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Vážení čtenáři, milí spoluobčané.

Pomalu nám končí léto a začíná jedno z krásných ročních období - podzim. Všichni žijeme na vesnici

a převážná část vlastníme nějaké zahrádky a pozemky, které vyžadují nutnou údržbu. Chtěl bych všechny
občany na úvod požádat o pomoc při udržování nejen svých, ale i pozemků veřejného prostranství,
jako jsou chodníky a přilehlé prostory vlastních nemovitostí a rodinných domů. Pracovníci obce se
snaží udržovat obecní prostory, ale i přes veškeré úsilí jsou situace, kdy většinou vlivem nepříznivého
počasí, nestíhají a nebo se nějaké nedostatky přehlédnou. Stávají se i takové případy, kdy nezodpovědní
občané neplní své základní povinnosti, jako například při třídění odpadu a ke kontejnerům odkládají
věci, které tam nepatří a mají se skladovat na sběrném místě tomu určeném. V našem případě to je
obecní dvůr, kde je možnost využití velkokapacitních kontejnerů. Také na přebytky ze zahrádek je nutné
používat kompostéry a nebo kontejner na již zmíněném místě. V souvislosti s ukončenou kanalizací
také upozorňuji občany na OZV, která zakazuje parkování na veřejných zelených plochách.
Musíme si všichni uvědomit, že je naší povinností se opět podřídit režimu, před zahájením budování nové
kanalizace. Na závěr k tématu bych konstatoval, že při projíždění mnoha obcemi vidím a je mi líto, že
úprava veřejných prostranství není také taková i u nás. Nelze vše svádět na budování kanalizace, to přece
nesouvisí s nesklízením nádob na komunální odpad, pohazování předmětů u kontejnerů jako na Drahách,
Chmelničkách a v ostatních ulicích. Proto si kladu otázku co jsou to za občané kterým tato skutečnost
nevadí – kde není moje tam mohu všechno??? Současně se omlouvám všem těm, a je jich naprostá většina,
kteří do této skupiny nepatří.
A nyní trochu aktuálně k nové kanalizaci. V současnosti je v obci dokončena veškerá podtlaková
kanalizační síť a je napojena na podtlakovou stanici s čistírnou odpadních vod. Majitelé všech
rodinných domů a staveb v obci jsou povinni se napojit k nové podtlakové kanalizaci, dle zákona o č.
274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jeho změn. V obci máme k dnešnímu dni
napojeno přibližně 85 % nemovitostí, ostatní jsou neobydlené nebo stavební místa. Z našich aktuálních
záznamů vyplývá, že jen asi 10 majitelů obydlených nemovitostí zatím nepochopilo nutnost napojení.
Seznam těchto vlastníků nemovitosti bude předán na vodoprávní úřad a budou nuceni předložit
platné povolení k likvidaci odpadních vod a jejich pravidelný odvoz, určený výpočtem dle kapacity
řádně povolené jímky. Musím také upozornit ty občany, kteří provedli jen fiktivní napojení, nebo částečné
použití napojení na stávající dešťovou kanalizaci, že i tyto případy se budou řešit jako porušení zákonu.
Takovou situaci zjistíme při odběru vzorků z výtoku kanalizace dešťových vod. Zde hrozí sankce orgánu
životního prostředí a následně se tato sankce promítne do výše stočného, které tak postihne všechny občany.
Vybudovaná kanalizace byla v těchto dnech zkolaudována a bylo vydané kolaudační rozhodnutí.

Zkušební provoz nám ukázal nějaké nedostatky, které již byly částečně odstraněny. Tyto však nebránily
a nebrání plynulému provozu kanalizace. Důsledkem nesprávného napojení některých nemovitostí (napojení
i s dešťovými vodami), nám vzniká problém na kanalizační sítí, hlavně na jejích koncích. Proto apeluji na
všechny takové vlastníky, aby provedli řádné napojení a oddělení dešťových vod. Při kontrole, za deštivého
počasí jsme již několik rodinných domů zjistili a budeme situaci dále monitorovat. Všechny tyto příčiny mají
vliv na výpočty stočného a technologii kanalizace.
Prosím všechny občany, aby nás při zjištěných problémech neprodleně kontaktovali
(p. Michna – 602 514 385, p. Šváb – 605 248 046, OÚ 581 202 635).
Závěrem chci občany upozornit, že nadále se budou provádět úpravy kolem šachet, venkovních ploch, bude
se dokončovat cesta ve Včelínech a výsadba narušených prostranství při budováni kanalizace.
Zatím jsem upozorňoval jen na samá negativa, ale není vše tak černé. Máme i světlé stránky. Už neskáčeme
přes výkopy, nechodíme po blátě, ale hlavně život v obci jde dál. Minulý týden proběhl patnáctý ročník
noční hasičské soutěže pro mladé hasiče a hasičky – ojedinělá soutěž v celé republice – SOVA. Zúčastnilo
se až ke stovce družstev a v areálu sokolovny se pohybovalo víc než tisíc účastníků a diváků. Velkolepá
akce a dík členům SDH v Bochoři a jejich pomocníkům. Pravidelně se scházejí senioři, zpříjemňují si život
a jsou reprezentací obce. Kvituji a chválím činnost sportovního klubu s jejich členy, včetně oddílu „
Zálesák“. Je slyšet také o mysliveckém spolku Hloužek, zahrádkářích a chovatelích.
Ti všichni patří nesmazatelně k naší obci a dokazují to při sólo akcích a nebo společně při organizování
jiných kulturních akcí a hlavně se podílejí na přípravě a průběhu již tradičních hodových slavnostech. Nesmím
zapomenout také na základní a mateřskou školu, které jsou také hodně vidět v životě obce. Připomínám
(pro ty, kteří neví), že po dlouhých letech máme obsazenou faru a vlastního pana faráře. Zatím se jen
seznamujeme a jsme nápomocni při úpravě fary, ale jsem rád a věřím, že bude přínosem pro život v
obci. Já zastávám názor, že obec bez kostela, školy, školky, hospody a spolků není tou správnou obcí!!!!
Ostatní již nechám na poslední číslo letošního roku, kde bude jistě prostor pro kladné hodnocení.
Všem přeji krásný podzim a příjemné sousedské soužití.
Ivan Michna, starosta
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§ ŘÁDKY ZE ZASTUPITELSTVA §
Na následujících řádcích si Vás, vážení spoluobčané, dovolím informovat o záležitostech, které byly
projednávány na zasedání Zastupitelstva obce Bochoř (dále jen ZO) s pořadovým číslem 22, které se
konalo 20.07.2016.
ZO schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a Smlouvy
o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností
SIGNALBAU, a. s. s podzmocněncem panem Ing. RP na ulici Partyzánská. Předmětem smlouvy je zřízení
nového odběru, vybudování zemní kabelové přípojky NN pro připojení pozemku.
Zastupitelé dále schválili uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., zastoupenou společností Vegacom. Jedná se o uložení optického kabelu
na obecním pozemku.
Na základě minulého zasedání a v souladu s Čl. 3 Směrnice o veřejných zakázkách č. 1/2014 zadal starosta
požadavek na vypracování cenové nabídky na zhotovení průkazů energetické náročnosti pro obecní budovy.
Oslovil tři firmy, které své nabídky zaslali. Komise pro nabídková řízení nabídky posoudila a doporučuje
zastupitelům ke schválení výběr firmy Energetický Audit s. r. o. Přerov. Zastupitelé následně předložený návrh
schválili.
Protože srpnové zasedání zastupitelstva nebylo svoláno, mohu Vám v tuto chvíli pouze přiblížit program
nejbližšího zasedání. Toto se uskuteční ve středu 21. září 2016 a program bude následující:
1. zahájení
2. kontrola plnění usnesení
3. plnění rozpočtu za 1-6/2016
4. Rozpočtové opatření č. 5/2016
5. úprava čerpání sociálního fondu
6. odpis nedobytných pohledávek
7. kanalizace novostaveb RD ul. Hliník, úhrada vybavení podtlakových šachet
8. oprava komunikace u RD č. p. 60 a 62 v k. ú. Bochoř
9. nabídka na odkup nemovitosti
10. žádost Mysliveckého spolku Hloužek Bochoř, z. s. o dotaci
11. žádost Římskokatolické farnosti Bochoř o finanční příspěvek
12. žádost SK Bochoř o příspěvek na činnost klubu
13. informace k nové metodice řešení problematiky nočního klidu
14. diskuse
Přeji Vám příjemné prožití podzimních dnů, hodně sluníčka a dlouhé „babí léto“.

Jiří Chrastina, místostarosta

● -----------------------------------------------------------------

strana 3

-------------------------------------------------------------- ●

S POLEČENSKÝ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI
II. ročník Bochořského turnaje ulic

V sobotu 27. 8. 2016 Sportovní klub Bochoř, z. s. uspořádal
dlouho očekávaný II. ročník Bochořského turnaje ulic v
kopané. V areálu SK Bochoř proti sobě nastoupilo celkem
8 týmů, složených ze současných i bývalých obyvatel obce.
Po loňské premiéře vzbudil turnaj velký zájem u občanů, kteří
o něm dlouhé týdny dopředu diskutovali. I tato skutečnost
napomohla tomu, že fanoušci jednotlivých ulic všem kláním
vytvořili vynikající atmosféru, která v typicky letním počasí
hnala hráče kupředu. Po náročném celodenním turnaji, který
se skládal ze skupinových a vyřazovacích fází, vzešel
vítěz druhého ročníku – ulice Přerovská. Oceněny byly i jednotlivé výkony: nejlepší střelec – Vojtěch
Horák, nejlepší hráč - Ondřej Kyselák a nejlepší brankář – Jiří Němec.
Součástí programu nebyl ale pouze fotbal, nýbrž také
doprovodné aktivity. Po celý den probíhaly soutěže o ceny
pro děti ve všech věkových kategoriích, které měly k dispozici
pro pobavení i skákací hrad, či pěnu, kterou připravili hasiči
z SDH Bochoř. Doprovodný program zahrnoval možnost
zahrát si stolní tenis a dovednostní soutěže ve střelbě míčem.
Velkým lákadlem bylo určitě i fotbalové utkání vdaných a
svobodných žen, které mělo obrovskou podporu publika. Celý
den turnajem provázel DJ Kladivo, který se postaral jak o
vynikající kulisu, tak o taneční zábavu, která zakončila velmi
povedený sportovně-kulturní den. Chtěl bych poděkovat těm,
bez kterých by se tato akce nedala uspořádat - sponzorům a
lidem, kteří se podíleli na organizaci a chodu turnaje. Věřím,
že i druhý ročník Bochořského turnaje ulic se všem líbil a příští
rok se opět sejdeme.
Fotografie zachycující celý průběh turnaje naleznete na internetových stránkách:
www.facebook.com/skbochor.

Za SK Bochoř Petr Vodička
● -----------------------------------------------------------------

strana 4

-------------------------------------------------------------- ●

FOTBALOVÉ OKÉNKO
První srpnovou neděli se opět rozjel kolotoč fotbalových utkání. Stejně jako v loňské sezóně, hrají muži
SK Bochoř Okresní soutěž skupiny A v již ověřeném tříkolovém systému zápasů. Nově se tým, který loni
skončil na 6. příčce, zúčastnil Poháru FAČR. V prvním kole dokázali muži SK Bochoř po výsledku 4:2
postoupit přes TJ Sokol Polkovice. Nad jejich síly však už byl FK Brodek u Přerova, který po těsném
výsledku 1:2 postoupil dále.
Novinkou letošní sezóny je v Bochoři slosovatelné vstupné, kdy vyjma klasických vstupenek si mohou
fanoušci zakoupit také slosovatelnou vstupenku za 15 Kč. Někteří se tak pak mohou v poločasové přestávce
těšit na zajímavé ceny.
Tým, který po nových pravidlech o přestupech hráčů, natrvalo opustilo kvarteto: Ondřej Kyselák (FK
Kozlovice), Ondřej Bartók (FC Želatovice), Vojtěch Horák (FC Beňov) a Michal Vrána (TJ Sokol Újezdec
u Přerova) mile rád přivítal z hostování odchovance Víťu Rytíře a Tomáše Černoška, které v kolonce
příchozích hráčů doplnil nákup hráčů Vojáčka, Novohradského a Dorta.
Soupiska čítající 19 jmen s ambicemi postoupit po 2 letech opět zpět o soutěž výš vkročila do soutěže
domácí prohrou 2:6 s Říkovicemi. V 2. kole na hřišti nováčka, avšak velkého favorita soutěže KMK Zubr
Bochoř na mladý tým nestačil a prohrál 4:0. První výhru zaznamenal tým pod taktovkou kapitána Romana
Sorokina o týden později s Tovačovem „B“ (4:1). Na to navázala další výhra v Polkovicích 1:2. V domácím
zápase 11. září s FK Brodkem u Přerova „B“ následovala třetí výhra v řade (4:2).
Tým je tak po 5 zápasech na 4. příčce.
Mimo mužskou kategorii reprezentuje obec v soutěži také tým dorostů, který byl nucen se pro nadcházející
sezónu spojit s týmem dorostů ze sousedního Vlkoše. Fakt, že dětí se zájmem o fotbal a obecně sport je čím
dál méně dokládá také rozhodnutí fotbalového svazu, že letošní sezónu dorostů je nutno pro nedostatek týmů
spojit s okresem Prostějov. V důsledku význam slova okresní soutěž znamená jet k některým venkovním
utkáním přes 50 Km. Trenérské duo Petr Vodička a Petr Stiskal i tak se svými svěřenci dělají vše proto, aby
s konkurence schopným týmem dosáhli toho nejlepšího umístění. Svá domácí utkání hraje v letošním roce
spojený tým pod názvem SK Bochoř – Sokol Vlkoš na hřišti ve Vlkoši.
Na jaře 2017 budou naopak „naši“ dorosti hrát všechna svá domácí utkání na hřišti v Bochoři.
Společně všichni věříme, že si bochořský fotbal opět najde své příznivce a podaří se naplnit stanovené
cíle.
Za oddíl kopané SK Bochoř, z. s. Lukáš Kyselák
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Zkušební provoz nám ukázal nějaké nedostatky, které již byly částečně odstraněny. Tyto však nebránily
a nebrání plynulému provozu kanalizace. Důsledkem nesprávného napojení některých nemovitostí (napojení
i s dešťovými vodami), nám vzniká problém na kanalizační sítí, hlavně na jejích koncích. Proto apeluji na
všechny takové vlastníky, aby provedli řádné napojení a oddělení dešťových vod. Při kontrole, za deštivého
počasí jsme již několik rodinných domů zjistili a budeme situaci dále monitorovat. Všechny tyto příčiny
mají vliv na výpočty stočného a technologii kanalizace.
Prosím všechny občany, aby nás při zjištěných problémech neprodleně kontaktovali
(p. Michna – 602 514 385, p. Šváb – 605 248 046, OÚ 581 202 635).
Závěrem chci občany upozornit, že nadále se budou provádět úpravy kolem šachet, venkovních ploch,
bude se dokončovat cesta ve Včelínech a výsadba narušených prostranství při budováni kanalizace.
Zatím jsem upozorňoval jen na samá negativa, ale není vše tak černé. Máme i světlé stránky. Už neskáčeme
přes výkopy, nechodíme po blátě, ale hlavně život v obci jde dál. Minulý týden proběhl patnáctý ročník
noční hasičské soutěže pro mladé hasiče a hasičky – ojedinělá soutěž v celé republice – SOVA.
Zúčastnilo se až ke stovce družstev a v areálu sokolovny se pohybovalo víc než tisíc účastníků a
diváků. Velkolepá akce a dík členům SDH v Bochoři a jejich pomocníkům. Pravidelně se scházejí senioři,
zpříjemňují si život a jsou reprezentací obce. Kvituji a chválím činnost sportovního klubu s jejich členy,
včetně oddílu „ Zálesák“. Je slyšet také o mysliveckém spolku Hloužek, zahrádkářích a chovatelích.
Ti všichni patří nesmazatelně k naší obci a dokazují to při sólo akcích a nebo společně při organizování jiných
kulturních akcí a hlavně se podílejí na přípravě a průběhu již tradičních hodových slavnostech. Nesmím
zapomenout také na základní a mateřskou školu, které jsou také hodně vidět v životě obce. Připomínám
(pro ty, kteří neví), že po dlouhých letech máme obsazenou faru a vlastního pana faráře. Zatím se jen
seznamujeme a jsme nápomocni při úpravě fary, ale jsem rád a věřím, že bude přínosem pro život v
obci. Já zastávám názor, že obec bez kostela, školy, školky, hospody a spolků není tou správnou obcí!!!!
Ostatní již nechám na poslední číslo letošního roku, kde bude jistě prostor pro kladné hodnocení.
Všem přeji krásný podzim a příjemné sousedské soužití.
Ivan Michna, starosta
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§ ŘÁDKY ZE ZASTUPITELSTVA §
Na následujících řádcích si Vás, vážení spoluobčané, dovolím informovat o záležitostech, které byly
projednávány na zasedání Zastupitelstva obce Bochoř (dále jen ZO) s pořadovým číslem 22, které se
konalo 20.07.2016.
ZO schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a
Smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci
společností SIGNALBAU, a. s. s podzmocněncem panem Ing. RP na ulici Partyzánská. Předmětem smlouvy
je zřízení nového odběru, vybudování zemní kabelové přípojky NN pro připojení pozemku.
Zastupitelé dále schválili uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., zastoupenou společností Vegacom. Jedná se o uložení optického kabelu
na obecním pozemku.
Na základě minulého zasedání a v souladu s Čl. 3 Směrnice o veřejných zakázkách č. 1/2014 zadal starosta
požadavek na vypracování cenové nabídky na zhotovení průkazů energetické náročnosti pro obecní budovy.
Oslovil tři firmy, které své nabídky zaslali. Komise pro nabídková řízení nabídky posoudila a doporučuje
zastupitelům ke schválení výběr firmy Energetický Audit s. r. o. Přerov. Zastupitelé následně předložený
návrh schválili.
Protože srpnové zasedání zastupitelstva nebylo svoláno, mohu Vám v tuto chvíli pouze přiblížit program
nejbližšího zasedání. Toto se uskuteční ve středu 21. září 2016 a program bude následující:
1. zahájení
2. kontrola plnění usnesení
3. plnění rozpočtu za 1-6/2016
4. Rozpočtové opatření č. 5/2016
5. úprava čerpání sociálního fondu
6. odpis nedobytných pohledávek
7. kanalizace novostaveb RD ul. Hliník, úhrada vybavení podtlakových šachet
8. oprava komunikace u RD č. p. 60 a 62 v k. ú. Bochoř
9. nabídka na odkup nemovitosti
10. žádost Mysliveckého spolku Hloužek Bochoř, z. s. o dotaci
11. žádost Římskokatolické farnosti Bochoř o finanční příspěvek
12. žádost SK Bochoř o příspěvek na činnost klubu
13. informace k nové metodice řešení problematiky nočního klidu
14. diskuse
Přeji Vám příjemné prožití podzimních dnů, hodně sluníčka a dlouhé „babí léto“.
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Volejbal
V září loňského roku jsme pomýšleli na zrušení volejbalu v
Bochoři. Scházeli jsme se v bídném počtu, který stačil tak tak
na sestavení jednoho týmu. To pro nás byla nepředstavitelná
myšlenka. Volejbal byl v Bochoři, co si já jako dítě pamatuji.
Naši rodiče chodili poctivě jednou týdně hrát a v sezónu
úspěšně objížděli turnaje. A my měli podobné plány! Sháněli
jsme nové hráče, kde to jen šlo a naše snaha se vyplatila.
Najednou nás nebylo osm, ale šestnáct. A my mohli pomýšlet
na pořádné tréninky, dobrou hru a to nejdůležitější – účast na
volejbalových turnajích v okolí.
Chtěli jsem dobře vypadat a reprezentovat nejen sportovní
klub, ale i Bochoř. Díky finančnímu daru od organizátorů
1. ročníku turnaje ulic, jsme si pořídili krásné dresy, které mají úspěch všude, kde zrovna hrajeme.
Konečně máme tým, dokonce hned dva, nové kvalitní míče, máme dresy - teď je jen provětrat. Poprvé jsme
se v nich ukázali na vánočním mini turnaji v Beňově, který se uskutečnil 28. 12.2015. Obsadili jsme
6. místo z 8 a poznali partu příjemných lidí. Podruhé jsme Bochoř reprezentovali v Citově (,,Jarní volejbalový
turnaj“), kde jsme skončili poslední, ale to nás neodradilo od přihlášení na další turnaj. Ten se konal
21. 5.2016 ve Slavíči a výsledek byl o kousek lepší – předposlední. :) Následovaly dva turnaje ve Věžkách,
které se uskutečnily 9. 7.2016 a 6. 8.2016. Z prvního (,,O přeborníka mikroregionu Moštěnka“) jsme
odjížděli o poznání veselejší. Ještě aby ne, když jsme v rukou drželi hned dva poháry za 2. a 3. místo. Druhý
(,,O pohár starosty“) už bohužel pohár nepřinesl, ale to nám nevadilo. I tak jsme si dobře zahráli
a užili skvělou atmosféru, která je ve Vežkách již tradicí. V menší pauze mezi turnaji jsme se utkali s bývalými
i současnými hráči Bochoře v plážovém volejbale. Velké díky patří organizátorům a rodině Dresslerů, za
vynikajíci pohoštění, obsluhu, příjemně strávenou sobotu a možnost turnaj uskutečnit v domácím prostředí.
Poslední turnaj, který jsme absolvovali, byl ve Vlkoši 3. 9.2016. Zde bylo přihlášených neuvěřitelných
12 týmů a my odjížděli s krásným 6. místem. Pro nás osobně to bylo úžasné zakončení sezóny. Už se těšíme
na příští rok!
Za celý náš oddíl, chci poděkovat našim manželům, manželkám, rodičům atd., že nás podporují a umožňují
nám reprezentovat a hlavně dělat, co nás tak baví. Víme, že někdy je to náročné, být celý den sám s ratolestmi,
ale my si vás za to vážíme a DĚKUJEME! Další velké díky patřím našim novým spoluhráčům, kteří dojíždí
z Přerova a díky nim může náš oddíl stále fungovat. A poslední velké dík patří našim skalním fanouškům,
kteří když mohou, přijedou a
fandí tak, jak žádní jiní! :)
Já osobně děkuji mým
spoluhráčům, za skvělé pondělní
tréninky, na které se vždy těším
a vím, že z nich budu odcházet
s úsměvem od ucha k uchu, za
trpělivost na turnajích a celkově
za skvělou partu, kterou jsem
měla tu čest poznat.

Za volejbalový oddíl
Kateřina Janáková
● -----------------------------------------------------------------
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ZÁLESÁK
Vážení, milí spoluobčané.
Oddíl Zálesák, jak již v minulém zpravodaji informoval, tak přes prázdniny nezahálel. Během prázdnin
jsme podnikli dva cyklovýlety a myslím, že byly velice zdařilé.
Jako první výlet jsme se rozhodli, že pojedeme do Tovačova na zámek přes les a Lobodice. Ráno byl sraz na
točně a po krátké domluvě byl náš první cíl v Lobodicích v restauraci. S malými rozestupy jsme postupně
všichni dojeli a hned si dávali nějaký ten mok na další cestu. Po malém občerstvení jsme pokračovali až
do Tovačova na zámek. Byla chvíle času, než jsme šli na prohlídku a tak bylo rozhodnuto toho využít a už
jsme šlapali dvě stě schodů na věž zámku. Výhled se nám naskytnul více než úžasný. Viditelnost skvělá a to
pomohlo zapomenout na bolavé nohy z cesty a výstupu na věž. Po té proběhla prohlídka zámku a jak jsem
zjistil, většina účastníků nevěděla, co za krásy skrývá, neboť na ně byli poprvé.
A jak už to na výletech bývá, tak o nějaké vzrůšo nebývá nouze a i na tomto nechybělo. Sotva jsme opustili
zámek, tak se přihnala bouřka a ta nás zahnala do restaurace a to jsme ještě zjistili, že jedno kolo má defekt.
Naštěstí díky zručnosti DJ Kladiva byl tento defekt odstraněn a my po nasycení a napojení mohly vyrazit
pomalu domů. Jenže tím ještě nic nekončilo, protože po špatné domluvě účastníků došlo k rozdělení celé
skupiny na dvě skupiny a to v podstatě té menší, ale zase nejstarší, pomohlo, že dojeli domů za sucha. My
zbývající jsme se sice snažili prvou skupinku dojet, ale u letiště nás dostihla další bouřka, a když řeknu,
že po tři sta metrech jízdy, bylo jedno, jestli máme pláštěnky, nebo jestli jedeme kaluží, tak vůbec nelžu.
Všichni jsme byli během té chvíle durch mokří a na silnici bylo dvacet centimetrů vody. Naštěstí nikdo
neonemocněl a dojeli v pořádku.

Druhý výlet byl vybrán do Rymic u Holešova. Počasí přálo, bylo nádherné a tak nám nic nebránilo než ráno
vyrazit. Cesta byla mírně do kopce a i z kopce, ale to už k tomu patří. Někteří účastníci si zkusili, že šlapat
do kopce není zase tak jednoduché.
Do Rymic cesta uběhla skvěle a po zakoupení vstupenek do místního skanzenu, jsme s paní průvodkyní
vyrazili na jeho prohlídku. Prohlídka byla velice zajímavá a poučná. Mladší ročníky se ledacos dozvěděli
nového o životě našich předků a ti starší zase vzpomínali, jak když byli malí, tak různé věci běžného života
používali a dokonce používají dodnes. Po té nás kola z Rymic dovezla až do Kroměříže, kde jsme usedli
k lahodnému moku a někteří ke kávě a zákusku. To vše bylo završeno krásnou přehlídkou posádkových
hudeb, neboť zrovna v ten den probíhalo v Kroměříži jejich pravidelné setkání. Po menší kultuře, jsme
kopli do pedálů a už mířili do Zářičí. To byla naše poslední zastávka, kde jsme vyhodnotili, že výlet byl
velmi zdařilí a že se už těšíme na další a to buď pěší a nebo cyklo.
Touto cestou bych rád poděkoval všem účastníkům za skvělou účast a atmosféru na všech výletech
a doufám, že i nadále se budou zúčastňovat těchto akcí a nalákají další účastníky.

Za oddíl Zálesák Tomáš Volek
● -----------------------------------------------------------------

strana 10

-------------------------------------------------------------- ●

● ----------------------------------------------------------------

strana 11

------------------------------------------------------------- ●

Klub seniorů
Pomalu končí léto, skončila doba prázdnin a dovolených, školáci nastoupili do školy a my členové klubu
seniorů se od září znovu setkáváme na našich pravidelných měsíčních setkávání v sokolovně.
To zářijové proběhlo v sobotu 10. září. K dobré náladě nám zahrála hudební skupina DUO při jejichž
písničkách si někteří z nás zatancovali ale většinou zazpívali.
Protože v červenci a srpnu se v sokolovně nescházíme, popřáli jsme na zářijovém setkání všem jubilantům,
kteří v měsících červenci, srpnu a září slavili své narozeniny. Písničky na přání, narozeninové sólo
a zazpívání ŽIVIJÓ je již tradice. I přes malý počet zúčastněných se všichni dobře bavili.
V červenci jsme se v pátek 15. července sešli jako
každoročně v „Býčárně“, kde jsme si opekli uzeninu. Při
příjemném povídání a vůbec dobré náladě jsme prožili
opět jedno pěkné odpoledne.
V srpnu, ve středu 17. srpna, jsme byli na jednodenním
zájezdě. Dopoledne v 10 hodin jsme měli domluvenou
prohlídku zámku ve Vizovicích. Před ní jsme si prohlédli
nádherný zámecký park, navštívili zámeckou cukrárnu s
výbornou domácí čokoládou a prohlédli zámeckou galerii
s výstavkou např. ozdobených vánočních stromečků. Po
prohlídce a dobrém obědě jsme odjeli do Modré. Zde
jsme navštívili expozici „Živá voda“.
V podzemním tunelu, který se nachází v hloubce 3,5
m pod vodní hladinou jsme si prohlédli ryby, které zde žijí. Po levé straně tunelu jsou ryby chladných
vod, horských potoků a řek, např. jelci, lipani, pstruzi a další. Pravá strana patří velkým rybám, typickým

obyvatelem je kapr, z dravců pak štiky, candáti nebo sumci. Raritou zde jsou jeseteří – tažné ryby, které
dříve migrovaly z Černého moře až do řeky Moravy. Všechny z nás hlavně svou velikostí překvapily vyzy
velké – největší sladkovodní ryby světa. Některé měřily téměř 2 m. Součástí areálu je i Archeoskanzen
Modrá – Velkomoravské sídliště středního Pomoraví. Tento jsme si prohlédli jen zvenčí. Kdo jsme byli na
tomto místě poprvé, byli jsme velmi příjemně překvapeni.
Další zastávkou na našem zájezdě byla návštěva nádherné barokní basiliky na Velehradě. Prohlídka
s průvodkyní trvala asi 1 hodinu. Dozvěděli jsme se např., že basilika byla postavena na románských
● ----------------------------------------------------------------
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základech, jejichž část je vidět před vstupem do basiliky. Průvodkyně nás podrobně seznámila i s interiérem
stavby. Prohlídka byla velmi poučná, mnoho nového jsme se dozvěděli. Basilika s přilehlými budovami
a areálem byla v dubnu 2008 prohlášena za národní kulturní památku. Po pěkném slunečním dnu a plni
nových zážitků jsme se večer vrátili do Bochoře.
Říjnové setkání se uskuteční v sobotu 15. října opět od 14:30 hodin v sokolovně.
Senioři, kteří máte chuť se alespoň 1 x za měsíc společně pobavit, zapojte se do činnosti klubu seniorů.
Klub seniorů byl založen již v r. 2000 a počet členů se z různých důvodů velmi snížil. Protože se noví
členové nehlásí, vypadá to, že klub seniorů přestane v obci svou činnost vykonávat.
				
Výbor klubu seniorů
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M AT E Ř S K Á Š K O L A
ŠKOLIČKA ZAČÍNÁ
Prázdniny byly prima, ale utekly jako voda.
Začal nový školní rok a kluci a holky se opět
setkali ve školce. Naši nejstarší kamarádi
jsou již v 1. třídě a do školky nastoupily
kromě stávajících dětí i děti nově zapsané.
Pro tento školní rok máme zapsaných
39 dětí, z toho 21 chlapců a 18 děvčat. Ve
školce provádíme spoustu zajímavých aktivit
– např. výtvarné, hudební, pohybové, rádi
posloucháme pohádky, hrajeme různé hry
a také trávíme volný čas na školním dvoře
nebo na vycházkách. Při pobytu venku
pozorujeme podzimní přírodu
a začínáme sbírat podzimní plody. Už se
těšíme, jak budeme přírodniny dále výtvarně
zpracovávat. Máme ještě v zásobě spoustu
nápadů, které chceme s dětmi postupně
plnit.

PODZIMNÍ VÝSTAVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ve dnech 4. a 5. listopadu 2016
chceme v MŠ uspořádat tradičně
netradiční
výstavu
tentokrát
na téma“ podzim očima dětí i
dospělých.“ Ke shlédnutí budou
výrobky dětí z MŠ i ZŠ z keramiky,
přírodnin či papíru. Výstavu
doplníme dary podzimu a různými
aranžmá. Bližší informace najdete
na pozvánkách a plakátcích ke
konci měsíce října.

kolektiv MŠ
● ----------------------------------------------------------------
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Z á k l a d n í Š KOLA
Ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok. Nejvíc si jej užili naši noví prvňáčci. I když pro ně škola nebyla
úplnou novinkou, v rámci spolupráce s mateřskou školou zde již byli nakouknout, co se tady děje, hlavně,
jak to učení jde kamarádům, kteří jsou o rok starší a také v rámci „školy nanečisto“, kdy se svými rodiči
několik předškolních hodin navštívili.
Přesto je ten opravdu první den s aktovkou na zádech velká událost. Přivítat je přišel tradičně i pan starosta.
V jejich tvářích je nadšení, těšení i malinko obav, zda to všechno zvládnou.
Ti starší už přicházejí s jistotou, žáci pátého ročníku se suverenitou jejich věku vlastní, jsou zde nejstarší
a to už je něco!
Tak jim všem přejeme, aby tento rok byl úspěšný, aby učení nebolelo, ale bavilo.
Marcela Červinková

● ----------------------------------------------------------------
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Organizace školního roku 2016/2017
Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v
prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Vánoční prázdniny budou
zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v
úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
6. 2.-12. 2. 2017
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec,
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
13. 2.-19. 2. 2017
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník,
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
20. 2.-26. 2. 2017
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov,
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
27. 2.-5. 3. 2017
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov,
Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
6. 3.–12. 3. 2017
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov,
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
13. 3.-19. 3. 2017
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
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Aktuality v Hloužku
V letošním roce jsme naplánovali podobně jako v minulých letech vysazení kachen na bochořských
svodnicích ovšem s rozdílem, že společný odchov se sousedy z Vlkošem jsme vynechali. Jde o vzájemnou
rozumnou dohodu, jelikož po loňském téměř katastrofálním suchu na společné hranici prakticky vyschla
všechna voda. Takže v důsledku toho jsme nechali zapracovat přírodu ať se sama zregeneruje. V příštím
roce pak zvážíme společně situaci. V současné době se nástup léta jevil z pohledu srážek velmi dobře
takže o vodu v bochořských tocích nebude zřejmě nouze. To se také docela potvrdilo. Loňský rok byl
totiž opravdu těžkou zkouškou nejen pro nás, ale i mnoho okolních spolků, které prováděli umělý odchov
kachen v daleko větším měřítku.
Od poloviny května až do konce roku také již probíhá plnění plánu lovu srnčí zvěře ve spolupráci s odborem
myslivosti, který je také hlavním kontrolním orgánem výkonu myslivosti.
Koncem července se tak jako každý rok, uskutečnila mikroregionální soutěž ve střelbě na asfaltové terče
v areálu střelnice Skalka v Domaželicích. Je třeba zmínit, že jsme obhajovali prvenství a to vůbec nebyla
jednoduchá výchozí pozice. Nakonec jsme na nejvyšší příčky nedosáhli, ale i tak šesté místo ze 16 družstev
z mikroregionu je slušný výsledek. V okolí je totiž několik dalších střelnic (např. Pavlovice, Dřevohostice,
Kroměříž), kde se můžou soupeři dobře na soutěž připravit. Každopádně soutěž probíhá každý rok, takže
klidně už příště můžeme o nějaké lepší umístění zabojovat.
V současné chvíli s přicházejícím podzimem se nezadržitelně blíží také čas tradiční Svatohubertské mše,
kterou budeme připravovat ve spolupráci s místní farností. Je třeba připomenout, že je již 10. troubenou
Svatohubertskou mši za účasti trubačů ze Zábřehu na Moravě.
Toto jubileum oslavíme 6. listopadu v kostele sv. Floriána. Zveme širokou veřejnost.
Za MS „Hloužek“
Oldřich Kornel
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pořádají

ROČNÍK

VÝSTAVY

ZO ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU, OBECNÍ KNIHOVNA a OBEC BOCHOŘ

XXIX.
INSTALOVANÉ V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
OBECNÍHO ÚŘADU

KRÁSY PODZIMU

Jarmila JERSÁKOVÁ
SKLO (MÍSY, ZRCADLA, ŠPERKY),
KLOBOUKY MALOVANÉ VLNOU

ANTONÍN FLASAR
Fotografie zrcadlových mozaik
ANTONÍN KUBELA

9 h-17 h

Neděle 30. října 2016

v 17 h - VERNISÁŽ

CHRYZANTÉMY
Pátek 28. října 2016
Sobota 29. října 2016
15 h-18 h

Srdečně Vás zvou a příjemný zážitek z výstavy Vám přejí P O Ř A D A T E L É

------------------------------------------------------------- ●
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Kurz ANGLIČTINY v ZŠ Bochoř
Pro „věčné začátečníky“ a mírně pokročilé

12 týdnů
od 28.09.2016 do 14.12.2016

každou středu 18:30 až 20:00 h*
Už jste se angličtinu učili, ale jste pořád na začátku?
Chtěli byste umět mluvit anglicky v souvislých větách?
Potom je tento kurz určen právě Vám!

cena kurzu: 2.400 Kč
více informací – Veronika Dýčková, tel. 776 180 817
maximální počet účastníků kurzu je 10
* čas výuky, případně den může být na základě
dohody účastníků a lektorky změněn

● ----------------------------------------------------------------
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