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XII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA BOCHOV

Každoročně se kultura v Bochově zahajuje
reprezentačním plesem města. Letošní,
již dvanáctý ročník, nás všechny určitě na
nadcházející kulturní akce skvěle navnadil. Jako obvykle vás u vstupu vítala naše
kulturní komise s malým dárečkem. Tentokráte dostávali sladkou památku dámy
i pánové. Na pódiu vyhrávala kapela AS
Band, na parketu vířili krásné dámy a šarmantní pánové. A protože to dámám tolik

slušelo a taneční páry tak krásně tancovaly,
muselo se jejich úsilí ocenit. Kolem desáté
hodiny se proto vyhlásil nejlepší taneční
pár a nejkrásnější dáma večera. Všichni se
bavili, užívali si atmosféru a čekali na další
události, jež nás měly čekat. A netrpělivě
očekávané je i tradiční půlnoční překvapení
v podání místních tanečnic. I letos se na
půlnoc vyplatilo čekat, protože dámy byly
nezapomenutelné. Spousta z vás se těšila

na tradiční tombolu a ti, kteří měli šťastnou ruku, si i nějakou cenu odnesli domů.
Další událostí, na kterou se netrpělivě čekalo, bylo losování slosovatelných vstupenek. Letos se mohl vyhrát tablet, předplatné
kulinářského časopisu, multifunkční hrnec,
štěně či dokonce vánoční bochovský stromeček. Ti, kteří nevyhráli cenu, odcházeli
domů alespoň plni krásných zážitků. Děkujeme městu Bochov za báječný ples, děkujeme obsluze Radničního sklípku za perfektní servis, panu Pejšovi za starost o naše
svršky a vám všem za to, že jste byli s námi.
Všichni už se těšíme na určitě šťastný XIII.
reprezentační ples, který plánujeme na poslední lednovou sobotu, tj. 30. ledna, 2021.
Za kulturní komisi při RM Bochov
Terezie Tkáčová
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Otázky pro starostu
Pane starosto, občané s povděkem zaregistrovali, že bylo započato (otázka
začátkem ledna) s odstraňováním
ostudného objektu č.p. 85 na rohu
Dlážděné a Karlovarské ulice. Můžete
jim popsat, jak bude toto místo vypadat po ukončení prací?
Jsem rád, že se demolice tohoto objektu
podařila. Bylo pouze otázkou času, kdy
se tento dům zřítí, protože předchozí
obyvatelé svojí činností narušili statiku
domu takovým způsobem, že dům již
nebylo možné zachránit. Teď již k budoucnosti. Podél Karlovarské ulice bude
vybudován chodník, který jistě přispěje
k vyšší bezpečnosti chodců. Část pozemku bude nejspíše prodána. Město
už jednoho zájemce o koupi tohoto
pozemku eviduje. Následně zde bude
možné vybudovat nový dům, který bude
mít vchod do Dlážděné ulice.
Čtenáři a návštěvníci městské
knihovny jistě uvítali záměr města
provést generální rekonstrukci tohoto kulturního zařízení. Co všechno
máte v plánu provést a jak dlouho
bude asi knihovna mimo provoz?
Netroufnu si odhadnout, jak dlouho budou opravy trvat, možná bude stát za
úvahu přestěhování části knihovního
fondu do jiných prostor, kdy by mohla
knihovna, v omezené míře, fungovat
i po dobu rekonstrukce budovy knihovny.
Chtěli bychom opravit střechu, vyměnit
okna a dveře, dále provést zateplení směrem k podkrovním prostorům objektu
a opravit fasádu. Dojde též k celkové
obměně mobiliáře knihovny. Myslím si,
že se vše nechá zvládnout v horizontu
6 měsíců.
Náš hrad se po rekonstrukci stal poměrně oblíbeným výletním místem.
Neuvažuje město o tom, že by se na
hradě konaly nějaké pořady, které by
ho ještě více zatraktivnily?
Nápady na konání nějakých kulturních
akcí na hradě jistě jsou, nicméně narážíme na obrovské problémy, a těmi jsou
hygiena a nedostatek prostoru. Určitě

si dokážeme vzpomenout na slavnostní
otevření hradu pro veřejnost v roce 2016.
Byla to hezká a podařená akce, ale ověřili
jsme si tehdy, že obdobné akce na hradě
pořádat nemůžeme. Náklady spojené
s organizací byly příliš vysoké a rovněž
program musel být opakován tehdy 2 x,
aby se mohli vystřídat návštěvníci. Výsledkem je poznání, že na hradě se mohou pořádat akce komorního charakteru
a až tehdy, kdy tam bude přivedena elektrická energie. Na elektrifikaci hradu pracujeme. Město se určitě nebude bránit,
pokud se najde nějaký pořadatel, který
by chtěl prostory hradu využít, ale samo
město v současné době nemá žádnou lidskou kapacitu, která by mohla konání nějakých pořadů na hradě zajišťovat.
Velikou proměnu k lepšímu prodělal objekt bývalého skladu brambor
u výpadovky na Toužim. Mohl byste
sdělit, kdo je investorem a majitelem
a k čemu bude objekt sloužit?
Ano, i mně se nově zrekonstruovaný objekt
velice líbí. Nájemcem je společnost Agrafa
s.r.o. a v prostorách bývalé bramborárny
bude nabízet servis a prodej zemědělské
techniky + prodej nářadí pro dílnu, les i zahradu, pracovní oděvy, maziva a spoustu
dalšího…
Ve stadiu příprav je revitalizace
městské zeleně. V čem by měla
spočívat?
Tato revitalizace bude probíhat postupně
tak, jak dovolí objem finančních prostředků města. Průběžně jsou odstraňovány staré a nebezpečné dřeviny a tyto
budou nahrazovány novými. Město spolupracuje s dendroložkou, která připravuje plány obnovy zeleně ve všech částech města Bochov a spádových obcích.
Již byla provedena nová výsadba na pomníku a při cestě spojující pomník s cestou na Hartenštejn. Další výsadba je připravena v Německém Chloumku a Údrči.
Pane starosto, děkujeme za odpovědi
a přejeme, aby se uvažované akce podařilo
bezproblémově realizovat.

SHOW „STÁNÍ“

Pátek 13. nemusí být zpravidla nešťastným dnem. Ten prosincový nám to potvrdil v plné parádě. Bochovský kulturní dům
navštívili pražští stand up komici se svým
SHOW „Stání“ a pořádně nás rozesmáli.
Poslechli jsme si spoustu uvěřitelných i neuvěřitelných příběhů a historek ze života
umělců. Publikum se náramně bavilo. Těšíme se s vámi na další podobné akce.
Za kulturní komisi při RM Bochov
Kamila Altmanová

Březen
14.3. Maškarní pro děti
21.3. Josefovská zábava
Duben
18.4. Bochováci o Bochově
30.4. Pálení čarodějnic
Květen
16.5. Šlapání Bochovskem
Zájezd MŠ ve spolupráci s KK
Červen
6.6. Den dětí
13.6. Country na hradě
Září
19.9. Jarmark
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Vítání občánků 21. 11. 2019
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Vše nejlepší
k životnímu
jubileu

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se do obřadní
síně MÚ Bochov dostavily spolu s rodinami některé z pozvaných dětí - Eliška
Bláhová, Kateřina Koštialová, Anna
Tkáčová, Dominika Vaisová, Milan Vodička a Lukáš Žlůva, aby byly uvítány
starostou Miroslavem Egertem mezi
nové občánky Bochova. Akce proběhla
podle tradičního programu, v němž vystoupily děti z mateřské školy a starostou byly předány dárky a pamětní listy.
Na závěr se noví občánkové vyfotografovali v kolébce. Jednu fotografii město
věnovalo dětem jako památku na tento
slavnostní den.

PROSINEC:
Mottl Jaroslav
Perník Ladislav
LEDEN:
Knížková Milena
Horelová Věra
Hazucha Dušan

Andrea Bielová
Matrika a evidence obyvatel
Městský úřad Bochov
364 71, tel.: 353 670 122

Mikulášská zábava pro děti

Dne 7. prosince jsme se sešli v kulturním
domě na Mikulášské diskotéce. Po několika úvodních písničkách se za oponou objevilo začouzené peklo s velkými i malými
čerty a dokonce i sám Lucifer. Společně
strašili malé i větší děti, ale jen do té chvíle,
než přišel Mikuláš s andělem a zahnali je.
Čerti měli pro děti připravené různé soutěže-házení míčkem, bludiště, skákání přes
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gumu, ale největší úspěch měly hraní karet
s Luciferem o zlaťáky a židličkovaná. Ten,
kdo zrovna nesoutěžil nebo netančil, mohl
říct Mikulášovi básničku, za kterou dostal pěkný balíček. Moc děkujeme štědrým
sponzorům- Opravy a údržby komunikací
s.r.o., František Adámek (Žlutice), FMZ
group s.r.o. (Jakub Dočkal), Vladimír Vaňousek, Emil Stašák, Iveta Pacindová, Helena Pehová, Marek Balint, MUDr. Renata
Novotná, MDDr. David Irman, Marcela
Macháčková, Jitka Mouchová – Kadeřnictví, HaR Komplet, Mirka Rütherová, Miroslav Hylas, Daniela Šumová, Jaroslav Mottl, Milan Man ml., Robert Kajzar a Miluše
Pechočiaková.
Za kulturní komisi při RM Bochov
Marie Mašková

Blahopřání
k významnému
životnímu věku:
PROSINEC:
Kačeriak Vendelín
Stolařík Jan
Duda Jozef
Bulla Jaroslav
Helebrantová Jiřina
Stejskal Josef
Andršová Valeria
LEDEN:
Krysl Václav
Pajmová Slavěna
Krkošková Ludmila
Riedl Gerhard
Stejskalová Anna

PODĚKOVÁNÍ
V roce 2019 Město Bochov opět obdrželo finanční dar od pana Josefa Hazuchy, bytem Bochov, náměstí Míru 404 na
zakoupení nového vánočního osvětlení.
Moc děkujeme.
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Adventní koncert velmi malého komorního
orchestru Varvary Divišové
Druhou adventní neděli, v podvečer
8. 12. 2019, do bochovského kostela sv.
Michaela Archanděla zavítal velmi malý
komorní orchestr Varvary Divišové se
svým programem „Na koledu jsme přišli k vám…“ Celý koncert byl v duchu příjemné předvánoční atmosféry. Poslechli
jsme si tradiční i netradiční vánoční
písně, které nás svou milou a přátelskou

atmosférou vytrhly z předvánočního shonu
a stresu. Na chvíli jsme se zastavili a užívali
si té pravé sváteční pohody. Moc děkujeme
všem členům souboru a obrovské díky patří také panu Josefovi Pelantovi za štědré
sponzorování celé akce.
Za kulturní komisi při RM Bochov
Kamila Altmanová

Vše nejlepší
k životnímu
jubileu
ÚNOR:
Brettschneiderová Libuše

Blahopřání
k významnému
životnímu věku:
Kovácsová Mária
Strejc Miroslav
Flekács Vilmoš
Holopírková Marie
Marková Eva
Strašilová Milada
Drábiková Františka
Buxbaumová Leontina
Kratochvíl Jiří
Halecká Terezie

Adventní tvoření
naučily ozdobné skládačky z ubrousků,
kterými mohou vyzdobit vánoční stůl.
Dětem se dopoledne vydařilo, každý si
odnesl své moc podařené výrobky. Velké
poděkování za krásný výsledek patří také
paní Vnoučkové, která nám věnovala
svůj čas.
Mgr. Marie Fialka

6. prosince děti ve 2. základní škole přivítaly adventní čas vyráběním.
Paní Mirka Vnoučková přijala pozvání
a s dětmi celé dopoledne tvořila výrobky,
které si děti odnesly domů.
Nejprve jsme si řekli o adventních zvycích. Pak dětem paní Vnoučková vysvětlila postup při výrobě svícnu.
Každý si poté začal tvořit svůj vlastní
svícen za pomoci paních učitelek a paní
Vnoučkové. Protože paní Vnoučková
přivezla mnoho různých ozdobiček, byl
každý svícen dílem fantazie našich dětí.
Když byly svícny hotové, děti posvačily a následovala druhá část vyrábění.
Paní Vnoučková dětem ukázala, jak se
vyrábí voňavá rybička, a také se děti

Vánoční aranžování 2019
11. prosince se žáci naší školy účastnili
krajské soutěže v aranžování v Integrované
střední škole v Jesenici. Do bojů se vydala
Barbora Červená, Maruška Červená, Roman Adam, Karel Adášek a Martin Štrunc.
Všichni se snažili a vytvořili nádherná díla.
Nejlépe se umístila Barbora Červená, která
obsadila celkové 2. místo. Gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Jana Lučková, 2.ZŠ Bochov
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Zimní období ve školní družině
I přesto, že nám letošní zima dopřála
velmi málo sněhu, jsme si zimní náladu
připomínali alespoň tématy, která k zimě
patří. Celý prosinec jsme se věnovali
přípravám na nejkrásnější svátek roku
- Vánoce. Adventní čas je v naší družině
stejně jako v rodinách časem slavnostním. Advent jsme zahájili tradičně nazdobením stromečku a povídáním o adventních zvycích a tradicích. Nechyběl
ani čertovský týden plný čertovin. Ani
tento rok jsme nezapomněli nakreslit dopis Ježíškovi a poslat do Nebeské pošty.
Děti také pilně pracovaly na výzdobě

naší družiny. Za poslechu a zpěvu vánočních koled a písní stříhaly papírové
vločky, lepily vánoční řetězy a hvězdy,
vytvářely krásná přáníčka, vánoční stromečky a kapříky. Závěrem tohoto krásného období byla vánoční besídka s ukázkami starých českých tradic.
Hned po vánočních prázdninách
jsme se pustili do malování a vyrábění
sněhuláků různými technikami, zavítali
jsme do země Eskymáků a věnovali jsme
se také zimním sportům. Většina dní
v lednu byla nezvykle velmi teplá a slunečná, proto jsme je využili k vycházkám

i k hrám na dětském hřišti. V únoru nás
přece jenom potěšila malá sněhová nadílka, a i když foukal studený vítr, děti
se pořádně vyřádily. Zimní čas jsme zakončili maškarním rejem. Po vyhodnocení nejhezčích masek a nejlepších tanečníků si děti užily odpoledne plné soutěží
a zábavy.
Celou zimu se staráme o ptáčky na
školním hřišti, kdy jim pravidelně dodáváme krmení.
Jaroslava Nezvalová,
vedoucí vychovatelka ŠD při ZŠ Bochov
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Zimní období v MŠ Bochov
Období před Vánoci bylo ovlivněno nadprůměrnou absencí dětí, jednalo se o onemocnění neštovicemi. Z těchto důvodů
jsme museli některé naše aktivity omezit
nebo i dokonce zrušit. Přesto se uskutečnilo několik divadelních představení, navštívil nás Mikuláš s čerty (tímto děkujeme
žákům ZŠ), na vánoční besídku přišly děti
z 1. tř. ZŠ, uskutečnilo se vystoupení při
příležitosti rozsvícení vánočního stromu
na náměstí. Po svátcích vystoupilo několik dětí v kostele při zahájení „Tříkrálové
koledy“.
V tomto zimním období proběhla
řada naučných programů, jak pro ty nejmenší, tak i pro předškoláky. Jednotlivé

programy probíhaly odděleně podle věku procvičovaly své znalosti v programu „Se
dětí. Jednalo se např. o program „Rybky, skřítkem Mrazílkem“.
rybky, kam plavete“, v němž se děti seV rámci projektu „Malé technické uniznamovaly s druhy ryb, jejich výskytem verzity“ proběhla s dětmi z první třídy hra
a na toto téma nechybělo ani výtvarné tvo- „Stavitel města“. Děti si povídaly o městě,
ření. Další program se nazýval „Vysejme o budovách ve městě, stavěly důležité vesi Vánoce“, kdy si děti vyrobily ozdoby řejné budovy a vybudovaly si město okolo
z vlastnoručně vyrobeného papíru, do kte- silnice. Děti z druhé třídy měly na prorého zapracovaly semínka rostlin. Tyto gramu hru „Stavitel mostů“, v níž se forozdoby si mohou na jaře zasadit do kvě- mou pohádky o Karlu IV. dozvěděly, kdo to
tináče a vyrostou z nich kytičky. Na téma byl, a učily se postavit pohádkový Karlův
zdravé výživy proběhl program „Z kou- most podle daného návodu. Takto vybudozelného lesa“, ve kterém se děti dozvídaly vaný most mohly děti i přejít. Všechny proprostřednictvím panáčka Zdravíka ně- gramy byly velice poučné a dětem se líbily.
které zásady správné životosprávy. O životě zvířat a rostlin v zimní přírodě si děti
Alena Lidinská, učitelka MŠ Bochov
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Zlatá neděle v údrčském kostele
aneb Bambini di Údrč již popáté
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Valentýnský JAZZ
V podvečer dne svatého Valentýna jste
mohli zavítat do restaurace Radniční sklípek, kde se konal komorní jazzový koncert
ve stylu šedesátých let s kapelou Jazz cakes.
K poslechu i tanci zazněly české i zahraniční hity, které v podání zpěvačky Lucie
Víškové doslova pohladily po duši. Moc děkujeme všem, kteří se přišli pobavit, a budeme se těšit na další podobné akce s vámi.
Za kulturní komisi při RM Bochov
Kamila Altmanová

V neděli 22. 12. 2019 se v 17 hodin otevřely
dveře slavnostně vyzdobeného kostela sv.
Linharta v Údrči. Již po páté se zde konal
koncert našich malých zpěváčků „Bambini
di Údrč“ se sólistkou Baruškou Danišovou.
Již při příchodu si v chodbě kostela mohli
všichni příchozí prohlédnout dva nové soubory fotografií ze čtyř minulých koncertů.
Nově se letos zpívalo bez mikrofonů,
z malého vyvýšeného podia, které se velmi
osvědčilo. Zpěváčky bylo nejenom lépe vidět, ale byli dobře slyšet. O hudební doprovod dětí se postarala Lenka Biskupová,
která s dětmi zpívání také nacvičila.
Mnozí přítomní, kterých bylo letos více
jak osmdesát, si s dětmi zazpívali známé
i méně známé písničky a koledy. Po vytleskaném přídavku si všichni mohli pochutnat na doneseném občerstvení a vzorcích
vánočního cukroví. Nechyběl ani dobrý čaj

a svařák, který umocnil příjemnou atmosféru závěru večera.
Velký dík patří nejen celé rodině Biskupů, ale všem, kteří povedenou akci pomohli připravit.
Všichni se těšíme na zpívání v letošním
roce 2020 a věříme, že přibydou i noví
zpěváčci.
Vladislav Krátký

10. ročník YPEF

Varhanní koncert v kostele
sv. Michaela Archanděla
Čtvrtou adventní neděli do bochovského
kostela sv. Michaela Archanděla zavítaly
umělkyně Alena Maršíková, vynikající
varhanistka, a flétnistka Lucie Vocelová.
Obě dámy nám předvedly ukázky adventní
a pastorální hudbu starých mistrů. Byl to

velmi příjemný a intenzivní zážitek. Moc
děkujeme a budeme se těšit na další podobné koncerty.
Za kulturní komisi při RM Bochov Kamila
Altmanová

18. února se zúčastnili žáci IX. třídy ZŠ již
10. ročníku soutěže YPEF (Yong People
European Forests - Mladí lidé v evropských
lesích). Společně s nimi soutěžili ve SLŠ
Žlutice také žáci ZŠ Manětín a SLŠ Žlutice. Soutěž měla dvě základní části (teoretický test a tzv. poznávačku) a jednu doplňkovou, zábavnou (sestavit v co nejkratším
čase puzzle - příčný řez kmenem stromu).
Zejména poznávačka byla velmi náročná,
protože soutěžící museli uvést celý název
stromu, květiny, brouka, ryby…Zahájení
i vyhlašování výsledků bylo doprovázeno
halali v podání trubačů -žáků SLŠ. Mezi
nimi byla také naše bývalá žákyně Sandra
Fišerová. V soutěži v letech minulých byl
velmi úspěšný i náš bývalý žák, letošní maturant, Jiří Moucha, který postoupil až do
evropského kola a tam se umístil na stupních vítězů. V současné době studují na SLŠ
z našich bývalých žáků ještě Adam Kalina
a Martin Čonka. Vítězem v kategorii žáků
ZŠ se stalo tříčlenné družstvo ze ZŠ Manětín, které si vybojovalo postup do regionálního kola. Ve Žluticích jsme strávili příjemné dopoledne, zkusili si zase něco nového a poznali nové vrstevníky.
V. Svoboda, ředitel základní školy
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TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 2020

Rok s rokem se nám sešel a je to neuvěřitelné, ale máme tady 11. ročník Tříkrálové
koledy. Podařilo se nám vybrat krásných
36 313 Kč. Letos se koleda konala na obnovu božích muk směrem na obec Údrč.

Tím to bych chtěla poděkovat panu starostovi města Bochov Miroslavu Egertovi,
paní Evě Michálkové a v neposlední řadě
všem malým koledníkům a jejich doprovodu paní Jaroslavě Schwartzové, Radku

VRACÍTE SE ZE ZAHRANIČÍ – POKYNY KE COVID-19
ČÍNA, JIŽNÍ KOREA, HONG KONG, IRÁN, ITÁLIE (REGIONY BENÁTSKO,
LOMBARDIE, EMILIA ROMAGNA A PIEMONT), JAPONSKO, SINGAPUR
A. MÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ (HOREČKA NAD 38 °C, KAŠEL)
NIKAM NECHOĎTE (vyhněte se kontaktu s dalšími lidmi).
KONTAKTUJTE TELEFONICKY svého registrujícího praktického lékaře, případně
lékaře infekčního oddělení nemocnice v Karlových Varech (354 225 305, 354
225 308) a postupujte dle jejich pokynů – NECHOĎTE DO ORDINACE!
V případně závažného stavu (dušnost) kontaktujte zdravotnickou záchrannou
službu (155) a postupujte dle jejich pokynů.
Případně kontaktujte Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje a
postupujte dle jejich pokynů (kontakty v části B.)
B. NEMÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ (HOREČKA NAD 38 °C, KAŠEL)
TELEFONICKY INFORMUJTE Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje
a postupujte dle jejich pokynů – NECHOĎTE NA HYGIENICKOU STANICI!
• v pracovní dny (pondělí – pátek): od 7:00 do 18:00 hodin
• o víkendu (sobota – neděle): od 8:00 do 15:00 hodin
Telefonní kontakt pro dny 27. 02. – 04. 03. 2020: 355 328 362, 355 328 368
1. Omezte kontakt s veřejností po dobu 14 dnů od návratu ze zahraničí (země
viz výše).
2. Pozorujte zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu ze zahraničí (země viz
výše).
3. Při objevení se příznaků onemocnění postupujte dle části A.
Další pokyny:
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte alkoholové
dezinfekční přípravky.
Dodržujte respirační hygienu – při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos
kapesníkem nebo paží či rukávem, NE rukama!
Karlovy Vary dne 26.02.2020, aktualizace 27.02.2020
Ing. Bc. Martina Prokopová, MBA
ředitelka odboru protiepidemického

Danišovi a Lucii Groligové. Velké díky za
krásné vystoupení dětem z Mateřské školy
Bochov. Díky také patří i všem, kteří přispěli, a SDH Bochov za zapůjčení vozidla
DA-L1Z.
Organizátoři a autoři článku jsou
Andrea a Pavel Hylasovi.

Lukostřelba v Bochově
Dne 18. ledna se v tělocvičně konala lukostřelba pod taktovkou lukostřeleckého oddílu TJ Slavia Karlovy Vary. Celá akce začala
ve třináct hodin. Nejdříve nám předvedli
ukázkovou střelbu, kterou vedla slečna Tereza. Pak si slovo vzal pan František Lněnička, který nám řekl základní informace
o lukostřelbě a trochu i z její historie. Poté
jsme si sami mohli vystřelit. Poprvé s pomocí pana Lněničky, který nám řekl, jaký je
správný postoj a jak co nejlépe vystřelit. Každý si mohl vystřelit, kolikrát chtěl, a tak se
každý pomalu zlepšoval. Celá akce končila
okolo šestnácté hodiny. Atmosféra na akci
byla velice přátelská a relaxační. Taktéž můžete i vy chodit na lukostřelbu, která se bude
konat každou středu od 12. února od 15.30
do 17 hodin. Lukostřelba je bez věkového
omezení. Hlavní poděkování patří klubu TJ
Slavia Karlovy Vary, Miroslavě a Bedřichovi
Lovečkovým a také městu Bochov.
Tomáš Kaplan
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Maškarní bál pro dospělé

Ten, kdo procházel večer 22. 2. 2020 Bochovem, se určitě nestačil divit. Mohl
potkat hodně zvláštních „lidí“. V místním Kulturním domě se totiž konal oblíbený Maškarní ples pro dospělé. Sešla
se opět spousta krásných masek. Začalo to navoněným veřejným WC, sladkým cupcakem, dále přišli vlčí démon,
tanečnice z kabaretu a pichlavý kaktus.
Ve skupinkách přišli nebezpeční gangsteři-samozřejmě v obležení krásných
žen, plastoví vojáčci, černobílý obraz,
pár z Andělské hory, dámy z italských
Benátek, tanečnice z 30. let, karetní
král s královnou. Rozveselili nás veselí
klauni a štěstí přinesli Leprikoni. Sál se
také rozezněl dětským pláčem, to když

ošetřovatelky dovezly postýlku i s miminy. K tanci, a myslím, že i ke skvělé
zábavě nám opět krásně hrála žlutická
kapela Potíže. Umístění v kategorii jednotlivců 1.misto WC 2.misto kaktus
3.misto cupcake Skupinky 1.misto miminka 2.misto vojáčci 3.misto klauni

Za kulturní komisi při Radě města Bochov
Marie Mašková

Chloumecká kaplička Jana Nepomuckého
Kaplička Jana Nepomuckého v Německém Chloumku má nového obyvatele.
Jednoho krásného letního dne jsem se
rozhodla stávající sošku ze dřeva nahradit keramickou soškou větších rozměrů.
Z hlíny, vody, slunečního svitu, odvahy
a s radostí jsem se pustila do díla. Soška
se rodila asi 14 dní, pak čekala na další
proces jako je přežeh, barvení, výpal.
Mezitím jsem požádala pana starostu
a pana kováře Ivo Rudolfa o kovanou
mříž, která na kapličce chyběla. Pan
Rudolf opět nezklamal a vytvořil krásnou kovanou mříž s pozlaceným křížem.
V mezičase si Jan odpočíval na výstavě

Cenu kulturní komise vyhrál vlčí demon
Protože bylo pro hlasující určitě těžké
vybrat ze spousty krásných masek tak
jsme se rozhodli ještě obdarovat lahvinkou dobrého moku ostatní krásné masky.
Děkujeme všem, kteří přišli, ať s maskou
nebo bez, dovolte nám také poděkovat
Bobině Semrádové a Ivance Kuncové za
velkou pomoc, paní Bohunce Klabanové
za voňavé dárečky z Avonu a za spoustu
věcí do tomboly, obsluze Radničního
sklípku, kapele Potíže, a paní Navrátilové za výborné dorty. Těšíme se na vás
na dalších z připravovaných akcí.

v teple v galerii Duhová paleta. V předvečer adventní neděle jsme Jana umístili
do kapličky a rozsvítili svíčku v lucerně.
A tímto započal pobyt Jana Nepomuckého v kapličce.
Autor: obyvatelka N. Chloumku
„Jindrakytka“

Dovětek redakce: Je krásné, že máme
mezi sebou takovéto skvělé lidi, kteří
zvelebují svoje okolí a zanechávají
něco hezkého pro budoucnost. Paní
Jindro, děkujeme.
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Offroad team Bochov

Z činnosti SPCCH

Sezóna 2019 je za námi a tak vám přinášíme reportáž z tohoto roku.

V prosinci 2019 jsme uskutečnili tradiční
vánoční posezení, které přišel pozdravit i starosta našeho města p. Miroslav Egert. Výbor
naší organizace připravil občerstvení a kolo
štěstí. K tanci a poslechu nám zahrála naše
oblíbená kapela „Duo Návraty“. Jediné co
nás mrzelo, bylo, že pro velkou nemocnost
chybělo milé vystoupení dětí z MŠ.
Musím zmínit ještě jednu významnou
událost. Na tomto sezení došlo k ukončení
činnosti ve funkci předsedkyně p. Věry Hylasové, která na vlastní žádost odstoupila ze
zdravotních důvodů. Bylo jí vysloveno poděkování za její dlouholetou a záslužnou práci
v této funkci. Novou předsedkyní byla jednohlasně zvolena p. Evženie Jarušková a my
věříme, že pod jejím vedením bude náš výbor
pracovat jako dosud.
Nyní pracujeme zejména na plánu práce
v roce 2020. První akce již proběhla v únoru
a byla to přednáška policie ČR o bezpečnosti
seniorů, která byla velmi zajímavá a poučná.
Další důležitá akce proběhne 11. března,
kdy se bude konat výroční členská schůze
v kulturním domě.
Zde bude zhodnocena činnost za uplynulé období, finanční situace, upřesněn další
plán naší organizace, zájezdy, přednášky
a jiné aktivity. Nebude chybět jako vždy občerstvení, kolo štěstí a hudba. Tímto zveme
všechny členy!
Za ZO SPCCH M. Vonšovská

POTŘEBUJEME
PROJET!

Offroad Team Bochov

HASIČI

3

METRY

Letos se jelo dohromady 9 závodů, ale do
mistrovství republiky se započítávalo jen
sedm, což znamená, že dva nejhorší výsledky se škrtají. Nebylo to jen mistrovství České republiky, ale taky Východoevropský pohár, do kterého se zapojila i Slovenská republika a Maďarsko. O posádky
v různých kategoriích nebyla nouze.
První závod se jel v Žatci. Je to krásná
lokalita, kde je bahno, hlína, kameny,
a spousta jiných nástrah. V kategorii Originál skončil Tomáš Vybíhal na 1. místě.
V kategorii Standart se umístili Markéta
Vybíhalová a Jana Vaňková na 2. místě.
V další kategorii Elit jel Jiří Moucha st.
s Jiřím Mouchou ml., kteří skončili na 11.
místě a Milan s Tomášem Vybíhalů na 12.
místě.
Další závod nás čekal na Kladně. Jezdí
se na haldě Destro, kde je terén převážně
kamenitý. V sobotu nás tam překvapil
i sníh, který nás ale nezastavil. V kategorii Originál se Tomáš Vybíhal umístil na
krásném 2. místě. Kategorii Standard vyhrály holky Markéta Vybíhalová s Janou
Vaňkovou. Dále pak se umístil Jiří st. a Jiří
ml. Mouchovi na 2. místě a Milan s Tomášem Vybíhalů na 7. místě.
Třetího závodu jsme se nezúčastnili, jel
se v Červené Skale na Slovensku. Příští
sezónu se v této lokalitě pojede Eurotrial,
kde se sejdou nejlepší jezdci z celé Evropy
a budou porovnávat své schopnosti.
Čtvrtý závod se uskutečnil v Krnově,
kde se jezdí v rokli, ve které jsou ostré

náklony, kaluže, písek, a nebyli bychom
offroaďáci, kdyby chybělo bahno. Tomáš
Vybíhal skončil v kategorii Originál na 1.
místě a Markéta Vybíhalová s Janou Vaňkovou ve Standardu na místě druhém.
Poté se odehrály dva závody, kterých
jsme se, bohužel, nemohli zúčastnit. Jeden byl na Slovensku ve Valče a druhý
v Györu v Maďarsku.
Následující, a to sedmý, závod se konal v Jihlavě ve vojenském prostoru Pístovských mokřad. Tady se našemu teamu
moc nedařilo. Tomáš Vybíhal skončil
v Originálech na 7. místě a Markéta Vybíhalová s Janou Vaňkovou ve Standardu
na místě šestém.
V Milovicích nás čekal závod osmý.
Zde startovala z naší stáje dvě auta. Tomáš Vybíhal vybojoval v bahnitém terénu
druhé místo. Ve Standardu holky skončily
na třetím místě.
Poslední závod a celkové vyhlášení mistrů republiky se odehrálo na Slovácku
v Boršické pískovně. Po víkendovém klání
jsme se přesunuli do místní haly, kde na
nás čekaly výsledky. Tomáš Vybíhal v originálech skončil na devátém místě a v celkovém pořadí na čtvrtém. Markéta Vybíhalová s Janou Vaňkovou v tomto závodě ve skupině Standard na místě pátém
a v celkovém pořadí na místě třetím.
Již 5.rokem, 12. 10. 2019, jsme pořádali zde u nás v Bochovském lesíku Memoriál Oldy Burgera. Opět se zde sešel
velký počet závodníků, kteří mají o tuto
událost čím dál větší zájem. Celkem zde
odjelo 29 posádek na svých závodních
strojích, nejvzdálenější posádka byla až
z Uherského Hradiště, kluci z Třebíče to
zrovna taky nemají blízko. Počasí se nám
opět vydařilo, bylo krásně slunečno, o to
víc se jim zde líbilo, všichni si to pěkně
užili a prý se těší na další, tedy již 6.ročník
tohoto offroadového závodu.
Děkujeme za podporu a důvěru městu
Bochov a všem našim fanouškům a sponzorům, těšíme se na sezónu 2020.

K ŽIVOTU

SDH BOCHOV
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Mohlo by vás zajímat
Jak se měnil počet obyvatel našeho města
V ČR je něco přes 6200 obcí, z toho deza posledních 50 let? Podle údajů ČSÚ měl setina má statut města, popř. městysu. BoBochov v roce 1970 celkem 1370 trvale hlá- chov bychom našli až v poslední stovce měst
šených obyvatel. V té době ovšem byly ještě podle počtu obyvatel. Úplně nejméně má
některé obce samostatné (Dlouhá Lomnice, „město“ Přebuz, necelou stovku stálých obyJavorná, Kozlov, Údrč) a k Bochovu byly vatel. Naproti tomu nejpočetnější obcí se
přičleněny až v průběhu 70. let minulého statutem vesnice jsou Petrovice u Karviné
století. Poprvé počet obyvatel Bochova pře- s 5 500 obyvateli. Přestože města tedy tvoří
sáhl číslo 2000 v roce 1976 právě připoje- zhruba 10% všech sídel v ČR, žije v nich
ním dosud samostatných obcí. V tomto roce okolo 70% veškerého obyvatelstva. Proces
měla tzv. středisková obec Bochov 2020 přesunu obyvatel z vesnic do měst má stále
stálých obyvatel. O pět let později, v roce stoupající tendenci, byť stavu např. v Belgii
1981, opět počet klesl pod dva tisíce a trvalo či na Islandu (přes 90% městského obyvato až do roku 2008, než se znovu přehoupl telstva) hned tak nedosáhneme.
přes toto číslo. Od té doby už počet obyvatel
Bochova pod dva tisíce neklesl.
V. Svoboda, kronikář města
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Tenisový úspěch žákyně
ZŠ Bochov
Žákyně VI. třídy Vanessa Tofi dosáhla dalšího úspěchu ve svém sportu, v tenise. Ve
dnech 11. až 13. ledna se zúčastnila turnaje O pohár města Rakovníku. Ve své
kategorii mladších žákyň nenašla přemožitelku, vyhrála všechny čtyři zápasy,
aniž by ztratila jediný set, a odvezla si
tak domů pohár za první místo. Stejně
úspěšná byla i ve čtyřhře, kde zvítězila
se svou spoluhráčkou rovněž zcela suverénně. Blahopřejeme a přejeme další podobné úspěchy.
V. Svoboda, ředitel školy

Předmětové olympiády

Přednáška o prevenci
rakoviny prsu

Žáci ZŠ Bochov se zúčastnili okresních
kol předmětových olympiád v Karlových
Varech. Postupovali do nich nejlepší dva
ze školních kol. V českém jazyku nás reprezentovaly Lenka Šťovíčková z VIII.
třídy a Tereza Lehečková z IX. třídy, v dějepisné olympiádě pak žáci IX. třídy Vladimír Broft a Tomáš Kaplan. Tomáš se
umístil na čtvrtém místě a získal tak právo
postupu do krajského kola, které bude
v březnu v Chebu.

Dne 30. ledna se v prostorách informačního
centra města Bochov konala přednáška
o prevenci rakoviny prsu. Tato nemoc bývá
často podceňována, mnozí ani netuší, že
tato nemoc postihuje i muže. A díky zkušeným edukátorkám se mohli zúčastnění dozvědět více o prevenci a vyzkoušet si samovyšetření na silikonovém modelu. Dozvěděli
jsme se o centru MAMMA HELP, které nabízí pomoc nejen ženám s rakovinou prsu,
ale i jejich blízkým. Děkujeme za užitečné
informace a praktické rady.

V. Svoboda, ředitel školy

Masopustní turnaj
v Licitovaném mariáši

Za kulturní komisi při RM Bochov
Romana Havlíková

Fotbalový podzim
Bochov před začátkem podzimní části
okresního přeboru dokázal do svého týmu
získat pár perspektivních hráčů a celkově
tak omladit celý mančaft, což bylo potřeba,
a díky tomu hrát rychlý a ofenzivní fotbal.
Hned od začátku sezony se avizovalo, že
Bochov v této soutěži nechce zůstat a bude
usilovat o postup do vyšší soutěže. Od prvního zápasu šel vždy za vítězstvím a porážel ostatní týmy. Samozřejmě se občas
vyskytly komplikace a Bochov některé zápasy nedokázal dovést do vítězného konce
nebo i prohrál, hlavně kvůli zraněním,
nebo kvůli tomu, že hráči měli pracovní
povinnosti, takže se ne vždy sešli v nejsilnější možné sestavě. Občas museli někteří
hráči podstoupit i dva zápasy během víkendu, protože se Bochov spojil se struženským celkem, a tím vznikl bochovský,
B“tým, který své zápasy hraje v Žalmanově na tamním pažitu. Trenérské role se

ROČNÍK LXIII

na lavičce Bochova zhostil zraněný Kamil
Pacinda. Ten svůj tým nakonec dovedl ke
krásnému a zaslouženému druhému místu
v okresním přeboru. Co se týká cílů v jarní
části, tak určitě dohnat ztrátu na první
místo a na konci sezony se přesunout do
krajské B. třídy, kde jsou kvalitnější týmy,
a tím pádem i lepší fotbalový zážitek pro
fanoušky Bochova, kterých chodí na zápasy opravdu požehnaně a za to jsme nesmírně rádi a chtěli bychom jim tímto způsobem poděkovat za jejich podporu v zápasech. Jarní část začne psát svůj příběh
v bochovském svatostánku již 21. 3. 2020
od 15 hodin, kdy se Bochov utká s kvalitním soupeře z Bečova. Doufáme, že nás
přijdete podpořit stejně tak, jako jste nás
podporovali celý podzim.
Za FK SMB Bochov
Jindřich Podskoč

Dne 22. 2. 2020 proběhl 13. ročník masopustního turnaje v licitovaném mariáši
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 ho
zúčastnilo 24 hráčů z Bochova, Františkových Lázní, Chebu, Sokolova, Svatavy,
Nové Role, Radonic, Žlutic, Chyší, Stráže
nad Ohří, Toužimi a Karlových Varů.
Závěrečné pořadí bylo:
1. místo p. Feník Václav – Nová Role
2. místo p. Růžek Jaroslav – Karlovy Vary
3. místo p. Halámek Zdeněk – Karlovy Vary
4. místo p. Kubačka Jan – Chyše
5. místo p. Pejša Vladimír – Bochov
6. místo p. Brtva Václav – Františkovy Lázně
Město Bochov ještě zastupoval p. Kurak
Josef. Organizační výbor děkuje všem za
účast, obsluze restaurace a panu Mottlovi
za přípravu občerstvení, p. Kurakovi J. a p.
Pelantovi J. za ceny pro hráče a radě města
za finanční příspěvek na turnaj.
Za výbor LM Pejša Vladimír
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Agentura domácí zdravotní péče – Ladara, s.r.o.
Často se člověk ve svém životě ocitá v situacích, kdy pomoc druhých je nezbytná.
To se týká například nevyléčitelně nemocných, ale také jejich blízkých, kteří
často řeší problém, jak se o takového
blízkého člověka postarat v jeho posledních chvílích tak, aby jeho odchod byl
pro všechny „ zúčastněné“ co nejméně
bolestivý. Chtěli bychom občany informovat o společnosti LADARA, s.r.o., což
je agentura domácí zdravotní péče poskytující domácí zdravotní péči, která je
zaměřená na udržení, podporu a zlepšení zdraví, rozvoj soběstačnosti, aktivizace, zmírňování utrpení nevyléčitelně
nemocného člověka a zajištění klidného
umírání a smrti. Agentura poskytuje

mobilní hospicovou péči. Mobilní specializovaná paliativní péče dokáže v závěru života pacientů se zhoršujícími se
symptomy účinně utlumit bolest a zachovat kvalitu života. Paliativní péče se
poskytuje pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím cílem je zmírnit
bolest, dušnost a další tělesná a duševní
strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Agentura poskytuje také fyzioterapii (rehabilitaci). Veškerá péče je vykonávána kvalifikovaným personálem
s příslušným vzděláním a ve spolupráci
se sociálními pracovníky, ošetřujícími
lékaři či jinými odborníky ve spádové

oblasti Karlovy Vary a jejich okolí. Zdravotní úkony jsou hrazeny z prostředků
zdravotního pojištění, nad rámec zdravotního pojištění se hradí úkony dle
aktuálního ceníku, který je k dispozici
na pracovišti agentury. Agentura sídlí
v Karlových Varech, v ulici Čankovská
1021/19, kontaktní údaje a podrobné informace mohou občané získat na webových stránkách agentury – www.ladara.
eu nebo na matrice Městského úřadu
Bochov.
Andrea Bielová
Matrika a evidence obyvatel
Městský úřad Bochov
364 71, tel.: 353 670 122

Seniorská obálka
Seniorská obálka je projekt, který
vznikl z podnětu velmi častých výjezdů
záchranářů k seniorům. Tento projekt
usnadňuje složkám integrovaného záchranného systému pomoc chronicky
nemocným lidem vyššího věku. Seniorská obálka je karta, která obsahuje důležité informace shromážděné na jednom místě, a to základní údaje o zdravotním stavu seniora a užívaných lécích,
včetně kontaktů na rodinné příslušníky
a praktického lékaře. Pro záchranáře to

w

ww

.agrafa.c

om

znamená úsporu času v minutách, což
následně může vést k záchraně života.
Projekt Seniorská obálka obdržel dne
22. 2. 2019 souhlas s použitím loga
Karlovarského kraje a dne 27. 2. 2019
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Cílem je, aby tento projekt byl realizován v každém kraji. ICE

označení je mezinárodní zkratka a znamená „použít v případě nouze“ (z anglických slov In Case of Emergency). Pomáhá v situacích, kdy se dostanete do
tísně, či ohrožení zdraví nebo života. Informace o projektu je možné se dozvědět
na webových stránkách Krajského úřadu
Karlovarského kraje, kde lze také vytisknout tiskopis obálky s instrukcemi k jejímu vyplnění. Občané se také mohou
obrátit na matriku a evidenci Městského
úřadu Bochov, kde můžete Seniorskou
obálku získat, případně požádat o pomoc
s jejím vyplněním.
Andrea Bielová
Matrika a evidence obyvatel
Městský úřad Bochov
364 71, tel.: 353 670 122

Vážení zákazníci,
zahájili jsme provoz v novém prodejním a servisním středisku
Bochov, Toužimská 429
...srdečně Vás zveme na návštěvu.

...traktory, manipulátory,minibagry,pastevní technologie,pícninařina, zpracování půdy, úpravy a přísev luk, haly, návěsy...

www.agrafa.com

tel.: 724 437 685, 602 314 105
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Odvoz objemného odpadu v roce 2020
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 zajišťuje město Bochov 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

Dlouhá Ves

sobota 16. 5. 2020

7,45 - 8,00

Dlouhá Lomnice

sobota 16. 5. 2020

8,15 - 9,45

Sovolusky

sobota 23. 5. 2020

8,00 - 8,30

Kozlov

sobota 23. 5. 2020

8,45 - 10,15

Mirotice

sobota 30. 5. 2020

8,00 - 8,30

Číhaná

sobota 30. 5. 2020

8,45 - 9,15

Javorná

sobota 30. 5. 2020

9,30 - 10,30

Nové Kounice

sobota 6. 6. 2020

8,00 - 8,30

Javorná - zámek

sobota 6. 6. 2020

8,35 - 9,05

Rybničná

sobota 6. 6. 2020

9,10 - 10,00

Těšetice

sobota 13. 6. 2020

8,00 - 8,45

Údrč

sobota 13. 6. 2020

9,00 - 10,00
Bližší informace:
MěÚ Bochov, č. dv. 113, Jarmila Matoušů a Zuzana Záluská,
Tel.: 353 670 131, 602 286 741

Přehled sběru oděvů, bot a použitých textilních
výrobků za rok 2019
Měsíc

Množství v kg

Leden

348

Únor

832

Březen

601

Duben

343

Květen

377

Červen

517

Červenec

0

Srpen

578

Září

406

Říjen

633

Listopad

246

Prosinec

304

Celkem

5185

Zaslala fi. TextilEco a. s., od které máme v Bochově „bílé kontejnery“.
Více informací:
Správa majetku města Bochov Jarmila Matoušů a Zuzana Záluská
tel. 353670131, 602286741

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, slepičky Green
Shell-typu Araukana a Dark Shelltypu Maranska. Stáří 15–19 týdnů,
cena 169–219 Kč/ ks.

PRODEJ 26. 3., 5. 5.
A 9. 6. 2020
BOCHOV – U KOSTELA
OD 15.50 HOD.
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00hod,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Výjezdy SDH 2019
1. událost – 2. 1. 2019 (12:35)
DN – 1x osobní automobil, silnice č. I/6
u Stružné.
Zasahovaly: HZS Toužim, JSDH Bochov,
ZZS KVK a PČR Bochov.

29. událost – 8. 5. 2019 (12:39)
Požár (lesní) – požár – hrabanky,
Horní Tašovice.
Zasahovaly: HZS K. Vary, VHJ Hradiště,
JSDH Stružná a JSDH Bochov.

2. událost – 8. 1. 2019 (05:24)
DN – Vyproštění 1x OA, silnice č. 6
u Herstošic.
Zasahovaly: HZS Toužim, JSDH Bochov,
ZZS KVK a PČR KVK a Bochov.

30. událost – 11. 5. 2019 (09:53)
DN – 2x os. auto, silnice č. 6, Bochov
(u Benziny)
Zasahovaly: JSDH Bochov, HZS Toužim,
ZZS KVK, PČR KVK.

3. událost – 17. 1. 2019 (17:41)
Požár bytu Bochov, náměstí Míru 4.
Jednalo se o požár obývacího pokoje.
Zasahovaly: HZS Toužim, HZS K. Vary,
JSDH Bochov, Stružná, Toužim a PČR
Bochov.
4. událost – 26. 1. 2019 (18:26)
TP – Odstranění sněhových převisů Bochov, ul. Mlýnská 204 (kulturní dům)
Zasahovala: JSDH Bochov.
5. událost – 29. 1. 2019 (12:51)
TP – asistence u přistání vrtulníku, Bochov.
Zasahovaly: JSDH Bochov, HZS Toužim,
ZZS KVK a LZS Plzeň.
6. událost – 4. 2. 2019 (16:16)
TP – Odstranění sněhových převisů Bochov, ul. Mariánská (obchodní dům)
Zasahovala: JSDH Bochov.
7. událost – 4. 2. 2019 (23:51)
TP – transport pacienta – Bochov, zahrádkářská kolonie.
Zasahovaly: JSDH Bochov a ZZS KVK.
8. událost – 11. 2. 2019 (05:38)
TP – Spadlý strom přes silnici u Českého
Chloumku.
Zasahovala: JSDH Bochov.
9. událost – 16. 2. 2019 (13:55)
Požár (lesní) vycházející kouř z lesa pod
hradem Hartenštejn.
Jednalo se o neohlášené pálení v lese za
osadou Pávice.
Zasahovala: JSDH Bochov.
10. událost – 2. 3. 2019 (12:56)
Požár (lesní) – požár hrabanky-Rybničná.
Zasahovala: JSDH Bochov.
11. událost – 4. 3. 2019 (11:01)
TP – otevření bytu Bochov, Opletalova 109.
Otevřeno PČR Bochov.
Zasahovaly: JSDH Bochov a PČR Bochov.
12. událost – 8. 3. 2019 (10:46)
UNL – olejová skvrna Bochov, ulice Školní
Zasahovala: JSDH Bochov.
13. – 15. událost – 10. 3. 2019 (20:26
– 23:30)
TP – spadlé stromy přes silnici u Kozlova,
N. Chloumku a Telče.
Zasahovaly: JSDH Bochov a PČR Toužim.

16. událost – 11. 3. 2019 (04:21)
TP – Spadlý strom na silnici v Rybničné.
Zasahovala: JSDH Bochov.
17. událost – 11. 3. 2019 (05:08)
TP – Spadlý strom na silnici u Číhané.
Zasahovala: JSDH Bochov.
18. událost – 21. 3. 2019 (17:23)
TP – Spadlý strom na místní komunikaci,
areál muničního skladu
Zasahovala: JSDH Bochov.
19. událost – 31. 3. 2019 (15:14)
TP – otevření uzavřených prostor,
Kozlov 103.
Zasahovaly: JSDH Bochov, HZS Toužim
a PČR Bochov.
20. událost – 4. 4. 2019 (18:15)
Požár (lesní) – Cihelny.
Zasahovala: JPO-KVK.
21. událost – 6. 4. 2019 (16:38)
Požár (lesní) – Žlutice-Záhořice.
Zasahovala: JPO-KVK.
22. událost – 7. 4. 2019 (07:46)
Požár (lesní) Žlutice-Záhořice.
Zasahovala: JPO-KVK.
23. událost – 7. 4. 2019 (12:08)
Požár (lesní) – požár hrabanky, Skoky.
Zasahovaly: JSDH Bochov, JSDH Žlutice
a HZS Toužim.
24. událost – 16. 4. 2019 (10:56)
Požár (lesní) – požár suché trávy u Těšetic.
Zasahovaly: JSDH Bochov a HZS Toužim.
25. událost – 19. 4. 2019 (14:55)
Požár (lesní) – požár suché trávy, Žalmanov (Peklo).
Zasahovaly: HZS K. Vary, JSDH Bochov,
Stružná a VHJ Hradiště.
26. událost – 20. 4. 2019 (11:21)
UNL – olejová skvrna Bochov, ul. Obuvnická
Zasahovala: JSDH Bochov.
27. událost – 25. 4. 2019 (17:37)
DN – požár – silnice č. 6, Bochov
Zasahovaly: JSDH Bochov, HZS Toužim,
HZS K. Vary, ZZS KVK, LZS a PČR KVK.
28. událost – 5. 5. 2019 (12:33)
Požár plastového kontejneru Bochov,
ulice Na Kopečku.
Zasahovala: JSDH Bochov.

31. událost – 11. 5. 2019 (14:23)
TP – transport pacienta – Bochov, ul.
Mariánská
Zasahovaly: JSDH Bochov, HZS Toužim
a ZZS KVK.
32. událost – 9. 6. 2019 (16:39)
TP- Pátrání po ztracené osobě, Žlutice.
Zasahovaly: JPO- KVK a PČR KVK.
33. událost – 11. 6. 2019 (17:53)
DN – 1x os. auto, silnice č. 6, u Údrče.
Jednotka byla před výjezdem odvolána
operačním střediskem.
34. událost – 12. 6. 2019 (19:02)
TP – likvidace vosího hnízda, Bochov (mateřská školka).
Zasahovala: JSDH Bochov.
35. událost – 22. 6. 2019 (13:00)
DN – 1x automobil do stromu, silnice č. 6
za odbočkou na Těšetice.
Zasahovaly: JSDH Bochov, HZS K. Vary,
ZZS KVK a PČR KVK.
36. událost – 24. 6. 2019 (11:32)
Požár (lesní) hrabanka - Číhaná.
Zasahovaly: HZS Toužim,
JSDH Bochov a JSDH Toužim.
37. událost – 27. 6. 2019 (13:50)
TP – likvidace vosího hnízda, Bochov, ul.
Karlovarská 312.
Zasahovala: JSDH Bochov.
38. událost – 1. 7. 2019 (14:31)
Požár kamionu – Žalmanov.
Zasahovaly: HZS K. Vary, JSDH Stružná
a JSDH Bochov.
39. událost – 18. 7. 2019 (08:05)
DN – nákladní automobil a dodávka, silnice č. I/6, Bochov.
Zasahovaly: HZS Toužim, HZS
K. Vary, JSDH Bochov a VHJ Hradiště.
40. událost – 18. 7. 2019 (18:26)
TP – likvidace vosího hnízda, Rybničná.
Zasahovala: JSDH Bochov.
41. událost – 20. 7. 2019 (17:24)
Požár posečeného pole – Vrbice.
Zasahovaly: JPO- Karlovarského a Ústeckého kraje.

2020/1

42. událost – 24. 7. 2019 (19:02)
TP – likvidace vosího hnízda, Bochov, ul.
Mariánská
Zasahovala: JSDH Bochov.
43. událost – 10. 8. 2019 (21:08)
TP – odstranění spadlého stromu v drátech tel. vedení, Číhaná.
Zasahovaly: JSDH Bochov a HZS K. Vary.
44. událost – 14. 8. 2019 (8:30)
TP – transport pacienta – Bochov, ul. Mariánská 336.
Zasahovaly: JSDH Bochov a ZZS KVK.
45. událost – 20. 8. 2019 (19:13)
TP – likvidace vosího hnízda, Bochov, ul.
Karlovarská 312.
Zasahovala: JSDH Bochov.
46. událost – 26. 8. 2019 (17:47)
DN – nákladní automobil a osobní automobil, silnice č. I/6, Horní Tašovice.
Zasahovaly: HZS K. Vary, JSDH Bochov,
ZZS KVK a PČR.
47. událost – 28. 8. 2019 (19:10)
TP – likvidace obtížného hmyzu, Těšetice 8.
Zasahovala: JSDH Bochov.
48. událost – 31. 8. 2019 (15:19)
TP – Spadlý strom, Bochov, ulice Mariánská.
Zasahovala: JSDH Bochov
49. událost – 2. 9. 019 (17:14)
TP – Nakloněný strom, Bochov, ulice
Mariánská.
Zasahovala: JSDH Bochov
50. událost – 4. 9. 2019 (19:28)
TP – likvidace obtížného hmyzu,
Dlouhá Lomnice 56.
Zasahovala: JSDH Bochov.
51. událost – 6. 9. 2019 (12:57)
TP – otevření bytu – Bochov, náměstí
Míru 410(pečovatelský dům).
Zasahovaly: JSDH Bochov, a PČR Bochov.
52. událost – 7. 9. 2019 (20:09)
DN – zranění, 2 x osobní automobil,
silnice č. 198 Kozlov - Kojšovice.
Zasahovaly: HZS Toužim, JSDH Bochov,
ZZS KVK a PČR.
53. událost – 20. 9. 2019 (19:50)
TP – Spolupráce s IZS - Těšetice.
Zasahovaly: JSDH Bochov a ZZS KVK.

56. událost – 7. 10. 2019 (18:18)
Požár – lesní porost, Dlouhá Lomnice.
Jednalo se o neohlášené pálení.
Zasahovaly: JSDH Bochov, JSDH Stružná
a HZS Toužim
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Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

57. událost – 9. 10. 2019 (10:30)
TP – otevření bytu v pečovatelském
domě, Bochov, náměstí Míru 410.
Zasahovaly: JSDH Bochov a PČR Bochov.
58. událost – 10. 10. 2019 (17:40)
TP – likvidace obtížného hmyzu, Bochov,
ulice Mariánská - zahrádkářská kolonie.
Zasahovala: JSDH Bochov.
59. událost – 17. 10. 2019 (18:35)
UNL – únik plynu v Bochově, ulice Mlýnská. Únik nebyl zjištěn.
Zasahovaly: HZS Toužim, JSDH Bochov,
PČR Bochov, plynárna
60. událost – 27. 10. 2019 (11:27)
Požár (lesní) – Bochov (za Ernou).
Jednalo se o neuhašené ohniště.
Zasahovala: JSDH Bochov
61. událost – 16. 11. 2019 (09:31)
DN – úklid, 1x os automobil, zvěř,
silnice č. 198, směr Toužim.
Zasahovaly: HZS Toužim, JSDH Bochov
a PČR Bochov.

Odevzdejte
nefunkční zářivku

ZDARMA

do sběrné nádoby
EKOLAMP ve sběrných
dvorech, úřadech
a obchodech.

62. událost – 26. 11. 2019 (10:44)
UNL – olejová skvrna na silnici č. 205, Veselov – směr Žlutice.
Zasahovaly: JSDH Bochov, PČR Žlutice
a SÚS KVK.
63. událost – 29. 11. 2019 (07:02)
Požár zemědělské usedlosti – Žalmanov.
Jednalo se o planý poplach.
Zasahovaly: HZS K. Vary, JSDH Stružná,
JSDH Bochov a VHJ Hradiště.
64. událost – 15. 12. 2019 (15:31)
DN – úklid, 1x os automobil, silnice č. 198
u Kozlova.
Zasahovaly: HZS Toužim, JSDH Bochov
ZZS KVK a PČR Bochov.

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

65. událost – 18. 12. 2019 (12:28)
Požár budovy (kanceláře) – Bochov.
Zasahovaly: JSDH Bochov, HZS Toužim,
VHJ Hradiště a PČR Bochov.

dopraní nehoda

ÚNL

únik nebezpečných látek

TP

technická pomoc

ee

m

DN

slí

Milan Vodička,
starosta SDH Bochov

my

54. událost – 30. 9. 2019 (06:50)
TP – spadlý strom u Dl. Lomnice.
Jednotka nezasahovala.
55. událost – 5. 10. 2019 (08:06)
DN – vyproštění, 3 x osobní automobil,
silnice č. 6, Herstošice.
Zasahovaly: HZS Toužim, HZS K. Vary,
JSDH Bochov a JSDH Žlutice, ZZS KVK
a PČR.
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EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz
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Kulturní komise při Radě města Bochov
vás srdečně zve na

kulturní dům
Bochov
nebude chybět tanec,
spousta zábavy
a vyhodnocení nejhezčích masek

občerstvení zajištěno
hodnocení nejmenších
již v 15:00
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Na této akci bude probíhat fotodokumentace za účelem propagace města, která bude zveřejněna v Bochovském zpravodaji
a na webových stránkách https://www.mesto-bochov.cz. V případě nesouhlasu kontaktujte Městský úřad Bochov.
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