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Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Poslední zpravodaj jste si mohli přečíst ještě v loňském roce, těsně před
komunálními volbami do zastupitelstev. Všichni jsme očekávali, jak se k
volbám postaví voliči naší obce. Dnes již můžeme konstatovat, že účast
voličů nebyla nijak oslnivá a konečné procento se vyhouplo na 55,5 %.
Vzhledem k možnosti voličů při výběru kandidátů do zastupitelstva jsem
očekával přece jen účast větší,
hlavně z důvodu plnění úkolů,
které nově zvolené zastupitelstvo čeká.
A to hlavně pokračování při
realizaci nové oddílné podtlakové kanalizace s vlastní ČOV a
tím zajistit zlepšení životního
prostředí v naší obci na mnoho
budoucích let.
Kanalizace je dnes pro obec to
nejdůležitější, ale ostatní směry
činnosti zastupitelstva také
nemohou být opomíjeny, jako je
společenský, spolkový život,
starat se o obecní majetek a vytvářet prostředí ke spokojenému
a klidnému životu občanů, dětí
a mládeže.
Zvolené zastupitelstvo pro nové
volební období se zdá být
zárukou pro splnění všech
těchto úkolů.
Minulé zastupitelstvo bylo doplněno čtyřmi novými zastupiteli, tři byli
zvoleni z kandidátky „Změny pro Bochoř“ a jeden z kandidátky „Za
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společnou obec“. Dodatečně bych chtěl poděkovat všem odstupujícím
zastupitelům za vykonanou práci pro obec a těm novým hodně
trpělivosti, pevné nervy a elánu do nastupujících funkcí v zastupitelstvu
obce.
Jen volbami však obec nežila. Závěr roku, jako již tradičně probíhal pořádáním
různých
kulturních a společenských akcí
pořádaných zájmovými skupinami, spolky a za
spoluúčasti obce.
Vydařené
bylo
zpívání koled u
vánočního stromečku v „Býčárně“, již tradiční
výstava
„Krásy
podzimu“, „Mikulášské oslavy“ a rozloučení se starým rokem a přivítání
nového roku ohňostrojem, které byly hned dva a to jeden na hřišti u
sokolovny pro děti a mládež, druhý již tradičně u hasičské zbrojnice pro
dospělé. Všem, kteří se podíleli na pořádání akcí, chci poděkovat.
V dalších článcích zpravodaje se jistě dočtete o aktivitách základní školy,
mateřské školy, klubu seniorů, sportovního klubu, mysliveckého sdružení
a SDH. Určitě si všichni naši občané mohou vybrat a zapojit se do dění v
obci. Dle vlastního zájmu stačí jen věnovat svůj volný čas a projevit
trochu aktivity.
Na závěr dnešního úvodníku přeji všem občanům hodně zdraví a
pevné nervy při budování nové kanalizace a opravy vodovodu.
Bude také třeba od každého hodně tolerance a pochopení, za to vše
předem děkuji.
starosta

Řádky ze zastupitelstva
Jak jinak začít tuto část zpravodaje než poděkováním voličům. Na
základě výsledků voleb vzniklo nové zastupitelstvo a z něj vyšel starosta,
místostarosta, výbory a komise. Vy, vážení spoluobčané, jste svými
hlasy potvrdili, že trend, který v naší obci nastolilo předchozí zastupitelstvo je správný, a souhlasíte s jeho pokračováním, oproti předBochořský zpravodaj, strana 2

chozím letům jste však ukázali, že jste přístupni změnám. Při posledních
volbách doplnili staronové zastupitele i tři noví zástupci z kandidátní
listiny Změna pro Bochoř.
Vzhledem k tomu, že naše obec již
disponuje dotací na novou oddílnou kanalizaci a celá akce se rozjela již před
koncem minulého volebního období, je
celkem nasnadě, že na nějaké třenice
zastupitelům mnoho času nezbývá a je
primárně
nutné
plnit
požadavky
dotačního titulu.
I vzhledem k této situaci nevyšlo obvyklé zimní vydání našeho zpravodaje,
a proto na následujících řádcích přináším shrnutí za delší období.
Přeskočím tedy detaily ustavujícího zastupitelstva, které má svůj
stanovený řád a z něhož vyjde především nový starosta a místostarosta
(pro přespolní čtenáře více na www.bochor.cz) a budu se věnovat
záležitostem, které byly a vzhledem k uzávěrce tohoto čísla také budou
na zasedáních Zastupitelstva obce Bochoř (dále jen ZO) projednávány
na 2. až 5. zasedání.
Na 2. zasedání ZO byl jedním ze základních bodů návrh rozpočtu na rok
2015. Navrhovaný rozpočet byl zde předjednán a následně projednán a
schválen na 3. zasedání ZO 17.12.2014. Rozpočet obce vychází z
reality budování nové oddílné kanalizace a předpokládá příjmy v úrovni
cca 40 mil. Kč. Vychází ze situace, že obvyklá úroveň našeho obecního
rozpočtu v úrovni okolo 12 mil. Kč je navýšena o příjmy z titulu profinancování dotace na kanalizaci. Výdajová strana rozpočtu je pak
rozdělena tak, aby pokryla obecné nároky fungování obce, zabezpečila
pokrytí plánovaných akcí mimo kanalizaci a zajistila i určitou rezervu na
nezbytná opatření či akce vyvolané okolnostmi.
Mezi plánované akce se řadí:
další oprava polních cest
oprava soklů na DPS a obecních bytech + nezbytné opravy fasád a
celého bytového fondu
vybudování kolárek u bytů na Zahradní ulici
5. etapa opravy veřejného osvětlení
dovybavení objektu Býčárna o plynová kamna pro klubovnu
další oprava koupelen a maséren v lázních
oprava brány na pohřebišti
vybudování kolumbária na pohřebišti
oprava obecní multikáry a dovybavení obecního strojního parku
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účelová dotace pro kostel.
Výše uvedené akce reprezentují obecní výdaj v úrovni cca 1,5 mil. Kč.
Mimo tyto výdaje rozpočet obce pro rok 2015 počítá i s rezervou na
nezapojené náklady v úrovni cca 1,4 mil. Kč.
Že se blýská na lepší časy ve věci
dálnice, to zastupitelům připomnělo
vyhlášení záměru na prodej dotčených obecních pozemků. Zastupitelé
celou záležitost projednali, záměr
prodeje byl vyhlášen a na následujícím, tj. třetím ZO byl také dle
navrhované kupní smlouvy schválen.
Jako záměr byl také na 2. ZO
projednán, následně vyvěšen a na 3.
ZO schválen, záměr prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor za
účelem provozu pošty. Nájem byl sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou.
Na 3. ZO byla projednána a schválena podoba protestního dopisu pro
vedení firmy i statutární orgány VaK Přerov, investora rekonstrukce
vodovodního řádu v naší obci. Dopis formuloval naše odmítavé stanovisko s pomalým postupem prací, souvisejícími průtahy i nekoncepčností celé investiční akce, která navíc komplikuje realizaci našeho
budování nové oddílné kanalizace.
Na 4. ZO byl projednán a schválen nový Jednací
řád Zastupitelstva obce Bochoř. Tento jednací řád
vychází z dosud platné metodiky, reagoval však na
technické požadavky auditorů a zkušenosti z minulého volebního období.
Na tomto zasedání byly formulovány obecné rysy
metodiky pro napojování kanalizačních přípojek,
které vyústily rozesláním Dotazníků pro evidenci
kanalizačních přípojek. Následně došlo k jejich
zpracování, vytváření databáze, která umožní
zachytit nezbytné technické a evidenční informace. Tímto krokem bude
zmapována celková situace před reálným připojováním nemovitostí,
vznikne podklad pro reálné doložení jednotlivých napojování a v konečné
fázi pak i podklad pro doložení nároku na uplatnění vlastní dotace.
Na 5. zasedání, které se uskuteční v době uzávěrky našeho prvního
letošního vydání Bochořského zpravodaje, si zastupitelé opět rozdělí jedBochořský zpravodaj, strana 4

notlivé ulice v naší obci, aby mohlo být co nejpružněji dokončeno
zaevidování nezbytných podkladů ke kanalizačním přípojkám pro novou
oddílnou kanalizaci.
Zastupitelé dále projednají záměr pronájmu nebytových prostor objektu
klubovny fotbalových šaten za účelem dalšího poskytování občerstvení
při fotbalových zápasech a dalších akcích na hřišti.
Bude aktualizováno složení povodňové (krizové) komise v obci,
následně bude inicializována aktualizace krizového i povodňového plánu
obce.
V neposlední řadě se také uzavře diskuse ohledně nového systému
vyúčtování plateb stravného ve školní jídelně.
Vzhledem k tomu, že jarní sluneční paprsky již postupně zlepšují naši
náladu, dovolím si Vás v toto duchu na závěr i pozdravit a požádat Vás o
co největší dávku „Slunce v duši“, protože letošní rok bude pro nás
všechny zkouškou pozitivního přístupu ke spoustě podnětů a všichni
musíme věřit, že bude líp…
Jiří Chrastina - místostarosta

Kanalizace
Pravidelně jsme svědky práce na nové kanalizaci. K dnešnímu dni máme
vybudováno asi 60 % hlavních řadů a také se pracuje na stavbě ČOV,
která byla trochu zdržena vánočními svátky a mrazivým počasím. To byl
také důvod přerušení práce na hlavním řadu v ulicích Hénice a Na
Dílech. I když byl proveden výkop, byla přerušena pokládka potrubí z důvodu nemožnosti lepení spojů v mrazivém počasí. Všichni však věříme,
že nás počasí již nebude brzdit a práce bude pokračovat dle plánu.
Tento týden se začalo v ulici Nábřeží pracovat na výkopech pro přípojky.
Tak uvidíme, jak to půjde dál. Termín dokončení kanalizace je daný a
musíme jej dodržet.
starosta
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Odpady a třídění
Rád využívám této možnosti a chci informovat čtenáře o povinnostech
obce stanovené zákonem „O odpadech“.
Obec je povinna stanovit systém shromažďování, sběr, přepravu, třídění
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce.
Jednotlivé složky odpadu a způsob likvidace v naší obci se provádí:
a. – biologicky
řízený sběr - kontejner na sběrném místě –
rozložitelné odpady
obecní dvůr
kompostéry – rozdány do domácností
b. – papír
sběr - kontejner na sběrném místě – obecní
dvůr
sběr v ZŠ, MŠ
c. – plasty, včetně PET
17 x kontejnery na sběrných místech –
lahví
5 míst v obci
d. - sklo
7 x kontejnery na sběrných místech – 5 míst
v obci
e. – kovy
řízený sběr - na sběrném místě – obecní
dvůr
f. – nebezpečné odpady 2 x ročně řízený sběr - na sběrném místě –
obecní dvůr
g. – objemné odpady
řízený sběr – kontejner na sběrném místě –
obecní dvůr
h. - směsný komunální
řízený odvoz 2 x měsíčně – popelnice - TS
odpad
ch. - stavební odpad –
řízený sběr - kontejner na sběrném místě –
malé množství
obecní dvůr
ch. - stavební odpad –
každý občan na své náklady
velké množství
skládky – TS Přerov, skládka Hradčany
Všechny občany upozorňuji, že třídění a likvidace odpadu má velký vliv
na tvorbě poplatku dle OZV. Proto je potřeba se zaměřit na vlastní třídění ve všech rodinách a to nejen se zaměřením na plasty a sklo, ale
také odpady ze zahrádek. Čím budeme v třídění odpadu úspěšnější, tím
budeme platit menší poplatky. Proto vyzývám občany, kteří ještě nemají
z obce kompostér na bioodpad, ať se informují na obecním úřadě. Obec
má k dnešnímu dni ještě přichystáno asi 90 kusů kompostéru pro občany, které vydává bezplatně, jen na smlouvu o zápůjčce. Věřím, že všem
nám záleží na životním prostředí a v neposlední řadě na vlastních financích, které můžeme ušetřit.
starosta
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Školička, školka, škola
Mateřská škola
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Závěrem roku 2014 jsme pro širokou
veřejnost uspořádaly v budově MŠ vánoční výstavu. K vidění byla spousta
vánočních výrobků, aranžmá a dekorací převážně z přírodních materiálů.
Po oba dny navštívilo tuto výstavu
velké množství návštěvníků z řad dětí i
dospělých. Návštěvníci byli jak z Bochoře, tak i z blízkého okolí. Tato již
tradiční akce se setkala s pochvalnými
recenzemi, lidé odcházeli spokojení a
vánočně naladěni.
Touto
cestou
chceme
všem
návštěvníkům poděkovat nejen za
účast, ale i za slova chvály. Děkujeme
také všem, kteří svými výrobky přispěli k bohatosti výstavy.
ZIMNÍ OBDOBÍ VE ŠKOLCE
Po vánočních prázdninách se děti vrátily do školky natěšené a plné zážitků ze svátečních
dnů. Navštívili jsme
místní kostel, kde
děti obdivovaly jesličky a zazpívaly
vánoční koledy.
V lednu jsme byli
pozváni do 1. třídy
ZŠ v Bochoři.
Prvňáčci nám předvedli, co se za půlrok školní docházky
naučili.
V únoru začala pořádná zima, která
přinesla tak dlouho očekávaný sníh, který jsme si hlavně při pobytu
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venku užili. Děti stavěly sněhuláky, házely sněhovými koulemi, klouzaly
se….
Osm našich nejstarších dětí bylo v únoru u zápisu do první třídy pro nastávající školní rok. Děti se podle vyjádření paní učitelky Kostelníčkové
dobře uvedly a ve škole se jim líbilo.
V polovině února si holky i kluci vyráběli ve školce masky na maškarní
dětský bál, tvořily z keramické hlíny a samozřejmě se všechna témata
rozhovorů, her a dalších činností týkala zimy.
Pomalu se ale blíží jarní prázdniny a po nich už se budeme těšit na jaro,
které bude spojeno s dalšími aktivitami k tomuto období.

Základní škola
Pár slov na úvod.
V prvním pololetí tohoto školního roku plnila škola všechny své úkoly v
oblasti výchovy a vzdělávání žáků, a všichni si již své znalosti ověřili na
pololetním vysvědčení.
Účastnili jsme se také mnoha dalších akcí, soutěží, kulturních vystoupení
a v mnoha z nich byli žáci naší školy velmi úspěšní.
O některých bude podrobněji psáno v dalších článečcích.
Zápis do 1. ročníku
Ve čtvrtek 05. února proběhl zápis do první třídy, kterého se zúčastnilo
devět dětí. Předškoláčci si vyzkoušeli v pohádkové stezce své znalosti a
také si při tom pohráli a pobavili sebe i své rodiče.
Maková panenka je naučila navlékat korálky, poznávat barvy a vázat tkaničky. Pat a Mat se podívali, jestli si děti poradí s čísly. S Večerníčkem si
povídali o oblíbené knížce, kterou si všichni donesli. Křemílek s Vochomůrkou zjišťovali, jak děti zvládají geometrické tvary. Manku moc zajímalo, jestli si děti nepletou pojmy, např. malý velký. Chvíle čekání jim vyplnila překážková dráha na školní chodbě. Nejistota zmizela hned na
začátku a všichni ukázali, že
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jim to ve škole určitě půjde na samé jedničky. S malým dárečkem
odcházeli domů a jistě se všichni do školy moc těší.

Masopust
V pátek 13. února se
po osmé hodině rozlehl po ulicích Bochoře
veselý ryk. Žáci školy v
maskách procházeli obcí se svými masopustními
básničkami
a
písničkami.
Zastavili se u dětí v mateřské škole, u babiček
a dědečků v „Pečovateláku“ i na obecním
úřadě.
Všude přinesli dobrou
náladu, která jistě všem
vydržela po celý den.

Školní akce a projekty v 1. pololetí 2014–2015
ZÁŘÍ
30.09. Školní výlet do ZOO na Kopečku, 1.-5.ročník
ŘÍJEN
06.10. Vzdělávací program“ Máme rádi zvířata“ v BIOS v Přerově, 1.-3.
ročník
08.10. Projekt v AJ „My school“, 3. ročník
13.10. Návštěva knihovny v Bochoři, 1.-2. ročník
16.10. Návštěva knihovny v Bochoři, 3. ročník
17.10. Výtvarný projekt „Srdce pro život“, 1.-5. ročník
22.10. Vznik ČR – státní symboly, vlastenectví, 4.–5. ročník
23.10. Burza zimního oblečení a sportovních potřeb
24.10. Návštěva výstavy obrazů a květin na OÚ v Bochoři, 1.-5. ročník
LISTOPAD
03.11. Literární projekt „Srdce pro život“, 4.-5. ročník
05.11. Divadelní představení „Sněhurka a sedm závodníků“ v divadle
Hybernia v Praze, prohlídka Prahy, 1.-5. ročník
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06.11. Projekt v AJ „About me“, 5. ročník
06.11. Uspávání broučků – akce s lampiony pro děti a rodiče
12.11. Florbalový turnaj žáků v Přerově, 4.-5. ročník
13.11. Přihláška „Ekoučitel“
20.11. Přihláška „Plastožrout“
21.11. Komunitní kruh – téma: sociální vazby dětí, empatie, pomoc
spolužákům, 4.-5. ročník
21.11. Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže „Tak to vidím já…“
v DDM Atlas v Přerově
1. místo Kristýna Olejková, 1. ročník
2. místo Dorota Bršťáková, 2. ročník
25.11. Návštěva knihovny v Bochoři – kvíz ke knize „Tatínku, ta se ti
povedla“ od Z. Svěráka,
28.11. Návštěva předvánoční výstavy v MŠ v Bochoři, návštěva v Domě
pro seniory, 2. ročník
PROSINEC
03.12. Projekt v AJ „My favourite toys“, 3. ročník
05.12. Mikulášská nadílka ve škole, 1.-5. ročník
09.12. Den otevřených dveří v ZŠ Bochoř
10.12. Beseda ke 120. výročí založení knihovny v Bochoři, 1.-5. ročník
10.12. Zpěvácká akce „Česko zpívá koledy“, 1.-5. ročník
15.12. Vánoční kvíz, vánoční tradice a zvyky, 1.-5. ročník
18.12. Gastroden – příprava občerstvení; Vánoční besídka a Vánoční
výstava výrobků žáků, 1.-5. ročník
19.12. Školní vánoční nadílka, 1.-5. ročník
LEDEN
07.01. Eko – stromečky z recyklovaných ruliček
11.01. Vystoupení žáků na vítání dětí, 3.-4. ročník
14.1. Projekt v AJ „My favourite food“, 3. ročník
16.01. Vycházka do přírody spojená s krmením zvěře, 1.-3. ročník
17.01. Předtančení žáků na plese školy, 4.-5. ročník
20.01. Projekt v hodině geometrie, 3. ročník
27.01. Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě – pohádka O veliké řepě
28.01. Projekt v AJ – báseň o zvířátku
29.01. Projekt „Sněhulák pro Afriku“, hry na sněhu
Pololetní vysvědčení

Florbal
Chlapci 4. a 5. třídy se 12. listopadu vydali reprezentovat naši školu a
obec Bochoř na florbalový turnaj, který se konal v Přerově, v prostorách
Bochořský zpravodaj, strana 10

ZŠ Svisle a byl pořádán Olomouckou a Moravskoslezskou florbalovou
unií.

Cílem bylo nejen „ulít se“ z vyučování. Ale zúčastnit se a zároveň zúročit
pravidelný a poctivý trénink, který probíhá každé úterý v místní sokolovně pod vedením trenéra Adama Flasara.
A že jsme se ve velké konkurenci přerovských sportovních škol neztratili,
svědčí získané krásné 3. místo. Hned za favority turnaje ZŠ U Tenisu a
ZŠ Svisle.
Klukům i trenérovi za vzornou reprezentaci moc děkujeme a přejeme
spoustu dalších sportovních úspěchů. A hlavně radost ze hry.
Příště jim to natřeme!

Praha
Hurá za kulturou
Ne, že by v Bochoři nebylo kam jít, ale setkání se skutečnými herci byste
tu těžko hledali. A tak jsme se rozhodli, že jim půjdeme naproti.
Kam?
Tam, kde je jich nejvíce. V Praze. Podařilo se nám získat vstupenky na
muzikál Sněhurka a 7 závodníků v divadle Hybernia.
A když už do hlavního města za kulturou, tak taky kulturně cestovat. Leo
expresem.
Při představení nikdo ani nemukl, jak to bylo krásné.
Kdo neviděl orloj a Karlův most, jakoby v Praze nebyl. A my jsme tam
byli a obojí viděli. Ti starší se vydali na Petřín a nejodvážnější vystoupali
až na rozhlednu. Velká legrace byla v zrcadlovém bludišti, to byste
museli vidět!
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A pak hurá na vlak, utratit poslední penízky a domů do pelíšku. Radost z
výletu s námi prožili i někteří rodiče. Rádi bychom si to zopakovali. Už
teď se těšíme.

Srdce
Srdce s láskou darované
Toto srdce Ti z lásky dám
babičko moje milá,
ono Ti za mě vypoví,
abys tu dlouho byla.
Moje babička je moc hodná,
pomáhám jí se vším doma.
Ona mi za to uvaří
dobrotu k dnešní večeři.
Srdce s láskou darované,
pro všechny naše milované.
Daruji ho své mamince,
Vždyť ji mám ráda velice.
Srdce s láskou darované
pro všechny brášky, sestřičky,
kamarády a kamarádky,
pro pejsky ba i kočičky.
Lásku mou nese srdíčko
do velikého světa,
a to už bude opravdu
má závěrečná věta.

Toto srdce Ti z lásky dám,
dědečku můj milý,
to abys vždycky věnoval mi,
každičkou volnou chvíli.
Šachy jsi mě hrát naučil,
fotbal nás oba baví,
doufám, že ještě moc dlouho
bude Ti sloužit zdraví.
Tátovi ho zas věnuji
za jeho starost o mně,
vždyť umí spravit všecičko
v tom našem pěkném domě.

Složili
Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Bochoř
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Práce žáků

Bochořský zpravodaj, strana 13

Klub seniorů
Vážení spoluobčané,
tímto naším článkem bychom Vám chtěli popsat činnost klubu seniorů za
čtvrté čtvrtletí roku 2014. Tradici měsíčních setkávání a to každou druhou sobotu v měsíci jsme dodrželi i v tomto období. Setkali jsme se 11.
října, 8. listopadu a to prosincové bylo v sobotu 13. Vždy v sokolovně od
14:30 hodin. Na všech našich setkáních popřejeme jubilantům, kteří slaví
své narozeniny, zazpíváme jim písničku na přání a oni si zatancují narozeninové sólo. To už je zkrátka tradice.
Prosincové setkání se uskutečnilo v době adventu. I my jsme se jím,
společně s Předvánočním minitrhem, připojili k akcím, které byly v naší
obci v tomto období uskutečněny. Ať už to byla velmi pěkná výstava dětí
z mateřské školy, zpívání koled u vánočního stromu v Býčárně o které se
postarali žáci základní školy, pak už náš zmiňovaný minitrh, sobotní
setkání seniorů a končilo se
vánočním punčem.
Zkrátka doba adventu je doba, kdy se začínáme připravovat a těšit na Vánoce.
Slovo ADVENT pochází
z latinského slova adventus,
tzn. PŘÍCHOD.
Samotný začátek adventu
připadá pak podle kalendáře na den mezi 27. listopadem a 3. prosincem.
Už v neděli 30.
listopadu jsme si
na
adventním
věnci
zapálili
první svíčku.
Doba
adventu
trvá již od 11. století čtyři týdny.
Doklady o jeho
slavení jsou však
už od 4. století.
Dnes
je
toto
období spíš čekáním na Štědrý
den a dárky.
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Věřící však myslí i na příchod spasitele – Ježíše Krista. Celé období
adventu končí Štědrým dnem – 24. prosince.
Nyní naše prosincové akce.
Na již 4. Předvánočním minitrhu, který se uskutečnil v pátek 12. prosince
jste si mohli prohlédnout výzdobu vánočního a silvestrovského stolu,
malou výstavku betlémů, bylo zde výborné vánoční cukroví, perníčky a
drobné vánoční ozdoby.
Při kávě nebo čaji s chutným domácím jablkovým štrúdlem a při velmi
pěkném vystoupení dětí z mateřské školy jsme se všichni dobře bavili.
Touto cestou ještě jednou děkujeme dětem za opravdu krásné básničky,
písničky a koledy. V příjemné vánoční náladě jsme pak pokračovali i na
našem sobotním setkání seniorů. Společně jsme si zazpívali čtyři krásné
koledy a přišly mezi nás i čertice a anděl(ka), kteří všem hodným rozdali
vánoční balíčky. Pan místostarosta Ing. Jiří Chrastina nám pověděl něco
o dění v obci v roce 2014 a co se bude konat v roce 2015. Také nám
poděkoval za to, že se jako jeden z mála spolků v naší obci pravidelně
scházíme. Popřál nám všem mnoho štěstí a zdraví v novém roce a
hodně úspěšných akcí.
Paní Kavková jménem výboru klubu seniorů poděkovala celé partě lidí,
kteří naše měsíční setkání připravují.
Popřáli jsme si pěkné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí v
novém roce a také, abychom se i v příštím roce mohli společně setkávat.
Na závěr bychom chtěli všem našim spoluobčanům popřát hodně zdraví,
štěstí, osobní spokojenosti a vůbec vše nejlepší v roce 2015.
Výbor klubu seniorů
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Požární ochrana
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce je složena z fyzických
osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako
své zaměstnání (Činnost v JSDH obce při hašení požáru, provádění
záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných
událostech se považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost v JSDH
obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným
úkonem v obecném zájmu. Činnost v JSDH vybrané obce je vykonávána
zpravidla v pracovněprávním vztahu k obci nebo v pracovněprávním
vztahu k hasičskému záchrannému sboru kraje.) a je jedním z druhů
jednotek požární ochrany. JSDH obce ze zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně zřizuje v samostatné působnosti na úseku požární
ochrany obec.
V naší obci je jednotka požární ochrany kategorie pět (zkráceně JPO V),
která čítá devět členů. Kategorie JPO V nám dává za úkol v kteroukoli
denní či noční dobu zabezpečit výjezd jednotky do 10 minut od vyhlášení
poplachu v minimálním počtu 4 členů jednotky. Poplach je vyhlašován
Krajským operačním a informačním střediskem a to formou rotační
sirény, která je umístěna na budově hasičské zbrojnice v obci, a zároveň
jsou vyrozuměni všichni členové jednotky formou SMS zprávy.
Přehled mimořádných událostí na území obce Bochoř za poslední 3 roky
Datum
Typ mimořádné události
10.01.2012 POŽÁR
Požár střechy v blízkosti komína
04.10.2012 TECHNICKÁ POMOC
Zřícení části střechy při bouřce
14.02.2013 POŽÁR
Požár sazí v komíně
07.10.2013 POŽÁR
Požár pergoly a stromu
06.11.2013 POŽÁR
Požár rodinného domu
03.10.2014 Únik nebezpečných látek Únik plynu
07.11.2014 Únik nebezpečných látek Únik plynu
Jednotka naší obce má místní působnost, což znamená, že může být
povolána na mimořádnou událost v katastru obce (862 ha). V případě
větších mimořádných událostí (např. povodně) může být jednotka povolána i mimo svou působnost.
Naše obec splňuje zákonnou povinnost o zřízení jednotky požární ochrany v minimálním
počtu devíti členů. Z důvodů pracovní vytíženosti členů jednotky jsou ohroženy výjezdy v
obvyklé pracovní době. I když členové jednotky mají ze zákona nárok opustit pracoBochořský zpravodaj, strana 16

viště po vyhlášení poplachu operačním střediskem, každý zaměstnavatel
se k tomu staví jinak. V případě účasti na mimořádné události v pracovní
době mají členové nárok na tzv. refundaci mzdy.
Do dnešního dne nemáme evidovanou situaci, kdy jednotka nebyla
schopna zajistit výjezd, hlavně z důvodu nízkého počtu mimořádných
událostí.
Každý člen jednotky je odborně
způsobilý ke své činnosti řádným
každoročním školením, které pořádá Hasičský záchranný sbor
(HZS).
Při mimořádné události jsme vždy
nápomocni příslušníkům HZS a
hlavně občanům obce.
ilustrační foto

Členem jednotky se může stát
každý, kdo dovršil 18 let a je zdravotně způsobilý.
Členové JSDH Bochoř:
VJ, S
Jiří Němec
VD, TCH
Martin Rytíř
VD, S
Lukáš Rada
S, MŘP
Jan Hudeček
MŘP
Milan Koloušek st.
S
Milan Koloušek ml.
H
Zdeněk Kroupa
H
Lumír Janoš

Funkce:
VJ velitel jednotky, VD velitel
družstva,
S strojník, NDT nositel dýchací techniky, TCH technik,
MŘP obsluha motorové pily,
H hasič

Touto cestou bych chtěl požádat občany, kteří mají zájem stát se členy
jednotky požární ochrany v obci, aby nás kontaktovali na kterékoli akci
pořádanou hasiči obce (uveřejněných na vývěsce na hasičské zbrojnici)
nebo na email rada.sdhbochor@seznam.cz, příp. tel číslo 737 037 474.
Na výše uvedených kontaktech se můžete také dotazovat na věci týkající
se požární ochrany.
Rádi vás přivítáme v našich řadách, jelikož v současné době je 9 členů
jednotky na cca 1000 obyvatel obce.
Cílem tohoto článku je nábor nových členů jednotky, kteří budou zajišťovat požární ochranu v obci a pomoci tak dosáhnout téměř ideálního
stavu, kdy bude jednotka schopná zajistit výjezd minimálně 4 členů v
kteroukoliv dobu.
Lukáš Rada
zástupce velitele jednotky
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Zima v „Hloužku“
Od posledního vydání zpravodaje uplynulo několik měsíců a to je dobrá
příležitost opět napsat několik řádků o Bochořské myslivosti. Během
podzimu jsme uspřádali několik honů na drobnou zvěř. Hlavní hon proběhl 20.12. se srazem v sokolovně v Bochoři. Jsme rádi, že jsme mohli
po dvou letech opět pozvat kamarády, aby se na vlastní oči přesvědčili,
že se u nás zajíc polní opět docela v hojné míře vyskytuje. Je třeba totiž
ještě říci, že po velmi dlouhé předloňské zimě v r. 2012/13 jsme zajíce
vůbec nelovili a to na doporučení Magistrátu města Přerova, oddělení
odboru myslivosti. Vliv na to mělo jistě několik přirozených přírodních
faktorů, jako například mírná zima 2013/14 a příznivé léto, ale určitě také
průběžné přikrmování o které se snažíme a to zejména v době strádání zvěře,
tedy v zimě. V současné době zakrmujeme krmelce a sypáky zejména obilovinami, senem a řepou cukrovkou.
Důležitá je také sůl kamenná ve formě
lizu, která se umístí do rozpěry ve stromě tak, aby na něj zvěř dosáhla. Sůl je
důležitá pro udržení kondice a tekutin v
těle. Ve velké míře u slanisek můžeme
spatřit tlupy srnčí zvěře. Obecně vzato
platí, že kde jsou v zimě slaniska tak
tato místa jsou pro srnčí zvěř vlastně magnetem. Můžeme tak v našem
katastru průběžně pozorovat několik tlup například u lesa u remízu
„Hloužky“ a u železniční trati u Lověšic.
V období zimy pravidelně také pozorujeme zvýšený výskyt lišek, které se
snažíme průběžně lovit pomocí zbudovaných nor a sledováním stop ve
sněhu. Je důležité je mít pod kontrolou a to nejen z důvodu, že jsou největším predátorem zajíců a bažantů, ale hlavně potenciálním nositelem
vztekliny. Každá odlovená liška tak projde potřebnou kontrolou. Během
prosince a ledna jsme zatím odlovili takto dvě lišky.
S nadcházejícím jarem se blíží mnoho nových úkolů. Nejprve 28.02. proběhne sčítání zvěře. Tento termín je jednotný pro všechny spolky a
každý rok je sčítání povinné.
Poté se vždy v březnu přiblíží termín výroční schůze, kde bilancujeme a
nastavujeme nové úkoly naší práce. Pro nás myslivce totiž myslivecký
rok začíná právě na jaře, kdy se vše probouzí ze zimního spánku.

Bochořský zpravodaj, strana 18

Namátkou se ještě zmíním, že bychom
chtěli vysadit v honitbě na určených
místech ovocné stromy, opravit a zbudovat
nová krmítka pro zvěř, účastnit se
mikroregionálních střeleb, kde budeme
obhajovat druhé místo a v neposlední řadě
budeme organizovat již 9. troubenou
Svatohubertskou mši.
Samozřejmě ve spolupráci s Magistrátem
města Přerova, odborem myslivosti se také
budeme snažit plnit stanovené úkoly a plán
lovu dle zákona o myslivosti.
Odlov skutečně není naše libovůle, ale
tento plán vždy vychází z již zmíněných
každoročních sčítání.
Důkazem rozumné spolupráce s úřady,
kdy nám bylo doporučeno zajíce skutečně omezit nebo nelovit ve zmíněné zimě 2012/13 ukázalo, že sčítání, statistika a plánování může mít
opravdu smysl. V tomto trendu budeme dále pokračovat. Nezbývá nám
tedy nic jiného, než s pokorou přijmout to co nám příroda s blížícím se
jarem naznačí.
Za MS „Hloužek“ Bochoř Oldřich Kornel

Lázně Bochoř
Po skončení roku 2014 byla provedena tak jako každoročně rekapitulace
návštěvnosti lázní. Podařilo se opět zvýšit návštěvnost, i když ne tak
výrazně jako v roce 2013. Ukázalo se, že klasická procedura /koupel,
zábal, masáž/ se ustálila na cca 3.000 návštěvníků. V loňském roce se
projevil nárůst cca 200 návštěvníků nových služeb a to rašelinového
zábalu a masáže lávovými kameny. Budeme se proto snažit o zavedení
dalších nových služeb, které by mohly vést ke zvýšení návštěvnosti,
neboť rentabilita se od toho odvíjí.
Srovnávací tabulka:
rok 2010
2.742 návštěvníků
rok 2011
2.930 návštěvníků
rok 2012
3.014 návštěvníků
rok 2013
3.501 návštěvníků
rok 2014
3.686 návštěvníků
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Je nutno poděkovat vedení obce za snahu o další modernizaci lázní
vlastními pracovníky, což vede k velkým úsporám.
Poděkování patří i zaměstnancům lázní, kteří svým odpovědným přístupem přispívají k vyšší návštěvnosti a šíření dobrého jména našeho
„rodinného stříbra“ - Lázní Bochoř.
František Kavka

Poděkování
Chtěla bych poděkovat za krásné přání, které poslala obec k Vánocům a novému roku 2015.
Přeji celému obecnímu úřadu, zastupitelům obce, všem spoluobčanům hodně pracovních úspěchů, aby se dařilo po celý rok 2015.
Dále bych ráda poděkovala bochořské škole za krásný zážitek před
Vánocemi na jejich Vánoční besídce ve škole, bylo to moc pěkné.
Dětem i učitelkám díky za nádherné vystoupení.
Soňa Bednaříková
Víte že:
- Astronomická zima končí a jaro začíná 20. března 2015? Astronomické léto
začíná 21. června 2015? Astronomický podzim začíná 23. září 2015?
Astronomická zima začíná 22. prosince 2015 v 05:47:53 hodin?
- Letní čas 2015 začíná v neděli 29. března (2:00 -> 3:00)?
- Generální shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2015 Mezinárodním rokem půdy?
- 6. července vzpomeneme 600. výročí upálení Mistra Jana Husa?
- 20. března dojde k úplnému zatmění Slunce, které bude viditelné ze severního
Atlantiku, v Česku bude jen částečné?
- 2. ledna před 50 lety československá televize začala pravidelně, nejen pro děti,
vysílat Večerníček?
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