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Hasiči Bochov
Dne 11. 8. 2018 proběhl již 12. ročník soutěže O pohár starosty města
Bochov v rámci Vladařského poháru v požárním útoku žen a mužů.
Na fotbalové hřiště FK SMB Bochov dorazila družstva z Chyší, Verušiček, Žlutic, Lubence, Štědré
a Bochova. Soutěž tradičně zahájil
starosta města Miroslav Egert. Požární útoky byly povedené, družstvo
žen z Bochova si vylepšilo svůj čas

v rámci celého ročníku Vladařského
poháru. Vyhrát však může pouze jeden a tentokrát to byla družstva žen
z Bochova a mužů z Lubence. Po vyhlášení výsledků a předání pohárů
starosta města připravil překvapení
pro domácí JSDH Bochov. Byl předán nový dopravní automobil zn.
FORD Tranzit pro potřeby JSDH
Bochov. Nový vůz nahradí stávající
vůz, který je využíván pro potřeby

výjezdové jednotky na menší technické události. Dopravní automobil
byl pořízen v celé výši z dotací Ministerstva vnitra ČR - GŘ HZS Praha
a Karlovarského kraje.
Děkujeme divákům za hojnou
účast i za podporu hasičského sboru
a budeme se těšit na další ročník.
Za SDH Bochov Milan Vodička,
starosta SDH
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Otázky pro starostu
Pane starosto, končí volební
období. Jak byste ho zhodnotil?
Co se podle Vás podařilo nejvíc
a co Vás trochu mrzí?
Čtyři roky jednoho volebního období nejsou tak dlouhé, jak by se
mohlo na první pohled zdát, přesto
se toho podařilo dost. Zmíním na
tomto místě jen několik největších
akcí. Dvě lesní cesty v – „v lágru“
a „u jeřábku“. Generální oprava
místních komunikací za severovýchodním okrajem náměstí v Bochově (Opletalova ulice, části ulic
Dlážděná, Školní a Okružní – kolem
hasičské zbrojnice), výměna povrchu Pražské ulice. Dokončení oprav
zříceniny hradu Hartenštejn a pokračování záchrany kostela v Kozlově. Kompletní rekonstrukce místních komunikací v Kozlově. Úpravy
veřejných prostranství v Dlouhé
Lomnici, Kozlově a Rybničné. Nový
veřejný rozhlas a jeho rozšíření do
dalších místních částí, zefektivnění
veřejného osvětlení v Bochově. Nové
dětské hřiště v areálu ZŠ Bochov.
Do Dlouhé Lomnice byla konečně
přivedena kvalitní pitná voda ze
žlutické údolní nádrže. Trochu mě
mrzí, že jsme promeškali 2 roky žádáním o dotaci na výstavbu nového
sportoviště u základní školy v Bochově. Dotaci jsme stejně nedostali,
a kdybychom začali stavět bez dotací
dříve, již by ono hřiště mohlo všem
sportovcům sloužit. Stavět začneme
snad již na podzim a na dotace už se
čekat nebude. Třeba bychom se nedočkali vůbec.
Mohl byste podrobněji popsat
akci silnice Toužim? Kdo a co
financoval, co vše se dělalo?
Jednalo se o kompletní opravu
této komunikace. Opravu silničního
tělesa financuje Karlovarský kraj, neboť se jedná o komunikaci II. třídy,
kterou kraj vlastní. Město Bochov ze
svého rozpočtu financuje opravy zastávek a chodníků v Dlouhé Vsi, Kozlově a Miroticích v celkové ceně cca
2.400.000,– Kč bez DPH. Město muselo přistoupit i nepopulárnímu rozhodnutí, kterým je zrušení zastávek

u odbočky na Sovolusky, protože
jejich vybudování by stálo více než
3 mil. korun. Což by bylo v tomto
případě skutečně velice neefektivním výdajem vzhledem k minimálnímu počtu osob, které zrušené zastávky využívaly. Při právě dokončované opravě této komunikace musely být zastávky dány do souladu
s platnými předpisy pro provoz na
pozemních komunikacích, a proto
vše stálo tolik peněz. Není však divu,
až pojedete do Toužimi, prohlédněte
si zastávky u odbočky na Mirotice.
Když je vidím, vím, že zastupitelstvo
města dobře rozhodlo, když odsouhlasilo zrušení zastávek u odbočky
na Sovolusky.
V jakém stadiu je rekonstrukce
domu č.p. 3 na náměstí?
Nyní bohužel stojí a nic se tam nedělá. Pracovníci pracovní čety města
stavěli zeď kolem kostela v Bochově
a nyní vypomáhají na stavebních
pracích rekonstrukce centrální kotelny v Bochově.
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Vše nejlepší
k životnímu
jubileu
ČERVEN:
Hozák Pavel
Kapounek Zdeněk
Strejc Petr
Boček Jan
Polák Vladimír
Mašínová Miluše

Blahopřání
k významnému
životnímu věku:
Lišková Olga

Hylasová Věra
Jak je momentálně využíván areál
bývalého muničního skladu?
Fridrichová Pavlína
Městu patří pouze budovy užívané
pro drobné podnikání a jako skladoLucková Blažena
vací prostory. On ani jiným způsobem
tento areál využíván býti nemůže, neVopálenská Věra
boť velice limitujícím faktorem tohoto
Bláhová Marie
území je nedostatek vody a absence
čističky odpadních vod. Žádný zaBělohlavá Libuše
městnavatel tam tedy nemůže, vyjma
své vlastní osoby, zaměstnat nikoho
Hacklová Josefa
jiného, neboť nemůže zaručit odpovídající zákonné pracovní podmínky
svým zaměstnancům. Navíc pozemky
v areálu městu nepatří a jejich pře- (8:00 - 14:00) ve volební místnosti
vod na město je pořád v nedohlednu. v infocentru na radnici v Bochově. Pro
Dalším problémem je skutečnost, že mimobochovské bude k dispozici „vose jedná o lesní pozemky, kde je vy- lební“ autobus.
Přijďte tedy k volbám a vyberte si
loučena téměř všechna ekonomická
své zastupitele pro další volební občinnost.
dobí 2018 – 2022. Přeji vám všem,
S ohledem na končící volební ob- abyste zvolili dobře!
dobí mi dovolte, vážení čtenáři, abych
vás touto formou pozval k říjnovým
Pane starosto, děkujeme za
volbám do zastupitelstev obcí. Volby
vaše odpovědi a přejeme, aby
se uskuteční v pátek 5. 10. 2018
se vše, o čem jste hovořil,
(14:00 – 22:00) a v sobotu 6. 10. 2018
podařilo naplnit.
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Mirákulum

3

Vše nejlepší
k životnímu
jubileu

V sobotu 19. 5. 2018 se uskutečnil prolézačky, dřevěné hrady různých
výlet pro rodiče s dětmi, který uspo- velikostí atd. Dobrodružství děti mořádala kulturní komise s mateřskou hou zažít v podzemních chodbách
školou. Navštívili jsme zábavní park kamenného hradu. Kdo má rád zvíMirákulum v Milovicích. Sedm hek- řátka, může navštívit kontaktní ZOO.
tarů území tu zaručuje prostor k zá- Součástí areálu je i lesní naučná
bavě a relaxaci. Najde se zde spousta stezka. Je tu také možnost svézt se
herních prvků, ale i klidná zákoutí vláčkem po tankodromu a vidět růzve stínu stromů, vhodná k pikni- nou vojenskou techniku. V horkých
kům, odpočinku atd. V různorodo- letních dnech osvěží atrakce ve vodsti herních prvků si vybere každé dítě ním světě.
to, co ho baví. Park Mirákulum vyTento den se tu konala Pigyáda
chází vstříc dětem všech věkových - Tajemný vesmír. Byla to akce prakategorií a je přizpůsoben i těm nej- sátka Pigy s doprovodným programenším. Jsou tu prolézací tunely, mem koncertů, tančení, kouzlení,
klouzačky, trampolíny, velké písko- žonglování, soutěží atd. Děti se tu
viště, všelijaké houpačky od nejmen- také setkaly s postavičkami z muziších po obří, bludiště, velké síťové kálu Madagaskar a zatančily si s nimi.
Počasí bylo příjemné, jen cesta
byla delší, ale i tak doufáme, že si
všichni den užili a hlavně děti odjížděly spokojené. Jako každý rok děkujeme Městskému úřadu Bochov za
finanční příspěvek na dopravu.
Pavla Smržová,
ředitelka MŠ Bochov

ČERVENEC:
Jarušková Evženie
Hackl Miroslav
Stach Stanislav
Chytka Bohumír
Sokol Rudolf
Hroch Rudolf
Pouska Zdeněk
Brabencová Věra

Blahopřání
k významnému
životnímu věku:
Gavorová Věra
Franzová Božena
Zoglauer Václav
Stejskalová Marie

Plán akcí Kulturní
komise při RM Bochov:
PODZIM 2018
ZÁŘÍ
22. 9.–Jarmark města Bochov
693. výročí udělení městských práv
ŘÍJEN
13. 10.–Mejdan s Impulsem –
zájezd do Prahy
20. 10.–Oslavy 100. výročí vzniku
republiky
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TRADIČNÍ AKCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
I v letošním roce se opět konaly
již tradiční akce „Vítání občánků“
a „Přijetí nejlepších žáků u starosty
města“. První z akcí proběhla dne
22. 3. 2018 a zúčastnilo se jí spolu
se svými rodiči 15 nových bochovských občánků. V obřadní síni Městského úřadu Bochov vystoupily po
přivítání starostou M. Egertem děti

z Mateřské školy Bochov, rodiče potvrdili svou účast v pamětní knize
a obdrželi od města dárek spolu s fotografií, která by jim měla tento den
připomenout.
Dne 26. 6. 2018 bylo přijato v obřadní síni 12 nejlepších žáků ve školním roce 2017/2018 ze Základní
školy Bochov a 2. základní školy

Bochov. Žáci obdrželi od starosty
města pamětní list, jako dar knihu
a po skončení oficiální části akce byli
pozváni do prostor informačního
střediska na malé pohoštění s oblíbeným „pokecem“ se starostou.
Andrea Bielová,
Matrika a evidence obyvatel

Modernizace centrální kotelny
Soustava centrálního zásobování teplem (CZT) v městské části Bochov byla
budována v několika etapách od šedesátých let dvacátého století. Srdcem
celého systému je centrální kotelna, jejíž strojní technologie pochází z roku
1998. Od doby plynofikace Bochova je
primárním palivem zemní plyn s možností využití olejové zálohy. I přes pravidelně prováděnou údržbu se životnost
klíčových komponentů začala blížit ke
svému konci. Město Bochov, jako vlastník, začalo hledat nejvhodnější řešení

obnovy, jež umožní zachovat konkurenceschopné ceny tepla a zároveň splní neustále se zvyšující nároky ekologické legislativy. Výhodným řešením je odebírat
odpadní teplo vzniklé při výrobě elektrické energie. Společnost ČEZ Energo,
s.r.o. si od města pronajala část plochy
uvnitř objektu kotelny, aby tam umístila zařízení na kombinovanou výrobu
elektřiny a tepla ze zemního plynu, tzv.
kogenerační jednotku. Právě toto odpadní teplo bude sloužit v příštích letech
jako zdroj pro zásobování CZT. Provoz

kogenerační jednotky je závislý na odběru elektrické energie a vyrobené odpadní teplo nebude stačit na plné pokrytí spotřeby soustavy, a proto, zvláště
v zimních měsících, budou teplo vyrábět
i dva kondenzační plynové kotle. Nové
kotle, včetně souvisejícího vybavení, budou majetkem města Bochov. S ohledem
na hnízdění chráněných čápů se mohly
hlavní práce rozběhnout až po jejich
odletu koncem srpna. Výměna strojní
technologie kotelny probíhá za provozu
tak, aby co nejméně omezila odběratele
tepla. Naplánováno je šest dvouhodinových odstávek a jedna třídenní, o nichž
bude dodavatel tepla, společnost Služby
města Bochov, s.r.o., své odběratele informovat s dostatečným předstihem.
Dokončení výměny strojní technologie
kotelny je naplánováno v průběhu října,
zprovoznění kogenerační jednotky do
konce letošního roku. Kromě výměny
technologie a instalace kogenerace bude
stavebně opraven i objekt kotelny.
Mgr. Tomáš Krejčí
Město Bochov – úsek správy majetku
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ŠLAPÁNÍ BOCHOVSKEM
V sobotu 12. 5. 2018 se konal již tradiční
pochod okolo Bochova, a přestože byla
obloha zpočátku nad Bochovem zatažená, u startu se zapsalo 179 „turistů“
všech generací. Šlapající si mohli vybrat
mezi 6 a 11 km. Obě cesty vedly zpočátku
společnou částí okolo bochovského koupaliště směrem na Krásný rybník, který
museli účastníci pochodu obejít a projít ještě společně lesem na louku, kde se
pěší trasy rozdělily. Kratší, šestikilometrová, se stáčela zpět do Bochova, delší
trasa pokračovala po cestě až na náves
v Těšeticích a odtud zpět k Bochovu, kde
se po několika kilometrech opět napojila
na kratší trasu. Během pochodu, ale i po
jeho skončení, se nám dostalo spousty
pozitivních ohlasů na příjemně strávený
den, a to především v krásné přírodě
okolo Bochova.
Pro cyklisty byla oproti loňskému roku
připravena náročnější a delší trasa - 34
km! Tohoto těžkého úkolu se nezaleklo

15 kolařů. Ti vyrazili svou cyklotrasou
směrem na Kozlov, kde odbočili na Mirotice, pokračovali přes Svinov, Přílezy,
Český Chloumek, Německý Chloumek
a zpět do Bochova.
V cíli, na fotbalovém hřišti, na všechny
šlapající i cyklisty čekalo ocenění v podobě keramické šlápoty a kdo měl chuť,
mohl si opéct špekáček. Vzhledem ke slunečnému počasí a vzrůstající teplotě přišlo jistě vhod osvěžení v podobě točeného
piva a dalších nápojů z „bufetu“, který
zajistila p. Iveta Pacindová. Poděkování
patří Městskému úřadu Bochov, který
tuto akci každoročně finančně podporuje,
SDH Bochov za hasičský dozor, FK SMB
za poskytnutí prostorů kabin a hřiště, p.
Galině Šedivkové za krásné keramické
přívěšky a všem ostatním pomocníkům,
kteří se podíleli na přípravách akce.
Nikola Otáhalová
Kulturní komise při RM Bochov

Vše nejlepší
k životnímu
jubileu
SRPEN:
Veselá Jaroslava
Karas Miroslav
Reichel Zdeněk
Nedbal Petr
Rambousek Miloslav
Zoglauer Jaroslav

Blahopřání
k významnému
životnímu věku:
Vaněk Václav
Pavluková Růžena
Trachtová Marie
Křížová Anna
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Volejbalový turnaj
Slunečné počasí, horko, pět týmů,
skvělá parta lidí, dobrá nálada - tak
to byl VII. ročník volejbalového turnaje v Bochově, který se konal v sobotu 16. 6. 2018. Díky krásnému počasí probíhaly souboje na venkovním
antukovém hřišti u ZŠ Bochov. Kromě
místních, bochovských „volejbalistů“
(F -team, Black & White), se nám letos nově představily Čahounky z Chodova a bylo se na co koukat! Děvčata
hrála opravdu krásný volejbal a bedna
jim utekla jen o několik míčů. Dalšími
přihlášenými týmy byli bochovští hasiči a jejich příznivci a po roční pauze
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Jarní kolo hry Plamen

se se svým týmem Team Liquid přihlásil Jindra Podskoč.
Konečné pořadí:
1. Team Liquid
2. F - team
3. Black & White
Děkujeme Městu Bochov za finanční
podporu, SDH Bochov a všem dobrovolníkům, kteří přidali ruku k dílu při
organizaci i přípravách. Základní škole
za poskytnutí prostorů a velké poděkování patří také děvčatům, která zajistila
bohaté občerstvení pro přítomné.
Jaroslava Nezvalová

Dne 26. května jsme se zúčastnili Jarního kola hry Plamen, které navazovalo
na Podzimní kolo, toto kolo se uskutečnilo v říjnu 2017. Po splnění dvou disciplín v Podzimním kole nás tentokrát čekaly zbylé čtyři disciplíny, na které jsme
se pilně připravovali celé jaro. Mladí hasiči startovali v kategorii starší žáci. Zaběhli si disciplíny Požární útok, Požární
útok CTIF, Štafeta 4x60m a Štafeta CTIF.
Dva naši sportovci Ondra Klaban a Tomáš Zoglauer se zúčastnili i dobrovolné
soutěže v Běhu na 60m s překážkami
v kategorii jednotlivci. Celý tým se celkově umístil na 7. místě. Ondra si vyběhal v kategorii jednotlivci 5. místo a Tomáš 8. místo. Soutěž se velice povedla,
nasbírali jsme plno nových zkušeností
a přivezli si mnoho krásných zážitků.
Eva Kuncová
Hlavní vedoucí kolektivu
Mladých hasičů SDH Bochov

Rok 1918 v Bochově
V letošním roce si připomínáme 100.
výročí vzniku Československé republiky. Jak ale vypadal poslední rok „starého Rakouska“ v Bochově? Německá
městská kronika nám o něm m.j. říká:
• 12. ledna byl sejmut z kostelní věže
tzv. polední zvon a odvezen po železnici k roztavení na válečné účely.
• 7. března byl starostou města zvolen
Johann Zimmer, obuvník z č.p. 50.
• Zkrášlovací spolek vysadil na Hungerbergu (Hladovém vrchu) 100
ovocných stromů a 100 borovic.
• Byl katastrofální nedostatek potravin, proto městská rada požádala
o dodávku půl vagónu mrkve a půl
vagónu kedluben z Prahy. Chléb se
pekl z kaštanové mouky a často se
o něj strhla rvačka. Starosta proto

•
•

•
•

rozhodl, že všichni pekaři musí upe- státní úředníci a učitelé museli podečený chléb donést na radnici do zase- psat slib věrnosti ČSR).
dacího sálu, kde ho sám spravedli- • V listopadu se vraceli první vojáci
vě rozděloval – od srpna už pouhou
ze všech koutů Evropy domů. Řada
polovinu bochníčku na osobu a týden. z nich zmrzačených a nemocných.
Orientační ceny na konci války: pán- Někteří si přiváděli s sebou ženy,
ský oblek 1000 korun, dojná koza
zejména z Ruska, někteří se ani
400, boty 300, husa 50.
nevrátili a zůstali v nových zemích.
8. a 9. září se v měšťanské ško- • 6. listopadu byla otevřena Lidová
le konala válečná výstava 88. pěší- zemědělská škola s 38 žáky. Prvním
ho pluku a koncert vojenské hudby, ředitelem byl jmenován Wilhelm
jejichž výtěžek šel na fond pro vdovy
Ulbert, dosavadní učitel na národní
a sirotky.
škole.
Od 14. října byly uzavřeny kvůli špa- • První Vánoce v nové republice byly
nělské chřipce všechny školy.
velmi chudé, ale lidé byli šťastni
28. říjen byl přijat s nadšením z kon- z nabytého míru a hleděli do budoucce války, ale zároveň s nevolí z přičle- nosti s optimismem.
nění sudetského území k ČSR (např.
Václav Svoboda, kronikář města
všichni četníci utekli do Rakouska,
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Po stopách indiánských válečníků
V sobotu 2. 6. 2018 proběhl v Bochově
Pelantovi za špekáčky, FK SMB Bodětmi dlouho očekávaný dětský den.
chov za poskytnutí prostorů fotbaloOficiální začátek byl ve 14 hodin, ale
vého hřiště, p. Ivetě Pacindové za zauž před druhou se před kulturním
jištění občerstvení všech přítomných,
domem hromadila spousta lidí. Kažákům VII. třídy ZŠ Bochov za výždé z dětí obdrželo u startu průkazku
tvarné ztvárnění Indiánů na výzdobu,
a vyrazily na cestu kolem rybníka a popracovní četě města Bochov a v nepokračovaly dál směrem ke koupališti.
slední řadě velký dík všem dobrovolníVšichni postupně prošli sedmi stanokům, kteří nám po celý den pomáhali.
višti, kde si zkusili např. stopování,
VŠEM, KTEŘÍ AKCI PODPOŘILI,
hod na totemy, lov bizonů, střelbu
DĚKUJEME
lukem, jízdu na koni, rýžování zlata, Soldiers s airsoftovou střelnicí, ukázMěsto Bochov, M. Balint, J. Báťová,
hod tomahavkem, plavbu kánoí nebo kou vybavení a možností si vyzkoušet COOP Bochov, Z. Duřt, M. Man ml.,
stavbu totemu. Na závěr cesty si děti výzbroj a výstroj této neziskové orga- HaR - J. Helebrant, J. Hujten, M. Hynapsaly své jméno indiánskou abece- nizace, která se zabývá činností poli- las, M. Hylasová, R. + M. Chalupných,
dou. V cíli na všechny děti čekal malý cejní zásahové jednotky. Nechybělo MDDr. D. Irman, R. Kajzar, Dr. E.
dárek, poukaz na pizzu či zmrzlinový ani oblíbené malování na obličej. Díky Kantor, M. Křivanec, M. Macháčková,
pohár, osvěžující meloun a špekáček. slunečnému počasí se celé odpoledne minibazárek pro děti, J. Motl, J. MouTím však dětský den zdaleka nekon- neslo v pohodové atmosféře, kterou už chová, MUDr. R. Novotná, H. Pehová,
čil. Šikovné děti si mohly vytvořit in- jen zbývalo na závěr dokreslit tradiční M. Pelant, Ruthovi, J. Roštejnský, V.
diánský náhrdelník, navštívil nás p. a dětmi milovanou hasičskou bílou pě- Spejchal, E. Stašák, Šťovíčkovi, V. VaStránský se svými psy a ukázkou ca- nou. O tuto mokrou zábavu se posta- ňousek, Velíkovi, M. Vrábelová, Vuklinisterapie a žonglér p. Klepal se svými ral SDH Bochov, kterému tímto dě- ševičovi, A. Zimová
nejlepšími triky, které si děti mohly kujeme. Poděkování patří všem štědNikola Otáhalová,
i samy vyzkoušet. Letos za dětmi dora- rým sponzorům, firmě SEOS FRUIT,
Kulturní komise při RM Bochov
zil také spolek Secondary Group Team s.r.o. – p. Slezák za ovoce pro děti, p.
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Konec školního roku v mateřské škole
Koncem školního roku jsme navštívili solnou jeskyni v Karlových Varech.
Uskutečnil se výlet do biostatku ve
Valči, kde se děti dozvěděly něco o životě včel a ovcí, o zpracovávání ovčí
vlny a dalších činnostech. Prvního
června jsme oslavili svátek dětí různými soutěžemi, hrami a tancem. Proběhlo několik divadelních představení,
navštívily nás děti z 1. třídy ZŠ, čas

jsme strávili společnými hrami na zahradě školy.
Dvanáctého června navštívilo naši
školu 25 dětí a 5 pracovníků z partnerské MŠ z Thiersheimu. Začátku setkání
se zúčastnili i starostové obou měst.
Proběhlo vzájemné seznámení, předání
drobných dárků a předvedení programů
škol. Děti ve smíšených skupinách tvořily a pracovaly s výtvarnými materiály,

při vycházce do města se seznamovaly
s místními zajímavostmi, navštívily kostel a po návratu do MŠ zasedly k obědu,
který jim připravila naše paní kuchařka
ve spolupráci s paní školnicí. Celé odpoledne si děti podle svého zájmu společně
hrály a po patnácté hodině naši hosté
odjeli. Partnerství našich škol zaštiťuje
organizace Tandem, kterou zastupuje
paní Fritscheová.
Na konci června jsme s rodiči nastávajících prvňáčků prožili jejich pasování
na školáky v provedení Divadla Z bedny.
Jednalo se o sedmnáct dětí, které na rozloučenou s naší MŠ dostaly dárek. Poděkování patří paní Černokové, která
budoucím školákům darovala šerpy.
Zbytek školního roku proběhl
v klidu a pohodě v přípravách na léto
a prázdniny.
Alena Lidinská
učitelka MŠ
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4. ročník Soustředění mladých hasičů
V měsíci červenec se konal již 4. ročník si vyzkoušely první pomoc, záchranu toSoustředění mladých hasičů pod ve- noucího. Celý tento den byl ukončen sáddením jejich vedoucích (Eva Kuncová rováním ruky a soutěžemi mezi týmy. Za
a Daniel Buxbaum) a dalších pomoc- špatného počasí hrály děti hry s hasičníků (Miroslav Oplt, Ivana Kuncová, skou tématikou – topografické značky
Gabriela Baštářová).
+ odznaky odbornosti. I když hlavním
V době od 16. – 22. července stanovaly cílem bylo vyzkoušet a zdokonalovat se
děti ve vesnici Luka. Nešlo jen o samotné
stanování, ale hlavně o zdokonalování
se v hasičských znalostech a běžeckých
disciplínách. Během soustředění si děti
vyzkoušely všechny disciplíny ze hry Plamen. Dále si vyzkoušely v praxi základy
první pomoci, kdy jeden celý den se naplno věnovaly velkému téma a to Zdravověda, které si pro děti připravila slečna
Martina Brabencová. Během tohoto dne

1. ročník soutěže
„O pohár dráčka Soptíka“
V neděli 3. června se konal v Bochově na
školním hřišti 1. ročník soutěže „O pohár dráčka Soptíka“. Této soutěže se
zúčastnili domácí mladí hasiči, dále hasiči z Krásného Údolí, z Tuchořic (okres
Louny) a z Dalovic. Soutěžilo se v disciplínách Štafeta dvojic a Požární útok.
Náš tým se umístil na krásném 3. místě
v kategorii starší žáci. Celkově se soutěž
velice povedla, všem se zde moc líbilo.
K celkové spokojenosti přispělo krásné,
slunečné počasí, stánek plný dobrého
pití a jídla a ke všemu dobrá nálada nás
všech. Doufáme, že budeme v této soutěži pokračovat i v dalších letech a po
čase se z ní stane tradice. Samozřejmě
děkujeme těm, kteří přidali ruku k dílu
a po celou dobu soutěže pomáhali s jejím průběhem a také děkujeme fanouškům, kteří nás přišli podpořit.

v hasičských disciplínách, byly pro děti
připravené také jiné aktivity. Jednalo se
o soutěže týmu, kdy si soutěže vymýšlely
sami děti a Pevnost Boyard po hasičsku.
Jeden den se také jelo na výlet do Stružné,
kde nás p. Kočík provedl po stájích, povídal nám o trénování koní, závodech a na
závěr se děti mohly na jednom z koníků
svést.
Celé soustředění se vydařilo, počasí
nám také přálo až na jeden propršený
den. Domů jsme dorazili všichni unavení, ale zároveň spokojení.
Eva Kuncová
Hlavní vedoucí kolektivu
Mladých hasičů SDH Bochov

VÝSTAVA
ŽIVÝCH HUB

V infocentrum města Bochov
Dne 15. 9. 2018 od 10.00 do 18.00 hod.
a 16. 9. 2018 od 10.00 do 16.00 hod.

Eva Kuncová
Hlavní vedoucí kolektivu
Mladých hasičů SDH Bochov
Výstavou nás bude provázet mykolog a fotograf pan Jaroslav Malý.
Zahájení výstavy bude 15. 9. 2018 v 10.00 hod. bude vedena v duchu
všeobecné přednášky o houbách. Mykolog bude po celý den
k dispozici a odpovídat na vaše dotazy. Můžete donést a pochlubit se
vlastními úlovky hub. Výstava bude pokračovat i druhý den 16. 9. 2018
a to od 10.00 hod. ale již bez přítomnosti mykologa pana Malého.
Po oba dva dny výstavy bude možno si zakoupit i krásnou knihu
o houbách „ Pozoruhodný svět hub“ a prodej kalendáře na rok 2019.
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Výlety ZO SPCCH
Bochov
První výlet se konal v květnu, a to do
Prahy. V plánu byla návštěva Botanické
zahrady - skleník Fata Morgana, který
nás učaroval krásnými exotickými rostlinami. Bylo zde k vidění velké množství
stromů, keřů i tropických květin. Okolí
skleníku bylo krásné a upravené. Škoda,
že nás drobný déšť nenechal pokochat
se déle. Poté nás čekala vyjížďka parníkem historickým centrem Prahy, kterou
si některé členky zpříjemnily sklenkou
dobrého vína.
Mezi další výlety můžeme zahrnout
cestu Ekvádorem a Galapágami v podobě poutavé přednášky s promítáním,
kterou si pro nás připravila MUDr. Renata Novotná.
V tomto roce nás čeká ještě několik
výletů - zámek Stekník, Žatecké pivní
slavnosti a Zahrada Čech v Litoměřicích. Věřím, že i tyto zájezdy budou zajímavé a že nám bude přát i počasí.
Marie Vonšovská

V Bochově
se čápům daří
Z příjemného povídání o bochovských
čápech s p. Hanou Pajmovou jsme se
například dozvěděli, že letošní počet čapích mláďat není vůbec žádnou
raritou. Po dobu posledních pěti let
se v Bochově totiž vylíhla vždy čtyři
zdravá čápata. Další zajímavou informací bylo, že jedno z narozených mláďat se pravidelně vrací na bochovský
komín po dvou letech.
Redakce BZ

BOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

my
slí

m

ee

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.

kol

o g ic k y

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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Krajské kolo a postup na Mistrovství České
republiky v požárním sportu v kategorii dorostu
Dne 9. června se naši dorostenci a dorostenky vydali na Krajskou soutěž dorostu
do Karlových Varů. Tým dorostenců (Jiří
Pták, Jiří Moucha, Matěj Gašpár, Pavel
Šlechta, Jan Šlechta, Miroslav Malina,
Roman Pavlík, Vojtěch Ježek) po svých
vydařených výkonech porazil své soupeře
a vybojoval si tak postup na Mistrovství
České republiky v požárním sportu v kategorii dorostu. Ondřej Klaban, který
závodil za jednotlivce v kategorii mladší
dorostenci, své soupeře porazil a také postoupil tak na Mistrovství České republiky. Za děvčata běžela Eliška Liptáková
v kategorii střední dorostenky. Té se však
v této těžké soutěži bohužel nepodařilo
své silné soupeřky porazit.
A jak už bylo řečeno, za dobré výsledky
a krásné umístění našich dorostenců
nás čekalo Mistrovství České republiky

Třídíme SKLO
V poslední době dochází čím dál častěji ke špatnému ukládání odpadů do
kontejnerů na sklo, viz fotografie níže.
V měsíci srpnu byly v těchto kontejnerech uloženy např. autosklo, zrcadlo,
luxfery, keramika, textil, komunální
odpad…
V případě ukládání jiných odpadů
do kontejnerů na tříděný odpad dochází k odvozu kontejneru na skládku
se směsným komunálním odpadem a zároveň se zvyšují náklady za
likvidaci.
Znovu připomínáme správný systém třídění skla.
Správa majetku města:
Jarmila Matoušů

v požárním sportu v kategorii dorostu.
To se konalo 4. – 5. července v Plzni. Tohoto klání se zúčastnilo 15 týmů z celé
republiky, kdy každý kraj zde měl svého
zástupce s výjimkou kraje Středočeského, který měl zástupce dva. Každý kraj
vysílal zástupce z řad dorostenek a dorostenců. Celá soutěž byla rozdělena do
dvou dnů, kdy první den naši dorostenci
plnili vědomostní test z požární ochrany
a Běh na 100m s překážkami. Po tomto
dni jsme se průběžně drželi na 10. místě.
Náš jednotlivec, Ondřej Klaban, plnil
tento den stejné disciplíny a průběžně
skončil na 7. místě. Druhý den nás čekaly disciplíny Štafeta 4x100m a Požární
útok. V těchto disciplínách nám tentokrát
štěstí nepřálo a s týmem dorostenců jsme

nakonec obsadili krásné 13. místo. Ani
Ondřej neměl druhý den zrovna šťastný
a po Dvojboji skončil na 8. místě. Mistrovství České republiky se zúčastnila
i Eliška Liptáková, která sice nevyběhla
za SDH Bochov, protože zde svůj tým dorostenek nemá, ale svojí účastí pomohla
dorostenkám z SDH Dalovice vybojovat
krásné 8. místo.
Byla pro nás velká čest reprezentovat
Karlovarský kraj, město Bochov a hlavně
SDH Bochov v celostátní soutěži požárního sportu dorostenců. Krásné 13. místo
nás motivovalo a doufáme, že se nám podaří naše úspěchy ještě více zlepšit a budeme mít tu možnost znovu reprezentovat náš kraj, město a SDH v dalších
soutěží.
Eva Kuncová
Hlavní vedoucí kolektivu
Mladých hasičů SDH Bochov

Do kontejneru PATŘÍ

veškeré obalové sklo (lahve,
sklenice) a tabulové sklo

Do kontejneru NEPATŘÍ!

drátosklo, zrcadla, keramika,
porcelán, textil, komunální odpad,
autosklo…

Co se stane se sklem po vytřídění?
RECYKLACE

sklo se skladuje na překladišti,
jeho dalším odběratelem je firma
AMT Příbram, jeden z největších
dodavatelů skla pro sklárny v ČR
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Sběr použitého elektrozařízení a jeho recyklace v r. 2017
Loni občané odevzdali k recyklaci 2 743,00 kilogramů starých spotřebičů
Snaha obyvatel obce recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše obec obdržela
certifikát vypovídající o přínosech třídění
a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském
roce vyřadili 2 743,00 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali
k recyklaci, jsme uspořili 35,66 MWh
elektřiny, 1 882,04 litrů ropy, 163,14

m3 vody a 1,48 tun primárních surovin. sběrných míst. To je pětkrát více než
Navíc jsme snížili emise skleníkových například v ekologicky vyspělém Raplynů o 7,60 tun CO2 ekv., a produkci kousku. Sběrný dvůr je již v každé
nebezpečných odpadů o 34,03 tun.
středně velké obci. Zároveň ulice a seVýsledek studie jednoznačně pro- parační stání jsou doplněny o červené
kázal, že zpětný odběr elektrozařízení, kontejnery na drobné elektro. Každý
i těch nejmenších, má nezanedbatelný kdo má zájem třídit vysloužilé elektro
pozitivní dopad na životní prostředí. si může najít nejbližší sběrné místo na
Když si uvědomíme, že recyklace běž- www.sberne-dvory.cz nebo na www.cerných 100 televizorů uspoří spotřebu venekontejnery.cz.
elektrické energie pro domácnost až
Studie LCA posuzuje systém zpětna 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 li- ného odběru vysloužilého elektrozatrů ropy potřebných až k sedmi cestám řízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. a zpracování až do okamžiku finální rePozitivní zprávou pro uživatele počí- cyklace jednotlivých frakcí vyřazených
tačů také je, že odevzdání 10 vyslouži- spotřebičů do nového produktu. Pro kalých monitorů ušetří spotřebu energie ždou frakci byly vyčísleny dopady na
potřebnou pro chod notebooku po dobu životní prostředí. Výsledky studie jsou
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním prezentovány jako spotřeba energie,
takto zásadně přispívají k ochraně život- surovin, emise do ovzduší, vody a proního prostředí, si zaslouží obrovský dík. dukce odpadu. Konečná bilance vyV současné chvíli mají Češi pro- zněla pro zpětný odběr elektrozařízení
střednictvím sběrné sítě společnosti jednoznačně pozitivně, a to ve všech
ASEKOL k dispozici více než 16 000 aspektech.
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Upomínka za odvoz
komunálního odpadu
za rok 2018
Kontrolou účetních dokladů bylo zjištěno, že někteří doposud nezaplatili za
odvoz komunálního odpadu (splatnost
30. 6. 2018). Platbu proveďte neprodleně buď v hotovosti na pokladně MÚ
Bochov (pondělí, středa, pátek od 8 do
12 hodin nebo pondělí a středa 13 – 17
hodin), nebo bezhotovostně na účet č.
108465037/0300, VS = číslo smlouvy,
SS: 21111.

BOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ ks.

Prodej: 5. října a 8. listopadu 2018
Bochov – u kostela od 15.50 hod.
Výkup králičích kožek, cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod, tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Bližší informace:
Správa majetku města Bochov
Jarmila Matoušů a Zuzana Záluská
tel. 353 670 131, 602 286 741

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Třídění odpadů
v r. 2017

Bochov

Občané města Bochov vytřídili a předali k využití toto množství odpadů:
Rok 2017

tuny

1. čtvrtletí

21,470

2. čtvrtletí

24,558

3. čtvrtletí

20,981

4. čtvrtletí

18,650

Celkem

85,659
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ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 2 743,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
163,14 m3

35,66 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 34,03 t

Úspory ropy **
1 882,04 l

Tím došlo k úspoře emisí – viz Osvědčení o úspoře emisí v r. 2017 od firmy
EKO-KOM, a. s.

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 7,60 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
1,48 t

Správa majetku města:
Jarmila Matoušů

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
2 189 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
27 677 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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Toto číslo vyšlo dne 13. září 2018 nákladem 650 výtisků. • Vydává MěÚ Bochov. • Sazba, graﬁka a tisk MěÚ Bochov.
Články ve zpravodaji nejsou nijak gramaticky či stylisticky upravovány vydavateli Bochovského zpravodaje. • Vydavatel si vyhrazuje právo krátit příspěvky.
Své příspěvky a inzerci do příštího čísla odevzdávejte u Evy Michálkové v městské knihovně Bochov do 15. listopadu 2018. • Periodický tisk územního samosprávného celku.
Evidenční číslo zpravodaje na ministerstvu kultury – MK ČR E 19690 • www.mesto-bochov.cz • 353 902 257 • knihovna@mesto-bochov.cz

