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Vážené dámy a pánové, vážení spoluobčané,
v době, kdy vznikají tyto řádky, se intenzivně dokončuje opakovaně odložené zahájení zkušebního provozu naší nové oddílné kanalizace. V době, kdy tyto řádky budete číst, už by měly být k nové oddílné kanalizaci
připojeny první nemovitosti a odváděny první splašky na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod. Záměrně jsem použil podmiňovací způsob, protože všichni víme, že dílo se nedaří tak, jak bychom si představovali a odkladů a slibů jsme již všichni slyšeli víc než dost. Chtěl bych
Vás však ujistit, že ze strany investora, tj. ze strany Obce Bochoř, děláme maximum možného, kdy tlačíme na dodavatele, kontrolujeme subdodavatele, kontrolujeme kvalitu prováděných prací, vyřizujeme dotační
agendu, platíme faktury.
Veškerou tuto činnost zajišťujeme častokrát na hranici svých psychických sil. Za sebe mohu napsat, že tento rok je pro nás určitě nejhorší za
poslední volební období od ničivé povodně v obci. Všichni jsme jen lidé a
dopouštíme se chyb. Vlastní chyby se snažíte a hlavně máte možnost
napravit vlastními silami. Nejhorší jsou situace, do které Vás dostane
špatný zákon, který však musíte dodržet. To je i náš případ, kdy jen
těžko napravujeme vzniklé situace. Můžete jen provést určitý nátlak na
dodavatele stavby. Výběr sdružení byl proveden v souladu se zákonem,
který striktně určuje hlavním faktorem nejnižší cenu a to nebývá vždy to
nejlepší ořechové.
Ale podobně jako na většině souběžně dokončovaných staveb, které
podléhají zákonu o veřejných zakázkách a mají vysoutěženého dodavatele pod dotací, se i v naší obci posouvají termíny, jsou problémy s kvalitou prací, spolehlivostí dodavatele a fluktuací nespolehlivých subdodavatelů (jsou mezi nimi naštěstí i výjimky a dovolím si na tomto místě
konstatovat, že nebýt těchto světlých výjimek, mohly být problémy se
stavbou ještě zásadnější).
Chci věřit tomu, že v okamžiku, kdy začnou na čističku odpadních vod
proudit první splašky, umlknou hlasy některých věčných pesimistů a naBochořský zpravodaj, strana 1

šeptávačů a do zimy budeme všichni připojeni. Je již nyní jasné, že
dokončovací práce se přelijí i do roku 2016, ale s tím počítá i současná
smluvní dokumentace a budeme to určitě schopni ošetřit dalšími
smluvními dohodami. Doufám, že to nejhorší již máme za sebou a bude
už jen lépe a klidněji v těch našich vodách…
I přes vleklé letošní potíže (rekonstrukce vodovodu, výstavba kanalizace), Vám přejí krásné prožití podzimních dnů.
starosta a místostarosta

Řádky ze zastupitelstva
Na následujících řádcích si Vás dovolím informovat o záležitostech, které
byly projednávány na zasedáních Zastupitelstva obce v Bochoři (dále jen
ZO) s pořadovým číslem 9 až 12.
Na 9. zasedání ZO konaném 24.06.2015 zastupitelé dokončili schvalovací maraton hospodaření
předchozího roku a projednali a schválili celoroční
hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok
2014. Součástí materiálů ke schválení byla i Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2014, která šla do schvalovacího procesu se
závěrem auditu, který zněl: bez výhrad.
Ve vazbě na nezbytnou aktualizaci povodňového plánu obce po volbách
do zastupitelstva, byla provedena celková kontrola a sesouhlasení
informací a výstupů na povodňový plán vyššího stupně. Zastupitelé pak
schválili předložený Povodňový plán obce Bochoř v předloženém znění.
Na minulém zasedání byl schválen záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 1269 v k. ú. Bochoř, záměr byl vyhlášen zveřejněním na
úřední desce. Geodetická kancelář vypracovala rozdělení a očíslování
pozemku. Zastupitelé reagovali na zájem občanů, kteří měli dotčené pozemky v užívání na základě nájemní smlouvy a schválili odprodej za cenu dle znaleckého posudku.
Na tomto zastupitelstvu byla také schválena metodika pro připojování
nemovitostí na novou oddílnou kanalizaci.

Bochořský zpravodaj, strana 2

Na 10. zasedání, které se konalo 29.07.2015, zastupitelstvo schválilo
vyhlášení záměru pronájmu části obecního pozemku č. 1450 poté, co
byla ukončena předchozí nájemní smlouva.
Zastupitelé podpořili návrh komise pro nabídková řízení a schválili výběr
firmy na akci Výměna oken a vchodových dveří obecního bytu č. p. 364.
Dodavatelem se stala firma PŘIDAL PLAST, s. r. o.
Vzhledem k požadavku vzniku smluvního vztahu mezi vlastníkem a provozovatelem vznikající nové oddílné kanalizace Obcí Bochoř a jednotlivými majiteli nemovitostí byla projednána a schválena podoba znění
Smlouvy o odvádění odpadních vod. Zastupitelé následně měli za
úkol tyto smlouvy rozšířit v rámci přidělených lokalit a zajistit jejich podepsání jednotlivými vlastníky nemovitostí.
Na tomto zasedání byli zastupitelé informování o záměru Olomouckého
kraje k průmyslové zóně v Bochoři a dálnici.
K jednání 11. zasedání ZO se zastupitelé sešli
26.08.2015. Na úvod jednání schválili pronájem částí
obecního pozemku parc. č. 1450 novým nájemníkům.
Tento krok navazoval na zveřejněný záměr pronájmu a
projevený zájem občanů.
Bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření číslo
7/2015 v předloženém znění bez připomínek.
Po vysvětlení stavu věci byl schválen dodatek čís. 2
Smlouvy o dílo č. 14006 se Sdružením Bochoř –
kanalizace a ČOV 2014 a starosta byl pověřen k jejímu podpisu.
Po delší rozpravě byl schválen Kanalizační řád obce Bochoř, který je
dalším z materiálů nezbytných pro rozjezd nové kanalizace a čistění
odpadních vod.
Zastupitelé dále vzali na vědomí informaci k plnění rozpočtu obce na rok
2015, konkrétně za 1. pololetí a také Rozpočtové opatření č. 6, realizované v rámci rozšířené pravomoci starosty.
Na 12. zasedání ZO se zastupitelé sešli 16.09.2015. V rámci jednání
schválili udělení příslibu úhrady na poskytování sociálních služeb v domech zvláštního určení (domech s pečovatelskou službou) a Domově
pro seniory Přerov pro občanku Bochoře. Uhrazený příspěvek bude rodinou žadatelky vyrovnán ve stejné výši.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s Dobrovolným svazkem
obcí mikroregion Moštěnka na dofinancování 1 ks kontejneru na kovy
pro naši obec.
Bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č. 8 v předloženém
znění bez připomínek.
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Po zpracování znaleckého posudku na prodej částí pozemku parc. č.
1269, které jsou v dosavadním dlouhodobém užívání žadatelů o prodej,
zastupitelé odsouhlasili prodej za cenu dle znaleckého posudku.
Zastupitelé byli informování o možnosti sjednání pojištění právní ochrany
obce.
Na každém z probíhajících zastupitelstev byla přítomným poskytnuta
aktuální informace o stavu prací při budování naší nové oddílné kanalizace i stav budování vodovodu investorem VaK Přerov. Tyto informace
jsou v aktuální podobě uvedeny na jiném místě zpravodaje.
Přeji Vám všem hodně příjemných podzimních dní, bezproblémový chod
nové oddílné kanalizace a prosím o trpělivost s realizací dokončovacích
prací v okolí Vašich příbytků.
Jiří Chrastina - místostarosta

Podtlaková kanalizace.
V současné době se na novou podtlakovou kanalizaci napojují první nemovitosti. Věřím, že po napojení nevzniknou žádné větší problémy a vše
bude fungovat tak, jak má.
K bezproblémovému provozu může přispět každý z nás. A to šetrným
chováním k podtlakovým šachtám.
Každá lehká šachta má zelený plastový poklop, ten není „pojízdný“ a měl
by být stále uzamčen a tím byl zajištěn správný chod podtlakového ventilu, který zajišťuje odsávání obsahu šachty. Spárou mezi poklopem a
terénem se přisává do gravitační kanalizace vzduch, potřebný pro dokonalou funkci celého systému. Vysoká vrstva sněhu, udává se 30 cm a
více, by také mohla ovlivnit správný chod.
U těžkých šachet, to jsou ty opatřené betonovým poklopem, je pojezd
možný jakýmkoliv dopravním prostředkem. Přivzdušnění ventilu je zajištěno PE hadicí 25 mm a kanalizace PVC potrubím 110 mm. Obě přivzdušnění se umísťují v blízkosti střešních svodů, nebo tam, kde nehrozí
poškození při zimní strojní údržbě chodníků.
Pokud by se obě potrubí natřela stejnou barvou, jako jsou střešní svody,
jejich dnešní „viditelnost“ by zmizela.
Věřím, že se budeme všichni k těmto šachtám chovat jako k vlastnímu
majetku. Jakékoliv poškození znamená problém. A těch již bylo během
výstavby dostatek.
Zdeněk Šváb, zastupitel

Bochořský zpravodaj, strana 4

Školička, školka, škola
Mateřská škola - Začal nám nový školní rok
V naší mateřské škole jsme 1. září zahájili nový školní rok maňáskovou
pohádkou „Budka v poli“. Děti se zájmem sledovaly příběh zvířátek, která si hledala nové bydlení.
Dokonce se tentokrát neobjevily ani žádné slzičky.

V tomto školním roce máme zapsaných 38 dětí, z toho 19 děvčat a 19
chlapců. V podzimních dnech, pokud ještě svítí sluníčko, využíváme
školního dvora a pískoviště, kde si děti moc rády hrají. Využíváme i školní zahradu, na které se děti učí rozpoznávat ovocné stromy a pojmenovávat keře. V chladnějších dnech chodíme na vycházky do okolí, kdy
sbíráme přírodniny a plody podzimu, nebo navštěvujeme místní hřiště u
sokolovny, kde děti zdolávají průlezky. V říjnu k nám do školky zavítá
maňáskové divadlo z Olomouce s pohádkou „O zatoulaném koťátku“.
Nově přijaté děti poznávají ve školce nové kamarády, učí se zacházet s
různým výtvarným materiálem, zpívají, tancují….. Kluci i holky se seznamují se základy práce s keramickou hlínou, budeme vyrábět kachlíky –
domečky a dráčky s otisky přírodnin. Nejstarší děti se učí hře na sopránové flétny v projektu „Veselé pískání – zdravé dýchání“. Všichni si přejeme, ať nás všechny čeká slunečné „babí léto“ a teplý podzim.
Kolektiv MŠ
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Základní škola
Naši prvňáčci
"Já už chodím do školy, čtu a píšu úkoly.

V aktovce mám slabikář, pouzdro, pero,
cvičky.

Domů nosím v deníčku jen samé jedničky."

Prvního září zavítalo do školy 9 nových školáků. Slavnostně byli přivítáni paní ředitelkou i panem starostou, složili slib prvňáčka
a od dalších dnů jsme se s chutí pustili do
práce.
Hrajeme si na obchod, počítáme nákupy,
peníze, zboží v obchodech. Motáme klubíč-

ka, hledáme ve slovech
první a poslední písmena.
Vytleskáváme a značíme
počty slabik.
Zpíváme, kreslíme, smějeme se.....zkrátka děláme
všechno proto, abychom se
spoustu věcí naučili, zapamatovali a hlavně, aby nás to bavilo.
To nejdůležitější bych zapomněla – všichni už umíme 1. písmenko - M
jako maminka.
Sylva Kostelníčková

Zprávičky ze základní školy
Nový školní rok je už v plném proudu. Žáci si po prázdninách zvykají
opět na své povinnosti a malí prvňáčci už znají cestu do školy. Letos jich
v naší republice zasedlo do školních lavic celých 118 tisíc.
V naší obci devět, 8 chlapců a jedna dívenka.
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Celkem naši školu letos navštěvuje 42 žáků a jsme trojtřídkou. Pedagogický sbor posílila nová paní učitelka Mgr. Silvie Krhutová, která se
stala třídní učitelkou 2. třídy (2. a 3. ročníku).
Třídní učitelkou v první třídě je paní učitelka Sylva Kostelníčková a třetí
třídu (4. a 5. ročník) již tradičně převzala paní učitelka Mgr. Hana Boudová. Vedoucí školní jídelny se od 01.08.2015 stala paní Lenka Břízová.
Marcela Červinková

Školní akce BESIP
Ve středu 09.09. proběhl v naší škole BESIP - den dopravní bezpečnosti.
Chlapci i dívky si procvičili jízdu na kole i znalost dopravní problematiky.
Mladší žáci splnili test pro chodce, starší žáci znalost dopravních značek.
Počasí nám přálo a tak jsme si celý den užili. Vítězové se těšili ze
sladkých i věcných odměn.
Marcela Červinková
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Klub seniorů
Prázdninové měsíce jsou za námi, před námi je podzim a s ním i chladnější počasí. Letos nám měsíce červenec a srpen dopřály mnoho krásných, letních dní, některých až tropických. Všichni jsme si je užili podle
svých představ a přání, ať už to bylo na koupališti, u moře, na chatě nebo jenom v příjemném chládku doma.
Členové klubu seniorů se stejně jako v minulých letech během prázdnin
nescházejí v sokolovně, ale tradičně si v červenci společně opékáme
uzeninu a v srpnu jezdíme na zájezd.

Letos jsme se v areálu chovatelů – býčárně sešli netradičně již v pátek
10.07. Něco dobrého k jídlu a pití jsme si donesli z domova a poté jsme
si k večeru opekli uzeninu. Příjemná nálada, povídání a společné zpívání
písniček už k této naší akci patří. Odpoledne uteklo jako voda a večer
jsme se spokojeni rozešli domů.
Srpen – v tomto měsíci klub seniorů pořádá pro své členy jednodenní
zájezd. Ten letošní se uskutečnil ve středu 19.08. Počasí nás trochu
zaskočilo, protože po krásných letních dnech přišlo v pondělí a úterý
před naším zájezdem chladné, deštivé počasí. Ale ve středu nám počasí
vyšlo. Vůbec nepršelo a občas i vysvitlo sluníčko. Ráno v 7 hodin jsme
odjeli do Valašského Meziříčí, kde jsme jako první akci měli domluvenou
exkurzi v Moravské gobelínové manufaktuře. Ta se zabývá výrobou ručBochořský zpravodaj, strana 8

ně vázaných koberců, tapiserií, gobelínů a restaurováním historických
tapiserií. Všichni jsme byli překvapeni nádhernými gobelíny, ať už
staršími, tak novými, které jsou vystaveny v místní galerii. Poznali jsme
také, jak se gobelíny a tapiserie opravují. Někteří z nás si vyzkoušeli, jak
se vážou uzlíky, když se vyrábí ručně vázaný koberec. Dozvěděli jsme
se například, že nejslavnějším dílem zdejší manufaktury je opona Národního divadla. S chodem manufaktury a s vystavenými díly nás seznámil
akademický malíř Jan T. Strýček. Po skončení prohlídky manufaktury
jsme se ještě ve Valašském Meziříčí přesunuli do Zámku Kinských.
Zámek do dnešní empírové podoby z původní správní budovy
rožnovsko-krásenského panství přestavěl v r. 1854 hrabě Eugen Kinský.
V zámku jsou instalovány dvě expozice.
První je věnována gobelínům a osvětlovacímu sklu. Druhá má
název „Jak se žilo na
zámku“. Ta ukazuje
dobově zařízené pokoje - pokoj hraběte
Kinského,
zámecký
salon, ložnici nebo
hernu dětí, kde je instalována
výstava
„Hračky ze zámku a
podzámčí“. Dopolední program našeho zájezdu jsme ukončili dobrým
obědem a poté jsme odjeli na Pustevny. Po cestě jsme ještě navštívili
Cyrilovo pekařství, které od roku 1996 vyrábí valašské frgály.
Samozřejmě jsme si je všichni koupili. Součástí areálu je i krámek a kavárna s pestrou nabídkou káv. Toho také mnozí z nás využili a při dobré
kávě a kousku frgálu jsme strávili příjemnou chvilku. Náš zájezd jsme
ukončili na Pustevnách. Jak všichni víte, Pustevny jsou nejvýznamnější a
nejnavštěvovanější horské středisko Beskyd. Název Pustevny vznikl tak,
že v polovině 18. století byla poblíž dřevěné radhošťské kaple zřízena
poustevna pro jednoho poustevníka. Posledním poustevníkem byl údajně Felix, který zemřel snad v roce 1784. Symbolem Radhoště a Beskyd
je socha pohanského boha slunce, hojnosti a úrody Radegasta. Nachází
se v polovině cesty na Radhošť. K soše Radegasta jsme nešli, zato jsme
si prohlédli nádherné stavby, které navrhoval slovenský architekt Dušan
Jurkovič ve slohu lidové secese. Jak už jsme napsali, počasí nám přálo,
takže jsme měli i pěknou vyhlídku na okolní krajinu. Večer jsme se
spokojeni vrátili domů (v Bochoři údajně celý den poprchávalo a bylo
chladno).
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V září jsme se již tradičně sešli v sobotu 12.09. odpoledne v sokolovně
na našem dalším setkání členů klubu seniorů. Popřáli jsme našim
srpnovým a zářijovým jubilantům, těm, kteří měli půlkulaté narozeniny,
jsme předali menší balíčky. Jubilanti si zatancovali své narozeninové
sólo a náš sbor jim zazpíval písničku na přání. Zhodnotili jsme činnost
klubu seniorů a domlouvali jsme se, co bude s klubem při neustálém
úbytků členů dále. Zveme mezi nás i další bochořské seniory, přijďte se
společně pobavit. Klub seniorů po 15 letech činnosti potřebuje omladit a
noví členové by přišli i s novými nápady.
Příští setkání členů klubu seniorů bude v sobotu 17.10. opět v sokolovně. Stejně tak prosincové, které bude 12.12., protože v pátek před
ním bychom chtěli uspořádat již 5. předvánoční minitrh, na který Vás již
nyní všechny srdečně zveme.
Za výbor klubu seniorů Anna Kavková

SDH - Jednotka požární ochrany
Od začátku roku do dnešního dne naše výjezdová jednotka zasahovala
na třech mimořádných událostech. V prvním případě zasahovala jednotka v nočních hodinách u požáru pouliční lampy, která začala hořet
zřejmě po technické závadě. Ve druhém případě se jednalo o technickou
pomoc u překopnutého plynového potrubí v důsledku provádění zemních
prací v obci, kdy bylo nutné evakuovat několik obyvatel z okolí místa
události. Těchto událostí s překopnutým potrubím již bylo v obci mnoho,
záleží však na dané situaci, kdy operační středisko vyhodnotí, zda je
nutné na místo události povolávat i dobrovolnou jednotku naší obce nebo
profesionální jednotka hasičského záchranného sboru vyřeší událost
sama.
Zatím poslední zásah byl, když jednotka vyjela na požár ultralehkého
letadla na letišti v Bochoři. Hasiči po příjezdu zjistili, že na startovní ploše
vzplál vírník, ale požár uhasil sám pilot ručním hasicím přístrojem. Hasiči
provedli protipožární opatření, odpojili ventil a baterii a zkontrolovali
letoun termokamerou. Celou událost si převzala k šetření Letecká amatérská asociace. Pilot utrpěl pouze drobné oděrky.
Pro zájemce o členství v jednotce požární ochrany naší obce připomínám, že mají možnost nás kontaktovat na kterékoliv akci pořádané
hasiči obce nebo na email rada.sdhbochor@seznam.cz, případně tel.
číslo 737 037 474.
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V podzimních a zimních měsících bude probíhat odborná příprava pro
členy zásahové jednotky, bližší informace budou na vývěsce na hasičské
zbrojnici.
Na výše uvedených kontaktech se můžete také dotazovat na věci týkající
se požární ochrany (pálení klestí, čištění komínů apod).

NEBEZPEČÍ V TOPNÉ SEZÓNĚ
Blíží se zima a brzy začne topná sezóna. Nepodceňte přípravu a
zkontrolujte si, nebo si nechte zkontrolovat, bezpečný stav vašeho topidla a komína. Jednou z nejčastějších příčin vzniku požárů, při kterých
dojde k úmrtí člověka, je špatný technický stav topidla nebo komínu.
Při provozu topidel a komínů je důležité dodržovat bezpečnostní zásady
a dodržovat lhůty pro čištění a kontrolu topidel a komínů.
Dnem 01.01.2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení vymezuje práva a povinnosti provozovatelů
komínů a topidel, a dále stanovuje lhůty pro jejich čištění, kontrolu a revize. Hasiči během topné sezóny vyjíždí pravidelně k velkému počtu požárů komínů nebo k požárům, které jsou způsobené nesprávným provozem
topidla.
Proto, aby nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku, dodržujte tato základní pravidla:
• počínejte si tak, aby při provozu topidla a komína nedocházelo ke vzniku požáru,
• dodržujte lhůty kontrol a čištění komínů podle nařízení vlády č. 91/2010
Sb.,
• dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidla a komína,
• zkontrolujte celistvost a neporušenost komínu, aby z něj neunikaly spaliny do místností,
• zkontrolujte prostupy komínů přes hořlavé konstrukce (stěny, stropy,
střechy),
• při instalaci a údržbě topidla dodržujte návod výrobce,
• pod a kolem topidla na tuhá paliva zajistěte nehořlavou podlahu nebo
podložku,
• i plynová topidla a jejich komíny se musí minimálně 1x ročně nechat
zkontrolovat odborně způsobilou osobou (kominík),
• pro všechny typy topidel zajistěte dostatečný přívod vzduchu,
• při přechodu z jednoho typu paliva na jiné nechte zkontrolovat komín
odborně způsobilou osobou,
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• v topidlech používejte k topení pouze palivo k tomuto topidlu určené,
pálení například odpadu výrazně snižuje životnost topidla i komínu,
• při topení vlhkým (čerstvým) dřevem, dochází k rychlému zarůstání komínů,
• topidla na tuhá paliva nezapalujte za pomoci vysoce hořlavých kapalin,
například benzínu, v těchto případech dochází k závažným popálením,
• nesušte oděvy a jiné textilie nad topidly na tuhá paliva,
• pozor na popel, i zdánlivě vychladlý popel může způsobit požár; popel
vždy skladujte v nehořlavých nádobách, mimo ostatní domovní odpad,
• správně vyčištěné a seřízené topidlo s komínem je také výrazně
úspornější při spotřebě paliva,
• pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,
volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112. Lhůty kontrol
a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a
kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku.
Lukáš Rada, zástupce velitele jednotky

„Bochořská sova“ v číslech.
Název akce: noční soutěže mladých hasičů v požárním útoku s vodou
Ročník: 14. ročník 19.09.2015.
Soutěžních družstev celkem: 99
Mladší žáci: 42
Starší žáci: 57
Počet zástupců obcí: 61
Počet okresů: 9
Nejvzdálenější družstvo: Brada-Rybníček (okr. Jičín) – 241 km.
„bedna“ kategorie mladší žáci:
1. Opatovice (PR), 2. Ludslavice (KM), 3. Popov (PV)
„bedna“ kategorie starší žáci:
1. Mysločovice (KM), 2. Brada-Rybníček (JC), Velká (PR)
Podrobné výsledky všech 14 ročníků najdete na www.bochořská sova
Němec Jiří
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Aktuality v „Hloužku“
Podzim v „Hloužku“
Dříve než se zmíním o podzimních aktualitách v „Hloužku“, tak se ještě
krátce vrátím k letní velmi úspěšné reprezentaci našeho střeleckého
družstva. Zúčastnili jsme se totiž tradiční mikroregionální soutěže v Domaželicích ve střelbě na asfaltové terče v disciplíně americký trap a
běžící zajíc na průseku. Naše tříčlenné družstvo po letech celou soutěž vyhrálo. Tato skutečnost byla také prezentována v Novém Přerovsku. Je zajímavostí že ve stejném dni současně v Domaželicích probíhal
fotbalový turnaj „starých“ pánů, který naše družstvo také vyhrálo. Takže
sobota 26. července dopadla pro všechny Bochořské reprezentanty
nadmíru úspěšně.
Během letních brigád jsme dokončili ještě tři samosypná krmítka pro
drobnou zvěř. Krmítka jsme rozvezli na vhodná místa a naplnili krmivem.
V tomto období velkých veder a sucha jsme se věnovali pravidelnému
přikrmování vypuštěných kachen na svodnicích a doplňování vody do
napájecích zařízení, která byla průběžně rozmístěna po honitbě. Velké
sucho je velkým nepřítelem drobné zvěře, protože jak člověk, tak i zvěř
potřebuje k životu vodu. Zejména potom zvěř mladá, která pak z neBochořský zpravodaj, strana 13

dostatku při růstu často hyne. Až plánované hony prokáží, nakolik bylo
letošní horké léto pro zvěř nepříznivé. Po skončených žních jsme zatím
mnoho úhynů neobjevili. To je dobré znamení.
Na letošní podzim máme naplánovány tři hony a jeden společný se sousedy z Vlkoše na kachnu divokou.
Během léta proběhla také změna názvu Mysliveckého sdružení na
Myslivecký spolek, z. s. Změna byla nutná z důvodu změny předpisu
nového Občanského zákoníku, kdy každé sdružení je povinné se ve lhůtě vydané právě podle tohoto předpisu přejmenovat. Změna je to však
spíše kosmetická, která na chod nebude mít vliv.
8.listopadu ve spolupráci s místní farností proběhne již 9. troubená
Svatohubertská mše. Tuto tradiční akci v dušičkovém čase opět budou
provázet trubači ze Zábřehu na Moravě, kteří k nám pravidelně jezdí a
ve svém plánu s námi počítají. Pozvánka na tuto tradiční podzimní mysliveckou slavnost bude ještě předem podpořena rozhlasovým hlášením.
Věříme, že si opět veřejnost nenechá ujít tuto nevšední událost, která se
koná pouze jednou ročně.
Za MS „Hloužek“ Bochoř Oldřich Kornel

Tělovýchova, sport
Bochoř poznává krásy naší republiky aneb 1. výprava do Lidečka Púlčínských skal - Horní Lidče se „Zálesákem“.
Letos v září se program sokola rozšířil o kroužek „Zálesák“. Zván je naprosto každý, kdo se chce buď naučit nebo jen zopakovat něco o přírodě
(poznávání rostlin, stromů, keřů), turistice (topo značky, práce s mapou a
buzolou, poznávání měst a krajin), zdravovědě (základy první pomoci) a
spousty dalšího, co k tomu patří. A jako bonus jednou za čas „vytáhnout
paty“ a rozjet se do krásných koutů naší země.
První z nás už nelenili a v pátek v 17 h jsme šli na první společnou vycházku do Včelínů. Cestou jsme ochutnávali dozrávající plody, poznávali
keře a stromy a nakonec jsme poznávali pár topo značek a pár měst a
památek z obrázků.
A konečně pár řádků k našemu prvnímu výjezdu, dál než jen do Přerova.
Vyjížděli jsme v pondělí 28.09.2015 v 8:15 vlakem. Začínali jsme v počtu
15, v Lidečku, kde jsme vystupovali, se k nám připojilo dalších 5. Tedy
Bochořský zpravodaj, strana 14

na první výpravu sestava opravdu slušná. Pak nás čekalo cca 12-13 km
pěšky, ale okolí za to stálo. Velkým zážitkem byl výšlap na Púlčínské
skály, výhled z nich byl nezapomenutelný. Následoval zasloužený oběd
v restauraci „Stodola“ a pak honem dolů z kopce na vlak.
Pokud počasí dovolí, rádi bychom stihli do zimy ještě aspoň jednu trasu.
Kam? Necháme se překvapit, co na nás Tom vymyslí. Tímto mu děkuji,
že se ujal organizace a ukázal nám, že u nás je opravdu KRÁSNĚ!
Fotky z výletu si můžete prohlédnout na obecních stránkách nebo na
Facebooku ve skupině Sokol Bochoř.
Kateřina Janáková

Turnaj ulic - Bochořan
V sobotu 29.08. se uskutečnil dlouho očekávaný 1. ročník Bochořského turnaje ulic v kopané. V areálu SK Bochoř proti sobě nastoupilo

celkem osm týmů, složených ze současných i bývalých obyvatel obce.
Turnaj vzbudil velký zájem u občanů, kteří jednotlivým kláním udělali vynikající atmosféru, ta v úmorném vedru hnala hráče kupředu. Po náročném celodenním turnaji vzešel vítěz premiérového ročníku – ulice
Náves. Vítězem byli ale všichni, kteří se zapojili a zasloužili se tak o
vznik nové tradice. Součástí programu nebyl ale pouze fotbal, nýbrž také
doprovodné aktivity. Po celý den
probíhaly soutěže o ceny pro děti,
které měly k dispozici pro pobavení i skákací hrad, či pěnu.
Doprovodný program zahrnoval i
turnaj ve stolním tenise a dovednostní soutěže ve střelbě míčem. Celým dnem turnaj provázel
DJ Kladivo, který se postaral jak o
vynikající kulisu, tak o taneční záBochořský zpravodaj, strana 15

bavu, která zakončila velmi povedený sportovní a kulturní den.
Ještě jednou bychom velmi rádi poděkovali těm, bez kterých by se tato
akce nedala uspořádat - sponzorům a lidem podílejících se na organizaci
a chodu turnaje. Doufáme, že se Vám 1. ročník Bochořského turnaje líbil
a příští rok se sejdeme znovu. Jak bylo avizováno, výtěžek turnaje byl
investován do rozvoje sportu v obci.
Konkrétně bylo do uzávěrky Bochořského zpravodaje nakoupeno následující: světelná výsledková tabule, dresy pro volejbalisty, branky pro
florbalisty, míče pro nohejbalisty a vybavení pro fotbalisty, jako například
sada bund, rozlišovací dresy, slalomové tyče, atd. Další pomůcky jsou v
řešení. Fotografie zachycující celý průběh turnaje naleznete na internetových stránkách www.facebook.com/BochorskyTurnajUlic.
Pořadatelé Bochořského turnaje ulic – Petr Vodička, Lukáš Kyselák,
Roman Sorokin, Zdeněk Horák ml.
Petr Vodička
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