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Vážení čtenáři, spoluobčané.
Jsem rád, že se s Vámi mohu podělit o informace v prvním zpravodaji roku 2017.
Přichází k nám jaro a s ním i několik překvapení po zmizelé sněhové pokrývce. Ukazuje se nám v plné kráse,
jak jsme se chovali v zimních měsících. Po obci se povalují sem tam nějaké odpadky a papíry, které v mnoha
případech pod sněhem nejsou vidět. Proto bych rád apeloval na všechny, když se s něčím takovým setkají,
aby ohnuli svá, po zimě, ztuhlá záda a takové odpadky přemístily do odpadkových košů, kam patří. Ne jen
prostory kolem našich domů jsou opravdu naše, ale patří k nim i plochy, které jsou kolem nich. Obec jako
každoročně se bude starat o veřejná prostranství, ale zatím ještě nezaměstnáváme sezonní pracovníky z Úřadu
práce. Myslím si, že nikomu z nás taková drobná práce neublíží. Možná, kdybychom se všichni chovali k
okolí ohleduplně, jak máme, tak ani takový problém nevznikne.
Další problém je v dodržování obecně závazné vyhlášky o užívání a parkování na zelených plochách. Část
takových případů je zdokumentováno na fotodokumentaci úvodníku. Je až zarážející, že někteří řidiči již
pravidelně parkují na zelených plochách, dokonce někteří i na prostorách před cizím rodinným domem, aby
si před vlastním nedělali problém. Jsme si vědomi, že jako všude i v naší obci je nedostatek parkovacích míst.
Obec umožňuje na základě žádosti vybudování odstavné plochy (parkoviště), ale jen v místech a ulicích kde
je to opodstatněné. Svévolné parkování na zelených plochách, hlavně na Návsi, není opravdu opodstatněné
a navíc často brání v pravidelné údržbě zeleně. Proto žádám tyto občany, aby si uvědomili porušování vyhlášky.
Stejný problém nastává s nahlašováním záboru veřejného prostranství. V poslední době se často stává, že
občané uskladňují vytěžené palivové dříví na veřejném prostranství bez nahlášení záboru a hlavně ho tam
nechávají dlouhou dobu neuklizené. V jarním období nám vzniká problém s údržbou zeleně a hlavně v této
době potřebují trávníky podmínky k růstu.
Další problém, který budeme řešit v nejbližší době je dokončení administrativy a napojení kanalizace. Jak
všichni víme, obec dokončila v loňském roce novou splaškovou kanalizaci a umožnila tak napojení všech
nemovitostí v souladu s platným zákonem o vodovodech a kanalizacích. Stávající stará kanalizace se
rekolaudací stane jen dešťovou, kde se nemohou vypouštět žádné odpadní vody ani vody z malých domovních
čistíren, mimo ojedinělé výjimky. Je mezi námi jen několik jedinců, kteří ještě napojení neprovedli. Vlastní
rekolaudací stávající kanalizace na dešťovou, získá obec pravomoc řešit tyto případy v souladu s platnými
zákony, včetně podání podnětů k sankcím a následné řešení vodoprávním úřadem pověřené obce. Věřím však,
že obec nebude muset takové případy řešit a těch pár nemovitosti (asi pět) bude napojeno.
Nyní již několik optimističtějších zpráv. Mnohým občanům je známo, že obec v minulém roce zakoupila od
pana Ing. Pekaře bývalý lázeňský objekt se zahradou. Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že ze zahrady vybuduje
veřejně přístupný park s odpočinkovou zónou pro děti, občany a seniory. Budova, po částečné opravě, bude
využita pro novou obecní knihovnu s komunitním centrem. Vzhledem k finančním nárokům celého projektu

jsme se rozhodli podat dvě žádosti o dotace. K revitalizaci zahrady u Ministerstva pro místní rozvoj a na
opravu střechy budovy a plynofikaci z POV Olomouckého kraje. Zatím nebyly ještě vyhlášeny výsledky
dotací, ale obec již na vlastní náklady provádí úpravu terénu budoucího parku. Na základě povolení byly
vykáceny přestárlé a některé nemocné stromy, které budou použity a nařezány na stavební dříví pro následné
potřeby obce. Ostatní práce, dle již uveřejněné studie, provede vybraný dodavatel za základě nabídkového
řízení. K opravě nové knihovny obec na vlastní náklady zadala vypracování projektové dokumentace plynové
přípojky a nyní budeme napjatě vyčkávat výsledky dotací. Realizací celého projektu obec získá místo k
odpočinku, relaxaci a současně spojené s možností jiných služeb a akcí pořádané knihovnou.
Určitě se na jiném místě zpravodaje dočtete také o budování nového dětského hřiště ve dvoře mateřské školy,
které bude zprovozněno začátkem měsíce dubna. Já sám věřím, že v rámci hodových oslav nám vedení
mateřské školy umožní jeho prohlídku a tím také pozve nové děti do tohoto zařízení. Musím se také zmínit
o nebývalé aktivitě několika mladých maminek, které za podpory obce a vedení základní školy, vytvořily
něco jako mateřské centrum a pravidelně se scházejí v družině základní školy. Je krásné, když se maminky s
malými dětmi schází a že jim byly uvolněny prostory školského zařízení. Určitě si děti, ale i rodiče vytvoří
vztah k naší škole. Rádi, až nastane ten správný čas, ji budou navštěvovat. Je to přínos nejen pro ně samé, ale
pro celou obec.
Další vydání zpravodaje bude až v pololetí roku a proto využívám této možnosti, abych Vás všechny pozval
jako každý rok k účasti na „Hodových oslavách“ ve dnech 6.-8. května. Věřím, že se spousta z nás zapojí
aktivně, ale bez těch přihlížejících by to nebylo ono. Tak všichni!!!
Na závěr Vám všem přeji pevné zdraví při práci na zahrádkách a ostatních jarních aktivitách. Prosím
nezapomínejte na význam slov slušnost a tolerance.
Děkuji
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 zasedáních Zastupitelstva obce v Bochoři (dále jen ZO) s pořadovým číslem 26 až 28.

• 26. ZO se konalo 14. prosince 2016 a zásadní body programu byly následující:
Na minulém zasedání byl připraven rozpočet na rok 2017, návrh byl zveřejněn na úřední desce. S úpravami
ohledně energií ČOV seznámil přítomné místostarosta. Vyrovnaný rozpočet byl po projednání schválen.
S jeho detaily si Vás dovolím seznámit v samostatném článku tohoto vydání zpravodaje.
Zastupitelé byli seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8/2016. K rozpočtovému opatření nebyly vzneseny
dotazy ani připomínky, bylo tedy v předloženém znění schváleno.
Smluvní advokátní kancelář vypracovala souhlasné prohlášení k dořešení záležitosti garáže SK. Toto
prohlášení uzavírá Obec Bochoř a Sportovní klub Bochoř, z. s. Bude sloužit jako podklad pro vložení na
katastr, z důvodu odstranění nedostatečného zápisu vlastnictví k této stavbě a vlastníka, což zastupitelé
svým souhlasem potvrdili.
Návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad byl vyvěšen na úřední
desce. Zastupitelé byli seznámení se zněním vyhlášky, bylo konstatováno, že místní poplatek je pro rok
2017 snížen o 72 Kč oproti předchozímu roku. Vzhledem k lepšímu třídění odpadu mohla být částka za
rok a osobu snížena. O tom, že tento stav vychází z jednání každého z nás, jste mohli dočíst v samostatném
článku v minulém vydání zpravodaje.
ZO schválilo využití parku a nemovitosti č. p. 5: parcela č. 70 (zahrada) bude upravena jako veřejně přístupný
park s oddechovou zónou pro občany, parcela č. 69 (zastavěná plocha a nádvoří) bude součástí budovy s
novou knihovnou a ubytovacími prostorami, parcela č. 71 veřejná zeleň a parkoviště. ZO schválilo následně
také podání žádosti o dotaci na zřízení veřejně přístupného parku s oddechovou zónou.
Mateřské škole byl přílohou zřizovací listiny svěřen do užívání majetek, včetně parcely č. 38 v k. ú. Bochoř.
Vzhledem k tomu, že tuto parcelu mateřská škola nevyužívá, na doporučení bezpečnostního technika bude
parcela vyňata ze svěřeného majetku. ZO pak z výše uvedených důvodů schválilo vynětí parcely č. 38 v k.
ú. Bochoř z majetku svěřeného do užívání Mateřské škole Bochoř.
Římskokatolická farnost podala žádost o dotaci na opravu osvětlení v místním kostele. Po projednání bylo
poskytnutí dotace schváleno a uvolněno 89 tis. Kč na tyto účely. Tyto prostředky byly součástí rozpočtu na
rok 2016.

• 27. ZO se konalo 25. ledna 2017 a projednány byly mj. tyto body programu:
S Rozpočtovým opatřením č. 1/2017 seznámil přítomné místostarosta. RO bylo schváleno starostou a je
tedy na nejbližším zasedání předloženo zastupitelům na vědomí. Nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
ZO schválilo pronájem části pozemku parc. č. 70 v k. ú. Bochoř do roku 2027. Na místě bude přesně vyměřena
pronajímaná část. Do nájemní smlouvy bude zapracováno přednostní právo k prodloužení pronájmu nebo
přednostní právo odkupu. Jedná se o část pozemku ze zahrady u zakoupeného lázeňského domu.
Na pozemku parc. č. 1788 v k. ú. Bochoř, který vlastní obec, vybudovala v dřívějších letech armáda
asfaltovou komunikaci, kterou obec udržuje. Zástupce LOM Praha s. p. při osobním jednání navrhl dořešení
této záležitosti. Zastupitelstvo po projednání schválilo podání žádosti o bezúplatný převod z LOM Praha na
Obec Bochoř.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci z finančních prostředků kraje na opravu objektu č. p. 5 v k. ú. Bochoř
– lázeňský dům.
Na základě žádosti majitelů nemovitostí č. p. 291 a č. p. 265 o vyjádření obce, zda požaduje uplatnit
předkupní právo na parcelu č. 1241 a 1230 v k. ú. Bochoř, byla projednána využitelnost předkupního právo
dle územního plánu. Bylo konstatováno, že obec nebude mít v této lokalitě zájem o uplatnění tohoto práva,
proto by mohlo být zrušeno. ZO po diskusi schválilo zrušení předkupního práva na dotčené parcely.
● -----------------------------------------------------------------
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• K projednání programu 28. ZO se zastupitelé sešli 22. února 2017:
Na tomto zasedání započal maraton schvalování hospodaření obce, zřízených organizaci a návazných
dokumentů. Byla projednána účetní závěrka obce, účetní závěrky základní školy i mateřské školy.
Následovalo projednání žádostí o rozdělení hospodářských výsledků a ponechání finanční částky z odpisů
pro obě zřízené organizace. Všechny body byly zastupiteli akceptovány a usnesení k nim pak schválena.
Domov pro seniory Tovačov podal žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši 10.000 Kč na financování
běžných výdajů spojených s poskytováním sociálních služeb. Žádost je podávána pravidelně, obsahuje
veškeré náležitosti. Starosta navrhl poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč, neboť obec na základě žádostí
přispívá finančně i jiným organizacím. Tento postup zastupitelé přijali a usnesení bylo schváleno v
navrhované úrovni.
Jak na minulém zasedání informoval starosta SDH, byla připravena smlouva o spolupráci při zabezpečování
úkolů požární ochrany, ochrany života, zdraví a majetku občanů při likvidaci požárů, živelných pohrom
a jiných mimořádných událostí mezi SHČMS – SDH Bochoř a obcí. Uzavření smlouvy vychází z platné
legislativy. ZO následně schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy
a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů Bochoř.
Paní ředitelka základní školy podala oznámení o ukončení činnosti ve funkci ředitelky k 31. 07. 2017,
zastupitelé byli informováni na minulém zasedání. Nyní je tedy potřeba zajistit vyhlášení konkurzního řízení
na tuto funkci. Přípravná komise zjistila potřebnou legislativu, materiály a postup k vyhlášení konkurzu
a další kroky obce jako zřizovatele se budou konat v duchu platné legislativy.
Hodně příjemných jarních dní, pohodu v souladu s probouzející se přírodou a klidné a pohodové soužití pro
nás všechny v tomto oblíbeném období.
Jiří Chrastina - místostarosta
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Rozpočet 2017
V následujícím článku bych Vám rád přiblížil základní informace z rozpočtu naší obce na rok 2017.
Rozpočet je opět sestaven jako vyrovnaný, rozpočtováno
je celkem 13,8 mil. Kč. Při jeho sestavování jsme
vyšli z pozitivního trendu navyšování příjmů z daňové
výtěžnosti, kdy v této oblasti předpokládáme příjmy
cca 10,5 mil. Kč. Nosnou částí této oblasti rozpočtu
jsou přerozdělené daně z příjmů fyzických
a právnických osob a daň z přidané hodnoty. Uzavřené
výsledky roku 2016 nám potvrdily, že předpoklad
daňové výtěžnosti, zapracovaný do rozpočtu roku 2017
by měl být reálný.
Na rozdíl od předchozích let, kdy jsme v rozpočtu
upřednostňovali nastavení zahrnující nákladovou
nespecifikovanou rezervu, ze které se pak buď
vyrovnávaly mimořádné akce, nebo byla tvořena
rozpočtová úspora, pro rok 2017 byla vypracována a
schválena verze rozpočtu bez této rezervy a v rozpočtu
byly rozpracovány náklady na konkrétní akce až do
výše maximálních možností rozpočtu. Toto východisko
odráží předpoklad, že nová oddílná kanalizace nebude již vyžadovat tolik organizačních kapacit a bude
možné se věnovat i oblastem a činnostem, které v době jejího budování musely ustoupit do pozadí. Doufám,
že opravy na podtlakových řadech, které jsme absolvovali v rámci reklamačních řízení v minulých dnech,
budou v roce 2017 výjimkou a vedení obce bude již kanalizace zatěžovat co nejméně. Na druhou stranu je
nutno upřesnit, že tyto akce jsou hrazeny dodavatelem v rámci platných záruk a náš rozpočet nezatěžují.
A nyní již k obsahu rozpočtu 2017 aneb co lze letos očekávat:
U pozemních komunikací bychom rádi nechali vypracovat projektovou dokumentaci na opravu chodníků v
obci, průběžně by měly být opravovány chodníky a komunikace po budování kanalizace a také je pamatováno
na další polní cesty – vyčleněno 550 tis. Kč.
Rozpočet zahajuje i nezbytnou úpravu dvora mateřské školy a jeho osazení novými herními prvky –
vyčleněno 300 tis. Kč.
Sportovní areál by měl získat novou studnu a sokolovna bude mít nové boční vstupní dveře a proběhne
nezbytná oprava kotelny a zázemí. Na tyto akce je rezervováno cca 255 tis. Kč.
Dalších cca 250 tis. Kč je připraveno pro naše bytové hospodářství, kdy předpokládáme výměnu kotle pro
DPS, výstavbu kolárek pro byty na Zahradní a další nezbytnou údržbu.
Na dovybavení „Býčárny“ se počítá s nákupem nových židlí do úrovně 50 tis. Kč.
Šrámy na veřejném osvětlení po výkopových pracích a jeho nezbytné doplnění svítidly si s sebou nese
rezervu cca 200 tis. Kč.
Opravy bran pohřebiště a dosud odkládané kolumbárium bychom rádi realizovali do předpokládaných
100 tis. Kč.
Veřejná prostranství a vybavenost odráží rezervu cca 200 tis. Kč, kdy by mělo být herními prvky osazeno
prostranství Na Zabrání, pořízeny slunečníky a stan pro veřejné akce či další výsadba stromů. Pro následné
komunální služby a územní rozvoj je vyčleněno téměř 400 tis. Kč – park u lázní, využití plochy u ČOV,
dalších cca 150 tis. Kč si vyžádá oprava dalšího prostoru v lázních…
Jen tento výčet hlavních akcí reprezentuje cca 2,5 mil. Kč, přičemž jsou zde vybrány jen položky na
materiál, externí služby či údržbu. Věříme, že v roce 2017 bude prostor pro realizaci maxima akcí z tohoto
výčtu a rutinní činnost obce budeme také schopni naplnit a financovat dle přijatého rozpočtu.
Jiří Chrastina - místostarosta
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PRO ZAMYŠLENÍ
Více než dva roky jsme poukazovali na nepořádek, který zůstával po pracovnících, kteří prováděli stavební
práce na nové kanalizaci. Kromě stavebního materiálu a zbytků výkopů ponechávali často po celé vsi obaly
od svačin a pet láhve. Ty se povalovaly opravdu všude. No, stavbaři jednou skončí, dotčené plochy dají
do původního stavu, vše uklidí a vesnici budeme mít opět pěknou, myslel jsem si. Některé plochy upravili
obstojně. Tam, kde se jim to nepovedlo, nápravu provedli pracovníci obce, některé plochy a úklidy si
občané dokončili sami. Za to dík.
Poslední dobou si však myslím, že se některým občanům po nepořádku stýská. Přesvědčuje mě o tom
jejich chování u sběrných nádob, konkrétně u křižovatky Drahy – Chmelničky. Ty bývají často, ač prázdné,
obloženy vším možným. V pátek jsou nádoby vyprázdněny a do dvou dní se v okolí povalují petky vypadlé
z plastových tašek. Proč je někdo v nich donese a již nevhodí do kontejneru nechápu. Vítr pak udělá své. V
úterý pracovníci obce u nádob uklidí a ve čtvrtek je kontejner obložen plastovými obaly. Nechybí pytel plný
petek a staré boby. V pátek se opět uklidí a v neděli zase věci, které patří do sběrného dvoru. Jak dlouho
tento stav potrvá? S nadcházejícím jarem mám trochu obavy, aby se stav po domácích úklidech nezhoršil.
Nárazník z auta u kontejnerů na točně tento týden mé obavy jen potvrzuje.
Zdeněk Šváb
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Lázně Bochoř

tel. 581 205 045, 606 375 615
www.lazne-bochor.cz
lazne@lazne-bochor.cz

Něco z historie lázní Bochoř
/Převzato z Vlastivědného sborníku (ročník 1928) – zkráceno/
Bochoř jako obec se připomíná ke konci 13. století. Je proslulá svými přírodními lázněmi. Léčivý
pramen vody, který je zde čerpán ze země byl podrobně prozkoumán již roku 1580 Tomášem Jordánem z
Klauzenburku, doktorem a zemským lékařem markrabství moravského.
V knize „O vodách hojitelných a teplících moravských“ podal rozbor bochořské vody, stanovil její léčivou
moc a vytkl choroby, které tu bylo lze léčit. Kniha pojednávající celkem o 12 léčivých vodách moravských
byla vytištěna roku 1581 v Olomouci. Dle této knihy známost lázní bochořských byla již ve století XVI.
značně rozšířena. Z toho možno zajisté správně usuzovati, že lázně musely být zřízeny mnohem dříve, takže
trvají asi 700 let a patří mezi nejstarší lázně moravské vůbec.
Lázeňská voda je kalná, načervenalá, chuti poněkud nasládlé, stahující, je bez zápachu. Je chladná a pro
koupele se přiměřeně ohřívá. Obsahuje vedle síry a železa hlavně kysličníky kovů: hořčíku, vápníku
a manganu.
V lázních se léčí hlavně dna, reumatismus (hostec), ischias (zánět sedacího nervu), žaludeční choroby,
blednička, chudokrevnost a kožní choroby.
Nemocní léčí se tu koupelemi, pitím lázeňské vody a masážemi (třením svalstva), jimiž se léčení vodou
vhodně doplňuje.
Pro svou vydatnou léčivou sílu a pro obsah sirnato-železitých sloučenin zvou se bochořské lázně
„Moravskými Píšťany“.
V současné době jsou poskytovány služby zaměřené na léčbu nemocí pohybového ústrojí a revmatismu.:
koupel, zábal, masáž, perličková koupel, vířivá koupel končetin, masáž lávovými kameny a rašelinový
zábal.
Přehled poskytovaných služeb za rok 2016:
Měsíc
Leden		
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen		
Srpen		
Září
Říjen		
Listopad
Prosinec
Celkem

Koupel
294
402
300
401
241
276
97
218
329
356
189
3103

Zábal
294
397
300
401
241
270
96
215
329
337
186
3066

Masáž
282		
373		
293		
375		
216		
261		
97		
190		
286		
314		
176		
2863		

Masáž+sp láv.kam. perlička vířivka rašelina
7		
1
3		
7		
3
-			
10		
4
10
15		
15		
4
9		
18		
2
9		
4		
-		
15		
1
1
2
1		
7		
3
-		
4		
3
1
12		
8		
8
10		
9		
9
1
3		
104		
37
16
2
66		

celkem
305
416
339
429
270
280
117
228
349
382
211
3328
F. Kavka
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První tři měsíce roku 2017 v knihovně
Kromě běžného půjčovního provozu je nejdůležitější akcí Virtuální universita třetího věku.
Čtrnáct posluchačů sleduje kurz s názvem Česká historie a její souvislosti. V návaznosti na toto téma byly,
tentokrát pro všechny zájemce, nejen studenty, uspořádány zatím dvě přednášky v rámci Úterního povídání
s historií. Knihovnice přerovské knihovny, paní Stanislava Puppová, velmi poutavě vyprávěla o slavných
ženách českých dějin a o Rukopisech královéhradeckém a zelenohorském. Zdá se ale, že česká historie láká
pouze ženy, protože ani na jednu z těchto akcí žádný muž z Bochoře nezavítal. Třeba příště?
V květnu jsou naše další dvě posluchačky zvány do Prahy na promoci a předpokládáme, že tento den
stráví prohlížením pražských památek více posluchaček VU3V a že budeme mít stejně hezký výlet, jako v
předchozích letech.
Na MDŽ, 8. března, navštívily knihovnu všechny děti MŠ. Paní učitelky si s nimi povídaly o tom, jak kniha
vzniká, co má kniha ráda a co se s knihou dělat nemá, prohlédly si pár hezkých ilustrací a odnesly si několik
pohádkových knížek, ze kterých jim paní učitelky budou číst před odpoledním odpočinkem.
Spolupráce knihovny a MŠ je velmi dobrá, o čemž svědčí i obrázky dětí za okny knihovny.
Koncem měsíce března budeme stahovat cirkulační soubor, aby v dubnu pro Vás mohly být připraveny
další tituly.
Všem našim čtenářům i těm, kteří k nám zavítají poprvé, přejeme krásné a slunečné jaro!
Františka Michnová
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S POLEČENSKÝ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI
ZÁLESÁK
Vážení a milí spoluobčané,
od minulého vydání zpravodaje nám uteklo trochu vody a oddíl Zálesák při
SK Bochoř nespal a nezahálel. Podařilo se nám uskutečnit dva výlety a to
jeden byl do Čech pod Kosířem, druhý na Bradlo, což je mezi zasvěcenci
řečený moravský Blaník a snad každoroční novoroční výstup na Švédské
šance.
Výlet do Čech pod Kosířem byl naplánován na neděli 3. 10. a předpovědi
počasí nebyly zrovna nakloněny k nějakému výletu, ale i přes tyto
předpovědi, se na nádraží sešlo docela pěkné množství lidí. Nastoupili
jsme do vlaku a jak už to tak bývá, jenom u konverzace to nezůstalo a něco
málo jsme se posilnili cestou dobrou pálenkou. Ale všeho s rozumem.
Přece jenom šlapat do kopce pod parou moc nejde. Po dojetí do cílové
stanice v Čelechovicích na Hané nás čekal nejnáročnější úkol dne a to
výstup na hanácké Mount Blanc, což je právě Velký Kosíř. Při náročném výstupu jsme málem přišli o jednoho
člena výpravy, který po odskočení do křoví nabral špatný směr cesty, ale vše dobře dopadlo a po nějakém čase
jsme pokořili Kosíř. Na vrcholu se nachází rozhledna a ta byla také pokořena. Výhled sice byl lehce zastřen
oparem, ale nikomu to radost ze sportovního výkonu nezkazilo.
Po té jsme vzali útokem obec a podle zájmu, jsme navštívili jak muzeum kočárů, které patří mezi největší v
Evropě, tak i místní zámek, v kterém se nachází stálá výstava známé dvojice otce a syna Svěrákových.
Všem se vše líbilo a s příjemnou únavou jsme se vraceli domů. Nutno podotknou, že to počasí, které nás
strašilo celou cestu, tak vydrželo až do vlaku domů, za což tam nahoru děkujeme.
Druhý výlet byl vybrán, jako výstup
na hanácký Blaník, což je známí kopec
s vrcholovým skaliskem pod názvem
Bradlo. Opět se nás sešel na nádraží
pěkný počet a to patří k správnému výletu.
Cesta nám ubíhala jako na drátkách a ani
se nechtělo věřit, že může být vše tak,
jak si to naplánujeme. Výstup na Bradlo
nebyl vůbec náročný a navíc, když vám
svítí a hřeje sluníčko do tváře, tak co si
víc přát. Děti se přiučili mnoho nového,
protože cestu lemuje naučná stezka. Jistě
si odnesli i dospělí nějaké nové vědomosti.
Po dosažení vrcholu nás čekal nádherný
výhled do kraje na zasněžené vrcholky Jeseníků a to byl pro všechny jedinečný zážitek, na který se jen ta
nezapomíná a dlouho zůstane v paměti všech. Všichni zúčastnění se na vrcholu kopce dozvěděli, že kámen z
tohoto kopce je jeden ze základních kamenů Národního divadla a tudíž má tento kopec pro náš národ jakousi
kulturní vazbu a je dobré si uvědomit, že i Morava má své místo v kulturních dějinách našeho národa. Z kopce
nám to už šlo samo, ale to jsme ještě netušili, co na nás chystají dráhy. Nasedli jsme do vlaku a vyjeli směr
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Olomouc. Kousek za Uničovem nám paní průvodčí oznámila, že na trati je nějaká havárie a tím to začalo.
Vyhnali nás z vlaku do zimy a čekali na autobus, který prý nás doveze do Šternberka a tam bude čekat vlak.
Sliby chyby. Nečekal. Nakonec přijel vlak od Olomouce a nás do něho nacpali. Takže do Přerova jsme dojeli
asi s dvouhodinovým zpožděním. Ale to by nebyly naše dráhy, kdyby se něco nestalo. To je takový folklor,
který nás stále drží ve střehu.
Jak už jsem v úvodu předeslal, tak se na začátku ledna uskutečnil snad již tradiční výstup na Švédské šance,
spojené s opékáním špekáčků a popíjením hřejivého svařáku a jiných zahřívacích pochutin.
Tentokrát jsme se sešli v sobotu něco málo před desátou na hřišti, a i když mrzlo jako by praštilo, tak se nás
sešla docela pěkná skupina. Krásně svítilo sluníčko, a i když teploměr ukazoval mínus 15, tak nikomu to ani
trochu nevadilo, ba naopak. Po nenáročném výstupu na šance, nás opět čekal hřejivý oheň i svařák a navíc
buřty k nakousnutí. Po odpočinku, posilněni vším, bylo zaveleno k ústupu a vydali jsme se k návratu. Cesta
probíhala v pohodě a všichni dorazili domů v pořádku a pohodě.

Touto cestou bych rád poděkoval výboru SK Bochoř za příjemné
pohoštění pro účastníky tohoto výšlapu a za jeho organizaci.
A co nás čeká v nejbližším čase? Tak snad pokud se trochu
umoudří počasí a oschnou lesní cesty, tak slibovaný výšlap
na Hostýn a určitě ta největší událost a to netradiční výlet do
Prahy, který se uskuteční 22. 4.
Ale to nejsou určitě jediné akce, které se plánují a o všech
ostatních budete předem a včas informováni.
Na závěr bych se rád všem omluvil, že můj příspěvek se ve
zpravodaji objevuje až nyní. Ne že by nebylo o čem psát, ale
nějakým nedopatřením se ten minulí někam zatoulal a ten
redakční šotek ho prostě nevytisknul, tak doufám, že tentokrát to vyjde.
Rád bych poděkoval všem účastníkům našich akcí za jejich účasti na nich a všechny bych rád pozval na ty
následující, protože bez nich by ty akce nebyly to pravé ořechové a vždy je co poznávat a trochu si rozšířit ty
vědomosti o naší vlasti.
Za SK Bochoř oddíl Zálesák Tomáš Volek
● -----------------------------------------------------------------

strana 10

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

Další akce v naší obci ve zkratce
Tříkrálová sbírka

Vodění medvěda
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Dětské šibřinky

Šibřinky pro dospělé
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DOBROVOLNÍ HASIČI
Začátkem tohoto roku jsme začali uvažovat, jak
rozšířit členskou základnu dobrovolných hasičů
v naší obci. Do dnešního dne byly uspořádány
tři „NÁBORY“, kdy jsme v avizované pondělky
marně vyhlíželi zájemce o vstup do řad SDH
či JSDH. Že nevíte, co tyto zkratky znamenají?
Pokusím se vám v následujícím příspěvku vysvětlit
problematiku „dobrovolného hasičstva“.
JSDH
Jednotka sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem č. 133/85 Sb,. ve znění pozdějších předpisů, tedy
zákonem „O požární ochraně“. Zřizovatelem JSDH dle § 29 zákona č. 133/85 Sb. je obec.
Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:
a) Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při
živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního
předpisu ve svém územním obvodu, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů
a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době
poskytuje odměnu.
b) Udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
c) Zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
d) Zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany.
e) Zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v
jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce
nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za
ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce
V naší obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO V (jednotka požární ochrany římská pět). Zařazení v této kategorii znamená výjezd JSDH k mimořádné události po vyhlášení poplachu do
10 min o zmenšeném družstvu 3+1 (velitel, strojník a dva hasiči). Celkový početní stav JSDH je minimálně
9 členů (1x velitel jednotky, 2x velitel družstva, 2x strojník, 4x hasič).
Členem JSDH se může stát každý, kdo dovršil 18 let a je zdravotně způsobilý na základě posudku od lékaře.
Dále musí každý nový člen absolvovat základní odbornou přípravu - provádí velitel jednotky – a následně
může vykonávat funkci v JSDH jako hasič. Je možné absolvovat další kurzy pro získání určité odbornosti
(např. strojník, velitel družstva…), které organizuje hasičský záchranný sbor. V rámci odborné přípravy
budete seznámeni s legislativou JSDH, získáte dovednosti pro činnost při likvidaci mimořádných událostí
a blíže se zdokonalíte v poskytování první pomoci. Tyto dovednosti můžete využít nejen v rámci působení
v JSDH, ale také se vám někdy můžou hodit i ve vašem soukromém životě.
SDH
Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany. Řídí se zákonem
č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O sdružování občanů“. Toto sdružení, ostatně
jako i ostatní občanská sdružení, nesmí dle § 5 tohoto zákona, vykonávat funkci státních orgánů, pokud
zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich
členy.
Občanským sdružením, veřejně prospěšným organizacím a jiným orgánům a organizacím může být
poskytována dotace v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
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souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Z výše napsaného je tedy patrné, že SDH a JSDH nemají po právní stránce nic společného. Mohou však
spolupracovat, jak na to pamatuje zákon č. 133/85 Sb. ve své páté části a to v § 75.
Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární
ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že:
•
a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
•
b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
•
c) podílejí se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků
požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů
•
d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné
činnosti mezi občany a mládeží
•
e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární a hasičstva
SDH se také nemalou měrou podílí na dodržování tradic a pořádání kulturních akcí.
Členem SDH se může stát každý bez rozdílu věku či jiného omezení. V naší obci je každý člen JSDH
zároveň členem SDH i když to není podmínkou.
Závěrem bych chtěl touto cestou pozvat občany do našich řad dobrovolných hasičů, ať už se jedná
o SDH při podílení se na kulturním dění či členství v JSDH na zabezpečování požární ochrany v
naší obci. Zájemci se mohou hlásit na našich akcích, které budou předem oznámeny na vývěsce na
hasičské zbrojnici nebo nás kontaktujte elektronicky na email rada.sdhbochor@seznam.cz.
Lukáš Rada, zástupce velitele jednotky
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M AT E Ř S K Á Š K O L A
Jaro v mateřské škole
Po dlouhé a tuhé zimě jsme se všichni těšili na jaro a teplé sluneční paprsky. Sníh a led se rozpustil a my ve
školičce už přemýšlíme, jaké aktivity na jaře proběhnou.
Jako již tradičně začínáme maňáskovou pohádkou „Jak Matěj zachránil sluníčko“. Máme v plánu navštívit
obecní knihovnu, kde si půjčíme pěknou knížku na čtení před spaním. S jarem budeme hodně sportovat, ať
jsou z nás šikovné a obratné děti. Uspořádáme olympiádu v běhu, skoku a hodu. Na vycházkách budeme
zdolávat přírodní překážky, na hřišti pak proběhnou zábavné hry s míči a zdolávání nářadí.
Již nyní si připravujeme vystoupení na „Hodové slavnosti“, tak snad se nám podaří vše natrénovat.
V letošním školním roce bychom také rádi navštívili místní hasičskou zbrojnici, kde se děti vždy těší na
ukázku zásahu hasičů, prohlídku vybavení hasičů i celé zbrojnice a také na stříkání vodou.
Na přelomu měsíce března a dubna bude na školní zahradě ve dvou etapách probíhat rekonstrukce spojená
s instalací herních prvků. Děti se mohou těšit na nové průlezky, houpačku i pískoviště.
Těšíme se na dny, které budeme moci venku na zahradě trávit.
Přejeme všem slunečné a klidné jaro
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Milá návštěva v knihovně
Ve středu 8. března do bochořské knihovny zavítaly děti z mateřské školy. Usadily se mezi regály s knihami
a poslouchaly povídání paní knihovnice. K čemu obecní knihovna slouží, kolik je v ní knih, jak se knihy
půjčují a jak se máme ke knížce chovat. Dětem se na návštěvě líbilo. Ti, kteří tam byli po prvé slíbili, že
brzy s maminkou nebo babičkou určitě přijdou znovu. Zároveň si všichni dohromady připomněli, že zrovna
dnes všechny ženy na celém světě slaví svátek žen.
Helena Vyvážilová
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Z á k l a d n í Š KOLA
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Letos poprvé nově v jiném termínu a upravených pravidel.
Na naší škole se bude konat 6. dubna od 14 do 17 hodin. Rodiče, kteří žádají o odklad, musí mít ke dni
zápisu potvrzení od dětského lékaře a také od odborného lékaře z PPP. S sebou donesou občanský průkaz
a rodný list dítěte, popř. jiné specifické doklady např. o svěření dítěte do péče, rozhodnutí o střídavé péči
atd.
Děti budou absolvovat krátké hravé aktivity a cílený rozhovor.

AKTIVITY PRO LETOŠNÍ A PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK
V letošním roce se naše škola zapojila do projektu MAJÁK, který je cílen na rozvoj polytechnické výchovy
žáků a spolupráci pedagogů v posilování těchto znalostí a dovedností. Bude probíhat po dobu dvou let.
Zároveň naše škola podává projekt v rámci školních šablon, konkrétně posílení sboru o pedagogického
asistenta, rozšíření nabídky volnočasových aktivit a to o Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a rozvoje
matematické gramotnosti pro žáky ZŠ a Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Zároveň budou
probíhat školení pedagogů.
Nebudeme chybět ani na oslavě Hodových slavností, oslavách Dne dětí, kde přispějeme jistě k dobré pohodě
a zdárnému průběhu.
Ani tradiční Zahradní slavnost s
rozloučením s páťáky a pasování
budoucích prvňáčků nebude chybět v
červnovém kalendáři akcí.
Během celého pololetí probíhají různé
aktivity, například divadelní, hudební
vystoupení a letos nově
i seznámení se základní sebeobranou
a dovednostmi, které se mohou hodit
v krizových a nepředvídatelných
událostech.
Dnes se to zdá ještě daleko, ale my
jsme již v plné přípravě na letošní školu
v přírodě, která proběhne poslední
školní týden, před pátečním vydáním
vysvědčení a to v krásné krajině Beskyd
na Grúni, na horské chatě Dům Sv.
Josefa.
Marcela Červinková, ředitelka školy
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VÝROBA TERMOSKY
Na prvním projektovém dni jsme měli zajímavé aktivity, dělali jsme pokus s digitálními teploměry, které
nám ukazovaly pohyb tepla v diagramech přímo na interaktivní tabuli, kterou máme ve třídě. Vyráběli jsme
svoji vlastní originální termosku a zkoumali, komu nejdéle vydrží horká voda, kterou jsme tam dali, tudíž,
kdo má termosku nejlépe vyrobenou a zaizolovanou.
Souboj dopadl nerozhodně, protože jsme se všichni snažili o co nejlepší výsledky a proto rozdíly byly
minimální. Už se těšíme, co budeme dělat příště.
Marek Černošek a Sáva Biječek
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Klub seniorů
Běží léta běží, běží léta běží … to jsou úvodní slova naší seniorské hymny, která jen dokazují, jak čas rychle
utíká. Nedávno skončil rok 2016 a už máme březen 2017 a s ním jednak nástup krásného ročního období
jara a také první termín dodání příspěvků pro vydání Bochořského zpravodaje.
Co se za dobu od poloviny prosince 2016, kdy jsme psali do BZ naposledy, do března 2017 v klubu seniorů
událo?
V prosinci se někteří z nás zúčastnili zpívání koled pod Vánočním stromečkem Na Zabrání, poté Vánočního
punče a nechyběli jsme ani při Silvestrovském ohňostroji, který byl mimochodem velmi pěkný.
V letošním roce v činnosti KS zůstalo vše při starém. I přes stále ubývající počet členů – k 1. lednu 2017
je nás 28 - jsme se rozhodli, že se budeme i nadále 1 x za měsíc scházet v Sokolovně. V červenci pak v
„Býčárně“ při tradičním opékání uzeniny a v srpnu pojedeme na jednodenní zájezd.
První letošní setkání členů KS se konalo 11. února. Popřáli jsme si všechno nejlepší do nového roku,
zhodnotili činnost KS v loňském roce a paní Kavková členy seznámila s výsledky kontroly hospodaření
KS a stavem pokladny. Poté jsme popřáli lednovým a únorovým jubilantům k jejich narozeninám, tradicí
zůstala malá pozornost, písnička na přání a narozeninové sólo.
11. března jsme se opět sešli v sokolovně, kde jsme mezi námi přivítali i seniorky z Vlkoše. Toto březnové
setkání je již mnoho let pojato jako meziobecní setkání se seniory z Vlkoše a na něm společně oslavíme
MDŽ. Také si navzájem předáme malé dárky. Letošní svátek MDŽ vyšel na středu 8. I když v minulých
letech ho zastiňoval Den matek, který se slaví druhou neděli v květnu, tradice MDŽ se pomalu vrací. My ji
v KS dodržujeme každoročně. K dobré náladě na našem setkání přispěla hudební skupina DUO, která nás
starší nejen rozezpívala ale některé i roztancovala. V příjemné náladě a při dobrém pohoštění odpoledne
rychle uteklo. Popřáli jsme také březnovým jubilantům, připili jim na zdraví a zazpívali písničku na přání.
Na závěr setkání jsme si popřáli ať se tak jako dosud dobře bavíme a ve zdraví se pokud bude možno i
nadále setkáváme.
Všem spoluobčanům i nám seniorům chceme popřát příjemné prožití svátků jara – Velikonoc.
Výbor klubu seniorů
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Chovatelé ZO ČSCH Bochoř
12. 3. se konala výroční členská schůze ZO ČSCH Bochoř - pobočný spolek s. z. v prostorách domu
chovatelů v „Býčárně“.
Schůzi zahájil a dále vedl předseda přítel Morbicr Josef. Přivítal hosty a to zástupce obce místostarostu
Ing. Jiřího Chrastinu, zástupce okolních organizací Předmostí, Troubky, Výkleky a Horní Moštěnice. Dále
přivítal také zástupce SDH Bochoř a kronikářku obce Helenu Vyvážilovou.
Schůze se zúčastnilo 8 členů naší organizace. Jeden byl omluven.
Nyní k činnosti a stavu naší ZO. Máme 9 členů. Od minulého roku o jednoho méně. Sedm členů chová 177
kusů hrabavé a vodní drůbeže, čtyři členové chovají 50 králíků, dva chovatelé mají 4 kozy, další dva 50
holubů a dva chovají okrasné ptactvo v počtu 80.
Největší akcí je naše hodová výstava drobného zvířectva v Bochoři. Výsledky této výstavy byly popsány v
minulých číslech zpravodaje. Z dalších akcí to byla účast na výstavách ve Výklekách, Malhoticích, Lipové,
Troubkách, Horní Moštěnici, Želátovicích, Zdounkách, Slavkově a hlavně pak výstava Moravy a Slezska
na výstavišti v Přerově. Výstavy obesílá 2 až 5 našich členů. Na přerovské výstavě jsme se podíleli nejen
organizační, ale i fyzickou pomocí.
V loňském roce jsme na výstavách získali 6 pohárů a 30 čestných cen. Dva naši členové byli oceněni
ústředním výborem svazu „zlatým odznakem“ za práci a propagaci chovatelství. Byli to přítel Miroslav
Hradil a přítel Josef Morbicr.
Hlavním úkolem naší organizace je zajištění letošní hodové výstavy drobného zvířectva a spolupráce na
přípravě hodových oslav s ostatními organizacemi v obci. Dalším úkolem je pak spolupracovat na zajištění
výstavy Moravy a Slezska na výstavišti v Přerově.
Pokud by měl někdo zájem věnovat se chovatelství, může se přihlásit do našich řad. Rádi vše vysvětlíme
a pomůžeme.
Josef Morbicr, předseda ZO Bochoř
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Aktuality v „HLOUŽKU“
Od posledního vydání zpravodaje už uplynul nějaký čas a proto je teď dobré zhodnotit jak jsme na tom
s myslivostí v Bochoři. 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.
Od loňského roku navíc přibyla samosypná krmítka vhodně rozmístěné po honitbě, která však zvyšují
nároky na množství zajištění krmiva. Tyto zásobníky se velmi osvědčily. Stopy u krmelců a spotřebované
krmivo mají vypovídající hodnotu o početních stavech, které pravidelně vyhodnocujeme. V letošním roce
bylo sčítání zvěře v Olomouckém kraji stanoveno na sobotu 4. 3. Účastnily se ho všechny spolky 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. Je třeba říci, že loňský rok na teplotní
výkyvy mírný znamenal solidní podmínky pro zvěř. Je pravdou, že zima byla sice mrazivá a dlouhá, ale na
početních stavech se pro tuto chvíli negativně nepodepsala. Zde je však také ještě potřeba zmínit lednovou
všeobecně známou ptačí chřipku, která zasáhla i náš katastr. Po dobu cca 2 měsíců jsme byli v ochranném
pásmu, ale v těchto dnech již bylo zrušeno a můžeme tedy myslivecky hospodařit jako dřív. Za nemoc může
výhradně divoké migrující ptactvo, které nelze nijak ovlivnit. Je dobře, že existují nástroje včasné kontroly
a součinnosti komunikace mezi veterinární a mysliveckou správou.
V jarním období nás čeká tak jako vždy několik brigád na vyčištění sypáků dále výsadba ovocných stromů
na vytipovaných místech, vyčištění svodnice. Také je v tomto období důležitá výroční členská schůze, kde
hodnotíme uplynulý rok a dáváme si úkoly nové.
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. Samozřejmě, že také potřebujeme dobře potrénovat i na mikroregionální střelby, které se pravidelně
konají v červenci na střelnici Skalka v Domaželicích. Každý rok totiž držíme laťku dost vysoko a proto je
třeba trénovat, protože soupeři z okolí také nelení.
Oldřich Kornel
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POSTEL PRO ANDĚLA
NEDĚLE 26. BŘEZNA
v 16 hodin
sokolovna BOCHOŘ
Divadelní spolek „Vlkoš sobě aneb ochotni schopni čehokoliv“
Vás srdečně zve
na komedii Jaroslava Koloděje
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