Úřední hodiny Obecního úřadu Chožov:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Starostka:
Miroslava Otoupalová

8:00 – 17:00 hod.
není úřední den
8:00 – 17:00 hod.
není úřední den
8:00 – 13:00 hod.

Tel:

E-mail:

415 674 117,
724 179 911

e-mail: starosta@chozov.cz
(!!! Změna e-mailu!!!)

Místostarostka:
Erzsébet Stránská

604 930 002

Účetní:
Jaroslava Vávrová

415 674 117,
724 149 232

e-mail: ucetni@chozov.cz

Vážení spoluobčané,
vykročili jsme do nového roku 2016, do něhož vám všem upřímně přeji pevné zdraví, které
je tou nejcennější hodnotou, štěstí, rodinnou pohodu a dobré sousedské vztahy.
Právě držíte v ruce 6. vydání Obecního zpravodaje, který připravuje vaše obec pro lepší
informovanost občanů. Věřím, že věnujete pár minut svého času k pečlivému přečtení.
Malé ohlédnutí za rokem 2015. Byl to rok hodně náročný a věřím, že pro nás všechny
přinesl velký užitek. V historii obce jsme vybudovali největší, nejnákladnější a velmi
potřebnou stavbu - podařilo se nám zrealizovat novou čistírnu odpadních vod (ČOV), hlavní
řady splaškové kanalizace a veřejné části kanalizačních přípojek. Celkem byla zrealizována
kanalizační síť v délce 14,67 km. Realizací tohoto projektu je možno odstranit znečištění
26,02 t/rok CHSK cr, 11,94 t/rok NL a byl vytvořen předpoklad pro napojení 616 EO. Stavba
byla zahájena 21. 3. 2014 a dokončena 30. 10. 2015.
Přes velké počáteční problémy s výkopovými pracemi u ČOV, kde došlo k totálnímu zatopení
celého výkopu pro budoucí nádrže – se podařilo celou akci dokončit za 19 měsíců. Celkem
proběhlo 35 kontrolních dnů, nespočet jednotlivých operativních jednání jak s dodavatelem
tak i Vámi občany. Ne vždy bylo řešení jednoduché a technicky proveditelné dle Vašich
požadavků. V současné době probíhá zkušební provoz na ČOV, dolaďuje se proces čištění a
přenos dat tak, aby bylo možné provádět kontrolu čističky obsluhy i třeba z domova.
Obec provozuje novou kanalizaci a ČOV sama ve své režii. Obsluhou ČOV je pověřen
p. Kraus J.
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Kanalizaci máme vybudovanou, čeká nás však nesčetné množství kontrol. Jedna velká
kontrola z Ministerstva financí už v roce 2015 proběhla s kladným výsledkem hodnocení.
Obec se kontrol nebojí, ale požaduje, aby kontroly byly jednotné a konečné. Současné časté
kontroly mimo jiné odčerpávají kapacity obce, které by mohla věnovat práci pro občany.
Žijeme v 21. století, využíváme všechny vymoženosti této doby, a kde nám končila odpadní
voda vypouštěná z našich domácností - nás až tak dalece netrápilo. Za rok nám proteče
přes vodoměry cca 20 000 m3 vody.
Zde bych chtěla vyvrátit názory občanů, že kanalizace je zbytečná, mohlo to fungovat stále
přes žumpy, septiky (které z 50% ani nebyly) a že je to jen zbytečné vytahování peněz
z kapes občanů. Není a nebylo to zbytečné, vybudování žumpy dle normy a její vyvážení by
bylo daleko nákladnější…
Dle platné legislativy v oblasti životního prostředí je důležitým východiskem ustanovení, že
každý, kdo produkuje odpadní vody, musí zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem.
Vybudování kanalizace a její provozování je vázáno zákony, směrnicemi a normami. Obec
Chožov požadované předpisy tímto splňuje.

Děkuji touto cestou vám všem, kteří jste svou vstřícností, tolerancí i radou
přispěli k zdárnému dokončení naší kanalizace.
A co nás kanalizace stála:
Celkové náklady na stavbu:(včetně projektové dokumentace)
Dotace Ústecký kraj r. 2011
Dotace ČR – SFŽP
Dotace EVROPSKÉ UNIE
Dotace Ústecký kraj r. 2014/2015
Vlastní zdroje obce:

74 839 444,17 Kč
1 612 800,00 Kč
2 909 101,94 Kč
49 454 733,98 Kč
4 657 000,00 Kč
16 205 808,25 Kč

Projekt stavby splaškové kanalizace a ČOV, realizovaný v letech 2014/2015 byl
spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí. Dále byl spolufinancován dotací z Ústeckého
kraje.
Je mi velkým potěšením vám sdělit, že obec nemá žádné další finanční závazky
do budoucích let – předpokládaný úvěr ve výši 10 mil. Kč nebylo nutné vůbec použít. Díky
odpovědnému hospodaření se svěřenými finančními prostředky jsme akci ufinancovali z
vlastních úspor minulých let.
Oznamujeme tímto občanům, že obec nebude vybírat již žádný další finanční
poplatek (původně bylo avizováno 7 000,- Kč - za možnost připojení na novou kanalizaci).
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Kanalizační přípojky:
Postupně dochází k přepojování jednotlivých nemovitostí na nový kanalizační řad. Obec
Chožov je napojena z 99% a obce Mnichovský Týnec a Třtěno cca z 50%. Je povinností
každého vlastníka nemovitosti se na novou splaškovou kanalizaci připojit.
Pokud k přepojení na novou kanalizaci vlastníkem nemovitosti nebude splněno – Obecní
úřad Chožov využije svého práva a v přenesené působnosti uloží vlastníkům stavebního
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost
připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné (Zákon č. 274/2001 Sb. §2
odst. 8). Vlastník nemovitosti, který se na novou kanalizaci nepřepojí – je povinen na
Obecním úřadu Chožov doložit jakým způsobem likviduje odpadní vody a věrohodně
prokázat vyvážení jímky. Pokud likvidace odpadních vod nebude v souladu se zákonem –
bude oznámeno na Městský úřad Louny odbor životního prostředí.
Věřím, že k této situaci u žádné nemovitosti nedojde a svým odpovědným přístupem
vlastníci nemovitostí budou respektovat jejich povinnosti.
!!! Do splaškové kanalizace je zakázáno vypouštět septiky, močůvku od dobytka a velmi
apelujeme na zákaz vhazování vlhčených kosmetických ubrousků. Dochází k ucpávání
čerpadel a následně nám to zvyšuje náklady na provoz ČOV!!!
Informace k výběru záloh na stočné:
 Stočné na rok 2016 bylo vyhlášeno na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Chožov
dne – 15. 12. 2015 - ve výši 36,- Kč/m3
 Stočné v regionu působnosti SVS činí na rok 2016 – 48,32 Kč/m3
 Zálohy na stočné je možné hradit od 02/2016
 Každý majitel nemovitosti, který bude mít zájem hradit zálohy na stočné - musí
osobně nebo písemně (emailem) - požádat na Obecním úřadu Chožov – o
vygenerování variabilního symbolu (VS)- na úhradu záloh na stočné
 Zálohy na stočné je možné hradit:
1) bezhotovostně – trvalým příkazem na účet
2) v hotovosti do pokladny na Obecním úřadu Chožov
3) složenkou
Vyúčtování stočného – fakturační období 1x ročně za odečtové období stanovené
dodavatelem - za rok 2016 bude stočné vybíráno v prvním čtvrtletí r. 2017.
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ODPADY – ODPADY -ODPADY- ODPADY A ZASE TY ODPADY!!!
Tříděním odpadu – šetří obec tisíce!
Náklady na odpadové hospodářství obce v letech:
2009 2010 2011 2012
Celkové náklady v tis. Kč:
517
491
564
471

2013
422

2014
396

Při kontrole využívání kontejnerů na separovaný odpad neustále řešíme – nesešlápnuté PET
lahve, nerozložené papírové obaly od elektroniky, grilů, domácí odpad v kontejneru na sklo
apod. Obec hradí za odvoz separovaného odpadu měsíčně cca 10 tis. Kč. Je na každém
občanovi, aby se v třídění odpadu choval zodpovědně a ekonomicky.
Opět upozorňujeme občany na možnost odběru barevných igelitových pytlů - ZDARMA
na Obecním úřadu Chožov:
Žluté

-

Oranžové
Šedé

-

veškeré vymyté kelímky od jogurtů, másel, salátů apod., láhve a kanystry
od drogerie, plastové hračky, polystyren, kbelíky, apod.,
krabice od džusů, mléka, vína - tetra paky
kovy – víčka od piva, alobal, obaly od kávy, brambůrků, konzervy,
paštiky, sáčky od koření, obaly od másla, Hery, apod.)

Pro informaci občanů - 2015 – jsme vytřídily 90 ks pytlů na kov – velký dík Vám, kteří jste se
naučili třídit i plechové obaly 
 nádoby na plech jsou umístěny - u každého sběrného místa s kontejnery na tříděný
odpad.
Informace o třídění též na úředních deskách a na - www.chozov.cz
Sběrové místo: žluté a oranžové pytle odkládat každý lichý týden ve středu
 Mnich. Týnec - pod kulturní dům,
 Třtěno - u mléčnice (kapličky)
 Chožov - bývalá mléčnice (u rybníka).

Ušetříte tím místo ve „vaší popelnici“ a budete šetřit i životní prostředí – děkujeme.
Odvoz vysloužilých elektrospotřebičů – po oznámení na Obecní úřad Chožov a po dohodě
odvezeme na sběrné místo – sklep kulturního domu v Mnichovském Týnci. Obec následně
zajišťuje ekologickou likvidaci nepotřebných elektrospotřebičů ve spolupráci s fi.
ELEKTROWIN, a. s.
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Ceník za odvoz a likvidaci na r. 2016 (ceny stejné jako v roce 2015)
Vývoz popelnic s četností 1 x 14 dnů – každou lichou středu
Popelnice je nutné vystavit před dům od ranních hodin!
popelnice 80 l (nádoba vlastní) vývoz

1 x 14 dnů
1x týdně
popelnice 80 l (nádoba pronájem) vývoz
1 x 14 dnů
1x týdně
popelnice 120 l (nádoba vlastní) - vývoz
1 x 14 dnů
1x týdně
popelnice 120 l (nádoba pronájem) - vývoz 1 x 14 dnů
1x týdně

(celoročně)
(celoročně)
(celoročně)
(celoročně)

1
1
1
1
1
2
1
2

076,650,194,768,327,152,458,283,-

Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok

pytle o objemu 110 l pro směsný komunální odpad - 62,- Kč/ks
pytle o objemu 60 l pro směsný komunální odpad - 35,- Kč/ks
Žádáme občany, aby poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu uhradili
na Obecním úřadu Chožov - nejpozději do 31. 3. 2016

Děkujeme všem občanům, kteří své okolí udržují v pořádku a nesníží se k tomu, aby odpad
vyhazovali v okolí našich obcí.
Upozornění majitelům psů:
Pro všechny majitele psů platí obecně závazná vyhláška - č.1/2011 o místním poplatku ze
psů. Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Poplatníkem je držitel psa.
Sazba poplatku za kalendářní rok:
 za psa 100,- Kč (za prvního) 150,- Kč (za druhého a každého dalšího) – 50% sleva
pro osoby, které požívají invalidní, starobní, vdovský důchod, který je jediným
zdrojem příjmů.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2016
Při venčení psů nezapomínejte odklízet psí exkrementy. Děkujeme.
Neposlušný pes se vám může pořádně prodražit. Absolutně totiž ručíte za veškerou škodu,
kterou napáchá – když někoho pokouše, i když rozbije věci v obchodě. A to i ve chvíli, kdy
nic nezanedbáte nebo pro něj seženete hlídače. Jediná možnost, jak si v takové situaci
alespoň trochu ulehčit, je pojištění odpovědnosti za škodu
Zdroj: http://www.lidovky.cz/12-dil-kurzu-pravni-sebeobrany-skody-zpusobene-zviretem-zazvire-vzdy-ruci-vlastnik-gmw-/zpravy-domov.aspx?c=A160203_191123_ln_domov_lx
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Významné životní výročí v roce 2015 oslavili tito naši spoluobčané:

Vladimír Otoupal
Jiří Hora
Juraj Pohlodko
Naděžda Vildomcová

Viliam Bady
Jiřina Marzinová
Valerie Badyová
Jiřina Formánková
Jiří Vildomec
Vladimír Plaček
Ladislav Müller

Helena Beerová
František Blovský
Jindřich Hacker
Jiří Koutný
Eva Jurníková
Libuše Kuchařová

Terezie Koubková
Marie Kohlíčková
František Dvořák
Jaroslav Koubek
Čestmír Ekrt
Marie Jindřichová
Jiří Vydra

Iva Bulantová
Bohumil Šlik

Všem jubilantům přejeme k životnímu výročí hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let života.
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Na podzim loňského roku jsme navázali (po delší odmlce 8 let)- na obnovenou tradici vítání
nově narozených občánků – a že jich bylo požehnaně. Bylo nám milým potěšením přivítat
do života v našich obcích tyto občánky:
Chožov:

Třtěno:

Přemysl Paták
Sarah Hajská
Ellen Andrásová
Stanislav Kříž

Márinka Babická
Jan Tichý
Barborka Hasenöhrlová
Ondřej Mokráň
Jakub Jandura
Andrejka Vainertová
Mnichovský Týnec:

Anetka Valentová

Ony se narodily, aby se staly pokračovately Vašeho rodu a nositeli jména svých rodičů.
Vážení rodiče – vychovávejte své děti k lásce svým bližním, v lásce k poctivé práci, učte je
milovat přírodu, spravedlnost. Buďte svým dětem vždy dobrým příkladem a najděte v sobě
vždy sílu i ve chvílích těžkých – jednat laskavě, citlivě a uvážlivě.
Věřím, že mnozí z nich zůstanou žít v naší krásné obci a založí si zde svoji rodinu, a Ti co tu
žít nebudou, aby se rády a často vracely.
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Malé ohlédnutí za Vesnickou olympiádou Mikroregionu Perucko
V rámci oslav desátého výročí založení Mikroregionu Perucko se o druhé srpnové sobotě uskutečnil
již osmý ročník vesnické olympiády pod heslem "Mezi námi obcemi", která si u členských obcí tohoto
sdružení získala již takovou oblibu, že i přes letošní tropické léto nastoupilo ke sportovně-zábavnému
klání deset soutěžních družstev, z německého partnerského Leubsdorfu přijela pětatřicetičlenná
delegace včetně orchestru Fanfarenzug, a přihlížet přišly na dvě stovky návštěvníků.
Místem konání byla krásná obec Chožov a hlavním organizátorem paní starostka Miroslava
Otoupalová, která se svým týmem připravila nápaditý a velmi dynamický celodenní program.
S mírným zpožděním, než dorazil německý autobus objížďkou Českým středohořím, když v sousední
vsi neprojel pod nízkým mostem, se o slavnostní nástup postaral řízným pochodem orchestr
Fanfarenzug. Po zahajovacích projevech paní starostky Chožova Miroslavy Otoupalové, pana
předsedy mikroregionu Jaroslava Vlasáka a německých přátel, v nichž zaznělo v Češtině i Němčině
mj. vřelé přivítání a slova díků zakladateli Mikroregionu Perucko a rodáku z Chožova Josefu
Vilhelmovi i všem přítomným, jakož i konstatování úspěšnosti Česko-německého partnerství, které je
letos také desetileté, předali němečtí přátelé drobné dárky a pozornost pak již patřila nastoupeným
družstvům. S radostí byla prvně konstatována i přítomnost Peruce, které to ve žlutém moc slušelo.
Soutěžní disciplíny byly opravdu zábavné, zahájil je minifotbal v bumperballech a dále se jednalo
např. o hru Michellangelo, při níž soutěžící za zdolávání různých překážek malovali obraz "Adam
a Eva", ve hře "Dobytí Severního pólu" se družstvo rozdělilo na psy, jezdce a podavače, aby se pak
ve velké hromadě hasičského sněhu hledaly tenisové míčky, či "lyžovačka" a "břišní tanec", které
také nabízely svou veselou extravaganci.
Společně se dobře bavili soutěžící i diváci, což vytvořilo pěknou kompaktní atmosféru, kterou svými
vstupy vhodně doplňoval přítomný moderátor. Mezi návštěvníky byla i řada českých a německých
starostů a místostarostů, pro něž byla rovněž připravena důmyslná disciplína "Sníst borůvkové
koláče s rukama za zády". Starostové a místostarostové se snažili - a i zde bylo o zábavu postaráno.
Disciplínu "Střelba z kuše ku ptáku", zahájil důstojně střelecký král ze střeleckého spolku německých
partnerů Helmut Heinze zásahem přímo do srdce dřevěného opeřence, který byl terčem soutěže,
převzaté před dvěma lety od německých přátel, kteří k ní loni v Košticích darovali putovní pohár
a letos lehkou kuši.
Gradující program, prokládaný ráznými vstupy orchestru Fanfarenzug pokračoval ještě mnohým
dalším, zazpívat přišel „Zlatý Elvis“ a dobře chutnaly také řízky, klobásky a koláče.
Vesnická olympiáda Mikroregionu Perucko byla vtipná, nápaditá čili nádherná.
S ohledem na extrémní počasí, kdy se jednalo o nejteplejší den roku 2015 – jak ocenit snahu všech
soutěžících spravedlivě? O to se postarali divocí motorkáři, když listinu s pořadím vytrhli
moderátorovi z rukou a ujeli s ní – Co teď? Za odvedené výkony si medaile zaslouží všichni
účastníci, kteří společně dokázali, že se v této době tabletů, nekonečných TV seriálů lidé dokáží sami
mezi sebou nádherně pobavit.
Soutěžní družstva Chožov 1, Chožov 2, Koštice, Orasice, Peruc, Slavětín, Třtěno, Veltěže, Vršovice a
Žerotín, stejně jako celá německá delegace a na dvě stovky návštěvníků se loučili s úsměvem a
ujištěním - příště přijdeme zas...
Brigita Janovská
Překladatelka Mikroregionu Perucko

Děkuji všem, kteří se na akci podíleli a svou ochotou a vstřícností přispěli k zdárnému
průběhu akce a vzorné reprezentaci obce Chožov – velký dík.
Miroslava Otoupalová
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Starostka obce

Poděkování patří i sponzorům:
S žádostí o finanční příspěvek jsme oslovili cca 40 potencionálních sponzorů.
Sponzorský dar poskytli:


1.SčV, a.s.; ZD Orasice; Marius Pedersen, a. s.; Ekostavby Louny, a. s.;
Lounská stavební, s.r.o.; Pivovar Heineken (Louny)

 p. Mašanský Vlastimil; p. András Petr; p. Rychtr Jan; JUDr. Jaroslav Verner
Obec Chožov děkuje touto cestou sponzorům, kteří neváhali a obci Chožov přispěli na
financování Vesnické olympiády v r. 2015.

Co nás čeká v roce 2016:


V současné době realizujeme ve všech třech našich o obcích nové kontejnerové stání
včetně přístřešků – na jaře budou dokončeny terénní úpravy a provedena výsadba
zeleně – věříme, že tato úprava přispěje k lepšímu vzhledu kontejnerových stání.



Upozornění pro občany obce Chožov:
o kontejnery na tříděný odpad umístěné před pohostinstvím U Lípy – budou
přemístěny na zadní stranu této budovy – směr fara.



Upozornění pro občany obce Třtěna:
o kontejnery na tříděný odpad budou přemístěny k bývalé otočce autobusu.



V obci Mnichovský Týnec:
o plánujeme změnu umístění kontejnerů na tříděný odpad – uvítáme náměty
občanů
o budeme realizovat celkovou úpravu prostředí u pomníku legionářů – obětí l.
světové války.



„Revitalizace zeleně v obci Chožov, Třtěno a Mnichovský Týnec“ - obec bude podávat
žádosti o dotaci. V případě, že budeme s žádostí úspěšní - samotná realizace přichází
v úvahu na přelomu r. 2016/2017.



Vzhledem k informaci od ČEZ Distribuce, a.s., že v obci Třtěno bude v roce 2017 probíhat kompletní rekonstrukce sítě NN (stávající volné vedení bude demontováno
včetně sloupů, střešníků, konzol apod. a nahrazeno kabelem v zemi) - byla obec
požádána o odložení plánované výstavby chodníků. V obci v této souvislosti proběhne
i výstavba nového veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu.



V obci Chožov – bude od r. 2018 probíhat po etapách také rekonstrukce sítě NN –
uložením kabelu do země. Pozn. o rekonstrukci sítí NN obec usilovala dlouhé 4 roky.



Obec plánuje zakoupení 6 ks venkovních posilovacích strojů (do každé obce 2 ks) –
pro mládež i seniory. Posilovací stroje budou umístěny na místech, kde nyní máme
herní prvky pro děti.



V čp. 155 Chožov (bývalá školka) – bude realizována výměna oken.
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Obecní úřad Chožov – plánuje změnu vytápění ze současných přímotopných panelů
za tepelné čerpadlo – vzduch – voda. V současné době probíhá VŘ na dodavatele.



Obec podala žádost o dotaci na Ústecký kraj - na opravu hřbitovní zdi v Chožově.



Plánujeme zakoupení kontejnerového nosiče včetně kontejnerů – na likvidaci
biologického odpadu. Po loňské dobré zkušenosti - budou mít občané i v letošním
roce (od dubna 2016) - možnost odkládat biologický odpad na přistavený vlek.



Dne 5. 3. 2016 (sobota) pořádá obec Chožov v KD Třtěno od 14:00 hod. – tradiční
oslavu Mezinárodního dne žen.



Dne 19. 3. 2016 (sobota) – pořádá SDH Třtěno v KD Třtěno od 15:00 hod. Dětský
karneval.



Dne 17. dubna 2016 (neděle) – pořádá Obec Chožov – zájezd do Prahy – divadla
Broadway - na muzikál – MÝDLOVÝ PRINC - celým dílem budou provázet známé hity
Václava Neckáře, který si v muzikálu zahraje jednu z klíčových postav, dále hrají:
Martin Dejdar, Sagvan Tofi, Martin Písařík, Tereza Kostková, Jitka Schneiderová, Aleš
Háma a jiní. Obec hradí dopravu, zájemci hradí vstupenku v ceně 285,- Kč.
– Zájemci se mohou hlásit do 10. dubna 2016 - na Obecním úřadu Chožov –
podmínkou přihlášení je úhrada vstupenky.



Otevírací doba místní knihovny - Obecní úřad Chožov – každý pátek 16:00 – 18:00.
Část knih se pravidelně čtvrtletně obměňuje, je možné zapůjčit si týdeník - Tina
a nově d Test - každý měsíc časopis plný testů a rad pro spotřebitele.
o uvítáme Vaše případné náměty i nápady na oživení činnosti naší knihovny.



Na webových stránkách obce – www.chozov.cz – v záložce “Kroniky“ – jsou
umístěny odkazy na digitalizované kroniky našich obcí - doporučujeme k nahlédnutí.



Otevírací doba České pošty: Chožov – Partner - Po – Pá – 13:00 - 17:00 hod.
o Nová služba pro občany: dobíjení telefonů na mobilní operátory, prodej
stíracích losů



Kadeřnictví v Chožově čp. 71 (bývalá škola) – dámské, pánské, děti
otevírací doba – po tel. domluvě – tel. č. 739 314 854.



SMS služba - od 01/2016 zasílá obec občanům důležité informace před SMS zprávy.



Kotlíkové dotace – informace na: www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace nebo fi.
ANTHOZA - sídlo Třtěno – vyřídí vše od „papírů“ až po peníze.
Kontakty: anthoza.podpora@post.cz, tel. 774 707 002
Dotaci je možné čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech.
Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou
otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování
dokumentace.

Vážení občané, uvítáme Vaše náměty, postřehy, ale i kritiku na vylepšení prostředí našich
obcí.
Děkujeme – vaši zastupitelé.
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Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006

Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.

Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez
ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí
včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např.
dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem.
Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už
fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek
a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů,
kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže
situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí
traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku
mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou
situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund
Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .
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