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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
naposledy v letošním roce máte před sebou náš zpravodaj, ve kterém se dovídáte novinky z obce a přečtete si
vždy něco nového, z činnosti spolků, škol a ostatních zájmových skupin v obci. A věřte, že je opravdu čím se
pochlubit. I když to tak nevypadá, při pohledu do kalendáře zjistíme, že máme zase prosinec, poslední měsíc
v roce. Je čas trochu zhodnotit a bilancovat práci za celý rok, a to ne jen v rodinách, ale i práci v obci. Na
počátku roku si vždy naplánujeme splnění spousty úkolů. Jak to tak bývá, někdy se nám nepodaří vše splnit,
ale tak je to v běžném životě i v práci zastupitelstva obce. O letošní aktivitě spolků a škol si jistě přečtete v
jiných článcích zpravodaje.
Dovolte mi, jen v kostce vzpomenout několik událostí, které byly ozdobou. Každoročně to bývají již tradiční
Hodové slavnosti doprovázené výstavami a slavnostní mší v kostele. Velkou událostí je i soutěž pro mladé
hasiče v požárním útoku „ noční SOVA“, které se účastní až stovka družstev z celé republiky. Letos se poprvé,
a s velkým zájmem, pořádalo „Levandulové odpoledne“. Věřím, že se stanou i takové akce tradicí obce.
Nemohu zapomenou také na již tradiční „Vánoční jarmark“ seniorů a velmi úspěšný nově pořádaný „Vánoční
jarmark“ základní školy. Když k tomu připočítáme tradiční celoroční aktivity členů spolků, zájmových slupin
včetně základní školy, mateřské školy, HASPO, SDH, SK a knihovny musím všem aktivním, ale i ostatním
členům a občanům, poděkovat za jejich věnovaný osobní čas k reprezentaci obce. Odměnou jim často bývá
jen spokojenost a úsměvy ostatních, což však není málo!!! Ještě jednou všem děkuji!!!!

Jak jsem se již zmínil v předcházejících řádcích, i zastupitelstvo obce musí hodnotit a bilancovat právě končící
rok. I do našich řad zasáhla demokracie a komunikace bývá na pravidelných zasedáních občas napjatější, ale
většinou s konstruktivním závěrem. Celý letošní pracovní rok byl podložen rozpočtem, který jsme odsouhlasili
na konci roku 2016. Mimo pravidelných celoročních činností a starost o pravidelnou údržbu prostor obce, jsme
se zaměřili na práce v objektu nově zakoupené nemovitosti bývalé lázeňské zahrady a dokončení nedodělků
nové podtlakové kanalizace. Při žádostech na úpravu
nového parku a budovy nové knihovny, jsme byly úspěšní
při dotaci a to jak z POV OK, která je 300.000 Kč, tak i
u MMR, kde jsme získali 400.000 Kč.
Při finanční spoluúčasti vlastních prostředků jsme k
dnešnímu dni provedli na budově opravu střechy, výměnu
krovů, zpevnění obvodového zdiva věncem a plynofikovali
objekt, včetně montáže nového kondenzačního kotle a
napojení na stávající topení. Celá zahrada doznala velkých
změn, jak se všichni mohou přesvědčit na místě samém.
Staré a nemocné stromy byly vykáceny, provedla se nová
výsadba a zpevnily se přístupové stezky a chodníky k
jednotlivým herním prvkům pro děti a cvičícím venkovním
prvkům pro dospělé a seniory. Vzhledem k počasí byly práce na parku přerušeny
a budou pokračovat na jaře příštího roku. Bude dokončena výsadba, vybudováno parkoviště a zpevněný vjezd
včetně dokončení vodního prvku. Vzhledem k možnosti topení nebudou práce na budově nové knihovny
přerušeny a budou prováděny zatím svépomocí
obecními pracovníky. V novém rozpočtu na příští
rok je navrhováno dokončení nové knihovny
a parku. I v roce 2018 se budeme snažit získat
nějaké dotace na výměnu oken a opravy fasády.
Rádi bychom knihovnu přestěhovali v létě
roku 2018 do nových prostor v parku. Stávající
knihovnu, navrhuje zastupitelstvo, opravit na
novou zasedací místnost a tím umožnit občanům
pohodlnější, bezbariérový přístup na pravidelná
zasedání zastupitelstva obce a současně jako
volební místnost.
V dalších řádcích dám prostor úkolům v
příštím roce, které budou, jako vždy umožněny
novým rozpočtem, který budeme projednávat
v nejbližších dnech na řádném zasedání zastupitelstva obce. Základem budou úkoly vyplývající ze starostí
řádného hospodáře, to znamená zajistit pravidelnou údržbu na majetku a venkovních prostorách obce, dále se
budeme ještě soustředit na úkoly kolem dokončení nové kanalizace, zvelebovat prostory všech parků
a dětských hřišť. Také se musíme zaměřit na zdokonalení třídění odpadu a likvidace bio odpadu. Určitě budeme
nápomocni při činnosti spolků a to jak finančně tak i materiálně.
Závěrem dnešního úvodníku bych Vás všechny chtěl pozvat na společné akce, které jsou již tradicí v obci pro
vánoční období a to je „Česko zpívá koledy“ v býčárně, „Vánoční punč“ u svítícího stromku a závěr roku na
stejném místě „Rozloučení se starým rokem a vítání nového roku 2018 s ohňostrojem“.

Všem bych chtěl popřát hodně zdraví a úspěšný rok 2018.
Ivan Michna, starosta
● -----------------------------------------------------------------
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§ ŘÁDKY ZE ZASTUPITELSTVA §
Na následujících řádcích Vám, vážení spoluobčané, přináším shrnutí základních informací k záležitostem,
které byly projednávány na zasedáních Zastupitelstva obce Bochoř (dále jen ZO) s pořadovým číslem
34 až 36.
• 34. ZO se konalo 20. září 2017 a zásadní body programu byly následující:
V úvodu tohoto zasedání projednali a schválili zastupitelé rozpočtová opatření číslo 9, 10 a 11.
Legislativní požadavky bohužel vyžadují tímto způsobem reagovat na veškeré změny oproti schválenému
obecnímu rozpočtu, takže s těmito informacemi se v těchto částech Zpravodaje budete setkávat již pravidelně.
Společnost VaK Přerov předložila obci návrh kupní smlouvy na dílčí úseky vodovodního řadu v ulici Hliník k
nově postaveným rodinným domům, uložen na parcele č. 618/1 v k. ú. Bochoř. Na 33. zasedání byl schválen záměr
prodeje. ZO schválilo kupní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. na prodej vodovodního
řadu v ulici Hliník v předloženém znění.
Obec obdržela Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého
kraje na období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. Částka příspěvku zůstává v platnosti dle smlouvy a činí 70 Kč ročně
na jednoho obyvatele. Dodatek byl po projednání schválen.
ZO vzalo na vědomí průběžnou informaci k realizaci parku a knihovny s čítárnou v novém objektu v lázeňském
parku.
Starosta informoval o kontrole napojení na novou kanalizaci. Pracovníci obce využili deštivého počasí ke
kontrole kanalizace. Existují důvodné pochybnosti u některých občanů, že nemají oddělenou dešťovou vodu od
splaškové. Těm, u kterých se při kontrole tato pochybnost nevyvrátila starosta připravil dopis s upozorněním, aby
provedli nápravu do 1. 12. 2017.
Obec Vlkoš jednoduchou pozemkovou úpravou v části k. ú. Vlkoš u Přerova a Bochoř upravuje hranice
katastrálního území a obce. Změna hranice bude spočívat v navrácení průběhu katastrální hranice do míst, kudy
procházela před vyhotovením Základní mapy velkého měřítka v k. ú. Vlkoš u Přerova v roce 1984. Zastupitelstvo
po projednání schválilo změnu hranice katastrálního území a obce v části k. ú. Vlkoš u Přerova a Bochoř, schválilo
Dohodu o změně hranic obcí.
• ZO č. 35 se konalo 23. října 2017 s těmito zásadními body programu:
V úvodu byli členové zastupitelstva seznámení s rozpočtovým opatřením číslo 12 a s plněním rozpočtu za
III. čtvrtletí 2017. Oba body byly zastupiteli vzaty na vědomí.
P. Šváb informoval o pokračování prací na nemovitosti č. p. 5. Bylo konstatováno dokončení opravy střechy,
probíhající práce na plynofikaci.
Starosta předjednal s majiteli souvisejících pozemků možnosti odprodeje tak, aby se k novému lázeňskému
parku umožnil příjezd i od ulice Nábřeží. Po projednání zastupitelé schválili odkoupení parcely za cenu dle
znaleckého posudku.
Zastupitelé se seznámili s návrhem akcí pro rozpočet 2018, který vypracoval starosta. Na následujícím
zastupitelstvu se předpokládalo projednání návrhu rozpočtu ve vazbě na očekávané příjmy.
Jednání bylo zakončeno širokou diskusí.
• ZO č. 36 se konalo 22. listopadu 2017:
Bylo konstatováno vytvoření kupních smluv pro příjezd k lázeňskému parku z ulice a dohodnutá schůzka k jejich
podpisu za přítomnosti právního zástupce obce.
Zastupitelé byli seznámení s rozpočtovým opatřením č. 13, které vzali na vědomí bez připomínek.
● -----------------------------------------------------------------
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Po vyčíslení předpokládaných příjmů byl předložen návrh vyrovnaného obecního rozpočtu na rok 2018, tento
návrh byl následně vyvěšen a na nadcházejícím ZO se bude tento návrh schvalovat.
Došlo ke změně metodiky tvorby odměn zastupitelů. Změna je dána novým Nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
Zastupitelům byly předloženy nové hodnoty odměn a návrhy na jejich krácení. Po projednání byla schválena
navržená varianta č. 3 s účinností od 1. 1. 2018.
S blížícím se závěrem roku je potřeba se připravit na inventarizaci. Místostarosta připomněl složení inventarizačních
komisí, které zůstává stejné, jako v předchozím roce. Inventury je potřeba provést během prosince.
ZO schválilo pořadník žadatelů o obecní byt na rok 2018.
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad.
Místní poplatek pro rok 2018 vychází opět z posledního uzavřeného roku, tj. 2016. Pro rok 2018 činí výše
poplatku 456 Kč/osobu s trvalým pobytem/rok. ZO schválilo poté Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v předloženém znění.
V návaznosti na změnu zákona č. 250/2000 Sb. Starosta navrhl zrušení Hospodářské správy obce a Obecní
knihovny obce Bochoř jako organizačních složek obce. Obě tyto složky budou dále přímo součástí obce, ale
nebudou jejími organizačními složkami. Vybírané finanční prostředky bude možno využívat hlavní pokladnou
obce a nebudou muset být odváděny přímo na účet obce. Po tomto zdůvodnění, které bylo součástí návrhu
opatření z proběhlého předauditu, ZO schválilo zrušení organizační složky Hospodářská správa obce Bochoř,
okres Přerov a její zřizovací listinu k 1. 1. 2018. a dále také ZO schválilo zrušení organizační složky Obecní
knihovna obce Bochoř a její zřizovací listinu k 1. 1. 2018.
Hodně pozitivní energie v nadcházejících dnech volna, poklidnou rodinnou atmosféru o Vánocích a v
novém roce 2018 pro všechny jen to nej…

Jiří Chrastina - místostarosta

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

Podzim v knihovně
Hlavní mimopůjčovní aktivitou v knihovně byla už třicátá tradiční výstava KRÁSY PODZIMU.
Snažila jsem se o prezentaci všech autorů (obrazy, grafika, sklo, kovový reliéf, fotografie) předchozích
třiceti ročníků a pro koupěchtivé byly připraveny šperky Ireny Veselé Rendlové z Prahy. Tato šperkařka
se našich podzimních výstav se značným ohlasem účastnila už po páté. Největším tahákem však byly
klobouky kutnohorské modistky Barbory Semerádové Jelínkové. Snad všech 90 vystavovaných modelů
zdobilo opakovaně hlavy žen a dívek, které si to před zrcadlem značně užily a několik klobouků si také
zakoupily. Chryzantémy pana Antonína Kubely svou vůní a rozmanitostí barev i tvarů krásně doplnily
všechny exponáty. Výstavu navštívily v rámci výtvarné výuky i všechny děti bochořské MŠ i ZŠ.
Děti z 2. a 3.ročníku navštívily s paní učitelkou knihovnu a s dětmi jsme si povídaly o knihách, o pohádkách,
o důležitosti čtení všeobecně.
Senioři zase ukončili další semestr Virtuální university třetího věku. Poseděli jsme, popovídali si, popřáli si
klidné svátky a domlouvali jsme se, jak společně strávíme 16. leden 2018, kdy pět posluchaček při promoci
v Praze na Zemědělské universitě převezme osvědčení o absolutoriu tříletého výukového cyklu. Přitom tři
z nás už po druhé! Ano, je to už 6 let, kdy nemusíme za vzděláním jezdit do Olomouce, či Ostravy, ale v
klidu a pohodě studujeme v pohodlí naší knihovny! Na výlet do Prahy zveme i Vás!
V neděli 3. prosince v klubovně DPS vystoupil folklorní soubor HANÁ z Přerova. Přestože diváků přišlo
minimum, odpoledne se velmi vydařilo a hanácké tetky nás vtipným způsobem provedly všemi zvyky a
pranostikami adventu a vánoc, pokochali jsme se krásou krojů, obdivovali tanečníky i zpěváky a nakonec
jsme si mohli zazpívat koledy. Je jen škoda, že obyvatelé DPS, pro které byla tato akce především připravena,
nepřišli.
Cirkulační soubory jsou v oběhu, zhruba 100 nových titulů do stálého fondu také a tak do začátku prosince
pro 104 letos zapsaných čtenářů a zhruba 900 návštěvníků knihovny si zapůjčilo v letošním roce přes 3.700
knih.
Děkujeme všem za přízeň, přejeme všem krásné vánoční svátky a v novém roce 2018 pevné zdraví i radost
z dobrého čtení!
Michnová Františka, knihovnice
● -----------------------------------------------------------------

strana 5

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

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

strana 6

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

Vítání občánků
V neděli 3. prosince se uskutečnilo vítání občánků. Mezi nové občánky obce jsme tak mohli přivítat Tomáška,
Jitušku, Marečka, Adámka, Emičku, Tadeáška, Zuzanku, Adrianku, Vanesku a Marianka.
Všechny dohromady se nám je nakonec podařilo i vyfotografovat a tak se může na naše nejmenší podívat
také.
Odložilíková Lucie
obec

● -----------------------------------------------------------------
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Mikulášská nadílka
V sobotu 2. prosince do naší obce opět zavítal Mikuláš se svou družinou. SK Bochoř společně s SDH
Bochoř připravili již tradiční rozsvícení vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílkou.
Podvečerní program doprovázený básničkami a občas i slzami byl zakončen krásným ohňostrojem.

Nejbližší akce:
Vánoční punč (23. 12.)
Novoroční ohňostroj (31. 12.)
Novoroční výšlap (6. 1.)

Petr Vodička, SK Bochoř

● -----------------------------------------------------------------
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Brigádnická činnost Sportovního klubu Bochoř
Po skončení podzimní části okresního přeboru se několik členů pustilo do dlouho plánovaných prací v
areálu SK Bochoř. K nově vybudovanému vrtu byla přivedena elektřina a z šaten byl do objektu garáže
přiveden internet. Obě tyto aktivity vyžadovaly výkopové práce a tudíž i následné uvedení cesty a ostatních
ploch do původního stavu. Po této brigádě začala náročná rekonstrukce sprch v šatnách, kde se do uzávěrky
zpravodaje stihlo kompletně odstranit staré vybavení, okopat stěny „na cihlu“, vybrat podlahu pod původními
kachličkami a také podřezat mokré zdivo. Kompletní rekonstrukce musí být hotova do poloviny března
2018, kdy začíná jarní část sezóny, a proto budou práce probíhat i přes vánoční svátky.
Petr Vodička, SK Bochoř

● -----------------------------------------------------------------
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M AT E Ř S K Á Š K O L A
Předvánoční čas ve školce
Advent letos začal 3. prosince, ale děti o Vánocích mluví už dlouho předtím. Vypráví, jak dávají Ježíškovi
svá přání za okno a lísteček už si Ježíšek za nějaký čas odnesl. Dětem se jejich přání pod stromečkem jistě
splní.
U nás ve školce začal advent Mikulášskou nadílkou. Mikuláš s
andělem přinesli pro naše nejmenší balíčky plné dobrot a kluci a
holky na plátku něco zazpívali nebo zarecitovali. Většina dětí pojala
své vystoupení statečně. Společně jsme se s Mikulášem a andělem
rozloučili písničkou a poděkovali jim za jejich vzácnou návštěvu a
dárky.
V předvánočním čase k nám zavítali herci z Olomouce s maňáskovou
pohádkou „Pecivál a čert“. 13. prosince jsme byli zpívat v místní
„býčárně“ na akci „Česko zpívá koledy“. V předvánočním čase
nezapomínají naše děti na místní seniory. Předškoláčci předvedli své
pěvecké a taneční umění na seniorském minitrhu. V předvánočním
týdnu pak vystoupí všechny naše děti na DPS s koledami a předají
seniorům malý dárek. Těsně před Vánocemi budeme mít i ve školce
Ježíška. Nadělí dětem nové hračky a stavebnice, které budou dělat
radost po celý další rok.
Přejeme všem, ať mají krásné a pokojné Vánoce a do nového
roku 2018 pevné zdraví, úsměv na tváři
a spoustu dobré nálady.

● -----------------------------------------------------------------
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Z á k l a d n í Š KOLA
Preventivní program ZUBY

V říjnu naši školu navštívily studentky lékařské fakulty (stomatologie), které s dětmi nacvičily správné
čištění zubů a vysvětlily, proč je třeba zoubky dvakrát denně čistit. Největším zážitkem pro děti bylo, když
jim zoubky natřely speciální vodičkou, která zabarvila zubní plak na fialovou barvu, následně jej čistily a
děti díky tomu zjistily, že zubní plak nelze jen tak snadno a rychle vyčistit.

Divadlo

V říjnu si žáci první a druhé třídy společně s mateřskou školou užili loutkové představení Kocour v botách.
Pohádku nejen pozorovali, ale také se aktivně zapojili a na chvíli se z dětí stali herci.
Pro velký úspěch se můžeme těšit na další pohádku v lednu – tentokrát O Budulínkovi.

Bochořské strašidlo

Na začátku měsíce listopadu se uskutečnila ve spolupráci ZŠ a MŠ Bochoř akce Bochořské strašidlo. Rodiče
a děti se sešli u místního parčíku, od kterého vyrazil lampionový průvod k místní sokolovně.
V jejím bezprostředním okolí potom probíhaly soutěže dokreslené strašidelnou výzdobou a osvětlené pouze
svíčkami. Po splnění všech úkolů si zúčastněné děti odnesly sladkou odměnu.

● -----------------------------------------------------------------
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Návštěva knihovny

I když už nejsme úplně malí, pořád máme rádi pohádky.
Kde jinde bychom našli pohádkové knížky, než v
knihovně. Vypravili jsme se za paní knihovnicí Františkou
Michnovou. Moc pěkně jsme si popovídali o pohádkách i
z jiných zemí. Všude jsou děti a všude mají rádi pohádky.
Některé knížky jsme si půjčili a ještě ve škole z nich
četli.
Každou středu po obědě na nás čekají kamarádi v MŠ. Těší se na „poledníček“. Žáci 4. a 5. třídy je chodí
„uspat“ čtením pohádek.
Po Vánocích je vystřídají žáci třetí a druhé třídy.
A před prázdninami? To už budou kamarádům ve školce číst i prvňáčci.

BOCHOŘSKÉ VÁNOCE

Vánoce k nám do Bochoře tentokrát zavítali již před začátkem adventního času. Do příprav se s elánem sobě
vlastním zapojili rodiče žáků, přátelé školy a také samy děti. Ty se pod vedením svých učitelek pokusily
celou akci zpestřit a oživit pásmem písniček, koled, básniček i pranostik.
Věříme, že účel tohoto setkání byl splněn a všichni se naladili na správnou vánoční notu.

Česko zpívá koledy

Když budete číst tyto řádky, budeme mít za sebou poslední akci pod taktovkou školy a jejích příznivců.
Zpívání koled, které se již stalo tradicí v naší obci. Jsme za to moc rádi a vážíme si společně strávených
chvil.
Teď už zbývá jen popřát všem čtenářům, žákům, rodičům, kamarádům, prostě vám všem klidné,
pohodové vánoční svátky.
Kolektiv ZŠ Bochoř
● -----------------------------------------------------------------
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Klub seniorů
V poslením čísle Bochořského zpravodaje bychom chtěli popsat činnost klubu seniorů v roce 2017.
Klub seniorů Bochoř měl v tomto roce 28 členů, kteří se pravidelně 1x za měsíc kromě ledna, července a
srpna scházeli ke společnému posezení v sokolovně a to vždy druhou sobotu v měsíci.
V březnu mezi nás zavítaly seniorky z Vlkoše na již tradiční meziobecní setkání seniorů, na kterém jsme
společně oslavili MDŽ. V dubnu jsme si popřáli k svátkům velikonočním, v květnu jsme se mimo naše setkání
aktivně zúčastnili hodových oslav v naší obci ať už jako diváci, návštěvníci výstav nebo jako vystupující
na sobotním hodovém odpoledni. Naše seniorky vystoupily se skladbou Poupata na motiv písně Michala
Davida. Popřáli jsme přítomným maminkám ke Dni matek, který v květnu slavíme. V červnu jsme na
našem setkání popřáli tatínkům, protože 18. června se slavil Den otců. K dobré náladě přispěla živá hudba.
V červenci jsme se sešli v „Býčárně“ při tradičním opékání uzeniny. V srpnu jsme uspořádali jednodenní
zájezd. Naším cílem byl zámek v Lednici a po prohlídce jsme odjeli do Lanžhota k manželům Osičkovým,
kteří pro nás přichystali menší kulturní vystoupení se zpěvem a povídáním o Lanžhotě. Ochutnali jsme také
jejich vyhlášené řízky a dobré víno. Děkujeme obci za finanční příspěvek na uspořádání zájezdu.
V září, říjnu, listopadu a prosinci jsme se opět sešli v sokolovně.
Jak jsme psali již v minulých příspěvcích, na těchto našich setkáních jsme vždy popřáli jubilantům, kteří
v daném měsíci oslavili své narozeniny. Připili jsme jim na zdraví, zazpívali písničku na přání a oni si
zatancovali své narozeninové sólo.
Prosincové setkání bylo slavnostní, přišel mezi
nás pan místostarosta Ing. Jiří Chrastina, který
nás seznámil s děním v obci v letošním roce a s
plány na rok příští. Společně jsme si všichni za
doprovodu živé hudby zazpívali vánoční koledy.
Také přišel čert s andělem, kteří nám rozdali
malé balíčky. Následovalo výborné občerstvení.
Společně jsme si s panem místostarostou připili
na krásné prožití svátků vánočních a popřáli si
všechno nejlepší v novém roce 2018.
V pátek 1. prosince klub seniorů uspořádal pro
všechny občany obce již šestý Předvánoční
minitrh s posezením. Návštěvníci si mohli
zakoupit např. domácí vánoční cukroví, drobné
háčkované výrobky, svíčky, bižuterii, sušenou
levanduli a výrobky z ní nebo kosmetické zboží.
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Mohli si také jen tak posedět za zvuků koled, při čaji, grogu, výborném štrúdlu a ořechové buchtě a načerpat
slavnostní, předvánoční atmosféru. Tu nám všem jako každý rok co minitrh pořádáme pomáhají navodit
svým vystoupením děti z mateřské školy. Také letos bylo jejich vystoupení velmi pěkné, mnohým z nás se
zalesklo v očích. Čert s andělem je pak odměnil malým balíčkem. Ještě jednou jim moc děkujeme.
Pořádáním Předvánočního minitrhu se klub seniorů připojil k akcím, které jsou v době adventu v naší obci
pořádány.
Na závěr prosincového setkání jsme si ještě jednou popřáli:
		
		
		
		
		
		
		

Na tváři úsměv stálý,
pohodu a pevné zdraví,
všeho dobrého víc než dost,
splněná přání a žádnou starost,
hodně dárků na Vánoce
hodně štěstí v novém roce
i všem spoluobčanům přejí členové KS
Anna Kavková, výbor klubu seniorů
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Aktuality z „HLOUŽKU“

Po roce se opět přiblížil vánoční čas a také bilancování celého uplynulého roku. Ten letošní z pohledu
bochořské myslivosti probíhal bez větších výkyvů v počasí a tedy poměrně zdárně. Ačkoliv tedy podmínky
pro život zvěře na Bochořské rovině nebyly špatné, tak na počtech v podobě přírustků zvěře to upřímně
řečeno znát není. Každý rok se snažíme zlepšovat podmínky přidáváním nových krmných zařízení
a navyšováním krmiva zejména v době strádání v zimě. I v letošním roce jsme nakupovali tuny obilovin
a jiné druhy krmiv. Dovezli jsme také kukuřici a řepu. Je nutno připomenout, že na základě požadavků
odboru myslivosti jsme také kontrolou nezaznamenali v odevzdaných vzorcích ulovené zvěře žádné
onemocnění, které by mohlo být potenciálně nebezpečné v kontaktu např. s domácími zvířaty.
Období přikrmování začalo v průběhu října a bude trvat až do konce března. Právě z tohoto důvodu je
podzim nejdůležitějším mysliveckým obdobím, protože si v něm zvěř vytváří tukové zásoby pomocí kterých
lépe přečká zimu.
K podzimu a předvánočnímu času také neodmyslitelně patří lov. Na letošní rok jsme naplánovali tři společné
hony. Jeden na kachnu divokou a dva na ostatní drobnou zvěř, tzn. zajíce. Bažanta již druhým rokem lovit
nebudeme. Tento druh je za poslední roky na velkém úbytě zejména z důvodů nepříznivé skladby plodin
a nedostatku vhodných krytin a také z důvodu zvýšeného množství predátorů. Zejména dravců a lišek.
Za pomoci příspěvku od obce a vlastních prostředků se pravidelně snažíme již poněkolikáté nákupem
bažantích slepic tuto populaci oživit na vhodných místech v honitbě. Hlavně v okolí remízů u Lověšic,
Věžek a na „Hloužkách“. Výsledek však očekáváme až v příštích letech. V této souvislosti, kdy se každým
rokem zvyšují náklady na náš provoz jsme podruhé požádali obec o příspěvek se specifikací na podporu
naší činnosti. Touto cestou dodatečně děkujeme za vstřícnost a pochopení v naší práci pro dobro bochořské
myslivosti.
Při bilancování se ještě zastavím u jedné historické události, kdy bylo uloveno u bochořského lesa jedno
prase divoké. V kukuřici se jich pohybovalo opakovaně v průběhu července až srpna od 6 do 20 kusů.
Zemědělské škody byly naštěstí zanedbatelné, ale je vidět, že i tato zvěř si už troufá do našich končin. U nás
je výskyt divočáků opravdu spíše rarita, ale například sousedi z Vlkoše jich už letos odlovili 6 kusů
a u našich mysliveckých přátel v Radslavicích dokonce rekordních 8 kusů a to není žádná lesní honitba. Je
dobré také říci a uklidnit veřejnost, že od každého uloveného kusu se ze zákona odebírá vzorek krve a tkáně
na místě nástřelu k laboratornímu vyšetření. Dosud všechny vzorky z okresu Přerov byly v pořádku a to je
to nejdůležitější.
V letošním roce se z důvodu datumové kolize s pořádáním honu a obsazeného kalendáře u trubačů
neuskutečnila troubená Svatohubertská mše. Věříme, že v příštím roce opět navážeme na pěknou tradici,
kterou jsme zavedli. Po předběžné domluvě s trubači tuto akci plánujeme v opět na podzim v dušičkovém
čase.
Vzhledem k tomu, že vydání zpravodaje je poslední v letošním roce tak přeji všem čtenářům jménem
MS „Hloužek“ Bochoř hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti v celém příštím roce 2018.
Za MS “Hloužek” Oldřich Kornel
● -----------------------------------------------------------------
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SAMOOBSLUHA BOCHOŘ
PRODEJNÍ DOBA
VÁNOČNÍ SVÁTKY 2017

			

			

STŘEDA
20.12.
ČTVRTEK          21.12.
PÁTEK
22.12.
SOBOTA
23.12.
NEDĚLE
24.12.
----------------------------PONDĚLÍ          25.12.
ÚTERÝ
26.12.
STŘEDA
27.12.
ČTVRTEK          28.12.
PÁTEK
29.12.
SOBOTA
30.12.
NEDĚLE
31.01.
---------------------------------PONDĚLÍ          01.01.
ÚTERÝ
02.01.

6–17
6–17
6–17
6–11
6–9
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7–11
7–11
7–11
6:30–10
7:30–10
ZAVŘENO
          6–17

DĚKUJEME ZÁKAZNÍKŮM ZA CELOROČNÍ PŘÍZEŇ
PŘEJEME ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A POHODU V ROCE 2018.
Bartáková Lenka, Dýčková Jana, Poskočilová Ludmila
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Adventní koncert

Adventní koncert 10. 12. ve 14:30 h v kostele sv. Floriána v Bochoři, v podání Přerovského komorního
orchestru. Zazní skladby A. Vivaldiho, F. A. Míči, F. X. Brixiho. Umělecká vedoucí Alena Holčáková.
Tolik z plakátu, kterým jsme byli pozváni na tento koncert.
Více, než 50 občanů naší obce si našlo v dnešní uspěchané době necelou hodinku a do našeho kostela
na koncert přišlo. A myslím si, že nelitovali. Stručně a jasně jsme byli seznámeni s autorem skladby a s
obdobím, kdy skladba vznikla. Pak následoval její přednes končící našim potleskem.
Jako téměř každonedělní účastník bohoslužeb jsem si při krásných skladbách pohlížel náš kostel a vzpomněl
jsem si na všechny farníky a občany naší obce, kteří se v poslední době zasloužili o krásný vzhled našeho
kostela. „Viděl“ jsem hasiče, jak před hody z dlouhých žebříků odstraňují pavučiny a utírají prach. Bez
jejich pomoci bychom nezvládli ani vrácení lavic do původní polohy po opravě soklového zdiva. Děkujeme
Vám i za pomoc při čištění ucpaných žlabů na kostele. Dále děkujeme všem, kteří uklízeli po opravě soklu
a uklízejí a zajišťují výzdobu kostela a jeho okolí celoročně. Během koncertu zaznělo odbíjení
15. hodiny. Na to, že rádiem řízené odbíjení funguje skoro rok jsme si již zvykli, stejně jako na večerní
pohled na osvětlené a po nátěru ciferníku viditelné hodiny. Žádnému účastníku koncertu nemohlo ujít
nové, “ ledkové“ osvětlení kostela. Nám farníkům je známo, že všechny tyto zmíněné opravy a práce byly
provedeny za nemalé finanční podpory obce.
Ještě jednou velmi děkujeme profesionálům za koncert, obci za finanční podporu a všem, včetně farníků, za
veškerou odvedenou i budoucí práci.
Zdeněk Šváb
● -----------------------------------------------------------------
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Po absolvování opakované lázeňské péče ve vašich lázních jsme se rozhodli
zaslat vám poděkování nejen za obnovení činnosti lázní, ale především
také za příjemné prostředí, milou a profesionální péči personálu. Je nám
jasné, že v dnešní nelehké době je pro obec zajištění provozu lázní velmi
složitý úkol. Vaše lázně využíváme pravidelně vždy na jaře a na podzim.
Jsme u vás spokojení a dnes již k vám jezdí i naše dcera.
Naše poděkování zasíláme Obci Bochoř, panu Františku Kavkovi,
vstřícnému personálu a laskavé paní Olze Možíšové. Na jaře se k vám
opět rádi vrátíme.
Přejeme vám do další činnosti ať se vše daří.
S úctou
Manželé Stanislav a Marcela Harnovi
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Dvojstránka pro děti
Nazdob si svůj vlastní vánoční stromeček
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