20. 1.		 Ples města Chodova
27. 1.		 Výstava drůbeže, holubů, králíků a exotů
28. 1.		 Maškarní karneval DDM Bludiště
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Zprávy z města

Město čeká řada investic

Vážení čtenáři, na
tomto místě bývá pravidelná rubrika K věci.
V lednovém vydání
jsme však opět udělali
výjimku a místo glosy
starosty či jeho zástupce přinášíme na úvod
nového roku krátký bilanční rozhovor se starostou Chodova Patrikem Pizingerem.
Jaký byl podle Vás uplynulý rok pro Chodov a jeho obyvatele?
Troufnu si říci, že rokem úspěšným. Podařilo
se realizovat investice za bezmála 70 mil. korun,
a to bez toho, abychom si jako město museli brát
úvěr. Vše jsme zvládli z vlastních prostředků. Podařilo se nám plnit náš rozpočet. Ale nejenom
investice znamenají úspěch. Dařilo se našim
sportovním a dalším volnočasovým organizacím. Celé město se dokázalo spojit ve sbírce na
nové zvony do kostela sv. Vavřince.
Zastupitelé v polovině prosince schválili
rozpočet na rok 2018. Je Chodov stále finančně zdravým městem?
Ano. I příští rok můžeme uvažovat o řadě investic bez toho, abychom se museli jako město
zadlužit. Zároveň ale držíme stálé finanční rezervy tak, aby město mělo dostatek peněz do budoucna
Můžete popsat nejzásadnější investice,
které město na rok 2018 naplánovalo?
Budeme hodně investovat do našeho majetku. Celkovou rekonstrukcí projde ulice Nerudova, vybuduje se chodník ve Vintířovské ulici na
osadu. Bude zpracován projekt na rekonstrukci
objektu Dukelských hrdinů - přestavba na základní uměleckou školu. Základní školy v Husově
a Školní ulici dostanou nové fasády. Dojde k zateplení fasády radnice. Vedle toho se bude ve
stejném rozsahu jako v minulých letech pokračovat v opravách chodníků a veřejného osvětlení. Na Bílé vodě se doplní další prvky vybavení
pro komfort návštěvníků, například převlékárny. Pro milovníky skateboardu a kol bude pod
hrází na Bílé vodě vybudována dráha, tak zvaný
Pumptrack. Na městském hřbitově budou vybudována nová kolumbária.
V těchto dnech začalo platit opatření
obecné povahy, které omezuje doplatky na
bydlení. O co se konkrétně jedná a jak bude

opatření vypadat v praxi?
Tímto opatřením chceme omezit obchodování s dávkami a příliv nových problematických lidí
do Chodova. V praxi to znamená, že kdo se do
Chodova přistěhuje pouze z toho důvodu, že mu
zde někdo nabídl bydlení, na které získá dávky,
tak bude mít smůlu. Na tuto dávku - doplatek na
bydlení - nebude mít nárok.
V Chodově zkrachovala pekárna Pekosa.
Podepsalo se to nějak na životě ve městě?
Ano, byť asi ne tak katastrofálně, jak jsme se
obávali. V současné době nás trápí opuštěný
areál této bývalé pekárny v Karlovarské ulici. Jako
město jsme také aktivně vstoupili do celé situace odkoupením areálu ve Dvořákově ulici. Zde
by snad mohla vzniknout nová knihovna. Stále
citelný je také výpadek v zásobování pečivem
pro obyvatele města, ale už se to postupně lepší
a místní obchody a podnikatelé již aktivně tuto
situaci řeší a za to jim patří určitě poděkování.
Letos nás čekají komunální volby. Když se
ohlédnete za uplynulým volebním obdobím,
co si myslíte, že se povedlo?
Nechci zde šířit samochválu. To, co se povedlo,
je společným dílem všech, co se starají o město,
a bez podpory kolegů v radě města a zastupitelstvu města by se řada věcí nemohla realizovat.
Konkrétně jsem rád, že se podařilo postupně
zrevitalizovat všechny naše mateřské školy. Velkou radost mám z dokončené přístavby Základní
školy J. A. Komenského. Podařilo se zachránit
soubor obrazů křížové cesty. Sportovní areál
Chodov je dnes moderním sportovištěm, které
nabízí důstojné zázemí pro sportovce a návštěvníky. Celkově mám radost z toho, že Chodov je
dnes v našem kraji vnímán jako fungující, moderní a příjemné město.
A kde zůstávají nějaké resty, popřípadě kde
je třeba ještě přidat?
Určitě v bydlení. Snad se nám již podaří posunout v přípravě pozemků pro individuální rodinnou výstavbu tak, že již v roce 2019 budeme
moci prodat první pozemky v lokalitě za kostelem. V oblasti bytové výstavby bych rád, aby se
podařilo znovu rozjet výstavbu nových, moderních bytů. Samostatným bodem je poté potřeba
města vybudovat důstojné bydlení pro seniory,
tak aby mohli samostatně bydlet v cenově dostupných bytech. V oblasti bezpečnosti se i nadále budeme potýkat s tím, co dnešní doba bohužel přináší. 
Pokračování na straně 5
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Kino promítá v lepší 3D
technologii

Instalace nového plátna v chodovském kině. 

Návštěvníci chodovského kina v Kulturním
a společenském středisku (KASS) si mohou od
poloviny prosince užít kvalitnějšího filmového
zážitku. V rámci modernizace kina pořídil KASS
nové promítací plátno a 3D brýle. Drobných
úprav se dočkal i projektor.
„Plátno už nainstalovala odborná firma. Nyní
nabízíme lepší a jasnější obraz, a to i při 3D
formátu,“ uvedl jednatel KASSu Jiří Spěváček.
Novinkou jsou i lehké 3D brýle, které KASS
nabízí také v dětské velikosti. Brýle je možné
zakoupit v pokladně kina za 30 korun. „Návštěvníci si je pak mohou odnést domů a brát
na každé další 3D představení,“ doplnil jednatel.
Za dobu existence kina v KASSu se jedná
už o třetí plátno. To staré bude nyní sloužit ve
společenském sálu kulturního střediska pro případné projekce.
(mák)

Nejlepší sportovci roku 2017

Město Chodov oceňuje nejlepší sportovce již 24 let. S koncem roku 2017 se uzavřela
i další sportovní sezóna. Také sledujete úspěchy chodovských sportovců? Pomozte nám
s výběrem těch, kteří si ocenění Sportovec

|Foto: Martin Polák

roku 2017 zaslouží. Své návrhy nám, prosím,
předejte do 15. ledna 2018 - v návrhu uveďte
jméno a příjmení sportovce ( jednotlivci - mládež nebo dospělí, kolektivy - mládež nebo
dospělí, trenéři, osobnost sportu), adresu jeho
bydliště a krátkou charakteristiku s uvedením
sportovních výsledků v roce 2017. U kolektivů
uveďte jména všech členů a určete jednoho,
který v případě ohodnocení převezme cenu za
kolektiv. Návrhy adresujte odboru školství, kultury a vnitřních věcí Městského úřadu Chodov
nebo zašlete e-mailem na adresu: klasterkova@mestochodov.cz.

Hana Zapfová, vedoucí OŠKV

Uzavření úřadu pro veřejnost

Městský úřad v Chodově informuje, že z provozních důvodů bude pro veřejnost uzavřen dne
29. 12. 2017 po celý den a dne 2. 1. 2018 bude
provoz úřadu omezen kvůli převádění softwarových úloh z roku 2017 na rok 2018, z tohoto
důvodu nebudou v provozu pokladny do 12:30
hod.
Omlouváme se občanům za možné komplikace a děkujeme za pochopení.

Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu
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Otázka měsíce

Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup
Město
pořídilo
do školní jídelny
moderní kompostér. Kolik peněz si
tato investice vyžádala a jaké bude
jeho praktické využití?
Tento měsíc bych
chtěl představit ve své pravidelné rubrice
nový elektrický kompostér Green Good
30, který byl pořízen na přelomu měsíců
října a listopadu z důvodu lepší likvidace
kuchyňského odpadu. Kompostér zvládne přeměnit veškerý odpad včetně kostí
a skořápek na certifikovaný hygienizovaný substrát připomínající svým složením
suchou hlínu. V rámci environmentální
výchovy bude tento substrát využit jako
hnojivo pro potřeby všech našich školských
zařízení. Děti se tak budou moci na vlastní
oči přesvědčit o tom nejpřirozenějším koloběhu přírody – to, co si člověk z přírody vezme, je schopen zase navrátit. Tímto
krokem se dále eliminují náklady na svoz
či nezbytné chlazení původního gastro odpadu. Pořizovací náklady kompostéru činily
zhruba 678.000,- Kč a dalších 30.000,- bylo
vynaloženo na stavební práce související
s umístěním a provozem kompostéru. Závěrem bych chtěl osobně poděkovat našim
dobrovolným hasičům, kteří se bravurně
zhostili nelehkého úkolu přestěhovat tento objemný stroj o hmotnosti půl tuny do
sklepa školní jídelny. 
(mák)
Pokračování ze strany 3
Rád bych také postupně začal s revitalizací
sídlišť, tak jak máme zpracované projekty. Konkrétně pro sídliště v ulici Tovární, Jiráskova, Husova. No a nemalým úkolem do budoucna je
poprat se s parkováním ve městě.
V posledním bilančním rozhovoru jsme
mluvili o plánované revitalizaci lesoparku
a likvidaci úložiště dehtových kalů. Nastal
v této oblasti nějaký posun?
Ano, obě akce by se měly zahájit v únoru 2018.
Revitalizace lesoparku tak bude pokračovat až
do roku 2019. Likvidace dehtových kalů ve Staré
Chodovské by se měla podařit tak, že již v létě
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2018 by mohla být provedena větší část prací,
a Chodov by se tak nemusel obávat problému se
zápachem jako před několika lety.
Tradiční otázka, která směřuje na spor
s Marservisem. Je už na dohled řešení celé
situace?
Je to smutný příběh. Ono už je to vlastně vyřešeno - město vyhrálo všechny soudní spory,
včetně toho o určení vlastnictví k teplofikačnímu
majetku. Bohužel právní systém v České republice umožňuje i nadále pro nás nepřijatelný stav,
kdy společnost Marservis i nadále se souhlasem
Energetického regulačního úřadu provozuje náš
majetek a vydělává na něm, neplatí nám nájem
a ani nám jej nevrací. Je to smutná vizitka České
republiky. Nicméně bojujeme a snad již v roce
2018 budeme moci svěřit provoz celého teplofikačního systému do rukou naší městské společnosti Teplo Chodov, s.r.o.
Všeobecně se o Vás ví, že pravidelně běháte. Kolik máte za sebou kilometrů a maratonů?
Sport, konkrétně běh, jsem si zamiloval. Společně s přáteli z Maraton teamu ŠAK Chodov
jsem letos absolvoval a dokončil maraton ve
Vídni. Rok 2018 uzavřu s více jak dvěma tisíci kilometrů.
Co byste Chodovákům do nadcházejícího
roku popřál?
Hlavně hodně zdraví. Přeji všem obyvatelům
Chodova, ať se jim v roce 2018 daří, jsou spokojeni a daří se i jejich rodinám. 
(mák)

Pečovatelská služba má nová auta

Nové automobily pro rozvoz obědů a dopravu
klientů dostala chodovská pečovatelská služba.
Původní vůz VW Caddy s termonástavbou pro
přepravu teplých jídel byl v permanentním provozu už od roku 2005, což se podepsalo na jeho
spolehlivosti. Podle požadavku pečovatelské
služby jej město nahradilo autem stejné značky.
V rozpočtu si na jeho nákup připravilo necelých
600 tisíc korun.
O polovinu méně pak zaplatil Chodov za druhý vůz, a to Škodu Fabia combi. Ten primárně
slouží pro přepravu klientů k lékaři či na úřady.
„Není to obdoba senior taxi, auto je určené pro
předem naplánované úkony pečovatelské služby,“ poznamenal starosta Patrik Pizinger.
Dosluhující škodovku z roku 2009 chtěla radnice vyměnit až v průběhu roku 2018, nákup však
urychlila dopravní nehoda, po níž zůstala na autě
poničená karosérie.
(mák)
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Projekt města – dluhová poradna

Za uplynulý rok bylo odvedeno v dluhové
poradně opravdu hodně práce, pracovníci poradili a pomohli s finančními problémy
spoustě obyvatel našeho města. Za to bychom jim chtěli poděkovat. I v letošním roce
budou ve své činnosti pokračovat každé
pondělí a středu od 15 do 17 hodin v přízemí městského úřadu. Proto vůbec neváhejte
a přijďte se poradit. K dispozici je právník a
finanční specialista.
Řešte své finance dříve, než bude pozdě.

Pracovníci sociálního odboru a dluhové poradny Vám přejí mnoho štěstí do nového roku
a hlavně žádné finanční problémy.
Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních věcí

Plavání seniorů

Odbor sociálních věcí oznamuje seniorům města, že se i v roce 2018 bude jezdit plavat do bazénového centra u multifunkční KV Areny v Karlových Varech. Na rok 2018 jsou stanoveny tyto
termíny: 11. ledna, 8. února, 8. března, 12. dubna, 10. května, 14. června, 13. září, 11. října, 8.
listopadu, 13. prosince.
Doba plavání je domluvena od 10 do 12:00 hod.
Doprava je zajištěna autobusem, který bude přistaven na autobusovém nádraží v Chodově. Pravidelný odjezd je v 9.30 hodin z Chodova, zpět ve
12.15 hodin od bazénu.
Odbor sociálních věcí si dovoluje požádat
účastníky, aby si připravili přesně částku 75,- Kč na
vstupné, která je vybírána přímo v autobuse pro
urychlení odbavení při vstupu do bazénu. Doprava
je zdarma. Těšíme se na Vaši účast.

Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Hejtmanka ocenila lékaře
Ondřeje Farku

Lékař Ondřej Farka, který má v Chodově řadu
let soukromou praxi, získal v rámci prvního ročníku ankety „Zdravotník Karlovarského kraje 2017“
mimořádné ocenění hejtmanky.
Pediatr, alergolog a imunolog si vysloužil uznání za dlouholetou profesionální práci pediatra a
rovněž alergologa, empatický přístup k dětským

pacientům a jejich rodičům a provozování dnes
již bývalého klubu alergiků a astmatiků.
Do ankety bylo možné nominovat zdravotníky,
kteří poskytují své služby na území Karlovarského
kraje, a to v nemocnicích, privátních ambulancích, lázních i ostatních zařízeních. „Naší snahou
je vyzdvihnout a ocenit nelehkou práci a nasazení těch, kteří dennodenně pomáhají zachraňovat
lidské životy a starají se o zdraví našich obyvatel.
Dělají to mnohdy na úkor svého volného času
s vypětím všech sil. Nejenom oceněným, ale
všem našim zdravotníkům patří mé velké poděkování,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.
Slavnostní ceremoniál se konal v sobotu
2. prosince v prostorách Městského domu kultury v Sokolově.
Další informace a kompletní seznam oceněných naleznete na webových stránkách karlovarského krajského úřadu.
(mák)

Chodovská kronika opět
zabodovala

Chodovská kronika opět patří mezi
špičky v regionu.
V soutěži O nejlepší
kroniku Karlovarského kraje za rok 2015
získala druhé místo.
Rok předtím skončila na třetím místě.
Vítěznou se stala
kronika města Cheb, třetí příčku obsadila kronika obce Andělská Hora.
„Naší snahou je ocenit a podpořit náročnou
práci městských a obecních kronikářů a upozornit veřejnost na význam kronik,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje Daniela Seifertová, která v rámci semináře kronikářů
v Chodově ocenění předávala.
„Jsem mile překvapena, potěšilo mě to,“ řekla
po vyhlášení Jitka Hloušková (na snímku vpravo). Ta chodovskou kroniku píše už od roku
2009.
Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 9 kronik z regionu. Odborná porota,
v níž zasedli ředitelé příspěvkových organizací
z oblasti kultury a členové Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči,
posuzovala nejenom přehlednost kronik, ale
také jejich výtvarné pojetí či vedení doprovodné
dokumentace.
(mák)
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Staroměstský advent
okořenili čerti

Waldsassenští čerti zaujali malé i velké návštěvníky Staroměstského adventu.

Vánoční koledy v podání kapely Alison a pěveckého sboru chodovské ZUŠ, teplý svařák
v limitované edici hrnků s motivem nových chodovských zvonů či slavnostní rozsvícení vánoční
výzdoby města. To byl jen malý zlomek toho, co
čekalo na návštěvníky tradičního Staroměstského adventu, který se konal začátkem prosince ve
Staroměstské ulici.
Novinkou letos byli čerti z Waldsassenu v doprovodu čarodějnice, kteří se se zájemci z řad
dětí i dospělých ochotně fotili v zahradě obřadní
síně.
V řadě stánků s dobrotami a vánočním zbožím
bylo možné poprvé také najít pečené kaštany,
jež na grilu připravovali chodovští skauti. Návštěvníci měli možnost ochutnat perníčky, které
napekli v partnerském městě Waldsassen.
Nechyběl oblíbený příchod svaté Barbory
v doprovodu členů hornického spolku Solles
a nakrojení vánoční štóly. Závěr akce pak v kostele svatého Vavřince zpříjemnil koncert Hudby
Hradní stráže a Policie ČR. Ještě předtím zaznělo
na pódiu vánoční pásmo skladeb v podání bigbandu Červení panteři. 
(mák)

|Foto: Martin Polák

Chodov má nového asistenta
prevence kriminality

Nový asistent prevence kriminality začal
působit od počátku prosince v okolí KASSu,
parku a přilehlých ulicích. V uvedené lokalitě
by měl tento krok podle vedení města zajistit
větší klid.
„Řešili jsme tam už řadu stížností. Sami vnímáme, že pocit bezpečí tam není takový, jaký
bychom si přáli,“ vysvětlil novinku starosta
Chodova Patrik Pizinger.
Pozici asistenta vykonává dnes už bývalý
strážník chodovské městské policie, který u ní
sloužil více než dvacet let.
„Může tak zúročit své bohaté zkušenosti,“
poznamenal starosta s tím, že od letošního
léta je v místě zvýšený dozor strážníků i policistů.
Kancelář s potřebným zázemím má asistent
přímo v KASSu. V průběhu příštího roku mu
mají začít pomáhat další kolegové. „Rádi bychom získali až čtyři asistenty, kteří by v lokalitě působili trvale přes den,“ doplnil Patrik
Pizinger.
Město nechce jít cestou dotačního projektu
a další kandidáty na asistenta bude hledat ve
spolupráci s úřadem práce. 
(mák)

8

Zprávy z města

Strážníci slavili čtvrt století

Ladislav Staněk (vlevo) předává kolegům veteránský odznak 

Už pětadvacet let hlídkují v ulicích Chodova městští policisté. Strážníci si své výročí
připomněli v závěru prosince.
Na neformální oslavu pozvali bývalé velitele, vedení města a nedalekého Vintířova,
exstarosty Chodova, představitele Policie ČR,
chodovských hasičů a CHOTESu.
Velitel městské policie Ladislav Staněk
u této příležitosti ocenil veteránským odznakem šest svých kolegů, kteří v Chodově slouží od jejího založení. Ostatní strážníci a hosté dostali plaketu městské policie a pamětní
odznak.
Díky a uznání vyjádřil také starosta Patrik
Pizinger. „Oceňuji, že mí předchůdci měli
odvahu městskou policii v Chodově založit
a rozvíjet,“ poznamenal starosta. 
(mák)

ORL v Chodově ukončilo provoz

Ordinace ORL v chodovské poliklinice ukončila
provoz.
Pacienti se tak zatím musí obracet na nejbližší
zdravotnická zařízení v Karlových Varech či Sokolově. Vedení města nyní intenzivně jedná o zajištění ORL v Chodově. 
(mák)

|Foto: Martin Polák

Oelsnitz/Erzgebirge
pojmenuje po Chodově ulici

Německé partnerské město Oelsnitz/Erzgebirge pojmenuje jednu ze svých ulic po Chodově.
V druhém partnerském městě Waldsassenu
už Chodovská ulice (Chodauer Straße) existuje
dlouhá léta.
„Zastupitelé v Oelsnitz rozhodli, že nově
vzniklá ulice se bude jmenovat Chodovská ulice,“ potvrdil starosta Chodova Patrik Pizinger
s tím, že Chodov si tak připomínají už oba naši
partneři.
„Zároveň bych chtěl informovat o další události z našeho partnerského města. Dlouholetý,
dnes už bývalý starosta Hans-Ludwig Richter
získal v těchto dnech čestné občanství města
Oelsnitz/Erzgebirge. Po několika desetiletích je
to teprve druhý občan, kterému bylo toto ocenění uděleno,“ doplnil Patrik Pizinger.
S Oelsnitz/Erzgebirge spolupracuje Chodov na partnerské úrovni už více než deset
let. Waldsassen je oficiálním partnerem o něco
mladším, smlouvu o spolupráci představitelé
měst podepsali v lednu roku 2015. 
(mák)

9

Zprávy z města

Bioodpady v zimním období

V listopadu byly naposledy
vyvezeny nádoby na bioodpad
v týdenním režimu.
Od prosince do března
bude probíhat vývoz nádob
na bioodpad jednou za měsíc.
Svoz od rodinných domů proběhne ve dnech 27. prosince, 24. ledna, 21. února a 21. března. Zahrádkářské osady budou sváženy po čtyřech týdnech od posledního vývozu.
Od 1. 4. 2018 bude opět vývoz odpadu v intervalu jednou týdně.

Ilona Nehybová, správa majetku města

Gratulace

Dne 28. ledna 2018 slaví 85. narozeniny
Otýlie Černová
Hodně štěstí, zdraví a životního optimismu
jí do dalších let přejí
syn Štefan, nevěsta Boženka a přítel Jarda s Jirkou.

ZŠ J. A. Komenského
Okresní finále florbalu mladších žáků

V úterý 5. 12. 2017 se v Březové představilo
družstvo mladších kluků ve složení: Tomáš Podolník, Filip Ngueyen Due Tiep, Jakub Sikora,
Zdeněk Rechtorík, Aleš Olšan, Marek Grasu, Filip Galla, Karel Frolík, Jan Beneš a Lukáš Franče.
Toto družstvo přehrálo ZŠ Běžeckou, poté ZŠ
Kraslice a ZŠ Horní Slavkov. Ve finálovém boji
narazilo na ZŠ Švabinského. Zde v prvním poločase prohrávalo 3:1, ale ohromný finiš přinesl
snížení a poté 19 vteřin před koncem vyrovnání,
které mám stačilo k vítězství a titulu přeborníka
okresu. Spolu s titulem i k možnosti bojovat mezi
6 nejlepšími družstvy KV kraje v krajském finále, které proběhne v lednu v Karlových Varech.
Poděkování patří všem trenérům a klukům, hrajícím krásnou a férovou hru.  Mgr. Miloš Volek

Okresní finále florbalu mladších dívek

Ve středu 6.12.2017 se v multifunkční hale
v Březové u Sokolova konalo okresní kolo florbalu mladších dívek. Naše dívky hrající ve složení Horvátová, Kolářová, Jílková, Šavelová,
Palečková, Zapfová, Čedíková, Beňová, Čejková
a Zimmermanová zahájily turnaj remízou 3:3
s družstvem ZŠ Sokolov Běžecká. V dalších utkáních se děvčata o poznání lépe sehrála a doká-

zala zvítězit nad Kraslicemi a Horním Slavkovem
6:4 a 6:2. Nejtěžšími soupeřkami se pro nás stalo
družstvo ze ZŠ Sokolov Pionýrů, se kterým jsme
nakonec prohráli 2:4. Díky velmi dobré bilanci
zápasů (1 remíza, 2 výhry a jediná prohra) obsadily dívky úžasné 2. místo, které jim stačí k postupu do krajského kola této soutěže.

Mgr. Jan Merunka

Sbírka pro kojenecký ústav

V rámci projektu Hrdá škola, do něhož je naše
škola přihlášena, jsme v „Mikulášském týdnu“, od
4.12. do 8.12. uskutečnili DOBRÝ SKUTEK. Třídy se
mohly tohoto úkolu zhostit různým způsobem.
Většina školy se však zapojila do podpory sbírky
pro kojenecký ústav v Karlových Varech. Během
týdne jsme vybrali velké množství oblečení, plínek, plyšáků, hygienických utěrek a dalších věcí,
které osobně předáme kojeneckému ústavu. Poděkování zaslouží především třída 9.B pod vedením třídního učitele Mgr. Miloše Volka. Třída
je jednak iniciátorem zapojení školy do projektu, zároveň připravuje jednotlivé akce v měsíci,
dělá jim propagaci. Celý týden pak žáci této třídy
vybírali od svých spolužáků dary pro kojenecký
ústav. 
Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Čeps cup – prvenství v krajském finále

V pondělí 11. prosince se v sokolovské sportovní hale konalo okresní kolo školního florbalového
poháru ČEPS CUP. Pohár je určený výhradně pro
žáky prvního stupně.
Naši školu výborně reprezentoval tým Gepardi ve složení Nela Kořínková, David Forst, Adam
Ševc, Rudolf Voják, Martin Kabele, David Pacourek, Lukáš Kopecký a skvělý gólman Adam Zmuda. Od samého začátku nedali Gepardi soupeřům šanci a šli tvrdě do boje.
S celkovým skóre 20:1 se stali jednoznačnými
vítězi ve skupině a zajistili si postup do čtvrtfinále, odkud pokračovali do semifinále a následně
do finále. Ani ve finále si nenechali své prvenství
vzít a mohli se radovat nejen z prvního místa, ale
také z postupu do krajského kola poháru.
Všem sportovcům patří velké poděkování za
výbornou reprezentaci školy a za vzorné chování
během celé akce.
Lenka Kozumplíková

Poděkování chodovským hasičům

Děkujeme touto cestou chodovským hasičům
za přenesení nově zakoupeného kompostéru do
sklepních prostor naší školní jídelny. Stroj váží 500
kg a manipulace s ním není vůbec jednoduchá.
Více informací o kompostéru najdete na www.
zschodov.cz.
Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy
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Prvňáčci zpívali koledy

Desítky rodičů, prarodičů a kamarádů se přišly v polovině prosince podívat před budovu prvního stupně základní
školy ve Školní ulici na premiérové Vánoční zpívání prvňáčků. To připravily ve spolupráci s ostatními pedagogy
a zaměstnanci učitelky žáků 1. A a 1. B Romana Poláková a Věra Křížová, na housle je doprovodil kolega Pavel Beneš.
Krátké pásmo známých vánočních koled, které přítomní ocenili mohutným potleskem, uzavřelo podávání teplého
čaje. 
|Foto: Martin Polák

ZŠ Školní ulice
Hledáme učitele Aj, Pč, F

Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku
s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku
Aj převážně na II. stupni ZŠ, dále přijme učitele/
ku především pracovních činností a učitele/ku
fyziky. Další informace na tel. 352352290 nebo
u ředitele školy.

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Akce školy

V předvánoční době byla škola plná různých
akcí. Žáci několikrát navštívili městskou knihovnu
na různých besedách věnovaných tématu Vánoc
a adventu. V úterý 5.12. si žáčci 1. - 4. ročníků popovídali s čertem a Mikulášem o svých školních
prohřešcích a odpoledne se pak někteří ve školní družině vyřádili na „Čertovské diskotéce“. I na
druhém stupni si některé učitelky zahrály na čerty
a do hodin chodily za žáky s vkusnými červenými
rohy na hlavách.
Jako každý měsíc i v prosinci probíhaly besedy s velitelem městské policie panem Staňkem,
tentokráte na téma pyrotechnika a její nebezpe-

čí. Nesmíme také zapomenout na besedy Notes
strážníka Pavla věnované našim druháčkům. Žáci
devátých ročníků pokračují v návštěvách nedalekých firem a dále se zaměřují na různé testy
pomáhající jim k volbě budoucího povolání. Tentokrát se podívali do provozovny a výrobny firmy
SKF Lubrication Systems.
A zůstaňme u kultury, do divadla v Karlových
Varech vyrazily třídy 6.A a 9.B, které zhlédly poutavé představení „Jméno“. Naši sedmáci vyrazili
za kulturou do kláštera premonstrátů v Teplé,
kde na ně čekal kromě koncertu také program
v podobě prohlídky interiéru tohoto krásného
kláštera.

Cesta za předky

7. prosince obě třídy šestého ročníku navštívily
zajímavou interaktivní výstavu v karlovarském
muzeu, která se věnovala období pravěku
a osídlení našeho kraje. V rámci výstavy jsme si
tak mohli vyzkoušet rozdělat oheň pomocí luku
nebo tkát opasek na jednoduchém tkalcovském
stavu. Mnohé zaujalo vrtání dírky do kamenného
kladiva. Protože od rekonstrukce muzea to byla
naše první návštěva, využili jsme volného času
a prohlédli si celé muzeum a vyzkoušeli si někte-
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ré jeho novinky. Žáky například zaujala kukátka
instalovaná v mnoha místnostech. Po nahlédnutí
do drobného symbolu oka se divákovi najednou
promítl krásný komiks věnovaný tématu v dané
místnosti. S nadšením jsme také využili komentáře průvodkyně v místnosti věnované Karlovým
Varům a lázeňství, protože nám pěkně přiblížila
historii kolonády. Právě procházka po karlovarské
kolonádě a prohlídka vřídla byly další částí naší
exkurze.
Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Nejdecká ulice
Pomáháme lesním zvířátkům

ZŠ Husova ulice
Hledáme

Přijmeme na poloviční úvazek (0,5) asistenta
pedagoga na 1. stupeň ZŠ.
Informace podá na tel.352 352 390 ředitel školy.
Přejeme všem úspěšné vykročení do nového
roku.
Další informace o životě na naší škole najdete
na stránkách www.zs3chodov.cz.

Zážitkový den – čertí škola

Dne 5. prosince jsme na naší škole již tradičně
zahájili „ČERTÍ ŠKOLU“ v tělocvičně.
Zde proběhl rej nezbedných čertíků, čertic,
hodných andílků a Mikuláše. Pekelná porota
měla tentokráte velmi těžký úkol při výběru nejhezčích a nejoriginálnějších masek. Následně
se třídy 1. stupně proměnily v čertí školu, kde si
všichni plnili pekelné úkoly.
Nechyběla mikulášská nadílka. Celý den jsme si
tak všichni čertovsky užili.

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 jsme se my žáčci přípravné třídy a 1. stupně zúčastnili besedy s lesníky. Během hodiny jsme se dozvěděli tolik informací, že
bychom se hned mohli stát lesnickými pomocníky. Naučili jsme se poznávat zvuky lišky, divokého
prasete, srnce, jelena. Víme, kolik mláďat odchovají různé druhy lesní zvěře. Také čím se živí, jak
a kde žijí. Na vlastní oči jsme viděli lebky preparovaných zvířat a také jejich kožich. Beseda se nám
moc líbila a lesníkům jsme pokládali jednu otázku
za druhou a někteří z nás přidali i vlastní příběh ze
setkání s lesní zvěří. Kromě spousty učebních materiálů do tříd pro výuku prvouky a přírodovědy
jsme dostali smrček k vánoční výzdobě. Na oplátku jsme lesníkům odevzdali nasbírané kaštany
a sušené pečivo na přilepšenou pro lesní zvířátka.

Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Gymnázium & SOŠ Chodov
Setkání Ekoškol

Poděkování patří především rodičům za přípravu masek a maminkám, paní Süssenbeckové
a paní Jejkalové, za přípravu zdravých mikulášských balíčků. 
Mgr. Lenka Hrušková

Jako každý rok se dne 9. 11. 2017 uskutečnilo
setkání Ekoškol, tentokrát na naší škole. Pozvání
přijalo sedm Ekoškol z různých měst Karlovarského kraje. Školní Ekotým se postaral o program
v podobě soutěží, jejichž tématem byly problémy, kterými se Ekotým zabývá, například odpad,
prostředí školy, voda a energie.
Našim hostům jsme ve spolupráci s rodiči přichystali bohaté občerstvení. Nechyběly slané ani
sladké dobroty, a dokonce byly k dispozici i nápoje různých druhů.

Kulturní
servis
12
Další bod programu zařídila paní Eva Mašková z organizace Tereza, která Ekoškoly zaštiťuje.
Její workshop měl zábavnou formou naučit žáky
principu analýzy, monitorování a následného
zhotovení plánu. Každý tým dostal za úkol zanalyzovat a zmonitorovat imaginární školu, k čemuž byly potřeba lístečky poschovávané po naší
škole.
Žáci si vyzkoušeli i vyplňování pracovních listů,
které k práci členů Ekotýmů neoddělitelně patří. Na závěr každá skupinka vytvořila své vlastní
vyhodnocení, kde byly sepsány všechny klady a
zápory zjištěné při monitorování. Zde se velmi
projevila rozdílnost jednotlivých Ekotýmů, jelikož
co jeden tým považoval za zápor, mohl jiný klidně považovat za klad. Všechny výtvory se znamenitě povedly, členové Ekotýmů s nadšením
spolupracovali.
Paní Mašková nám poskytla mnoho pracovních listů s nápady z různých Ekoškol. Díky pracovním listům jsme si uvědomili, že i když každý
Ekotým pracuje jinak, naše cíle jsou společné
- naučit žáky nesobeckosti vůči přírodě, třídit
odpad, smýšlet ekologicky a tím se podílet na
vytvoření lepšího světa pro nás i naše potomky.
Tečkou za celým dnem bylo závěrečné vyhlášení vítězů námi pořádaných soutěží a rozloučení se se zástupci Ekoškol. Výherci si odnesli
sladkou odměnu, paní učitelky dostaly jako pozornost knihu o Chodově a další drobnosti, které
nám daroval Městský úřad v Chodově.
Na program paní Maškové i na soutěže připravené naší školou byly velmi pozitivní ohlasy.
Letošní setkání Ekoškol vnímáme jako přínosné
a doufáme, že stejný pocit mají i ostatní Ekoškoly. Měli jsme možnost vyměnit si různé nápady a
zajímavá témata, inspirovali jsme se prací svých
kolegů z jiných škol. Na další setkání se těšíme na
jaře, tentokrát na škole v Dalovicích.

V. Votavová, třída PEG3
Všem našim žákům, jejich rodinám a přátelům
přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce
2018.

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

Chodovští hasiči v listopadu zasahovali celkem
u osmi událostí. Ačkoliv šlo z pohledu počtu zásahů o „klidnější“ měsíc v roce, následky během
událostí byly tragické. Jedna osoba byla zraněna
a zachráněna, jedna osoba zemřela. V pěti případech šlo o požáry. Jednotka zasahovala u po-
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žáru pergoly rodinného domu ve Starém Sedle,
při návratu zpět jsme přejížděli k hořícímu kontejneru v Březové, dále hořela lavička na Kostelní
stezce směrem na Starou Chodovskou, ve dvou
případech došlo k zahoření potravin v bytech,
v Jiráskově ulici v Chodově a ve Sportovní ulici
v Lokti.
V rámci technických pomocí byla poskytnuta
pomoc nemohoucí osobě, která uvízla ve vaně a

Prověřovací cvičení ve společnosti „SKF“, 17. listopadu
2017. 
|Foto: Jiří Kot, HZS Karlovarského kraje

byla následně předána do péče lékařům. V druhém případě šlo o nouzové otevření bytu v Jiráskově ulici, uvnitř byla nalezena osoba již bez
známek života. Jednotka byla prověřena při cvičení ve společnosti SKF Lubrication Systems CZ,
s. r. o., námětem byl požár střešní konstrukce nad
výrobní halou.
V rámci odborného vzdělávání a spolupráce
absolvovali určení velitelé družstev konferenci složek integrovaného záchranného systému
v Karlových Varech.

Informace SDH

I letos v rámci spolupráce a kamarádství s kolegy z řad chodovských policistů a strážníků
proběhl další, v pořadí již 6. ročník turnaje bezpečnostních složek v sálové kopané ve sportovní
hale.
Letos turnaj navštívili policisté z Nýřan, Lokte. Chodovští hasiči vybojovali celkové 4. místo
ze sedmi týmů. Velmi pěkná byla tradiční akce
s názvem „FLORIÁN“, během které sám patron
hasičů svatý Florián přišel pokřtít 9 nových mládežníků. Ti úspěšně složili slib mladého hasiče.
V programu preventivně výchovné činnosti
nechybělo proškolení všech zaměstnanců MěÚ
Chodov. Ve spolupráci s velitelem MP Chodov
byla proškolena témata požární ochrany, inte-
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grovaného záchranného systému, první pomoci
a obsluhy automatického externího defibrilátoru
(AED). Ten je umístěn na podatelně MěÚ. Velitel jednotky se podílel také na organizaci zkoušek odbornosti HASIČ druhého a třetího stupně
v Karlovarském kraji.
Sbor dobrovolných hasičů v Chodově bude
organizovat tradiční Hasičský ples. Termín byl
stanoven na sobotu 10. února 2018, bude se
konat opět ve velkém sálu KaSS v Chodově od
20:00 hodin. Rezervaci vstupenek si zajišťuje
SDH Chodov.
Závěrem přejeme chodovským obyvatelům,
podporovatelům, přátelům i sponzorům do nového roku 2018 hodně zdraví a štěstí.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Městská policie Chodov
Perličky z činnosti MP Chodov

Úsměvná situace z cyklu životních příběhů
s názvem “To nevymyslíš“ se stala hlídce strážníků
při prověřování oznámení v ul. U Koupaliště, kde
dvě ženy oznámily nález odhozeného a zmrzlého štěněte v kontejneru na odpadky. Strážníci po
běžném zhlédnutí hrůzného nálezu konstatovali,
že se nejedná o štěně, ale o lasičku, což kvitovaly
ženy s úlevou, neboť jim bylo nebohého štěněte
líto, a po krátké poradě nad kontejnerem bylo
konstatováno, že divoká lasička byla zřejmě již
nemocná, umrzla a někdo ji vhodil do kontejneru. Strážníci se nabídli, že zmrzlý kadáver odvezou do svozového boxu k likvidaci v kafilérii, ale
při manipulaci s tělem zjistili, že lasička je silně
přimrzlá k větvi smrku. Snažili se ji odtrhnout,
když tu najednou z tlapek zapraštělo a pod nimi
se objevily kovové vruty. Strážníci na sebe nevěřícně hleděli a najednou pochopili, že v ruce nemají žádný kadáver, ale dokonale vypreparovaný
model lasičky ze školního kabinetu, který kdosi
vyhodil do popelnice a on tam promrzl do posledního chlupu.
To, že v barech a restauracích je zákaz kouření, je snad každému návštěvníkovi i zaměstnancům restauračních provozoven celorepublikově
již delší dobu známo. Přesto v jednom z barů
na pěší zóně v ul. Staroměstská to jeden z hostů
zkusil a zapálil si přímo u baru. Na výzvu k odchodu ven se ohrazoval, že si zákony upravuje
po svém a k odchodu se neměl. To si nenechala líbit obsluha baru a došlo nejdříve ke slovní a
poté i k fyzické potyčce, kterou musela na místě
zklidnit až přivolaná hlídka městské policie.

Na své psí mazlíčky si většinou každý majitel panelákových psů dává pozor, neboť je má
neustále na očích. Psi, kteří jsou odloženi v kotcích na různých zahradách, si po odchodu svých
páníčků někdy žijí vlastní životy. Ze zahrádkářské
kolonie v ul. Karlovarská se podařilo po různých
dobrodružných peripetiích z oploceného pozemku vypanáčkovat malému teriérovi, který
ihned po nabytí svobody lapil pach feny a namířil si to přes chodníky, silnice a ploty ve směru
do ulice Nejdecká, kde se však zachytil v malé
díře z pletiva na oploceném pozemku. Ať sebou
škubal jak škubal, zaplétal se ještě víc, až zcela
vyčerpán upadl do letargie a nikým nezpozorován zde strávil celou mrazivou noc. Jakýmsi
zázrakem přežil a k ránu pak byl nalezen majitelem pozemku, který šel krmit drůbež. Poskytl
nešťastníkovi první pomoc, rozmrazil chlupáče
a informoval o nálezu městskou policii. Chlupatý
Casanova byl poté svým majitelem deportován
zpět do své domoviny.

Pozor na zamrzlé vodní plochy

Pokud přijdou mrazy, varujeme rodiče malých
dětí, aby poučili své ratolesti o nebezpečí vstupu na zamrzlé vodní plochy bez dozoru dospělé
osoby.
Dále žádáme řidiče při parkování svých vozidel, aby neparkovali svá vozidla před nájezdy
na chodníky a dodržovali průjezdnost vozovek
v případě sněžení s ohledem k posypové a úklidové činnosti sněhu a námrazy technikou CHOTES.
Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Hlasování do přenosné
volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů městský úřad a ve dnech
volby přímo okrskovou volební komisi (dále jen
„OVK“) o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla OVK zřízena. V takovém
případě OVK vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové OVK tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.
Z uvedeného vyplývá, že není možné požádat
OVK o to, aby voliče, který spadá do jejího volebního okrsku, navštívila na území jiného volebního okrsku, kde je volič například na návštěvě.
 Hana Zapfová, vedoucí odboru školství, kultury
a vnitřních věcí
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Zprávy z města

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starosta města Chodova podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V Chodově jsou volební okrsky
a jejich sídla vymezeny takto:
Volební okrsky č. 1, 2 a 3 - volební místnost na adrese:
ZASEDACÍ MÍSTNOST - Městský úřad Chodov, Komenského čp. 1077, tel.: 352 352 316
Volební okrsek č. 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v CHODOVĚ - HORNÍ, HRNČÍŘSKÁ, KRÁTKÁ,
NÁDRAŽNÍ, U PORCELÁNKY (170, 230, 849 - 864, 867 –
871, 936, 1171), VANČUROVA, VINTÍŘOVSKÁ a č. ev. 11E .
Volební okrsek č. 2
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v CHODOVĚ - ČS. ODBOJÁŘŮ, DVOŘÁKOVA,
U PORCELÁNKY (169, 266, 1012), ŠTĚŘÍKOVA LOUKA a
ZÁPADNÍ.
Volební okrsek č. 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v CHODOVĚ - BEZRUČOVA, DUKELSKÝCH
HRDINŮ, HAVLÍČKOVA, KARLOVARSKÁ, KOMENSKÉHO, NEJDECKÁ, ROOSEVELTOVA, STAROMĚSTSKÁ a
TYRŠOVA.
Volební okrsek č. 4 - volební místnost na adrese:
OBŘADNÍ SÍŇ - Městský úřad Chodov, Komenského
čp. 1077, tel.: 352 352 245
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v CHODOVĚ - LESNÍ, LUČNÍ, NERUDOVA,
ŠKOLNÍ a TOVÁRNÍ.
Volební okrsky č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10: volební místnost
na adrese:
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO CHODOV, náměstí ČSM čp. 1022, tel.: 352 352 432
Volební okrsek č. 5:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v CHODOVĚ - 1. MÁJE, HLAVNÍ (616 – 620),
KONEČNÁ, LIPOVÁ, POLNÍ, PŘÍČNÍ, ŘÍJNOVÁ, VÍTĚZNÁ, ZAHRADNÍ a ŽIŽKOVA.
Volební okrsek č. 6:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v CHODOVĚ - ČAPKOVA, HUSOVA (86, 87, 91,
93, 94, 195, 234, 596, 788, 981 – 992, 1111, 1115, 1116, 1124,
1127, 1145, 1174), JIRÁSKOVA (781 – 784), NÁMĚSTÍ 9.
KVĚTNA (759 - 766), PODĚBRADOVA (76, 79, 231, 238,
289, 311, 359, 363, 409, 472, 484, 490, 789, 1044, 1045,
1086, 1091, 1114, 1118, 1122, 1137, 1216) a č. ev. 8E, 17E a 25E.
Volební okrsek č. 7:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému

pobytu: v CHODOVĚ - BOŽENY NĚMCOVÉ, BUDOVATELŮ, ČSA, NÁMĚSTÍ ČSM, OBRÁNCŮ MÍRU, OSADNÍ,
ŽELEZNÝ DVŮR a POD ŽELEZNÝM DVOREM.
Volební okrsek č. 8:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v CHODOVĚ - HUSOVA (146, 739 - 750), JIRÁSKOVA (773 - 780), NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA (751 - 758)
a PODĚBRADOVA (701 -704) a č. ev. 12E a 15E.
Volební okrsek č. 9:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v CHODOVĚ - HLAVNÍ (650 - 659) a U KOUPALIŠTĚ.
Volební okrsek č. 10:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v CHODOVĚ - PALACKÉHO, REVOLUČNÍ a
SMETANOVA.
Volební okrsek č. 11: volební místnost na adrese:
RESTAURANT „JOKY“, Stará Chodovská čp. 111, tel.:
725 714 658
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v CHODOVĚ - STARÁ CHODOVSKÁ a č. ev.
1E a 14E.
2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který
se do volební místnosti dostaví s voličským průkazem, je
povinen jej odevzdat okrskové volební komisi.
3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem konání volby hlasovací lístky. V den volby
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. V případě konání druhého kola volby prezidenta
republiky se toto uskuteční dne 26.01.2018 od 14 h. do
22:00 h. a dne 27.01.2018 od 8 h. do 14:00 h. Pro druhé
kolo se hlasovací lístky neroznášejí, volič je obdrží ve volební místnosti ve dnech konání druhého kola této volby.
V Chodově dne 28. prosince 2017.

Patrik Pizinger, starosta

Historie

Vzácná freska v chodovském
kostele svatého Vavřince

Klenba kostela s původními malbami v roce 1970.

Chodovský kostel svatého Vavřince je nejvýznamnější městskou zachovanou památkou a jako takový skrývá ve svých zdech
mnoho kulturních památek a vzácných uměleckých děl. Jedno z nejstarších a nejvýznamnějších najdete tehdy, když se podíváte na
strop nad hlavním oltářem.
Klenba presbytáře (kněžiště) je totiž ozdobena vrcholně barokní freskou (byla namalována
v roce prvního posvěcení kostela - 1733) Korunování Panny Marie. Panna Marie, matka Ježíše
Krista, je totiž v katolické a pravoslavné církvi
uznávaná a titulovaná jako Královna nebes a tento titul byl nesmírně oblíbený především v období baroka. Chodovská stropní freska (tedy malba
tvořená ještě do vlhké omítky) je dílem regionálního umělce Eliáše Dollhopfa. Tento malíř byl
nesmírně plodný na území Chebska a Loketska,
jeho malby můžete nalézt například v klášteře
v Teplé, a chodovská freska byla jednou z jeho
prvních velkých zakázek. Ve středu malby vidíme
samotný výjev korunovace Panny Marie Svatou
Trojicí (Otcem, Synem a Duchem Svatým), kterému pod Pannou Marií přihlíží svatý Vavřinec,
patron města a kostela. Ten drží v ruce rošt –
symbol své mučednické smrti, neboť byl v době
Římské říše zaživa upálen. Tento rošt byl bohužel
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|Foto: archiv Miloše Bělohlávka

při neodborné přemalbě fresky zčásti zakryt a jde
vidět jen matně.
V kruhu kolem výjevu jsou pak apoštolové se
svými atributy. Kromě dvanácti apoštolů je tam
navíc svatý Pavel, kterému se říká „apoštol národů“ a bývá zobrazován společně s ostatními.
Do malby bylo v minulosti očividně několikrát neodborně zasahováno, a malba tak ztratila hodně
ze své barokní dynamiky a autentičnosti. V rozích
pod klenbou byla kdysi vyobrazení čtyř evangelistů s jejich zvířecími atributy (Matouš s andělem,
Lukáš s býkem, Marek s okřídleným lvem a Jan
s orlem). Tyto fresky byly bohužel zničeny při rekonstrukci kostela v sedmdesátých letech 20. století a je velkou otázkou, zda by šly obnovit.
Jako zajímavost lze uvést, že tehdejší farář Johann Michael Josef Hönig udělal ve farní kronice
o platbě malíři následující zápis: „Kupoli kostela
vymaloval pan Elias Dollhopff z Tachova – dostal za to 100 zlatých. Maloval přesně 4 týdny,
byl u mě na stravu. Staral jsem se o něj co možná nejlépe a nic jsem si za to – k poctě svatého
Vavřince – nevzal. Vzhledem k tomu, že jsem se
o něj tak dobře staral, mi pan malíř řekl: Vezmu si
jen 100 zlatých a 100 zlatých daruji kostelu. Býval
by zasluhoval dvě až tři stovky zlatých.“
Na fresce zcela dole je v červené dalmatice
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Freska v klenbě presbytáře - celek.

svatý Vavřinec. Ve směru hodinových ručiček pak
jsou apoštolové svatý Petr, svatý Jakub Větší, svatý Jan, svatý Filip, svatý Juda Tadeáš, svatý Matěj, svatý Matouš, svatý Šimon, svatý Bartoloměj,
svatý Jakub Menší, svatý Tomáš, svatý Ondřej,
svatý Pavel. Všichni apoštolové mají své obvyklé atributy, kromě svatého Jakuba Menšího, kdy
pozdější restaurátor z počátku 20. století nepochopil zobrazenou valchařskou tyč a přemaloval
ji na harfu.
Kromě této fresky měl kostel bohatou výzdobu
i na stropě hlavní lodi. Ta nebyla tak vzácná – pocházela až z konce 19. století – a byla tvořena
šesticí maleb, zobrazujících výjevy z Nového zákona. Šlo o typizované malby, které zde vydržely až do sedmdesátých let minulého století, kdy
byly v rámci rekonstrukce kostela překryty novou
výmalbou. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o
fresky (malbu do vlhké omítky), nýbrž o méně
odolné secco (malbu na suchou plochu), tak byly
barvy zpráškovatělé a překrytím maleb došlo k
jejich totálnímu a nenávratnému zničení. Z ob-

Historie

|Foto: Miloš Bělohlávek

razových materiálů a svědectví pamětníků můžeme jen určit, že šlo o výjevy jako poslední večeře Páně, vzkříšení Lazara nebo svatba v Káně
galilejské.
Při restaurátorském průzkumu bylo zjištěno, že
z těchto maleb se nezachovalo zhola nic, a jejich
obnovení tak není možné. Můžeme se však těšit,
že jednoho dne se opravy dočká alespoň freska
v kupoli kostela, která brzy oslaví 300 let od svého vzniku. Miloš Bělohlávek, městský historik

Korunování Panny Marie - část fresky v kostele svatého
Vavřince
|Foto: archiv Miloše Bělohlávka
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Informační servis

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Stabilita, jistota, dlouhodobá perspektiva
Stálý růst služebního příjmu
Kariérní postup
Dále nabízíme:
· po roce jistý služební příjem až 28 000 Kč
· náborový příspěvek 110

000 Kč

· 6 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou a připojištění
· příspěvek za účast ve státní sportovní reprezentaci
· zákonné výsluhové nároky, odchodné
· možnost uplatnění u policejních útvarů v rámci celé ČR

Požadavky pro přijetí:
· občanství České republiky
· věk nad 18 let
· střední vzdělání s maturitní zkouškou
· fyzická, zdravotní, osobnostní způsobilost
· bezúhonnost
· bez stranické příslušnosti

Kontakt:
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Tel. 974 361 406, 725 389 779, email: krpk.op@pcr.cz
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18.-19. 1. (čt-pá) 19.30 h, 21.-22. 1. (ne-po) 19.30 h,
27. 1. (so) 19.30 h
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

19.-20. 1. (pá-so) 17 h, 21. 1. (ne) 15 h 26. 1. (pá) 17 h,
27. 1. (so) 15 h
Přístupné, česky ml. Vstupné 150/130/110 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

4.-5. 1. (čt-pá) 17 h, 6. 1. (so) 15 h, 7. 1. (ne) 17 h, 12.-13. 1. (pá-so) 17 h

ČERTOVINY /101/
Premiéra / Pohádka / ČR

Dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce
přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od počátku nedaří spíše, než aby lidi sváděli
k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají.

Přístupné. Vstupné 130/110 Kč
23.-24. 1. (út-st) 19.30 h

CIZINEC VE VLAKU /104/

Premiéra / Mysteriózní akční thriller / USA

Pravidelná a úplně běžná cesta vlakem z práce domů se zničehonic promění v pulsující a napínavý
závod o život. V hlavní roli nastoupil do akčního thrilleru Cizinec ve vlaku Liam Neeson, jeho
dechberoucí jízdu příměstským vlakem řídí režisér-strojvedoucí Jaume Collet-Serra.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

25.-26. 1. (čt-pá) 19.30 h, 28.-29. 1. (ne-po) 19.30 h,

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA 3D /104/
Premiéra / Akční sci-fi / USA

Mnohokrát si mysleli, že už je konec, že to nemůže být horší. Přesto mají ty nejtěžší chvíle a
nejbolestivější rozhodnutí teprve před sebou.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč
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Kino Malá scéna Chodov
2. 1. (út) 19.30 h
LADÍME 3 /93/
Hudební komedie / USA

8. 1. (po) 19.30 h
INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ /101/
Premiéra / Horor / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Nesourodá partička skvělých a capella zpěvaček vám zase
dokáže, že jsou bezkonkurenčně nejlepší, sérii příšerných
selhání a trapasů navzdory.

9.-10. 1. (út-st) 19.30 h
ZTRACEN V DŽUNGLI /115/
Premiéra / Dobrodružné drama / Austrálie

3. 1. (st) 19.30 h
KVARTETO /93/
Komedie / ČR

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč

Poněkud nesourodá čtveřice spolu zažívá na cestě za svou
nejsvobodnější skladbou řadu humorných situací, ale i nedorozumění.

Přístupné od 12 let, Vstupné 105 Kč

4.-5. 1. (čt-pá) 17 h, 6. 1. (so) 15 h, 7. 1. (ne) 17 h
ČERTOVINY /101/
Premiéra / Pohádka / ČR

Dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu
hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od počátku nedaří, spíše
než aby lidi sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají.

Přístupné. Vstupné 130/110 Kč

4.-5. 1. (čt-pá) 19.30 h
INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ /101/
Premiéra / Horor / USA

Čtvrtá část kultovní série odhalí záhadnou minulost vyhledávané parapsycholožky Elise. Ta v mládí žila v malém městě v
Novém Mexiku, její domov však byl zároveň domovem temných sil, a tak netrvalo dlouho a její život se obrátil naruby.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
6. 1. (so) 17 h
PŘÁNÍ K MÁNÍ /106/
Rodinná vánoční komedie / ČR

Příběh o třech dětech, které dostanou tři kouzelná přání.
Využijí kouzla správným způsobem a zabrání, aby se nedostala do rukou zámožného hoteliérova synka?

Přístupné. Vstupné 110 Kč
6. 1. (so) 19.30 h
ŠPINDL /98/
Komedie / ČR

Tři sestry vyrážejí na hory do zasněženého Špindlerova
Mlýna, aby si užily dámskou jízdu. Filmu vévodí hrdinka v
podání Anny Polívkové, která svým milostným trablům čelí
s velkou dávkou ironie a suchého humoru.

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

7. 1. (ne) 15 h
FERDINAND /99/
Premiéra / Animovaná dobr. komedie / USA

Ferdinand je velký býk s velkým srdcem. Je to roztomilé, leč
trochu nešikovné, až groteskně působící stvoření, které ale
neznalí lidé považují za nebezpečné a zuřivé monstrum..

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130/110 Kč
7. 1. (ne) 19.30 h
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D /150/
Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné150/130 Kč

Strhující film vznikl podle těžko uvěřitelného skutečného
příběhu, ve kterém se dobrodružný výlet proměnil v boj o
život za hranicemi lidských možností. V hlavní roli exceluje
Daniel Radcliffe.

11. 1. (čt) 17 h
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ /150/
Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120/100 Kč
11.-12. 1. (čt-pá) 19.30 h
ZMENŠOVÁNÍ /135/
Premiéra / Komedie / USA

Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul se to rozhodne risknout a nečekaně tím nastartuje své největší životní dobrodružství. Matt Damon ve filmu od režiséra Bokovky zjišťuje, jak velký může být život, když se zmenšíte.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
12.-13. 1. (pá-so) 17 h
ČERTOVINY /101/
Premiéra / Pohádka / ČR
Přístupné. Vstupné 130/110 Kč

13. 1. (so) 15 h
FERDINAND /99/
Premiéra / Animovaná dobr. komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120/100 Kč
13. 1. (so) 19.30 h
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 3D /111/
Akční dobrodružná komedie / USA

Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se
hrou, o které nikdy předtím neslyšeli - zvanou Jumanji ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a
zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140/120 Kč
14. 1. (ne) 15 h
PADDINGTON 2 /103/
Rodinná komedie / VB, Francie

Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou
Brownových a je oblíbeným členem místní komunity. Aby
mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám jeho
tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne,
když je tento dárek ukraden.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

14. 1. (ne) 17 h
FERDINAND 3D /99/
Premiéra / Animovaná dobr. komedie / USA

Ferdinand je velký býk s velkým srdcem. Je to roztomilé, leč
trochu nešikovné, až groteskně působící stvoření, které ale
neznalí lidé považují za nebezpečné a zuřivé monstrum..

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140/120 Kč

20
14.-15. 1. (ne-po) 19.30 h
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA /125/
Premiéra / Historické drama / VB

Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži,
který se nevzdal, i když okolnosti stály proti němu. V roce
1940 se blížila německá invaze do Anglie a britský premiér
měl domluvit podmínky příměří. Místo toho slavnou řečí
zburcoval národ k boji.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

16. 1. (út) 19.30 h
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D /150/
Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Informační servis
21. 1. (ne) 17 h
ŠPINDL /98/
Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
23.-24. 1. (út-st) 19.30 h
CIZINEC VE VLAKU /104/
Premiéra / Akční myst. thriller / USA

Pravidelná a úplně běžná cesta vlakem z práce domů se
zničehonic promění v pulsující a napínavý závod o život.
V hlavní roli nastoupil do akčního thrilleru Cizinec ve vlaku
Liam Neeson, jeho dechberoucí jízdu příměstským vlakem
řídí režisér-strojvedoucí Jaume Collet-Serra.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

17. 1. (st) 19.30 h
ŠPINDL /98/
Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

25. 1. (čt) 17 h
ŠPINDL /98/
Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

18. 1. (čt) 17 h
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! /111/
Akční dobrodružná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120/100 Kč

25.-26. 1. (čt-pá) 19.30 h, 28.-29. 1. (ne-po) 19.30 h
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA 3D /104/
Premiéra / Akční sci-fi / USA

18.-19. 1. (čt-pá) 19.30 h, 21.-22. 1. (ne-po) 19.30 h
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI /83/
Premiéra / Komedie / ČR

„To tedy byl porod!“ je přesná definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), ale tato věta vystihuje výstižně i její touhu najít pravou lásku. Ten první a pravý! To si aspoň Olga myslí do okamžiku, než ho přistihne při
nevěře. Hrají: Klára Issová, Matouš Ruml, Aneta Krejčíková,
Pavel Kříž, Alice Bendová, Petr Vacek, Halina Pawlowská aj.

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

19.-20. 1. (pá-so) 17 h
COCO 3D /105/
VÁNOCE S OLAFEM /20/ - krátký film
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA

Miguel se touží stát uznávaným muzikantem, jako je jeho
idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné
a barevné Říši zesnulých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit
skutečný příběh Miguelovy rodiny. Jako speciální bonus k
filmu COCO můžete před filmem vidět krátký animovaný
film Vánoce s Olafem.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč
20. 1. (so) 15 h
PADDINGTON 2 /103/
Rodinná komedie / VB, Francie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
20. 1. (so) 19.30 h
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D /150/
Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
21. 1. (ne) 15 h
COCO /105/
VÁNOCE S OLAFEM /20/ - krátký film
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130/110 Kč

Mnohokrát si mysleli, že už je konec, že to nemůže být
horší. Přesto mají ty nejtěžší chvíle a nejbolestivější rozhodnutí teprve před sebou.

Přístupné od 12 let, titulky.Vstupné 150 Kč

26. 1. (pá) 17 h
COCO 3D /105/
VÁNOCE S OLAFEM /20/ - krátký film
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč
27. 1. (so) 15 h
COCO 2D /105/
VÁNOCE S OLAFEM /20/ - krátký film
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130/110 Kč
27.-28. 1. (so-ne) 17 h
ČERTOVINY /101/
Premiéra / Pohádka / ČR
Přístupné. Vstupné 130/110 Kč
27. 1. (so) 19.30 h
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI /83/
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
28. 1. (ne) 15 h
FERDINAND 2D /99/
Premiéra / Animovaná dobr. komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120/100 Kč
30. 1. (út) 19.30 h
INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ /101/
Premiéra / Horor / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
31. 1. (st) 19.30 h
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 3D /111/
Akční dobrodružná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
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Informační servis

TV Studio Chodov
2. 1. (út) až 5. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

LÁSKA A PÁREČKY – I. ČÁST

Záznam divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

KINOMIX

23. 1. (út) až 27. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

KLUCI A HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
Záznam z představení MŠ 2012 (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

9. 1. (út) až 12. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

LÁSKA A PÁREČKY – II. ČÁST

Záznam divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

KINOMIX

30. 1. (út) až 2. 2. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

ROCKPARÁDA

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

16. 1. (út) až 19. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za první polovinu ledna (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

Souhrn událostí za druhou polovinu ledna (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

KLÍČE NA NEDĚLI – I. ČÁST

Záznam divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Archiv pořadů na www.kasschodov.cz
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KASS Chodov
6. 1. (so) 9 h
AKVATRHY
společenský sál
12.-13. 1. pátek-sobota
PREZIDENTSKÉ VOLBY
společenský sál
20. 1. sobota 20.00
PLES MĚSTA CHODOVA
společenský sál
28. 1. neděle 10.00 h
MAŠKARNÍ KARNEVAL (DDM Bludiště)
společenský sál

DDM Bludiště Chodov
28. 1. (ne) 10 h
Maškarní karneval

Vstupné: dospělí a děti bez masky 30 Kč, masky zdarma s
předem vyzvednutou vstupenkou.
Distribuce vstupenek denně od 10 do 18 h, v pátek do 16 h
v kanceláři DDM Bludiště.

společenský sál KASS Chodov

1.-13. 7. 2018
Za sluníčkem, na výlety, objevíme nové světy
- Lhenice 2018

Letní tábor pod vedením p. Libušky Heroldové. Těšíme se na
zvídavé děti, které si s námi budou v létě hrát. Přihlášky si
včas vyzvedněte v kanceláři DDM Bludiště.
KDE: Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid VĚK DĚTÍ: 6-10 let
CENA: 5.500 Kč, (záloha 2.000 Kč, doplatek do 31.5.2018).
V ceně je doprava, ubytování, strava 5x denně, pitný režim,
pedagogický doprovod, výlety, odměny do soutěží…
NÁPLŇ TÁBORA: výpravy, soutěže, hry v přírodě, diskotéky,
karneval, výlet na zámek Kratochvíle, ZOO Hluboká…

Městská galerie v DDM Bludiště
9.-25. 1.
Jak přírodu vidím já

Výstava fotopláten Lubomíra Štiky. Výstavní dny v úterý a
ve čtvrtek od 9 – 12 a 14 – 17 h.

Městská knihovna Chodov
4. 1. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky

Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

4. 1.- 2. 2.
Výtvarná a literární soutěž „Srdíčko pro
Tebe“

Výtvarná část – ztvárnit jakoukoliv technikou dílo na vyhlášené téma. Literární část - napsat básničku nebo příběh na
vyhlášené téma. Přinést nejpozději do 2. 2. do oddělení pro
děti v Městské knihovně Chodov.

17. 1. (st) 10 h
Spisovatelé do knihoven – Marek Šindelka

V rámci projektu Spisovatelé do knihoven budete mít tentokrát
možnost setkat se s básníkem a prozaikem Markem Šindelkou.

Informační servis
31. 1. (st) 17 h
Podej mi ruku - Anna Čiháková a Antonín
Šlapák

Podvědomí. Síla, která ovlivňuje naše jednání. Pochopením
toho, co podvědomí ukrývá, lze řešit problémy, které nás
v životě tíží.

Pondělí 16 h
Herní klub

8. 1. Pexeso, 15. 1. Člověče, nezlob se, 22. 1. Hádej, kdo
jsem!, 29. 1. Velká sázka

Středa 15-17 h
Výtvarná dílnička

3. 1. Sněhuláci, 10. 1. Sněhové vločky, 17. 1. Karnevalové
škrabošky, 24. 1. Zimní rukavice z papíru, 31. 1. Korálkové
obrázky

Čtvrtek 17 h
Pohádkohraní

4. 1. Neplechaté pohádky, 11. 1. Justýnka a asistenční jednorožec, 18. 1. Matýsek a Majdalenka, 25. 1. Včelí medvídci

TIPY KNIHKUPECTVÍ

V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17
Zprávy z nitra - Zdeňka Pohlreich
Životní příběh o nemoci, která se proměnila v moc. V moc
ovládnout svůj život a vzít za něj plnou zodpovědnost…
Saturnin se vrací - Miroslav Macek
Slavná humoristická kniha, která baví již několik generací
čtenářů, pokračuje!

Infocentrum Chodov
Prodej upomínkových předmětů

V prodeji pamětní bronzové zvonky za 575 Kč. Ti, co si
zvonky u nás objednali, si je mohou přijít vyzvednout. Cena
je pro všechny zmíněných 575 Kč. Máme jich pár navíc k
prodeji bez předešlého objednání.
Dále máme nově v prodeji hrnky a svíčky Chodov (viz foto).
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ZUŠ Chodov

24. 1. (st) 16.30 h
Třídní přehrávky

Třída p. uč. J. Kaprové (kytara) a p. uč. Z. Hraničky (akordeon, flétna)

koncertní sál

30. 1. (út) 16.30 h
Koncert žáků s rozšířenou výukou
koncertní sál

Ostatní akce

27. 1. (so) 8-17 h
Okresní výstava drůbeže a holubů, místní
výstava králíků a exotů
areál ZO ČSCH, Nádražní ulice

Sport
1. 1. (po) 13 h sraz u kašny ve Staroměstské ul.
Novoroční vyjížďka cyklistů
Pro všechny věkové kategorie

3. 1. (st) 14 h sraz na autobusové nádraží
Vycházka turistů

17. 1. (st) 8.30 sraz na vlakovém nádraží
Vycházka turistů
Karlovy Vary, Sedlec, vyhlídka, délka trasy 10 km

20. 1. (so) 9 h
Volejbalová utkání

9 a 13 h
První liga juniorek: BVC Chodov vs. VK Teplice
10 a 14 h
První liga kadetek: BVC Chodov B vs. Baník Příbram
11 a 15 h
Extraliga kadetek: BVC Chodov A vs. Tatran Střešovice

sportovní hala

24.01. 8.30 sraz na vlakovém nádraží
Vycházka turistů

Aquapark Chomutov, vstupné si každý hradí sám

27. 1. (so) 9 h
Volejbal

3. kolo krajského přeboru Karlovarského kraje kategorie
mladších žákyň. Soupeři: Karlovy Vary, Sokolov

sportovní hala
28. 1. (ne) 9 h
Volejbal

Vintířov, Stará Chodovská, délka trasy 10 km

3. kolo krajského přeboru Karlovarského kraje kategorie
žákyň. Soupeři: Karlovy Vary, Sokolov

10. 1. (st) 12.15 sraz na autobusové nádraží
Vycházka turistů

31. 1. (st) 8.30 sraz na vlakovém nádraží
Vycházka turistů

Nová Role, Kozodoj, délka trasy 10 km

Aš, délka trasy 15 km

Rytmus si vytančil cenné
kovy!

Taneční skupina Rytmus Chodov DDM Bludiště se ve dnech 9. a 10. 12. zúčastnila dvou tanečních soutěží, a to v Praze
a v Drážďanech, odkud si přivezli 6 pohárů, 4x zlato a 2x stříbro. Všem tanečníkům, juniorkám, mládeži i našim seniorům, velká gratulace. 
|Foto: Rytmus Chodov
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Sport

Šachy
V lize držíme klidný střed

lovarský kraj. Po sedmém kole soutěže jsou naše
svěřenkyně v tabulce také na pěkném šestém
místě.

Sobota 25.11.2017 byla vyhrazena pro další
dvojkolo v 1. lize mládeže. Chodovští hráči nejdříve porazili buštěhradskou rezervu a poté řádně potrápili i jeho A-tým, když nakonec prohráli
těsně 2,5:3,5. Nejvíce se dařilo Kubovi Červenkovi, který dvakrát černými vyhrál. Pochvalu však
zaslouží všichni a průběžné 6. místo je pro omlazené družstvo skvělou vizitkou. Děkujeme městu
Chodov za podporu.

Skvělý Vaškův start

V sobotu 9.12.2017 odstartoval prvním kvalifikačním turnajem krajský přebor mládeže. Karlovy
Vary byly svědkem skvělého startu Vaška Vojíře,
který v kategorii H14 stylem start cíl zvítězil a naznačil tak, že v letošní sezóně bude mířit opět
hodně vysoko. Před dvěma lety dokázal KP už
vyhrát. Skvěle zahráli i Kuba Červenka (H12) a Tomáš Wildhaber (H14), kteří na úvod brali bronz.
Chodovská výprava si vedla velmi dobře a několik hráčů určitě bude usilovat o účast v květnovém
finále, které proběhne v Chodově. Za zmínku
stojí i premiéra sedmiletého Aleše Zrůsta, který
vybojoval 5. místo v nejmladší kategorii H10.

I dorostenky umí bojovat. Všem nám to předvedly v zápase s týmem SPORT CLUB Klatovy
B, kdy dokázaly Klatovačky porazit vysoko 14:5.
Dokázaly, že jsou týmem se silným a bojovným
duchem. Podle slov trenérů Ríši Partha a Míry
Červenky jejich svěřenkyně dodržují na palubovce všechny pokyny, na kterých se tým před zápasem dohodne a tím předvádějí doslova výborné
výkony, které jsou důstojné, jak pro trojkový, tak i
pro pětkový florbal. Za což Vám, holky, moc děkujeme! 
Pavel Dawidko

Bojové sporty
Třešničkou na dortu pro Champions
team byly výsledky z ME a MS!

Florbal
Florbalový Plamen dívek má stále sílu

V listopadu a v prosinci tým juniorek, který hraje 2.ligu – skupinu 3, odehrál několik důležitých
zápasů, které rozhodovaly o posunu v tabulce
směrem nahoru.
Za zmínku stojí vítězství našich juniorských plameňáků nad silným týmem ACEMA Sparta Praha
8:6 a v tabulce se drží na krásném šestém místě
právě před týmem Sparty Praha.
Pozadu nejsou ani naše dorostenky, jejich tým
hraje ligu dorostenek – skupinu 1, Plzeňský a Kar-

Závodní sezonu 2017 uzavřeli karatisté
z Champions teamu na ME WSF v Pardubicích
a na MS v Itálii. Nejprve se 17.-19.11.2017 konalo poprvé v ČR mistrovství Evropy v karate stylu
Shotokan. Této sportovní akce se zúčastnilo přes
1000 startujících top karatistů z 28 států Evropy.
Po celé 3 dny probíhaly v narvané hale někdy
až neskutečně náročné boje, ale naši závodníci

Sport
dokázali zúročit tvrdou přípravu, kterou prochází
všichni několikrát týdně, před takto náročnými
turnaji i dvakrát denně, a vybojovali 11 titulů mistrů Evropy, 7 vicemistrů a 13 bronzových medailí!
K tomu 5 rozhodčích složilo náročné zkoušky na
mezinárodní světové rozhodcovské licence.
Mistrovství světa v karate pro dospělé ve světové federaci UWK hostilo italské historické město
Montecatini Terme. Sportovní hala přivítala na
svých tatami závodníky ze 45 států, mezi kterými
nemohli chybět ani naši závodníci.
Turnaj byl pětidenní, začal ve středu 29.11. registrací a zároveň seminářem rozhodčích, kde ČR
zastupovala Andrea Lochschmidtová. Ve světové konkurenci si naši reprezentanti vedli skvěle
a mistrem světa se stal Dan Pekuniak v kumite
teamu masters společně s D.Krhutem, V.Vrabcem
a M.Kynclem.
Titul vicemistr světa vybojovali: M.Budajová, D.
Pekuniak a hned dvě stříbrné medaile si odváží jak kumite team juniorek (Lojdová, Budajová,
Jůnová), tak kumite team mužů (Boguský, Fara,
Tesař) a dále dvě 3.místa vybojovala Anna Lojdová a Michaela Budajová!
Všem velmi gratulujeme a děkujeme za neskutečné výkony během celého roku. Dále děkujeme celému realizačnímu týmu, našim trenérům
a všem rodičům, kteří nás podporovali v sezóně
2017. V neposlední řadě patří velký dík všem našim partnerům, sponzorům a podporovatelům,
bez kterých bychom se vůbec nemohli těchto
akcí účastnit. A již teď se těšíme na další rok!
Podrobné výsledky najdete na www.karatechampions.cz. Pavla Mezzeiová, PR manažerka

Samurajové pokračují v sezóně

Konec roku neznamenal odpočinek, ale závodní
rok naopak vrcholil. Naše reprezentantka Tereza
Cvingerová se účastnila seniorského MS WAKO,
nejprestižnější a největší organizace v Kickboxing,
a při své premiéře dováží bronzovou medaili.
Děti a mládež se zúčastnily Pražského poháru
v kyokushinkai karate, kde nastupuje i nováček
Denis Hynš, který ve svých šesti letech získal již
druhou medaili a přidává se k oporám týmu. Další
nastoupili Vladimír Cafourek a Marek Shonbauer,
kteří tentokrát prohrávají v eliminaci. V napínavém
finále prohrává Kryštof Schwarz, který získává stříbrnou medaili, ale jeho bratr Ondra bilanci vylepšil
a získal ve finále zlato. Zlato přidává i Anička Kováčová a v juniorech si stupně vítězů rozdělili vítěz
Johny Kolář, druhý Jan Kovářík a třetí Lukáš Rys,
který přidal stříbrnou medaili z KATA.
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Poslední mezinárodní turnaj se konal v Mostě
Christmas Cup Kickboxing. Na silně zastoupený
turnaj odjela trojice stálic našeho klubu a své
zkušenosti zužitkoval Johny Kolář, který ve své
kategorii zvítězil ve všech disciplínách a přidal
stříbrnou medaili ve vyšší kategorii, Jan Kovářík
přidal dvě vítězství a Pavel Jelínek si odvezl stříbro
a bronz. K týmu se připojili noví závodníci, kteří
se drželi našeho tempa, a Pavel Petrů přidal také
první a druhé místo, Vanesa Sládečková tři druhá
místa a Lukáš Kovařík druhé a třetí místo. Poslední zástupce Kamil Němec v K1 poráží také svého
soupeře jasně na body a přidává další vítězství již
na druhém turnaji.

Tímto děkujeme za podporu městu Chodov,
všem rodičům, přátelům a celému FAN klubu.
Vítáme vás v roce 2018 a přijďte také mezi nás.
Více info na www.samurai-fight-club.cz. 

Václav Kolář, trenér

JP Team Sakura Spirit - listopad plný akce

Tak jsme zase zde, abychom se mohli s Vámi
podělit o další úspěchy našich bojovníků.
Hned první víkend, v listopadu 4.11.2017, jsme
vyrazili do Plzně na MČR v Allkamf-jitsu. Na startu se nám představily, jako vždy Janička Petříková
a Věrka Krejčí, které se za podpory našich malých
bojovníků zase postavily na stupně vítězů.
V kategorii Fighting 11 -1 4 let BRH (bez rozdílu
hmotnosti) si holky zaslouženě odvezly:
Janička Petříková - 2. místo
Věrka Krejčí - 3. místo
V kategorii Graplling 11 - 14 let BRH
Janička Petříková - 2. místo
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Věrka si bohužel z této kategorie odvezla nepopulární „bramborovou“.
Gratulace patří oběma a i těm nejmenším, kteří
s námi jeli a holkám fandili.

Sport
V druhé kategorii juniorky 16 - 17 let - 55kg
se Janička ve svých 13 letech postavila ve finále
17leté závodnici, za což jí patří velký obdiv.
Asi v tělocvičně si všichni mysleli, jak to dopadne, neboť věkový rozdíl je veliký. Janička ale všem
ukázala, že i v takové situaci umí zachovat klidnou hlavu, a po excelentním výkonu, kdy nedala
soupeřce sebemenší šanci, si i v této kategorii
odvezla kov nejcennější.
Extra ocenění nejlepší technika turnaje si také
odvezla Janička.
Děkuji všem závodníkům za super výkony.

Stanislav Krejčí, trenér

Tenis
Hned další víkend, 11.11.2017, se jako každý rok
uskutečnil Pražský pohár v Kyokushin karate. Nemohli jsme chybět na tak pěkném turnaji, kde se
krom našich zkušených závodnic připojili i ti nejmenší a mohli okusit první ostrý start na tatami.
Soutěžilo se ve dvou disciplínách - kata a kumite.
V kategorii kata startovaly pouze starší Janička
Petříková a Věrka Krejčí. Holky zase všem ukázaly, že se s nimi musí počítat, a zaslouženě se
postavili na stupně vítězů.
Kategorie 13 - 15 let - Janička P. - 1. místo
Kategorie 10 - 12 let - Věrka K. - 3. místo
Extra ocenění nejlepší kata turnaje si odvezla
Janička.
Do disciplíny kumite jsme nastoupili v plné
sestavě. Jako první musím začít u našich nových
závodníků, Jiříka Petříka a Karolínky Kováříčkové,
kteří se na své premiéře ukázali jako stateční bojovníci a po svých výkonech si mohli „vychutnat“
své první poháry, které si odvezli domů.
Kategorie 7 - 8 let BRH
Jiřík Petřík - 2. místo
Karolínka Kováříčková - 3. místo
Gratulace patří oběma a pokračujeme v další
cestě.
Jako další nastoupila Věrka Krejčí v kategorii 10
- 11 let +35kg. Věrka ukázala svou jednoznačnou
chuť po vítězství a bez větších problémů si z turnaje odvezla kov nejcennější. (Věrka neustále
„roste“ a je to vidět na výsledcích).
A jako poslední se představila naše závodnice
a reprezentantka Czech Republic Shidokan, a to
hned ve dvou kategoriích.
V kategorii 13 - 14 let - 50 kg se Janička nenechala ničím a nikým překvapit a také si zaslouženě odvezla zlato.

Dvojnásobná radost pro Honzíka
Psotu

Honzíkova prvního turnaje v kategorii mladších
žáků, který se konal v pražských Měcholupech, se
zúčastnilo 24 chlapců ve věku 9 - 12 let. V konfrontaci i s o dva roky staršími hráči si vedl až nečekaně
suverénně a dokázal si z Prahy dovézt poháry za
prvenství ve čtyřhře a za druhé místo ve dvouhře,
když ve finále smolně prohrál s libereckým hráčem
až v supertiebreaku. Gratulujeme. Milan Hajduk
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Fotbal
Zimní turnaj v Ostrově

Ani v zimních měsících nezahálíme a stejně
jako v předchozích letech se naše mužstva účastní zimních turnajů, takže už od ledna si fanoušci
mohou zajít na fotbal. Zde přinášíme rozpis základní části Zimního turnaje v Ostrově, kterého se
zúčastní naši „A“ muži:
20. 1. sobota 15.30 TJ Merklín - TJ Spartak Chodov
27. 1. sobota 15.30 FK Klášterec - TJ Spartak Chodov

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
Bezručova 492

V LEDNU A ÚNORU

SLEVA NA ZBOŽÍ AŽ -30%
UKONČENÍ PRODEJE

mob.: 607 276 954
PO - PÁ 9.00 - 17.30
SO 9.00 - 11.30

1 +1
Akce

4. 2. neděle 15.30 TJ Spartak Chodov - TJ Baník
Královské Poříčí
10. 2. sobota 15.30 TJ Spartak Chodov - TJ Baník
Vintířov
24. 2. sobota 13.30 FC Slavia K. Vary - TJ Spartak
Chodov
Zároveň oznamujeme, že proběhly změny
v realizačním týmu „A“ mužstva. Děkujeme odstupujícímu trenérovi Petru Jankovskému za úsilí a
snahu, které své práci u týmu věnoval.
Více se dozvíte na webových stránkách našeho
klubu: http://spartak-chodov.webnode.cz/.
(pk)

Uzávěrka
únorového čísla
16. ledna 2018

Kostka štěstí

na vybraná multif
okální skla

70%
Sleva

vyber si až ze 6 výh
o
při koupi druhých brýlí d

by

na vybrané obru

U Porcelánky 1017, Chodov, tel.: 777 912 551, www.vaseoptika.cz
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ZDE JE MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT
tel. 352 352 422 / 721 657 791 / zpravodaj@kasschodov.cz

Zahradnictví Jastal

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Dvořákova 432, Chodov
Tel./fax 352 665 779
Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12

Květinářství Jastal
Dvořákova 432, Chodov
Tel. 737 715 678

ZALOŽENO 1990

Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu
Od ledna: semena, postřiky, hnojiva pro sezónu 2018
Od března: ovocné a okrasné dřeviny, drobné ovoce
Od dubna: sadbu zeleniny a květin, balkonové květiny
Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, keramické dárkové zboží
Pro sezonu 2018 osadíme vaše truhlíky letními květinami
Dárkové poukázky stále v prodeji
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Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

MARTIN HEJNA

• VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
TEL.: 603 702 221
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
10 000 Kč + 10% DPH
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ
www.oknadverehejna.cz
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ŘEZNICTVÍ M+M
• uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo
• sobotní nákupy - slevy až 20Kč/kg

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

www.home-pcservis.cz
Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…
Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme
Prodej nových PC
Kamerové systémy

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc

KONTAKT: 777 870 067
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Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Rodinný bankéř senior

nová adresa:
Staroměstská 377, Chodov

ALI
PŘESTĚHOV
JSMEm oSkoEus!ek,
(sice jeno ece)
ale př

Otevírací doba je
každý všední den:
8:00-17:30
tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411

Autoservis Šimek
Připravte svůj vůz na zimu
Kompletní pneuservis

Husova 101, Chodov

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel
Montáž tažných zařízení SCV - český výrobce
Příprava vozu na STK
Kompletní servis klimatizace
Přestavby vozu na LPG
Přestavby vozu na E85
Montáže mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT
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mobil: 602 190 602

zakázková výroba

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
dětské pokoje, ložnice,
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com
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jsme nositelem certifikátu

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
gARÁŽOVÁ VRATA

PRODEJ, MOnTáž, SERviS
OTHERM Sokolov s.r.o.
Bendlova 572, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

Placená inzerce
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