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Na to vemte jed!
V pátek 27. 4. 2018 navštívila naše
město věčně usměvavá a optimisticky naladěná česká herečka Naďa
Konvalinková. V zábavném pořadu
vyprávěla o svých začátcích u divadla
i filmu, o seznámení, svatbě a manželství s Oldřichem Kaiserem, ale také
o přebreptech a zážitcích z natáčení.
Druhým hostem večera byla Lilian
Malkina. Ačkoliv o generaci starší,
nenechala se svou energií a svým hereckým vyprávěním zastínit. S humorem a velkým nasazením se s diváky podělila, jaké je hrát v Rusku,
o procestování celého světa, o Koljovi,
o cestě k nám i o životě v Čechách.
Celý pořad moderoval Tomáš Barták z divadla Hnedle vedle. Během
večera zaznělo i několik písní, které
obě dámy mají rády. Byl to velice příjemně strávený večer plný smíchu
a dobré nálady.
Nikola Otáhalová
Kulturní komise při RM Bochov
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Otázky pro starostu
Pane starosto, jak se projeví tzv.
GDPR v chodu úřadu města?
Co třeba nebude ÚM smět
zveřejňovat?
Nelehká otázka. Bez souhlasu konkrétní osoby nic z jejích osobních údajů.
Město bude vyžadovat od jednotlivých
občanů souhlasy, pokud to bude nutné
a navíc budou na oficiálních akcích
uváděna upozornění na skutečnost, že
např. fotografie z akcí budou uveřejněny na webu města s tím, že kdo souhlasit nebude, toho obrázek se na webu
neobjeví. Zatím si všechny složitosti
související s uváděním nařízení GDPR
da praxe nedokáži ani představit. Věřím však, že si vše „sedne“ a žádné problémy v této oblasti nevzniknout. Zatím byla provedena na městském úřadě
analýza počátečního stavu a je zpracovávána potřebná směrnice, která bude
nakládání s osobními údaji řešit.

V jakém stadiu je rekonstrukce
domu č.p.3 na náměstí. Už má
město konkrétní představu,
k čemu bude objekt po rekonstrukci sloužit?
Rekonstrukce se trošičku opožďuje,
neboť město hledalo nového člověka, který na stavbě bude vykonávat funkci stavebního dozoru, což
se již podařilo. Také se potýkáme
s množstvím jiných akutních problémů, které je potřeba řešit přednostně, např. oprava propustku
v Nových Kounicích nebo generální
rekonstrukce kuchyně v kulturním
domě. Bojujeme s nedostatkem pracovních sil, ale s tím se nic dělat nedá.
S velkou pravděpodobností nebudeme schopni tak často, jako v letech minulých provádět sekání trávy
na veřejných prostranstvích, což mě
mrzí, ale taková je skutečnost. Lidi
prostě dneska nejsou skoro nikde…

V opraveném objektu č.p.3 bude stomatologické centrum a 3 nebytové
prostory k drobnému podnikání.
Blíží se podzimní komunální
volby, čili končí volební období
stávajícího zastupitelstva. Víme,
že hodnotit jeho práci by měli
především občané, voliči. Ale
představte si, že jste tzv. řadový
občan. Za co byste zastupitele
pochválil?
Každý občan má jiné potřeby a představy. Někdo preferuje sport, jiný kulturu, další třeba životní prostředí. Těžko
hodnotit, protože jsem zastupitelem
a nedokážu zcela, při této odpovědi, na
zastupitelstvo pohlédnout jaksi zvenčí.
Nicméně jako první mě napadá fakt, že
zastupitelstvo jedná a rozhoduje jako
celek. Ne jako několik skupinek prosazujících své vlastní „politické“ zájmy.
Ne v každém obecním zastupitelstvu
to takto funguje. Žádné rozhodnutí zastupitelstva není prosazováno silou počtu zastupitelů, přestože jedno sdružení
v něm má převahu 12 mandátů. Konstruktivní nalézání shod v zájmu našeho
města je, podle mého názoru, to, za co si
zastupitelstvo pochvalu zaslouží. Další
konkrétní hodnocení však opravdu nechám na občanech.
Předpokládáme, že některé nedokončené akce budou muset
dále pokračovat v dalším volebním období. Které to budou
konkrétně?
Těch déle trvajících úkolů bude samozřejmě mnoho, ale mě právě teď napadá: výstavba víceúčelového sportoviště u základní školy v Bochově, opravy
domu č.p. 3, elektrifikace Hartenštejna,
demolice domu č.p. 85, výstavba chodníku v Karlovarské ulici na části pozemku, kde onen dům č.p. 85 teď stojí,
vypracování nového územního plánu,
přestavba a vybavení učeben v základní
škole, zřízení workoutového sportoviště u školy atd.
Pane starosto, děkujeme
za vaše odpovědi a přejeme,
aby se vše, o čem jste hovořil,
podařilo naplnit.
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Vše nejlepší
k životnímu
jubileu
BŘEZEN:
Mottlová Anna
Kruška Miroslav
Zahálková Jaroslava
Zahálka Josef
Filipová Zděnka
Zouharová Vlasta
Groň Jiří

Blahopřání
k významnému
životnímu věku:
Molnárová Jaroslava
Vopatová Marie
Fiala Jaroslav
Polanský Julius
Balejová Jarmila
Stiborová Marie
Strašil Vladimír
Szappanosová Anna

Pomník obětem 1. světové války
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Dětský maškarní karneval.

Tradiční maškarní karneval věnovaný Všem, kteří nás podpořili, děkujeme.
dětem se konal v sobotu 17. 3. 2018
Město Bochov, M. Balint, Coop Bov kulturním domě. Masek a nejrůzněj- chov, Z. Duřt, J. Helebrant, J. Hujten,
ších převleků se sešlo i letos požehnaně M. Hylasová, M. Chalupná, R. Cha- dorazili roboti, víly, baletky, tanečnice, lupný, MDDr. D. Irman, R. Kajzar, O.
hasič, příslušníci policie i s vězněm. Navrátilová, PharmDr. E. Kantor, M.
Přišli také piráti, Máši, kosmonaut, Křivanec, M. Macháčková, J. Motl, J.
různá zvířátka, ale i typické pohádkové Mouchová, MUDr. R. Novotná, H. Pea filmové postavy. Velmi originální hová, M. Pelant, Ruthovi, J. Roštejna zajímavá byla odkvetlá pampeliška ský, V. Spejchal, E. Stašák, K. Šimnová,
či kostky ze stavebnice Lego. Parket se M. Tofi, V. Vaňousek, A. Zimová, J.
během chvilky zaplnil pestrobarevným Zoglauer.
davem, který se naplno oddával dětPoděkování patří též divadelnímu
ským diskotékovým rytmům. O hladký spolku OCHOTNÍCI Ostrov za zapůjprůběh karnevalu se postaraly tři ve- čení kostýmů zdarma, firmě VITAMIX
selé princezny, které se s dětmi nejprve za ovoce pro děti, Radničnímu sklípku
přivítaly a poté s nimi po celé odpo- za zajištění občerstvení pro všechny
ledne tančily, zpívaly a soutěžily. Děti zúčastněné, SDH Bochov za požární
byly rozdělené do tří kategorií podle dozor a všem ochotným pomocníkům,
věku a porota měla velmi těžký úkol kteří pomáhali při rozhodování o nejvybrat ty nejhezčí masky, ať už v jed- hezčí masky.
notlivcích nebo ve skupinách. NejNikola Otáhalová
lepší masky si odnesly hodnotné ceny
Kulturní komise při RM Bochov
a sladké dorty, které pro ně upekla p.
Navrátilová. Všichni ostatní si odnesli
balíček dobrot. Celé odpoledne se vydařilo a zanechalo v nás dobré pocity
z pohledu na veselé, radostné a spokojené dětské publikum.
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Vše nejlepší
k životnímu
jubileu
DUBEN:
Houžvičková Exnerová
Marie
Krásová Zdena
Lidinská Jaroslava
Kožený Miroslav
Halecký Miroslav
Šimna Jiří
Hrochová Marie
Tichá Antonie
Jarušek Jaroslav
Hanzlíček Antonín
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Tanec, legrace a zábava

Přes velmi mrazivé počasí proběhl v sobotu 24. 2. 2018 v kulturním domě tradiční Maškarní ples. Večer zahájila po
osmé hodině kapela Potíže. Postupně
přicházeli kovboj, čert, postavy z filmových hororů, Mach a Šebestová nebo
deratizační skupina Šváb a syn. Dorazil i vánoční stromeček, který rozdával
dárky, pirát, čarodějnice, noční můra,
ale také zakletá princezna v podobě žáby,
která pro změnu vyžadovala od všech
přítomných políbení. Největší rozruch
však vyvolalo mimozemské monstrum –
vetřelec. Potom už jsme všichni s velkým napětím očekávali, s čím nás letos
překvapí skupinové stálice našich plesů.
Čekání se vyplatilo! Nejprve přiskákaly
figurky ze hry Člověče, nezlob se i s herním plánem, následně do sálu vplul zaoceánský parník Titanic a jako poslední
se přišourala pohádková pětihlavá saň,
kterou doprovodil Bajaja i s princeznou.

Po promenádě masek a jejich jedinečných hereckých výkonech měli přítomní
jednoznačně těžký úkol, a to rozhodnout
svými hlasy, která z masek získá nejvyšší
stupínek. Po skupinové fotografii došlo
na vyhlášení vítězů, jejich odmaskování
a následné ocenění.
Nechyběla ani bohatá tombola.
A jak jste rozhodli?
Jednotlivci: 1. Vetřelec, 2. Zakletá
princezna (Žába), 3. Vánoční
stromeček
Skupiny: 1. Titanic, 2. Pětihlavá saň,
3. Člověče, nezlob se
Cenu sympatie kulturní komise
získali deratizátoři Šváb a syn.
Gratulujeme.
Všem, kteří nás podpořili, děkujeme
- Město Bochov, M. Balint, J. Helebrant,
M. Hylas, M. Hylasová, M. Chalupná, R.
Chalupný, MDDr. D. Irman, R. Kajzar,
M. Kalinová, PharmDr. E. Kantor, B. Klasová, M. Křivanec, M. Macháčková, M.
Man ml., J. Motl, J. Mouchová, O. Navrátilová, R. Nezval, MUDr. R. Novotná, H.
Pehová, M. Pelant, Ruthovi, V. Spejchal,
E. Stašák, M. Tofi, V. Vaňousek, M. Vrábelová, A. Zimová, J. Zoglauer.
Poděkování patří též zaměstnancům
Radničního sklípku.
Nikola Otáhalová
Kulturní komise při RM Bochov
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Vše nejlepší
k životnímu
jubileu
KVĚTEN:
Kolár Alois
Stašáková Magda
Hnátíková Zdena
Moucha Jiří
Machová Marie

Blahopřání
k významnému
životnímu věku:
Lacinová Berta
Kryslová Mária
Andrš Vilém
Kamarádková Marta
Pavlicová Eva
Soukup Miroslav
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Jaro ve školní družině.

S prvními jarními paprsky se děti
školní družiny pustily do tvorby jarních obrázků a dekorací. Po dlouhé
zimě se však děti ze všeho nejvíce těší
na pobyt na školním hřišti a poznávací vycházky do okolí školy, při kterých pozorují měnící se přírodu i první
jarní květiny. V tomto období také společně vyhlížíme návrat bochovského
čápa. Největším svátkem jara jsou
samozřejmě Velikonoce, před nimiž
děti s velkým nadšením tvoří spoustu
malých drobností, které patří k symbolům Velikonoc. V rámci měsíce bezpečnosti jsme besedovali o chování
dětí na ulici, dopravních prostředcích, o bezpečnostních prvcích. Děti
se také seznámily se všemi oblastmi

první pomoci, kterou mohou zvládnout vlastními silami. V dubnu navštívila naší školní družinu paní Tereza
Kamínková se svým pejskem Lukasem. Nejdříve jsme se seznámily s plemenem border – kolie, péčí o pejska,
jak probíhá výcvik a poté jim Lukas
předvedl jednotlivé cviky - slalom mezi
nohama, couvání, podávání pacek, panáčkování, válení sudů, které si na závěr děti mohly také samy vyzkoušet.
Během jarních měsíců jsme se také zabývali tematikou přírody a její ochranou. Díky teplému počasí jsme oslavili
Den Země na školním hřišti. Cílem
této akce bylo další využití odpadového materiálu. Děti sestavily z PET víček sluníčka, květiny, zeměkouli nebo

dopravní značku, vytvořily si barevné
mandaly z použitých CD a některé využily PET lahve na výrobu pavoučků
či chobotnic. Poslední dubnový týden
probíhal v duchu svátku všech čarodějnic a kouzel. Oslavy jsme začaly
vařením kouzelného lektvaru, následovaly společné čarodějné hry a úkoly
a došlo i na výrobu krásné čarodějnice.
S přibývajícími teplými dny budeme
trávit více času na školním hřišti.
Jaroslava Nezvalová,
vedoucí vychovatelka při ZŠ Bochov
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BOCHOV
– několik jarních akcí

Naučný program - život včel

Návštěva městské knihovny

Pálení čarodějnic

Představení vycvičeného psa

V herně Hafík – Karlovy Vary

Vítání občánků

2018/2
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Matematický klokan 2018
V každoroční soutěži mladých matematiků letos zabodovali žáci ZŠ. V kategorii Kadet (žáci 8. a 9. ročníku + příslušných ročníků osmiletých gymnázií)
zvítězila v okrese Karlovy Vary mezi
641 řešiteli žákyně IX. třídy Veronika
Vonšovská. V souhrnu za celý Karlovarský kraj, tedy včetně okresů Sokolov

a Cheb, pak mezi 1 717 řešiteli obsadila
2. až 4. místo.
V kategorii Cvrček (žáci 2. a 3. ročníku) obsadil v okrese Karlovy Vary
mezi 1 242 řešiteli žák III. třídy Denis
Groň dělené třetí místo.
V. Svoboda, ředitel školy

Návštěva GS v Thiersheimu
V úterý 15. května navštívilo 33 žáků
druhé až čtvrté třídy ZŠ partnerskou
školu (Grundschule) v Thiersheimu.
GS Thiersheim je malá (jen něco kolem 30 žáků 1. – 4. ročníku), ale útulná
a příjemná škola se sympatickým personálem. Naše děti byly přijaty ve vstupní
hale a uvítány krátkým hudebním pořadem. Několik německých dětí, které
se učí českému jazyku, nás pak uvítalo
milou češtinou s německým přízvukem. Poté se výprava rozdělila na tři
skupiny. Dvě dětské se pod vedením
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Komunální odpad
za r. 2018
Poplatek za popelnice je splatný
do 30. 6. 2018.
Platbu můžete provést v hotovosti v pokladně MÚ Bochov (pon., stř. a pá. 8 –
12, pon., stř. 13 – 17 hod.), nebo bezhotovostně na účet č. 108465037/0300,
VS = číslo smlouvy, SS: 21111.
Bližší informace:
Správa majetku města Bochov
Jarmila Matoušů a Bohuslava Klabanová
tel. 353 670 131, 602 286 741

německých učitelek zapojily do práce
s německými dětmi, jedna v tělocvičně
plnila sportovní úkoly, druhá výtvarně
tvořila v dílničkách. Pak se skupiny prostřídaly. Třetí vytvořili učitelky, ředitelé
a starostové a ve sborovně si vyměňovali informace a názory na české a ně- ve třídění odpadů se stále zlepšujeme?
mecké školství. Po obědě (v německých • v roce 2016 vytřídil každý Čech průměrně 44,8 kg odpadů (papír, plasty,
školách se nevaří a nemají jídelny, takže
sklo
a nápojové kartony)
nám dovezl kurýr pizzu) jsme se pak vy72
%
obyvatel ČR aktivně třídilo
•
dali na zpáteční cestu.
odpady
77 % obalů bylo využito a recyklováno
•
V. Svoboda, ředitel školy
• v bílých kontejnerech na použité oděvy bylo v roce 2017 v Bochově nasbíráno celkem 4 151 kg látek

Věděli jste, že

Florbalový turnaj

Dětská burzička.
V sobotu 14. dubna v bochovském kulturním domě proběhla první dětská
burzička. V pátek maminky přinesly
věci po svých dětech, v sobotu dopoledne se prodávalo, odpoledne si maminky vyzvedly zbytek neprodaných
věcí a utržené peníze. 10% z celého
výtěžku putovalo bochovské kulturní
komisi na krásné akce, které pro nás
a naše děti pořádá. Celkem se do prodeje přihlásilo patnáct maminek, věcičky byly parádní a za nízké ceny. Kulturní komisi byl předán výtěžek 210

Dne 26. dubna se tradičně v městě Toužim konala soutěž ve Florbalu. Místem
konání byla sportovní hala, kde se sešlo několik chlapeckých družstev ze
škol Karlovarského kraje a to konkrétně
Kč a spousta věcí byla věnována na z Karlových Varů, Chodova, Ostrova, Socharitu. Celé organizace a prodeje se kolova, Toužimi a Bochova. Hráči hráli
ujaly maminky dobrovolnice Terezie 2× 5 minut, celkem bylo odehráno 15
Tkáčová, Kateřina Písaříková a Kamila zápasů. Naši žáci z 2. ZŠ Bochov si vedli
Altmanová. Veliké díky patří městu Bo- výborně a nade všemi soupeři zvítězili.
chov za půjčení prostorů a podporu Umístili se na 1. místě. Tímto jmenovitě
celé akce. Moc děkujeme všem prodá- gratuluji: Martinovi Štruncovi, Tomáši
vajícím i nakupujícím. Na podzim plá- Cinovi, Martinu Jankurovi, Martinu Lanujeme akci zopakovat a budeme rády, katošovi, Ladislavu Kubálkovi i nejmladkdyž se k nám přidáte i Vy.
šímu hráči Pavlu Gronzárovi. Děkujeme
za reprezentaci naší školy.
Za maminky dobrovolnice
Kamila Altmanová

Bc. Zuzana Pehová
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Z ČINNOSTI SDH BOCHOV
STIMAX CUP Lhenice

Plnění odznaků
odbornosti mladých
hasičů ve Žluticích

V neděli 11. 3. 2018 se celkem 15 mladých hasičů vydalo do nedalekých Žlutic, kde je čekaly vědomostní zkoušky,
a to plnění odznaků odbornosti. Během
probíhajících zkoušek mohly děti ve volných chvílích využít tělocvičnu a bazén.
Po splnění všech zadaných úkolů si
V sobotu 5. května 2018 jsme se vymladí hasiči přivezli domů své zasloudali na 1. kolo soutěže Stimax cup do
žené odznaky odbornosti, a to hlavně
Lhenic u Teplic. Závodilo se v běhu na nás reprezentoval Jiří Pták, který se odznaky: Preventista junior, Preventista
100m s překážkami. Naše SDH Bo- s časem 18,99 s umístil na krásném 3. Strojník junior a Strojník.
chov jelo reprezentovat celkem 9 zá- místě, hned za ním, tedy na 4. místě,
vodníků, z toho dvě dorostenky a sedm s časem 19,38 s skončil Jan Šlechta,
Eva Kuncová hlavní vedoucí kolektivu
dorostenců. V kategorii dorostenky dále Ondřej Klaban s časem 21,02 s obMladých hasičů SDH Bochov
startovala Tereza Krejčová, která se sadil 7. místo a Tomáš Zoglauer s čas časem 21,79 s umístila na 6. místě sem 23,92 s skončil na 16. místě z cela Eliška Liptáková, která doběhla kem 24 závodníků. V kategorii muži
s časem 22,69 s na 10. místě z celkem vyběhli Pavel Šlechta, který se s časem
19 závodnic. Za kategorii dorostenci 23,06 s umístil na 17. místě, Jiří Moucha, který doběhl s časem 24,23 s na
19. místě a Matěj Gašpár, který s časem
25,38 s skončil na 21. místě z celkem
24 závodníků. Zpět jsme se vrátili utahaní a s menším zraněním, ale už se
všichni těšíme na 2. kolo, které se bude
konat 17. 6. 2018 v Lubenci.
Eva Kuncová
hlavní vedoucí kolektivu
Mladých hasičů SDH Bochov

Beseda s IZS
Dne 9. 3. 2018 se v rámci tréninku mladých hasičů uskutečnila beseda s Policií ČR, OOP Bochov a s hasiči z HZS
Toužim. Beseda byla zaměřena na práci
a postup těchto složek u dopravních
nehod. Některé věci a úkoly si mladí
hasiči mohli vyzkoušet na vlastní kůži.
Tímto bych chtěla hlavně moc poděkovat PČR - OOP Bochov, zejména prap.

Josefu Balouškovi a npor. Bc. Robertu
Kuncovi a HZS Toužim - skupině A, zejména Pavlu Dotzauerovi.
Za měsíc, dne 6. 4. 2018, mladé hasiče čekala další beseda se slečnou Martinou Brabencovou na téma „První pomoc“. Děti si zopakovaly všechna čísla
IZS a vyzkoušely si telefonování a podávání informací z krizové situace „naší
dispečerce“ o situaci, v které by se mohly
ocitnout. V praxi si poté vyzkoušely stabilizovanou polohu a jak správně obvázat poraněnou ruku a nohu. Chtěla bych
tímto slečně Martině Brabencové moc
poděkovat za pěknou besedu se zajímavými úkoly, které si pro děti připravila.
Eva Kuncová, hlavní vedoucí kolektivu
Mladých hasičů SDH Bochov
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IV. Jablonecká hala dorostu v běhu
na 100 metrů s překážkami

V neděli 8. 4. 2018 jsme si udělali spolu
s přáteli ze Žlutic celodenní sportovní
výlet. Společně jsme vyrazili na soutěž
do více jak 210km vzdáleného města
Jablonec nad Nisou, kde se konala halová soutěž dorostu. Závodilo se v disciplíně běh na 100m s překážkami.
Naše SDH Bochov jelo reprezentovat
celkem 8 závodníků, z toho dvě dorostenky a šest dorostenců. V kategorii
střední dorostenky startovala Tereza
Krejčová, která doběla s časem 21,69
s na 60. místě a Eliška Liptáková, která
skončila s časem 25,30 s na 88. místě

z celkem 95 závodnic. V kategorii
mladší dorostenci nás reprezentovali
Ondřej Klaban, který se s časem 21,31
s umístil na krásném 5. místě, a Tomáš
Zoglauer, který s časem 24,56 s obsadil
20. místo z celkem 26 závodníků. Jiří
Pták vyběhl jako jediný za kategorii
střed dorostenci a obsadil krásné 12.
místo z celkem 110 závodníků. A v poslední kategorii, starší dorostenci, běželi Pavel Šlechta, který se umístil s časem 26,56 s na 52. místě a Matěj Gašpár, který s časem 28,11 s skončil na
60. místě z celkem 90 závodníků. Tím
posledním byl Jiří Moucha, který nakonec nevyběhl, kvůli zranění, které si
způsobil při tréninku pádem z kladiny
těsně před startem. Zpět jsme se vrátili sice utahaní, ale už se těšíme na 5.
ročník.
Eva Kuncová
hlavní vedoucí kolektivu
Mladých hasičů SDH Bochov

Den Země

Jako každoročně se 22. dubna slavil
Den Země. Letos se k těmto oslavám
přidali také hasiči z Bochova – výjezdová
jednotka ve spolupráci s Mladými hasiči
z Bochova a s dobrovolníky z okolních
vesnic. Všichni hasiči společně uklízeli
Bochov, a to okolí Bochovského potoka,
náměstí, školy, poté také Hladový vrch
a cestu na fotbalové hřiště spolu s celým
hřištěm. Na hřišti bylo krásné zakončení
společného uklízení v podobě ohýnku
a opékání buřtů. Z okolních vesnic se
uklízel Kozlov pod vedení paní Pechočiakové, dále Údrč, kterou uklízeli její obyvatelé, zejména rodina Danišova, p. Krátký
a p. Kožená. Také náves v Rybničné byla

uklizena jejími obyvateli: p. Hodanová,
p. Hodan, p. Leis, p. Kubsa, p. Bočková,
p. Lejsková, p. Lejsek, p. Svobodová, p.
Štěrbová, p. Štěrba, p. Veselá, p. Hajšman, p. Král, p. Vildmanová, p. Podskočová, p. Jakubův. Celkem se v Bochově
a okolních vesnicích sebralo 45 pytlů.
Děkujeme všem jmenovaným za spolupráci a městu Bochov za poskytnutí
odpadkových pytlů a likvidaci odpadu
a pneumatik. Těšíme se, že příští rok se
k nám připojí více spoluobčanů a zároveň doufáme, že nebude mít co uklízet!
Za SDH Bochov
Eva Kuncová a Milan Vodička

9

25. ročník Halové
pohárové soutěže
mladých hasičů

Dne 24. 3. 2018 se mladí hasiči vydali
do Toužimi, kde se konala Halová a pohárová soutěž mladých hasičů. Závodilo se v disciplínách štafeta 4 x 60m,
štafeta dvojic a štafeta CTIF, která byla
trochu upravena na velikost haly. Neobsadili jsme sice přední příčky, ale
i tak se naše první družstvo umístilo
na 11. místě a druhé družstvo skončilo
na 13. místě. Ze závodů si děti odvezly
hlavně nové zážitky a zkušenosti.
Eva Kuncová
hlavní vedoucí kolektivu
Mladých hasičů SDH Bochov
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Víkendové soustředění dorostenců ve Žluticích a Dalovicích

Dne 23. února 2018 jsme vyrazili na
soustředění do Žlutic. Sešli jsme se
v hasičárně v Bochově a odtud jsme
vyjeli. Ve Žluticích na nás čekali trenéři
z Dalovic, kteří nás odvedli do hasičárny, kde jsme si odložili věci a připravili se na první trénink. Na obědy a večeře jsme chodili do místní restaurace,
kde vařili výborně. Během těchto
tří dnů jsme se naučili spoustu nových
věcí. I přes všechnu bolest našich svalů
jsme se nevzdali. Poznali jsme nové
lidi, za které jsme rádi, díky nim jsme
si to užili naplno.
Byli jsme moc rádi, když jsme se
s nimi mohli za měsíc dne 23. 3. 2018
vidět na dalším soustředění, tentokrát
v Dalovicích. Zde jsme naše schopnosti, které jsme se ve Žluticích naučili, zdokonalovali. Soustředění bylo
zaměřeno na technickou stránku běhu.
Nebylo to tak náročné jako
ve Žluticích, za což jsme všichni byli
moc rádi. Doufáme, že se zase nějakého soustředění zúčastníme.
Za Mladé hasiče SDH Bochov
Tereza Krejčová, Eliška Liptáková
a Jiří Pták
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DEN ZEMĚ
V pátek 20. dubna oslavily děti
z 2. základní školy Den Země.
Hned první hodinu se sešly všechny
děti v růžové třídě. Řekli jsme si, proč
Den Země slavíme, co bychom mohli
udělat pro naši planetu, aby byla
krásná.

BOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Následovala skupinová práce. Každá skupina si vybrala jedno ze tří nabídnutých témat – Dobrá a špatná
stopa člověka na Zemi, Slibuji Zemi
a plakát ke Dni Země a dali se do
práce. Všichni se snažili a výrobky
byly opravdu vydařené.
Po domluvě s panem starostou
jsme se vydali na úklid „Hladováku“
a okolí školy. Odpadků jsme nasbírali
požehnaně. Nasbírané odpadky jsme
odnesli do sběrného dvora a rozešli
se ke svým domovům. Snad jsme alespoň malou kapkou přispěli ke zdraví
naší planety.
Mgr. Marie Fialka,
koordinátor EVVO

MASOPUSTNÍ
TURNAJ
V LICITOVANÉM
MARIÁŠI
Letos proběhl již 11. ročník masopustního turnaje v licitovaném mariáši, konkrétně dne 17. února 2018 se
vzpomínkou na Pavla Strejce, který
byl jedním z prvních členů klubu LM
v Bochově. Turnaj se tradičně odehrál
v restauraci „U Zlaté koule“ a celkem
se zúčastnilo 20 hráčů z Bochova, Čichalova, Žlutic, Radonic, Svatavy, H.
Slavkova, Lokte, K. Varů, N. Role
a Toužimi.
Závěrečné pořadí bylo:
1. místo – p. Josef Roštejnský
z Bochova
2. místo – p. Josef Houdek z Čichalova
3. místo – p. Eda Hubek z Radonic
4. místo – p. Miroslav Kejval z Toužimi
5. místo – p. Miroslav Egert z Bochova
6. místo – p. Vladimír Stárek ze
Slavkova
Město Bochov ještě zastupovali hráči
p. Kurak Josef, p. Kurak Pavel, p. Pejša
Vladimír.
Organizační výbor děkuje všem dalším hráčům za účast, obsluze restaurace p. Mottla za přípravu občerstvení
a radě města Bochova za příspěvek na
turnaj pro nákup cen.
Za organizační výbor LM
Pejša Vladimír

Mateřská škola Bochov
výstava dětských prací za školní
rok 2017/2018

ROČNÍ OBDOBÍ
OČIMA DĚTÍ
V galerii
města Bochov
od 4. května 2018
do 31. května
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Jan Baptista Crystellius Svitavský z Bochova (? – 1637)
Má sice u svého jména z Bochova, ale převor (funkci převzal po svém strýci
jedná se o rodáka z města Svitavy. Pre- Martinu Svitavském z Bochova, jenž
dikát zřejmě kdysi přinesla rodu ně- dokončil obnovu kláštera založeného
jaká žena – manželka, pocházející z Bo- původně Karlem IV., ale později dost
chova, „vesnice v kraji Loketském“.
zpustlého). Jan Baptista m.j. nechal
Výše uvedený muž byl významnou zřídit roku 1612 kryptu pro Španěly,
osobností v kostele a klášteře sv. To- Italy a Francouze pobývající na císařmáše na Malé Straně, s nímž spojil ském dvoře a roku 1625 založil při klášcelý svůj život. Od roku 1582 zde pů- teru bratrstvo sv. Šebastiána. Roku
sobil jako lektor, od roku 1601 jako 1637, těsně před svou smrtí, osobně

zakoupil v Antverpách u slavného malíře Petera Paula Rubense dva obrazy:
hlavní oltářní obraz Umučení sv. Tomáše a menší obraz Sv. Augustin. Oba
dnes najdeme v Národní galerii, kam
je klášter zapůjčil, v kostele visí jejich
kopie. Jde o jediné dva obrazy slavného
mistra nacházející se v ČR.
I když se nejedná přímo o bochovského rodáka, je příjemné číst název
našeho městečka v jeho jménu.

Asie

V úterý 6. března jsme šli do společenského sálu základní školy na besedu
o Asii. Pan Adolf Formánek nám pouštěl videa a ukazoval fotografie ze svých
cest po Asii. Vyprávěl o zajímavých
místech různých částí tohoto světadílu.
Jeho vyprávění bylo velmi poutavé
a vtipné. Měli jsme možnost vidět oblečení obyvatel těchto zemí. Zajímavé
postřehy jsme vyslechli také u obrázků
různých staveb, například Taj Mahalu,
Angkor Vatu, indických chrámů, městech v poušti.

V. Svoboda

Ani přírodopisné zvláštnosti a zajímavosti nebyly nudné. Mohli jsme si sáhnout na pravé medvědí zuby, dozvěděli
jsme se o největší květině na světě, o jezeře Bajkal, o největší masožravé rostlině
a o dalších přírodních zvláštnostech.
V závěru besedy byl čas klást panu
Formánkovi otázky, na které beze zbytku
odpověděl.
Nejvíce nás zaujalo oblečení obyvatel Asie, obrázky zvířat, o kterých věděl
spoustu informací a zejména vtipné vyprávění pana Formánka.
růžová a modrá třída 2.ZŠ Bochov

V pátek 4. 5. 2018 jsme se vypravili do
Prahy na výstavu „Mumie světa“. Výstava se nám líbila. Dozvěděli jsme se
informace o přírodní mumifikaci, odhalili kulty lovců lebek z pralesů Jižní
Ameriky, přiblížili jsme si atmosféru
Údolí králů v Egyptě s hrobkami faraónů. Velmi zajímavá byla historie mumifikace na území České republiky. Videa nám přiblížila pověst o bohyni Eset
a bohu Usirovi. Někteří z nás netušili,
že se v Egyptě mumifikovala i zvířata,
zejména kočky. Celou návštěvou nás
provázel audioprůvodce.
Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy

Světový den vody
22. března se na 2. základní škole Bochov
uskutečnil projektový den věnovaný Světovému dni vody.
Žlutá třída pracovala s pohádkou Krtek a potopa. Děti se naučily písničku, vyrobily velké obrázky krtečka a také krásné
loďky z ruliček.
Růžová třída s modrou třídou pracovaly společně. Žáci pracovali ve trojicích.
Na besedu přijel Ing. Jaroslav Vojta, který
pracuje na přehradě ve Žluticích. Od něj
jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí
o vodě ze žlutické přehrady. Věděli jste, že
1 litr vody z kohoutku stojí 0,078 Kč? Každý žák si vypracoval svoji knihu o vodě,
soutěžili jsme, řešili kvíz i hledali, kde
v domácnosti můžeme vodou šetřit.

Výprava za
mumiemi

Všichni pracovali pilně a zasloužili si
sladkou odměnu. Děkujeme ing. Vojtovi
za jeho přednášku a ochotu přijet k nám
do školy.
Mgr. Marie Fialka
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Novinky na rok 2018 v oblasti zateplování bytových domů v IROP
Podpora pro energeticky úsporná
opatření v bytových domech pokračuje v IROP i v roce 2018. Řídicí orgán
IROP vyhlásil 12. 1. 2018 pro vlastníky bytových domů 78. výzvu Energetické úspory v bytových domech III.
Žádosti o podporu je možné podávat
od 2. 2. 2018 a příjem žádostí potrvá do
vyčerpání alokace výzvy (3,5 mld. Kč),
maximálně do 29. 11. 2019.
Nová 78. výzva plynule navazuje na
37. výzvu Energetické úspory v bytových domech II, ve které byl příjem žádostí ukončen 12. 1. 2018. Od listopadu
loňského roku byl v této výzvě patrný
razantní nárůst počtu podávaných žádostí o podporu i nárůst objemnějších
projektů.
78. výzva přináší nové možnosti
pro podporu bytových družstev, která
sice nejsou výhradním vlastníkem bytového domu, ale v souladu s národní
legislativou vykonávají funkci správce
bytového domu do doby založení společenství vlastníků jednotek. Aktuálně
se pro tato družstva podařilo vyjednat
možnost získání podpory za celý bytový dům. Pro společenství vlastníků
jednotek a fyzické osoby přibyla nově
možnost v určitých případech podat
žádost o podporu mimo režim veřejné

Přijímací zkoušky
na střední školy
V letošním školním roce ukončí povinnou školní docházku 19 žáků
IX. třídy. Většina z nich absolvovala v dubnu přijímací zkoušky na
střední školy (buď na čtyřleté ukončené maturitou nebo na tříleté učební
obory). Prakticky všichni byli přijati
tam, kam se chtěli dostat. Velice nás
potěšila žákyně Veronika Vonšovská, která u přijímacích zkoušek na
První české gymnázium v Karlových
Varech dosáhla nejlepšího výsledku
mezi všemi 105 uchazeči. Přejeme jí
i všem ostatním absolventům, aby se
jim na nových školách dařilo a především, aby se jim dařilo v celém jejich
budoucím životě.
Mgr. Václav Svoboda,
ředitel školy

podpory a de minimis. Pro některé typy
projektů došlo k rozšíření způsobilých
výdajů. Snížen byl také počet povinných
příloh žádosti nebo počet povinných
indikátorů projektu. V červnu loňského
roku se podařilo vyjednat také příznivější podmínky pro čerpání podpory na
plynové kondenzační kotle nebo tepelná
čerpadla. Z předložených projektů je
patrné, že i tato změna se setkala se
zájmem.
Stejně jako v předcházejících výzvách platí snížené technické nároky
pro bytové domy, které jsou kulturní
památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo v památkové zóně.
Pro tyto domy může být vzhledem

k památkové ochraně obtížné provést
kompletní úpravy s cílem uspořit požadované množství celkové dodané
energie, a proto v těchto případech pro
získání 30% podpory postačí zateplit
některé konstrukce pouze na úrovni
normových požadavků. Obdobně pro
získání podpory pro změnu zdroje tepla
platí mírnější podmínky na technický
stav bytového domu.
Podrobnější informace o 78. výzvě
Energetické úspory v bytových domech
III. naleznete na webu IROP.
Projektové záměry lze konzultovat
na regionálních pracovištích Centra pro
regionální rozvoj České republiky, které
je zprostředkujícím subjektem IROP.

jeho hm
následu
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SKLADBA DOMOVNÍHO ODPADU SKO
V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2016
Podle každoročních rozborů domovního komunálního odpadu je jeho
hmotnostní složení zhruba následující: z celkové hmotnosti odpadu
tvoří zhruba 8% papír, 11 % plasty,
3,5% sklo, necelá 3% kovy, 18% bioodpad, 0,5% nebezpečný odpad, necelé procento tvoří elektro odpad,
skoro třetinu spalitelný odpad a to
ostatní je zbytkový odpad.
Za zmínku jistě stojí fakt, že část
původně materiálově využitelného
odpadu lidé znehodnotí ještě v domácnosti svými návyky. Například
tak, že balí slupky od brambor, jablek nebo mrkve do novin, vyhazují
zbytky jídla v igelitovém sáčku
a nedopalky cigaret ve sklenici od
marmelád.
V popelnicích často také zbytečně
končí sklenice od majonéz, kečupů,
hořčic nebo dětských přesnídávek.

odpadu
plasty,

původn
odpadu

domác
tak, že

nebo m
Lidé se totiž domnívají, že je kvůli jsou například kovy, pak můžeme
jídla v
cigaret
znečištění zbytky jídla nesmí vytří- poslat do recyklace prostřednictvím
V pope
dit do kontejneru na sklo. Kvůli to- sběrných dvorů nebo výkupen drukončí s
hořčic
DOMOVNÍHO
ODPADU SKO
muto omylu končí ročně v popelnici SKLADBA
hotných
surovin.
se totiž
V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2016
znečišt
na směsný odpad nezanedbatelné (vážený roční průměr, hodnoty jsou uvedeny v % hm.)
do kon
ZDROJ: EKO-KOM
množství skla. A to je škoda, protože
omylu
směsný
třídit lze i drobně znečištěné sklo
množst
třídit l
a překážkou nejsou ani kovová víčka.
překáž
6,7% ostatní
Z analýzy skladby domácího odZa
2,7 % kovy 3,6
odpadu
padu vycházejí i města a obce při
% sklo 7,7%
rozhod
papír
Podle t
rozhodování o způsobu třídění odbarevn
10,8% plasty
padu. Podle toho určí celkový počet
rozmís
kompo
barevných kontejnerů, jejich rozmíssvozu t
17,8% bioodpad
odpadu
tění, případné pořízení kompostérů
měli př
do domácností, četnost svozu tříděnejen p
21,6% spalitelný
kontejn
ného odpadu i četnost svozu odpadu
odpad
obcích
někter
zbytkového. A jistě bychom měli přijsou na
pomenout, že třídit odpad lze nejen
do recy
29,5 % frakce < 60 mm
dvorů n
prostřednictvím barevných kontejsurovin
nerů a nádob. V některých obcích
funguje například pytlový sběr, ně- (vážený roční průměr, hodnoty jsou
www.ekokom
které využitelné složky odpadu, jako uvedeny v % hm.)
ZDROJ: EK0-K0M
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Toto číslo vyšlo dne 29. května 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 17. srpna 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

