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Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
Při čtení těchto řádků na nás všechny bude dýchat očekávaný předvánoční čas, i když počasí zatím naznačuje něco jiného. Jistě se budeme zamýšlet nad právě končícím se rokem 2013 a připravovat se na nový přicházející rok. Je pravidlem, že všichni ve svých rodinách v tomto
období hodnotí úspěchy a také nedostatky uplynulého roku. Zastupitelé
obce nemohou být výjimkou a musí se zodpovídat svým voličům a
občanům. Již několik let
se zástupci obce snaží
plnit své plány a předsevzetí na základě zodpovědně sestaveného a
schváleného rozpočtu.
Náš rozpočet je každoročně vyrovnaný, přes
splnění mnoha naplánovaných cílů bývá plněn a
ještě se nám podaří něco ušetřit.
I přes politickou nestabilitu v našem státě, se po několikaletém snažení
podařilo částečně naplnit přání zástupců komunální sféry. V letošním roce nám přibyl nějaký finanční obnos na účtu a to zásluhou nového
Rozpočtového určení daní. Nedosáhli jsme sice slibované částky, ale i
tak nás dílčí úspěch potěšil. Dnes již můžeme říci, že nepřehlédnutelná
akce na podporu RUD, kdy se nás v Praze před Úřadem vlády sešlo více
než 1 000 starostů obcí, měla svůj význam.
Při kontrole letošního rozpočtu můžeme konstatovat, že jsme splnili, v
rámci možností, všechny plánované akce, jak v oblasti údržby zeleně,
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tak i v ostatních investičních a neinvestičních akcích. Byli jsme také
úspěšní v získání dotací.
Konkrétně: z dotace POV Olomouckého kraje jsme uhradili část nového
Územního plánu, dotace činila 200 000 Kč. Každoročně získáváme
nezanedbatelnou částku v podpoře na pracovníky zařazené v projektu
VPP z Úřadu práce.
Hlavním úspěchem však letos je získaná dotace na novou podtlakovou
kanalizaci. Příslib je na 70 milionů korun. Dotace je podmíněna splněním následných úkolů, na kterých úspěšně pracujeme. Ukončení vybudování kanalizace je plánované do konce roku 2015.
A nyní něco konkrétně: v letošním roce
jsme zrekonstruovali objekt „Býčárny“ a
umožnili tak spolkům i občanům organizovat své akce a oslavy v novém kulturním
prostředí. Také se investovalo do údržby a
oprav bytových prostor. Zateplili jsme byt
sokolovny, včetně nové fasády, v bytových
domech byly vyměněny stávající boilery na
teplou vodu a v budově DPS se vyměnil
kotel na topení. Všechny
tyto práce jsme provedli
za účelem úspor energií
a zvýšení spokojenosti
nájemníků.
Určitě jste si také všimli
nově vybudované komunikace s inženýrskými
sítěmi pro nová stavební
místa v ulici Hliník. Začátkem příštího roku bude
ukončena
finální
asfaltová vrstva a komunikace bude zpřístupněna. Po dokončení bude provedena kalkulace a vyčíslena hodnota k prodeji stavebních pozemků.
V oblasti kultury pořádáme již tradiční akce ve spojení s oslavami hodů,
dále jsme nápomocni u akcí pořádaných místními spolky a zájmovými
skupinami. Konkrétně se však musím zmínit o pořádání soutěže „SOVA
2013“, místními členy SDH. Letos se zúčastnilo více jak sto družstev
mladých hasičů a hasiček. Vlastní organizace byla ztížena velmi nepříznivým počasím. Pořadatelé se však jako každý rok zhostili organizace
na výbornou a patří jim velký dík a obdiv. Nesmím zapomenout na naše
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SENIORKY, které zasluhují dík za celoroční činnost a také reprezentaci
obce v širokém okolí.
Poprvé v desetileté historii se naše obec z důvodu nevhodného termínu
nezúčastnila „Mikroregionálních slavností“.
Vánoční pohodu nám letos
poprvé zpříjemnili žáci místní ZŠ, kteří pod rozsvíceným Vánočním stromkem a
před natěšenými občany
zazpívali koledy. Byli bychom rádi, kdyby se takové
akce staly tradicí.
Čtvrtou adventní sobotu a
neděli si občané mohli poslechnout dva Adventní
koncerty. Jeden v kostele a
druhý již tradičně v prostorách DPS.
Vánoční pohodu a „Setkání u punče“ si půjdeme, jako již každoročně,
zpříjemnit k nastrojenému a rozsvícenému stromečku. Závěr roku s uvítáním do nového roku oslavíme na stejném místě s tradičním ohňostrojem a douškem dobrého moku.
Již jsem se zmínil v úvodu, končí letošní rok 2013 a uvítáme rok 2014.
Dovolte mi, abych využil této možnosti a popřál Vám pohodové prožití
Vánočních svátků, do nového roku hlavně pevné zdraví, krásné soužití v
rodinném kruhu a mnoho osobních úspěchů.
Za všechny si přeji, aby se všichni naši občané k sobě chovali ohleduplně, nezapomínali na význam slova tolerance a úctě ke stáří.
Těším se na setkání s Vámi „U punče pod stromečkem a u Novoročního ohňostroje“.
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. 33 až 35, což představuje
měsíce září až listopad roku 2013.
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Na 33. zasedání ZO (23. září 2013) zastupitelé projednali a schválili
ukončení nájemní smlouvy s firmou Úsovsko a. s., dále nájemní smlouvy
s J. Růžičkou a zemřelým Adrianem Grígelem.
Následně bylo schváleno vyhlášení záměru pronájmu pozemků po
ukončení nájemních smluv.
Vzhledem ke zhoršování platební morálky některých nájemníků v obecních bytech byla přijata preventivní opatření při přijímání nových nájemníků, využitelná i pro stávající nájemníky. Nová pravidla stanoví, že lze
sjednat nájemní smlouvu i na tři měsíce s možností dalšího prodloužení
v případě plnění smluvních povinností. Dále bylo schváleno, že před
sjednáním nového nájemního vztahu (v případě potřeby i při obnově nájemního vztahu) bude vyžadováno doložení zdroje příjmů nájemníka
(pracovní smlouva, kopie posledního daňového přiznání, důchodový
výměr, apod.).
Žadatelé o obecní byty či byt v Domě pro seniory, s nimiž je vedeno
insolvenční řízení, exekuce nebo mají schválené oddlužení, jsou o této
skutečnosti povinni informovat v okamžiku podání žádosti o přidělení
bytu.
Dále bylo projednáno a schváleno Rozpočtové opatření č. 5/2013.
34. zasedání ZO se konalo 23. října 2013. Jako první bod byl schválen
pronájem pozemků dle návrhu, který na základě předložených žádostí
přednesl starosta.
Dále byla v souvislosti s větším počtem zájemců o pronájem parcely č.
1434 projednána a schválena metodika nabídkového řízení na nového
nájemce včetně kompenzace původnímu nájemci.
Bez připomínek a v předloženém znění bylo schváleno Rozpočtové
opatření č. 6/2013.
V návaznosti na změnu pravidel pro přidělování obecních bytů ZO
schválilo další postup vůči dlužníkům u obecních bytů v Zahradní ulici.
Dlužníci byli obesláni dopisem a vyzváni k úplnému vyrovnání jejich závazku do 30. listopadu 2013. Pokud by k tomuto datu nebyly dlužné
částky včetně příslušenství vyrovnány, nebyly by u těchto dlužníků prodlouženy nájemní smlouvy.
Poslední zmiňované, 35. zasedání ZO, se uskutečnilo 27. listopadu
2013. V jeho úvodu zastupitelé na základě doporučení předauditu revokovali své usnesení o pronájmu pozemků nájemci Salix formou dodatku smlouvy a následně vyhlásili záměr pronájmu těchto pozemků.
V návaznosti na certifikaci MAS – Partnerství Moštěnka u MZe, nutnou
pro následnou administraci a rozdělování finančních prostředků v plánoBochořský zpravodaj, strana 4

vacím období 2014 až 2020, zastupitelé projednali a schválili zařazení
správního území obce Bochoř do územní působnosti MAS.
Dalším bodem jednání byla obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle platné legislativy byl vyčíslen aktuální poplatek pro občany s trvalým pobytem ve
výši 492 Kč na poplatníka a kalendářní rok. Více k tomuto bodu se
dočtete v samostatném článku tohoto zpravodaje.
Před koncem roku probíhají tradiční inventarizace obecního majetku, a
tak zastupitelé ve smyslu zákona o účetnictví a prováděcího předpisu
schválili plán inventur na rok 2013.
Rozpracován byl plán kulturních akcí na následující
kalendářní rok.
Na 35. zasedání byl také
předjednán návrh rozpočtu naší obce pro rok
2014. Výchozí rozpočet
je navržen jako vyrovnaný,
obec bude hospodařit s
rozpočtem 11,7 mil. Kč a
kromě základních provozních výdajů se počítá s
dokončením
komunikace u nových stavebních
míst na Hliníku, s opravou polních cest u ulice
Partyzánská, s opravou
plotu
na
pohřebišti,
s
výstavbou kolumbária,
opravou soklů a fasády na
bytech a DPS, opravou
dalších dvou koupelen v lázních.
Vyjmenované akce představují předpokládaný výdaj ve výši cca 1 mil.
Kč. Rozpočet bude po jeho vyvěšení projednán na následujícím
zasedání zastupitelstva v měsíci prosinci.
Do nadcházejících zimních dnů Vám, vážení spoluobčané, přeji co
nejvíce dobré nálady, mnoho příjemných chvilek v kruhu Vašich
nejbližších, klidné vánoční svátky i úspěšné vykročení do roku
2014.
Jiří Chrastina - místostarosta

Nová obecně závazná vyhláška č. 1/2013
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Až do letošního roku se poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby
s trvalým pobytem pohyboval do 450 Kč/rok. Výpočet dle platné legislativy vychází ze skutečných nákladů na sběr a svoz komunálního
odpadu z posledního uzavřeného roku a je vztahován k počtu osob
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s trvalým pobytem v obci. Pro rok 2014 tak vycházíme z hodnot roku
2012 a výsledný poplatek je 492 Kč za občana s trvalým pobytem v obci
za rok. Oproti platné sazbě roku 2013, která činila 444 Kč, jsme tak zaznamenali více než 10% nárůst sazby poplatku.
Vzhledem k poměrně stabilizovanému počtu občanů naší obce jsme hledali důvody tohoto citelného meziročního navýšení. Při zachování základních sazeb za odvoz a uložení komunálního odpadu mezi roky 2011
a 2012 bylo jasné, že problém bude souviset s množstvím komunálního
odpadu.
Na vině nebyly kontejnery na velký domovní odpad, přestože po zavedení svozu z obecního dvora jsou tyto kontejnery stále beznadějně plné.
V obou sledovaných letech se takto vyvezlo okolo 30 tun odpadu, ale
musím na tomto místě ocenit činnost obecních zaměstnanců, kteří „vytěžený“ velký domovní odpad ještě v maximální možné míře rozebírají, třídí a zpracovávají.
Tento pozitivní vliv bohužel nemůžeme konstatovat u komunálního odpadu v popelnicích. Meziročně bylo z naší obce vyvezeno o více
než 10 % komunálního odpadu
uloženého v popelnicích. V roce
2011 občané naší obce vyprodukovali 232 tun odpadu, zatímco v roce 2012 to bylo již 256
tun odpadu.
Do celkových nákladů tak z titulu většího objemu vyvezeného
komunálního odpadu přibylo
cca 40 tis. Kč navíc v cenách bez DPH.
V roce 2012 se navíc ještě projevilo zvýšení snížené sazby DPH, kam
odvoz a uložení komunálního odpadů spadá, čímž obec vynaložila dalších více než 16 tis. Kč.
Shrnuto a podtrženo: V obci se zhoršuje třídění domovního odpadu.
Proti výše uvedenému nárůstu odpadu v popelnicích zaznamenáváme
nižší objem našeho tříděného odpadu v přistavených kontejnerech na tříděný odpad a s touto situací si bez Vaší pomoci neporadíme. Proto,
pokud nechceme v nejbližší době řešit další zvýšení poplatku za komunální odpad, musíme se opět v co největší možné míře vrátit k tomu, že
plasty, PET láhve ani sklo do popelnice nepatří!
Prostřednictvím obecního dvora, aktivit ZŠ či MŠ se můžete bezplatně
zbavovat i tříděného papírového odpadu a kovový šrot Vám většinou
dvakrát do roka odvezou naši hasiči.
Takže ještě jednou pro nás všechny: Třiďme své odpady, vyděláme
na tom všichni!
JCH
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Vítání občánků
Opět nastal čas uvítat mezi občany naší obce ty narozené v letošním
roce.
V neděli 1. prosince 2013 jsme přivítali Barboru, Ellu, Ninu, Daniela,
Jáchyma, Marka a Štěpána. Při slavnostním odpoledni v obřadní
místnosti v Domě seniorů pronesl krátký projev starosta obce pan Ivan
Michna. Stalo se již tradicí, že do života všechna miminka vítají jejich
starší kamarádi, děti ze základní školy, písničkami. Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy, při blahopřání převzali drobné dárky pro svá
miminka a maminka obdržela kytku. Pak následovalo nezbytné focení.
Tyto obřady jsou velmi příjemné a dojemné a nás těší, že připravujeme,
snad důležitý okamžik nejen pro ty nejmenší, ale hlavně pro jejich rodiče
a celé rodiny.
Za kulturní komisi Helena Vyvážilová

Školička, školka, škola
Advent v mateřské škole
Slovo „advent“ znamená „příchod“, příchod nejkrásnějších svátků v roce.
Na Vánoce se těší snad všechny děti. Ve školce jsme si povídali o našich snech a přáních a také o tom, jak se jednotlivé domácnosti připravovaly na sváteční dny. Adventní čas nám 5. prosince zpestřil Mikuláš,
který se svou družinou – andělem a čerty navštívil naši MŠ. Většina dětí
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své „vystoupení“ pojala statečně a zazpívala nějakou hezkou písničku,
ale došlo i na slzičky – hlavně u těch nejmladších dětí.
Mikuláš všechny děti obdaroval balíčky s překvapením a nabádal děti ke
slušnému chování. Účast dětí i rodičů byla hojná a Mikuláš přislíbil, že
v roce 2014 k nám zase přijde. S Mikulášem a jeho družinou jsme se
rozloučili písničkou.
V polovině prosince si děti mohly se svými rodiči vyrobit papírové stromečky a zvonky, které zdobily dle své fantazie. Pohodovou atmosféru
dokreslovaly koledy, posezení bylo příjemné a rodiče i děti měli radost z
vlastnoručně vyrobené ozdoby.
V posledním předvánočním týdnu
vystoupily děti na
DPS v Bochoři s
krátkým
programem a všechny
přítomné obdarovaly malou pozorností. Navštívili
jsme také ZŠ,
kde si naši starší
kamarádi
pro
nás připravili vánoční besídku.
A také v posledním
týdnu před vánočními
svátky
přišel do školy
„Ježíšek“. Trošku
si pospíšil, ale
nadělil dětem spoustu krásných dárků. U stromečku jsme si zazpívali
koledy, pověděli si něco o vánočních zvycích, pustili jsme si lodičky ze
skořápek…
No a pak si děti pohrály s novými hračkami, prohlédly si nové knížky.
Přejeme si, ať mají děti i všichni dospělí krásné a pokojné Vánoce a do
nového roku 2014 pevné zdraví, úsměv na tváři a spoustu dobré nálady.
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Žáci naší školy se účastnili
velké soutěže KLUBU ALBATROS
A chceme se s Vámi podělit o naši radost. Do školní knihovny přibyla padesátka krásných a hodnotných knih.
Milí žáci Základní školy Bochoř,
srdečně vás pozdravuji z Klubu mladých čtenářů Albatros!
Je mi velkým potěšením vám oznámit, že se vaše fotografie umístily mezi těmi nejzajímavějšími fotografiemi, kterých jsme dostali do „Podzimní
fotosoutěže pro všechny školáky“ od dětí z celé republiky více než
tisíc.
Rozhodli jsme se proto pro udělení „Speciální ceny“ právě pro vás.
Upřímně vám blahopřeji!!!
Dvě vaše fotografie jsme otiskli v aktuálním vánočním katalogu Albatros
Vánoce 2013 a také zveřejnili na webové stránce www.kmc.cz v článku
„Podzimní fotosoutěž pro všechny školáky“.
Ráda bych vám „Krabici plnou knih z Albatrosu“ předala osobně ve
škole. Ještě jednou tedy ode mne přijměte srdečné blahopřání! Těším
se na setkání a doufám, že se vám knihy z Albatrosu budou líbit!
Mgr. Kateřina Rychlá, manažerka Klubu mladých čtenářů Albatros
PODZIMNÍ FOTOSOUTĚŽ PRO VŠECHNY ŠKOLÁKY!
Milí čtenáři,
do naší soutěže přišlo několik set milých, často velmi vtipných fotografií
Vašich „nejstarších“ knížek vydaných nakladatelstvím SNDK (Albatros).
Ve svých knihovnách jste oprášili knihy vydané na samém počátku historie našeho nakladatelství. Nejčastěji jsme na fotkách spatřili knihy vydané v padesátých a šedesátých letech, některé knihy se dokonce objevily
opakovaně.
Z fotografií je poznat, že jste svému „pátrání“ v knihovničkách věnovali
mnoho úsilí a času.
Děkujeme Vám všem, kteří jste se naší soutěže zúčastnili!
Krásné fotografie jsme dostali od mnoha jednotlivců, kdy často spolupracovala celá rodina. Hodně fotografií jsme také dostali od třídních kolektivů! Jsme velmi rádi, že děti a jejich učitelé využili naši soutěž jako
inspiraci pro vlastní školní projekty.
Mnoho z Vás přiložilo k fotografii krátký a milý dopis. Jsme rádi, že i dospělí si zavzpomínali na své oblíbené knihy z dětství a mohli je ukázat
dětem či vnoučatům.
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Vybrat vítěze bylo velmi velmi těžké. Nakonec se štěstí usmálo na tři věrné čtenáře.
Anna Korytářová - ZŠ Ivanovice na Hané, Vítek Turyna - ZŠ Rudník,
Terezie a Veronika Pajchlovy - ZŠ a Gymnázium města Konice.
Speciální cenu od nás získávají žáci 1. až 5. třídy ZŠ Bochoř.

Kdo to klepe?
Bílý pán!
Mikuláš dnes přišel k nám.
Bylo to 5. prosince dopoledne. Nebyl v naší škole poprvé, ale poprvé si
dovedl kromě anděla dva čerty. Nenene, že by naše děti byly zlobivé, ale
přece jen, co kdyby. V některých byla malá dušička.
Čerti ale byli hodní, zlobilové se mohli vykoupit z cesty do pekla, písničkou nebo básničkou. Však Mikuláš přijde za rok zase a překontroluje si,
jestli se všichni polepšili.
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Mikuláš ve svém košíčku našel pera pro prvňáčky a nějakou tu dobrotu
pro ostatní. Nám všem přinesl dobrou náladu, přání zdraví a spokojenosti v novém roce.

Základní škola Bochoř
Vánoční čas a konec roku je vždy vhodnou dobou pro malé rekapitulace
a plány.
Podzim roku 2014 byl zase jako jindy nějak rychlý, zdá se, že děti přišly
po prázdninách nedávno a uběhly již čtyři měsíce. Noví prvňáčci jsou již
ostřílenými školáky, spolupráce s rodiči funguje skvěle.
Kromě výuky, která je na prvním místě, a její výsledky nám hlídají výstupy z našeho školního vzdělávacího programu, jsme také připravovali i
další školní a mimoškolní akce.
PODZIM byl ve znamení environmentální výchovy. Žáci se byli podívat v
Ornisu v Přerově na výukové celky „Jak pečovat o ježky“ a „Podzim v lese“. Dětem se tohle vyučování moc líbilo. Péči o ježečka si vyzkoušeli i
prakticky. Celoroční úkol ze soutěže Recyklohraní je třídění odpadu.
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Žáci třetí třídy v projektu „Mladí reportéři“ zpracovali historii a současnost
Bochoře, psali kroniku a udělali rozsáhlou fotodokumentaci, kterou prezentovali na nástěnce ve vestibulu školy.
Každoročně se zúčastňujeme na výtvarných soutěžích, pořádaných klubem Atlas v Přerově a vždy úspěšně. Letos získala 2. místo Veronika
Dostálová z 5. ročníku za svého Skřítka podzimníčka. V soutěži „Jak to
vidím já“ (téma šikana) bylo sedm odměněných prací. Účastnili jsme se
teoretické části dopravní výchovy – Besip, neboť dopravní výchova
získává stále větší důležitost, především jako prevence nehod školáků,
které bohužel stále přibývají. Praktická část s nácvikem na dopravním
hřišti nás čeká na jaře.
Pokračuje spolupráce se školkou, předškoláci
navštěvují prvňáčky a pořádáme společné akce.
Žáci pravidelně navštěvují knihovnu v Bochoři.
Nejočekávanějšími akcemi podzimu jsou
samozřejmě Slavnosti světýlek a školní Mikuláš.
Na tu první nám letos opravdu přálo počasí,
vydařil se průvod i soutěže na světýlkovém
hřišti. Máme radost, že se každým rokem přidává stále více ochotných světýlek.
Mikuláš si přivedl s sebou krásného anděla a dva divoké čerty, ale nikdo
v pekle neskončil. V mikulášském košíčku se našla nadílka pro všechny.
11. prosince jsme se zapojili do akce „Česko zpívá koledy“ kde se ve
stejnou dobu v 280 městech a vesnicích v celé republice zpívalo pět
stejných koled. Sešli jsme se u vánočního stromečku u „Hasičky„ a se
zpíváním nám pomohlo mnoho dalších bochořských zpěváků. Ti další si
nás přišli poslechnout a zatleskat. Byla tam krásná předvánoční atmosféra. Moc všem děkujeme za opravdu hojnou účast.
Poslední akcí roku 2013 bude tradiční školní Vánoční besídka. Připravujeme ji hodně dlouho, vymýšlíme, co ještě nikdy nikdo neviděl, a
doufáme, že se bude zvláště
maminkám a babičkám líbit.
A potom škola ztichne a
všichni se budou těšit na
sváteční dny a dlouhé vánoční
prázdniny.
Jménem všech zaměstnanců
školy chci popřát všem
občanům Bochoře, krásné a
klidné prožití svátků Vánočních a do roku 2014 hlavně
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Mgr. Marcela Červinková, ředitelka ZŠ Bochoř
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Žákovská knihovna v ZŠ Bochoř
se rozrostla o nové knihy z Albatrosu
Albatros Media a. s. vypsal k 50. výročí Klubu mladých čtenářů pro
všechny školáky velkou podzimní fotosoutěž o plnou krabici knih. Do
soutěže se zapojily i bochořské děti. Začala to nejdříve pátrací a objevovací akce. Děti za pomoci rodičů, prarodičů a ostatních příbuzných
hledaly v domácích knihovnách dětské knihy vydané Albatrosem. A že
jich bylo! Nejstarší knihy byly vydané v šedesátých, a dokonce v padesátých letech minulého století. Společná fotografie všech bochořských
školáků s knihami v rukách putovala do redakce Albatrosu. Pořadatelé
soutěže měli určitě velmi těžkou práci, vybrat z více než tisícovky fotografií jednotlivců, ale i třídních kolektivů. Ve vánočním vydání nabídky
Klubu mladých čtenářů na straně 23 čteme výsledky soutěže. Speciální
cenu získávají žáci 1. až 5. třídy ZŠ Bochoř. Slavnostní okamžik nastal
ve čtvrtek 21. listopadu 2013, kdy zástupkyně Albatrosu opravdu přivezla
plnou krabici krásných knih. Paní učitelka Romana Bartošová, která
účast v soutěži iniciovala, rozdala knihy dětem, aby si je mohly prohlédnout. Na fotografii vidíte všechny žáky ZŠ Bochoř i se svými učitelkami a
paní Rychlou z Albatrosu.
Foto a text Helena Vyvážilová, kronikářka
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Klub seniorů
Příspěvek do Bochořského zpravodaje o činnosti klubu seniorů začneme
tentokrát netradičně a to popisem našich setkání od prosince po říjen
2013.
Je prosinec, krásná doba adventní. Všichni lidé, i my, členové klubu seniorů se těšíme na nejkrásnější svátky v roce – na Vánoce. V tomto duchu proběhlo i naše prosincové setkání v sobotu 7.12. Jako každoročně
bylo pojato svátečně, vánočně. Sešli jsme se téměř všichni, bylo nás 40.
K dobré náladě nám po celé odpoledne až do večera hrála hudební skupina. Tato nás také doprovodila při zpěvu vánočních koled, které si
s chutí zazpíval celý sál. Současně jsme se domluvili, že se zúčastníme
společného zpívání koled u vánočního stromu, které zorganizovala základní škola. Je jen dobře, že se mezi námi našli takoví, kteří nelitovali
svého volného času a tuto celorepublikovou akci
zorganizovali. My, členové KS, jsme se rádi ke
zpěvu koled přidali. Ale zpět k našemu prosincovému setkání. Před zpěvem koled nás místostarosta obce pan Ing. Jiří Chrastina seznámil s
děním v obci v roce 2013 a nastínil její plány na
rok 2014. Všem členům klubu seniorů poděkoval
za činnost a reprezentaci obce. Vyzval nás, abychom v naší činnosti pokračovali a všem popřál
krásné Vánoce a mnoho zdraví v novém roce.
Protože jsme všichni byli po celý rok hodní,
nezapomněl na nás ani svatý Mikuláš, který nám
v sokolovně zanechal mikulášské balíčky. Po
blahopřání našim jubilantům následoval jako
obvykle přípitek na zdraví, písnička na přání a jejich narozeninové sólo. Následovalo
tradiční dobré pohoštění.
Všichni jsme se pobavili a
strávili příjemné odpoledne.
Listopadové setkání členů klubu seniorů se konalo 9.11. a
říjnové 12.10. tradičně v sokolovně. Na nich jsme jako
obvykle popřáli našim jubilantům a připili všem na zdraví. Jako každý měsíc jim náš pěvecký sbor zazpíval písničku na přání a
oni si zatancovali své narozeninové sólo. Vzpomněli jsme, že 1. říjen je
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slaven jako Mezinárodní den seniorů. Při této příležitosti jsme si formou
citace některých přísloví řekli něco na téma stáří. Uvádíme například:
„Mládí žije z naděje, stáří ze vzpomínek“.
„Mládí nekoupíš, stáří neprodáš“.
„Stáří se nevysmívej – vždyť k němu směřuješ“.
A abychom toto téma trochu odlehčili, na závěr byl citován herec Miloš
Kopecký, který řekl: „Blbé není stáří, ale ty blbé kecy těch druhých o
tom“. Naše seniorky nacvičily nový tanec, který nám na listopadovém
setkání předvedly. Jako obvykle byly odměněny potleskem.
V listopadu pořádal Český červený kříž v Městském domě v Přerově
„Senior párty“, které se někteří členové klubu seniorů zúčastnili. Naše
seniorky na ní předvedly dvě taneční vystoupení a to nově nacvičený tanec „Roztleskávačky“ a taneční vystoupení na píseň Mackie Messer.

V letošním roce seniorky vystupovaly několikrát, ať už to bylo v naší obci
nebo v Přerově. V obci vystupovaly na našich seniorských setkáních, na
plese SRPŠ nebo na hodových oslavách. V Přerově pak na oslavě MDŽ
v Klubu Teplo, na Korunovém plese v Městském domě a již zmiňované
Senior párty. Také se zúčastnily natáčení hudebního videoklipu.
Na závěr se ještě vracíme k našemu prosincovému setkání. Na něm
jsme si všichni společně popřáli pěkné a spokojené Vánoce, zdraví,
štěstí a spokojenost v novém roce a „na tváři úsměv stálý, pohodu a
pevné zdraví, všeho dobrého víc než dost, splněná přání a žádnou
starost“.
Toto vše rovněž přejeme i našim rodinám a všem našim spoluobčanům v Bochoři.
Výbor klubu seniorů
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Chovatelé Bochoř
Vážení spoluobčané, v předvánočním čase Vám přeji pohodu, štěstí,
zdraví a příjemné prožití svátků vánočních, dětem
pak hodně dárků a lásku rodičů. Vzpomeňte si také na své miláčky zvířátka.
Z naší činnosti v uplynulém období stojí za zmínku
„stolní bodování králíků“, které jsme uspořádali v
neděli 3. listopadu. Účast byla 7 chovatelů a 49
králíků, bodování provedl posuzovatel př. Tomáš
Červenka z Kroměříže. Následné posezení a beseda se protáhly do odpoledních hodin ke spokojenosti všech účastníků.
Výstava Slavkov u Brna, speciálka králíků Českých červených, Českých
strakáčů a expozice drůbeže, králíků a holubů. Z naší organizace se
zúčastnili př. Dočekal a Morbicr, za svá zvířata získali čestné ceny, př.
Dočekal nejlepší samice a samec králíka Českého červeného a př.
Morbicr čestné ceny na holuba Pražského rejdiče krátce zobého červeného a na drůbež, kohouta Australky velké.
Vrcholem naší letošní chovatelské činnosti byla účast na jubilejním X.
ročníku Výstavy Moravy a Slezska na výstavišti v Přerově. Naše organizace se podílela na uspořádání této akce. Ve výstavním výboru pracovali př. Hradil Miroslav, Dočekal Antonín a Morbicr Josef, další pak
pracovali při stavbě a úklidu klecí.
Zvířata našich členů patřila k tomu nejlepšímu, co na této velké výstavě
bylo k vidění. Vystaveno bylo 950 králíků, 700 kusů drůbeže, 660 holubů,
dále pak morčata, exotické ptactvo, kozy, ovce, krávy, osel a pštrosi. Na
výstavě bylo uděleno 30 pohárů a 100 čestných cen.
K úspěchům našich chovatelů patří zisk poháru za vystavenou kolekci
králíků Kuních velkých a získání dvou čestných cen na králíky Kalifornské přítele Hradila Miroslava.
Ziskem poháru za drůbež Vranohlavku, poháru za králíky České červené
a čestných cen na vystavené králíky Tříslově černé a Zaječí tříslově černé se může chlubit př. Dočekal Antonín.
Př. Morbicr Josef získal pohár na králíky Český strakáč, pohár na vystavenou drůbež Australku velkou, pohár na holuba Pražského rejdiče krátkozobého – bělouše a čestnou cenu na holuba Pražského rejdiče krátkozobého – červeného.
Přerovská výstava je zařazena mezi vrcholné výstavy v České republice.
Průběh výstavy dokázal, že si toto zařazení zaslouží. Význam výstavy
byl podtržen účastí představitelů města Přerova, Krajského úřadu z Olomouce, zástupců regionálního pracoviště ministerstva zemědělství, krajské veterinární správy a poslankyně paní Jitky Chalánkové.
Vše nejlepší v roce 2014 Vám přejí chovatelé z Bochoře.
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Aktuality v „Hloužku“
Letošní podzim se již posedmé nesl ve svátečním duchu troubených
Svatohubertských mší. Jsme rádi, že jsme zavedli tuto hezkou tradici,
kterou si připomínáme kulturní odkaz myslivosti vycházející z národní
historie. Touto cestou ještě jednou děkujeme všem za pomoc při organizaci a výzdobě 7. Svatohubertské mše, která se konala 3. listopadu v
10:30 hod. v našem kostele. Již tradičně k nám zavítali skvělí trubači ze
Zábřehu na Moravě, kteří již pravidelně s námi počítají ve svém harmonogramu. I v příštím roce tedy budou znít v Bochoři lovecké lesnice.
S podzimem a se začínající zimou začíná nejdůležitější myslivecké
období, protože nastává doba honů a potřeba intenzivního přikrmování.
V letošním roce jsme již uskutečnili dva hony na kachnu divokou. Z toho
ten první byl společný s myslivci z Vlkoše na společné svodnici u Vlkoše,
která je také hranicí obou našich katastrů. Byl to již třetí společný hon
během tří let s velmi dobrou organizací a výsledkem. Ještě máme v plánu tradiční hon na zajíce, ale v tuto chvíli ještě nevíme, zda ho vůbec budeme organizovat, protože po letní sklizni jsme došli k nedobrému zjištění ohledně početních stavů. Na tomto stavu se v letošním roce podílely
především dva vlivy. Prvním byla velmi dlouhá zima, která trvala až do
velikonoc a již bohužel tradiční monokultura převážně řepky olejné, která
není dobrou plodinou pro životní podmínky zajíců. Současně se běžně u
nás vyskytují lišky. Ty jsou největším predátorem. Sečtením těchto vlivů
musíme tedy velmi zvažovat další hospodaření se zvěří. Není zanedbatelné se zmínit také o tom, že odbor myslivosti při Magistrátu města
Přerova nás písemně vyrozuměl, abychom více než kdy jindy se touto
problematikou zodpovědně zabývali. Právě proto, přes tuto skutečnost,
však máme povinnost přikrmovat ještě víc. Krmiva jsme shromáždili
dostatek. V těchto dnech jsme rozvezli několik tun řepy cukrovky. Bylo
by dobré, kdyby se opět řepa na polích objevila, mnohé by se změnilo,
ale není v naší moci toto alespoň z části zajistit. Doba, kdy ČR byla velmocí v pěstování řepy je, zdá se, nenávratně pryč. Uvidíme, co nám tedy
přinese rok příští. Pro nás, z výše uvedeného, tedy jen vyplývá další
nekončící povinnosti při snaze mít u nás zvěř a to i přes současnou
nepřízeň těchto vlivů.
První průběžné vyhodnocení proběhne začátkem března 2014 při tradičním sčítání zvěře.
Vzhledem k tomu, že toto vydání Bochořského zpravodaje je v letošním roce poslední, tak si dovolím nejen za sebe, ale za celé MS
„Hloužek“ popřát všem spoluobčanům do nadcházejícího roku 2014
splnění všech jejich přání.
Za MS „Hloužek“ Oldřich Kornel
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Fotbalová přípravka – sportovní odpoledne
Třetí listopadovou sobotu se uskutečnilo sportovní odpoledne v režii trenérů fotbalové přípravky. Hráčům již od konce sezony chyběl zápasový
adrenalin, tak vznikl tento nápad. V prostorách sokolovny se sešlo téměř
30 lidí – hráči a rodinní příslušníci. Mladí fotbalisté si nejdříve vybírali své
týmy, které byly složeny jak z hráčů, tak i rodičů.
Vše bylo připraveno a souboj mohl začít.
První na programu byl turnaj ve florbale, kde děti, ale zejména rodiče
(hlavně maminky) mohli nechat duši – jen aby je jejich vlastní dítko pochválilo.
Pokračovalo se fotbálkem a poté stolním tenisem. V mezičase hráči využili možností tělocvičny a každý si našel své – skákal na trampolíně,
přes švihadlo, houpal se na velkých míčích nebo se snažil udržet balanc
na BOSU. Lezlo se po žebřinách, dělaly se kotouly a mnoho dalšího.
Vše podle hesla: “Kdo si hraje, nezlobí”.
V čase mezi zápasy – hlavně pro odpočinek dospěláků - proběhlo koštování přinesených vzorků slivovice. A že se jich sešlo!
Atmosféra byla vynikající. Všichni se navzájem povzbuzovali a podporovali až do úplného závěru.
Proběhlo vyhodnocení a předávání cen. Nakonec vůbec nebylo důležité,
kdo stál na stupních vítězů.
Pobavili jsme se, protáhli těla a především strávili pěkné chvíle se svými
dětmi, kamarády, rodiči....
Akce proběhla za vydatné pomoci rodičů, kteří přichystali občerstvení,
vše připravili a na závěr pomohli s úklidem. Věříme, že toto setkání
nebylo poslední a už teď se těšíme na Mikuláše, výlet na stromeček do
Olomouce a na předvánoční fotbalový turnaj v Žeravicích.
Hodně štěstí do nového roku přeje fotbalová přípravka Bochoř.

Veselé vánoce a šťastný nový rok 2014
přejí pracovnice samoobsluhy v Bochoři
Lenka Bartáková, Jana Dýčková, Lída Poskočilová
Vánoční prodejní doba:
SOBOTA 21. 12. 6.30-10.00
NEDĚLE 22. 12. 7.30-10.00
PONDĚLÍ 23. 12. 6.00-14.30
ÚTERÝ 24. 12.
6.00- 09.00

NEDĚLE 29.12.
PONDĚLÍ 30. 12.

ÚTERÝ 31. 12.
STŘEDA 1. 1.
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ZAVŘENO
7.00-12.00
7.00-11.00
ZAVŘENO

STŘEDA 25.12.

ZAVŘENO
ČTVRTEK 2.1.
6.00-17.30
ZAVŘENO
PÁTEK 3.1.
6.00-17.30
PÁTEK 27. 12.
7.00-12.00
SOBOTA 4.1.
6.30-10.00
SOBOTA 28. 12. 6.30-10.00
5.1.- 8.1.2014 - Inventura ZAVŘENO
Děkujeme všem zákazníkům za přízeň v minulých letech a těšíme se na
Vás v roce 2014.
ČTVRTEK 26.12.

Seriál historie obce Bochoř – Hřiště
Možná se vám bude zdát nepatřičné teď v předvánočním čase psát o
fotbalovém hřišti. V minulém čísle zpravodaje jsme si řekli něco o sokolovně, a tak dnes navazuje povídání o hřišti. Na fotografii vidíte, že hřiště
i tribuna s fotbalovými střídačkami zeje prázdnotou. Ruch nastane zase
až s jarní sezonou.
Ale vraťme se na úplný začátek. V Bochoři se fotbal hrál už začátkem
minulého století. Hrálo se na louce „na Hlouškách“, na plácku u
„Pasterně“ (dnes autobusová točna). Pro zápasy nově vznikajícího
oddílu SK Bochoř pronajala obec v roce 1927 bývalý hliník na Hénici
(bývalé staré hřiště, posléze „zgarbák“, dnes kopce). Do soutěže Hanácké fotbalové župy vstupuje SK Bochoř v sezoně 1930/31. Od tohoto data
se počítá historie bochořské kopané. V roce 1951 se začíná budovat
hřiště za sokolovnou, které mělo škvárovou plochu. Podobu, tak jak ji
známe dnes, získávalo hřiště postupně během let. V šedesátých letech
byly přistavěny šatny i se sociálním zařízením pro hráče, nově upravená
plocha hřiště a v roce 1966 postavena zastřešená tribuna pro 300 diváků. Až v roce 1986 byl celý areál ohrazen novým plotem. Pro klubový
autobus zakoupený v r. 1972 byla postavena garáž v r. 1984. Téhož roku
vzniklo hřiště na odbíjenou a malou kopanou, které doplnila v r. 1986
asfaltová plocha pro nohejbal a tenis. Největších úspěchů a obliby dosáhl oddíl kopané na sklonku šedesátých let, kdy v r. 1966 a 1967 přivítali místní fotbalisté veterány pražské Slavie. Podobně v r. 1968 pobýval
v Bochoři východoněmecký klub juniorů. Při této příležitosti byl na bochořském hřišti proveden tah Sportky.
Hřiště ale neslouží jen fotbalistům. V minulosti tady probíhala spartakiádní vystoupení. Hodně plochu hřiště využívají také místní dobrovolní
hasiči. Od povodně v r. 1997 zde organizují soutěž v požárním útoku
„Pohár starosty“. Jejich největší a nejznámější po celém širokém okolí
je noční závod „Bochořská sova“. Hasiči měli také velký podíl na organizaci dětského dne v červnu 2009, kdy na našem hřišti přistál vojenský
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vrtulník. Hřiště využívají také žáci ZŠ a MŠ k podzimním drakiádám a
oslavám Dne dětí.
Jistě si všichni pamatujeme také vzrostlé topoly kolem celého areálu. V
osmdesátých letech při silném větru některé topoly popadaly a zničily
plot od silnice. Pro špatný stav musely být vykáceny. O výsadbu nových
stromů a údržbu travnaté plochy se starají pracovníci obce. Obec převzala správu sokolovny i přilehlého sportovního areálu v roce 2007.
Plocha hřiště také posloužila k oslavám významných výročí. Například v
roce 2010 bochořští hasiči slavili 100 let od založení SDH v Bochoři a
fotbalisté si připomněli 80 let od vzniku fotbalových soutěží v Bochoři.
Při této příležitosti byla zrekonstruována pomalu chátrající tribuna a
opraven plot kolem celého areálu.
Blíží se nový rok 2014. Co popřát našemu sportovišti? Hlavně aby nikdy
neosiřelo!
Helena Vyvážilová, kronikářka

Zapište si do diáře, kalendáře, mobilu, tabletu nebo někam úplně jinam:
Letní čas v roce 2014 – začíná 30. března a končí 26. října. Jeho přesný název je středoevropský letní čas (SELČ). Ve zbývajících měsících roku se řídíme středoevropským časem
(SEČ), žádným zimním (to je něco jiného).

Redakce Bochořského zpravodaje přeje všem svým čtenářům jen to nejpříjemnější prožití svátků vánočních a jen to nejpříjemnější prožití nastávajícího dvoutisícíhočtrnáctého.
Bochořský zpravodaj: vydává a tiskne OÚ Bochoř
Uzávěrka příštího čísla: 15. 03. 2014.

Počet výtisků dle potřeby, cena 10 Kč.
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