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Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
V každém úvodníku zpravodaje se Vám pokouším přiblížit uplynulé
období. Dnes, s Vaším dovolením, použiji článek ze seriálu PŘEROVSKÉHO A HRANICKÉHO DENÍKU: Rozhovory se starosty měst a
obcí na Přerovsku a Hranicku.
1) Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Když vycházíme z Programu rozvoje obce, vypracovaného na roky
2006–2013, a který se pravidelně aktualizuje, je to úkol již několika zastupitelstev minulých a nynějších let. Vybudování nové oddílné kanalizace. Stávající kanalizace byla vybudována ve dvacátých letech minulého století a dnes již svým stavem nevyhovuje požadavkům životního
prostředí a stávajícím normám.
2) Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Tato odpověď musí zákonitě navazovat na tu první a důvodem je, že
v letošním roce se nám podařilo získat dotaci 60 milionů Kč
na výstavbu oddílné kanalizace s vlastní čističkou odpadních vod ze SFŽP ČR.
Za druhý úspěch lze považovat získání dotace z programu
POV Olomouckého kraje a to
200 000 Kč na vypracování
nového Územního plánu obce.
Všechna naše zvolená zastupitelstva obce se chovala
zodpovědně, a proto k dnešníBochořský zpravodaj, strana 1

mu dni máme našetřen takový finanční obnos, abychom byli schopni
zaručit spolufinancování těchto projektů z vlastních prostředků.
Dále jsme dokončili opravu objektu „Býčárny“ (stávající objekt spolku
chovatelů) na „Kulturní a spolkový dům“ a tím umožnili využití pro činnost
spolků a soukromé potřeby občanů v důstojném prostředí.
Za zmínku stojí i budování nové komunikace a inženýrských sítí, pro výstavbu šesti rodinných domů, která bude ukončena v říjnu letošního
roku.
Je nutné také vyzvednout vlastní bezproblémový chod obce a to za přispění převážně všech občanů.
3) Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Jako u většiny starostů menších obcí, to je stále se navyšující administrativa a celková politická situace ve státě. Je těžké motivovat občany
k aktivnímu životu v obci, když vidí ve sdělovacích prostředcích tu komedii bývalé vlády a Poslanecké sněmovny. Všichni by se měli vrátit na
zem, pardon, rozjet se po menších obcích a dívat se, jak se to tam dělá
a co chtějí občané - voliči.
Jsem místní rodák a je pro mě srdeční záležitost zrušení letecké základny v Bochoři. Letiště je kus historie obce, místní posádka vždy dobře
spolupracovala s představiteli obce a to v době dřívější i nyní. Neocenitelná byla pomoc jednotek z letiště při povodni v roce 1997, včetně
zajištění ubytování našich občanů, kteří přišli o svá obydlí a také o všechny osobní věci. Pro nás, nesmyslným politickým rozhodnutím, se postupně provoz na letišti utlumil, až dospěl ke zrušení základny. Je nepochopitelné, že poslední vlády takové rozhodnutí podpořily.
Sám si myslím, že pro letiště a jeho provoz v dřívější době nedělali
mnoho ani představitelé Olomouckého kraje a města Přerova. Možná
kdyby takové letiště bylo někde u
Prahy tak ho potkal jiný osud.
Jen připomenu značné investice do
nové věže, nových opraven a hangáru, betonové letištní plochy, budov štábu a ostatní.
Obec tímto rozhodnutím přichází o
kupní sílu části zaměstnanců letiště,
vzájemnou spolupráci s vedením letiště a pomoc při řešení složitých situací v obci. Nejhorší však je nevyjasněná budoucí situace provozu
objektů a ostraha celého areálu. Všichni víme, že v Přerově je velká síla
občanů – sběratelů, máme obavy, aby se přes naši obec nevytvořila
nějaká nová „tmavá – Železná stezka“.
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Největší problém mého starostování mě asi čeká a to bude budování již
zmíněné nové kanalizace. Pevně věřím, že za pomoci zastupitelstva a
občanů i tento úkol zvládneme. Vždyť takovou příležitost již obec těžko
dostane.
4) Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak
je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se
u vás spolkům a kulturnímu životu?
Kulturní život v obci již dostal určitý řád a jednotlivé akce se staly tradicí.
Každoročně pořádáme na Floriána „Hodové oslavy“ s kulturním programem. Základem oslav je vystupování žáků ZŠ a MŠ, cvičenek místního
SK a vrcholem bývá vystoupení místních seniorek. Hodové oslavy jsou
doprovázeny každoročně výstavami ručních prací místních žen, obrazů,
fotografií a významnou regionální výstavou domácího zvířectva.
Z dalších významných akcí je povodňový pohár starosty v hasičském
útoku a hlavně závod pro mladé hasiče „Noční Sova“, který je velmi oblíben a v celé ČR nemá v této kategorii obdobu.
Dlouhou tradici má podzimní výstava „Krásy podzimu“, kde je k vidění
velké množství chryzantém a dalších květin. I přes blízkost města Přerova je kulturní vyžití v obci, z mého pohledu, dostatečné. Zásluhu na
pořádání akcí nemá jen obec, ale členové jednotlivých spolků a zájmových skupin. Mezi nejaktivnější patří SDH, sportovní klub, klub seniorů a
obecní knihovna.
Velmi oblíbené je setkávání na Vánoce u rozsvíceného Vánočního stromu při doušku punče. Tradicí je také každoroční rozloučení se starým rokem a přivítání nového roku s ohňostrojem a slavnostním přípitkem.
5) Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací?
Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako
starostové, s tím vůbec něco udělat?
Po ničivé povodni v roce 1997, která postihla naši obec, byla situace v
této oblasti velmi vážná. V obci bylo postupně vydáno až devadesát demoličních výměrů, což byla asi čtvrtina nemovitostí. Nikdo v té době
netušil, jaká rozhodnutí občanů budou následovat.
Dnes již víme, že strategie tehdejšího zastupitelstva byla velmi odvážná
a správná. Za přispění různých dotací, nenávratných půjček a jiných
možností, byl vybudován „Dům s pečovatelskou službou“, který má 17
malometrážních bytových jednotek a následovala výstavba pěti bytových
domů s malometrážními startovacími byty. Celkem je v těchto domech
46 bytových jednotek. Do vybudovaných objektů se vrátili skoro všichni
naši občané, kteří byli postiženi povodní. Možnosti získání bydlení pro
mladé rodiny je základem vyřešení otázky stabilizace osídlení obce.
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I přes velkou nezaměstnanost v regionu Přerov věřím, že u nás žádný
odliv občanů nenastane.
6) Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře
žije.
Vše má své pro a proti. Blízkost obce k bývalému okresnímu městu je
výhodou v dostupnosti za kulturou, pracovními místy, úřady a nákupy.
Život na vesnici je však klidnější a občané tady mají k sobě lidsky nějak
blíž. Prostředí tady není tak anonymní jako ve městě. I když v naší obci
nejsou významné kulturní památky, zámek ani hrad, určitě si každý našel
nebo nejde své oblíbené místo, kde si odpočine, nadýchá se čerstvého
vzduchu a zavzpomíná. V obci máme také velkou možnost sportovního
vyžití a na rozdíl od měst převážně bezplatně a bez nějakých omezení.
Zkrátka každý je jiný a najde si své.
7) Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě a nemohla by to
být vaše obec, kde byste chtěl žít?
Jak jsem se již zmínil, jsem rodák a dá se říci místní patriot. Mé kořeny
jsou tady. I když rád cestuji nebo jsem cestoval (hlavně po oblastech
bývalého Československa), vždycky se těším na návrat domů.
Životní problémy a situace nás potkávají všude, ale nejlépe se řeší
doma.
Ivan Michna, starosta obce Bocho

Řádky ze zastupitelstva
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás v této části Zpravodaje seznámil se záležitostmi, které byly projednávány na
zasedáních Zastupitelstva obce v Bochoři
(dále jen ZO).
Tentokrát se budeme
projednávanými na ZO
stavuje měsíce červen

zabývat zásadními body
č. 31 až 32, což předa červenec roku 2013.

Na 31. zasedání ZO
projednali a schválili
zení věcného břemene
Net, s. r. o., která se týných stavebních míst.

(19. června) zastupitelé
uzavření smlouvy o zříse společností SMP
ká osítění nově budova-
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Po celé prázdniny jste pak
mohli v lokalitě Hliník průběžně
sledovat
aktivitu
vítězné
firmy
Zemstav
Rézner s. r. o. Výběr firmy a
pověření starosty k podpisu
smlouvy byly také projednány a schváleny na tomto zasedání ZO.
Vzhledem k obdržené výpovědi dosavadních nájemníků
z obecního služebního učitelského bytu byl projednán
a schválen další postup při přidělování tohoto bytu. Do doby, než bude
vznesen požadavek na jeho uvolnění pro potřeby ubytování dalšího člena našeho učitelského sboru, bude byt pronajímán na dobu určitou.
Pronájem bude sjednán vždy do 31. 8. následujícího roku s možností
prodloužení na další rok. Byt byl aktuálně přidělen paní S. Pospíšilové.
Zastupitelé také projednali a schválili prodloužení nájemní smlouvy se
společností SALIX Morava a. s. na dalších 5 let.
Byla schválena finanční pomoc pro vybrané, povodní postižené obce z
Čech, přičemž pomoc bude směřována na opravu poničeného obecního
majetku.
32. zasedání ZO se konalo 22. července a jako první bod revokovalo své
usnesení z minulého zasedání ve věci přidělení povodňové pomoci. Bylo
totiž zjištěno, že v původně vybraných obcích by nebyla splněna účelovost vynaložení obecní finanční pomoci, tzn., že ve vybraných obcích nebylo možné finanční prostředky vynaložit na
opravu či obnovu poškozeného obecního
majetku. Nově byla pro vynaložení účelové
finanční výpomoci vybrána obec Kly, kam byla
částka 50 tis. Kč zaslána na opravu obecního
sportovního areálu na základě darovací
smlouvy.
Pro účely provedení pravidelného čištění
kanalizačních jímek a další části kanalizačního řádu, byla po projednání vybrána firma SEZAKO Prostějov a starosta byl pověřen podpisem smlouvy.
Do nadcházejících podzimních dnů Vám, vážení spoluobčané, přeji co
nejvíce slunečních paprsků, dobrou náladu a mnoho příjemných chvilek.
Jiří Chrastina - místostarosta
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A ještě něco aktuálně z obce
Pozorným občanům jistě neušlo, že jsme zahájili stavbu příjezdové komunikace včetně inženýrských sítí ke stavebním pozemkům v ulici
Hliník.
Vlastní realizaci provádí vítězná firma z výběrového řízení ZEMSTAV
Rézner. I přes nepřízeň počasí se na stavbě nepřetržitě pracuje.
K dnešnímu dni jsou již vybudovány všechny inženýrské sítě a zahajuje
se práce na vlastní komunikaci a chodnících. Je možné, že v podzimním
deštivém počasí při těchto pracích, nastane částečné znečistění stávající
komunikace.

Firmy, které se podílejí na realizaci, provádí průběžnou údržbu komunikace. I přesto žádáme občany
o shovívavost a toleranci. Předpokládané ukončení I. etapy je v průběhu měsíce listopadu a dokončení na jaře příštího roku.

Současně v tomto období, v rámci
úspor energií, zateplujeme byt sokolovny. Všechny, s tím spojené
práce, zajišťujeme svépomocí. Musím pochválit naše pracovníky
zaměstnané na veřejně prospěšných pracích z ÚP a jejich vedoucího, za odváděnou práci. Dokončení akce „byt sokolovna“ plánujeme v průběhu měsíce října.
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Na závěr se zmíním ještě o
problému, který nás tížil od doby
umístění kontejneru na komunální odpad v obecním dvoře.
Umístěním na volném prostranství dvora nám vznikala
situace, že v případě deštivého
počasí jsme platili při odvozu
komunálního odpadu i vodu, která napršela do kontejneru.
Jak všichni víme, tak mokrý odpad váží víc a tím se zvyšuje cena za
uložený odpad. Vybudováním přístřešku v obecním dvoře jsme celý
problém vyřešili.
A to zase jen za materiál, protože veškeré práce byly provedeny našimi
pracovníky. Ušetřené finanční prostředky můžeme použít na jiné akce.

Přeji krásné podzimní dny.

Ivan Michna, starosta
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Letiště
Každého z nás jistě zajímá osud letiště. Zatím získáváme jen dílčí a nepodložené informace ze sdělovacích prostředků, nebo “zaručené zprávy“
v ústním podání. Je smutné, že ani obec, v jehož katastru letiště leží,
nemá ty potřebné základní informace. Stávající vlastník Ministerstvo
obrany, kraj ani město Přerov nemá potřebu obec informovat o průběžném stavu jednání. Není tedy divu, že je celková situace ve státě taková
jaká je, pokud jsou taková (ne)jednání pravidlem.
Já se pokusím zlepšit situaci a podat informaci, jak se říká,“z první ruky“.
Ve čtvrtek 19. září proběhlo na obecním úřadě takové seznamovací
jednání, za účasti zástupce letiště a p. Martinka, zástupce budoucího
vlastníka objektu Leteckých opraven Malešice. P. Martinek nám podal
informace o záměrech LOMu na využití areálu v nebližším období.
V úvodu reagoval na moje obavy o zabezpečení a ochrany objektu letiště. Dle jeho vyjádření nejsou naše
obavy opodstatněné.
Zabezpečení bude
provedeno na vyšší
úrovni než v dnešní
době, a to jak soukromou
hlídací
agenturou, tak i
elektronicky po celém objektu letiště.
K vlastnímu provozu se vyjádřil tak,
že od 1. října 2013
bude LOM přebírat severní část letiště (Henčlov), od ledna 2014 přebere
i ostatní objekty v našem katastrálním území.
Nový vlastník bude na letišti zajišťovat opravu letecké techniky –
vrtulníků, se záměrem do budoucna oprav i kolové techniky.
Ostatní nepotřebné prostory má v úmyslu pronajímat zájemcům například na sklady atd. Letecký provoz bude zatím minimální, a to jen pro
zajištění zkušebních letů po opravě techniky, dále by se letiště mimořádně využívalo pro potřeby výcviku pilotů vrtulníků.
I po odstěhování vrtulníkové základny 24. září 2013 zůstane na letišti
část vojáků a zaměstnanců.
Jednání bylo velice vstřícné a pozitivní, nemám tedy důvod nevěřit v dobrou spolupráci. V případě získání nových informací Vás budu
informovat.
Ivan Michna, starosta
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Co patří do sběrného kontejneru ECO TEXTIL
Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil –
záclony, závěsy, povlečení,
potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích
nebo taškách, dále také
spárované (svázané) boty,
hračky plastové, elektronické a plyšové.
Rádi bychom tímto apelovali
na občany, aby textil, který
vkládají do sběrných kontejnerů, byl zabalený v igelitových pytlích/taškách a svázaný. Myslete
prosím na to, že s tímto textilem je ručně manipulováno!
Co nepatří do sběrného kontejneru ECO TEXTIL:
Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace,
molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, elektrospotřebiče, komunální odpad.

Nová klubovna
V předmluvě předminulého čísla nastínil pan starosta činnost obce v dalším období, mimo jiné otevření opraveného objektu „Býčárny“, ke kterému skutečně došlo. Z bývalých chlévů v zadní části objetu vznikl krásný
prostor.
V přední části budovy
ke stávající klubovně
členů ČSCH přibyla
moderní kuchyňka a
přebudováním vstupní
chodby, důstojné sociální zařízení, přístupné jak z klubovny
a hlavního vchodu, tak
i z dvorní části.
Do nového prostoru je
vchod ze dvora krytý
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střechou. Vznikla tak venkovní terasa s posezením.
Chovatelé teď mají důstojný stánek, který doplňuje prostor pro výstavy
drobného zvířectva.
A nejen chovatelé, ale hlavně členové klubu seniorů, kteří dlouhou dobu
usilovali o svou klubovnu. V prvních letech se setkávali v jídelně DPS a
posléze v sále sokolovny. Jejich „řady“ v poslední době prořídly, a tak
toužili po komornějším prostoru. Teď konečně mají možnost pro svá
pravidelná setkání využívat menší sálek v Býčárně.
Nabídka pronájmu byla zatím využita jen pro soukromé oslavy.
Kdo navštívil v rámci hodových oslav výstavu drobného zvířectva a výstavku ručních prací bochořských žen instalovanou v právě zmiňovaném
nově opraveném prostoru, ví, že nepřeháním, když nešetřím chválou.
Helena Vyvážilová

Školička, školka, škola
Začátek školního roku v MŠ
Nový školní rok 2013-2014 začal v pondělí 2. září 2013. V letošním
školním roce nastoupilo 12 nových dětí.
Celkový počet je 38 dětí, z toho 24
chlapců a 14 děvčat.
První den po prázdninách se ve školce
neobešel bez slziček, ale společně jsme to
zvládli. Paní učitelky zahrály dětem maňáskovou pohádku „Koblížek“, děti si zazpívaly a hned nám bylo veseleji.
Už se těšíme na podzim, co nám všechno
přinese. Budeme pouštět draky, sbírat přírodniny, které využijeme k dalšímu
tvoření…
Také se budeme učit spoustu nových her, písniček a říkadel. Věříme, že
děti budou do školky rády docházet a najdou si také nové kamarády.
„Velké kolo uděláme, na nikoho nečekáme.
Budeme si povídat a taky si spolu hrát.“
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První školní den
Již tradičně je největším
zážitkem
pro malé prvňáčky
ten úplně první
školní den.
Ráno jdou poprvé
v doprovodu svých
nejbližších do nové neznámé budovy, za novými kamarády a novými
zážitky.
Paní učitelka se
ale
usmívá,
všichni mají trochu dojaté
tváře a tak se napětí brzo
vytratí. Za pár dní budou ve
škole jako doma a nic nebude těžké.
Letos do školních lavic
usedlo 10 prvňáčků, 6
chlapců a čtyři děvčátka.
Třídní učitelkou je letos
paní Hana Krumpová.
Všem našim prvňáčkům popřejeme hodně úspěchů, hodně radosti, hodně jedniček a žádné slzičky.
Marcela Červinková
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Organizace školního roku 2013-2014
Období školního vyučování ve školním roce 2013-2014 začalo v pondělí
2. září 2013.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 30. ledna 2014.
Období školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.
října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014. Vyučování začne v
pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny
takto:
Termín
Okresy, obvody hlavního města Prahy
3. 2. - 9. 2. Ml. Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí n. Labem,
2014
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov n. Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,
Jeseník
10. 2. až Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
16. 2. 2014 Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
17. 2. až Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
23. 2. 2014 Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
24. 2. až Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec,
2. 3. 2014 Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
3. 3. až
Kroměříž, Uher. Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník,
9. 3. 2014 Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice,
Nový Jičín
10. 3. až Česká Lípa, Jablonec n. Nisou, Liberec, Semily, Havlíč. Brod, Jihlava,
16. 3. 2014 Pelhřimov, Třebíč, Žďár n. Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,
Náchod, Bruntál
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna
2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31.
srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí
1. září 2014.
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Poznáte se – poznáte je?
V letošním roce oslaví nebo oslavili šedesátiny naši rodáci ročníku 1953.
Na přiložené fotografii si je můžete prohlédnout, jistě je poznáte, a když
ne, tak můžete hádat. Prozradím, že paní učitelka Anežka Pátiková měla
hodně práce, než zkrotila takovou smečku.
Všem přeji hodně zdraví a těm, kteří již nejsou mezi námi, věnujme
všichni tichou vzpomínku.

Dnes je snem mít tolik žáků ve třídě z jedné obce.
Ivan Michna, starosta

Bochořská sova opět rekordní
V sobotu 21. září se uskutečnil na místním fotbalovém hřišti 12. ročník
noční soutěže mladých hasičů „BOCHOŘSKÁ SOVA“. Samotné přípravy na tuto ojedinělou a s určitostí největší soutěž svého druhu v ČR začínají již počátkem roku. Velkou propagaci tato akce vůbec nepotřebuje.
Jednotlivá družstva se mezi sebou informují sama, takže jejich počet
každým rokem stoupá.
Na letošní ročník jich bylo předběžně přihlášeno v obou kategoriích
celkem 112. Celodenní nepřízeň počasí dávala tušit, že tohoto počtu
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určitě nebude dosaženo, ale přesto hranice 100 družstev byla
překonána.
Startovní pole kategorie mladších žáků čítalo 37 družstev a kategorie
starších žáků byla zastoupena
65 družstvy. Navíc bonusovou
„třešničkou“, tentokrát na začátku,
byla soutěž zahájena družstvy
přípravek z Kojetína a Klimkovic.
Celkový
součet
cvičících
družstev tak činil 104 z devíti
okresů České republiky.
Samotnou soutěž zahájili svými
projevy starosta obce Bochoř pan
Ivan Michna, náměstek primátora
Přerova pan Michal Zácha Dis,
tajemník bezpečnostní rady ORP
Přerov ing. Jaromír Dvořák, ředitel IZSČR Olomouckého kraje pan
Karel Kolařík a ředitel HZS ÚO
Přerov ing. Miroslav Čoček.
Po slavnostním nástupu a poradě vedoucích kolektivů následovala již
zmíněná soutěž přípravek. Tyto děti ve věku od 3 do 5 let za bouřlivého
povzbuzování všech přítomných předvedly, že budou pro tento sport
vhodní adepti.
Před samotnou soutěží ještě proběhl tradiční zahajovací profesionální
ohňostroj z dílny Pavla Nováka. O kulturní zpestření volného času během samotné soutěže se postaralo v prostoru tribuny promítání letního
kina. Z filmových pásů „poctivé“ 16mm promítačky mohli nejen soutěžící
zhlédnout filmy: Ať žijí duchové, Obušku
z pytle ven a
Arabelu.
Za tenisovou
zdí hořel tradiční táborák.
Po
ukončení
pokusů mladších žáků bylo
na
tanečním
parketu
(zde
až do ranních
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hodin probíhala
diskotéka DJ V.
Mádra) vyhodnocení. Každý
kolektiv si odnesl pamětní diplom, speciální
soví
medaili,
sošku sovy dle
vlastního výběru (celkem bylo
v cenách rozdáno 720 figurek
a plaket s motivem sovy) a
drobné ceny od sponzorů.
Kolem druhé hodiny ranní proběhlo vyhodnocení kategorie starších žáků. I tito obdrželi ceny jako mladší.
Kromě toho si letos navíc každý člen soutěžního družstva odvezl svou
vlastní sovu v podobě pokladničky (mladší), klíčenku nebo magnetku.
Cenu „navíc“ v podobě digitálního fotoaparátu obdržela družstva, která
se umístila na 12. místě (12. ročník), soví dorty dostala družstva za 21.
místo (datum konání soutěže) a taktéž družstva s posledním platným
časem.
Bylo rozdáno 20 fotbalových a volejbalových míčů a mnoho kilogramů
sladkostí.
Na samotný závěr proběhl ještě malý ohňostroj, po němž se dětští
zástupci svých mateřských SDH rozjeli domů.
Něco kolem 100 dětí a členů jejich doprovodu využilo možnosti „spartakiádního“ přespání v místní sokolovně.
A kdo vlastně vyhrál?
V kategorii mladších to byl SDH Nová Ves A (okr. F-M) čas 13,58 s, druhá příčka patřila SDH Štípa (ZL) 14,27 s a místo třetí SDH Záříčí A (KM)
15,68 s. Bochořské družstvo časem 27,90 s obsadilo 26. místo.
V kategorii starších 1. SDH Řepiště (okr. F-M) 13,71 s, 2. Paršovice (PR)
13,74 s, 3. Soběchleby (PR) 14,06 s.
Ve skutečnosti však byly vítězné kolektivy všechny, které se na startovní
čáru postavily.
Závěrem bych chtěl ještě poděkovat všem (oni ví), kteří se s obdivuhodnou rychlostí postarali o opětné zprovoznění hřiště a přilehlých
prostor.
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Po čtvrté v řadě.
V pátek 6. září se v Horní Moštěnici konal 5. ročník noční soutěže v
požárním útoku mužů a žen. Náš sbor se této akce pravidelně účastní, i
když má trochu nepravidelná pravidla.
Soutěží se dvoukolově a oba časy se sčítají.
Nasátí vody se v druhém pokusu musí navíc provádět s použitím vývěvy
(to není v hasičském sportu obvyklé). Bochořské družstvo mužů a jedné
ženy však ani taková překážka nezaskočila. Ani v jednom pokusu
nenašli přemo-žitele a v této soutěži po čtvrté v řadě zvítězili.
Za SDH – Jiří Němec

Klub seniorů Bochoř
„Běží léta běží, běží léta běží, senioři jsou svěží, ráno vstanou,
rozhlédnou se, ejhle žijí, radují se …...“
Těmito slovy začíná seniorská hymna Klubu seniorů Bochoř.
A o tom, že naši senioři žili i v období prázdnin a v měsíci září, svědčí
činnost, kterou se klub seniorů v tomto období zabýval.
V letních měsících se náš
Klub seniorů
neschází
v sokolovně,
ale využíváme, tak jako
ostatní lidé,
krásného počasí a naše
červencové
setkání proto
pořádáme v
areálu chovatelů a v měsíci srpnu pořádáme jednodenní zájezd pro naše členy.
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Takže červenec – v sobotu 13. jsme se sešli v areálu chovatelů,
„Býčárně“. Přišlo nás opravdu hodně. Ti, kteří si nově opravený areál neprohlédli v květnu na Bochořské hody, měli možnost jej vidět v červenci.
Počasí nám letos přálo, tak jsme si stoly a židle vynesli ven pod ořech a
ve stínu, při dobré náladě a dobře opečené uzenině čas rychle utekl.
Jako tradičně jsme popřáli štěstí a zdraví červencovým jubilantům, zazpívali jim písničku na přání, ale sólo pro jubilanty si zatancují až v září v
sokolovně.
V srpnu – ve středu 21. pořádal klub seniorů jednodenní zájezd do
Karolinky, Velkých Karlovic a Rožnova pod Radhoštěm. Odjezd byl v
7:30 hodin a na 9 hodin jsme měli domluvenou exkurzi ve Sklárně v
Karolince. Po jejím ukončení a nákupech skla v podnikové prodejně jsme

odjeli do Velkých Karlovic. Zde jsme si nejdříve prohlédli Karlovské
valašské museum. Jsou v něm expozice, které poskytují výmluvný obraz
života lidí v tomto rázovitém koutku Valašska. Minulou i současnou lidovou uměleckou tvořivost přibližují soubory řezbářských prací spolu s originálním betlémem. V galerii muzea byla pěkná výstava pěti řezbářů –
jubilantů. Po velmi dobrém obědě jsme si ještě ve Velkých Karlovicích
prohlédli krásný Karlovský dřevěný kostel Nanebevzetí Panny Marie z
roku 1754. Stavba je sroubená ze dřeva, má půdorys kříže. Nad středem
kostela je barokní věžička se dvěma zvony, které se ovládají zevnitř
kostela. Místní průvodkyně nám řekla něco z historie i současnosti kostela. V krásném prostředí si někteří z nás i zazpívali. Před kostelem
jsme se všichni společně vyfotografovali. Poté jsme odjeli do Rožnova
pod Radhoštěm. Zde byla volná prohlídka Dřevěného městečka ve
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Skanzenu. Prohlédli jsme si jednotlivé dřevěné stavby a v nich ukázky
života lidí minulých let. V kavárně si někteří koupili kávu s výbornými
frgály, jiní zase pivo, nakoupili jsme u stánků, zazpívali u cimbálu a unaveni, ale doufáme, že spokojeni, jsme odjeli domů.
Září – to se opět setkáváme v sokolovně. Tentokrát v sobotu 14. Po
přivítání seniorů, krátkém zhodnocení akcí, které byly uskutečněny v červenci a srpnu, seznámení se
s organizačními záležitostmi,
jsme popřáli našim srpnovým
a zářijovým jubilantům. Tito si
spolu s červencovými jubilanty zatancovali své narozeninové sólo a náš pěvecký sbor
jim jako všem našim jubilantům zazpíval písničku na
přání.
Nálada byla výborná, všichni se dobře bavili.
Tak jako jsme začali slovy naší seniorské hymny, tak i náš článek o
činnosti klubu seniorů končíme:
„Běží léta běží, běží léta běží, senioři jsou svěží. Mládí naše už je v dáli
a ta léta rychle pádí, běží léta běží, běží léta běží, ale BOCHOŘÁCI jsou
svěží“.
Výbor klubu seniorů
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Český svaz chovatelů ZO Bochoř
Chovatelé z Bochoře se v uplynulém období zúčastnili
několika výstav drobného zvířectva. Jednalo se jak o
výstavy malé, hodové, tak i o výstavy regionálního a
celostátního významu.
Okresní výstava v Malhoticích pořádaná v rámci místních hodových slavností byla velmi vydařená a to jak z
hlediska pořadatelů, tak i z naší účasti. Získali jsme několik čestných cen.
Naše účast na výstavě v Čekyni u příležitosti Guláš festu byla také vydařená. Přítel Dočekal získal krásnou cenu ručně malovanou porcelánovou
vařečku. Atmosféra na této akci byla velmi příjemná. Nejlepší guláš
připravil tým Pavla Trefilka z místní organizace. Uvařeno pěti kuchaři bylo 350 porcí guláše. Vše bylo prodáno a snědeno.
Jednotliví chovatelé naší organizace se zúčastnili výstav v Lipové, Holešově, Zdounkách a Pravčicích.
Účast našeho chovatele na Celostátní výstavě mladých králíků a drůbeže v Lysé nad Labem byla ohodnocena udělením čestné ceny.
V současné době naše organizace připravuje Stolní bodování králíků (5.
listopadu v Býčárně v neděli v 8 hodin), na které zveme i širokou veřejnost.
Ve dnech 29.–30. listopadu pořádá okresní organizace Přerov na
Výstavišti Přerov tradiční Výstavu Moravy a Slezska, jedná se o jubilejní
10. ročník. Naše organizace je spolupořadatel. Zveme všechny občany
na tuto akci.
Josef Morbicr

Aktuality v „HLOUŽKU“
Hned na úvod článku se krátce zmíním o posledním červencovém víkendu, kdy na střelnici v Domaželicích
proběhla mikroregionální soutěž družstev v brokové střelbě na americký trap
a zajíce na průseku.
Naše tříčlenné družstvo se umístilo na
solidním 6. místě z celkového počtu 16
družstev. Některé obce nasadily totiž
družstva dvě. Je třeba říci, že střelbě na
asfaltové terče se věnuje čím dál více
myslivců a úroveň se stále zvedá, proto i my se snažíme využívat střelBochořský zpravodaj, strana 19

nice v okolí, kde si s chutí zatrénujeme, abychom byli pro příště ještě
lépe připraveni.
Myslivecký podzim je však také hlavním obdobím, kdy je třeba se naplno
věnovat povinnostem spojeným s plánováním podzimních honů na drobnou zvěř, ale také organizování přikrmování, včetně zajištění veškerého
potřebného krmiva.
Pro zajímavost uvádím, že na celou zimu to může být klidně 6–8 tun,
mimo řepu. Již nyní začínáme přikrmovat, protože plodiny na polích jsou
již sklizeny.
V plánu máme dva kachní hony a jeden na zajíce. V souladu s předpisy
jsme již v červenci tento plán nahlásili na Magistrát města Přerova tak,
jak to vyžaduje zákon o myslivosti. Je totiž možné, že nás kontrolou může poctít policie, která provede kontrolu nad průběhem honů. Loni nás
například policie navštívila v prosinci na hlavním honu na zajíce, kde
jsme měli na sto mysliveckých přátel. Jsme rádi, že za celou dobu
existence MS Hloužek jsme vždy
prošli kontrolami bez závad.
V probíhajícím roce, i přes horké léto, jsme nezaznamenali zatím žádné zvýšené úhyny a nemáme ani
informaci z odboru myslivosti, že by
v okolních sdruženích byly problémy v tomto smyslu.
Kvůli letošnímu suchu jsme preventivně zakoupili několik napáječek na vodu, které jsme rozmístili na vhodných místech v honitbě.
Podzimem také vrcholí lov srnčí zvěře a současně se zaměřujeme více
na odlov škodné, protože na polích s přicházejícím podzimem již není
mnoho přirozené krytiny. Právě v těchto dnech se podařilo na Hloužkách
odlovit zdatného lišáka.
Letošní podzim se také ponese již posedmé ve svátečním duchu troubených Svatohubertských mší. Jsme rádi, že jsme zavedli tuto hezkou
tradici, kterou si připomínáme kulturní odkaz myslivosti. Ten vychází z
národní historie. Chtěli bychom předem poděkovat všem za pomoc při
organizaci a výzdobě 7. Svatohubertské mše, která se bude konat 3.
listopadu v 10:30 hod. v našem kostele. Již tradičně k nám zavítají
skvělí trubači ze Zábřehu na Moravě, kteří již pravidelně s námi počítají
ve svém kalendáři. Příští rok by opět neměl být výjimkou. Nic tedy nebrání Vás, občany naší obce, jménem našeho dobrovolného spolku, pozvat
na nevšední zážitek, který se v našem kostele uskuteční na počest sv.
Huberta, patrona myslivců.
Za MS „Hloužek“Oldřich Kornel
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Sportovní klub – rozpis cvičení
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Seriál historie obce Bochoř - sokolovna
Vážení spoluobčané, začal nejen nový školní rok, ale také nový cvičební rok.
Dnes se proto ohlédneme za historií další dominanty naší obce – sokolovny.
Hromadná cvičení v Bochoři probíhala již začátkem minulého století. Cvičilo se
venku v soukromých zahradách i na zahradě nové školy.
Tělocvičná
jednota
Sokol Bochoř byla ustanovena v září 1920 a
vznikla potřeba tělocvičny.
Nyní cituji z obecní kroniky: „V únoru roku 1922
počala jednání o výstavbě sokolovny. Za tím
účelem byl zakoupen od
Viléma Mandlíka z Přerova pozemek na jižním
konci obce, v sousedství
domu stavitele Antonína Kumra. V čele ustaveného stavebního družstva stanul starosta jednoty, učitel Josef Obrátil, plány provedl stavitel Kumr a prvním
sokolníkem byl zvolen Bohumil Chrastina.
K položení základního kamene došlo na slavnosti 25. května 1922. Prostředky
na vlastní stavbu byly získávány různě. Většina občanů se podílela na sbírce,
či osobními dary. Bezúročnou půjčku poskytlo 27 občanů, místní řemeslníci
nabídli své služby zdarma. Všichni pak přispěli ke stavbě sokolovny nezištně
svou prací. Takto stmelené úsilí přineslo brzy výsledek. Již 1. října 1922 mohla
být budova předána do užívání. Celkové náklady na stavbu činily 161 438
korun. Sokolovna se záhy stala nejen sokolské jednotě, ale i celé obci místem,
kde se soustředily významné společenské události.
V souvislosti s působením ochotníků v sokolovně, kteří zde svými zkouškami
narušovali cvičení, bylo roku 1932 zřízeno propadliště, lidově zvané „peklo“,
kde mohli divadelníci nerušeně nacvičovat. Sokolovně se stalo osudným, v jejich prostorách působící, kino. V září 1943 došlo při projekci k požáru celé budovy, ušetřen zůstal jen byt sokolníka. V troskách zůstala sokolovna až do
konce války.
K opravě se přikročilo v roce 1946 poté, co se podařilo občanům formou sbírky
a členských příspěvků nashromáždit 150 tisíc korun.
Další rekonstrukcí prošla budova v letech 1972–1973. V té době byla budova
rozšířena o přísálí, byl opraven byt sokolníka, sál opatřen dřevěným obložením a pořízena nová fasáda. Celková hodnota díla, na kterém se podílela
brigádnicky opět řada občanů, dosáhla výše 1 milion 153 tisíc korun.
V roce 1989, v souvislosti s obnovováním tradice bývalých tělocvičných jednot
Sokol, Orel a S. K., zrušených po roce 1948, byl bochořský výbor jednoty
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postaven před rozhodnutí, zda přijmout místo v nově ustavené České obci sokolské. Na valné hromadě v květnu 1991, za účasti 54 členů a 3 zástupců
sokolské obce, bylo odhlasováno poměrem hlasů 52 : 1 setrvání jednoty pod
centrálním vedením tehdejšího ČSTV. Tímto rozhodnutím pléna sokolská tělovýchovná jednota v Bochoři formálně zanikla. Po následných jednáních došlo
v září 1992 k ustavení nové tělovýchovné organizace pod názvem Sportovní
klub – S. K. Bochoř, do kterého přešli všichni členové bývalého Sokola.“
Tolik citace obecní kroniky.
Česká obec sokolská poté vznesla nárok na vlastnictví bochořské sokolovny.
Celý spor se soudně řešil téměř deset let. Po dlouhých tahanicích S. K. Bochoř sokolovnu „vysoudila“ a předala obci Bochoř.
Roku 2007 se zastupitelstvo obce, vzešlé z komunálních voleb na podzim
2006, pustilo do rekonstrukce sokolovny. Jako první bylo na řadě „peklo“.
Z dlouhodobě zanedbaného prostoru se vyloupla příjemná místnost i s barem
a posezením. Tato se využívá nejenom při zábavách a plesech k prodeji občerstvení,
ale je možnost pronájmu
k soukromým
oslavám.
Další opravy
se odvíjely
od střechy.
Do sálu při
každém dešti zatékalo,
trpěla nejen
malba
na
stropě, ale
hlavně parkety. Bylo nutné celou střechu odkrýt, odbourat atiky, vyměnit desky
a zateplit. Další etapu měli na starosti klempíři s pokrytím střechy. V květnu
následovala výměna oken v celé budově. Další rok pokračovala rekonstrukce
opravou podlahy v sále. Byly odstraněny zdevastované parkety a pod nimi
ztrouchnivělá původní dřevěná podlaha. Po vybrání 30 cm podkladové škváry
a zhotovení nového betonového podkladu byly položeny nové parkety. V roce
2009 byl rekonstruován byt správce sokolovny a od roku 2010 má naše sokolovna bezbariérový hlavní vstup, který je osazen plastovými dveřmi. Boční
vchod do přísálí na opravu ještě čeká. V letošním roce byla zateplena část budovy s bytem správce.
Během několika posledních let prodělala budova sokolovny úžasnou proměnu.
Naši předci, kteří snili začátkem minulého století o důstojném stánku pro tělovýchovu, by na nás mohli být právem pyšní.
Helena Vyvážilová, kronikářka
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Nezvládáte své dluhy?
Navštěvují Vás exekutoři a věřitelé?
Tato situace má také své řešení, obraťte se na nás.

Řešíme

ODDLUŽENÍ
(osobní bankrot) dle insolvenčního zákona
Jediná možnost, jak se ZÁKONNĚ zbavit dluhů.
snížení dluhů až o 70 %
konsolidace všech úvěrů a půjček
zastavení exekucí, vymáhání dlužných částek
zachráníme Vaši nemovitost před dražbou
Vhodné pro: důchodce, invalidní důchodce, pracující, bývalé OSVČ (osoby
samostatně výdělečně činné), maminky na mateřské dovolené

POMŮŽEME – PORADÍME - ODDLUŽÍME
KATARÍNA VAŇKOVÁ, DiS. – tel.: 777 442 449
EMAIL: vankova@abivia.cz
Přerov, Husova 2, budova Pegas, 4. patro

Bochořský zpravodaj: vydává a tiskne OÚ Bochoř
Uzávěrka příštího čísla: 10. 12. 2013.

Počet výtisků dle potřeby, cena 10 Kč.
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