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Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
Jsou to asi tři měsíce, kdy jsem využíval příležitosti Vás všechny přivítat
v novém roce, který jsem nazval „Rokem volebním“. Je měsíc červen,
máme za sebou jedny volby, jarní práce na zahrádkách a pomalu sklízíme plody své poctivé
práce.
Stejné přirovnání můžeme použít i při hodnocení prvního čtvrtletí
letošního roku dění v
obci a na obecním úřadě.
I přes nepřízeň květnového počasí jsme se
úspěšně zhostili pořádání
„Hodových
oslav“. Musím poděkovat všem účinkujícím
a pořadatelům za krásné zážitky
v již zmíněném chladném počasí.
Současně jste si mohli všimnout,
při návštěvě výstavy domácího
zvířectva,
dalšího
vylepšení
objektu „Býčárny“, která je také
využívána pro různé rodinné
oslavy místních občanů.
Každoročně, v jarním období, se
se zvýšeným úsilím věnujeme
ošetřování a udržování veřejné
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zeleně a výsadby stromů. Na tyto práce již tradičně
zaměstnáváme
osvědčené místní občany z Úřadu práce v projektu „Veřejně prospěšné
práce“ a další zaměstnáváme smlouvou na
dobu určitou.
Letos
jsme
poprvé,
vzhledem k zanedbávání
údržby cest Správou silnic, provedli ruční čistění krajnic hlavní silnice II. třídy vedoucí přes obec
našimi pracovníky a výsledek si můžete porovnat na přiložených
fotografiích. Již zmínění pracovníci mají hlavní zásluhu na celkovém
vzhledu obce. Zaslouží si určitě velkou pochvalu a ještě lépe úctu
občanů k jejich prováděné
práci. Je však několik jedinců, kteří si toho neváží a
průběžně volně skladují
pohozené odpady u kontejnerů, PET láhve po parcích a veřejné zeleni. Je
přece v obci dost možností
jak tento odpad skladovat
na určeném místě.
Další důležité činnosti jsou již veřejností méně vidět. Je to běžná rozbujelá administrativa při řízení obce a nejvíce času nám zabírá dolaďování a neustálá korespondence se SFŽP při poslední fázi žádosti o
dotaci
na
kanalizaci.
Věříme, že v měsíci srpnu
letošního roku konečně
stavbu zahájíme. Z naší
strany máme všechny základní požadavky splněny,
včetně všech výběrových
řízení.
Pro informaci občanů,
výběrové řízení dodavatele stavby vyhrála firma
PROFISTAV Litomyšl.
Poslední slovo má však
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SFŽP a tak čekáme na dokončení administrativních záležitostí a pokyn
„START“.
Věříme, že se po odstartování akce, s pomocí Vás občanů a nutné tolerance, vypořádáme s dlouho očekávaným úkolem se ctí.
Vzhledem k blížícím se
komunálním volbám bych
rád využil této příležitosti,
poděkoval
a
částečně
zhodnotil práci zastupitelů
v tomto volebním období a
všem spolupracovníkům,
kteří se podíleli na celkem
bezproblémovém a dle mého názoru úspěšném období. Všichni zvolení zastupitelé se zhostili svých funkcí
na úrovni a sami vědí, kde byli přínosem ve své práci. V každém případě
je funkční období a získané zkušenosti v něm, určitě přínosem pro jejich
život. Získali přehled o aktivní práci a řízení obce. Ze svého hlediska
mohu konstatovat, že stávající zastupitelé se zhostili své nominace standardně, pracovali na požadované úrovni a noví byli většinou přínosem
pro dění v obci.
Moji spolupráci s místostarostou panem Ing. Jiřím Chrastinou hodnotím
jako velmi dobrou. Svým přístupem a zodpovědností je vzorem pro
ostatní zastupitele a doslova pravou rukou starosty.
Svou důležitou úlohu mezi zvolenými zastupiteli má nejstarší člen pan
Kavka, je příkladem pro ostatní v zarputilosti a připravenosti na každé
zasedání zastupitelstva obce. Nebudu dále jmenovat a hodnotit ostatní
zastupitele, ale všichni si zaslouží dík za svou práci a čas věnovaný naší
obci.
Ještě musím vzpomenout a vyzvednout práci paní Odložilíkové a paní
Flasarové, bez kterých si práci úřadu nedovedu představit. Jejich zodpovědnost a profesionalitu každoročně hodnotí audit a vždy je výsledek
bez závad.
Na závěr bych chtěl novému zastupitelstvu, které zvolíme v říjnu, popřát
hodně pohody a úspěchů, občanům pak šťastnou ruku při volbách, klidný
a spokojený život v nastávajícím období.
Ať nám všem obec vzkvétá a dobře se nám v ní žije. O to se však musíme zasloužit všichni.
Všem voličům, za celé zastupitelstvo, děkuji a těm, kterým jsme nepadli
do not, se omlouvám.
Ivan Michna, starosta
Bochořský zpravodaj, strana 3

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
číslo 39 až 41, což představuje měsíce březen až květen roku 2014.
Na 39. zasedání ZO, konaném 19. března, byl schválen plán kontrol
kontrolního výboru na rok 2014.
Zastupitelstvo obce schválilo výběr firmy Empesort s. r. o. na provedení
IV. etapy opravy veřejného osvětlení, která byla vybrána po nabídkovém
řízení.
Po předchozím nabídkovém řízení byl také projednán a schválen návrh
komise pro výběrová řízení na akci Dokončení příjezdové komunikace
Bochoř, ulice Hliník. Vítězná firma Zemstav Rézner s. r. o. v současnosti
již svou práci také provedla a nová komunikace
je také zkolaudována.
Po změně uživatele obecních pozemků v
areálu bývalého letiště byl schválen jejich
pronájem novému nájemci – LOM Praha, s. p.
O vyhlášení záměru byla zmínka v minulém vydání zpravodaje.
Zastupitelé byli informováni o průběhu otevírání obálek výběrového řízení „Bochoř –
kanalizace a ČOV“ – podrobnosti jste se dočetli v článku starosty. Ve vazbě na předložené
materiály z výběrového řízení na novou oddílnou kanalizaci naší obce ZO na doporučení
komise pro výběrové řízení vyloučilo nabídku firmy EUROVIA CS, a. s. a
firmy AQUASYS spol. s r. o., z důvodu porušení zákona o veřejných
zakázkách.
Speciální zasedání ZO se konalo 9. dubna. Na tomto zasedání zastupitelstvo obce schválilo návrh komise pro výběrová řízení, výběr dodavatelské firmy na akci „Bochoř – kanalizace a ČOV“, firmu Profistav
Litomyšl, a. s.
Vítězná nabídková cena činí 59,9 mil. Kč a veškeré materiály z proběhnuvšího výběrového řízení nyní ve finální fázi posuzují pracovníci
Státního fondu životního prostředí, odkud naše obec obdrží dotaci na
tuto stavbu.
Přes naši veškerou snahu je nepravděpodobné, že by stavební práce
byly zahájeny dříve než v měsíci srpnu.
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41. zasedání ZO se konalo 23. dubna. Velkou část programu zaplnilo
projednání a schválení účetních závěrek a výsledků hospodaření.
Projednávány byly dokumenty Mateřské školy Bochoř, okres Přerov, příspěvkové organizace, Základní školy Bochoř, okres Přerov, příspěvkové
organizace i samotné Obce Bochoř.
Byl zde projednán a schválen dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a. s.
Starosta obce byl zastupiteli pověřen k zastupování obce Bochoř na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Ve vazbě na přípravu stavby nové oddílné kanalizace zastupitelé
schválili vyhlášení Výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého
rozsahu „Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP stavby
Bochoř – kanalizace a ČOV“.
Bylo také vzato na vědomí plnění rozpočtu za I. čtvrtletí roku 2014 v
předloženém znění bez připomínek.
14. května 2014 se uskutečnilo 42. zasedání Zastupitelstva obce Bochoř.
Vzhledem k tomu, že na konci roku 2014
končí vysoutěžené období s dodávkami
levnějších energií (elektřina a plyn),
zastupitelé projednali shrnutí cenových
porovnání za dosud sjednané období a
pověřili starostu přípravou smluvního
zajištění nové aukce oslovením firmy
ENTERplex s. r. o.
Byl projednán a schválen návrh komise
pro výběrová řízení, která doporučila na
akci „Výkon TDS a koordinátora BOZP
stavby Bochoř – kanalizace a ČOV firmu Ing. Z. Cupáka.
Kontrolu v průběhu celé stavby bude pak provádět pan Z. Šváb.
Zastupitelé schválili bez výhrad Závěrečný účet obce Bochoř za rok 2013
v zákonné podobě, tzn. celoroční hospodaření obce, Závěrečný účet
obce vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
Přeji všem hodně slunečných dnů, pohodu na zasloužené dovolené a
dobrou spolupráci při výstavbě nové kanalizace.
Jiří Chrastina – místostarosta
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Školička, školka, škola
Těšíme se na prázdniny
V závěru školního roku jsme využívali slunečného počasí hlavně k pobytu na zahradě. Pozorovali jsme kvetoucí rostliny, hmyz, ptáky… Děti se
učí jednotlivé druhy rozlišovat a pojmenovávat.
Rozvíjíme též pohybové dovednosti – zdolávání venkovního nářadí a přírodních překážek.
Nejoblíbenější jsou ale tvořivé hry v pískovišti, kde mohou děti uplatnit
svou fantazii a tvořivost.

Mimo jiné se děti předvedly s kulturním vystoupením rodičům a seniorům
na DPS, kde předaly malé dárečky. Naši školku navštívili též herci z Olomouce s maňáskovým představením „Letní slavnost veverky Zrzečky.“
Poslední čtvrtek v měsíci červnu ukončí nejstarší děti plavecký výcvik na
krytém bazéně v Přerově.
V úplném závěru školního roku se rozloučíme s šesti předškoláky, kteří
nastoupí po prázdninách do 1. třídy základní školy.
Školní rok nám rychle uběhl a jsou před námi prázdniny, na které se těší
děti i dospělí. Přejeme všem krásné a pohodové léto.
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Základní škola Bochoř
Rozloučení se školním rokem 2013-2014
A je to tady zase – poslední zvonění. Zkoušení a písemné práce jsou za
námi a žáci si domů ponesou svá vysvědčení. Zase se musíme rozloučit
s našimi páťáky, kteří odcházejí na druhý stupeň do Přerova, letos
většinou na Základní školu U Tenisu. Dva budou studenty na gymnáziu
Jana Blahoslava.
Školní rok končí, dva měsíce uplynou jako voda. Doufám, že všichni
naberou sil do roku dalšího a přeji všem klidné prázdniny.
Mgr. Marcela Červinková

Úspěch žáků ve výtvarné soutěži
Městská knihovna v Přerově vyhlásila na jaře výtvarnou soutěž
„Fantastyczny świat/ Fantastický svět“. Žáci měli za úkol přečíst knihu od
polského autora Jana Brzechwy Akademie pana Kaňky a vytvořit k ní komiksový příběh.

Děti kniha o kouzelné škole pana Kaňky nadchla a tak s nadšením malovaly své obrázky. Zapojili se žáci všech ročníků a netrpělivě čekali na to,
jak dopadli.
V úterý 10.06. se uskutečnilo v přerovském loutkovém divadle slavnostní
vyhlášení výsledků. Z naší školy byly vybrány v silné konkurenci přerovských škol ilustrace Aličky Vysoudilové a Zdeňka Kozáka. Tyto
obrázky budou zařazeny do knihy, kterou společně vydají partnerské
knihovny z Polska a z Přerova.
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Dalšími oceněnými účastníky,
jejichž obrázky se porotě
líbily, jsou Dorotka Bršťáková, Viktorka Komlyková a
Monička Skopalová. Všichni
byli
odměněni
pěknými
knihami.
Všechny naše ilustrace si
zájemci mohou v průběhu
měsíce června prohlédnout v
Městské knihovně na Žerotínově náměstí v Přerově.
Mgr. Romana Bartošová

Ekoden
V pátek 6. června přišly děti do školy sportovně oblečené a s batůžky na
zádech. Měly zvláštní vyučování – učily se totiž přímo v přírodě o ekologii v zemědělství.

Na pozvání se vypravily na Den otevřených dveří firmy SALIX Horní
Moštěnice. Pěknou procházkou mezi poli, po místní cestičce došli
všichni až do „přírodní učebny“. Tam se nás ujali studenti zemědělské
školy z Přerova. Prováděli nás po jednotlivých stanovištích. Na každém
jsme se dozvěděli spoustu nových informací, aktivně jsme pracovali a
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doplňovali úkoly, předvedli jsme, co všechno
si pamatujeme z přírodovědy a prvouky.
Poznali jsme zemědělské rostliny od semínka, přes způsob pěstování až k finálním výrobkům.
Všichni – kluci i děvčata
si mohli prohlédnout
zemědělskou techniku.
Moc se nám líbila
zemědělská zvířata a
jejich mláďata. Poznali
jsme, že ekologie v zemědělství zaručuje kvalitní a zdravé potraviny,
které jsme mohli i ochutnat.
Byl to opravdu pěkný den.
Tato akce firmy SALIX byla profesionálně připravená a pro všechny
návštěvníky byla velmi dobře stráveným dopolednem.
Mgr. Alena Škrabanová

Bochořský zpravodaj, strana 9

Knihovna
Pravidelní čtenáři si určitě všimli, že knihovna byla asi dva týdny uzavřena. Bylo nutné vymalovat. Jistě si všichni dokážete představit, co
obnáší malovat v místnosti plné polic s knihami. Je hotovo, uklizeno a
nyní si můžete při půjčování knih také prohlédnout obrazy přerovské
akademické malířky Evy Siblíkové - Chmelařové. V knihovně právě probíhá první výstava minigalerie.
První akcí ve vymalované knihovně bylo předání pamětních listů deseti
studentům Akademie 3. věku.
Ale začnu od samého začátku.
Už na podzim roku 2012 vzniklo výukové středisko virtuálních přednášek
univerzity třetího věku, určené zájemcům z řad seniorů, kteří nemají
možnost za vzděláním dojíždět do univerzitních měst. Středisko v bochořské knihovně vzniklo díky iniciativě knihovnice Františky Michnové a
díky pochopení a podpoře vedení
obce Bochoř.
Nutno
podotknout, že
naše knihovna má v tomto směru prvenství
v
okrese Přerov.
Tak se tedy
scházíme,
načerpáváme nové zajímavé informace z různých témat. Vždycky je to
velmi přátelské a srdečné posezení.
V květnu letošního roku jsme ukončili jarní semestr. Pět z nás
„studentek“ se zúčastnilo slavnostního předání pamětních listů v Praze v
aule České zemědělské univerzity, fakulty provozně ekonomické.
V říjnu zahájíme podzimní semestr přednášek na téma evropské kulturní
dědictví. Kdo máte zájem, ale hlavně chuť, přijďte do knihovny za námi.
Další akcí je návštěva dětí. Jde o poslední pravidelné setkání s žáky
bochořské ZŠ v tomto školním roce.
Ještě malá statistika: do stálého fondu přibyly nové knihy, registrovaných
čtenářů je 60. Za první letošní půlrok navštívilo knihovnu 650
návštěvníků a vypůjčili si 2 433 knih.
Helena Vyvážilová
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Klub seniorů
Čas utekl jako voda a je tady datum 15. června, kdy je uzávěrka již
druhého čísla BZ v roce 2014. Jak jsme toto období prožili v KS Bochoř?
Klub seniorů pokračoval ve své činnosti, kdy pro své členy připravoval
pravidelná měsíční setkávání.
Dubnové setkání bylo v sobotu 12. Obvykle na něm probíhá soutěž o
nejlepší vtip. Letos se však neuskutečnila. Pro množství jiné zábavy
(hudby, zpěvu, tance) se do soutěže nikdo nepřihlásil. V měsíci dubnu se
slavily Velikonoce, tak jsme si všichni popřáli jejich krásné prožití a
všichni přítomní dostali nádherně nazdobená perníková vejce. Tradičně
jsme popřáli, jako každý měsíc těm, co v daném měsíci slaví své
narozeniny. Sólo a písnička na přání jsou samozřejmostí. Zároveň výbor
KS pozval všechny na Bochořské hody, které proběhly první víkend v
měsíci květnu.
V sobotu 3. května se naše seniorky zúčastnily hodového odpoledního

programu. Vystoupily se svým novým tancem, který si pojmenovaly
„Roztleskávačky“.
Týden po hodech a to v sobotu 10. května jsme se všichni opět sešli v
sokolovně na květnovém setkání. Toto setkání a potom prosincové
pojímáme slavnostněji, s dobrým občerstvením. Na tomto setkání jsme
společně oslavili Den matek, který připadá na druhou květnovou neděli.
Seznámili jsme se s tím, jak myšlenka mezinárodních a pravidelných
oslav tohoto svátku vznikla. Bylo to v r. 1907 na počest ženy, která
bojovala za práva matek. O pět let později byla v USA vyhlášena první
oficiální oslava Dne matek na druhou květnovou neděli.
„Máma, to je nejkrásnější slovo na celém světě … slovo, které znamená
lásku, porozumění, naději, oběti.“
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Dále jsme byli seznámeni s termínem a trasou jednodenního zájezdu pro
členy KS a ostatní důchodce obce. Uskuteční se v srpnu a navštívíme
zámek Lysice a jeskyni Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu.
Následovala gratulace květnovým jubilantům a pak jsme se jen při živé
hudbě dobře bavili.

Druhá sobota v červnu připadla na 14. To byl opět termín našeho setkání
členů KS. Jako tradičně v sokolovně ve 14:30 hodin. Sešlo se nás málo.
Přišlo jen 32 seniorů. Na dobré náladě to ale nebylo znát. Popřáli jsme
červnovým jubilantům a ti si zatancovali své narozeninové sólo. Hlavně
jsme však s manželi Řihoškovými oslavili jejich výročí diamantové
svatby. Manželé Řihoškovi jsou členy KS od jeho založení a to od
června roku 2000 a jsou nám pořád věrní. Členky výboru KS jim za
všechny přítomné popřály mnoho zdraví a spokojenosti i do dalších
společných let a spolu s gratulací předaly paní Zdeňce Řihoškové kytici.
Také jsme si na tomto setkání připomněli, že třetí neděle v červnu se
slaví jako Den otců a stejně jako maminkám v květnu jsme nyní popřáli
našim otcům. „Všichni dobře víme, že dobrý otec má v našem životě
nezastupitelnou úlohu.“
O prázdninách se nescházíme v sokolovně. V červenci si v sobotu 12.
budeme v areálu chovatelů opékat uzeninu. V srpnu pojedeme na už
zmiňovaný zájezd. V sokolovně se opět sejdeme v sobotu 13. září.
Na závěr chceme všem spoluobčanům popřát krásné léto, pěknou dovolenou na načerpání nových sil a nám seniorům krásné chvíle prožité s
vnoučaty.
Výbor klubu seniorů
Děkujeme našemu výboru klubu seniorů, zvláště Aničce Kavkové a
Soni Bednaříkové za jejich obětavost, se kterou se nám věnují. Jedná
se o organizaci různých akcí od úklidu, chystání sálu, obsluhu a mnohem
víc, co pro nás dělají. Děvčata, děkujeme za krásně prožitá odpoledne
alespoň jedenkrát měsíčně.
Členové Klubu seniorů Bochoř
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Český svaz chovatelů ZO Bochoř
Bochořské hody, tradiční termín konání naší výstavy.
Na tradičním místě v „Býčárně“za pomoci našich
sponzorů, hasičů a přátel z okolních organizací chovatelů bylo shromážděno více jak 400 ks zvířat.
Hodová výstava v Bochoři má již velmi slušnou tradici
a úroveň. Výstavu obesílají nejen chovatelé z okolí,
ale i ze vzdálenějších míst jako například z Otrokovic, Kroměříže, Bučovic, Zdounek, Vyškova, Milovic apod.
Zvířata byla umístěna v našich klecích, řádně ustájena a nakrmena.
Posouzení zvířat bylo provedeno posuzovateli ČSCH. Za nejlépe
oceněná zvířata byly uděleny čestné ceny. Z naší organizace získal tři

čestné ceny přítel Dočekal, tři přítel Morbicr, dále jednu přítel Morosz a
jednu přítel Hradil.
Nejúspěšnějšími vystavovateli byli manželé Soukupovi ze Lhoty u
Vyškova s počtem pěti čestných cen.
Ceny, věnované mladými hasiči získali za králíky přítel Jiří Svítil ze Zdounek, za holuby přítel Pavel Bělánek z Radkov a za drůbež mladý chovatel Erich Junger ze Lhoty u Vyškova.
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Počasí výstavě přálo, návštěva byla dobrá. Vážíme si každého
návštěvníka, radost nám dělaly zejména děti, které se hojně fotografovaly se zvířaty.
Vážíme si také návštěv chovatelů, kteří výstavu obeslali. Nedělní
posezení pod pergolou bylo příjemnou debatou o chovatelství a životě
na vesnici.
Poděkování za návštěvu patří též kronikářce paní Vyvážilové, která
pořídila fotodokumentaci.
Josef Morbicr

Aktuality v „HLOUŽKU“
Po pravidelné 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. Opět zde
zmíním skutečnost, že s kamarády z Vlkoše již čtvrtým rokem v řadě,
úspěšně vypouštíme také kachny na svodnici, která je hranicí našich
honiteb. Jsme rádi, že spolupráce pokračuje a my můžeme konstatovat,
že se nám ve spolupráci daří.
Letošní jaro začalo poměrně brzy. Již od března se začalo zelenat jak na
zahradách, tak na polích a to bylo velmi dobré zjištění, protože do těchto
příznivých podmínek nebylo nutno zasahovat přikrmováním tak jako například v minulém roce, kdy byl ještě sníh na velikonoce.
Dále v našem mysliveckém roce začíná od 16. května doba lovu srnce
obecného, který se u nás
běžně vyskytuje. Průběžně
sledujeme stavy zajíců a bažantů. Ty se nám zdají prozatím dobré. Je však třeba říci,
že opakovaná chemizace plodin má neblahý vliv na zdravotní stav zvěře. Do toho je
třeba ještě zmínit predátory,
kteří si troufnou zejména na
mladou zvěř. Příkladem může
být např. moták, káně obecné
nebo liška. Jsme také zvědavi, zda k nám opět nezavítá tlupa mufloní
zvěře tak jako v minulých dvou letech z Chropyňska, případně nějaké
prase divoké.
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Na konci července opět proběhnou
mikroregionální brokové střelby na
Americký trap - poslední červencovou sobotu na střelnici v Domaželicích. Opět jsme přihlásili naše
Bochořské družstvo a věříme, že
se nám podaří vylepšit loňské
umístění, kdy jsme skončili šestí z
šestnácti družstev. Úroveň brokových střeleb se neustále zvyšuje a to i přesto, že se jedná o úroveň
vesnickou. 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, tak se o její úrovni může osobně přesvědčit.
Za MS „Hloužek“ Oldřich Kornel

Z Bochoře až do Afriky
To bylo téma Dne dětí, který se uskutečnil 30.05. Na dobrodružnou
výpravu po koutech naší zeměkoule se vydalo téměř 70 odvážlivců i se
svými doprovodnými družinami.

Jaké nástrahy nás čekaly během putování? V Bochoři se skládalo puzzle
ve tvaru znaku obce, v hlavním městě Francie jsme se pokoušeli postavit
Eiffelovku. A ne ledajakou. Byla sladká a celá z kostek cukru. Z Paříže
jsme za chvilku byli až v Grónsku. Máme velký hlad, tak si lovíme ryby.
Další zastávkou je Čína, kde zápasíme s hůlkami – no, moc bychom se
nenajedli. Rovnou za nosem a jsme u klokanů v Austrálii. Zaskáčeme si
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v pytli a míříme do Turecka. Čeká nás trocha napětí. Abychom mohli dál,
musíme se poprat s Turky jejich vlastními zbraněmi – šavlemi. Jsme po
boji trochu unaveni, ale touha procestovat další kouty Země je silnější.
Tak vzhůru do Mexika. V Japonsku skládáme origami a na Bahamách
nás čeká zasloužený odpočinek. Potom poklusem do Skotska zahrát si
kroket a v Brazílii střelba na bránu. Jak jinak, když je mistrovství světa ve
fotbale. Poslední zastávka je v Nigérii. Tady si na památku navlékáme
náramek. To byla fuška. Za hodinu kolem světa.

V cíli si každý vylosoval cenu v tombole a hurá na další program – střelba ze vzduchovky, prozkoumat policejní auto, zahrát si na těžkooděnce,
prohlédnout si výstavu a ukázky RC modelů. Už to vypadá, že bude
konec. Zážitků až nad hlavu. Ale přijíždí bochořské hasičské auto a únava je pryč – PĚNA. Řádíme, křičíme……..
A jestli si myslíte, že jsme mokří pospíchali domů, ani náhodou. Čekala
nás diskotéka. Takže „Mami, přines, prosím, suché věci a já budu tancovat.“
Za bohatý program celého odpoledne děkujeme všem, kteří se na něm
podíleli. SK Bochoř, MŠ Bochoř, Obec Bochoř, místní hasiči, modeláři,
Policie ČR. Velký dík patří všem stylově oblečeným zástupcům zemí na
stanovištích, DJ Míšovi i těm, kteří přispěli cenami do tomboly. A
děkujeme také všem účastníkům celé výpravy.
Tak třeba za rok zase.
Za sportovní klub Sylva Kostelníčková

Bochořská účast na Neckyádě v Dobrčicích
Část bochořské fotbalové přípravky se zúčastnila tradiční Neckyády v
Dobrčicích, která se konala v sobotu 14.06. Prvotní myšlenka byla jet se
pouze podívat. To by však nebyla ta pravá legrace.
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A jak už to s tímto
spolkem bývá, nic není nemožné.
Po krátké, ale intenzivní přípravě, která
trvala zhruba tři hodiny, bylo hotové plavidlo. Možná spíše ponorka, jak se později
ukázalo.
I přes menší nedostatky se, zahraniční
posádce, jak jsme byli
nazváni, podařilo umístit na krásném 7. místě.

Bochoř bodoval ve florbalu
SVČ Atlas a Bios v Přerově pořádalo předprázdninový florbalový turnaj,
kterého se zúčastnili i naši bochořští chlapci. Soutěžili v kategorii 4. – 6.
tříd. A o tom, že se neztratili, svědčí získané 1. místo a zlatá medaile.
Velká gratulace
patří celému týmu ve složení
Petr Koláček,
Vojta Jakubec,
Lukáš
Kubík,
Adam Baďura
a Jarda Kostelníček ml.

Na
snímku:
Petr Koláček, Lukáš Kubík, Vojta Jakubec, Jarda Kostelníček, Adam
Baďura
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Bochořské fotbalové naděje
Fotbalová přípravka ukončila svou sezónu. Ve skupině se potkávala se
Želatovicemi, Kozlovicemi, Brodkem i sousedními Lověšicemi.
Na vedoucí místa
mužstvo
zatím
nedosáhlo,
ale
přesto
patří
klukům velká
pochvala.
Sezení u televize a počítačů
mění nejméně
dvakrát týdně
za pobyt na
hřišti, kde pod
vedením nadšených trenérů zlepšují svoji kondici i práci s míčem.
A pokroky jsou opravdu vidět. Ve spoustě zápasů jsou soupeřům rovnocenným partnerem a umí i vyhrávat.
To nejdůležitější není však 1. místo v tabulce, ale parta kamarádů,
legrace, pohyb…….
Zkuste se přijít podívat a třeba si zahrát s nimi.
Na snímku zleva: Jarda Kostelníček, Matěj Šejba, Vojta Jakubec, Tobiáš
Kýbus, Robin Šejba, Tadeáš Kýbus.

Seriál historie obce Bochoř
Milí spoluobčané, ráda bych vám připomenula, že letošní rok je rokem
720. výročí naší obce (1294–2014). Žádné velké oslavy se nekonaly, ale
byl vydán stolní kalendář. Fotografie do kalendáře vybíral pan Roman
Zapletal. Ty staré, historické, z obecního fotoarchívu a pro srovnání nové
ze života v naší obci z archívu paní Marie Pospíšilové. Tento zdařilý a
vkusný kalendář jistě všichni vlastníte nebo jste jej pořídili pro své rodiny
na památku.
Dalším počinem k oslavě výročí se dá brát i tento můj seriál o historii
obce Bochoř. V několika předchozích vydáních Bochořského zpravodaje
jste si mohli připomenout veškeré významné budovy v naší vesnici.
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Obecní úřad, obě budovy škol, lázně, sokolovna, hasičská zbrojnice,
Býčárna, pošta, dům č. 80 s knihovnou a zázemím pro zaměstnance a
sběrným místem ve dvoře a v neposlední řadě kostel sv. Floriána s farou. Všechny zmíněné budovy jsou dnes nejméně stoleté, opravdu
historické.
Už v minulém čísle zpravodaje jsem avizovala konec svého seriálu o budovách, které spravuje obec Bochoř, ale nedá mi to. Těch obecních
budov je přece víc! Dovolte vzpomínku:
Je začátek léta, a my si všichni vzpomínáme na začátek léta 1997.
Tehdy před sedmnácti lety přišla pohroma pro naši vesnici v podobě ničivé povodně, které padlo za oběť mnoho domů, a spousta našich spolu-

občanů zůstala bez střechy nad hlavou. Obrovská vlna solidarity přinesla
miliony na náš povodňový účet, přidala se Charita a ČČK a naše obec
znovu „vstává z popela“a my začínáme psát novou historii. Pro naše
nejstarší, kteří už neměli sílu budovat nové domy, postavila obec dům
s pečovatelskou službou. Pro její stavbu byl
vybrán pozemek naproti lázním. Do roka
se mohli stěhovat do
nových domovů senioři, kteří přišli o své
původní domy.
Budova DPS je novou
dominantou na Návsi.
Kromě dvacítky garsonek je v budově také
ordinace
obvodního
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lékaře a kuchyně, která vaří nejen pro seniory, ale hlavně slouží jako
školní jídelna pro mateřskou i základní školu v Bochoři. Pečovatelák, jak
se mu lidově říká, ale od roku 2007 po změně zákonů získal nový název.
Dnes je to dům pro seniory.
Pečovatelákem ale nekončilo budovatelské úsilí naší obce. Vyvstala potřeba postavit také byty pro mladé, aby jim byl usnadněn rozjezd do
života. Byty v „domečkách“ jsou sice jednopokojové, ale prostorné a příjemné. V pěti bytových domech, které tvoří úplně novou ulici, je 38 bytů.
Ulice vznikla na původní zahradě za domem č. 59 (dnešní pečovatelák),
a proto dostala název Zahradní.
Touto krátkou připomínkou se loučím s povídáním o domech. Těším se
na další příběhy na stránkách našeho zpravodaje, tentokrát o lidech.
Blíží se přece komunální volby!
Helena Vyvážilová, kronikářka
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