sběr papíru do přistaveného kontejneru. Děti se
účastní prakticky beze zbytku a každý svým balíčkem přispěje do pomyslné
kasičky. Ta je určena na odměny pro děti při různých hrách a soutěžích či projektových dnech. Také děkujeme všem ostatním občanům za jejich „papírový
dar“ školním dětem.
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Pravidelně se účastníme také výtvarných
soutěží
vyhlášených
Domem dětí a mládeže
Atlas.
Kresby a malby na
různá témata např.
SNĚHOVÁ VLOČKA,
PTÁČCI V KRMÍTKU,
či ROZKVETLÁ ZAHRÁDKA aj. mají vždy úspěch a naši malí malíři bývají vybráni mezi oceněné.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: JOSEF KAINAR – POEZIE V DĚTSKÉ FANTAZII
Na jaře letošního roku vyhlásila Městská knihovna v Přerově výtvarnou soutěž
JOSEF KAINAR – poezie v dětské fantazii.
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Naši žáci malovali své ilustrace k básničkám tohoto přerovského rodáka. Je
velkým úspěchem, že v konkurenci asi 250 žáků přerovských škol byly
vybrány i tři obrázky dětí naší školy, které budou otištěny v nástěnném
kalendáři knihovny pro rok 2014. Nejlepší malíři: Terezka Jemelková, Daniel
Král a Marie Zanášková budou odměněni drobnými cenami.
EKOLOGICKÝ PROJEKT EKOLAMP
Během celého školního roku se naši žáci zapojují do tohoto ekologického projektu. Řešením úkolů a vyplněním pracovních listů získává naše škola určitý
počet bodů a tím i možnost za tyto body nakupovat školní potřeby.
Poslední úkol, který děti řešily, byla skoro detektivní záhada věnovaná znečišťování prostředí. Žáci díky řešení tohoto úkolu navštívili místního soukromého zemědělce pana Měšťánka a dověděli se spoustu zajímavých informací o ekologickém zemědělství.
PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ V KNIHOVNĚ
Ve
středu
5.
června 2013 ožila
místní
knihovna
návštěvou prvňáčků a jejich rodičů.
Malí čtenáři si připravili pro své
hosty krátké divadelní představení
O Koblížkovi, zazpívali vlastní vymyšlenou písničku
a předvedli své
čtenářské umění.
Po krátkém vystoupení následovalo předání knih
a čtenářských průkazů paními knihovnicemi.
Blahopřejeme prvňáčkům k zařazení se mezi právoplatné čtenáře bochořské
knihovny a věříme, že budou jejími častými návštěvníky.
Akce, které jsou ještě před námi
ŠKOLA V PŘÍRODĚ – HORNÍ BEČVA 2013
Škola v přírodě je akce, kterou naše škola pořádá vždy jednou za dva roky.
Týden v přírodě je věnován relaxaci, ale také utužování kamarádských vztahů
a pocitu sounáležitosti s naší školou. Společně prožité dny jsou důležité nejen
pro pěkný vztah mezi dětmi, ale také mezi dětmi a dospělými.
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Odjezd na Horní Bečvu byl naplánován na 17. června, kdy je již uzavřen školní
rok. Pro děti je připraven pestrý program plný soutěží a her. Jeho téma se
bude týkat cestování po celém světě.
ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY A PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Tato akce se již stala na naší škole tradicí, na kterou se těší děti i jejich rodiče.
Žáci pátého ročníku si vždy připraví nějaké pěkné představení, ostatní děti se
také pochlubí svým vystoupením.
Pro páťáky jsou připravena památeční absolventská trička a symbolické klíče
od školy. Pro budoucí prvňáčky slavnostní stužky.
Vždycky zažíváme jak dojetí při loučení s páťáky, tak i radostné pocity z nově
příchozích žáčků. Bez opékání špekáčků a volné zábavy by se závěr neobešel. Ale jak to bude letos doopravdy, dnes ještě nevíme, snad nám naši slavnost nepokazí letošní „nepředvídatelné“ počasí.
Přesto Vám všem přejeme slunečné léto!
Marcela Červinková a celý kolektiv zaměstnanců ZŠ Bochoř

Školní jídelna
nabízí své služby
Školní jídelna nabízí své služby v pořádání rodinných oslav, svatebních
hostin, smutečních hostin a narozeninových oslav v příjemném prostředí
s kapacitou do 36 osob.
Těší se na Vás kolektiv školní jídelny.
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Klub seniorů
Jaro, krásné roční období, uteklo jako voda, a to doslova. Tak deštivé
a chladné počasí na jaře si dlouho nepamatujeme. Velikonoce na sněhu?
Jak proběhlo jaro v klubu seniorů? Nepřízeň počasí nám nezabránila pokračovat ve svém programu, který si naplánujeme vždy na počátku roku. Stále se
jedenkrát za měsíc scházíme v Sokolovně, kde se společně pobavíme a oslavíme své jubilanty. Na červnovém setkání jsme zrekapitulovali činnost klubu
seniorů za I. pololetí letošního roku.
V únoru na tzv.
„Papučovém bále“
jsme soutěžili o nejhezčí či nejvtipnější
papuče.
Majitelé třech nejlepších byli odměněni pěknými cenami.

Březnové setkání je tradičně pojato
jako „Meziobecní setkání se seniory z Vlkoše“. Také letos mezi nás
senioři z Vlkoše přijeli. Společně
jsme si zazpívali, zatancovali,
vzpomněli svátek MDŽ. Věříme, že
se všichni dobře pobavili.
Dubnové setkání bylo první sobotu,
a to 6. dubna. Také toto setkání je
tradiční svým námětem. Soutěžíme
o nejlepší a nejlépe vyprávěný vtip.
Do sokolovny nás, možná z důvodu
nepřízně počasí, přišlo méně než
obvykle. Soutěžící se ale snažili,
vtipů bylo řečeno hodně. Máme
mezi sebou opravdu dobré vyprávěče vtipů. Všichni byli za svou snahu
odměněni.
Stejně, jako na všech našich setkáních, jsme i na tomto popřáli dubnovým
jubilantům. Po zatancování sóla jim náš mužský (někdy i za přítomnosti žen)
pěvecký sbor zazpíval písničku na přání. Nálada byla jako obvykle dobrá.
V tomto měsíci naše seniorky vystupovaly v Městském domě na „Korunovém
plesu“. Jejich dvě vystoupení tam byla odměněna potleskem.
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Měsíc květen –
to jsou především Bochořské hody. Ty letošní vyšly na
4. a 5. května.
Také my z klubu seniorů jsme
se oslav aktivně zúčastnili.
Ať už jako diváci nebo účinkující. Setkávali
jsme se na akcích pořádaných na hřišti, na výstavách, které byly na obecním úřadě a v
chovatelském areálu, při prohlídce lázní, v nedělním průvodu od hasičské
zbrojnice k Památníku padlých, nebo při závodech v jezdeckém areálu.
V sobotním odpoledním programu měly naše seniorky dvě vystoupení.
Květnové setkání členů KS bylo následující sobotu, 11. května.
„Venku už se stmívá, maminka si zpívá, navlékajíc nit.....“. Těmito krásnými
verši naše setkání zahájila paní
Heroutová. Jak z nich vyplývá,
bylo věnováno především oslavě
Dne matek. Výbor KS připravil
pro všechny bohatý program.
Po přání k narozeninám květnovým jubilantům, jim k jejich
tradičnímu sólu a nám všem
k dobré náladě, zahrálo DUO –
p. Gaďurek a p. Caletka. Stejně
jako v minulém roce, tak i letos
přišly našim maminkám popřát k
jejich svátku „Děti ze seniorské
mateřské školky“. Každé z nich
předneslo pěknou básničku pro
maminku.
Přijela mezi nás i jedna
„svobodná“ maminka, která pro
své dvě děti hledala tatínka.
Menší vezla v kočárku a starší
dovádělo na koloběžce. Tatínka nenašla, tak s nepořízenou odešla. Věříme,
že se při dobré náladě a chutném občerstvení všichni zúčastnění bavili.
Následující setkání bylo 8. června opět v sokolovně. Jak jsme již psali v úvodu,
zrekapitulovali jsme činnost našeho KS za I. pololetí a řekli si, co bude následovat v příštích měsících.
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V červenci 13., se sejdeme v areálu chovatelů při společném opékání uzeniny.
Při této příležitosti si prohlédneme opravenou budovu „Býčárny“.
V srpnu plánujeme, jako každoročně, jednodenní zájezd pro členy klubu seniorů. Ten letošní se uskuteční ve středu 21. srpna 2013. Chceme navštívit
sklárnu v Karolince, Valašské museum a dřevěný kostel ve Velkých Karlovicích a po obědě Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Zájemci, i senioři, kteří nejsou členy klubu seniorů, se mohou přihlásit u paní Zdeny Kornelové.
Po těchto organizačních záležitostech naše červnové setkání probíhalo tradičně. Popřání jubilantům, sólo pro ně, písnička na přání. Nyní zase s živou
hudbou díky panu J. Bednaříkovi.
Po prázdninách se sejdeme 14. září opět v sokolovně.
Zveme mezi nás i další seniory. Přijďte se 1x za měsíc společně pobavit.
Výbor klubu seniorů

Český svaz chovatelů ZO Bochoř
Hodová výstava drobného zvířectva 4. a 5.
května 2013.
Jak se již stalo tradicí,
chovatelé uspořádali hodovou výstavu, jedná se
již o 33. výstavu v prostorách „Býčárny“.
Zvláštností letošní výstavy je skutečnost, že se
konala po rekonstrukci
areálu, kterou provedla
obec. Nově opravená bývalá stáj, výstavba sociálního zařízení, zřízení zastřešené verandy a nová
dlažba přilákala na výstavu nebývalé množství místních občanů. Většinou
všem se provedené úpravy líbily. Návštěvníci chovatelé z okolních obcí zírali
a tiše nám záviděli. Dík patří zastupitelstvu obce, pracovníkům, kteří opravu
prováděli a zejména pak starostovi obce panu Ivanu Michnovi, který vše organizoval.
K zdárnému průběhu akce přispěla i výstavka ručních prací a ukázka paličkování předváděná paní Bartákovou a paní Rozkošnou. Výstavka fotografií
manželů Zapletalových byla ozdobou velkého sálu „Býčárny“.
Výstavu obeslalo svými zvířaty 44 chovatelů z okolních obcí, ale i chovatelé ze
vzdálenějších míst, například z Bučovic, Vyškova, Zdounek a Roštína.
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Vystaveno bylo 142 králíků v 38 plemenech či barevných
rázech. Uděleno bylo 10 čestných cen, které získali př. Šitar
Josef z Tovačova na vídeňské bílé, př. Hradil Miroslav z
Grymova na kunní velké, př. Lehký Jan z Bučovic na české
strakáče, př. Hnilica Josef z Výklek na české luštiče, př.
Macíček Miroslav z Bezuchova na bílé pesíkaté modré,
mladá chovatelka Capíková Markéta z Rymic na činčilu
malou, př. Indrák Jaroslav z Čekyně na ruské černé, př. Dočekal Antonín
z Lověšic na české červené, př. Málek Zdeněk z Medlova na zakrslé činčilové
a mladý chovatel Jan Skopal z Troubek na zakrslý železitý.
Drůbež byla vystavena v 48 voliérách v 39 plemenech či barevných rázech.
Uděleno bylo 8 čestných cen. Čestné ceny získali př. Stiskálek Michal z Želatovic za barneveldky dvojlemované a na zakrslé fenixky
oranžovokrké, př. manželé
Soukupovi z Vyškova na zakrslé velsumky koroptví a na
hamburčanky, př. Dočekal
Antonín z Lověšic na zakrslé
velsumky oranžovokrké, př.
Morbicr Josef z Bochoře na
zakrslé rousné a mladý chovatel Junge Erik z Vyškova na
sebritky červeně lemované.
Holubů bylo vystaveno 86 kusů v 16 plemenech či barevných rázech, uděleno
bylo 7 čestných cen. Čestné ceny získali př. Dušan Labuda z Horního Lapače
na hanácké voláče, př. Jaroslav Heitl z Dolního Újezdu na kinga hnědého, př.
Tomšů Jan z Troubek na skřivany, př. Belánek Pavel z Radkov na moravské
pštrosy černé šupinaté, př. Kužela Ladislav z Vlkoše na moravské pštrosy
černé a př. Josef Morbicr z Bochoře na pražské rejdiče krátkozobé a Kubík
Slavomír z Beňova na skřivany pruhované.
Závěrem chci poděkovat všem příznivcům chovatelství, návštěvníkům, vystavovatelům, sponzorům, všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu naší výstavy.
Výstava Rymice
Účast našich členů na Hodové výstavě v Rymicích 25. a 26. května.
Na této výstavě se zúčastnil př. Dočekal Antonín, který vystavil kolekci zaječích králíků, kolekci tříslových a kolekci českých červených na kterou získal
čestnou cenu. Vystavil také 3 kolekce drůbeže a na německé výstavní získal
čestnou cenu. Př. Hradil Miroslav vystavil kolekci kuních a kolekci kalifornských, na které získal čestnou cenu. Př. Morbicr Josef vystavil české strakáče, na které získal čestnou cenu, ze tří kolekcí drůbeže získal čestnou cenu
na australky, holuby pražské krátkozobé rejdiče získal také čestnou cenu.
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Aktuality v „HLOUŽKU“
Po jarní údržbě mysliveckých zařízení jsme se tak jako loni připravovali na
vypuštění kachen divokých u remízu Hloužky, kde jsme se všichni členové
v rámci brigád zapojili do zbudování ohrad. Zde je třeba se také zmínit, že již
třetím rokem úspěšně spolupracujeme s myslivci z Vlkoše, se kterými je společně také vysazujeme na svodnici u Vlkoše. Svodnice je současně hranicí našich honiteb. Jsme rádi, že spolupráce funguje a můžeme si tak směle říci, že
když se chce spolupracovat, tak se i může.
Dále začíná, od 16. května, doba lovu srnce obecného, který se u nás běžně
vyskytuje. Díky řepce na velké ploše, která je na polích letos zaseta ve větší
míře, tak sledování stavů a případných úhynů není vůbec jednoduché. Situace
se zpravidla mění v období srnčí říje. Tedy po žních, kdy jsou polní plodiny již
sklizeny. Jsme také zvědavi, zda k nám opět nezavítá tlupa mufloní zvěře tak
jako v minulých dvou letech z Chropyňska, případně nějaké prase divoké.
V květnu jsme také opravili tři umělé nory, s jejichž pomocí se nám lépe budou
lovit lišky. Díky vysoké úživnosti naší honitby a blízkost lesa, kde je bažantnice
a tedy dostatek zvěře, je jistota, že se zde vyskytují a je tedy třeba je účinně
lovit, protože jsou prokazatelnými nosiči nemocí přenosných i na člověka.
Na konci července opět proběhnou mikroregionální brokové střelby na Americký trap, které proběhnou v červenci na střelnici v Domaželicích. Opět jsme
přihlásili naše Bochořské družstvo a věříme, že se nám podaří vylepšit loňské
umístění. Současně je možné, že proběhne ještě 1. ročník mikroregionu MAS
Moštěnka na střelnici v Zahnašovicích koncem srpna v disciplíně lovecké kolo.
Je třeba říci, že úroveň brokových střeleb se neustále zvyšuje a to i přesto, že
se jedná o vesnickou úroveň. I my proto navštěvujeme střelnice v okolí a trénujeme, protože štěstí přeje připraveným.
Soutěž je vedena jako veřejná, takže každý, kdo by si chtěl udělat třeba výlet
do Domaželic, se nakonec o úrovni soutěže může návštěvou poslední červencovou sobotu přesvědčit.
Za MS „Hloužek“ Oldřich Kornel

Co nového v našich lázních
Blíží se konec první poloviny roku a tak můžeme pomalu bilancovat provozní
i ekonomickou situaci Lázní Bochoř. Můžeme říci, že se poněkud zlepšila
návštěvnost a tím i ekonomika provozu. Rekordní návštěva byla v měsíci březnu, a to 500 osob, kterým jsme poskytli naše služby. Snad je to záblesk na
lepší časy. Kdyby taková návštěvnost byla každý měsíc, bylo by to dobré. Zbylo by i na obnovu a modernizaci lázní.
Ve snaze dosáhnout takového výsledku zavádíme prodej léčivých produktů.
Byla navázána spolupráce s firmou ANNABIS, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem konopných přípravků.
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Proč konopí?
Konopí má výrazné protizánětlivé, hojivé, analgetické, antibakteriální a antivirální účinky.
Tato bylina účinně pomáhá nejen v případě vážných nemocí,
ale při lokální aplikaci v podobě
tinktury nebo masti přináší úlevu a rychlé zhojení i při běžných
zdravotních problémech.
Zvláště dobře se osvědčuje při
léčbě tzv. civilizačních nemocí
a chorob spojených se stářím.
Historie konopí.
Stejně jako v dávné minulosti, i v dnešní době je konopí používáno pro své výrazné léčebné účinky. V posledních letech byla ve světě vypracována celá řada vědeckých studii, které potvrdily účinnost konopí v medicíně. Historie konopí jde ruku v ruce s historií osidlování a vývojem lidského společenství.
Díky odolnosti rostliny a její schopnosti se přizpůsobit, její využití se postupně
rozšířilo napříč všemi kontinenty. Naši předci využívali konopí k výrobě papíru,
oblečení, olejů, impregnačních látek a barev. Ústup konopí předznamenávají
především následující události. V 19. století zdokonalení technologie zpracování bavlny a zrušení otroctví, tedy levné pracovní síly pro těžkou práci v
konopném průmyslu, a objev syntetických vláken ve 20. století. V současnosti
je patrný zejména v Evropě a Severní Americe příklon k využití konopí, zejména pro svoji všestrannost a malou ekologickou zátěž. Velkou pozornost věnují
vědecké laboratoře využití léčivých vlastností konopí v běžném životě.
Co si můžete v lázních zakoupit:
ARTHROCANN – chladivý i hřejivý gel – klouby, svaly, šlachy
DOLORCANN – mast – klouby, šlachy, svaly, záda
BALCANN – mast – kůže, hojení
BALCANN Dubová kůra – mast i gel – praskliny, hemeroidy, kůže
CREMCANN – krém – pleť, vrásky CANNOL – olej – masáže, koupele, vlasy
HANDCANN Q10 – krém – ruce, nehtová lůžka
VARICANN GEL Q10 – gel – zdravé žíly LIPSTICANN – balzám – rty, opary
KONOPNÁ MAST – mat – svaly, záda, klouby
ORCANN – ústní voda – zuby, dásně, opary.
Všechny tyto přípravky jsou naprosto bezpečné a není třeba se obávat návykových látek a zdravotních následků. Všechny výrobky jsou testovány a jsou
schváleny k prodeji v EU.
Přijďte, určitě si vyberete dle svých potřeb a zdravotních problémů. Naši pracovníci Vám rádi poradí a doporučí nejlepší přípravek pro vás.
František Kavka
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Seriál historie obce Bochoř
Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsme se seznámili s historií našeho kostela a bochořské farnosti. Dnes se budu věnovat stavbě, která s kostelem přímo souvisí.
S výstavbou fary
se započalo v roce 1881 podle
plánů vyhotovených opět Ing.
Merettou.
Patrová stavba
byla dokončena
v roce 1882 a
následujícího roku ji završilo postavení hospodářských budov
ve dvoře. Farní
budova
prošla
nepříliš šťastnou
stavební úpravou v roce 1970, která setřela její historický ráz. K obsazení fary
došlo až 24. prosince 1884, jelikož místní farníci se nedokázali dohodnout na
osobě kněze, jak jim to bylo v případě uvedení prvního faráře umožněno.
Z moci úřední byl nakonec na faru do Bochoře uveden P. Tomáš Smolka, do
té doby farář v Březnici u Zlína, rodák z nedalekých Kyselovic. Ten zde působil
do roku 1891.
Další nájemci fary byli P. Antonín Dolák ze Zdislavic 1891–1905, P. Jan Šindel
ze Staré Bělé 1905–1920, P. Rudolf Paleta z Mokrých Lazců 1920-1933, P.
Jan Horák z Měrovic na Hané 1933–1955, P. František Todt z Ježova 1955–
1970 a posledním farářem, který na bochořské faře bydlel, byl P. Josef Hejna
z Kopřivnice 1970–1981.
Shodou okolností se na náš obecní úřad obrátili potomci rodin farářů Antonína
Doláka a Rudolfa Palety. Za pomoci paní Marty Kornelové, která pořídila výpisky z farní kroniky, jsem jim mohla poskytnout informace. Možná budou zajímat i vás.
Kněz Antonín Dolák působil na bochořské faře jako druhý farář od 1. září
1891. Narodil se ve Zdislavicích 9. června 1845 a na kněze byl vysvěcen na
sv. Cyrila a Metoděje r. 1871 knížetem arcibiskupem Bedřichem z Fürstenberka. V Bochoři byl kněz Antonín Dolák velmi oblíbený. Vnitřní vybavení
kostela se dobudovávalo a on vždy bohatě přispíval ať na dlažbu či bohoslužebné předměty a dokonce na své náklady pořídil celé vitrážní okno s obrazem svého patrona Antonína a sv. Anny. Na vitráži je jeho věnování. Po těžké
nemoci zemřel 13. března 1905. Pohřeb se konal za velké účasti lidí i z okolí a
přijelo 57 kněží. Pohřben je v kněžském hrobě na místním hřbitově.
Čtvrtým farářem v Bochoři ustanoven P. Rudolf Paleta. Narodil se 19. dubna
1873 v Mokrých Lazcích u Opavy ve Slezsku. Na kněze byl vysvěcen 5. čerBochořský zpravodaj, strana 19

vence 1897 na svátek sv. Cyrila a Metoděje. Po několika
místech jeho působení byl 1.
září 1920 investován na bochořskou faru. Ve farní kronice se píše, že do Bochoře
přijel 15. září 1920. K vlaku
do Přerova pro něj přijel koňmi pan Josef Skácelík a v Bochoři ho přivítal starosta obce
pan František Pikna. P. Paleta byl zřejmě velmi přičinlivý kněz. V roce 1924 čteme: „Tohoto roku pořízeny
byly pro kostel dva nové zvony. Na výzvu místního faráře učiněna sbírka od
domu k domu…“ Roku 1926 byla v době působení P. Palety oprava celého
kostela, střechy, kterou zatékalo i maleb, které byly tímto značně poškozeny.
V roce 1931 P. Paleta vážně onemocněl. Čteme opět v kronice: „Z poručení
arcibiskupské konsistoře podal veledůstojný P. Rudolf Paleta, farář, žádost
o pensi a to 27. května 1933.“ Dnem 1. října 1933 odešel do Smolkova u Háje.
Zemřel ve svém rodišti 6. července 1936 a byl zde i pochován. Jeho pohřbu se
zúčastnilo 70 lidí z Bochoře.
V krátkosti jsem vás seznámila se dvěma faráři z celkových sedmi, kteří na
naší faře bydleli. Od roku 1981 k nám kněz dojíždí z Vlkoše.
(V textu jsem použila výňatky z brožury „700 let Obce“ a výpisky z farní kroniky).
Helena Vyvážilová, kronikářka

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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