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Jubilejní ples města Bochov
V pátek 2. února se setkali všichni
příznivci plesové sezóny v kulturním
domě, aby společně oslavili
X. ročník reprezentačního plesu
města. Tentokrát byl sál kulturního
domu vyzdoben do slavnostní zlaté
barvy a u vstupu byla pro každou
dámu připravena modrá růžička.
Úvodního slova se jako vždy ujal
starosta města p. Miroslav Egert,
který ples oficiálně zahájil. Poté
jsme již mohli obdivovat přehlídku
standartních i latinskoamerických
tanců v podání páru z taneční školy
Best Dance Karlovy Vary. Jako každý rok čekala návštěvníky plesu bohatá tombola a o půlnoci nechybělo
ani losování vstupenek o hodnotné

ceny. Vyvrcholením večera bylo nepochybně vystoupení bochovských děvčat cvičících společně taneční cvičení
zumba. Všichni netrpělivě a s napětím očekávali, co si pro nás letos připravily. A opět nezklamaly! K tanci
a poslechu hrála po celý večer kapela
Karlovarka pod vedením p. Marouše
a o občerstvení plesajících se postarali zaměstnanci Radničního sklípku.
Podle usměvavých tváří, dobré nálady hostů a stále zaplněného parketu
věříme, že se X. ročník vydařil.
Poděkování patří zejména městu
Bochov, které celou akci sponzorovalo.
Nikola Otáhalová
Kulturní komise při RM Bochov
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Otázky pro starostu
Pane starosto, jednou z největších
investicí tohoto roku bude zřejmě
generální rekonstrukce městské
kotelny. Co je jejím důvodem, co
vše bude obnášet, kdo ji bude provádět a jak bude financována? Prý
se uvažuje o tom, že by město i vyrábělo el. energii. Je to pravda?

Je to pravda. Důvodem je fakt, že centrální kotelna je již na sklonku své životnosti a je zapotřebí ji modernizovat. Ještě nevíme, kdo rekonstrukci
provede, protože je před námi výběrové řízení a je teprve dokončována
projektová dokumentace. Akci bude
financovat město a postupně bude
investice zaplacena v ceně tepla jednotlivými odběrateli tepla. V kotelně
bude instalována kogenerační jednotka na výrobu elektrické energie
a zbytkové teplo z oné jednotky bude
používáno pro ohřev teplé vody a vytápění domácností. Kogenerační jednotku však bude provozovat ČEZ,
a.s. Elektrickou energii tedy město
vyrábět nebude, ale bude v Bochově
vyráběna.
V městě a okolí se již stala tradicí
tzv. Tříkrálová koleda. Kolik se letos vybralo a na co budou peníze
použity?

Letos bylo vybráno téměř 31.000,–
Kč. Peníze budou použity na opravu
a očištění sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí Míru v Bochově. Děkuji touto cestou všem přispěvovatelům a zvláště pak všem koledníkům,
manželům Hylasovým a p. Michálkové za organizaci sbírky. Akci materiálně podpořil Sbor dobrovolných
hasičů Bochov.
Když jste v posledním čísle BZ
uváděl, s čím počítáte na letošní
rok (schody ke KD, zeď u kostela,
komunikace v Kozlově…), chyběla
nám zmínka o městské knihovně.
Neuvažuje městské zastupitelstvo
alespoň o částečné rekonstrukci
(např. výměna dveří, oken, nová
fasáda)?

Ano, uvažuje. Řešíme již delší čas
možnosti zateplení, výměny oken
a opravu fasády objektu městské

knihovny. Zatím jsme však trochu
limitováni požadavky orgánů památkové péče, protože knihovna leží
v pásmu zvýšené památkové ochrany.
Snad se podaří najít nějaký kompromis a oprava bude moci proběhnout.

Kdysi jste se zmínil, že město uvažuje o koupi kostelíku sv. Jakuba.
Stále tato úvaha platí? Pokud ano,
jaké si představujete využití tohoto
objektu?

Platí. Koupě byla schválena na konci
roku 2017 Zastupitelstvem města
Bochov. V dohledné době by se měly
vyřešit potřebné náležitosti, kupní
smlouva a převod na katastru nemovitostí. Objekt by měl být šetrně opraven a zabezpečen proti případnému
chátrání. Mělo by zde vzniknout výletní místo s připomínkou historie
Bochova. Využití bude ještě projednáváno s „památkáři“.
Letošní rok bude významný tím,
že uplyne 100 let od konce první
světové války a vzniku ČSR. Plánuje město k těmto výročím nějaké
akce? Víme, že osobně intenzivně
pracujete na umístění informačních panelů na Pomníku padlých.
Co konkrétně by na nich mělo být?

Na panelech budou informace o první
světové válce. Vždyť dnes mnoho lidí
ani neví, o co vlastně v této válce šlo,
kdo s kým bojoval atd. Dále zde budou informace o všech obětech z řad
bochovských občanů.
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
PROSINEC:
Brosková Ludmila
Šaligová Alžbeta
Zoglauerová Jarmila
Chlup Miroslav

Blahopřání
k významnému
životnímu věku:
Duda Jozef
Helebrantová Jiřina
Bulla Jaroslav
Stejskal Josef
Žůčková Karolina
Andršová Valeria
Zelenková Anna

KULTURNÍ KOMISE
kalendář akcí
na 1. pololetí 2018

BŘEZEN
17. 3. Dětský maškarní karneval
DUBEN
27. 4. Zábavná talkshow
s N. Konvalinkovou
KVĚTEN
12. 5. Šlapání Bochovskem
19. 5. Zájezd MŠ ve spolupráci s KK
ČERVEN
2. 6. Dětský den
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Mikuláš naděloval, čerti strašili

Ani v Bochově děti nepřišly o Mikuláše,
čerta a anděla. Na druhou adventní neděli 10. prosince se sešly bochovské děti
v kulturním domě, aby shlédly hudební
pohádku „Jak se čerti učili koledy“. Děti
se skrze představení ocitly v čertí škole,
kde čert Tadeáš s čerticí Majdou místo
učení tropili paní učitelce samé čertoviny, takže to vypadalo jako ve škole lidské, kde děti také vymýšlejí samé čertoviny a zlobí úplně stejně. Takže pokud by si čerti naše děti odnesli, možná
by to v pekle nikdo nepoznal. Nahlédli
jsme také do čertovských hodin zeměpisu, dějepisu nebo čarování, tou nejkrásnější byla hodina zpěvu. Paní učitelka vysvětlovala čertům, jak to vlastně
chodí na Vánoce u lidí a zpestřila výuku
zpěvem známých českých koled, které
si s čerty s chutí zazpívali všichni, včetně
dospělých.

Po představení už děti s napětím
očekávaly příchod Mikuláše, místo
toho mezi ně vlítli dva čerti, kteří dětem nahnali strach, ale když vstoupil
do sálu Mikuláš s andělem a vlídným
slovem promluvil k dětem, uklidnili se
i hluční čerti. Všechny děti byly Mikulášem obdarovány sladkými pamlsky
a ovocem. Ti zlobivější se mohli vykoupit písničkou či básničkou. Čerti je
pro jistotu přesto preventivně postrašili, aby na své sliby do příštího roku
nezapomněly.
Ovoce pro děti věnoval p.Slezák z fy
SEOS FRUIT, děkujeme. Poděkování
patří také Radničnímu sklípku, který
na akci zajistil občerstvení a městu Bochov za finanční příspěvek.
Nikola Otáhalová
Kulturní komise při RM Bochov

Vše nejlepší
k životnímu
jubileu
LEDEN:
Knedlík Václav
Adamický Pavel
Bona Miroslav
Polák Miroslav
Pajmová Hana
Stariatová Olga
Rendlová Jindřiška
Peterková Alena
Pejša Vladimír

Blahopřání
k významnému
životnímu věku:
Krkošková Ludmila
Pajmová Slavěna
Hylasová Jarmila
Riedl Gerhard
Stejskalová Anna
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Mateřská škola Bochov

Každodenní činnost dětí v naší MŠ
probíhá podle školního vzdělávacího
programu. Témata jsou vhodně přizpůsobována věku dětí a prolínají ročními obdobími. Na podzim děti získávaly poznatky o počasí, o zdravé výživě,
o lidském těle, upevňovaly si znalosti
o prostorových pojmech, o čase, o číselné řadě, vyprávěly pohádky, popisovaly obrázky, učily se básničky, písničky, k daným tématům vytvářely
předměty z různých materiálů a věnovaly se řadě dalších činností.
Podzim byl obohacen o divadelní
představení „Nekonečný příběh“,
„Vodnická pohádka“, „O prasátku Arturovi“ a o kouzelnické vystoupení.
U dětí měl úspěch výukový program
o životě lišky, kdy si také mohly živou
lišku prohlédnout a pohladit.

V zimě mimo plnění běžných činností spojených se vzděláváním dětí
podle ŠVP proběhla Mikulášská besídka a vánoční besídka pro rodiče,
děti shlédly představení „Velká vánoční pohádka“ (společně s dětmi
z 1. třídy ZŠ). Několik dětí vystoupilo na rozsvícení vánočního stromu
na náměstí, uskutečnilo se vystoupení na setkání seniorů a na zahájení
sbírky „Tříkrálová koleda“ v místním
kostele.
V lednu jsme navštívili divadelní
představení v ZŠ. Velký zážitek pro
děti bylo sférické kino spojené s promítáním filmu z podmořského světa,
které se uskutečnilo v MŠ.
Alena Lidinská,
učitelka MŠ Bochov

Vše nejlepší
k životnímu
jubileu
ÚNOR:
Bergman Jiří
Belko Štefan
Horáčková Helena
Koštialová Venuše
Kaplan Ivan
Kovačičová Olga

Blahopřání
k významnému
životnímu věku:
Holopírková Marie
Marková Eva
Strašilová Milada
Buxbaumová Leontina
Kratochvíl Jiří
Halecká Terezie
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Zima ve školní družině
Zimní období jsme zahájili čertovským týdnem s názvem „My se čertů
nebojíme!“ a v úterý 5. prosince prožila školní družina to pravé pekelné
odpoledne s čerty. Opravdoví k nám
nezavítali, co by tu také hledali, když
naše děti ani neumí zlobit, ale čertích
rohů tu bylo i tak spousty. Čertíci si
odpoledne náležitě užili, ať už dováděním, tancem nebo plněním pekelných úkolů. Poslední měsíc roku byl
ve znamení blížících se Vánoc, na které
jsme se všichni těšili a chystali. Děti na
toto téma kreslily a vyráběly a svými
výtvory si vyzdobily herny. Přípravy
na Vánoce vyvrcholily v naší družině ve
čtvrtek 21. prosince družinovou besídkou. Celý prosinec byl velmi skoupý na
sněhovou nadílku. V posledním týdnu
před vánočními prázdninami jsme se
konečně dočkali. Sníh nečekaně zasypal celý areál školy. Zasněžené svahy
sloužily dětem k jízdě na lopatě, volná
prostranství pak poskytovala prostor pro jednoduché stavby ze sněhu

a pozorování stop. Po prázdninách začal leden vyprávěním o dárcích, zážitcích z Vánoc, Silvestra a zaslouženého
volna. Děti tvořily na téma Tři králové,
vyráběly originální a krásné sněhuláky
z papírových krabic, barevného papíru,
polystyrenových koulí či látky. Po nadílce nového sněhu se děti s nadšením
pustily do stavby i těch pravých sněhových. Po celé toto období pravidelně

přikrmujeme ptáčky, v hernách děti výtvarně ztvárňují zimní tematiku, s blížící se zimní olympiádou jsme vedli
společné hovory o zimních sportech
a sportovcích. Mezi oblíbené činnosti
patří pohybové cvičení podle hudby.
Ještě před jarními prázdninami jsme si
užili karnevalového veselí v tělocvičně
školy. Nejdříve děti shlédly představení
o klaunech a zvířátkách, které si pro
ně připravil pan Pohoda se svým divadlem Bedna. Poté byly ohodnoceny
nejhezčí masky a nejlepší tanečníci.
V zábavném odpoledni nechyběly ani
soutěže prokládané volnou zábavou.
Do konce zimy se ještě děti seznámí
se světem, kde je zima téměř po celý
rok, se životem Eskymáků, nebo jak
správně chránit své tělo při pobytu
venku a mnoho dalších zajímavých
akcí a činností.
Jaroslava Nezvalová
vedoucí vychovatelka ŠD
při ZŠ Bochov
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Zima ve školní družině při 2. ZŠ Bochov
V zimním období se děti seznamovaly
se svátky, které souvisí se zimou – čert
a Mikuláš, svatý Martin, Vánoce, Tři
králové, Masopust.
Vyráběly mnoho výrobků z papíru
i odpadového materiálu, učily se šetřit
materiálem a třídit odpad. Seznámily
se s novými výtvarnými technikami.
Vytvořily mnoho výrobků, například
přáníčka pro rodiče, vánoční ozdoby,
vánoční stromeček, sněhuláky, lyžaře,
stromy v zimě, zasněžené keře. Vyzdobily si hernu vánočními motivy.
K masopustu si vyrobily masky
a škrabošky. Vyráběly papírové klauny.
Povídaly si o povoláních svých rodičů,
předváděly je. Zahrály si na zedníky,

architekty, pekaře, z modelíny vytvářely dorty, ze stavebnicových kostek
stavěly dům, hrad, pokoj.
Hovořily o správném režimu dne.
Povídaly si o tom, jak pečovat o své
zdraví a o správném oblékání. Z papíru vytvořily zimní oblečení.
Věnovaly se také dopravní výchově.
Povídaly si o správném chování na
chodníku, na přechodu, v autobusu.
Poslouchaly pohádky, k nim vytvářely výtvarný doprovod. Některé pohádky si zahrály, některé se naučily
vyprávět. Rozvíjely pohybovou koordinaci v tělovýchovných chvilkách
pomocí posilovacích, protahovacích
a uvolňovacích cviků. Naučily se také
několik pohybových her, při kterých se

Spolupráce MŠ Bochov – Thiersheim
V roce 2017 naše škola zahájila spolupráci s Mateřskou školou Thiersheim.
Po předchozí návštěvě ředitelky
partnerské školy jsem v listopadu
navštívila Mateřskou školu v Thiersheimu. Mají zcela novou školní budovu, která současně slouží i jako družina pro základní školu. Jejich a naše
podmínky při vzdělávání dětí jsou
v řadě věcí rozdílné, např. pracují podle celostátních osnov pro výuku, jinak
probíhá stravování atd.
V této spolupráci nám pomáhá organizace Tandem (Koordinační centrum
česko – německých výměn mládeže),
kterou zastupuje paní Kateřina Fritscheová. Ta současně provádí i lektorskou a tlumočnickou činnost. Navštěvuje naši školu a starší děti učí hravou
formou základům němčiny.
V červnu nás přijedou na jeden den
navštívit děti a učitelky z Německa.
Na tuto návštěvu se budeme snažit

připravit program, který umožní i aktivní účast našich hostů.
Pavla Smržová,
ředitelka MŠ Bochov

učily vzájemné pomoci a dodržování
pravidel.
Povídali jsme si také o zimních
olympijských hrách. Malovali jsme
některé zimní sporty, vyráběli jsme
olympijskou vlajku a pochodeň. Některé sporty jsme si také předváděli.
Vyráběli jsme různé předměty z keramické hlíny jako dárky k Vánocům.
Loučíme se se zimou a moc se těšíme na jaro.
Jana Smržová, vychovatelka
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Den památky obětí holocaustu na
2. základní škole Bochov
Mezinárodní den památky obětí ho- miliónů nevinných obětí během hololocaustu připadá na 27. ledna. Naše caustu za druhé světové války.
škola si tento den, jako již každoročně,
Dále každý žák pracoval samopřipomněla v pátek 26. ledna, kdy žáci statně. Jeho úkolem bylo zpracovat
měli výuku v rámci projektového dne. co nejlépe nástěnku zaměřenou na
Prezentace, ukázky ve filmové i obra- dané téma. Zadáním byla práce s texzové podobě, poté následná diskuze, tem (zodpovězení otázek na dané
jim umožnily se zamyslet a vcítit téma) a výtvarná činnost, kdy si kado tragédie, kterou utrpělo několik ždý vylosoval téma, které ztvárnil
podle předlohy. Posledním úkolem
byl pokus o zhotovení jarmulky. Komise složená z pedagogů vyhodnotila
jednotlivé práce a jejich autoři byli
odměněni.
Téma 2.světové války a utrpení lidí
všeobecně je velmi důležité, a proto je
nutné si tato období připomínat.
Bc. Zuzana Pehová

Soutěže dorostenců – Praha a Sokolov
Dne 12. listopadu 2017 se konal již
XVI. ročník Memoriálu Marty Habadové, který probíhal v Praze v OLYMP
Centru sportu Ministerstva vnitra.
Soutěžilo se v disciplíně běh na 60m
s překážkami.
Nás reprezentovali 3 závodníci, a to
Jiří Pták, který obsadil 36. místo, dále
Jan Šlechta, který skončil na 73. místě
a Ondřej Klaban, který se umístil na
83. místě z celkem 256 závodníků.
Výše uvedení dorostenci nás také
reprezentovali 27. ledna 2018 na soutěži v Sokolově. Zde se soutěžilo v disciplíně běh na 60m s překážkami pro

starší chlapce a „Trojákování“ pro dorostence. V tomto závodě obsadil Jiří
Pták 2. místo, Jan Šlechta 3. místo
v kategorii dorostenci a Ondřej Klaban 3. místo v kategorii starší chlapci.
Děkuji klukům za dobrou reprezentaci sboru a města Bochov a přeji
společně s celým sborem SDH Bochov mnoho dalších úspěchů ve sportovních kláních.
Eva Kuncová
Hlavní vedoucí kolektivu
Mladých hasičů

„Bambini di Údrč
již potřetí“

V neděli 17. 12. 2017 se v údrčském
kostele sešli všichni příznivci malých zpěváčků „Bambini di Údrč“.
Téměř stovka posluchačů, která si
našla v předvánočním shonu čas, se
mohla potěšit jejich zpěvem. V samostatném bloku vystoupila Baruška
Danišová. O hudební doprovod se
postarala rodina Biskupova. Děkujeme. O přestávce tohoto již třetího
koncertu mohli přítomní ochutnat
donesené vánoční cukroví, ohřát se
teplým čajem nebo svařeným vínem.
Věříme, že v naší nové tradici budeme
pokračovat i v dalších letech.
Vladislav Krátký
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„Noc na hasičárně“
Ve dnech 1.–2. 2. 2018 proběhla v hasičské zbrojnici s kolektivem Mladých
hasičů akce „Noc na hasičárně“. Po
17. hodině jsme se všichni sešli na sále
v hasičárně, proběhl běžný trénink,
kde si děti zdokonalovaly své dovednosti, ale také se učily a zkoušely nové,
spojovaly a motaly hadice, učily se poskládat základnu na požární útok. Po
tréninku děti hrály různé společenské
hry (pexeso, domino a další). Veškeré
hry byly ale tematicky zaměřené
na hasičské dovednosti. Poté děti
kreslily obrázky do výtvarné soutěže
„Požární ochrana očima dětí“. Ve večerních hodinách proběhlo promítání
pohádky na dobrou noc. Druhý den
po snídani jsme se vzhledem k pěknému počasí vydali společně na hrad
Hartenštejn.
Po návratu zpět do hasičárny jsme
hráli opět hry s hasičskou tématikou
a hru zvanou rybníček, dorostenci pomáhali starším hasičům s úklidem aut
a garáží. Dále nás pak čekal výborný
oběd, polední klid, pak už balení věcí
a úklid hasičárny. Dva dny utekly jako
voda a v 15 hodin už stáli nedočkaví
rodiče a další příbuzní, aby si své ratolesti odvedli domů.
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Šikovné děti ze ZŠ

Doufám, že se akce „Noc na hasičárně“ dětem moc líbila a budou se
těšit na další společné akce s kolektivem hasičů. Děkuji všem pomocníkům,
bez kterých by se tato akce nemohla
uskutečnit.
Informace, fotky a videa o činnosti
kolektivu Mladých hasičů můžete vidět
na profilu „Mladí hasiči Bochov“ na
facebooku nebo na informační tabuli
u obchodního domu.
Eva Kuncová
Hlavní vedoucí kolektivu
Mladých hasičů

O úspěších žákyně IX. třídy Veroniky Vonšovské píšeme na jiném
místě. Máme však ve škole i další šikovné děti, které dosahují zajímavých
úspěchů v mimoškolních aktivitách.
Více o nich je možno se dozvědět na
www stránkách školy, zde uvádíme ty
nejzajímavější:
• Natálie Žigmundová z II. třídy se
věnuje činnosti známé pod pojmem
mažoretky. V roce 2017 obsadila 1.místo na Poháru mažoretek
v Ostrově, ale především obsadila
2.místo na Mistrovství ČR, konaném v Ronově nad Doubravou, v disciplíně sólo s hůlkami a rekvizitami
v kategorii minimažoretky. Natálie
soutěží za DDM Ostrov.
• Jiří Vohryzka z IX.třídy obhájil titul
okresního přeborníka ve stolním
tenisu v kategorii starších žáků.
Soutěž se konala v Sadově a Jirka
byl nejlepší mezi zhruba 15 soupeři.
Hraje za SK Toužim.
• Jan Šlechta a Ondřej Klaban reprezentují SDH Bochov v požárním
sportu. Na krajské soutěži konané
27. ledna 2018 v Sokolově skončili
oba na 3. místě, Honza mezi dorostenci, Ondra mezi staršími žáky.
Václav Svoboda,
ředitel školy

Další skvělý úspěch
talentované žákyně
Po 4. místě v krajském kole Logické
olympiády (viz minulé číslo BZ) dosáhla dalšího skvělého úspěchu žákyně
IX. třídy naší ZŠ Veronika Vonšovská.
5. února se zúčastnila okresního kola
Olympiády v českém jazyce, které se
uskutečnilo jako tradičně v Ostrově.
V konkurenci několika desítek soutěžících obsadila 2. místo a postoupila
do kola krajského. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy i našeho města. Okresního kola se zúčastnila ještě žákyně VIII. třídy Barbora
Sokolová.
V. Svoboda,
ředitel školy
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Z činnosti SPCCH v Bochově za rok 2017
Výbor naší organizace pod vedením Valče a na zámek Krásný Dvůr. Téměř
předsedkyně Věry Hylasové se schá- tradičně se v září jelo do Litoměřic na
zel pravidelně jednou za měsíc. Na Zahradu Čech.
schůzích se hodnotila finanční situKromě přednášek a zájezdů absolace a plánovala činnost na další ob- vovali mnozí naši členové rekondice
dobí. V dubnu 2017 se konala výroční ve Františkových Lázních a v Sezičlenská schůze, na které se zhodno- mově Ústí, na kterých byli účastníci
tila činnost a hospodaření za uplynulé velmi spokojeni.
období.
Během minulého roku jsme také
Této schůze se pravidelně zúčast- přispívali na různé akce našeho
ňuje starosta města p. M. Egert, který města, a to tak, že některé členky navždy velmi ochotně odpovídá na zví- pekly koblihy nebo darovaly různé pamlsky /dětský masopust/, na jarmark
davé otázky našich členů.
Mezi naše nejzajímavější akce v loň- koláče apod.
ském roce patřily různé přednášky
V prosinci jsme uspořádali již traa zájezdy. Jedna přednáška byla s Po- diční „vánoční posezení“, kde nás
licií ČR o ochraně seniorů, byla velmi vždy potěší vystoupení dětí z MŠ.
zajímavá a navíc jsme dostali dárky – Kromě občerstvení, kde nechyběla
kalendář, reflexní pásky a tašku. Další ani vánočka a oblíbené Kolo štěstí,
poutavou besedou s promítáním byla nám zahrála k tanci a poslechu ka„Cesta Austrálií“, kterou si pro nás při- pela Duo Návraty. Byla to myslím
pravila MUDr. R. Novotná. V březnu hezká tečka za celoroční prací naší
se konala přednáška se zahradní- organizace, která měla v r. 2017 asi
kem, na které jsme se dozvěděli něco 120 členů.
o historii botanické zahrady v Bečově,
Závěrem bych chtěla poděkovat
kterou jsme také v červnu navštívili. MÚ Bochov, který nám finančně přiV dubnu – květnu jsme jezdili na pla- spívá na některé z našich akcí, zevání do KV Arény v Karlových Varech. jména na dopravu na zájezdy, které
Přestože tato akce patřila vždy k těm bychom si bez jejich podpory nenejoblíbenějším, v loňském roce byl mohli dovolit.
ze strany našich členů menší zájem.
Za ZO SPCCH Marie Vonšovská
V květnu se uskutečnil další zájezd do
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GRATULACE
Stříbrnou medailí prof. MUDr. Jana
Janského byl oceněn v roce 2017 Václav Baštář.
Děkujeme touto cestou všem, kteří
dávají bez příspěvku krev potřebným.
Gratulujeme a těšíme se na další
dárce.
Za organizaci Červeného kříže
Hermína Kaňková

Prezidentské volby
V I.kole se voleb prezidenta zúčastnilo v našem volebním obvodu 50,9%
oprávněných voličů (okresní účast
byla 56%, krajská 52% a celostátní
62%). Tak jako ve většině míst i v Bochově zvítězil Miloš Zeman, který
obdržel 397 hlasů, což činilo 49,4%
všech odevzdaných. Na druhém
místě skončil Jiří Drahoš se 181 hlasem (22,5%) a třetí Marek Hilšer s 63
hlasy (7,8%). Raritou byl jediný odevzdaný hlas pro kandidáta Vratislava
Kulhánka.
Ve II.kole se rozhodlo volit v Bochově 54,8% oprávněných voličů
(v okrese 60,6%, v kraji 57,2% a celostátně 66,6%). Ti rozdali svoje hlasy
takto: pro Miloše Zemana se rozhodlo
581 voličů (65,35%) a pro Jiří Drahoše 308 voličů (34,65%).
Z údajů ČSÚ zpracoval V.Svoboda

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek opět
prodává slepičky z našeho chovu,
typu Tetra hnědá, Dominant ve
všech barvách a slepičky Green
Shell-typu Arakauna. Stáří 15 – 20
týdnů, cena 159 – 195 Kč/ ks.

Prodej: 16. března,
23. dubna, 19. května
a 27. června 2018
Bochov – u kostela
15.50 hod.
Při prodeji slepiček výkup králičích
kožek – cena dle poptávky.
Informace: Po–Pá 9.00–16.00 h.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
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Tříkrálová koleda
Dne 5. 1.–31. 1. 2018 proběhl 9. ročník Tříkrálové koledy, vybralo se
30 819 Kč. Tímto bych ráda poděkovala panu starostovi Egertovi, paní Evě
Michálkové, panu faráři P. Jozefu Szczepaniakovi, Mateřské škole Bochov za
krásné vystoupení, dětem z 2. základni
školy pod vedením paní učitelky Zuzany Pehové a paní učitelky Marie Fialky, všem koledníkům, kteří nás podpořili, a rodičům.
Hylasova Andrea

Odvoz objemného odpadu v roce 2018
Objemný odpad můžete odvézt každou sobotu na sběrné místo v Bochově v Mariánské ul. u č. p. 338, které je pod dohledem, aby nedocházelo ke špatnému třídění a následně zvyšování nákladů na odvoz a likvidaci těchto odpadů. Pokud
někomu nevyhovuje provozní doba tohoto sběrného místa, je možné se domluvit s p. Františkem Belblem na jiném termínu (tel. 725056527).
Každoročně umisťuje město Bochov kontejnery pro potřeby občanů do okolních obcí. Letos jsme zajistili pro občany
tzv. mobilní svoz objemného odpadu dle následujícího rozpisu:
Obce

Den

Hodina

Bochov – sběrné místo Mariánská ul. u č. p. 338

sobota - celoročně

8,00 - 12,00

Německý Chloumek

sobota 19. 5. 2018

8,00 - 8,15

Dlouhá Lomnice

sobota 19. 5. 2018

8,30 - 10,00

Dlouhá Ves

sobota 26. 5. 2018

7,45 - 7,55

Sovolusky

sobota 26. 5. 2018

8,00 - 8,30

Kozlov

sobota 26. 5. 2018

9,00 - 10,00

Mirotice

sobota 2. 6. 2018

8,00 - 8,30

Číhaná

sobota 2. 6. 2018

8,45 - 9,15

Javorná

sobota 2. 6. 2018

9,30 - 10,30

Nové Kounice

sobota 9. 6. 2018

8,00 - 8,30

Javorná - zámek

sobota 9. 6. 2018

8,35 - 9,05

Rybničná

sobota 9. 6. 2018

9,10 - 10,00

Těšetice

sobota 16. 6. 2018

8,00 - 8,45

Údrč

sobota 16. 6. 2018

9,00 - 10,00

Bližší informace:
MěÚ Bochov, č. dv. 113, Jarmila Matoušů a Bohuslava Klabanová, tel.: 353 670 131, 602 286 741
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Zpráva o činnosti OO PČR Bochov za rok 2017
Na základě dohody o vzájemné spolupráci
při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti předkládám zprávu o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR Bochov za rok
2017 v oblasti veřejného pořádku a bezpečnostní situaci v obvodu Policie ČR Bochov.
Geografické umístění
Obvodní oddělení Policie ČR Bochov je součástí Územního obvodu Karlovy Vary, který
spadá pod Krajské ředitelství Policie České
republiky Karlovarského kraje, zřízeného od
1. ledna 2010. Zaujímá jeho jihovýchodní
část o rozloze 312 km2 s celkovým počtem
3.491 trvale žijících obyvatel. Zahrnuje Městský úřad Bochov, Obecní úřady Andělská
Hora, Stružná, Verušičky a Bražec. Součástí služebního obvodu je i část Újezdního
úřadu Vojenského újezdu Hradiště. V současné době je služební obvod OOP rozdělen
do 6 okrsků, které mají přiděleny policisté
s územní odpovědností takto:
• prap. Fiala P. a prap. Mikuš Z. – Bochov
• prap. Baloušek J. – Údrč, Polom, Zlatá Hvězda, Herstošice, Těšetice, Teleč,
Dlouhá Ves, Sovolusky, Hlineč, Jesínky
• prap. Mottl J. a prap. Hazucha P. –
Dlouhá Lomnice, Německý Chloumek,
Javorná, Rybničná, Nové Kounice, Pečkovice, Číhaná, Mirotice, Kozlov
• prap. Pajma L. – Andělská Hora, Bražec,
Javorná, Valov, část Voj. Újezdu Hradiště
- Tureč, Radošov, Dlouhá, Lochotín
• prap. Bc. Novák J. a nstržm. Lejsek P. –
Stružná, Žalmanov, Horní Tašovice,
Nová Víska, Peklo, Činov
• prap. Podskoč J. a prap. Vacek A. –
Verušičky, Luka, Vahaneč, Budov, Záhoří, Týniště, Hřivínov, Albeřice, Malý
Hlavákov
Personální obsazení
Vedoucím Obvodního oddělení Bochov
je npor. Bc. Robert Kunc a jeho zástupcem
nprap. Miroslav Pajma, který k 31. 12. 2017
ukončil služební poměr. Plánovaný početní
stav byl do 31. 12. 2017 12 policistů a početní stav byl naplněn. K 1. červnu 2017
byl převelen nstržm. Bc. Filip Janáček na
Obvodní oddělení Policie ČR Žlutice. Početní stav byl od 1. srpna 2017 doplněn policistou stržm. Petrem Lejskem, který do
31. října 2017 vykonával základní odbornou
přípravu na Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra v Praze a od 1. listopadu se zapojil do činnosti obvodního oddělení.
Dozorčí služba na útvaru je zajištěna
nepřetržitě. Policisté zároveň vykonávají
obchůzkovou službu, takže v době nepřítomnosti dozorčí služby na útvaru je nutné ji
vyrozumívat telefonicky cestou operačního
střediska ÚO PČR Karlovy Vary.

Činnost OOP
Celkem 332 přestupků, (v roce 2015 –
V roce 2017 Obvodní oddělení Po- 390 přestupků)
licie ČR Bochov plnilo úkoly vyplýva- • 63 přestupků bylo oznámeno podle § 73
jící ze zákona č. 273/2008 Sb. o Policii
a 74/2 zákona č. 250/2016 Sb., z toho:
České republiky, hlavně se zaměřením na
·· 23 přestupků proti občanskému souochranu bezpečnosti osob a majetku, zažití § 5 a veřej. pořádku § 7 zákona
jišťování veřejného pořádku, odhalování
č. 251/2016 Sb.
trestných činů, přestupků a zjišťování
·· 12 přestupků proti majetku podle
jejich pachatelů. Dále dohlíželo na bez§ 8 zákona č. 251/2016 Sb.
pečnost a plynulost silničního provozu.
·· 9 přestupků proti BESIP podle
V souvislosti s těmito úkoly byly prová§ 125c zák. č. 361/2000 Sb.
děna preventivní opatření „ÚKLID“ ko·· 12 přestupků proti BESIP podle
nané jednou měsíčně ve spolupráci s Ob§ 125c (alkohol + drogy) zák. č.
vodním oddělením Policie ČR Žlutice.
361/2000 Sb.
V rámci preventivní činnosti Obvod·· 7 přestupků (pobíhání a týrání zvíního oddělení Policie ČR Bochov byly
řat, životní prostředí)
policisty prap. Balouškem a npor. Bc. • 24 přestupků bylo odloženo podle 74/3b
Kuncem ve spolupráci s Preventivně ins tím, že nebyl zjištěn pachatel, nebo se
formačním oddělením Karlovy Vary propřestupek nestal:
váděny přednášky s cílem přiblížit veřej·· 11 přestupků proti občanskému sounosti, zejména důchodcům a dětem, činžití § 5 a veřej. pořádku§ 7 zákona č.
nost policie. Přednášky se konaly v zá251/2016 Sb.
kladních školách Bochov a přednášky
·· 13 přestupků proti majetku podle
pro důchodce v sále restaurace Radniční
§ 8zákona č. 200/1990 Sb.
sklípek Bochov. Tyto přednášky byly po·· Z toho nezjištěný pachatel - 12
zitivně hodnoceny.
přestupků.
Dne 5. června 2017 byly provedeny • Zbylých 245 přestupků bylo vyřízeno uloukázky techniky a činnosti Policie ČR ve
žením blokové pokuty v celkové částce
spolupráci s Armádou ČR ve Vojenském
80.300 Kč. Z toho:
výcvikovém prostoru Hradiště na střel·· 5 přestupků proti občanskému sounici Žďár pro děti z dětských domovů
žití podle § 5 a veřej. pořádku § 7
a dne 13. září 2017 byly ukázky provezákona č. 251/2016 Sb.
deny pro žáky ZŠ Bochov a další školy
·· 2 přestupky proti majetku podle § 8
z Karlovarského a Ústeckého kraje.
zákona č. 251/2016 Sb.
Při hodnocení roku 2017 a plnění
·· 238 přestupků proti BESIP podle
úkolů Obvodního oddělení Policie ČR
§ 125c zák. č. 361/2000 Sb.
Bochov lze konstatovat, že v roce 2017 Policisté OOP Bochov vypátrali 6 hledabylo spácháno ve služebním obvodě:
ných osob a realizovali 2 umístění podnacelkem 41 trestných činů, objasněno pilých osob do Protialkoholní záchytné
80,49 % (srovnání rok 2016 - 38 trest- stanice Sokolov.
ných činů, objasněno 81,58 %):
V roce 2017 nebyl na Obvodním oddě• násilná trestná činnost - 1x úmyslné lení Policie ČR Bochov řešen žádný příublížení na zdraví,
pad domácího násilí.
• tr. činy majetkové - 14 případů (1x příRok 2017 můžeme hodnotit jako
pad vloupání do kostela, 5x krádež pro- úspěšný z hlediska objasněnosti treststá, 1x vloupání do prodejny, 1x krá- ných činů i přestupků, ale i poklesu podež jízdního kola, 2x ostatní vloupání, čtu spáchaných přestupků.
1x neoprávněné užívání cizí věci, 1x
V roce 2018 chceme upevňovat dloupoškození cizí věci, 2x ostatní krádeže) hodobé pozitivní vztahy se starosty
• hospodářské trestné činy – 2 x podvod a ostatními zastupiteli obcí a města Bo• ostatní trestná činnost – 13 přípa- chov s cílem společného vytvoření stadů (10x maření úředního rozhodnutí bilní bezpečnostní situace. Chceme, aby
a vykázání, 1x výtržnictví, 1x nedovole- se občané cítili ve služebním obvodě Poná výroba a držení psychotropních látek licie ČR Bochov bezpečně a brali policii
a jedů, 1x sprejerství)
jako společníka, na kterého se mohou
• zbývající trestná činnost - 11 přípa- v případě potřeby s důvěrou obrátit s žádů (1 x zanedbání povinné výživy, 6x dostí o pomoc.
ohrožení pod vlivem návykové látky, 4x
ublížení na zdraví z nedbalosti (nehonpor. Bc. Robert Kunc
dy apod.)
Vedoucí oddělení
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Výjezdy SDH 2017
69. výjezd – 2017 – 24.12 – /09:09/
TP – padlý vánoční strom v Bochově.
Zasahovali: JSDH Bochov.
68. výjezd – 2017 – 14.12 – /09:21/
TP – odstranění padlého stromu na silnici č.208 Německý Chloumek.
Zasahovali: JSDH Bochov.
67. výjezd – 2017 – 8.12 – /02:29/
DN – OA a dodávka na silnici č.6
u Údrče.
Zasahovali: JSDH Bochov, HZS Toužim
a PČR.
66. výjezd – 2017 – 23.11 – /12:41/
TP – otevření bytu v Bochově ul.
Mariánská.
Zasahovali: JSDH Bochov.
65. výjezd – 2017 – 31.10 – /11:33/
TP – otevření RD v Bochově.
Zasahovali: JSDH Bochov.
60.-64. výjezd – 2017 – 29.10 – /11:50/
TP – odstranění padlých stromů Rybničná, Pila a Český Chloumek.
Zasahovali: JSDH Bochov.
59. výjezd – 2017 – 29.10 – /08:49/
TP – odstranění padlých stromů na silnici č. 198 Kojšovice.
Zasahovali: JSDH Bochov a JSDH
Útvina.
58. výjezd – 2017 – 8.10 – /11:28/
TP – likvidace vosího hnizda v RD
v Údrči.
Zasahovali: JSDH Bochov.
57. výjezd – 2017 – 5.10 – /15:28/
TP – odstranění padlého stromu silnice
č.198 Kozlov.
Zasahovali: JSDH Bochov.
56.výjezd – 2017 – 3.10 – /07:39/
DN – nákladního automobilu silnice č.6
Hvězda.
Zasahovali: JSDH Bochov, HZS Toužim
a PČR.
55.výjezd – 2017 – 30.9 – /17:51/
Požár zahradní chaty ve Žluticích
u Kortusáku.
54.výjezd – 2017 – 26.9 – /15:31/
TP – otevření uzavřených dveří Bochov –
náměstí Míru.
Zasahovali: JSDH Bochov.
53.výjezd – 2017 – 19.9 – /19:13/
ÚNL – motorová nafta Bochov.
Zasahovali: JSDH Bochov.
52.výjezd – 2017 – 14.9 – /17:41/
DN – 2x os automobil – Kojšovice.
Zasahovali: JSDH Bochov, HZS Toužim
a PČR.
51.výjezd – 2017 – 9.9 – /12:31/
TP – likvidace vosího hnízda Bochov –
hrad Hartenštejn.
Zasahovali: JSDH Bochov.

50.výjezd – 2017 – 2.9 – /07:11/
29. – 36. výjezd – 2017 – 22.6 – /21:17
Požár trávy Hradiště – cvičení Forest fire. – 01:00/
49.výjezd – 2017 – 26.8 – /19:57/
TP – odstranění popadaných stromů po
TP – likvidace vosího hnízda Dlouhá
bouřce.
Lomnice.
Bochov, Teleč, Kozlov, Kojšovice, TěšeZasahovali: JSDH Bochov a HZS
tice a Valov.
Toužim.
Zasahovali: JSDH Bochov a PČR
48.výjezd – 2017 – 13.8 – /15:33/
Bochov.
DN – 1x osobní automobil Bochov.
28.výjezd – 2017 – 21.6 – /13:51/
Zasahovali: JSDH Bochov, HZS Toužim
Požár suché trávy Sovolusky.
a PČR Bochov.
Jednotka nezasahovala.
47.výjezd – 2017 – 11.8 – /04:51/
27.výjezd – 2017 – 16.6 – /12:17/
TP – odstranění padlého stromu Teleč.
TP – otevírání bytu Bochov – ul. MariánZasahovali: JSDH Bochov a PČR
ská 334.
Bochov.
Zasahovali: JSDH Bochov, PČR Bochov.
46.výjezd – 2017 – 11.8 – /02:41/
26.výjezd – 2017 – 7.6 – /02:41/
TP – odstranění padlého stromu silnice č. TP – otevírání bytu pro ZZS v pečovatel6 Herstošice.
ském domě v Bochově.
Zasahovali: JSDH Bochov a PČR
Zasahovali: JSDH Bochov, PČR Bochov
Bochov.
a ZZS KVK.
45.výjezd – 2017 – 8.8 – /12:50/
25.výjezd – 2017 – 6.6 – /13:33/
Požár pole obilí a zemědělského stroje
TP – otevření uzavřeného bytu v pečovaProtivec.
telském domě v Bochově.
Zasahovali: HZS Toužim a Karlovy Vary,
Zasahovali: JSDH Bochov a PČR
JSDH Bochov, Žlutice, Štědrá, Chýše
Bochov.
a Lubenec, PČR a ZZS KVK.
24.výjezd – 2017 – 3.6 – /12:02/
44.výjezd – 2017 – 8.8 – /12:10/
Požár suché trávy podél trati Těšetice.
TP – odchyt mláděte čápa Bochov.
Zasahovali: JSDH Bochov a HZS
Zasahovali: JSDH Bochov.
Toužim.
43.výjezd – 2017 – 1.8 – /20:49/
23.výjezd – 2017 – 27.4 – /15:31/
Požár hrabanky Teleč.
Únik nafty Bochov – náměstí Míru.
Zasahovali: JSDH Bochov, HZS Toužim
Zasahovali: JSDH Bochov.
a PČR Bochov.
22.výjezd – 2017 – 25.4 – /17:07/
42.výjezd – 2017 – 12.7 – /18:50/
TP – zabezpečení propadlé vozovky (parTP – likvidace vosího hnízda Bochov – ul. koviště) Bochov.
Mariánská.
Zasahovali: JSDH Bochov.
Zasahovali: JSDH Bochov.
21.výjezd – 2017 – 25.4 – /12:41/
41.výjezd – 2017 – 4.7 – /18:48/
TP – otevírání bytu Bochov – mariánská
DN – 1x OS automobilu silnice z Němec- 333.
kého Chloumku směr Dlouhá Lomnice.
Zasahovali: JSDH Bochov a PČR
Zasahovali: JSDH Bochov, HZS Toužim,
Bochov.
ZZS KVK, PČR Bochov a DP KVK.
20.výjezd – 2017 – 9.4 – /18:56/
40.výjezd – 2017 – 1.7 – /23:59/
Požár travního porostu Bochov za KřížoTP – snášení pacienta do vozu ZZS KVK
vým rybníkem.
– Bochov 410.
Zasahovali: JSDH Bochov, HZS Toužim
Zasahovali: JSDH Bochov a ZZS KVK.
a PČR Bochov.
39.výjezd – 2017 – 29.6 – /16:57/
19.výjezd – 2017 – 9.4 – /15:07/
DN – silnice č. 6 Bochov 2x osobní
TP – likvidace sršního hnízda Rybničná.
automobil.
Zasahovali: JSDH Bochov.
Zasahovali: JSDH Bochov, HZS Toužim, 18.výjezd – 2017 – 8.4 – /19:37/
ZZS KVK, PČR Bochov a DP KVK.
Požár travního porostu u železniční trati
38.výjezd – 2017 – 26.6 – /18:52/
Bochov – Těšetice.
TP – otevírání domu Bochov – ul.
Zasahovali: JSDH Bochov, HZS Toužim
Opletalova.
a drážní hasiči Cheb.
Zasahovali: JSDH Bochov a ZZS KVK.
17.výjezd – 2017 – 20.3 – /16:45/
37.výjezd – 2017 – 23.6 – /08:01/
ÚNL olejová skvrna Bochov – náměstí
Požár propanbutanové lahve v rodinném
Míru.
domě Bochov – ul. Pražská.
Zasahovali: JSDH Bochov.
Zasahovali: JSDH Bochov, HZS Toužim
a PČR Bochov.
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16.výjezd – 2017 – 19.3 – /15:57/
Požár komínu Bochov ul. Mariánská.
Zasahovali: JSDH Bochov a HZS Karlovy Vary.
15.výjezd – 2017 – 28.2 – /16:49/
TP – odstranění padlých stromů směr
Německý Chloumek.
Zasahovali: JSDH Bochov.
14.výjezd – 2017 – 24.2 – /14:26/
TP – poškozená střecha Bochov.
Zasahovali: JSDH Bochov.
13.výjezd – 2017 – 24.2 – /06:10/
TP – odstranění padlých stromů Německý Chloumek.
Zasahovali: JSDH Bochov.
12.výjezd – 2017 – 24.2 – /04:48/
TP – odstranění padlých stromů Český
Chloumek.
Zasahovali: JSDH Bochov.
11.výjezd – 2017 – 23.2 – /20:33/
TP – odstranění padlého stromu
Kojšovice.
Zasahovali: JSDH Bochov.
10.výjezd – 2017 – 21. 2.–/18:10/
Požár Dolní Valov.
Zasahovali: JSDH Bochov.

BOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
(Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná
o planý poplach).
9.výjezd – 2017 – 28.1 – /00:30/
Požár střechy domu Dlouhá Lomnice.
Zasahovali: HZS K. Vary, Toužim, VHJ
Hradiště, JSDH Bochov, JSDH Stružná.
8.výjezd – 2017 – 24.1 – /13:40/
TP – odstranění sněhových převisů
a rampouchů Bochov (mateřská škola).
Zasahovali: JSDH Bochov.
7.výjezd – 2017 – 21.1 – /10:52/
– TP – odstranění sněhových převisů
a rampouchů Bochov.
Zasahovali: JSDH Bochov.
6.výjezd – 2017 – 17.1 – /15:47/
TP – odstranění nakloněného stromu
Číhaná.
Zasahovali: JSDH Bochov.
5.výjezd – 2017 – 13.1 – /18:05/
DN – nákladního automobilu (ADR)
Kozlov.
Zasahovali: JSDH Bochov. HZS Toužim
a dopravní policie K. Vary.
4.výjezd – 2017 – 13.1 – /07:31/
DN – 4 os. automobilů na silnici č.6
u Stružné.
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Zasahovali: JSDH Bochov. HZS Toužim
a PČR Bochov.
3.výjezd – 2017 – 13.1 – /06:23/
TP – odstranění padlého stromu Pila.
Zasahovali: JSDH Bochov, HZS Toužim
a PČR Bochov.
2.výjezd – 2017 – 6.1 – /15:15/
TP – záchrana zraněnné labutě Bochov –
Panský rybník.
Zasahovali: JSDH Bochov
1.výjezd – 2017 – 3. 1. / 23:23 /
DN. autobusu na silnici č.6 u Žalmanova.
Zasahovali:HZS Karlovy Vary a Sokolov, JSDH Bochov, JSDH Stružná a VHJ
Hradiště.
Milan Vodička,

starosta SDH Bochov

DN – dopravní nehoda
ÚNL – únik nebezpečných látek
TP – technická pomoc

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Využitím recyklovaných materiálů
při další výrobě se šetří přírodní
zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou
recyklací osvětlovacích zařízení se
od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který
tyto služby zajišťuje i pro naše město.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat
Většina z nás už dnes ví, že vy- ve sběrném místě v Mariánské ul. za
sloužilé lineární či úsporné zářivky č.p. 338 v Bochově, v infocentru na
je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne MěÚ v Bochově nebo v elektro obvšichni ale víme, proč a jaký je jejich chodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží
další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je zářivky do specializovaných recykdůležitá ze dvou důvodů. Tím prvním lačních firem, kde jsou z nich pro
je ochrana životního prostředí před opětovné použití získávány předenebezpečnou rtutí, která je v těchto vším kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník,
výrobcích v malém množství obsa- mosaz a další kovy se mohou znovu
žena. V jedné úsporné zářivce jde použít v kovovýrobě, například pro
o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně součástky jízdních kol. Z recyklovavyšších koncentracích může tato je- ných plastů jsou vyráběny zatravňodovatá látka poškodit nejen životní vací dlaždice či plotové dílce. Vyčišprostředí, ale i naše zdraví.
těná rtuť je znovu využívána v průDruhým důvodem je opětovné myslové výrobě. Sklo ze zářivek se
materiálové využití, jež u zářivek používá jako technický materiál nebo
v současnosti dosahuje 95–100 %. i pro výrobu nových zářivek.

Prostřednictvím EKOLAMPu se
v roce 2016 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje
až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému
odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností
nerecykluje a úsporné zářivky hází
do komunálního odpadu. Právě vy
můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz
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Kraj živých vod bude podporovat školy, podnikatele,
řemeslníky i zaměstnanost v obcích.
Místní akční skupina Kraj živých vod
vyhlásila koncem roku 2017 a počátkem roku 2018 první výzvy pro žadatele na svém území.
Karlovarský kraj: Bečov nad Teplou –
Bochov – Chodov – Kolová – Krásné
Údolí – Mnichov – Otročín – Ovesné
Kladruby – Prameny – Stanovice –
Stružná – Teplá – Teplička – Útvina
Plzeňský kraj: Bezvěrov – Krsy –
Nevřeň – Úněšov – Úterý – Všeruby
– Zahrádka
Díky schválenému dokumentu
s názvem “Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Kraj živých
vod pro roky 2014-2020” (SCLLD)
může dnes MAS Kraj živých vod podporovat projekty žadatelů. Do našeho území ke konečným žadatelům
míří téměř 60 milionů korun. Strategie je realizována prostřednictvím
Programových rámců, ve kterých
jsou vyhlašovány jednotlivé Výzvy
MAS k předkládání Žádostí o dotace
na konkrétní projekty.
Dne 13. 12. byla vyhlášena 1. Výzva Občanská vybavenost a služby
na venkově (KOMUNITNÍ CENTRA) a 2. Výzva Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové
aktivity (ŠKOLY) v Programovém
rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). Na
investiční projekty je v prvních výzvách vyčleněno 10 mil. Kč. S mírou
podpory pro žadatele 95%. Podpora
je určena pro záměry škol, vzdělávacích institucí pro zájmové a celoživotní vzdělávání a komunitní centra
z území MAS Kraj živých vod.
Dne 20. 12. byla vyhlášena 1.
Výzva MAS KŽV OPZ Pracovní

příležitosti na venkově v Progra- trh. Fiche 3: Lesnická infrastrukmovém rámci Operačního pro- tura. Podpora zahrnuje hmotné
gramu Zaměstnanost (OPZ). Na nebo nehmotné investice, které
projekty jsou v první výzvě vyčleněny souvisejí s rekonstrukcí a budová3 mil. Kč s různou mírou podpory, ním lesnické infrastruktury vedoucí
dle žadatele. Předpokládané projekty ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty
budou zaměřeny na podporu neza- lesních cest. Fiche 4: Zemědělská
městnaných žijících v regionu, kte- infrastruktura. Podpora zahrnuje
rým bude poskytnuta pomoc při hle- hmotné nebo nehmotné investice,
dání zaměstnání a orientaci na trhu které souvisejí s rekonstrukcí a bupráce, vzdělávání a následně hledání dováním zemědělské infrastruktury
zaměstnání s možností podpory na vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení
mzdu. Potenciálními žadateli mohou hustoty polních cest. Fiche 5: Vyubýt neziskové organizace, vzdělávací žití místních zdrojů, rozvoj droborganizace, podnikatelé aj. V prů- ného podnikání a cestovního ruběhu ledna budou ještě vyhlášeny chu. Podporovány budou investice
další 2 výzvy z OPZ na Zapojení oby- do vybraných nezemědělských činvatel do života obce – sociální služby ností. Podporovány budou investice
a Prorodinná opatření.
do rozvoje drobného podnikání v obDne 8. 1. byla vyhlášena 1. Vý- lasti řemeslné výroby, služeb a potrazva MAS KŽV pro Program roz- vinářství. V rámci této Fiche budou
voje venkova (PRV). Na projekty je podporovány projekty zaměřené na
v první výzvě vyčleněno 14 mil. Kč rozvoj venkovské turistiky a agrotus různou mírou podpory, dle žadatele ristiky, včetně rekreačních sportovišt’
a zaměření (Fiche). Podpora je ur- a volnočasových areálů.
čena především na projekty zaměřené
Více informací získáte na www.
na rozvoj zemědělských podniků, in- krajzivychvod.cz v sekci DOTAČNÍ
vestice do nezemědělského podnikání, PROGRAMY.
podporu místních produktů a obnovu
Zaměstnanci MAS poskytují
lesních a polních cest.
ZDARMA konzultace k výše uvedeFiche 1: Rozvoj zemědělských ným tématům.
podniků. Podpora zahrnuje hmotné
Připravujete-li projekt nebo mátea nehmotné investice v živočišné -li jakékoliv dotazy, neváhejte nás
a rostlinné výrobě, je určena na kontaktovat!
investice do zemědělských staveb
MAS Kraj živých vod
a technologií pro živočišnou a rostMasarykovo
nám.
143, 364 61 Teplá
linnou výrobu a pro školkařskou proTelefon: 353 618 752
dukci. Fiche 2: Zpracování zeměstrategie@krajzivychvod.cz
dělských produktů. Podpora zahrirop@krajzivychvod.cz
nuje hmotné a nehmotné investice,
prv@krajzivychvod.cz
které se týkají zpracování zemědělopz@krajzivychvod.cz
ských produktů a jejich uvádění na

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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Toto číslo vyšlo dne 8. března 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 30. dubna 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

