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Vážení spoluobčané, milí čtenáři.

Nastal čas, kdy se Vám do rukou dostalo druhé číslo Bochořského zpravodaje. To značí, že je před námi

počátek krásného ročního období, pro děti čas prázdnin a ostatní občany zasloužená dovolená a odpočinek.
Všem již nyní přeji příjemné prožití a pohodu. To však neznamená, že se čas a dění u nás v obci zastaví.
Zvláště letos, kdy máme za úkol dokončení budování nové kanalizace. Pomalu končí osmiměsíční zkušební
provoz a v srpnu máme naplánovanou kolaudaci celé stavby. V současné době provádí dodavatelská
firma stavby dokončovací práce, opravují zjištěné závady, dokončují gravitační připojení jednotlivých
objektů, rodinných domu a opravují se narušené komunikace a chodníky. Na konci zkušebního provozu
mohu konstatovat, že zatím nejlepší výsledky projektu vykazuje čistírna odpadních vod. Jisté nedostatky
zatím máme na podtlakových řadech, které se postupně odstraňují. Pro informaci občanů, vinu nenese
vlastní technologie, ale některé neprofesionálně provedené práce montážní firmy a neukázněnost
některých, již napojených, občanů na nový podtlakový řad kanalizace. Problémy nám dělá hlavně
napojení některých vlastníků, objektů i s dešťovými vodami, které jsou pak příčinou zavodnění
potrubí (velké množství vody v poměru s podtlakem potrubí). Jednou z příčin závad je také vhazování
zbytků jídla, kostí, ostatních potravin, olejů a pevných předmětů do záchodových mís (poruchy
jednotlivých šachet). Provozovatel nové kanalizace – obec, provedla nejednu osvětu a seznamovala
občany s podmínkami užívání nové kanalizace, které jsou také součástí podepisované smlouvy k napojení
na kanalizaci. K likvidaci takového odpadu má každý občan možnost využít služeb obce v souladu s obecně
závaznou vyhláškou. Je to opravdu jen v chování nás všech. Můžeme se často o tom přesvědčit u sběrných
míst s kontejnery na plast a sklo.
Ještě něco o upravování narušených míst po kanalizaci, vodovodu a obnově zelených ploch. Součástí
dokončovacích prací kanalizace jsou také tyto práce. Rád bych požádal všechny občany, abychom se
vrátili do životního režimu před zahájení stavby kanalizace a dodržovali stále platné obecní závazné
vyhlášky a neparkovali auta na nově upravovaných zelených plochách a jiných zakázaných místech.
Já za vedení obce slibuji, že se budeme snažit uvést, v co nejkratším časovém úseku, obnovu obce do
minimálně původního stavu. K tomu však také potřebujeme napojení všech zbývajících nemohovitostí v
souladu se Zákonem o vodovodech a kanalizacích, abychom některé práce nemuseli dělat vícekrát.
K dnešnímu dni máme napojeno na novou kanalizaci asi 85 % všech staveb v obci. O zbývající procenta
se dělí stavby neobydlené, stavby s vlastní domovní čističkou a je jen několik zbylých majitelů nemovitostí,
které bude řešit vodoprávní úřad v souladu s již zmíněným zákonem.

Obec nežije jen kanalizací. Spolu

s obcí se aktivně zapojují v oblasti kultury žáci a učitelky ZŠ,
MŠ, senioři, ale také spolková činnost je na vysoké úrovni. Výsledky jsme měli možnost vidět na již
tradičních Hodových oslavách, které byly zase podpořeny příjemným počasím. Celá akce byla hodnocena
velmi kladně a velké množství návštěvníků měli možnost ji vidět na vlastní oči. Součástí oslav byly také,
již tradičně, výstavy v areálu „Býčarny“ a v zasedací místnosti OÚ. Nedělní dopoledne bylo zakončeno
průvodem a položením věnce k Pomníku padlých. Příjemnou byla účast p. faráře v průvodu, dopoledne
bylo zakončeno mší v místním kostele. Velmi kladně se ukazuje rozvíjející spolupráce mezi členy
SDH a SK Bochoř. Výsledkem je pořádání několika společných i samostatných akcí pro občany,
místní děti a žáky ZŠ a MŠ. Velmi zdařilá a hojně navštívená byla poslední akce ke Dni dětí, v areálu
sokolovny a fotbalového hřiště. O tom všem se jistě dočtete na jiném místě zpravodaje. Jen bych rád využil
této možnosti a poděkoval všem, kteří se podíleli a podílejí na organizování kulturních a sportovně
společných akcí pro občany, věnují svůj volný čas a berou na sebe tuto zodpovědnost.
Ještě jednou všem velký dík.
Přeji Všem krásné a veselé prázdninové a dovolenkové dny.
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 18 až 21,
tj. v období března až června 2016.

• 16. zasedání ZO se konalo 23. 3. 2016.

Zastupitelé zde schválili vybudování zpevněné plochy pro sběrné místo u ČOV a potvrdili vítěznou firmu,
která vzešla z nabídkového řízení.
Firma Enterplex, která pro naši obec zpracovává elektronické aukce, doporučila zúčastnit se elektronické
aukce na dodavatele plynu již po topné sezóně. Ceny budou výhodnější. Smlouva se stávajícím vysoutěženým
dodavatelem končí 31.12.2016. Aukce na dodavatele elektřiny bude provedena v pozdějším období.
S navrhovaným postupem se zastupitelé ztotožnili a schválili účast na elektronické aukci s cílem zajistit
dodávky plynu na další dva kalendářní roky.
Starosta projednal možnost odkupu pozemků v parku na Zabrání s Jednotou, s. d. Uherský Ostroh. Při
jednání obdržel znalecký posudek, který Jednota nechala vypracovat. Starosta navrhl odkoupit pozemky
dle ceny znaleckého posudku, zastupitelé návrh přijali a pověřili starostu k dalším jednáním.
Po informativní schůzce naše obec obdržela nabídku společnosti Česká infrastrukturní a. s. k dořešení
navrácení akcionářských práv Vodovodů a kanalizací Přerov a. s. V roce 2001 obce prodávali akcionářská
práva Vodovodů a kanalizací přes Českou spořitelnu. Byla sepsána smlouva o smlouvě budoucí, ale jednání
nebyla dokončena. Zastupitelé následně schválili uzavření Dohody o ukončení smluv a o narovnání s
Českou infrastrukturní a. s. a souhlasili tak s navrácením akcionářských práv zpět na naši obec za dohodnuté
finanční narovnání.
Dle minulého zasedání projednal starosta s firmou TopolWater s. r. o. podmínky servisní smlouvy k obsluze
ČOV. Předmětem smlouvy jsou služby související s provozováním čistírny odpadních vod a kanalizace pro
veřejnou potřebu.
● -----------------------------------------------------------------
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Body smlouvy byly upraveny, návrh smlouvy byl zastupitelům předložen k projednání a následně také
schválen. Druhou, související, smlouvou je Smlouva o dílo o zajištění služby spojené s provozováním
kanalizace pro veřejnou potřebu. Smlouva bude uzavřena s Ing. Cupákem, který bude vykonávat služby
odpovědného zástupce – projednáno a schváleno.
Zastupitelé projednali a schválili vyhlášení záměru pronájmu části veřejného prostranství Na Zabrání.

• 25.04.2016 se zastupitelé sešli k projednání záležitostí z programu zastupitelstva č. 19.

V prvním bodě zastupitelé schválili účast na elektronické aukci na dodavatele elektrické energie k dodávkám
od 01.01.2017 za stanovených podmínek.
Záměr pronájmu pozemků, schválený na minulém zasedání, byl vyhlášen na úřední desce. Přihlásil se jeden
zájemce, který má zájem na parcele provozovat zmrzlinový stánek.
Zastupitelé po projednání podmínek pronájmu pak tento pronájem odsouhlasili.
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3 v předloženém znění. Zastupitelé byli také seznámeni s rozpočtovým
opatřením č. 2 a plněním rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2016.
Obec obdržela žádost Dopravoprojektu Brno a. s. o projednání budoucího převzetí SO Dálnice D1, stavba
0136 Říkovice-Přerov. Stavební objekty SO 134 – Stezka pro chodce a cyklisty, SO 314 – Odvodnění
podchodu, SO 392 – Čerpací stanice podchodu a SO 445 – Osvětlení podchodu v rámci stavby Dálnice D1
budou vybudovány na k. ú. Bochoř a měly by být po stavbě převedeny do majetku obce. Návrh smlouvy o
smlouvě budoucí bude obci následně zaslán, protože zastupitelé tento postup odsouhlasili.
Na obou výše uvedených zastupitelstvech bylo jednáno o využití objektu garáže ve sportovním areálu
k využití jako možné klubovny Sportovního klubu. Byly prověřeny nezbytné kroky vedoucí k naplnění
tohoto požadavku. Po dořešení majetkoprávních záležitostí objektu garáže bude podána žádost o související
dotaci.

• 20. zasedání ZO se konalo 25. května 2016.

Poté, co se opět ozval majitel pozemku, který je situován částečně pod místním fotbalovým hřištěm,
projednali a schválili zastupitelé další jednání, směřující k odkupu relevantních pozemků a uzavření této
dlouholeté kauzy. Starosta bude spolupracovat se smluvní advokátní kanceláří na sestavení návrhu smlouvy
o smlouvě budoucí za přijatelných podmínek.
Zastupitelé schválili zřízení věcného břemene na obecním pozemku č. 451/1 a podepsání související
smlouvy (jedná se o plynovou přípojku k nemovitosti).
Bylo projednáno a schváleno zadání zhotovení energetických štítků k obecním budovám pro účely budoucích
oprav a rekonstrukcí. Jedná se o nezbytný krok k naplnění legislativních požadavků mj. také pro získávání
dotací.
Ve spolupráci s místní Jednotkou sboru dobrovolných hasičů (JSDH) proběhlo schválení přijetí dotace na
nákup kalového čerpadla v Programu na podporu JSDH 2016 s Olomouckým krajem.

• Posledním popsaným jednáním je zastupitelstvo č. 21, které se uskutečnilo 20. června 2016.

Zastupitelé zde projednali rozpočtové opatření č. 4/2016, které bylo schváleno v předneseném znění a bez
připomínek.
Zásadním bodem programu pak bylo projednání a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2015.
Po předchozím projednání účetních závěrek, hospodářských výsledků, žádostí o ponechání odpisů
či rozdělení hospodářských výsledků, projednání účetního předauditu a auditu se tak uzavřela kapitola
hospodaření obce za rok 2015, neboť Závěrečný účet obce byl schválen v předloženém znění.

A nyní již hurá na prázdniny a dovolené, samozřejmě za předpokladu, že máte dokončené
přepojení splaškové kanalizace, odpojené a vyřešené dešťové vody a podepsanou a odevzdanou
Smlouvu o odvádění odpadních vod.
Jiří Chrastina - místostarosta
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Cestování s dětmi do zahraničí

Věděli jste, že:
• také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie,
ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska
a Švýcarska,
• pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a za vydání cestovního
pasu 100 Kč,
• doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let,
• dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním
úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22),
• lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze vydat ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 2000 Kč pro děti do 15 let,
• i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo
cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem.

Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
*Upozorňujeme, že tento materiál obsahuje informace podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016.
● -----------------------------------------------------------------
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním
do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských
států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní
občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro
cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou
na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými
destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě,
a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a
doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy
zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K
žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte
přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti
a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování
v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů;
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského
úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát
si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti
cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného
státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a
dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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Elektronická evidence tržeb
!

Začínáme od 1. prosince

!

Koho se evidence týká?

Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby v hotovosti.

Které tržby se budou evidovat?

Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou
nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?

1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, (např. svobodná povolání,
doprava, zemědělství)
1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?

Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí na nejčastější dotazy
naleznete na
www.etrzby.cz

● -----------------------------------------------------------------
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S POLEČENSKÝ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI
HASIČI

I když se název této dobrovolné složky s dobou a režimem dosti často měnil (spolek hasičský, hasiči, Sbor
dobrovolných hasičů, Svaz požární ochrany, opět SDH a podle poslední změny
SDH z. s., stále jeho základ tvořili a tvoří lidé, jež chtěli a chtějí pomáhat druhým. Sbor byl první
celospolečensky prospěšnou organizací obce a vedle později zřízených tělovýchovných
spolků také nejsilnější. Jak se však doba mění, mění se i mentalita lidí působících ve
většině spolků a organizací a to nejen v naší obci. Lidí, kteří chtějí „zadarmo“ na
úkor svého volného času něco udělat pro druhé stále ubývá. Pokud se k tomuto
„problému“ ještě přidá určitá „rivalita“ mezi spolky, nikdy z toho nemůže být
nic dobrého. Na úkor určité „výměny“ v členských základnách SDH z. s. a
SK byly všechny „rivality“ smeteny z jednacích stolů a oba obecní spolky
spolu začaly komunikovat a hlavně spolupracovat. Tímto byla vytvořena
nová organizační složka pro kulturní dění obce s výstižným názvem:

HASPO (HAS – iči, SPO – rtovci)
Pravidelné organizační schůzky (někdy i dlouho přes večerku) dávaly tušit, že tato kooperační spolupráce
bude fungovat. První prověrka nastala při organizaci obecních hodových oslav. Samotný program započal v
pátek 6. května, kdy proběhlo zahájení hokejového mistrovství světa mezi celky České republiky a Ruska.
Ve zřízené Fanzóně, kde se celý zápas promítal na plátno, se sešlo více jak 6o fanoušků. Sobotní program
patřil jako mnohá léta minulá kulturním vystoupením žáků MŠ, ZŠ, děvčatům SK i seniorkám. Večer se
promítal opět hokej ČR – Lotyšsko a v místní sokolovně proběhla taneční zábava s hojnou účastí. Neděli
si slavil každý spolek po svém. Hasiči mší Sv. v místním kostele, průvodem a položením věnce u pomníku
padlých v obou sv. válkách. Sportovci na hřišti při konání fotbalových utkání starých pánů a mistrovského
utkání okresního přeboru. Touha po spolupráci však zvítězila a většina zástupců HASPO se ve večerních
hodinách opět sešla na hřišti. Při dlouhé, do pozdních hodin trvající debatě padl nápad:
„UDĚLÁME SPOLEČNÝ DĚTSKÝ DEN“!!!
A tak se stalo. Kdo nevěří, ať běží v sobotu 18. 6. ve 13 hodin na místní hřiště SK kde uvidí,
že ta SPOLUPRÁCE OPRAVDU FUNGUJE.
Jiří Němec
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PÁLENÍ ČARODEJNIC - SDH z. s
Pálení čarodějnic je v obci novodobá, asi deset let trvající
kulturní akce. Tuto „tradici“ pořádají až na malou pomoc při
přípravě zásadně jen dívky, slečny, paní ale i babky a to nejen
členky sboru. V letošním roce probíhala většina soutěží tak trochu
netradičně mimo areál parku Na Zabrání. Více jak čtyřicet dětí
převážně v maskách čarodějnic a čarodějů se vydalo po trase ulic
Hliník, Chmelničky a Drahy zpět do parku k HZ. Na tomto okruhu
je čekalo celkem deset dovednostních disciplín, za jejichž splnění
obdržel každý účastník balíček sladkostí a pití. Po vyhoření „baby
Jagy“ na hranici, obdrželi ještě špekáček s chlebem na opékání. V
samotném parku za doprovodu populární „Mašinky“ hodnotila porota celkem dalších
10 čestných cen (Miss, 1 a 2 více miss čarodějnice a čaroděj, koště, frňák, babka…). Po celou dobu konání
účastníci hojně využívali pomyslného tanečního parketu při dětské diskotéce, která se s přibývající tmou
měnila v diskotéku dospěláckou.
Vše dopadlo super a přesně ve 22 hodin byla hudební produkce ukončena a odtroubena večerka.
Jiří Němec
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Dětský den – akce HASPO

Sobota 18. června se velmi vydařila. Sluníčko vylákalo na bochořské hřiště plno rodin s malými i většími
dětmi, aby společně oslavili svátek dětí sportem, zábavou i podívanou. Den začal turnajem ve vodním
fotbale. Po skončení turnaje se do bazénu vrhly děti a řádně se vyřádily.
Vyřádit se ostatně mohly i na nafukovací opičí dráze. Jinak děti střílely
vzduchovkou do terče, střílelo se i na laserové střelnici v sokolovně pod
podiem, ve výtvarné dílničce přišly ke cti chodníkové křídy a vodové
barvičky.
Hlavní akcí odpoledne byl rodinný pětiboj. Soutěží se zúčastnilo 21
rodinných týmů, pro které pořadatelé připravili test obratnosti, zručnosti
i znalostí našeho bydliště. Můžu jistě prozradit, že uspěli úplně všichni a
také za to byli řádně odměněni. První cena (let vírníkem) patřila rodině s
největším počtem bodů.
Jinak jsme mohli vidět policejní vozidla, hasičské auto s plošinou, kterou
postupně zvedali s dětmi hasiči z Tovačova a na motorkách Býkerů z Holešova se projely i některé odvážné
maminky. Ve stánku červeného kříže si děti vyzkoušely základy první pomoci. Atrakce doplnili i modeláři
výstavkou modelů a ukázkami letů. Překvapením pro všechny byly přelety
vírníku firmy Nirvana, který shodil na plochu hřiště bonbony.
Nesmím zapomenout ani na bochořské hasiče. V přísálí sokolovny připravili
výstavu hasičské techniky a činnosti dobrovolných hasičů. Venku na
betonové ploše vyzkoušeli nové čerpadlo, děti mohly stříkat z hadic, což
v horkém dni přišlo vhod. Možná to některé z dětí přiláká do řad mladých
hasičů. Většina dětí netrpělivě čekala na závěr celého odpoledne. Tradiční
„ pěna“ nezklamala.
Hladem a žízní také nikdo netrpěl. Obsluha stánků spolků nabízela dobroty
z udírny i grilu, pivo a limonády
tekly proudem a to vše bylo možno
završit točenou zmrzlinou.
Na závěr nezbývá než velice poděkovat organizátorům z řad
sportovního klubu a sboru dobrovolných hasičů. Zajímavý a
nápaditý rodinný pětiboj, plno atrakcí, výborná organizace a
krásné počasí k tomu!
Co si víc přát? Za rok na shledanou!
Helena Vyvážilová
● -----------------------------------------------------------------
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ZÁLESÁK
Vážení a milí spoluobčané.
Turistický oddíl Zálesák při SK Bochoř, jak již v předcházejících zpravodajích informoval, ani trochu
nezahálí a snaží se aspoň jednou za měsíc uspořádat nějakou akci, popřípadě výlet.
V lednu to byl výšlap na Švédské šance a v únoru do Salaše.
Navázali jsme dál a hned v březnu to byl velmi vydařený výlet
do Štramberku a jeho okolí.
Na nádraží se nás sešlo celkem 23 a to je velmi krásné číslo.
Cesta proběhla v naprosté pohodě a po necelé hodince
a jednom přestupu jsme byli na místě. Hned z kraje cesty pro
zahřátí jsme si dali kopeček, který byl sice krátký, ale trochu
prudší. Ale odměnou za tu námahu byl krásný výhled na část
Beskyd na města Štramberk a Kopřivnice. Další odměnou
byla krásná vápencová skála. Bohužel po dosažení vrcholu
Bílé hory, jsme zjistili, že rozhledna na ní je ještě zavřená. To
nás vůbec neodradilo a po malém odpočinku a svačině jsme
seběhli kopec a už na nás čekaly dva bývalé vápencové lomy.
Připadali jsme si jako na divokém západě a to je to správné.
Všichni výletníci byli natolik nadšeni, že z kamenů na dně lomu
složili nápis BOCHOŘ na památku naší návštěvy. Následně na
to jsme zavítali do Národního sadu s jeskyní Šipka, kde byla
nalezena část dětské čelisti z doby neandrtálské. Nahlédli jsme
také do plně funkčního lomu Kotouč a pohled z horní plošiny
byl opravdu impozantní.

Posléze jsme vzali útokem cukrárnu a po nakoupení místní laskominy zvané Štramberské uši, jsme nasedli
na vlak a šťastně dojeli domů.
● -----------------------------------------------------------------
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V dubnu nám počasí nepřálo ani trošku a málem z výletu do
Chropyně nic nebylo, ale nadšení všech, kteří pravidelně jezdí
a navštěvují naše akce, si deštěm nenechali nic zkazit a po
pár telefonátech jsme už šlapali i v dešti do Věžek na vlak.
Ve vlaku z nás pan průvodčí byl paf a bezpečně za rozumnou
cenu nás dopravil do Chropyně.
Navštívili jsme místní zámek a paní průvodkyně nám přiblížila
minulost zámku, život kolem něj a život na Hané. Někteří z nás
vůbec netušili, co za poklady místní zámek skrývá a na tomto
zámku byli poprvé, i když ho mají, jak se říká za domem. Ještě
jsme si prohlédli akvadukt a úplně promočeni, ale plní zážitků
se šli zahřát do cukrárny čerstvou kávou, čajem a něčím malým
na zub si zkrátit čekání na vlak zpět.
Původně bylo v plánu jít do Bochoře pěšky přes les a v lese
si u pana hajného Pálky opéct špekáčky, ale přes nepřízeň
počasí, jsme opékání odložili o týden a vydali se do lesa v
pátek odpoledne. Počasí už přálo a pan hajný dětem ukázal
výra velkého a dokonce dovolil pohladit pejska mývalovitého,
z čehož děti byli nejvíce nadšeni. Snědli a vypili jsme vše, co
bylo k mání a pomalu za tmy jsme se vraceli k domovu.
Tímto bych chtěl panu hajnému Pálkovi velice poděkovat a už
se těšíme na příští setkání.

● ----------------------------------------------------------------
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No a nadešel květen a s ním slibovaný výlet do jeskyně Býčí
skála, Jáchymka a Kostelík. Tentokrát byl sraz na točně a pěší
přesun do Věžek, kde snad ještě tolik lidí nastupovat a po
návratu vystupovat, nikdy nezažili a snad ani nezažijí.
Po dvou přestupech jsme se ocitli v Adamově a čekalo nás sice
pouhých šest kilometrů, ale po té více jak dvě hodiny v jeskyni,
která má pouze osm stupňů a bohužel někteří si z tohoto výletu
odnesli angínu a nachlazení.
V jeskyni sice není moc krápníkové výzdoby, za to jsou velké
dómy a vysoké komíny. Chodníky také nejsou betonové, tak
jsme se místy prodili blátem, občas trochu vody za krkem,
ale skvělí výklad našeho průvodce Aleše a obveselení jedné
návštěvnice, která se k naší skupině přidala, vše vynahradilo.
Po více jak dvou hodinách, zmrzlí, ale plní dojmů jsme zhlédli
denní světlo a byli rádi za trochu sluníčka pro zahřátí. Zbylé
dvě jeskyně jsou průchozí, ale i ty jsou krásné a byl by hřích
je vynechat.
Nesmím ještě zapomenout, že jsme si cestou prohlédli věž
vysoké pece zvané Františčina, ve které se v předminulém
století tavilo železo.
Celý tento výlet jsme završili v Adamově u sklenice lahodného moku a už jsme spřádali plány na další
výlety do budoucna. Domů jsme dojeli plní dojmů a tak to má být.

Oddíl Zálesák nechce zahálet ani o prázdninách, i když všichni přemýšlí o své dovolené, ale i přesto chceme
uspořádat v obou prázdninových měsících výlety.
Všem, kteří jezdí a zúčastňují se akcí, chci poděkovat za jejich přízeň, která je pro nás odměnou za naši
práci a že naše práce není nazmar.
Dětem přeji jen samé jedničky na vysvědčení a krásné prázdniny. Ostatním krásnou dovolenou a stále
modrou oblohu nad hlavou.

Za oddíl Zálesák Tomáš Volek
● ----------------------------------------------------------------
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K lu b se n i o r ů
Článek v minulém čísle Bochořského zpravodaje jsme končili činností KS v měsíci únoru. V tomto příspěvku
chceme popsat naši činnost za měsíce březen–červen.
Březnové setkání členů KS se uskutečnilo v sobotu 12. března opět v sokolovně. Každoročně je toto březnové
setkání pojato jako Meziobecní setkání seniorů z Bochoře a z Vlkoše, na kterém společně oslavíme MDŽ.
Tentokrát k nám na setkání přijelo 9 seniorek z Vlkoše. K dobré zábavě přispělo i to, že nám přijela zahrát
hudební skupiny DUO. Přáníčka k MDŽ, která byla připravená na stolech, spolu s pěknou výzdobou
a drobnými dárky, které si vzájemně předáváme, patří už k tradici této oslavy. Nechybí ani dobré pohoštění,
zpěv a také trochu tance. Gratulace březnovým jubilantům je samozřejmostí.

V sobotu 5. března byl výbor našeho KS pozván na setkání seniorů do Vlkoše a v úterý 8. března naše
taneční skupina seniorek vystoupila v Klubu Teplo v Přerově na oslavě MDŽ. Zatancovaly vystoupení
na písničku „Když jsem býval ještě mladý“, kterou si pojmenovaly „Roztleskávačky“. Jen pro informaci
uvádíme, že od roku 2009 (odkdy si vystoupení zaznamenáváme) vystupovaly naše seniorky 56 x a od
počátku nacvičily 17 tanečních vystoupení. Poslední je na písničku „Jetelíček u vody“.
Dubnové setkání bylo v sobotu 9. dubna. Pro změnu jsme se tentokrát sešli v „Býčárně“. Stejně jako každý
měsíc proběhlo blahopřání dubnovým jubilantům, jejich narozeninové sólo a písnička na přání v podání
našeho pěveckého sboru.
● ----------------------------------------------------------------
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V květnu činnost našeho KS započala již na začátku
měsíce, kdy se většina z nás zúčastnila hodových
oslav, které proběhly 7. a 8. května. Také naše malá
taneční skupina seniorek přispěla svým vystoupením
na sobotním odpoledni v areálu sokolovny. Tentokrát
v rytmu polky na již uvedenou písničku
„Jetelíček u vody“.
Květnové setkání seniorů bylo v sobotu 14. května
a to znovu v sokolovně. Na něm jsme společně oslavili
svátek Dne matek, který byl 8. května. Paní Hana
Kornelová přednesla pěknou báseň o mamince a pí
Anna Kavková jménem výboru KS dodatečně všem
maminkám popřála hlavně hodně zdraví do dalších
let. Pak už následovala obvyklá zábava. Gratulace jubilantům, hudba, zpěv, tanec a dobré pohoštění, které
je také při této oslavě tradiční.
A jsme v měsíci červnu, kdy se 11. června uskutečnilo
naše poslední setkání před prázdninami. Na něm
naše seniorky předvedly pro ty, kteří se nezúčastnili
hodového odpoledne své taneční vystoupení a to polku
„Jetelíček u vody“. Paní Kavková přítomné seznámila
s programem jednodenního zájezdu, který se uskuteční
ve středu 17. srpna. Dopoledne navštívíme zámek ve
Vizovicích a odpoledne areál Živá voda v Modré a
basiliku na Velehradě. Program našeho setkání dále
pokračoval gratulacemi červnovým jubilantům. Také
jsme se na něm rozloučili s pí Žofií Haasovou, naší
dlouholetou členkou, která se stěhuje z Bochoře.
Červencové setkání – opékání uzeniny – bude v pátek 15. července odpoledne v „Býčárně“.
V srpnu plánujeme již uvedený jednodenní zájezd. V sokolovně se opět setkáme v sobotu 10. září
od 14:30 hodin.
Léto již klepe na dveře, přichází doba prázdnin a také doba dovolených, proto přejí členové výboru KS
všem našim členům i ostatním spoluobčanům jejich krásné prožití ať už doma nebo v cizině, u moře nebo
na zahrádkách, načerpání elánu a energie a radost ze společně prožitých chvil se svými vnoučaty.
Anna Kavková
za výbor KS

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

strana 14

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

ČSch ZO bOchOŘ
Výstava drobného zvířectva v rámci hodových oslav
Ve dnech 7. a 8. května uspořádali chovatelé ZO Bochoř v prostorách „Býčárny“ výstavu.
Výstava díky sponzorům a obci byla jak finančně, tak i organizačně velmi dobře zajištěna.
Velký dík patří též Sboru dobrovolných hasičů, kteří nám pomohli při stavění a úklidu výstavních
zařízení.
Letošní výstava byla svým obsahem, množstvím vystavených zvířat, počtem vystavovatelů
i počtem návštěvníků velmi úspěšná. Patřila k těm největším, které byly v „Býčárně“ uspořádány.
Větší byla jen asi ta první, která se konala po celkové rekonstrukci „Býčárny“ a celého areálu
v roce 1981.
V letošním roce bylo vystaveno 140 králíků, 100 kusů drůbeže a 140 holubů. Svá zvířata
vystavilo 40 chovatelů z okolních organizací a 5 našich vystavovatelů.
Vystaveným zvířatům bylo uděleno 27 čestných cen. Z toho jich 5 zůstalo doma a 22 získali
chovatelé z okolí.
Na výstavě byl vyhodnocen i druhý ročník „memoriálu přítele Antonína Dočekala“, který nás
opustil před dvěma roky. Toník byl úspěšný chovatel drůbeže a králíků. Pohár za vystavenou
drůbež získal přítel Jiří Soukup ze Lhoty u Vyškova. Pohár za vystavené králíky získala Aneta
Zonková z Bochoře.
Závěrem svého příspěvku chci poděkovat všem spoluobčanům, kteří na naši výstavu přišli
a prožili s námi i s vystavenými zvířaty příjemné chvíle. Při posezení a debatách nešlo jen o
chovatelské problémy, ale probralo se i dění v naší obci a tak to má být.
Cítím také povinnost zmínit se o další tradiční hodové akci, a to výstava na obecním úřadě. Byla
to krásná připomínka posledních 30 let a průřez všemi výstavami.
Josef Morbicr
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M AT E Ř S K Á Š K O L A
LÉTO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Závěr školního roku 2015/2016 je jako vždy bohatý na různé akce. Do školky přijelo v závěru roku
2 x maňáskové divadlo s pohádkami „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ a „Trampoty v kouzelnické
školičce“. V rámci MDD si naše děti zasportovaly v různých disciplínách na školním dvoře MŠ.
Byly odměněny zmrzlinou a balíčkem s reklamním zbožím. Začátkem června jsme společně
s dětmi ZŠ Bochoř navštívili kouzelnické vystoupení v místní sokolovně. Kluci a holky si
také společně s učitelkami přichystali vystoupení pro rodiče a místní seniory. Děti předvedly
pásmo říkanek, písniček a tanečků. Seniorům děti předaly malé dárečky. Naši větší kamarádi
se ZŠ Bochoř si pro nás menší přichystali zábavné odpoledne na zahradě základní školy. V
předposledním týdnu jsme se vydali poznávat naše blízké okolí a to do vesnice Věžky. Do
Věžek jsme dojeli autobusem, prošli jsme si vesnici a udělali si přestávku na pěkném místním
hřišti. Tam jsme se také občerstvili, zahráli si hry a pak jsme se pěšky vydali zpět do školky. V
závěru školního roku se rozloučíme se sedmi dětmi, které odejdou do první třídy.
A pak už nastanou vytoužené prázdniny.
Všem přejeme krásné a klidné léto.
kolektiv MŠ
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Z á k l a d n í Š KOLA
Poznávací škola v přírodě Šumava 2016
Letošní školní rok byl výjimečný pro všechny děti ZŠ Bochoř, protože se díky štědrému daru Sdružení
rodičů dětí a přátel školy mohla uskutečnit netradiční Škola v přírodě. Vypravili jsme se až na dalekou
Šumavu, kde jsme poznávali nejen přírodní, ale také kulturní památky. Po celou dobu jsme měli k dispozici
autobus, který nás na jednotlivá místa dopravoval. I když nám zcela nepřálo počasí, určitě jsme si odvezli
nevšední zážitky a prohlédli si místa, kam se každý den jen tak nepodíváme. Děti upoutaly výlety do
Českého Krumlova, na Hlubokou, k Černému a Čertovu jezeru, ale také do Husitského muzea ve městě
Tábor. Napsali o těchto zážitcích a my se s Vámi velmi rádi o jejich vyprávění podělíme.
Mgr. Hana Boudová
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Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016
Školní rok 2015/2016 právě končí. O deseti měsících, které se v září zdály dlouhé, teď můžeme říct, že utekly
jako voda. Během té doby jsme toho hodně stihli. Hned v září jsme podnikli návštěvu archeoskanzenu Modrá
spojenou se zajímavou botanickou a sladkovodní expozicí Živá voda. V říjnu jsme vyrazili za kulturou do
města Přerova na koncertní vystoupení Pavla Nováka. Lehké mrazení v zádech mohli někteří zažít v listopadu,
kdy nás postrašilo bochořské strašidlo, které však mělo pro děti připravené zábavné soutěže a aktivity se
sladkou odměnou. Prosinec je předvánoční měsíc, ve kterém se tradičně koná vánoční besídka. Letošní
školní rok předvedli žáci hudební, taneční i dramatické vystoupení. Ani naši školu nezapomněl navštívit
a dětem rozdat dárky Mikuláš. V lednu jsme vyrazili do Olomouce na baletní představení Louskáček. V
rytmu tance se pokračovalo 23. ledna na školním plese, který se konal pod záštitou Sdružení rodičů, dětí a
přátel školy. V únoru proběhl zápis do 1. třídy, který byl tematicky zaměřen na známou a dětmi oblíbenou
pohádku Boudo, budko. Vítání jara a loučení se zimou proběhlo 15. března, kdy jsme podle dávné tradice
společně s dětmi z MŠ vynášeli Smrtku ze vsi. V březnu jsme také nezapomněli oslavit světový den vody
a to v BIOSu v Přerově prostřednictvím různým aktivit a zajímavých ukázek týkajících se vody. Květnové
bochořské hody jsou již tradiční oblíbenou akcí obce. Žáci ZŠ zpestřili program moderním i lidovým
tanečním představením. Na přelomu měsíce května a června jsme na pět dní odcestovali za poznáním na
krásnou Šumavu, která nás sice, co se týče počasí, vlídně nepřijala, ale zážitků nadělila spousty. Děti viděly
Černé a Čertovo jezero, přehradní nádrž Lipno, navštívili jsme Husitské muzeum v Táboře, grafitové doly
v Českém Krumlově. Opravdové „čáry máry“ děti zažily s blížícím se koncem roku v sokolovně, kdy nás
navštívil kouzelník se svými pomocníky. Během celého roku fungovaly kroužky – flétnička, šikovné ruce,
kytara, florbal, dramatický kroužek a keramická dílna.
Určitě seznam akcí tohoto roku není úplný, bylo jich ještě více, ale to hlavní se shrnout podařilo.
Přejeme všem našim žákům hezké prázdniny, na shledanou opět ve školním roce 2016/2017!
pí uč. Cigánková

Rozloučení s páťáky
Zase končí další školní rok a naši školu zase opouští skupina „páťáků“, které pouštíme do víru života ve
velkém městě. A zase to pro ně bude velká změna, ale zase všichni dokáží, že všechno zvládnou.
To slovíčko zase vyjadřuje vše!
Chvíli budou vzpomínat, ale brzy si najdou nové kamarády, učitele, zážitky. Nám také budou chvíli chybět
ve třídě, budeme je hledat na chodbách, ale i jejich místo brzy zaujmou noví prvňáčci a vše se bude opakovat.
Tak to bylo, je i bude nadále.
My se s nimi tradičně rozloučíme na konci roku na Zahradní slavnosti a současně budeme pasovat budoucí
prvňáčky.
Přejeme jim, aby se jim v nové škole dařilo, hodně úspěchů a málo problémů.
Marcela Červinková
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ROZLOUČENÍ S BOCHOŘSKOU ŠKOLOU OČIMA ŽÁKŮ
První pětka ve škole: v první třídě, že jsme neměly domácí úkol.
Když jsme šly poprvé do školy, tak jsme hrály na bubny a dávaly jsme si značky na židli. Já měla ježečka
a moje spolužačka měla šneka. Teď už jsme v páté a odcházíme. Bylo nám tu dobře. Poznaly jsme tady
hodně kamarádů a kamarádek. Nemáme rádi hříbkovou polívku a hovězí maso. V první třídě nás učila Hana
Krumpová, byla na nás milá a hodná. V první třídě bylo učení lehké, ale potom se to všechno měnilo na
těžší. Ve třetí nás měla paní učitelka Alena Škrabanová byla hodná, ale uměla být i přísná, jako každá paní
učitelka. Ve čtvrté nás měla Hana Boudová, teď jsme v páté a pořád nás učí.
Děvčata z páté třídy
Ještě si vzpomínáme, jak jsme poprvé šli do školy, sedli jsme si do lavic a ještě to pro nás bylo docela dobré,
ale postupem času se to zhoršovalo a zjistili jsme že školka byla o hodně lepší. Pamatujeme si ještě jak se
nám nechtělo spát a teď bychom po obědě klidně usnuli.
Chlapci z páté třídy
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Ohlédnutí za hodovou výstavou
Letošní hodová výstava se snažila připomenout 30 let od doby první výstavy výtvarných prací v Bochoři,
kdy v květnu 1986 vystavoval své obrazy brněnský výtvarník, profesor Tomáš Kopeček.
Za těch následujících 30 let se zasedací místnost obce během hodových oslav vždy na několik dnů
proměnila ve výstavní síň, kde se po tři desetiletí vystřídalo několik desítek výtvarníků se svými obrazy,
grafikou, keramikou, malovaným hedvábím, fotografiemi, ukázkami dekoračního malířství, dřevořezbami
i šperky. Vernisáže byly vždy příjemným zážitkem, ať už účinkujícími byly děti ze školy či školky, mistr
světa ve hře na foukací harmoniku Lubomír Pleva, krojovaný soubor Haná z Přerova, paní Jarmila Billová
s akordeonem nebo soubor BTM z Brna….. Na fotografiích se mohli poznat ti, kteří sami na vernisáž přišli
jako doprovod svých dětí a ukázat jim, že před mnoha lety i oni vystupovali na hodových výstavách. Mohli
jsme také při prohlížení fotodokumentace zavzpomínat na ty, kteří žádnou výstavu nezapomněli navštívit,
ale dnes už nejsou mezi námi.
Inu – 30 let je 30 let!
Františka Michnová, knihovnice

Pasování na čtenáře
Další čtenáři přibývají!
28. června bude devíti prvňáčkům předán nový čtenářský průkaz s dárkem – knihou Malý princ od
Antoine de Saint -Exupéryho. Věřím, že děti široký výběr knih v naší knihovně bude lákat a že se stanou
dobrými čtenáři.
Františka Michnová, knihovnice

Virtuální univerzita třetího věku
Po absolvování zimního semestru naše další dvě posluchačky, Anička Kavková a Helenka Vyvážilová,
získaly osvědčení o absolutoriu, a tak jsme jely v únoru do Prahy na promoci. A protože se výlet líbil,
18. května jsme jely do Prahy opět, tentokrát do národní galerie s cílem prohlédnout si Muchovu Slovanskou
epopej. Krásný den, krásné počasí, krásný zážitek….
Františka Michnová, knihovnice
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