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Vážení čtenáři, spoluobčané.
Máme před sebou poslední rok volebního období, ale to neznamená, že zbývající čas jen tak prožijeme.
Naše chování a práce se nijak nezmění, navíc musíme dokončit všechny započaté projekty a rozdělané práce,
abychom předali nově zvolenému zastupitelstvu obce co nejmenší část nedodělané práce anebo úkolů, které
byly plánovány na delší období. Jako každý rok se však nejprve musíme, po zimních měsících, zaměřit na
úklid veřejného prostranství všech částí obce. Po ústupu sněhu zjišťujeme, jak naši „vzorní“ chovatelé venčící
své pejsky, uklízí psí exkrementy a jiné odpadky. I přes neustálé upozorňování se situace stále každoročně
opakuje. Věřte, že je velmi nepříjemné, pro obecní pracovníky, když jim od strun sekaček odlétávají kusy
exkrementů. Jsou i krásnější pohledy na probouzející se přírodu jarních měsíců, jako například pomalu
zelenající se tráva, sem tam rašící keře kočiček, zlatých dešťů, stromy a jiné květinky. Máme za sebou zimu,
čekají nás práce jarních měsíců na zahrádkách a dvorech. Zde bych se přimlouval, abychom nezapomínali i na
prostory před našimi domy, i když jsou ve vlastnictví obce. Je pravdou, že přes úsilí obecních pracovníků se
někdy nestihne vše zvládnout a pomoc občanů je vždy přínosem. Odměnou nám bude ničím nerušený pohled
z oken našich domů.
Naplánované práce posledního roku tohoto volebního období jsou určené, odsouhlaseným rozpočtem pro
rok 2018. Každoročně je základem udržování veřejných prostranství a investice do chodu obce. V letošním
roce se zastupitelstvo rozhodlo dokončit prostory budovy pro novou obecní knihovnu, včetně vybudování
přístupové cesty z ulice Nábřeží, dále vybudování zpevněné plochy u hlavního vstupu a dokončení vlastní
aktivní odpočinkové plochy – parku pro občany všech věkových kategorií. Vlastní otevření a přestěhování
knihovny je plánováno do září letošního roku. Dalším projektem je také oprava stávající knihovny, s možným
využitím pro budoucí volební a zasedací místnost s bezbariérovým přístupem. Ze schváleného rozpočtu je
také zřejmé, že nadále budeme podporovat spolkovou činnost. Součástí této podpory je i dokončení oprav
v šatnách fotbalového oddílu a zavlažování hrací plochy hřiště. Při hodnocení činnosti spolků však musím
konstatovat, že v této oblasti nastala v poslední době stagnace. Chybí hlavně zapojení dětí a mládeže, a to
nejen ve sportovním klubu, ale i v oddílu kopané a v SDH. Stejná situace je ve spolcích chovatelů, zahrádkářů
a jiná není ani v tak aktivním klubu seniorů. Neřekl bych, že mládež není, je to vidět na jednorázových akcích
pořádaných obcí, knihovnou, základní školou a mateřskou školou. Chybí však pravidelnost v jednotlivých
spolcích. Zde vidím hlavní problém v rodinách a pohodlí naší mládeže. Přichází jaro a to je možnost využít
situace a mládež „ vyhnat“ na hřiště, do sokolovny a ostatních spolků. Zatím se část mládeže bohužel vyžívá
ve vandalismu a narušování klidného chodu obce. Určitě máme v porovnání s městem srovnatelné podmínky,
avšak prokazatelně s nižšími finančními nároky na rodinné rozpočty. Věřím, že se nad touto myšlenkou zamyslí

hlavně rodiče a omezí přístup dětí k počítačům, které jsou asi největším konkurentem.
Na závěr Vám všem přeji pevné zdraví při práci na zahrádkách a ostatních jarních aktivitách.
Děkuji,
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 37
až 39.
• 37. ZO se konalo 11. prosince 2017 a zásadní body programu byly následující:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 14/2017 v předloženém znění bez připomínek.
Na minulých zasedáních byly projednány návrhy pro rozpočet roku 2018. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na
úřední desce. S konečnou podobou rozpočtu, který vycházel z návrhů zastupitelů a vedení obce, byli přítomní
zastupitelé předem obeznámeni a po jeho projednání byl rozpočet obce Bochoř na rok 2018 také schválen.
Obec bude financována vyrovnaným rozpočtem v úrovni 14,2 mil. Kč a podrobnější informaci naleznete v
samostatném článku tohoto vydání zpravodaje.
Byl vypracován a předložen předpis určení pravomocí k rozpočtovým opatřením. Jedná se o změnu v navýšení
maximální výše částky na rozpočtové opatření, které může schvalovat starosta a vychází z aktuální potřeby
schvalovacího procesu. ZO následně schválilo nový předpis Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
Změna zákona o obcích nově ukládá schválení dohody o pracovní činnosti zastupitele. Bylo proto nutné projednat
a schválit dohodu o pracovní činnosti pro pana Zdeňka Horáka, který má uzavřenu dohodu na rok 2018 jako
správce sokolovny. Dohoda byla následně jednohlasně schválena.
Po předchozí diskusi a zapracování připomínek obou smluvních stran ZO schválilo Smlouvu o vzájemné
spolupráci a o podmínkách provozování „Sokolovny“ v obci Bochoř.
Byla vypracována plánová kalkulace stočného na rok 2018. Aktuální hodnota stočného vychází z předpokládaných
nákladů roku 2018, metodiky MZE a požadavků finanční analýzy dotace akce Kanalizace a ČOV Bochoř.
Plánová kalkulace byla po schválení zveřejněna na úřední desce. V návaznosti na schválenou plánovou kalkulaci
a dle metodiky obce byla ponechána cena stočného na rok 2018 ve stejné výši jako pro rok 2017, tj. 20 Kč/m3
bez DPH, což bylo zastupiteli také schváleno a je součástí usnesení.
Vzhledem k tomu, že směrnice o sociálním fondu již obsahovala několik dodatků, bylo předloženo její
novelizované znění jako nová směrnice s účinností od 1. 1. 2018. Nová směrnice ruší předchozí směrnici, včetně
všech dodatků. Zastupitelé následně schválili Vnitřní směrnici pro poskytování příspěvku ze sociálního fondu s
účinností od 1. 1. 2018.
• 38. jednání zastupitelstva obce Bochoř se uskutečnilo 29. ledna 2018 a zastupiteli byly projednány
následující zásadní body programu:
S Rozpočtovým opatřením č. 1/2018 seznámil přítomné místostarosta. RO bylo schváleno starostou a následně
bylo na nejbližším zasedání předloženo zastupitelům na vědomí. Rozpočtové opatření bylo zveřejněno na
webových stránkách obce.
Vzhledem ke změně účetní metodiky bylo nutné v zastupitelstvu obce projednat a schválit, že obec, jako zřizovatel
příspěvkové organizace mateřská škola a příspěvkové organizace základní škola, předá těmto svým zřízeným
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organizacím i drobný majetek k hospodaření v rozsahu vymezeném inventarizací majetku k 31. 12. 2017. ZO
tedy projednalo a schválilo předání drobného majetku k hospodaření Mateřské škole, okres Přerov, příspěvkové
organizaci i Základní škole, okres Přerov, příspěvkové organizaci. ZO schválilo Dodatek k Protokolům o předání
a převzetí movitého a nemovitého majetku.
Mateřská škola i základní škola připravily návrhy svých rozpočtů na rok 2018 a současně i svých rozpočtových
výhledů na roky 2019-2020. Tyto byly vyvěšeny na jejich úředních deskách a webových stránkách a následně
bylo nutné tyto návrhy projednat a schválit v rámci zastupitelstva obce, což proběhlo v předloženém znění bez
připomínek.
V roce 2018 pokračuje další etapa oprav nemovitosti č. p. 5, nové knihovny. Jde o vybudování zpevněné plochy,
výměnu oken, dveří, zateplení budovy a nová fasáda, úpravy interiéru. Starosta nechal tyto práce nacenit, navrhuje
vyhlášení nabídkového řízení na zakázky malého rozsahu. Zastupitelé tento návrh podpořili a ZO schválilo
vyhlášení tří nabídkových řízení malého rozsahu na výměnu oken a dveří, opravu fasády včetně zateplení
nové knihovny, úpravu zpevněné plochy před parkem. Vnitřní úpravy budou dle možností realizovány činností
obecních pracovníků.
ZO po diskusi schválilo pro nové volební období 2018-2022 11 členů zastupitelstva obce.
• 39. zasedání ZO proběhlo 28. února 2018 a mezi body programu byly tyto záležitosti:
ZO vzalo na vědomí plnění rozpočtu za IV. čtvrtletí roku 2017 v předložením znění bez připomínek.
Zastupitelé byli postupně seznámeni s rozsáhlými materiály k hospodaření obce Bochoř i jejich příspěvkových
organizací. ZO následně projednalo a schválilo:
- účetní závěrku obce Bochoř za rok 2017 včetně výsledku hospodaření
- účetní závěrku Mateřské školy Bochoř, okres Přerov, příspěvkové organizace za rok 2017 včetně 		
výsledku hospodaření
- účetní závěrku Základní školy Bochoř, okres Přerov, příspěvkové organizace za rok 2017 včetně 		
výsledku hospodaření
ZO schválilo žádost Mateřské školy Bochoř, okres Přerov, příspěvkové organizace o ponechání hospodářského
výsledku školy za rok 2017 v rozpočtu školy a jeho rozdělení do rezervního fondu a do fondu odměn. Mateřská
škola dále požádala o ponechání finanční částky z odpisů nemovitého majetku v rozpočtu školy. Tato částka bude
vázána v investičním fondu a po dohodě se zřizovatelem bude použita jen na opravy a udržování budovy. Žádost
zastupitelé podpořili a požadavek byl schválen.
Komise pro nabídková řízení posoudila nabídky firem ze schválených nabídkových řízení na výměnu oken
a dveří, opravu fasády včetně zateplení nové knihovny, úpravu zpevněné plochy před parkem. Zastupitelé
následně schválili doporučení komise a potvrdili tak jejich realizaci.
Obec obdržela dotaci na nové hasičské auto. Bylo třeba vyhlásit nabídkové řízení na dodavatele. Nabídkové
řízení bylo připraveno přesně dle metodiky MV, oslovené firmy mají certifikát TUPO. Starosta navrhl schválení
vyhlášení nabídkového řízení a zastupitelé tento návrh podpořili. Očekává se zaslání nabídek oslovených firem,
vynaložení vlastních zdrojů obce ke schválené dotaci je již zapracováno ve schváleném rozpočtu obce.
A protože přichází jaro, přeji Vám příjemné jarní dny plné sluníčka, dobré nálady a obecnou pohodu všech v
naší obci.
Jiří Chrastina - místostarosta
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Rozpočet 2018
Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet na rok 2018. Obec bude hospodařit s
rozpočtem v úrovni 14,2 mil. Kč, přičemž rozpočet je postavený jako vyrovnaný, ve schválené podobě
bez zapojení prostředků z minulých let. Předpokládané daňové příjmy jsou v úrovni 11 mil. Kč a nedaňové
příjmy pak představují vlastní činnost obce v úrovni 3,2 mil. Kč.
Rozpad do jednotlivých skupin předpokládaných nákladů pak počítá s 0,35 mil. Kč pro pozemní komunikace,
1,6 mil. Kč je vyhrazeno pro krytí nákladů na odvádění a čištění odpadních vod.
Jako zřizovatel máme povinnost se podílet na krytí provozu našich škol, kdy na činnost mateřské školy
vyhrazujeme 0,35 mil. Kč a pro základní školu pak rovný jeden milion korun.
Pro oblast kultury a církve rozpočet vyčísluje předpokládané náklady v úrovni 0,3 mil. Kč, na činnost
sportovních zařízení pak částku 0,4 mil. Kč.
Obecní byty a DPS jsou zapracovány
pod položkou bytového hospodářství,
kde je vynakládáno z obecního rozpočtu
1,9 mil. Kč. Část těchto nákladů se obci
samozřejmě vrací ve formě nájmů a služeb
od nájemníků. Nebytové hospodářství
je položka, ve které se v rozpočtu 2018
skrývají náklady na opravu nové knihovny
a přilehlých prostor. Vyhrazeno je 0,4 mil.
Kč, zde se však předpokládá, že do výše
skutečných nákladů budou zahrnovány i
prostředky z minulých let.

Služby, které obec zajišťuje v podobě veřejného osvětlení a správy pohřebiště, obnášejí pro rok 2018
předpokládaný náklad ve výši 0,5 mil. Kč. Odpadové hospodářství, tzn. sběr a svoz komunálního a
nebezpečného odpadu reprezentuje náklad 0,6 mil. Kč. Nemalé prostředky jsou pak vkládány do údržby
vzhledu obce. Roční náklad zde činí 1,7 mil. Kč.
Vyšší než obvykle je letos položka požární ochrana, kdy plánované prostředky zapracované do rozpočtu
představují 0,6 mil. Kč, z toho je však 0,5 mil. Kč rezervováno pro doplnění dotace na nový dopravní
automobil, jako nezbytné vlastní zdroje.
Chod obce reprezentuje náklad 3,5 mil. Kč a ostatní činnosti obce pak v rozpočtu disponují částkou 1,0 mil.
Kč, z toho 0,6 mil. Kč je vyhrazeno na chod lázní.
Věříme, že struktura rozpočtu na rok 2018 kryje zásadní položky k fungování obce, a že většinu naplánovaných
akcí se nám podaří v průběhu roku zdárně zahájit i dokončit.

Jiří Chrastina - místostarosta
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A zase ty odpady…
Většina z nás v tom má jasno. Své odpady vytřídí, dle zavedeného systému uloží do zvláštních sběrných
nádob na pěti stanovištích po celé obci či v obecním dvoře a teprve zbytek odpadů vyprodukovaných v
domácnosti skončí ve sběrných nádobách, popelnicích. Tyto pak, dle platné obecně závazné vyhlášky,
přistaví na trasu svozového vozidla nejdříve 1 den před dnem svozu a po vyvezení odpadu pak odklidí v
den svozu, protože trvalé uložení popelnic na veřejnosti není dovoleno.
A pak jsou tady výjimky, které buď z nevědomosti nebo vlastní pohodlnosti náš zavedený systém nedodržují.
Náš systém sice neomezuje počet přistavených popelnic, ale už to, že např. domácnost o třech lidech přistaví
tři plné popelnice v rámci čtrnáctidenního svozu, to už o něčem svědčí… Ne, nemusíte se bát, že by to došlo
tak daleko, že by někdo strukturu Vašich odpadů v popelnici zkoumal, to rozhodně ne. Jen bychom byli
rádi, kdybyste se při čtení těchto řádků zamysleli a pro třídění Vaších odpadů něco udělali. Třeba jen to, že
si na obecních stránkách přečtete platné znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2015 nebo 4/2003 a budete
se jimi řídit. Ušetříme si tím zbytečné dohadování či spory a v konečném důsledku také peníze, které pak,
jako občané platíme na obecních poplatcích za svoz komunálního odpadu.
Na závěr bych si přál, aby si náš zpravodaj přečetli i Ti, kteří ho běžně nečtou. Určitě by se zde na obdobných
článcích poučili a možná bychom se pak nemuseli setkávat s takovými případy, jaké vidíte na přiložených
fotkách.
Jiří Chrastina - místostarosta
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S POLEČENSKÝ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI
3. badmintonový turnaj

Nový rok jsme tradičně započali první sportovní akcí, a to již 3. badmintonovým turnajem. Ten se konal
v sobotu 20. 1. 2018 a účastnilo se ho 16 týmů. Turnaj ve čtyřhře se nesl v duchu smíšených dvojic, ale
našly si i odvážné dvojice žen, které se nebály a předvedly skvělý výkon.
Hrálo se téměř půl dne a nebyla nouze o napínavé souboje. Nakonec se nejvíce radovaly tyto týmy:
1. místo vyhrál tým nováčků ,,Jasná a Pyšný“
2. místo tým ,,Malošíci“
3. místo obsadil ,,Dýčkagang“

Nechyběla ani fanouškovská zóna, která turnaji dodala tu správnou atmosféru. Pro všechny účastníky
turnaje byla možnost teplého i studeného občerstvení a o přísun tekutin bylo také postaráno.
Všichni určitě víme, že uspořádat takovýto turnaj či jakoukoli jinou akci, zabere spoustu času a energie.
Proto bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří s námi sympatizují, podporují nás a hlavně přikládají ruku k dílu a snaží se pomáhat, jak jen to jde (příprava sokolovny, pomoc při organizaci, v průběhu
turnaje a v neposlední řadě úklid). DĚKUJEME!
Kateřina Janáková
SK Bochoř
● -----------------------------------------------------------------
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ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

Druhý březnový víkend roku 2018 vyrazili muži SK Bochoř na tradiční zimní soustředění.
Několik tréninkových jednotek se opět po roce uskutečnilo v Bílých Karpatech u obce Výškovec.
V neděli 18. 3. od 13 h se uskuteční v Chropyni v rámci zimní přípravy přátelské utkání s týmem Kyselovic.
Jarní část soutěže odstartuje SK Bochoř venkovním zápasem v sobotu 31.3. od 15:30 h v Horním Újezdě s
týmem Býškovice - Horní Újezd.
Za SK Bochoř Lukáš Kyselák
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BOCHOŘSKÉ ŠIBŘINKY
Poslední únorový víkend patřil tradičním šibřinkám, jejichž ráz letos zněl „Reklama všude kolem nás, aneb
obal prodává“.
Chtěli byste vědět, co vlastně znamená slovo šibřinky? Zde je definice z Ottova naučného slovníku:
Šibřinky - v staré mluvě české (z napodobení vrabčího hlasu) tolik jako frašky, žerty, šašky neb kudrlinky.
Jindř. Fügnerem použito k pojmenování veselých maškarních zábav sokolských, jež r. 1865 po prvé v Sokolně
pražské byly uspořádány a od té doby všeobecně se pořádají.
Rej masek a postav v převlecích, tak se většině z nás vybaví okamžiky, které s tímto názvem souvisí. I v
Bochoři se tato stará tradice uchovala v tomto duchu. Letos si většina účastníků „dospělých“ a „dětských“
šibřinek dala velmi záležet na svých maskách, a tak bylo opravdu velmi těžké vybrat ty nejlepší z nich. V
podstatě by se dalo říct, že vítězem se stal každý, kdo v masce přišel. Členové SK Bochoř přichystali na
oba dny bohatou tombolu, která zpestřila už tak velmi zajímavý program, doprovázený například scénkami
a vystoupením. Doufám, že si všichni účastníci celý víkend užili stejně jako my a už se těší na příští rok a
nové zajímavé téma.
Za SK Bochoř Petr Vodička
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M AT E Ř S K Á Š K O L A
NOVÝ ROK V MŠ
Nový rok 2018 začal v naší mateřské škole radostně – děti vyprávěly zážitky z volných dnů a také přinesly
ukázat některé hračky, které našly pod vánočním stromečkem.
V lednu také nastala změna v obsazení kolektivu. Paní učitelka Jana Vaňková odešla do důchodu a jak ji
známe určitě do aktivního a činorodého. Celý kolektiv MŠ jí děkuje za dlouholetou skvělou práci, která
jí byla posláním. Přejeme jí, aby si zaslouženého odpočinku užila ve zdraví a jí vlastní dobré náladě.
Novým členem našeho sboru se stala paní učitelka Šárka Šaratová, která pochází z Přerova a je zkušenou
pedagožkou. V novém kolektivu si brzy zvykla, u dětí je oblíbená a tak nezbývá než popřát jí i nám dobrou
spolupráci.

SPOLUPRÁCE SE ZŠ
A teď už vše frčí tak jak to má být – s dětmi tvoříme, zpíváme a děti hravou formou získávají nové poznatky
a vědomosti. Po nástupu paní Sylvy Kostelníčkové do funkce ředitelky ZŠ se více rozvíjí spolupráce mezi
oběma zařízeními. Děti ze ZŠ chodí pravidelně číst jednou týdně předškolákům před poledním odpočinkem
o pohádkách si následně ještě povídáme a kreslíme obrázky.
Velmi vydařenou společnou akcí byla návštěva baletního představení „Broučci“ v divadle v Olomouci.
I když je to náročnější žánr, tak se našim dětem líbil. Po návratu jsme si o představení povídali, udělali
jsme dětem srozumitelný rozbor a nakreslili jsme obrázky, které byly vystaveny v místní knihovně. Jen více
takových akcí, které děti rozvíjejí, kde poznávají nové prostředí a žánry.
Další společnou plánovanou akcí je hudební představení v ZŠ a maňásková představení v MŠ. Předškoláky
také čekají návštěvy v 1. třídě ZŠ.

KARNEVAL V MŠ

Na pátek 2.3. se děti moc těšily. Důvodem těšení byl karnevalový týden, ve kterém děti i za spolupráce
rodičů plnily různé úkoly a postupně se připravovaly na závěrečný „KARNEVAL“. Paní učitelky společně
s paní Jakubcovou vyzdobily krásně celou MŠ a maškarní rej mohl začít. Děti hned ráno přišly v maskách,
dopoledne plnily úkoly, soutěžily, tancovaly a hrály si s balónky. Den si tak pěkně užily. Domů si děti
odnesly diplomy, medaile, odměny a hlavně veselé zážitky. Snad jsme tancem a písničkami vyhnali zimu
a pozvali jaro do MŠ i obce.Tak přejeme všem hezké předjarní dny.
Kolektiv MŠ
● -----------------------------------------------------------------
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Z á k l a d n í Š KOLA
Zimní období v naší škole
Bylo toho hodně, co jsme prožili během zimy. Zdaleka nejde zmínit všechno. Tak jen namátkou.
Hned po návratu z vánočních prázdnin se 1. a 2. třída vydala za kulturou. A ne ledajakou. Navštívili jsme
baletní představení Broučci v Moravském divadle v Olomouci. Děti představení zaujalo a my dospělí, jsme
měli dobrý pocit z toho, že jsme dětem tento nevšední zážitek zprostředkovali. Další divadelní představení
nás v lednu čekalo společně s mateřskou školou, kam jsme zavítali na pohádku O Budulínkovi.
V rámci výuky si paní učitelky pro děti připravily dva projekty. Jeden byl zaměřen na ekologickou výchovu
a třídění odpadu a druhý měl vést žáky k zamyšlení nad mezilidskými vztahy. Činnostmi, zaměřenými na
toto téma žáci strávili celý den a výstupy můžete vidět ve fotogalerii na webových stránkách školy. Ve
slohové a komunikační výchově se starší žáci učili využívat získané vědomosti z různých vyučovacích
předmětů a propojit je s praktickým životem. Na chvíli se stali spisovateli, ilustrátory, nakladateli a sepsali
„Knihu o zvířatech“. Je k nahlédnutí ve škole . Ale nejen to. Vyzkoušeli si práci delegátů cestovní kanceláře
a zpracováním plakátů, letáků a reklamních předmětů lákali turisty do různých destinací. Přijďte si objednat
dovolenou .
Máme velkou radost z rozvíjející se spolupráce
s obecní knihovnou a pí Michnovou, která
poutavou formou spojuje učivo literární výchovy
s opravdovou literaturou.
Co se týká sportovních aktivit, tak tou
nejvýznamnější byl týdenní lyžařský výcvik,
kterého se škola zúčastnila za finanční podpory
Spolku rodičů. Bylo to super a příště jedem
zase.
V době vydání tohoto zpravodaje budeme mít
za sebou největší kulturní událost roku, kterou
připravuje aktivní Spolek rodičů – školní ples.
Také snad bez úhony přežijeme spaní ve škole při
Noci s Andersenem a budeme mít spoustu zážitků
z návštěvy Tesca, se kterým máme dlouhodobou
spolupráci. V dalším zpravodaji přineseme
podrobné reportáže.
A co školu čeká dál? Zápis do 1. třídy, na který se pečlivě připravují předškoláci, rodiče i paní učitelky.
Společně se potkáváme, předáváme informace, prohlédli jsme si školu. Budoucí prvňáčci navštívili své
kamarády ve škole a nestačili se divit, co všechno už umí. Pokud by i vás zajímalo, jak tady ve škole žijeme,
přijďte. Budeme rádi. Někteří si mohou zavzpomínat na dětská léta a někteří třeba jen tak nakouknout, jak
to u nás vypadá.
Do konce roku nás toho čeká ještě hodně, ale to zase příště. Ať se máte na co těšit.
Kolektiv pracovníků ZŠ
● -----------------------------------------------------------------
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Úspěch žákyně
Žáci naší školy se zapojili do výtvarné soutěže „Nakresli Tři krále“, kterou pořádalo Centrum
pro rodinný život Olomouc. Do soutěže se zapojilo téměř 50 škol. Z více než 1000 prací porota
vybrala 28 vítězných. Mezi nimi i žákyni naší školy Natálku Čechákovou z 2. třídy.
Gratulujeme!
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ZŠMožnost
BOCHOŘ
prohlídky školy

Více informací o škole na
www.zsbochor.cz

ZÁPIS

S sebou: rodný list dítěte
průkaz totožnosti rodičů

NABÍZÍME:

do 1. třídy

se koná ve čtvrtek
5. dubna 2018
od 14:00 – 17:00 hod

Klidnou a bezpečnou výuku v moderně vybavených učebnách
(počítačová učebna, interaktivní tabule ve všech třídách, 3D tiskárna)
Návštěvy divadel, koncertů, výstav a vzdělávacích programů
Kvalifikovaný personál
Pohodu ve vyučování i mimo něj, díky nižšímu počtu žáků ve třídách
Školní družinu, která vyjde vstříc Vašim požadavkům
Hry i soutěže, lyžařský výcvik, každý rok škola v přírodě
Volnočasové aktivity
Keramická dílna

PŘEDSTAVUJEME SE VÁM JAKO ŠKOLA,
kde se Vaše dítě bude:
cítit příjemně, zažije rodinou atmosféru, získá pozitivní vztah ke
vzdělání, bude mít možnost po všech stránkách rozvinout
svou osobnost a individualitu

Možnost prohlídky školy = kdykoliv po telefonické domluvě
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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ZÁLESÁK
Milí spoluobčané,
sešel se nám rok s rokem a ani jsme se nenadáli a už je za námi čtvrt roku. Oddíl Zálesák během zimy moc
nezahálel, ale nabrat trochu těch sil do blížících se teplých dnů je potřeba.
Během zimních měsíců se nám podařily dvě akce, což není mnoho, ale počasí si s námi zahrávalo jako
kočka s myší. Když nepršelo, tak sněžilo, když nebyla mlha, tak pro změnu mrzlo, jako když praští, no
zkrátka letošní zima na výlety moc nepřála. Ale ty dvě akce co se nám povedly, tak aspoň stály za to.
Ta první a už tradiční, byla „Novoroční výšlap na Švédské šance“. Ten letošní se konal přesně na den
Tříkrálový. Byla to sobota a předpověď počasí slibovala, že by to mohlo vyjít, a že by mohlo svítit sluníčko.
Sice celý týden před tím pršelo, ale rosničky se strefily a v deset hodin dopoledne se nás na hřišti sešla
pěkná řádka a to byla předzvěst úspěšného dne. Díky předešlému dešti, jsme museli operativně změnit
trasu výšlapu a bohužel letos jsme nezdolali místní horu. Místo toho byla na pořadu dne vycházka okolo
Bochoře a cestou Martina Rytíře napadlo, že bychom mohli navštívit místní ČOV. Slovo dalo slovo a už se
telefonovalo a shodou náhod byl na ČOV přítomen pan Šváb. Pan Šváb nás provedl objektem a vysvětlil
nám celou technologii čištění odpadních vod z obce a hlavně nám ukázal, co do odpadu nepatří, jelikož
sbírka věcí která připutuje potrubím, pomalu narůstá a je pouze na nás občanech obce, jak budeme k tomuto
přistupovat a podle toho nám toto zařízení bude fungovat. Po krátké exkursi, za kterou touto cestou chci
panu Švábovi velice poděkovat, poté následovaly naše kroky zpět na hřiště, kde na nás čekal zapálený oheň
a mohli jsme se z vervou pustit do opékání špekáčků. Při opékání špekáčků a popíjení svařeného vína a
čaje jsme zabředli do dlouhých rozhovorů a díky krásnému takřka jarnímu počasí se nikomu nechtělo brzy
odcházet a tak někteří pomalu vydrželi na hřišti až do večerních hodin. Myslím si, že letošní Novoroční
výšlap i když nebyl na Švédské šance, byl velice zdařilí a už teď se jistě všichni těší na ten příští.
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Druhá akce, kterou náš oddíl uskutečnil, byl výlet do Údolí Říčky. Byla to akce svolaná velmi rychle,
jelikož přeprava do této lokality, o víkendech, možná pouze autem a také díky počasí, které nám opět velice
přálo. Nebylo nás sice velké množství účastníků, ale také nás nebylo málo.
V tomto údolí se nachází velké množství jeskyní a tři z nich byly naším cílem. Byly to jeskyně Pekárna,
Netopýrka a Švédův stůl. Tyto tři jeskyně jsou volně přístupné, a protože několik týdnů před naším výletem
mrzlo, tak v těchto jeskyních vzniká přírodní zajímavost. Ledový vzduch se dostává do jeskyní a díky
tomu voda, která v jeskyních kape, tak namrzá a na podlaze rostou ledové stalagmity a od stropu jeskyně
ledové stalaktity. Výška i délka těchto krápníků může dosahovat až jeden metr, ale to záleží na množství
kapající vody a okolní teplotě v jeskyni. Při naší návštěvě ty největší měli okolo osmdesáti centimetrů, což
už jsou pomalu rekordmani. Co se týče množství těchto krápníků, tak při vstupu do jeskyně Pekárna, jsme
si připadali jako v ledové lese. Mimo tuto nádhernou ledovou výzdobu, jsme pozorovali i zimující netopýry
Vrápence malé, kteří jsou v naší přírodě velmi ohroženým druhem.
Celý tento nádherný den jsme zakončili opékáním špekáčků v jeskyni Švédův stůl a vyzkoušeli jsme si, jaké
to asi bylo, když ještě byli pravěcí lidé a museli si udržovat oheň a žít v jeskyni.

A co nás čeká v nejbližší době? Chtěli bychom uskutečnit výlet do Brna, s tím, že budou rozneseny pozvánky
a bude závazná přihláška z důvodu rezervace dopravy a rezervace vstupenek do brněnského podzemí. Dále
výlet do lázní Skalka s výstupem na vrch Předina s rozhlednou, výšlap do Jeseníků a další. Vše, ale bude
závislé na počasí a hojnosti zúčastněných.
Chci Vám touto cestou popřát mnoho hezkých a snad už i teplejších dnů a na některém z následujících
výletů na viděnou.
Za oddíl Zálesák Tomáš Volek
● -----------------------------------------------------------------
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KLUB SENIORŮ
Již jeden z našich příspěvků do Bochořského
zpravodaje jsme začínali slovy naší
seniorské hymny a to: „Běží léta běží,
běží léta běží, senioři jsou svěží ….“. A
že léta běží si připomeneme v červnu 2018,
kdy klub seniorů završí 18 let své činnosti.
Uteklo to jako voda. I když z původních
cca 80 členů je nás dnes jen 28, dodržujeme
pravidelná měsíční setkávání v sokolovně.
Je pravda, že mnoho z dřívějších akcí
z důvodu malého počtu členů klubu již
neděláme. Např. Papučový bál se soutěží
o nejhezčí nebo nejvtipnější papuče, nebo
soutěže o nejhezčí klobouk, nejlepší vtip
nebo taneční vystoupení seniorek. Co ale mimo jiné nadále udržujeme je tradiční Meziobecní setkání se
seniory z Vlkoše v měsíci březnu. Také letos 10. března na naše setkání přijelo 6 seniorek z Vlkoše. Spolu s
nimi jsme také oslavili Mezinárodní den žen. Společně jsme si zazpívali, zatancovali a navzájem si předali
malé dárky. K dobré náladě přispěla živá hudba. Setkání bylo jako každý rok milé, přátelské a řekli jsme
si, že pokud to bude možné, budeme tuto tradici udržovat. Popřáli jsme našim březnovým jubilantům k
narozeninám a zazpívali jim živijó.
Paní Kavková přítomné pozvala na besedu o sociální problematice, kterou pořádá Mikroregion Moštěnka
ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 14.00 hod. v „Býčárně“.
Toto březnové setkání nebylo v letošním roce první. Setkali jsme
se již 10. února. Na něm jsme se dohodli, že dokud to půjde,
budeme se scházet vždy druhou sobotu v měsíci v sokolovně,
v červenci pak v „Býčárně“ při opékání uzeniny a v srpnu
uspořádáme jednodenní zájezd. Vzpomněli jsme minutou ticha
své bývalé členky paní J. Zbořilovou a paní M. Kornelovou. Byla
přednesena zpráva o kontrole hospodaření a pokladny klubu
seniorů za rok 2017. Také jsme popřáli lednovým a únorovým
jubilantům a těm co měli kulaté výročí, jsme předali menší dárek.
Tradičně jsme jim připili na zdraví, oni měli své narozeninové
sólo a písničku na přání jim zazpíval náš mužský sbor.

klubu a to už po druhé.

Členové KS se mimo své činnosti zúčastňují i dalších aktivit,
které jsou pořádány v obci. Jednou z nich je např. Virtuální
universita třetího věku, která probíhá v naší obecní knihovně.
V prosinci byl ukončen další semestr a 16. ledna 2018 dvě naše
členky převzaly v Praze na Zemědělské univerzitě osvědčení o
absolutoriu tříletého výukového cyklu. V červnu po ukončení
jarního semestru si toto osvědčení převezme další členka našeho
Dubnové setkání bude 14. 4. 2018 opět v sokolovně.

Na závěr březnového setkání jsme si navzájem popřáli klidné a příjemné prožití svátků velikonočních a
totéž přejeme všem občanům naší obce.
Anna Kavková, výbor klubu seniorů
● -----------------------------------------------------------------
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Aktuality v "HLOUŽKU"
Jaro je pozvolna tady 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. Stopy u krmelců a spotřebované
krmivo mají vypovídající hodnotu o početních stavech. Po skončení loňské lovecké sezoně jsme vyhodnotili,
že stavy drobné zvěře stále ubývají a po zjištěních i u okolních spolků je situace podobná. Společným
úsudkem stále s větší jistotou můžeme hovořit o vlivech zemědělské skladby plodin, kterou nejsme schopni
ovlivňovat a současně chemické postřiky, které zvyšují sice odolnost plodin, ale zvěři škodí. V letošním
roce bylo sčítání zvěře v Olomouckém kraji stanoveno na sobotu 3. 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. Letošní sčítání nebylo tedy příliš
radostné. Z těchto důvodů budeme v létě zvažovat zda vůbec a nebo případně v jaké redukované míře vůbec
budeme stanovovat plány lovu. Je pravdou, že zima byla sice mrazivá hlavně v únoru, ale ne výjimečně
za poslední roky. Vzpomeňme na mrazivé a zasněžené zimy v letech 2009, 2010, 2011, kdy se počty zvěře
přesto držely na normovaných stavech.
V jarním období nás čeká tak jako vždy několik brigád na vyčištění sypáků dále výsadba ovocných stromů
na vytipovaných místech, vyčištění svodnice. Březen je také doba, kdy se pravidelně sejdeme na výroční
členské schůzi, kde hodnotíme uplynulý rok a dáváme si úkoly nové a hlavně utužujeme vztahy.
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. V loňském roce jsme velkého úspěchu nedosáhli a
proto máme tedy co napravovat. Zodpovědný trénink je tedy základ úspěchu.
Oldřich Kornel
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CHOVATELÉ ZO ČSCH Bochoř
Motto: krása, radost, užitek

4. 3. 2018 jsme na výroční schůzi hodnotili činnost naší organizace v roce 2017.
Počet členů je 9. Počty chovaných zvířat: králíci 84, drůbež 108, holubi 40 a exotické ptactvo 80 ks.
Hlavní činností našich členů je chov drobných hospodářských zvířat. Produkty tohoto chovu pak poskytujeme
dalším zájemcům o chov a zbytek produktů pak zpracováváme v domácnostech, a to jak ve vlastních, tak
v širší rodině.
Zúčastňujeme se i společenských akcí nejen v naší vesnici, ale také v okolních obcích. U nás je to zejména
hodová výstava. Hodnocení výstavy jste si mohli přečíst v předcházejících číslech zpravodaje.
5 našich členů je aktivními vystavovateli na 14 místních výstavách v okolí, kde získali 20 čestných cen a
5 pohárů. Také se účastníme celostátní, národní a specializovaných výstav. Na těchto výstavách jsme získali
9 pohárů a 10 čestných cen.
V rámci veterinární péče o zvířata zajišťujeme ve spolupráci s MVDr. Josefem Pospíšilíkem vakcinaci
králíků, holubů a drůbeže pro všechny chovatele v obci. Zajišťujeme také očkování proti vzteklině a jiným
chorobám psů pro všechny zájemce vždy počátkem jara.
Vysvětlení k mottu: Krása - vše živé a životaschopné je krásné
			
Radost – když se dostaví výsledky, je to radost
			
Užitek – všechny produkty chovu jsou zpracovatelné a to je užitek
Vážení spoluobčané, pokud máte zájem o chov drobných hospodářských zvířat, přijďte mezi nás.
Rádi vám s chovem pomůžeme a vše potřebné vysvětlíme.
Pomozte flóře a fauně, ať naši potomci nemusí chodit obdivovat králíky a slepice do ZOO.

Josef Morbicr
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