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Vážení spoluobčané, milí čtenáři

Nyní si můžete zalistovat v prvním vydání Bochořského zpravodaje v letošním roce. Zatím je za oknem ještě
nepříjemné březnové počasí, ale i tak se život v obci nezastaví. Všichni vidíme, že se pomalu rozjíždí dokončovací
práce na nové kanalizaci a zase se začíná hovořit o problému kolem vybudování průmyslové zóny na letišti v katastru
naší obce. Hlavní otázkou je: s letištěm nebo bez něj? Naši zastupitelé a převážná část občanů jsou zastánci
průmyslové zóny s letištěm a s tímto přesvědčením jsem také vystupoval na setkáních přípravné expertní skupiny,
která v těchto dnech předkládá výsledky svých jednání k projednání ve vládě. S opačným názorem vystupovali
hlavně zástupci města Přerova a představitelé kraje, kteří prosazovali průmyslovou zónu bez letiště i přes vyšší investice
veřejných prostředků na vybudování náhradního záložního letiště a to o částku asi jedné miliardy tři sta miliónů. Všichni
jsou pro vybudování průmyslové zóny a tím i urychlení dostavby dálnice D1 Říkovice–Přerov. Nejen pro město Přerov,
ale i pro naši obec by vybudováni bylo přínosem. Vše však přináší své klady i zápory. Věřím, že klady převáží zápory
a dočkáme se v Bochoři menšího dopravního zatížení a větší pohody v běžném životě obce. Jsem přesvědčen, že při
rozhodování vlády zvítězí zdravý rozum, i když nikdy nikdo neví. Ušetřená finanční částka se dá proinvestovat jinak a
věřme, že účelně.
Vrátím se pár řádky k našim problémům a dění v obci. Všichni vidíme, že je život ovlivněn hlavně budováním
nové kanalizace. Kde se podíváme, tam vidíme stopy po nové kanalizaci. Všechno nese své úskalí, ale věřím, že s
naplánovanou srpnovou kolaudací půjde vše jen k lepšímu. Nyní jsme asi v polovině zkušebního provozu a pomalu
odstraňujeme zjištěné závady a nedostatky. Technologická část čistírny odpadních vod je celkem bez závad a dolaďují
se nějaké maličkosti, o čemž se přesvědčili zastupitelé obce a několik občanů při prohlídce přímo na čistírně. Vše se o
prohlídce dočtete v jiném článku zpravodaje.
Hlavní nedostatky se po zkušenostech při zkušebním provozu vyskytují v usazení šachet a jejich seřízení.
Na odstraňování zjištěných nedostatků se již také pracuje. Pomalu se začínají opravovat narušené chodníky a pak
bude následovat konečná úprava zelených ploch a asfaltování cest. Vše musí být ukončeno v termínu na konci
července. Proto bych chtěl upozornit občany, kteří ještě nejsou napojeni, aby provedli napojení v co nebližším
možném termínu. Současně bylo ve zkušebním provozu zjištěno, že je několik nemovitostí napojeno i s dešťovou
vodou. Tyto případy však budeme řešit konkrétně s vlastníky nemovitostí.
Připomínám, že po napojení na novou kanalizaci je třeba toto nahlásit p. Švábovi nebo přímo na OÚ.
Není však život v obci jen kanalizace. Musím se také zmínit o spolkovém a kulturním životě a hlavně poděkovat všem,
kteří se aktivně zapojují v této oblasti. Členové spolků hodnotili svou činnost na výročních schůzích a z přednesených
zpráv je vidět rozmanitost činností a všichni aktivní občané si mimo poděkování zaslouží hlavně obdiv. Pravidelně se
schází klub seniorů, zkvalitnila se práce SK Bochoř, kde vznikl aktivní odbor turistiky - Zálesák. Nesmím zapomenout
na SDH a jejich Noční sovu, ZŠ a MŠ, knihovnu, jejíž součástí je i Univerzita třetího věku.
Chci také všechny občany pozvat na hodové dny, které oslavíme 7.-9. května. Jistě se uvidíme na Hodové veselici,
tradičních výstavách, Hodovém odpoledni, na mši, v průvodu k Památníku padlých a dalším připraveném programu.
Všem přeji krásné jarní dny, pohodu při práci na zahrádkách, klidné soužití a toleranci mezi občany.

Ivan Michna, starosta

§ ŘÁDKY ZE ZASTUPITELSTVA §
Na následujících řádcích si Vás, Vážení spoluobčané, dovolím informovat o záležitostech, které byly
projednávány na zasedáních Zastupitelstva obce Bochoř (dále jen ZO) s pořadovými čísly 16 a 17.
Z minulého vydání zpravodaje Vám však dlužím podrobnější informace k rozpočtu obce na rok 2016, neboť
uzávěrka posledního loňského vydání byla před zasedáním zastupitelstva.
Zastupitelé tedy na svém 15. zasedání ZO schválili předložený rozpočet,
který vychází z úrovně 12,428 mil. Kč. Z těchto příjmů tvoří 9,435 mil. Kč
předpokládané daňové příjmy. Rozpočet je vyrovnaný a v této podobě nepočítá
se zapojováním prostředků z minulých let. Výdajová strana, vedle nezbytných
nákladů vynakládaných na běžný chod obce, zahrnuje i 1,6 mil. Kč na výdaje
mimořádné, či akce nerealizované v minulých obdobích. Předpokládaných
150 tis. Kč je vyhrazeno pro výdaje na komunikacích, 300 tis. Kč pro údržbu
dešťové kanalizace, odhadujeme cca 300 tis. Kč pro provoz splaškové
kanalizace a ČOV, za 100 tis. Kč by měla být pořízena nová studna na hřišti, 550 tis. Kč je vyhrazeno pro
bytové hospodářství, 150 tis. Kč pro pohřebiště a stejná částka pro další část rekonstrukce v lázních. Pro další
mimořádné výdaje rozpočet počítá s rezervou 1,5 mil. Kč.

● 16. zasedání ZO se konalo 20.1. 2016 a zastupitelé zde schválili plnění rozpočtu za rok 2015.

Rozpočet roku 2015 po zapojení dotačních prostředků činil 54,8 mil. Kč na straně příjmové a 54,4 mil. Kč na
straně výdajové, přičemž z nevyčerpaných prostředků minulých let bylo zapojeno 4,8 mil. Kč.
Zastupitelé byli informování o zájmu o odkoupení pozemků situovaných v rámci zamýšlené nové průmyslové
zóny v areálu bývalého letiště. Na základě tohoto zájmu bylo dohodnuto a schváleno vyhlášení záměru prodeje
dotčených pozemků.
Po vyčerpání pořadníků na rok 2016 byli osloveni občané k podávání svých žádostí s cílem vytvořit druhý
pořadník pro rok 2016. Zastupitelům byly v rámci schválené metodiky předloženy žádosti k vytvoření
anonymních pořadí a z celkového průměru pak vzešel pořadník č. 2 pro rok 2016. Bylo dohodnuto, že v
případě vyčerpání pořadníku č. 2 budou osloveni opět žadatelé z pořadníku č. 1. Oba pořadníky je možno
dohledat na obecních stránkách www.bochor.cz
Posledním schváleným bodem tohoto ZO byl plán kontrolního výboru na rok 2016.

● Na 17. zasedání se zastupitelé v úvodu vrátili k záměru na prodej pozemků v rámci areálu letiště. Armádní

Servisní, příspěvková organizace, která řeší odkup pozemků, v průběhu vyvěšení zaslala obci informaci o změně
nabídky, kde se snížila navrhovaná cena za pozemky. Zaslala také přihlášení k vyhlášenému záměru, o odkup
pozemků má stále zájem. Zastupitelé se dohodli pokračovat v jednání, sníženou cenu však neakceptovali.
Vzhledem ke zrušení původní panelové komunikace do Včelínů bylo rozhodnuto, že volné panely budou
využity na vybudování zpevněné plochy u ČOV. Na tuto akci bude vyhlášeno nabídkové řízení.
Zastupitelé byli seznámení s rozpočtovým opatřením starosty č. 1/2016.
Zastupitelé obdrželi materiály k prostudování a na ZO schválili roční závěrku obce Bochoř za rok 2015.
V souvislosti s obdobným nezbytným schvalovacím procesem byly takto předloženy a schváleny také roční
závěrky mateřské školy i základní školy. Na jejich schválené závěrky pak navazovaly žádosti na rozdělení
dosažených hospodářských výsledků a ponechání finančních částek z odpisů, jako další nezbytný schvalovací
krok k uzavření roku 2015. Ve všech případech byly navrhované body po projednání schváleny.
Vláda vydala Nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Tímto nařízením
se mění výše odměn zastupitelů obce. Novelizované nároky odměn zastupitelů byly dohodnutou metodikou
kráceny a předložený materiál následně zastupiteli schválen.
ZO projednalo návrh servisní smlouvy k obsluze ČOV. Vzhledem k potřebě upřesnění některých bodů schválení
odložilo na příští zasedání.
Následovala nezbytná informace ke kanalizaci, podrobnosti naleznete na jiném místě zpravodaje.
Spoustu příjemných jarních slunečných dní všem přeje Jiří Chrastina - místostarosta
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O dpady d n es a z í t r a …
Následující informace vycházejí z brožury Odpadové hospodářství v obci, kterou pro zástupce obcí vytvořil
Olomoucký kraj. Informace však mohou být užitečné nám všem, proto jsem si Vám dovolil předložit následující
výtah z této brožury:

Základní pojmy:
Komunální odpad:
Jedná se o veškerý odpad vznikající činností fyzických osob a subjektů zapojených
do systému obce, jehož původcem je obec.
Odpad podobný komunálnímu odpadu:
Má podobné vlastnosti jako komunální odpad, původcem není občan, respektive
obec, ale právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání.
Domovní odpad:
V legislativě není definován. Jedná se o odpad z denní spotřeby domácností.
Domovní odpad je součástí komunálního odpadu a je to ta část, která vzniká na
území obce a má původ v činnosti fyzických osob (nepodnikatelských subjektů).
Domovní odpad je hlavní složkou odpadu komunálního.
Jiné odpady:
Obec může dále produkovat další odpady z vlastní činnosti tedy ty, které přímo souvisejí s jejím provozem,
např. kaly z ČOV, stavební odpady, biologicky rozložitelné odpady z údržby veřejné zeleně, uliční smetky
apod.
Od 1. ledna 2015 jsou obce povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu,
konkrétně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů (BRKO).

Zákaz skládkování v roce 2024
Od 1. ledna 2015 platí nový Plán odpadového hospodářství České republiky pro roky 2015–2024. Zákonem je
zaveden zákaz skládkování platný od roku 2024. Příslušný paragraf v novele zákona o odpadech stanovuje, že
na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady
stanovené prováděcím právním předpisem.

Výkupy kovů
Platný zákon o odpadech již nyní vymezuje v § 18 obsáhlý soupis povinností spojených se sběrem a výkupem
odpadů, který má bránit tomu, aby byly především kovy z infrastrukturních a dopravních zařízení, strojů,
uměleckých děl či pietních a bohoslužebných předmětů protiprávně odcizovány a zpeněžovány ve sběrnách
surovin.
● -----------------------------------------------------------------
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Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024
Byl zveřejněn k 31. prosinci 2014 nařízením vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství
České republiky pro období 2015–2024. Do roku 2020 je cílem MŽP zvýšit celkovou úroveň přípravy odpadu
k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z papíru, plastu, skla i kovu nejméně na 50 % hmotnosti.
Prioritou pro BRKO je podle nového POH snížení jejich maximálního množství ukládaného na skládky nejvýše
na 35 % z celkové hmotnosti v roce 2020 oproti roku 1995. Z priorit POH, vyplývá i nezbytnost stanovit a
koordinovat síť zařízení k nakládání s odpady v regionech. Všechny kraje musejí následně do 18 měsíců,
tj. nejpozději do 30. června 2016, zpracovat své plány odpadového hospodářství.

Nejdůležitější změny v zákoně o odpadech platné od 1. ledna 2015
Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými
nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené
soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a
biologicky rozložitelných odpadů.
Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy s obcí využít
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného
obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.
Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí jsou povinni v souladu s obecně závaznou vyhláškou
obce komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí
určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným tímto zákonem.

Příprava nové legislativy

Platný zákon o odpadech pochází z roku 2001 a byl nesčetněkrát novelizován. Zákon se tak postupem času
stal značně komplikovaným a nepřehledným. Proto MŽP zamýšlí regulovat tuto oblast zcela nově. Připravuje
se nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností (baterie, elektrozařízení, pneumatiky,
vozidla s ukončenou životností). Nový zákon by měl vstoupit v platnost nejpozději v roce 2017.

Legislativa na úrovni obce

Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní
komunálních odpadů č. 1/2015 a Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů 2/2015.
Obě vyhlášky naleznete na stránkách obce www.bochor.cz.

Situace v Olomouckém kraji

Ročně obyvatelé Olomouckého kraje vyprodukují zhruba 180.000 tun zbytkového směsného komunálního
odpadu, který zůstává po vytřídění využitelných složek. Tento odpad se dosud ukládá převážně na skládky.
Legislativa nařizuje k 1. lednu 2024 tento odpad odklonit od skládkování a umožnit energetické využití
spalitelných složek.
● -----------------------------------------------------------------
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Třídění papíru (odevzdávání v obecním dvoře)
Předpokladem úspěšné recyklace je správné vytřídění papíru přímo v domácnostech.
Do kontejneru patří starý papír, noviny, časopisy, knihy, papírové obaly,
sešity, katalogy, krabice.
Do kontejnerů rozhodně nepatří mokrý, mastný či jinak znečištěný papír se zbytky
potravin či chemikálií, voskovaný papír, kopírovací papír, hygienické potřeby.
Odhození něčeho nepatřičného do tříděného kontejneru může způsobit znečištění
odpadu. To může zkomplikovat nebo dokonce znemožnit další využití někdy i
celého obsahu nádoby.
Recyklace
Princip recyklace papíru je založen na získávání papírenských vláken, která
následně mají celou řadu použití. Papírenská vlákna se získávají rozmixováním
papíru na řídkou kaši v nádrži s vodou. Recyklace v papírnách je nejrozšířenější
metodou, jak starý papír opětovně použít, přestože má své limity dané neustálým
zkracováním vláken. Tímto způsobem může být papír recyklován až sedmkrát.

Zajímavosti
• 90 % papírových obalů v Česku se recykluje a znovu využije
• 50 kg starého papíru vytřídí průměrně česká domácnost za jeden rok

Co patří a nepatří do kontejneru na plasty

Do žlutého kontejneru nebo speciálního pytle patří sešlápnuté PET lahve,
plastové tašky, obaly od kosmetiky, folie a další výrobky z plastu.
Naopak, nikdy do žlutých kontejnerů nevhazujte obaly znečištěné chemikáliemi a
s velkým nánosem zbytků potravin, podlahové krytiny a novodurové trubky.
Dotřiďování:
Obsah žlutého kontejneru nelze pro recyklaci využít hned. Nejprve se musí na
dotřiďovací lince rozdělit na PET lahve, folie, duté plastové obaly, polystyren a
směsný plast. Každý z těchto druhů se pak zpracovává samostatně. Nejrozšířenější
a zpracovateli zároveň nejžádanější plastový odpad - PET lahve - se navíc dotřiďují
ještě podle barev.
Recyklace:
Roztříděné a slisované plasty se odvezou z dotřiďovací linky ke zpracovatelům,
kde se dále drtí, perou a přetvářejí na suroviny pro výrobu finálních produktů.
Nejběžnějším produktem recyklace plastů je tzv. regranulát, což je vstupní
surovina pro výrobu nových plastů v podobě malých „peciček“. Regranulované odpadní plasty najdete ve
většině nových plastových výrobků.

Zajímavosti
• 50 PET lahví stačí k výrobě jedné fleecové bundy
• více než 100 000 tun plastu se vytřídí v Česku během jednoho roku
● -----------------------------------------------------------------
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Co patří a nepatří do kontejneru na sklo

Do kontejnerů na sklo patří víceméně jen obalové (láhve od vína, alkoholických
a nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, zavařenin, zeleniny, apod.)
a tabulové sklo.
Autoskla, zrcadla, drátoskla nelze zpracovat a pozor - porcelán a keramika nemají
se sklem nic společného a nové sklo se z nich nedá vyrobit – patří do směsného
komunálního odpadu, nikoliv mezi sklo!
Třídění a dotřiďování:
Ve svém okolí můžete narazit na kontejnery zelené barvy určené pro barevné i
čiré sklo. Pokud máte poblíž i kontejnery bílé barvy, patří do nich pouze čiré sklo.
Na speciálních automatických linkách vybavených optoelektrickými čidly, které
jsou umístěné většinou přímo ve sklárnách, se sklo z barevných kontejnerů zbaví
veškerých nežádoucích příměsí.
Recyklace:
Do výrobní směsi je možné přidávat až 80 procent střepů, což pro sklárny znamená
obrovské úspory energií a také náhradu původních surovin. Z roztavené hmoty je
možné vyfouknout nebo odlít nové výrobky. Velkou výhodou skla je, že ho lze
recyklovat neomezeně stále dokola.
Zajímavosti
• 82 % skleněných obalů se v Česku recykluje a znovu použije
• 76 tisíc kontejnerů na sklo je rozmístěno v České republice

Kovy

Kovové plechovky, traverzy, rámy jízdních kol a kočárků, plechy, kryty, výrobky ze slitin kovů (dural, mosaz,
bronz, apod.) se odkládají na obecním dvoře nebo při sběrech pořádaných SDH.
Zajímavosti
• 95 % energie se ušetří při výrobě hliníkové plechovky z recyklátu
• 1100 kg železné rudy se ušetří díky recyklaci jedné tuny oceli

Bioodpad

Rostlinné zbytky z kuchyně, např. slupky od brambor, zelenina, ovoce, také čajové sáčky či kávová sedlina,
tráva, listí, ořezy stromu ze zahrad, to vše patří do kompostérů. Pokud občané nemají zahradu a kompostér, lze
tento materiál odevzdávat do speciálního kontejneru na bioodpad na obecním dvoře.

Vysloužilá elektrozařízení

Vysloužilé lednice, televizory, počítače, vysavače, drobné spotřebiče jako telefony, kalkulačky, žehličky, fény,
elektrické hračky se odevzdávají na obecním dvoře při vyhlášení jejich odběru nebo do prodejen elektra.
Drobná zařízení lze odkládat do speciálního kontejneru ve vestibulu obecního úřadu. Výbojky a zářivky pak
mohou občané odkládat při vyhlášení jejich odběru s nebezpečným odpadem.
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Baterie

Použité baterie a monočlánky se mohou odevzdávat do speciálních boxů, které se nacházejí v prodejnách, kde
mají baterie v sortimentu, na úřadech či v obchodních centrech. Speciální vhozy jsou umístěné i na kontejneru
na drobné elektro ve vestibulu obecního úřadu.

Stavební sutě

Dají se takřka 100% znovu využít díky mobilním drticím linkám. Vzniklý materiál nachází uplatnění ve
stavebnictví a je náhradou primárních surovin (písek, štěrk, apod.). Jejich likvidaci si však musíme vyřešit
všichni samostatně na vlastní náklady na specializovaných skládkách (nejbližší v Lověšicích).

Textil

Do speciálních kontejnerů na textil (u hasičské zbrojnice) patří staré obnošené oblečení
a boty. Neměly by však být špinavé nebo jinak znečištěné. Optimální je odevzdání ve
svázaných balících.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, barvy, zářivky,
akumulátory, motorové oleje a podobně, odkládejte pouze v obecním dvoře po vyhlášení odběru. Využíváme
pravidelných mobilních svozů. Nepoužité a staré léky odevzdávejte do lékáren.

Objemný odpad

Nábytek, koberce, sutě, sanitární technika a jiný objemný odpad lze odevzdávat průběžně do speciálního
kontejneru v obecním dvoře, je jen třeba dodržovat vyhlašované otevírací dny.

Další informace o problematice naleznete na:
www.mvcr.cz/sprava/mistni stanoviska Ministerstva vnitra k obecně závazným vyhláškám
www.kr-olomoucky.cz oficiální stránky Olomouckého kraje
www.jaktridit.cz obecné informace o třidění odpadů
www.jaksetociodpady.cz informace o odpadové problematice v Olomouckém kraji
www.ekokom.cz stránky Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s.
www.asekol.cz stránky kolektivního systému ASEKOL
www.sberne-dvory.cz vyhledávač sběrných dvorů ve vašem okolí
www.cervenekontejnery.cz informace o sběrných nádobách na drobné elektro
www.elektrowin.cz stránky kolektivního systému ELEKTROWIN
JCH
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P r o h l í dka

Č OV

V neděli 28.2. 2016 si zastupitelé obce společně prohlédli naši novou
mechanicko–biologickou ČOV. Prohlédli si podtlakovou stanici a
v ní 3 vývěvy, které „nasávají“ do dvou zásobníků splašky z celé
obce a Včelínů. Když byly přečerpávány splašky ze zásobníků do
rozdělovacího objektu, bylo možno vidět, jak se ve stíraném sítě
zachycují pevné látky, pro další procesy nepotřebné, až škodlivé a
padají do popelnice. Jako na objednávku se otevřela elektroklapka v
rozdělovacím objektu a mohli jsme vidět „nátok“ splašků do reaktoru, ve kterém dochází k biologickému
čištění. Druhý reaktor byl ve fázi „čištění“ a to z ČOV nevytéká vyčištěná voda. Mohli si však prohlédnout
zachycené vzorky z nátoku a i výtoku a porovnat se vzorkem pitné vody. Nepatrný „barevný“ rozdíl mezi
vyčištěným vzorkem a pitnou vodou se určitě sníží po zprovoznění mikrofiltrace biologicky vyčištěné vody.
Dodavatel technologie vlastního čištění ji uvede do provozu po úpravě potřebného množství kyslíku v procesu
čištění. Množství kyslíku nejde stanovit matematickým vzorcem. Vše ovlivňuje složení splašků, „ jejich
doprava“ na ČOV a mnoho jiných faktorů. Dle našich dosavadních zkušeností s dodavatelem technologie
čištění věřím, že v termínu zkušebního provozu budou všechny „mouchy“ vychytány a ČOV splní velmi
přísné limity stanovené vodoprávním orgánem.
Dále si mohli zastupitelé prohlédnout důležitou technologickou místnost a to míchárnu. Zde se pomocí dvou
dmýchadel, podle mě - kompresorů „vyrábí“ kyslík potřebný pro život mikroorganizmů, které v reaktorech
„požírají nečistoty“ – biologicky čistí odpadní vodu. A v sousední místnosti „srdci ČOV“ - el. rozvodně
společná prohlídka končila. Na
monitoru jednoho rozvaděče bylo
možno sledovat, jaká fáze čištění v
jednotlivém reaktoru probíhá, kolik
hodin zbývá do ukončení cyklu a
mnoho dalších hodnot. Nakoukli
jsme i do skladu náhradních dílů
a potřeb pro opravu a údržbu ČOV
a kanalizace, včetně WC pro
obsluhu ČOV.
Než jsme se rozešli k nedělnímu
obědu, „probrali“ jsme před ČOV
mnoho věcí souvisejících se
stavbou. Také jsme viděli chod
náhradního zdroje el. energie
– elektrocentrály, která zajistí
nouzový provoz ČOV v době
výpadku energie v síti.
Jako zastupitel jsem pravidelně
přítomen na jednání ZO a tam
podávám společně se starostou
veškeré informace o stavbě pro nás
dostupné. Na posledním zasedání ZO byla podána informace o postupu prací a způsobu odstraňování závad
a nedodělků, ke kterým se dodavatel stavby zavázal. Musím konstatovat, že účast občanů na tomto zasedání
byla určitě nejnižší za dobu, co jsem v zastupitelstvu. Proto mě udivuje množství zaručených informací a
zpráv o množství poruch a způsobů jejich oprav, o kterých jsem se v poslední době dověděl.
Co a jak se bude opravovat je uvedeno v předávajícím protokole stavby, závady, které se projeví v 5 leté
záruční době jsou a budou „reklamovány“ a odstraňování bude kontrolováno. Taky bude kontrolováno
špatné napojení občanů na splaškovou kanalizaci, kdy na splaškovou
kanalizaci nejsou napojeny všechny „zdroje odpadních vod“, nebo
naopak je napojena i dešťová kanalizace. Toto neoprávněné napojení
nemovitostí ze strany stavby je nyní řešeno. A neoprávněné napojení
„dešťáků“ ze strany občanů bude řešeno dle zákona, protože dešťové
vody do podtlakové kanalizace nepatří a jsou v současné době hlavní
příčinou problémů na kanalizaci. Informace o stavu kanalizace a ČOV
o problémech, závadách, způsobu odstraňování atd. můžu objektivně
podat se starostou i já. Nejvíce informací však získáte svou účastí na
pravidelném zasedání ZO.
Šváb Zdeněk
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S POLEČENSKÝ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI
Silvestrovský ohňostroj
Tradiční silvestrovský ohňostroj v Bochoři
proběhl v loňském roce s několika změnami.
Tou nejzásadnější bylo jeho přesunutí od
parku na hřiště. SK Bochoř nachystal pro
účastníky doprovodný program v podobě
vypouštění balónků s přáníčky a opékání
špekáčků, což se setkalo s velkým zájmem
nejen těch nejmenších. Jelikož teplota
nevystoupala příliš nad nulu, bylo přichystáno
i něco dobrého na zahřátí. Jakmile odbila
devatenáctá hodina, zástupci SDH Bochoř
odpálili očekávaný ohňostroj, čímž završili
povedený večer.
Za SK Bochoř Petr Vodička
Večer stolních a deskových her
První sobotu letošního roku uspořádal Sportovní klub
Bochoř „Večer stolních a deskových her“. Zábavního
programu se v sokolovně zúčastnili zástupci všech
generací, kteří mohli poměřit síly v různých hrách či
soutěžích. Zatímco někteří si vybrali hry vědomostní,
jiní upřednostnili například hry sportovní či logické.
Zkrátka všichni si přišli na své. Těšíme se na další
podobně vyvedený tematický večer.
Fotografie a pozvánky na další akce naleznete na
oficiálním facebookovém profilu SK Bochoř:
www.facebook.com/skbochor.
Za SK Bochoř Petr Vodička
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1. ROČNÍK HALOVÉHO TURNAJE V KOPANÉ
Sérii zimních akcí pořádaných SK Bochoř uzavřel v sobotu 5.3. 2016 1. ročník turnaje v mini kopané. Turnaj
byl hrán v sokolovně za účasti 12. týmů. Akce se zúčastnili bývalí i současní hráči z Bochoře, tým z Želatovic
a Čekyně. Ozdobou turnaje byly nejen fotbalové dovednosti, radost ze hry a výborná atmosféra, ale i ženský
tým. Gratulujeme Navry týmu k vítězství a všem zúčastněným děkujeme za účast.
Za SK Bochoř Lukáš Kyselák

ZÁLESÁK
Vážení a milí spoluobčané,
jak jsem již v minulém zpravodaji zmínil, že v letošním roce nebudeme zahálet, tak to se i vyplnilo. Hned
z kraje nového roku, jsme uspořádali novoroční výšlap na Švédské šance a v únoru jsme šli ze Salaše do
Roštína.
Novoroční výšlap byl po pravdě díky nestálosti počasí taková
sázka do loterie. Všichni co se jej zúčastnili, mi určitě dají
za pravdu. Ráno a celou noc před ním pršelo a pršelo (děda
Komárek by to určitě řekl lépe) a vidina dobrého počasí se
velice rychle vytrácela. Ale i přes tyto potíže jsme byli stále
plní optimismu a tajně věřili, že vše vyjde.
Ráno se organizátoři sešli na hřišti a zahájili přípravy. Názory
na to jestli půjdeme či nepůjdeme, se různily a přitom jsme
chystali vše potřebné. Padli i jiné návrhy kam bychom mohli
v tom „krásném“ počasí jít, ale nakonec jsme rozhodli, že díky
tomu že pár dní před tím sněžilo a že i mrzlo, tak bude cesta
chůze schopná. A udělali jsme dobře. Pomalu jak se blížila
desátá hodina tak i
přibývalo účastníků a my jsme přivařovali svařák jak na běžícím
páse.
Přestalo pršet a vyrazili jsme na Švédské šance. Cesta probíhala
skvěle. Někteří se ještě utíkali domů přezout , nebo doobléct, ale
nahoru jsme došli všichni a v pořádku. Celou cestu byla mlha a vlezlé
počasí, ale vyzbrojeni domácími dobrotami jsme vše překonali.
Nahoře na šancích každého zúčastněného čekala odměna ve formě
svařáku, pro děti čaje a špekáčky na opečení. A aby ta odměna
byla úplně dokonalá, tak i ti nahoře se nad námi slitovali a během
● ----------------------------------------------------------------
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opékání špekáčků a popíjení svařáku, nebo čaje padla mlha a
nám se naskytl nádherný výhled na Přerov a jeho okolí včetně
Bochoře a to vše umocněno sluníčkem. Prostě co si více přát.
Cestou zpět do Bochoře se v ulicích Moštěnice strhla
spontánní koulovačka, které se zúčastnily úplně všichni. Počet
zúčastněných byl ohromující ba přímo úžasný a myslím, že
mnoho lidí překvapil. Věřím, že tak v hojném počtu se budeme
účastnit i dalších výšlapů.
Na závěr k novoročnímu výšlapu bych chtěl všem, kteří
pomohli s jeho přípravou a organizací poděkovat.
Leden utekl jako voda a měli jsme tady únor a v plánu zálesáka byl další výšlap a to ze Salaše do Roštína.
Sice měli jsme to v plánu už
v loňském roce, ale počasí
nepřálo a tak jsme vyrazili
až teď. A udělali jsme dobře.
Opět jsme se sešli na nádraží
v Přerově v hojném počtu a
nasedli do vlaku a jeli. Sice
paní průvodčí měla nějaké
problémy, ale my jsme si
to nenechali nikým zkazit.
Ze Salaše nás čekal hned z
kraje trochu prudší kopec k
rozhledně, ale námaha byla
vykoupena nádherným výhledem z rozhledny, která nad obcí stojí teprve od loňského roku.
Po té jsme nabrali směr Bunč a cestou jsme si prohlédli loveckou chatu Hubertku, kamenný most v lese tzv.
Italský a osvěžili jsme se u studánky u Lvích hlav. Na Bunči si každý dal na co měl chuť a po odpočinku a
nasycení, se skupina rozdělila
na dvě části a každá vyrazila
jiným směrem, ale se
stejným cílem a to Roštín.
Ta pomalejší skupina s dětmi
šla kratší cestou a druhá měla
v plánu zhlédnout skalnatý
vrchol Jeřabčina a hlavně
pozůstatky prvorepublikové
dálnice. Vše jsme stihli a
viděli a první skupinu došli u
Roštínské kaple.
Autobus i vlak v Kroměříži
jsme stihli, i když to bylo tak tak, ale to patří k tomu. Bez toho vzrůša by cestování nebylo cestováním.
A co nás čeká dál? Tak hned v březnu půjdeme takový krátký okruh okolo Štramberka, v dubnu pojedeme do
Chropyně vlakem z Věžek a po prohlídce zámku půjdeme pěšky do Bochoře a čeká nás v lese malé překvapení
a v květnu pojedeme do Adamova a čeká nás malé speleologické dobrodružství v jedné nepřístupné jeskyni,
která bude v květnu na pár dní otevřena a s průvodcem můžeme do ní nahlédnout. Jak již předtím, tak i teď
budou všechny informace předem uveřejněny na stránkách obce, na facebooku SK a obecním rozhlasem.
Na závěr bych chtěl všem poděkovat za účast na všech akcích oddílu Zálesák a věřím, že tomu bude i nadále
a že nás bude čím dál tím víc, kteří chtějí poznat něco nového a trochu se i přiučit.
Za oddíl Zálesák Tomáš Volek
● ----------------------------------------------------------------
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K lu b se n io r ů
Členové Klubu seniorů Bochoř se na
základě ankety, kterou mezi sebou
uspořádali rozhodli, že i přes velký úbytek
členů, budou v činnosti klubu seniorů
pokračovat také v roce 2016. K 1. lednu
2016 má klub seniorů 30 členů.
Popis činnosti KS v loňském roce jsme končili našim předvánočním minitrhem a prosincovým setkáním. Poté
jsme se ještě sešli na Vánočním punči pod Vánočním stromečkem a někteří se byli podívat na Silvestrovský
ohňostroj, který byl na hřišti u sokolovny.
Činnost KS jsme podrobně popsali ve druhém čísle Bochořského zpravodaje v roce 2015. V letošním roce v
ní budeme pokračovat. To znamená, že každou druhou sobotu v měsíci se sejdeme v sokolovně. V červenci si
v areálu „Býčárny“ opečeme uzeninu a v srpnu uspořádáme jednodenní zájezd.
Naše první letošní setkání se uskutečnilo v sobotu 13. února. Na něm jsme zhodnotili činnost KS v loňském
roce a popřáli jsme si všechno nejlepší do nového roku. Několik let bylo toto setkání prezentováno jako
Papučový bál se soutěží o nejlepší papuče, ale již v loňském roce byla tato tradice zrušena pro malou účast
soutěžících. Tradicí však zůstalo blahopřání jubilantům. Popřáli jsme našim lednovým a únorovým jubilantům,
tradicí zůstává také jejich narozeninové sólo a písnička na přání. V letošním roce 8 našich členů oslaví „kulaté“
narozeniny.
Březnové setkání na které každoročně zveme seniory z Vlkoše se uskuteční v sobotu 12. března. Na něm také
tradičně společně oslavíme MDŽ a připomeneme si, že se takto setkáváme již více jako 10 let.
výbor klubu seniorů

Č S CH Z O Bo c h oř
V neděli 6.3. se konala výroční členská
schůze naší organizace.
Úkolem výroční zprávy za rok 2015 bylo
zhodnocení činnosti organizace a nastínění
úkolů na rok 2016.
V uplynulém roce měla naše místní
organizace 11 členů, kteří odchovali
108 kusů králíků, 198 kusů drůbeže 100
holubů a 105 kusů okrasného ptactva.
Svými odchovy jsme se mohli pochlubit a
zúčastnit se 15 různých výstav a to jak v okolních vesnicích, tak regionálních a celostátních.
Prioritou je ovšem naše již tradiční jarní výstava drobného zvířectva, pořádaná v rámci hodových oslav.
Důležitá byla naše účast na regionální výstavě Moravy a Slezska v Přerově a na celostátní výstavě v Lysé nad
Labem. Z těchto výstav jsme přivezli řadu ocenění: 6 pohárů a 29 čestných cen.
V letošním roce bude naší snahou odchovat co nejvíce mláďat a opět se zúčastnit okolních výstav a hlavně té
naší domácí v květnu. Tímto vás všechny srdečně zveme. Při hodování nezapomeňte zajít do „býčárny“!
Po prohlídce našich chovů máte možnost příjemně si posedět a ocenit také náš bufet.
Na schůzi jsme si také nostalgicky zavzpomínali na časy minulé. Zároveň jsme vzdali úctu dvěma našim
dlouholetým členům, kteří v loňském roce zemřeli. Přítel Zdeněk Kornel z Bochoře a přítel Juraj Moroz z
Kozlovic.
Je velká škoda, že chovatelství, jako krásný i užitečný koníček má čím dál méně příznivců.
Přidejte se. Naše heslo je „ pro krásu, radost, užitek“.
● ----------------------------------------------------------------
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M AT E Ř S K Á Š K O L A
LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ
Péče o výslovnost dětí v MŠ je součástí každodenního působení pedagogů na děti a je zapracována do školního
vzdělávacího programu. Vad řeči bohužel každým rokem přibývá a je již téměř pravidlem, že skoro každé
dítě má nějaký logopedický problém. Nejčastěji se jedná o špatnou výslovnost sykavek, R, Ř ale také K, F,
CH, L či jiných hlásek. Objevují se i závažnější problémy, které ve většině případů řeší logopedky v Přerově
na specializovaných pracovištích. Náprava vad probíhá formou individuálních cvičení dítěte s učitelkou,
ale hlavní práce je však na rodičích. Také časové zvládnutí je velmi individuální. Některé děti zvládnou
problém v krátké době, pro některé je to dlouhodobá záležitost. Ve společných hrách a aktivitách s dětmi v
MŠ procvičujeme mimiku, gymnastiku mluvidel, sluchová rozlišení zvuků a sluchovou pozornost. U starších
dětí se zaměřujeme na rozpoznávání hlásek ve slovech, provádíme prstovou gymnastiku, rytmizaci říkadel a
mnohé další cvičení. Také rozvoj celkové pohyblivosti dětí podporuje řečový vývoj. Domníváme se, že trend
zhoršující se řečové vybavenosti dětí souvisí s tím, že děti tráví hodně času u počítačů, tabletů či televize. Tyto
technické vymoženosti sice u dětí rozvíjejí různé znalosti a schopnosti, ale nenutí je k verbální komunikaci a
snaze domluvit se. Dětem pak činí velký problém soustředit se na mluvený projev, naslouchat druhým, vnímat
čtený text a jeho obsah. Dalším následným problémem je, že děti špatně reagují na slovní pokyny a nedokáží
dobře komunikovat s vrstevníky. Bez počítačů se v dnešní době již neobejdeme, ale je vhodné tuto činnost
kompenzovat také pohybem či jinými činnostmi. Jde nám o všestranný rozvoj dětí. Tak nám nezbývá než
popřát všem rodičům hodně zdaru a trpělivosti nejenom při nápravě řeči, ale i při výchově svých potomků.

VESELÉ PÍSKÁNÍ - ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ V MŠ
Nejstarší děti v naší mateřské škole se již tradičně seznamují se základy hry na zobcovou flétnu. Dětem je
zábavnou formou nabízeno provádět především dechovou gymnastiku, což znamená posilovat dýchací svaly
a hluboké brániční dýchání. Po zvládnutí správného dýchání se kluci a holky postupně seznamují se základy
hry na flétnu. V průběhu roku se většinou naučí zahrát pět tónů, které pojmenováváme dětskými jmény /např.
Honzík, Amálka, Cecilka…/. Děti rytmizují jednoduchá říkadla a písničky a posléze se snažíme melodii
„hrát“. Je to docela velké úsilí, ale není nad to, když náš malý soubor zahraje jednoduchou písničku. Když
se dětem hra podaří, mají i ony radost a společně se odměníme potleskem. Hra pomáhá dětem nejenom ve
vnímání a poslechu hraných tónů, ale má i ozdravný charakter. Pomáhá při nemocech dýchacích cest, astmatu
a dechové rehabilitaci. Jsme rádi, že děti hrají, neboť se touto metodou učí nejen správně dýchat, ale získávají
nenásilnou formou lásku k hudbě.
● ----------------------------------------------------------------
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Aktuality v „HLOUŽKU“
Od minulého vydání zpravodaje už uplynul nějaký čas a proto je dobré se trochu pozastavit a poohlédnout zpět.
S končícím rokem vždy končí lovecká sezóna, ale zároveň zdaleka nekončí myslivecké starosti v následném
období. Během zimního času je vždy nutné dbát na zajištění krmiva a zásobování všech mysliveckých zařízení.
K tomuto účelu je třeba za pomoci techniky krmivo dovézt pak vyskladnit, přeložit, napytlovat a odvozit a
to často v blátě nebo v dešti tak jak kdo má ve svém čase volnou chvíli. V loňském roce jsme rozmístili
v honitbě samosypné zásobníky, které nám dělají opravdu radost, protože je evidentní, že je zvěř hojně
navštěvuje. Stopy u krmelců a spotřebované krmivo mají vypovídající hodnotu o početních stavech, které
pravidelně vyhodnocujeme. V letošním roce bylo celostátní sčítání zvěře stanoveno na sobotu 20.2. Účastní se
ho všechny spolky v ČR a to povinně. Zjištěné stavy se evidují v příslušných výkazech a posílají se na odbor
myslivosti, který z nich následně připravuje budoucí kroky v oblasti péče o zvěř a plánů lovu. Zde je dobré
říci, že loňský rok byl v oblasti lovu na Přerovsku slabší, protože díky suchu a celkové nepřízni počasí některé
sousední spolky společné hony ani nepořádaly. My jsme lovili, ale byli jsme spíše výjimkou. Letošní zima
je již téměř minulostí takže již alespoň trochu můžeme říct, že mírná zima je docela dobré znamení pro naše
hospodaření s přicházejícím jarem.
V jarním období nás čeká tak jako vždy několik brigád na vyčištění sypáků dále výsadba ovocných stromů na
vytipovaných místech, vyčištění svodnice a příprava na vysazení kachen.
Během jara se také otevírají brokové střelnice v okolí (Dřevohostice, Domaželice, Pavlovice, Troubky a další)
kde je možné si pravidelně potrénovat střelbu a zacházení se zbraní. V období jara totiž lov neprobíhá a je
dobré čas od času této možnosti ke střelbě využít, aby potom následný lov mohl proběhnout s naprostou
rutinou. Při této příležitosti se ještě zmíním, že naše střelecké družstvo v letošním roce obhajuje první místo
na pravidelné střelecké soutěži mikroregionu v červenci v Domaželicích, takže trénink bude opravdu potřeba.
Věříme, že zabojujeme a do Bochoře tu medaili přivezeme.
Oldřich Kornel

ZNAK OBCE
Psal se rok 1990, bylo krátce po změně politický poměrů a po prvních demokratických
volbách. Noví zastupitelé se rozhodli požádat o nový obecní znak. Jednak to
vyžadovaly nové okolnosti, a také se blížily oslavy 700 let obce Bochoř.
Z předložených návrhů byl vybrán a realizován návrh heraldika Miroslava Pavlů ze
Zlína. Návrh schválila heraldická komise při Parlamentu České republiky v prosinci
roku 1993. Slavnostní předání nového znaku proběhlo na parlamentní půdě v únoru
1994. Převzetím by pověřen tehdejší místostarosta obecního zastupitelstva pan
Jiří Chrastina.
Obec Bochoř užívala v minulosti vrchností udělenou a schválenou pečeť, jejíž otisk
je zatím znám z roku 1709. Pečeť kruhového tvaru, o průměru 3 cm, nese v obrazovém
poli radlici a plot sestávající ze čtyř kůlů, obepnutých lodyhami divokého chmele. Nad plotem se nachází motiv
jetele, pod plotem je umístěn další rostlinný motiv, patrně ječmenné klasy. Na sklonku 19. století užívala obec
na místo pečeti úředního oválného razítka v horizontální poloze. V obrazovém poli nese razítko vyobrazení
pluhu.
Z pečetního obrazu byl převzat návrh na obecní znak. Znak zobrazuje ve středem děleném štítu, v jeho horní
polovině plot o čtyřech kůlech zlaté barvy na modrém poli, v dolní polovině probíhají čtyři modrobílé vlny.
V symbolech upozorňuje plot na starou zemědělskou tradici obce, vlny pak na zdejší lázeňský pramen.
V tomto článku jsem částečně citovala záznam z brožurky, vydané k 700. výročí obce Bochoř.
Tento článeček jsem napsala hlavně pro děti, žáky i dospívající, kteří se učí, a hlavně se zajímají o místo svého
rodiště a bydliště, aby věděli jaký má naše obec znak a co tento znak vyjadřuje.
Helena Vyvážilová, kronikářka
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VODĚNÍ MEDVĚDA

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠIBŘINKY
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