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Rok 2020: Velké investice, ale
i propouštění stovek lidí
Vážení čtenáři, v tomto
vydání, jak bývá zvykem
několik posledních let,
jsme opět udělali výjimku
a místo glosy starosty či
jeho zástupce přinášíme
na úvod nového roku
krátký rozhovor se starostou Chodova Patrikem
Pizingerem.
Jak se podle Vás uplynulý rok, kdy Chodov
slavil 125 let od povýšení na město, vydařil?
Celkově si dovolím hodnotit rok 2019 velmi
pozitivně. Když se ohlédnu za úspěchy našich
sportovců, organizací působících v našem městě,
žáků základních škol, žáků naší základní umělecké školy, tak můžeme opravdu hrdě říct, že
v Chodově je hodně šikovných a obětavých lidí.
A právě ti dělají Chodov tak dobrým a úspěšným
městem. A to je dobře.
Rozpočet na rok 2020 je vyšší než obvykle, zhruba 290 milionů korun. Jaké jsou jeho
priority?
Jako v minulých letech tou největší prioritou je
provoz našeho města. Údržba našeho majetku,
jako jsou chodníky, komunikace, mosty, veřejné
osvětlení, městská zeleň a budovy. Provozujeme
naše školská zařízení, kulturní zařízení, sportovní
areály. Zajišťujeme bezpečnost našich obyvatel
prostřednictvím jednotky dobrovolných hasičů
a městské policie. Staráme se o naše seniory.
Velkou část našeho rozpočtu spolkne svoz a likvidace komunálního dopadu a úklid veřejných
prostranství, včetně zimní údržby. Tak jako všude
kolem nás stoupají ceny, tak i městu se zvyšují
náklady na provoz. Proto bylo nutné v rozpočtu roku 2020 zohlednit jak nárůst cen energií
a ostatních služeb, tak je potřeba reagovat i na
nárůst mezd našich zaměstnanců. Provoz města
již spolkne přibližně dvě třetiny našeho rozpočtu.
Druhou velkou částí našeho rozpočtu jsou investice a příprava investic let následujících.
Mohl byste vyjmenovat investiční akce
podle důležitosti pro město?
Všechny investice jsou pro město a jeho obyvatele důležité. Tou největší je ale zcela určitě rekonstrukce objektu v ulici Dukelských hrdinů pro
potřeby základní umělecké školy. Tato investice

přijde město na bezmála 50 milionů korun. Další
velkou investiční akcí je revitalizace sídliště v Tovární ulici. Po dvou letech přípravných prací, kdy
se řešilo zejména odvádění srážkových vod v celém území, tak budeme pokračovat ve zlepšení
celkového vzhledu na tomto velkém sídlišti. Obyvatelé ulice Smetanovy získají nové parkoviště. To
jsou tři hlavní investiční akce roku 2020.
Bude si Chodov brát nějaký úvěr?
Naší snahou je realizovat vše z vlastních prostředků. Objem investic v roce 2020 je velký.
S ohledem na plánované akce i v následujících
letech nechceme město vyčerpat ze všech volných prostředků a vyčerpat všechny rezervy
města. Proto zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru ve výši 35 milionů se splatností 5 let.
Budeme se snažit v příštím roce hospodařit tak,
abychom úvěr čerpali pouze částečně, či vůbec.
Podmínky úvěrové smlouvy nám dovolují bez
sankcí úvěr čerpat pouze částečně, nebo vůbec
a můžeme jej kdykoliv bez sankcí splatit. Za tento úvěr neručí město žádným majetkem.
Na co si Chodováci ještě budou muset počkat?
Dlouhá léta se snažíme vybudovat kapacitní parkoviště v ulici U Koupaliště. To se nám s
ohledem na to, že kupní smlouva na potřebné
pozemky by měla být podepsána teprve v roce
2020, povede až v letech následujících.
A naopak, je něco, co už nesnese odkladu?
Za mě je to určitě plocha kolem Kulturního a společenského střediska. Stav povrchu již
opravdu nedovoluje další odklad. Rozpočet roku
2020 s touto opravou počítá.
Největší zaměstnavatel v regionu, Sokolovská uhelná, oznámil postupné propouštění,
které se dotkne řady rodin ve městě. Jak na
tento krok bude radnice reagovat?
Celkově bude rok 2020 znamenat v oblasti
zpracování a těžby uhlí velké změny. Avizovaný útlum a s ním spojené snižování počtu zaměstnanců je jedním z kroků. V tuto chvíli jsem
v úzkém kontaktu s Odborovou organizací Sokolovské uhelné a jejím personálním odborem.
V lednu bude následovat schůzka, během které
by se mělo upřesnit, o jaké provozy a jaké pracovní pozice se bude jednat.

Pokračování na straně 4
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Mateřídouška nabídla vánoční
potěšení

Prodejní výstavu Šikovné ruce má za sebou Denní centrum Mateřídouška. Ta se konala v závěru listopadu v Domě
dětí a mládeže Bludiště a na vernisáž přilákala desítky návštěvníků. Z výstavy si pak odnášeli vánoční výrobky klientů
sociálně terapeutických dílen jak z Chodova, tak i ze Sokolova. 
|Foto: Martin Polák

Pokračování rozhovoru ze strany 3
Z toho jednání také vyplyne, kolika lidí a rodin se
toto propouštění v Chodově dotkne. Chodov chce
být oporou zaměstnancům, kteří budou muset
změnit zaměstnání. Podle toho, až nám bude upřesněn právě počet, věk a kvalifikace propouštěných
zaměstnanců, budeme upřesňovat i naše další kroky.
Likvidace dehtových kalů u Staré Chodovské
už měla být podle prvotních informací z velké
části dokončena, ale není. Jaká je tedy současná
situace a výhled?
Výhled je takový, že by k dotěžení mělo dojít na
jaře 2020. Těžba a zpracování probíhají. Chci věřit
tomu, že v létě 2020 již bude Chodov bez rizika zápachu z této dehtové laguny.
Jako nekonečný příběh by se dal nazvat spor
města se společností Marservis. Je na dohled
nějaké vyústění či konec sporu?
To je velmi složitý příběh a pro mě osobně již těžko uvěřitelný. Pro mě jako starostu je až neuvěřitelné, jak liknavě přistupuje justice a regulační orgány
v České republice k řešení tohoto problému. Město
bude bojovat i v roce 2020 o kontrolu nad svým
teplofikačním majetkem. Naším cílem je prostřednictvím městské společnosti Teplo Chodov, s.r.o., dodávat Chodovákům teplo a teplou vodu za férovou
cenu a udržovat si svůj majetek sami. Jsem optimista
a chci věřit tomu, že rok 2020 bude v tomto sporu
zlomovým.
Stále opakovaným tématem je také parkování
ve městě. Chystá se výstavba nových míst? Jsou

ve hře úvahy kolem parkovacího domu?
Moc řešení v této oblasti již v Chodově není.
V Chodově přibylo za poslední roky přibližně 1000
vozidel. Pro ta není v našem městě jednoduše už
místo. V roce 2020 vybudujeme parkoviště pro přibližně 30 vozidel v ulici Smetanova. V následujících
letech připravujeme rozšíření parkovacích ploch
o parkoviště v ulici Husova - nové sídliště a v ulici
ČSO. Posledním velkým parkovištěm, které se podaří
do budoucna vybudovat, bude v ulici U Koupaliště.
Pak již budou plochy pro budování nových parkovacích ploch více či méně zabrány. Budeme asi umět v
rámci rekonstrukcí komunikací někde přidat nějaká
parkovací místa, ale budou to spíše jednotky. Vybudování a provoz parkovacího domu není v silách
města. Osobně si myslím, že nastala doba, kdy budeme muset uvažovat o nějaké regulaci, například
formou rezidenčního stání. Prioritou je pro Chodov
zajištění parkovacích míst pro obyvatele města s trvalým pobytem v našem městě a pro jejich soukromá vozidla.
Podařilo se Vám splnit loňské běžecké cíle?
(Úsměv) I přes časovou náročnost mé funkce se
mi naštěstí daří se věnovat sportu a udržovat se
v kondici. Běh je pro mě příjemnou formou odpočinku a možností, jak si vyčistit hlavu.
Máte nějaký vzkaz či přání pro obyvatele města na nadcházející rok?
Všem našim obyvatelům přeji zejména zdraví
a štěstí. Všem přeji, aby se rok 2020 nesl v dobrém
duchu a byl rokem splněných cílů a přání.(mák)
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Otázka měsíce

Odpovídá zastupitel města Chodova
a předseda rady VSOZČ Ing. Josef Hora
Má už město Chodov schválenou cenu
vodného a stočného
pro rok 2020?
Ano, zástupci členských obcí Vodohospodářského sdružení
obcí západních Čech
(VSOZČ), jehož je
Chodov členem od
roku 2002, schválili na Valné hromadě dne
29. listopadu cenu vodného a stočného na
rok 2020. Cena je oproti letošnímu roku navýšena o 2,5 %, což je na úrovni předpokládané inflace. V příštím roce je nutné počítat
s inflačním nárůstem téměř všech nákladů, ať
už se jedná o materiál, energie, chemikálie,
surovou vodu či další provozní náklady. I přes
toto zvýšení však naše průměrná cena, která vychází po přepočtu na 73,48 Kč za m3
bez DPH, zůstane na spodní hranici nejen
v porovnání s okolními regiony, ale i s celou
ČR. Cena byla záměrně schválena bez DPH
vzhledem k tomu, že pro příští rok je předpokládané snížení DPH pro vodné a stočné
ze současných 15 % na 10 %. K tomu má ale
dojít až od 1. května 2020, tzn. že od 1. ledna
bude platná cena s 15% sazbou DPH.
Pro chodovské domácnosti i ostatní odběratele bude od 01. 01. 2020 do 30. 04. 2020
průměrná cena vodného a stočného ve výši
84,50 Kč za kubický metr včetně DPH. Po nabytí účinnosti novely zákona o DPH by mělo
od 01. 05. 2020 dojít ke snížení sazby DPH na
10 % a průměrná cena by pak měla činit 80,83
Kč za m3. Konečná cena s DPH by tedy od
1. května měla být o 1,60 Kč nižší než v roce
letošním.
Za vysvětlení jistě stojí onen podmiňovací způsob u předpokládaného snížení DPH
v průběhu příštího roku. Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb.
předepisuje spuštění poslední vlny EET od
01. 05. 2020 spolu s přeřazením do 10% sazby DPH také u vodného a stočného. A právě spuštění poslední vlny EET je předmětem
kritiky některých opozičních stran Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Takže pro projed-

návání ceny vodného a stočného byl zástupcům členských obcí VSOZČ předložen návrh
bez DPH, který byl všemi přítomnými zástupci
členských obcí schválen. Podrobnější informace je možné získat na stránkách www.vsozc.cz
nebo www.vodakva.cz.
(mák)

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu v Chodově
Komenského 1077, 357 35 Chodov
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník/ úřednice odboru správy
majetku, se zaměřením na životní prostředí
a odpadové hospodářství.
Předpokládaný nástup: 1. 4. 2020 nebo dle
dohody
Platové zařazení: v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, platová třída 9.
Požadované vzdělání: středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
Lhůta pro podání přihlášky: do 31. 1. 2020.
Více informací na www.mestochodov.cz.

Chodov hledá nejlepší
sportovce roku 2019

Město Chodov oceňuje nejlepší sportovce již
26 let. S koncem roku 2019 se uzavřela i další
sportovní sezóna. Také sledujete úspěchy chodovských sportovců?
Pomozte nám s výběrem těch, kteří si ocenění
Sportovec roku 2019 zaslouží. Své návrhy nám,
prosím, předejte do 17. ledna 2020.
Pro tyto účely využijte formulář, který naleznete na webových stránkách města (https://
www.mestochodov.cz/radnice/formulare/?type=OŠKV).
V listinné podobě si můžete formulář vyzvednout na odboru školství, kultury a vnitřních věcí
Městského úřadu Chodov, kam také adresujte
své návrhy nebo je zašlete e-mailem na adresu:
pivkova@mestochodov.cz.

Hana Zapfová, vedoucí OŠKV

Uzávěrka únorového čísla
17. ledna 2020
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Obraz prvního starosty je opět v Chodově

Miloš Bělohlávek ukazuje obraz Carla Fenkla z roku 1902. 

Chodov má ve svém vlastnictví další vzácnost.
Po sedmdesáti pěti letech se do města vrátil cenný obraz, zobrazující prvního chodovského starostu Carla Fenkla z roku 1902.
Plátno se podařilo získat městskému historikovi
Miloši Bělohlávkovi, který s potomky Carla Fenkla
vedl opatrná jednání dlouhých pět let.
„Obraz visel v rodinné vile chodovského starosty až do roku 1945, kdy jej členové rodiny ve
chvíli, kdy museli Chodov a Československo opustit, narychlo vyřízli z rámu a jako jednu z mála
rodinných památek jej odvezli do Německa.
Potomci Carla Fenkla se rozhodli obraz věnovat
městu Chodovu, kam podle nich patří,“ uvedl Miloš Bělohlávek.
Podle něj nechal obraz namalovat starosta
Fenkl u příležitosti udělení rytířského kříže Řádu
Františka Josefa za zásluhy o rozvoj monarchie.
„Tento významný řád ve své době nosili například
Alois Jirásek nebo Alfons Mucha. Zobrazuje starostu Fenkla na vrcholu sil, bylo mu padesát pět
let, krátce poté, co odešel po jedenácti letech
z funkce starosty,“ doplnil historik.
Chodov nechá obraz v následujících měsících odborně zrestaurovat a poté bude zavěšen
v kanceláři starosty města. Předtím budou mít
Chodováci možnost si plátno prohlédnout.
„Obraz si už do své péče převzal akademický

|Foto: Martin Polák

malíř Jiří Matějíček. Právě ten vrátí plátnu v následujících týdnech a měsících zpět jeho původní
podobu. Je symbolické, že se obraz do Chodova
vrací zrovna v roce 2020, kdy si budeme připomínat sto let od úmrtí nejvýznamnějšího chodovského starosty, “ poznamenal Miloš Bělohlávek
s tím, že v posledních třech staletích asi nikdo
neovlivnil dějiny Chodova tolik jako právě první
starosta Carl Fenkl.
Za jeho působení byl Chodov v roce 1894 povýšen na město a z malé obce se stal významným
průmyslovým a společenským centrem regionu.
Založil městský park, ve kterém nechal vztyčit
památník obětem válek. Vytvořil zcela novou
městskou část - dnešní ulici Dukelských hrdinů,
tehdejší Fenklovu ulici.
V letech 1890 - 1905 vedl sbírku na záchranu
kostela svatého Vavřince, kterému také věnoval
jedno z vitrážových oken. Dlouhá desetiletí vedl
místní sbor dobrovolných hasičů. V roce 1887
a následně 1897 nechal vystavět velkou budovu
chodovské základní školy, dodnes stojící v ulici Dukelských hrdinů. Byl majitelem porcelánky
Richter, Fenkl & Hahn, která v době svého největšího rozmachu zaměstnávala téměř tisíc lidí
a dodávala zboží na všechny světadíly.
Zemřel po těžké nemoci ve své chodovské vile
dne 18. srpna 1920. 
(mák)
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Při potížích si nechte poradit od odborníků

Odborné sociální poradenství při řešení tíživých životních situací,
které se dotýká převážně seniorů, osob se zdravotním i duševním
onemocněním, pečujících rodinných příslušníků a osob blízkých
poskytují pracovnice chodovského odboru sociálních věcí Bc.
Michaela Fojtíková (na snímku vlevo) a Barbora Rabasová, DiS.
Klienti je najdou v budově MěÚ v kanceláři č. 125 nebo je mohou
kontaktovat na 352 352 110, 702 134 878, e-mail: fojtikova@
mestochodov.cz a 352 352 114, 702 134 493, e-mail: rabasova.barbora@mestochodov.cz.
Obě pracovnice poskytují:
•
poradenství v oblasti dávek – příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a dávky pro osoby se
zdravotním postižením
•
poradenství a pomoc s hledáním vhodného sociálního zařízení nebo odpovídající sociální či
zdravotní služby – pečovatelská služba, asistenční služba, chráněná bydlení, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, zdravotní
potřeby či pomůcky, domácí zdravotní péče, paliativní péče
•
poradenství v oblasti omezení ve svéprávnosti – pomoc s vypracováním návrhu na omezení
ve svéprávnosti, sdílení vlastních zkušeností z výkonu veřejného opatrovnictví, kdy je město
Chodov ustanoveno veřejným opatrovníkem u 22 osob, seznámení s právy a povinnostmi
opatrovníka a průběhem řízení ve věci omezení svéprávnosti
•
poradenství a rozhodování ve věci zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
•
žádosti do domu s pečovatelskou službou v Chodově – vydávání žádostí, seznámení s pravidly pro přidělování bytů a s průběhem řízení.
Poradenství je poskytováno zejména občanům Chodova, ale mohou se na nás obrátit obyvatelé blízkých obcí.
(red)

Staroměstskou ulici oživil advent

Vánočka, svařené víno v limitované edici chodovských hrnků, klobásy, koledy v podání Červených panterů a skupiny Alison a obměněné vánoční osvětlení čekaly na návštěvníky tradičního Staroměstského adventu, který se uskutečnil v závěru listopadu. Stovky Chodováků si tak připomněly blížící se Vánoce a řada z nich si odnesla domů novinku
- otisk razítka s motivem Chodova a betlému. 
|Foto: Martin Polák

Kulturní
servis
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Zahrádkáři radí zahrádkářům

Leden v zahradě
Zimy jsou u nás proměnlivé, jeden leden
přinese tuhé mrazy a závěje sněhu a jiný zase
mokrý sníh a déšť, je to prostě nevyzpytatelný
měsíc. Uvidíme, co přinese ten nadcházející,
když bylo veliké, nepřiměřené teplo a sucho
celý rok.
Možná budeme překvapeni, jak brzy se nám
naše zahrada začne probouzet, ale nenechme
se tím mýlit, je před námi ještě veliký kus zimy
a jaro stále daleko. Přesto se o probouzející se
rostliny musíme postarat, abychom předešli
škodám a zbytečným ztrátám.
Pokud objevíme předčasně rašící pupeny,
ochráníme je přikrývkou třeba z netkané textilie, slámy nebo jehličí. Prohřívání stromů zimním
sluncem, a tím rašení pupenů zabráníme natřením kmenů a silnějších větví vápenným mlékem. Nejenže se bude slunce odrážet, ale vápno současně vydezinfikuje dřevo a pomůže od
škůdců ukrytých v kůře. Zasněženou zahradu
kontrolujeme, včas setřásáme mokrý sníh, aby
nám nepolámal stromy a keře.
V lednu už můžeme na zahradě najít první
květy čemeřice, vilínu i jasmínu nahokvětého,
jejichž nerozvitá poupata nám mohou zkrášlit
náš domov. Nařezané větvičky rostlině neublíží, naopak jim to může pomoci k lepší násadě
květů. V lednu se také vyplatí zkrátit až o třetinu
vlky šeříku, keře tak do jara stihnou nasadit na
nové výhony s pozdějšími květy.
Stejné zmlazení prospěje i břízkám a vrbám
a zvláště jejich převislé odrůdy potřebují příliš
dlouhé větve zkrátit, aby se nedotýkaly země.
Loňské muškáty přeneseme ze tmy na světlé
místo a seřízneme na polovinu, nasadí nové výhony a pěkně se rozkošatí.
Pokud se o závlahu nepostará sníh, který
pokryje vlhkou pokrývkou nejen záhony, ale
i kořeny stromů a keřů, musíme trochu zalévat
neopadavé keře, zelené trvalky, a když to jde,
dokonce i trávník. U keřů nám jedna zálivka za
celou zimu nepostačí, protože ze zelených listů
se voda odpařuje neustále a mylně se potom
říká, že nám takový keř v zimě zmrzl. Není to
pravda, protože uschl nedostatkem vláhy. A samozřejmě nezaléváme, pokud mrzne!
A na závěr rada pro kutily - pokud chcete vyvrtat díru do skla, nakapejte na potřebné místo
terpentýnový olej (ne jiný) a použijte na vrtání
běžnou vrtačku, netlačíme, pouze lehce vrtáme
– vyzkoušeno v praxi, funguje!

Zprávy z města
Pranostika:
•
leden-li se v blátě brodí, nenaplní vinař
sudy.
•
když v lednu včely vyletují, nedobrý rok
ohlašují.
•
když červík v lednu ze země vyleze,
zima až do května se poveze.

zahrádkáři Chodov

Letošní rozpočet dosáhl
rekordní výše

Rozpočet Chodova pro rok 2020 je největší za
poslední léta. Tradičně je sestavený jako vyrovnaný
a dosahuje výše zhruba 290 milionů korun.
Starosta města Patrik Pizinger už dříve uvedl, že
výše rozpočtu odráží nárůst mezd a větší objem
prostředků na investiční náklady. „To ovšem neznamená, že budou omezeny tradiční investice do
údržby, jako jsou například opravy chodníků a komunikací,“ zdůraznil.
Město na příští rok plánuje řadu významných investičních akcí. Nejnákladnější bude přestavba školy
v ulici Dukelských hrdinů pro potřeby základní umělecké školy, následně pak pokračování revitalizace
sídliště v Tovární ulici, výstavba parkoviště ve Smetanově ulici či rekonstrukce hospodářského pavilonu
mateřské školy U Koupaliště.
Chodov ve výdajové části rozpočtu počítá také
s celou řadou projektových dokumentací, například
na chodník v Hrnčířské ulici, vjezd ke škole v Husově
ulici a na parkoviště v nové Husově ulici.
Další prostředky pak chce město investovat mimo
jiné do nových sedaček v chodovském kině, pokračování výstavby urnových hrobů nebo rozšíření odstavné plochy na Bílé vodě. Celkový objem loňského
chodovského rozpočtu dosáhl částky 248,3 milionu
korun. 
(mák)

Z města zmizí poslední
telefonní budky

Z Chodova zmizí poslední dva veřejné telefonní automaty ( jeden v ulici Tovární, druhý v Hlavní). Odstranění telefonních budek vysvětluje
společnost O2 Czech Republic, a.s., výrazným
poklesem zájmu o tuto službu. Demontáž a jejich
ekologická likvidace budou probíhat v průběhu
příštího roku. Podle údajů z elektronických Zlatých stránek bylo v Chodově v posledních letech
celkem šest telefonní budek, a to v ulicích Tovární
(2x), Hlavní, U Koupaliště, Jiráskova a U Porcelánky. 
(mák)
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Návštěvníky kina přivítá nové předsálí

Likvidace starých hliníkových oken. Vstup do předsálí je už nyní v plastovém provedení.

Zcela novou podobu dostává v těchto dnech
předsálí kina na Malé scéně v Kulturním a společenském středisku (KASS). Příjemného vstupu
v duchu moderních multiplexů si budou moci
milovníci filmů užít zhruba v druhé polovině ledna roku 2020.
Pravidelní návštěvníci už nyní zaregistrovali
první změny. Pryč je dřevěné obložení a staré
okenní výplně, koberec a původní šatna. Pokladna jede v provizorním režimu. „Lidé se mohou těšit na zcela nové předsálí, kde bude nově barové
posezení, u kterého si může návštěvník vychutnat kvalitní zrnkovou kávu z nově pořízeného
automatu. Možností budou nápoje jak v klasické
variantě do 150ml kelímků, tak také v dnes stále
více oblíbeném množství 0,3 litru do papírového
kelímku s víčkem - varianta ToGo. Předsálí bude
osazeno několika LED panely a USB přípojkami
pro nabíjení mobilních telefonů. Jako překvapení
připravujeme úplně nové zpracování interiéru,
které naše návštěvníky určitě mile překvapí,“ popsal změny jednatel KASSu Jiří Spěváček.
Ten zároveň požádal návštěvníky kina o trpělivost a pochopení. „Některé práce se musí bohužel provést za provozu,“ poznamenal jednatel s tím, že v době od 13. ledna do 23. ledna
bude kino úplně uzavřené a promítat se začne
až v pátek 24. ledna. Zrušeno bude i lednové dopolední promítání snímku Pražské orgie.
Především vnitřek KASSu, jeho vybavení

|Foto: Martin Polák

a technologie prochází v poslední době rekonstrukcí a obměnou. Například jen v letošním roce
byla dokončena instalace klimatizace, v minulých
letech pak došlo na výměnu plátna, projektoru,
zavedení platby kartou či nové mobilní aplikace.
Na rok 2020 je naplánována výměna všech sedaček v kině. 
(mák)

Plavání seniorů

Odbor sociálních věcí oznamuje seniorům
města, že i v roce 2020 bude pokračovat plavání v Bazénovém centru KV Aréna v Karlových Varech. Na plavání jezdíme vždy druhý
čtvrtek v měsíci. Na rok 2020 jsou stanoveny
tyto termíny: 9. ledna, 13. února, 12. března,
9. dubna, 14. května, 11. června, 10. září,
8. října, 12. listopadu, 10. prosince.
Doba plavání je od 10 do 12 hod. Doprava je zajištěna autobusem, který odjíždí vždy
v 9.30 hodin z autobusového nádraží v Chodově. Odjezd zpět od KV Arény je ve 12.15
hodin.
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
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Teplo mírně podraží, konečnou
cenu určí distributor

S ohledem na trvale rostoucí cenu emisních
povolenek potřebných k výrobě tepla a nákladů
vynakládaných na jejich pořízení dojde k mírnému zvýšení ceny tepla pro rok 2020. Oznámila to
společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce,
a.s.
Podle společnosti činí toto navýšení 14,66 Kč
na 1 GJ tepla dodávaný od výrobce ze zdroje
Vřesová distributorovi. „Vláda ČR se snaží legislativním opatřením, které vejde v platnost od
1. 1. 2020, částečně eliminovat dopad nárůstu
ceny emisní povolenky pro konečného spotřebitele, a to snížením sazby DPH z 15 % na 10 %,“
uvedla dále společnost.
„Toto přijaté opatření umožňuje v případě meziročního nárůstu ceny dodávek tepla ze zdroje
Vřesová prakticky zachovat cenu tepla na 1 GJ
pro konečného spotřebitele na úrovni roku 2019,
pokud konečnou cenu nenavýší distributor,“ informuje SU, a.s. 
(mák)

Stará IFA zamířila mezi veterány

Vysloužilý automobil IFA s žebříkem (na
snímku), který sloužil chodovskému hasičskému sboru 18 let, se stal součástí historické expozice. Chodov ho daroval nadšencům a sběratelům z Klubu vojenské a historické techniky
Západní Pobřeží v Zadním Poříčí na Příbramsku.
„Podmínkou je, že automobil zůstane tak, jak
je, a nebude přebudován na nic jiného. Klub
ho zachová i s nápisem Sbor dobrovolných

Zprávy z města
hasičů Chodov,“ uvedl starosta Chodova Patrik
Pizinger.
Stará IFA udělala ve městě velký kus práce,
kromě řady technických zásahů má za sebou
také asistenci při požáru dvou chodovských
věžáků.
„Výškovou techniku pro Chodov nyní zajišťují hasiči ze Sokolova a Karlových Varů. Nikdo
se nemusí obávat,“ zdůraznil starosta s tím, že
ačkoliv žádný zákon chodovskému sboru neukládá mít ve svém vozovém parku výškovou
techniku, radnice se snaží najít řešení, jak ji do
města opět vrátit. Automobilový žebřík používají hasiči nejen u požárů, ale také při vstupu
oknem do uzamčených bytů, transportu zraněných osob či evakuaci. 
(mák)

Chodov rozšířil počet míst ke
svatbám, jsou celkem tři

V pořadí třetí oficiální místo, kde si mohou
snoubenci říci své „ano“, nabízí Chodov. Po obřadní síni a přilehlé zahradě to je nově i farní zahrada v těsné blízkosti dominanty města, kostela
svatého Vavřince.
„Je to velmi příjemné místo i pro civilní obřady. Oddávat lze také jinde, musí se ale jednat o
důstojné prostředí,“ uvedl starosta Patrik Pizinger
a připomněl, že obřady mimo tradiční síň se už
konaly například v areálu ochránců přírody či
soukromých zahradách.
V současné době má Chodov tři oddávající
– starostu Patrika Pizingera, místostarostu Luďka
Soukupa a pověřenou zastupitelku města Zuzanu Cerovskou.
Radnice uvítá, když se do příprav obřadu zapojí sami budoucí manželé či svatební koordinátoři. Po domluvě je tak možné prohlédnout
si místo obřadu, vybrat hudbu a oddávajícího či
zakomponovat do svatebního projevu například
poděkování konkrétním lidem či novomanželský slib.
„Je ale důležité přijít včas, abychom stihli vše
domluvit a připravit,“ upozornil starosta.
Pod chodovský matriční obvod kromě Chodova patří také Tatrovice, Vintířov a Vřesová.
Termíny obřadů pro první pololetí roku 2020:
leden		
18. 1. 			
únor		
8. 2.			
březen		
7. 3.			
duben 		
4. 4.			
květen		
16. 5.
červen		
20. 6. 
(mák)
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Město ruší kontejnery, alternativou
je moderní sběrný dvůr zdarma

Obyvatelé Chodova od počátku roku 2020
už nenajdou po městě stanoviště s velkoobjemovými kontejnery. Jako vhodnou alternativu
pro ukládání rozměrnějšího odpadu zdarma jim
radnice nabízí moderní sběrný dvůr, který je přístupný sedm dní v týdnu po celý rok.
Chodov byl až dosud jediné město v regionu,
které tuto službu poskytovalo. Přestože byla určena pouze pro místní, končil v kontejnerech nejrůznější odpad z okolních měst a obcí. „Přistihli
jsme dokonce člověka až z Chebu, který nelenil
a plný vozík dovezl až k nám do Chodova,“ popsal nedávnou zkušenost starosta Chodova Patrik
Pizinger.
Ten zároveň upozornil, že celý nákladný odpadový systém v Chodově je třeba zmodernizovat
a přizpůsobit chystaným změnám v legislativě,
tak aby bylo možné i nadále zachovat přijatelné
a spravedlivé poplatky za svoz odpadu. Rušení
velkoobjemových kontejnerů je jeden z kroků,
jak tohoto záměru dosáhnout.
Jen v roce 2018 činily náklady na svoz odpadu 16,7 milionu korun, přičemž na poplatcích od
obyvatel vybralo město 8,6 milionu korun. Zbytek doplatilo ze svého rozpočtu.
S úklidem odpadu a udržení pořádku v ulicích
města souvisí ještě řada dalších nákladů, které
dosahují ročně řádově milionů korun.
„Svůj díl na vysokých nákladech mají také spe-

•
•
•
•

kulanti s byty, kteří nepřihlašují všechny nájemníky,“ poukázal na nešvar z posledních let starosta.
Poplatky za odpad Chodov zvyšoval naposledy v roce 2013 z pěti set korun na současných
664 korun na osobu a rok. „Tuto cenu zachováme
i pro rok 2020,“ poznamenal starosta s tím, že od
ledna začal fungovat nový vyzkoušený systém
svozu odpadu, a to dvakrát týdně.
Kontejnery lze využívat i nadále, je však nutné
si je za poplatek objednat u CHOTESU, kde zájemcům poskytnou potřebné informace a ceník.

(mák)

Odpad se v Chodově objevuje na nejrůznějších
místech. Jeho likvidace a svoz vyjde Chodov na miliony
korun ročně.

Jaký odpad ve sběrném dvoře můžete odevzdat?

objemný odpad – dřevo, nábytek, koberce
biologický odpad rostlinného původu
pneumatiky, kovy, papír, sklo, plasty, nápojový karton, textil
všechny běžné druhy nebezpečných odpadů, jako jsou tonery, oleje, olejové filtry,
brzdové kapaliny, baterie, akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zářivky, výbojky, barvy, lepidla a obaly znečištěné nebezpečnými látkami
Sběrný dvůr, U Porcelánky 212, Chodov 357 35
Otevírací doba: pracovní dny 7 – 19 hodin
soboty, neděle a svátky 7 – 11 hodin
Pro obyvatele Chodova a Mírové je sběrný dvůr zdarma!
Uložení stavebního odpadu na sběrném dvoře CHOTES je zpoplatněno dle platného
ceníku zveřejněného v prostoru sběrného dvora v době předání odpadu.
Stavební odpad jsou všechny druhy odpadu vznikajícího při stavební činnosti.
V případě uložení odpadu mimo odpadové nádoby či určená místa (např. sběrný
dvůr) se občan dopouští přestupku, za který lze ve správním řízení uložit pokutu až
50 000,- Kč.
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Vzpomínka

Dne 1. ledna 2020 by se
dožil 80. narozenin náš
drahý tatínek
Kurt Krassa.
S láskou na něj vzpomínají dcera Monika, syn
Karel, vnoučata Veronika,
Monika a Petr, pravnoučata Martínek, Kristýnka, Jájík, Daniel a Petík.

láše každé dítě dostalo sladkou odměnu. Školní družina si pro "mikulášskou bandu" připravila i malé divadelní představení, které deváťáky
potěšilo.
Ing. Bc. Michaela Schade

Florbal – opět se dařilo!

Na začátku prosince proběhla okrsková kola

ZŠ J. A. Komenského
Nabídka volných pracovních míst

Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného
učitele/učitelku anglického a německého jazyka pro žáky 6. - 9.ročníku a kvalifikovaného
učitele/učitelku pracovních činností a dalších
předmětů (přírodopis, výchova ke zdraví, výchova k občanství) na 2. stupni školy. Nástup
možný ihned. Bližší informace na telefonu
352352190 nebo u přímo u ředitelky školy.

Přijmeme kuchařku

Od 6. 1. 2020 přijmeme na plný úvazek kvalifikovanou kuchařku do naší školní jídelny. Bližší
informace na telefonu 352352190 nebo přímo
u ředitelky školy.
Mgr. Iva Šípová

Porcelánová školička

Pod tímto křehkým názvem se skrývá naučně-poznávací program, který pro žáky prvního stupně připravila paní Růžena Dolinová z
porcelánky Nová Role Thun 1794. Během dvou
hodin se děti dozvěděly, jaké suroviny vstupují
do výroby porcelánu, že se porcelán vyrábí z
porcelánové hmoty, nikoliv hlíny, a také to, že
každý hrníček nebo talířek musí projít několikrát pecí, než ho můžeme použít. Úplně nejlepší byla možnost ozdobit si vlastnoručně své
hrníčky. Ty paní Dolinová během krátké doby
nechala vypálit a přivezla je malým dekoratérům zpět do školy. Za zajímavý program děkujeme.
Mgr. Alice Jandošová

Mikulášská besídka

Ve čtvrtek 5. 12. žáci 9. A a 9. B pořádali pro
žáky 1. stupně a školní družiny Mikulášskou besídku. Deváťáci se převlékli za Mikuláše, anděly
a čerty a pro své mladší spolužáky připravili
kreativní a zábavné hry. Za písničku pro Miku-

florbalu mladšího a staršího žactva. Ve starších
žácích nenašlo naše družstvo chlapců ani dívek
přemožitele, a obě družstva tak postoupila do
okresního kola. Družstvo chlapců hrálo ve složení: Podolník, Péc, Rechtorík, Beneš, Grassu,
Štěrba, Olšan, Ploscá, Nguyen, Sikora, Galla
a Hirsch. Družstvo dívek hrálo ve složení: Palečková, Horváthová, Nemeščuková, Kolářová,
Dundrová, Jílková, Baranovská, Zimmermanová, Beňová a Čedíková.
V mladších žácích skončila naše děvčata na
2., nepostupovém místě a mladší chlapci opět
zvítězili a postoupili do okresního kola. Chlapci
hráli ve složení: Zmuda, Vrba, Michálek, Kabele, Jílek, Pacourek, Voják a Forst.

ZŠ Školní ulice
Hledáme učitele

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 pro výuku převážně na druhém stupni. Další informace na tel. 352352290 nebo u ředitele
školy.
Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Advent plný akcí

Adventní čas jsme si zpříjemnili rozličnými akcemi. Již tradičně školou chodil Mikuláš, anděl a
čert, jak to na prvním stupni vypadalo, si můžete
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Žáci ZŠ Husova ulice při zpívání vánočních koled.

|Foto: ZŠ Husova ulice

prohlédnout v galerii na našich webových stránkách. Čerti navštívili i malé školáky v družině, kde
si společně zařádili na čertovské diskotéce. Na
život ze školní družiny se můžete taktéž podívat
na školních webovkách v sekci družina. Adventní
akce zakončilo na prvním stupni již tradiční vánoční zpívání žáků třetích tříd. V sekci galerie se
také můžete podívat na naše vánoční stromečky,
které naši šikovní žáci pod vedením paní učitelky
Marešové ozdobili vlastními ozdobami na náměstí a v kostele.
Mgr. Arnoštka Fedorková

starosta, který se žáky aktivně debatoval o práci
úředníků a ukázal jim, "kudy kam" na úřadě. Žáci
měli možnost prohlédnout si starostovu kancelář
a zajímavou exkurzi poté zakončili prohlídkou
obřadní síně, kde dostali praktické dárečky. Chtěli
bychom tímto panu starostovi velmi poděkovat
za ochotu a příjemně strávený společný čas.

Mgr. Eva Nemčeková

Dne 3. 12. proběhla v naší škole beseda s velmi netradičními hosty. Žáci 8. A a 8. B si v rámci
prevence drogové kriminality mohli poslechnout
skutečné příběhy dvou mužů, kteří kvůli své drogové minulosti skončili až ve vězení. Beseda s
odsouzenými v doprovodu odborných zaměstnanců z Věznice Ostrov se u nás konala již potřetí a vždy měla u žáků a zúčastněných učitelů
velký úspěch. Ačkoliv je téma drog a závislostí do
výuky pravidelně zapojováno, tyto "příběhy, ze
kterých doslova mrazí," fungují jako odstrašující
příklad úplně nejlépe.

Jako každoročně přichází Mikuláš a čert, tak
i v naší škole máme již tradiční Čertí školu.
I letos to nebylo jinak – od časného rána se
školou proháněli malí čertíci, Mikulášové a andílci. Celé rejdění vyvrcholilo vyhlášením nejkrásnější masky. Rozhodování bylo velmi těžké, protože
masky byly úžasné.

Beseda s odsouzenými

Deváťáci na úřadě

V úterý 12. 11. naši deváťáci navštívili Městský
úřad v Chodově. Průvodcem jim zde byl sám pan

ZŠ Husova ulice
Čertí škola

Česko zpívá koledy

Inspirováni celorepublikovou akcí, i na naší
škole jsme měli Škola zpívá koledy.
Využili jsme skvělé prostředí našich ekologických zahrad a vyzdobili si ho vánočně. Velkou
pomocí přispěly i p. vychovatelky ze ŠD a asistentky pedagoga.
Každá třída měla své vystoupení, které
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dopoledne předvedla pro ostatní. Odpoledne
bylo věnováno rodičům a přátelům školy. Připraven byl i stánek s občerstvením, kde se podával
horký čaj a párek v rohlíku.

Kroužek deskových a logických her

Děti z kroužku deskových a logických her
byly hodné a pod stromečkem od Ježíška našly
edukativní lego stavebnici, ze které si můžou složit např. vrtulník. Ten dále mohou programovat
pomocí tabletu.

Sněhová vločka

Letos byla vyhlášena v ŠD soutěž o nejkrásnější
sněhovou vločku. Hlasovat mohli jak rodiče žáků,
tak i pedagogové. Vločka s nejvyšším počtem
hlasů byla vystavena na vánočním stromě školy.

Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace - AJ,
M, F) - plný úvazek (dle zákona č. 563/2004 Sb).
Informace podá na tel. 352 352 393 vedení školy.
Další informace o životě na naší škole najdete na
stránkách www.zs3chodov.cz

Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ Nejdecká ulice
Rozvíjíme finanční gramotnost

Začátek prosince byl v naší škole ve znamení
řady projektů. Na žáky 1. stupně tradičně nezapomněl ani Mikuláš, ale ze všeho nejvíce žáky
zaujal Školní jarmark (snímek nahoře), který proběhl v rámci projektu věnovaného rozvoji finanční gramotnosti. Žáci všech tříd sbírali celý týden
jako odměnu za vzorné chování a práci v hodinách „nejdecké kačky“, což byla školní měna
určená právě pro nákup na jarmarku. Při pracovním vyučování vyráběly děti vánoční ozdoby z přírodních materiálů a řadu dalších výrobků, které se pak objevily na jarmarku k prodeji.

Každý také mohl zapátrat doma ve svých starých
zásobách hraček, zda by se nenašla nějaká nevyužitá a neudělala radost někomu jinému.
V pátek nastal den D, kdy proběhlo velké vyúčtování vydělaných „kaček“, každý si ty své zasloužené spočítal, vybarvil a vystřihl. Společně se
svými učiteli si potom žáci udělali jasno v tom,
jak se svými penězi nejlépe naložit, co a za kolik
nejlépe nakupovat a jak vlastně v reálném světě
funguje finanční trh. Zboží připravené k prodeji
si všichni mohli nejdříve prohlédnout a udělat si
představu, co vše bude k mání. Po zahájení prodeje to na jarmarku bzučelo jako ve včelím úlu.
Všichni nakupující se ale k sobě chovali slušně,
zboží bylo dostatek, a tak se na každého dostalo. Většina si během krátké doby zvládla obstarat vše potřebné a mohla se vrátit zpět do třídy,
kde se pochlubila svými úlovky, spočítala útratu
i úspory.
Celá akce proběhla v příjemné atmosféře
a žáci měli radost nejen z nakoupeného zboží, ale i z řady poznatků týkajících se finanční
gramotnosti, získaných při přípravě na jarmark.
Poděkování za přípravu školního jarmarku patří
všem pedagogům.	
Mgr. Pavel Nováček

Úspěch v krajském kole

V závěru listopadu hostil kulturní dům ve Staré
Roli krajské kolo 1. ročníku soutěže „Ukážeme, co
umíme“. Účastníci soutěže v několika věkových
kategoriích předvedli své recitační a pěvecké
umění. Mezi staršími žáky si výborně vedli dva
z našich žáků. Lukáš Karička z deváté třídy v recitační části soutěže přednesl báseň Jiřího Žáčka
Turistická příhoda s detektivní zápletkou a jeho
výkon mu vynesl zasloužené 1. místo. Mezi zpěváky a zpěvačkami si neméně dobře vedla žákyně 8. třídy Petra Kostáková, která díky svému
pěveckému nadání, náročné přípravě a skvělému výkonu obsadila také 1. místo v soutěži, které
bylo okořeněno i velkým aplausem přítomných
diváků. Oběma žákům reprezentujícím naši školu
patří velká gratulace. 
Mgr. Pavel Nováček

Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace přijme pro šk. rok
2019/2020 na částečný úvazek učitele/ku na 2.
stupeň ZŠ s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb.
v aktuálním znění.
Informace: osobně:
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov
telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem: info@zschodov-nejdecka.cz

Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy
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Gymnázium & SOŠ Chodov
IQ Landie Liberec

Dne 19.11. jsme se společně se spolužáky
z třídy G6 zúčastnili exkurze do IQ Landie
v Liberci. Vyjeli jsme v časných ranních hodinách a do IQ Landie dorazili okolo dvanácté.
Po rozdělení do skupinek a obdržení pracovních listů začala naše čtyřhodinová prohlídka
celého areálu.
Celkem v deseti expozicích nazvaných například Člověk, Živly, Věda v domě nebo Sexmisie jsme měli možnost obohatit své vědění,
odpovědět si na dosud nezodpovězené otázky, ale zároveň si užít i spoustu zábavy. A tak
jsme si vyzkoušeli například vlastní mozkovou
aktivitu a simulátor přírodních katastrof - zemětřesení a vichřici. Poměřili jsme, jak rozdílná je gravitace na různých planetách. A třeba se i proměnili v pohon obří pračky. Celý
den jsme si náramně užili a těšíme se na další
akce. 
Studenti G5

Svět bezpečí

3. 11. jsme s G1 v Karlových Varech navštívili
Svět záchranářů v Centru zdraví a bezpečí
pro celou rodinu. Čekal nás program Svět
bezpečí pod taktovkou profesionálních policistů. Seznámili jsme se s prací městské i státní policie, s nebezpečnými situacemi, které
nás mohou potkat doma i venku. Děti se vžily
do rolí detektivů, pachatelů i svědků. Měly
možnost vyzkoušet si, jak těžké je uvědomit
si identikit cizí osoby, sejmuly si vlastní otisk
prstu, seznámily se s postupem úkonů kriminalistů na místě vloupání, vysvětleny jim byly
i nástrahy hovorů s cizími osobami. Zážitků
a ponaučení si odnesly opravdu hodně.

Vánoce s GaSOŠ

Předvánoční čas jsme v předchozích letech
koncipovali pro místní školy jako projektový
den, kdy měly 5. třídy příležitost poznat, jak
to na gymnáziu žije. Letos tomu bylo jinak.
Protože se již prima otvírat nebude, připravili
si studenti program sami pro sebe. Vánoční
koncert, kdy ostatním ukázali svůj um, byl
skvělý. Rovněž jarmark, kdy si pro sebe připravili drobné vánoční dárky, se povedl.
Nabízelo se nejen cukroví a zdobené perníčky, ale též knihy, náramky, náušnice, hrníčky, vánoční dekorace a jmenovky na dárky.
A protože někteří studenti odjížděli na lyžařský
kurz a byli by ochuzeni o třídní předvánoční
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posezení, následovaly třídní besídky. Všichni
si to užili a za to, že sami dokázali připravit skvělý den, jim patří velký obdiv a dík.

Mgr. Hana Lukešová

Mateřská škola Chodov
Sbírka v MŠ

V prosinci 2019 proběhla mezi zaměstnankyněmi dvou pracovišť MŠ Chodov sbírka plyšových hraček pro dětské oddělení nemocnice
v Sokolově. MŠ Nerudova, kde sbírka proběhla
v prosinci poprvé, předala sestrám z dětského
oddělení dva pytle plyšáků, MŠ U Koupaliště, kde
tato akce probíhá již několikátým rokem, kromě
hraček věnovala i menší finanční dar. Doufáme,
že hračky i penízky udělají radost všem nemocným dětem.

Lyžařská školička volá

V týdnu od 13. do 17. ledna 2020 bude opět
vyjíždět 21 nadšených malých lyžařů z celé MŠ
Chodov do „Lyžařské školičky“ v Potůčkách. Pod
vedením zkušených instruktorů se opět budou
učit sjíždět kopce, jezdit na vleku a řádit na sněhu.

Ohlédnutí za adventem

Advent letos přivítaly dvě mateřinky (Nerudova a Zahradní) trochu netradičně. Pro rodiče a ostatní návštěvníky z řad veřejnosti připravily krátký program na svých zahradách
– zdobení vánočního stromečku, vystoupení
dětí ze všech tříd, zpěv písní a koled, drobné občerstvení… Setkání bylo ukončeno ohnivou show na zahradách těchto mateřinek.
5. prosince navštívil všech 16 tříd hodný Mikuláš
s andělem a čertem.
Pochválili hodné děti, rozdali nadílku. Nezapomněli ale i na malé neposedy, kterým čert domluvil.
Zbytek prosince se pak již nesl ve znamení besídek a vánočních dílniček pro rodiče. Na besídkách se děti pochlubily pásmem písniček a básní
s vánoční tematikou. Při vánočních dílničkách si
rodiče připomněli pobyt ve školce a aktivně se
zapojili do vyrábění nejrůznějších vánočních dekorací.
Za všemi akcemi, které se v době adventní
v chodovských mateřinkách konaly, je skryta velká práce učitelek i ostatních pracovnic MŠ Chodov. O to více nás pak těší slova chvály a uznání
ze strany rodičů.

Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov
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Policie České republiky
Mladík odcizil mobilního číšníka

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání teprve sedmnáctiletého mladíka, kterého obvinili
z provinění krádeže.
Ten měl na konci července letošního roku
v pozdních nočních hodinách vniknout do restauračního zařízení v Chodově. To měl prohledat a nakonec z něj odcizit dvě přenosná objednávková zařízení a mobilní telefon.
Tímto svým jednáním měl majiteli způsobit
škodu přibližně 160 tisíc korun.
V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí
svobody až na 30 měsíců, neboť se krádeže dopustil v posledních třech letech opakovaně

nprap. Jakub Kopřiva, mluvčí PČR

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Informace SDH

Během listopadu proběhlo mnoho akcí, nicméně zmíním jen některé. Velmi rád mohu oznámit,
že máme ve svých řadách dalšího hasiče, který
byl oceněn nejvyšším možným vyznamenáním
od ústředních orgánů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Praze.
Vyznamenán byl Ing. Josef Hora, bývalý
starosta města a zároveň dlouholetý chodovský hasič. Za svůj celoživotní přínos nejen
chodovskému hasičstvu byl oceněn titulem
„Zasloužilý hasič“.

Vyznamenaný Josef Hora. 

|Foto: SDH Chodov

Tento titul osobně převzal během tradičního
ceremoniálu, který se uskutečnil dne 8. listopadu
2019 v Hasičském zámku Přibyslav. Gratulujeme
a přejeme hlavně pevné zdraví a hodně elánu
do další hasičské činnosti. Proběhlo také školení
vedoucích mládeže v Jáchymově a exkurze dorostenců v prostorách HZS Karlovarského kraje,
v Krajském informačním a operačním středisku

(KOPIS) v Karlových Varech. Vedoucí mládeže
s družstvem starších a mladších žáků absolvovali
za dotační podpory MŠMT víkendové sportovní
soustředění na chatě v Šindelové.
Sbor dobrovolných hasičů v Chodově bude
organizovat tradiční Hasičský ples. Termín byl
stanoven na sobotu 8. února 2020, bude se konat opět ve velkém sálu KaSS v Chodově od 20
hodin. Rezervaci a prodej vstupenek si zajišťuje
SDH Chodov.

Souhrn jednotky

Chodovští hasiči v listopadu zasahovali celkem u dvaadvaceti událostí. Bilance byla tragická
a např. škody při požárech dosahovaly k několika milionům korun. Během těchto zásahů bylo 6
osob zraněno, 4 osoby byly zachráněny a předány do lékařské péče, 2 osoby zemřely. V jedenácti případech jednotka zasahovala mimo území zřizovatele. Celkem bylo likvidováno 5 požárů
(D6 u Louček - požár osobního vozidla po dopravní nehodě se zraněním osoby, Horní Slavkov
- požár střechy rodinného domu, Mírová - požár
střechy rodinného domu, Nejdek - požár chaty,
Nová Role - požár maringotky). 11x šlo o technickou pomoc.
V rámci spolupráce IZS jsme byli vysláni na
první pomoc s automatizovaným externím defibrilátorem (AED, Chodov, ulice Lesní, lékař
bohužel i přes snahu všech záchranářů konstatoval smrt). Během listopadu byla řešena jedna
dopravní nehoda dvou osobních vozidel v ulici
Husova, bez zranění, ale s únikem provozních
náplní. Ve třech případech byly likvidovány uniklé
provozní náplně z vozidel v ulicích U Koupaliště,
Školní, Západní. Ve čtyřech případech šlo o nouzový vstup do uzavřených prostor z důvodu nebezpečí z prodlení. U Koupaliště - uvnitř zraněná
osoba, Vřesová – uvnitř nalezena mrtvá osoba,
Vintířov – uvnitř nalezeno pět osob zřejmě pod
vlivem neznámé návykové látky, Budovatelů –
uvnitř nalezena zraněná osoba. Jednotka také
zasahovala při prověření kouře v domově mládeže v Karlových Varech v Lidické ulici, zde bylo
zjištěno zahoření elektroinstalace a požár byl
překlasifikován na technickou pomoc.
To samé se týkalo původně hlášeného požáru bytu v Novém Sedle, šlo o připálené potraviny, bez zranění a beze škod, tudíž opět překlasifikováno na technickou pomoc. V jednom
případě se jednalo o pátrací akci v Kraslicích,
pohřešovaný muž byl nalezen v pořádku v Plzni. Byl také prověřen masivní únik vody v domě
v Rooseveltově ulici. Dvě záchranné akce se
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týkaly záchrany osob, poskytnutí technické pomoci ZZS při vyproštění a transportu zraněné
osoby ve Vintířovské ulici, dále byla poskytnuta
první pomoc zraněnému chlapci, který upadl
před školní jídelnou v ulici Smetanova a zranil si
hlavu. V jednom případě šlo o planý poplach při
prověření ohlášeného pálení v Jenišově. V rámci
odborné přípravy proběhl velmi důležitý a tento
rok poslední prověřovací výcvik zaměřený na požáry v podzemních prostorech v nově smluvních
Dolních Nivách.
Také proběhl výcvik, který organizovali profesionálové v Sokolově pro všechny obsluhy
přenosných motorových řetězových a rozbrušovacích pil. Zástupci jednotky nechyběli na každoroční konferenci IZS v Karlových Varech, zaměřené na témata týkající se psychologických aspektů
v záchranářství. V rámci preventivně-výchovné
činnosti proběhlo vstupní školení PO nových nástupů zaměstnanců MěÚ Chodov.
Závěrem přejeme chodovským obyvatelům, podporovatelům, přátelům, sponzorům
pohodové a klidné prožití adventních dnů,
ve zdraví, bez nehod i požárů.
Přejeme všem do nového roku 2020 hlavně zdraví a štěstí.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz      

Městská policie Chodov
Perličky z činnosti

Veřejnost je často varována před pokoutnímipraktikami podomních prodejců s nevýhodnou
nabídkou služeb. Do jejich osidel se často chytají
senioři, kteří jsou zranitelní právě svou přílišnou
důvěřivostí a sníženým právním povědomím.
Prodejci využívají sako, kravatu a budí tak dojem
serióznosti, při nabídce „tzv. výhodné smlouvy“,
která zákazníkovi ušetří velké finanční prostředky, přitom je však o ně zpravidla připraví. Někteří
senioři jsou již však ostražití a nejinak tomu bylo
i v ul. Luční, kde jeden z oznamovatelů uvedl
strážníkům, že byl obtěžován nabídkou služeb
pánem, který mu klepal na dveře bytu. Vzhledem
k tomu, že ve městě je zakázán podomní prodej,
vyjeli strážníci na místo oznámení prověřit a při
tom v jednom z bytů na tohoto prodejce narazili
přímo při uzavírání smlouvy na energie s nově
nalákanou zákaznicí, které bylo 86 let. Na místě
se podařilo jednání o smlouvě ještě v poslední chvíli přerušit, ale kolik lidí těmto prodejcům
během týdne smlouvy podepsalo, můžeme jen
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tušit. Poučte prosím své starší příbuzné o těchto
nekalých praktikách a ať sami nic nepodepisují
a nikoho takového si do bytu nezvou.
Démona alkoholu někteří lidé často podcení
a jejich jednání na veřejnosti začne být hrozbou
pro ně samé, ale i pro jejich okolí. U těchto případů často zasahují policisté a strážníci. Například
v ul. Hlavní lidé oznámili na tísňovou linku 156,
že po ulici běhá muž, křičí jak smyslů zbavený
a skáče po zaparkovaných vozidlech. V jednání
se mu snaží zabránit nějaký starší muž. Po příjezdu hlídky výtržník nereagoval na policejní výzvu,
a tak byli strážníci nuceni použít donucovací prostředky ke zklidnění muže a k zabránění dalším
škodám na majetku. Vzhledem k tomu, že muž
byl navíc pod vlivem alkoholu, bylo rozhodnuto o jeho převezení na protialkoholní záchytnou
stanici do Sokolova. Cestou ve služebním vozidle
při převozu se muž opět snažil strážníky fyzicky
napadnout, několikrát na osádku vozidla plivl,
častoval je vulgárními nadávkami, tloukl hlavou
o sklo a pokoušel se vyskočit za jízdy z vozidla.
V jiné části města zase strážníci domlouvali ženě,
která pod vlivem alkoholu kolem sebe nadávala všem lidem, kteří ji míjeli. Strážníci chtěli ženu
doprovodit do místa bydliště, aby ji ušetřili nemilého zážitku na záchytné stanici, ale žena strážníky počastovala vulgaritami, snažila se je kopnout
a nakonec na ně plivla. Cíl její cesty se tak vmžiku
navigačního směru změnil z destinace Chodov
na destinaci Sokolov. Strážníci i policisté musí tyto
situace zvládnout a zákrok úspěšně dotáhnout
do konce. Po skončení své služby svléknou uniformu a jdou ke svým rodinám a musí dělat, že
se nic nestalo. Svět kolem nás věří, že oni najdou
opět smysl tu uniformu znovu další den obléknout, ale věřte, že těchto lidí je každým rokem
stále méně a méně.

Hledáme kolegy

Stále hledáme parťáky do našich řad. Pokud
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní a dopravní problematice tomuto městu v uniformě

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, 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
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Historie rodiny Gaschů III

Automobil firmy Carl Gasch v Nádražní ulici kolem roku 1920. 

Pokračování z minulého vydání

První světová válka

Z původně malé dílny Carla Gasche se díky úsilí
celé rodiny do roku 1914 stal ohromný podnik s třemi stovkami zaměstnanců. Skládala se ze tří velkých
továrních traktů a dvou obytných domů. Během
první světové války v letech 1914 - 1918 podléhala továrna zákonu o poskytování válečné pomoci
a dostala se pod přímé vojenské velení. Stala se
subdodavatelem firmy Mannesmann v Chomutově
a vyráběla především nábojnice pro granáty. Kromě toho probíhala výroba důlních zařízení pro doly
pod státním dozorem a podnik dodával také vybavení pro zajatecké tábory v Jindřichovicích a v Plané. Většina zaměstnanců firmy musela v době války
narukovat k armádě, takže od roku 1914 byly jako
pomocné síly v dělnických profesích ve strojírně zaměstnány poprvé i ženy.
V pozdější fázi války byli soustružníci a další specializovaní pracovníci z vojenské povinnosti vyjmuti,
ale ženy už v provozu zůstaly a jejich počet zvolna
stoupal. V letech 1917 - 1918, kdy se prudce zhoršila
situace se zásobováním potravinami a na mnoha
místech našeho regionu vypukl hladomor, zavedla
továrna pro své dělníky a jejich rodinné příslušníky vlastní válečnou kuchyni. Sídlila v hostinci Karla

Historie

|Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka

Stöhra v Horní ulici č. p. 188 a denně se zde stravovalo až 400 osob. Firma za tímto účelem zřídila
vlastní sklad potravin a později, když se ceny potravin vyšplhaly do astronomické výše, dokonce
získávala potraviny pro své zaměstnance výměnou
za své zboží.
Po skončení světové války v roce 1919 zakoupila
firma dva velké dřevěné domy ze zrušeného zajateckého tábora v Jindřichovicích a postavila je v areálu podniku pro skladovací účely. Zároveň s koncem
války došlo k další velké změně v podniku, neboť
Carl Gasch starší rozdělil svůj vlastnický podíl rovným
dílem mezi svého stejnojmenného syna a dceru Augustu Felendovou, jejíž muž Ing. Leopold Felenda
ve strojírně již více než dvacet let pracoval jako ekonom. Současně s tím byla firma transformována ve
společnost s ručením omezeným.

Dvacátá léta

Dvacátá léta jsou poznamenána tím, že krátce
po sobě zemřeli zakladatel firmy Carl Gasch starší
(1920) a nečekaně i jeho syn Carl Gasch mladší
(1924). Po jeho smrti se vedení podniku ujal jeho
švagr Oscar Gerstner, syn bývalého chodovského
starosty a majitel Gerstnerovy strojírny v dnešní Okružní ulici. Oskar Gerstner byl v této době
také poručníkem nezletilých synů Carla Gasche -
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Wernera (1908), Herberta (1911) a Bruna (1916), jejichž jménem správu továrny vykonával. Pod jeho
vedením došlo k dalšímu rozvoji společnosti, která
se dokázala prosadit na evropském trhu a v druhé
polovině 20. let vyvážela své výrobky do Francie,
Maďarska, Švédska, Ruska a Jugoslávie.
V roce 1926 je strojírna v městské kronice popisována takto: „Továrna zahrnuje dnes celý komplex budov mezi Nádražní a Horní ulicí a bývalou
místní drahou Chodov – Nejdek. K areálu továrny
patří obytné domy č. p. 216 a 252 a hlavně tři velké tovární trakty. V prvním je kotlárna, soustružnická dílna, zámečnická dílna, řemeslnická dílna a
speciální dílna pro výrobu školních lavic. V druhé
tovární budově je v přízemí nástrojárna, mistrovská kancelář a elektrická ústředna, zatímco horní
patro slouží celé výrobě školního zařízení. Důležitá je pro továrnu montážní hala, která je tvořena
velkým prostorem mezi oběma výše zmíněnými
objekty. Tento původní dvůr je dnes překryt velkou
skleněnou střechou, která poskytuje prostor pro
dokončování velkých strojů. Třetí a poslední trakt
továrny v sobě skrývá slévárnu, dmychadla, kotelnu, modelárnu a strojní prostory truhlárny pro
výrobu školních lavic.“

Hospodářská krize a II. světová válka

Werner Gasch a Oscar Gerstner s výrobky chodovských
strojíren na veletrhu v Praze na sklonku 30. let 20. století.

Poté, co vedení firmy převzal Oscar Gerstner,
provedl změnu podniku v akciovou společnost, ve
které si drželi většinový podíl členové Gaschovy
rodiny. Pod činorodým vedením Oscara Gerstnera,
který zvládal vést dvě firmy zároveň, bylo zavedeno
do výroby několik zcela nových produktů. Z technického hlediska je třeba zdůraznit vývoj a výrobu
briketovacího lisu Apfelbeck, vynález, který učinil
Gaschovu továrnu slavnou daleko za hranicemi
Československa. Dále byla navržena a uvedena na
trh odstředivka pro kaolin, která byla v době mezi

světovými válkami na tuzemském trhu velmi žádaná.
V časech velké hospodářské krize, která vypukla v roce 1929, dokázal Oskar Gerstner společně
s tehdejším provozním ředitelem velmi dobře reagovat na nové podmínky. Oscar Gerstner totiž
sáhl ke zcela neobvyklému kroku. Místo rozmnožování tisíců nezaměstnaných propouštěním svých
lidí ze závodu přešel pouze na omezení výroby.
Tak i v době nejhlubší krize pracovali zaměstnanci
Gaschových strojíren alespoň jeden týden v měsíci,
aby nezůstali zcela bez prostředků a aby si závod
udržel potřebnou zaměstnaneckou základnu pro
budoucí konjunkturu, na niž podnikatelé i zaměstnanci toužebně čekali.
V roce 1933 vstoupili do továrny jako společníci
vnuci zakladatele, Werner a Herbert Gasch. Základní kapitál akciové společnosti byl navýšen a firma
zakoupila sousední pozemek zkrachovalé betonárky Nowak. Tím byl zajištěn další rozvoj společnosti.
Ve třicátých letech byly provedeny rozsáhlé přístavby a položeny spojovací tratě. Počet zaměstnanců
nyní vzrostl na 320 lidí. Druhá světová válka přinesla
opět přechod na válečnou výrobu (granáty) a továrna se dostala pod vojenskou správu.

Osud továrny a rodiny po roce 1945

Po skončení druhé světové války byla továrna na
základě dekretů prezidenta republiky vyvlastněna
a jejího vedení se ujal národní správce. Prakticky
vzápětí došlo ke sloučení s dalšími chodovskými
průmyslovými závody v jeden podnik a v roce 1950
dostává nová továrna jméno Buzuluk. V dalších letech došlo ke změně průmyslového zaměření chodovské strojírny na gumárenskou výrobu a podnik
začal na novém místě (od roku 1963) a pod novým
názvem Chodos Chodov (od roku 1968) psát zcela
novou část dějin chodovského strojírenství.
Rodina Gaschova byla v roce 1946 nuceně vysídlena do Německa, kde její potomci žijí dodnes. Od
roku 2014 navštěvují pravidelně Chodov, kde byl
na památku této průmyslnické rodiny v roce 2017
zřízen park Carla Gasche. V parku, rozkládajícím se
v Nádražní ulici, na místě domu, který rodina do
roku 1945 obývala, byla také potomky vysazena
lípa, která připomíná Carla Gasche a jeho přínos
městu.
V roce 2019 byla na městském hřbitově zrestaurována hrobka rodiny Gaschů, kde je pochováno
osm členů rodiny, zesnulých v letech 1898 -1944.
Na obnově hrobky se kromě města Chodova finančně podílel také Česko-německý fond budoucnosti, Karlovarský kraj a v neposlední řadě i potomci
Gaschovy rodiny.

Miloš Bělohlávek, městský historik
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Informační servis

24. 1. (pá) 19.30 h, 25. 1. (so) 17 h
Přístupné, český dabing.
Vstupné 130-150 Kč

25. -26. 1. (so-ne) 19.30 h
Přístupné od 15 let.
Vstupné 130 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

4.-5. 1. (so-ne) 17 h, 24. 1. (pá) 17 h

Zakleté pírko /94/

Premiéra / Pohádka / ČR / Režie: Zdeněk Troška

Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné dívky, která se vydá do světa vysvobodit
zakletého prince.

Přístupné. Vstupné 110-130 Kč

10. 1. (pá) 17 h, 11. 1. (so) 19.45 h, 30. 1. (čt) 17 h

Můj příběh

Premiéra / Romantické drama / ČR / Režie: Libor Adam, Hana Hendrychová

Elizabethin příběh vypráví o neuvěřitelné snaze dostat se ze dna, o ozdravné síle humoru, o ceně
přátelství a také vůli otevřít srdce a nezanevřít na lásku, protože ta je hnacím motorem naším.

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

26. 1. (ne) 17 h, 27. 1. (po) 19.30 h

Případ mrtvého nebožtíka /95/

Premiéra / Komedie / ČR / Režie: Miloslav Šmídmajer

Je čas udělat si legraci z toho, jak se nám filmy a seriály krimižánru přemnožily. Podívejte se
do televizního programu – Kriminálka Miami, Námořní vyšetřovací služba, Myšlenky zločince,
Mentalista, Zákon a pořádek, Castle na zabití, Sběratelé kostí…

Prístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
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Kino Malá scéna Chodov
2. 1. (čt) 15 h
Trollové a kouzelný les /90/
Animovaný / Norsko / Režie: Kevin Munroe

Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů.
Mimo dosah a zájem lidí si v přítmí a stínu užívají spokojeného života a veselí pod vládou krále Gromma. Jednoho dne ovšem oblíbený král díky zradě a nastražené pasti
zkamení a na jeho syna Tryma čeká velké dobrodružství.

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
2. 1. (čt) 17 h
Star Wars: Vzestup Skywalkera /155/
Dobrodružné sci-fi / USA / Režie: J.J. Abrams

Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové
legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.

Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč

2. 1. (čt) 19.45 h, 5. 1. (ne) 19.30 h
Šťastný nový rok /90/
Romantická komedie / ČR, SR / Režie: Jakub Kroner

Během několika dní dovolené v zasněžených Vysokých Tatrách bude někdo z přátel čelit především trapasům, jiný zas
životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám. Hrají: Táňa Pauhofová, Emília Vášáryová, Jiří Bartoška, Antónia Lišková, Tomáš Maštalír, Ján Koleník, Gabriela Marcinková, Zuzana Norisová, Jakub Prachař...

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

3. 1. (pá) 15 h
Špioni v převleku /104/
Animovaný / USA / Režie: Nick Bruno, Troy Quane

Superšpión Lance Sterling a vynálezce Walter Beckett jsou
naprostými protiklady. Ale když nečekané události všechno
změní, je tato nepravděpodobná dvojice nucena se spojit
na velkou misi, která vyžaduje neuvěřitelné maskování.

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

3. 1. (pá) 17 h, 5. 1. (ne) 15 h
Ledové království II /103/
Animovaný / USA / Režie: Chris Buck, Jennifer Lee

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně
volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna
Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve
snímku Ledové království II musí Elsa doufat, že je dostatečně mocná.

4.-5. 1. (so-ne) 17 h
Zakleté pírko /94/
Premiéra / Pohádka / ČR / Režie: Zdeněk Troška

Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné
dívky, která se vydá do světa vysvobodit zakletého prince.

Přístupné.Vstupné 130/110 Kč

4. 1. (so) 19.30 h
Vlastníci /96/
Komedie, drama / ČR, SR / Režie: Zdeněk Troška

Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v
jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou
schůzi, na které se musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout.

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
6. 1. (po) 19.30 h
Ženská na vrcholu /105/
Komedie / ČR / Režie: Lenka Kny

Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své tety
Ely (Jana Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách. Díky své roztržitosti a hře
osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač o žádné seznamování opravdu nestojí.

Přístupné. Vstupné 100 Kč

7.-8. 1. (út-st) 19.30 h
Nenávist /95/
Premiéra / Horor / USA / Režie: Nicolas Pesce

Mokré vlasy, špinavé nehty a dům, ve kterém se zrodilo
zlo. Novinka producenta Sama Raimiho Nenávist. Film je
remakem stejnojmenné japonsko-americké koprodukce z
roku 2004.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

9. 1. (čt) 17 h
Jumanji: Další level 3D /114/
Dobrodružná komedie / USA / Režie: Jake Kasdan

Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli
Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem náročnější.

Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč

Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

9. 1. (čt) 19.30 h, 12. 1. (ne) 19.30 h
Pod vodou /95/
Premiéra / Akční sci-fi horor / USA / Režie:
William Eubank

3. 1. (pá) 19.30 h
Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D /155/
Dobrodružné sci-fi / USA / Režie: J.J. Abrams
Přístupné, český dabing. Vstupné 150 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

4. 1. (so) 15 h
Sněžná mela /95/
Animovaný / USA,VB / Režie: Aaron Woodley

Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka
Bleska, který má velký sen, stát se nejlepším arktickým kurýrem. Jeho první zásilka ho ale zavede do tajuplné polární
pevnosti, kde prohnaný zloduch Otto Von Walrus spřádá
plány na zničení Arktidy.

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

Skupina vědců pracujících 11 kilometrů pod hladinou oceánu v podmořské laboratoři se snaží po ničivém zemětřesení dostat do bezpečí. Temnota neprozkoumaného mořského dna ale není to jediné, čeho se musí obávat…

10. 1. (pá) 17 h, 11. 1. (so) 19.45 h
Můj příběh
Premiéra / Romantické drama / ČR / Režie: Libor
Adam, Hana Hendrychová
Elizabethin příběh vypráví o neuvěřitelné snaze dostat
se ze dna, o ozdravné síle humoru, o ceně přátelství a
také vůli otevřít srdce a nezanevřít na lásku, protože ta je
hnacím motorem naším.

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
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10. 1. (pá) 19.30 h, 12. 1. (ne) 17 h
Cats /106/
Premiéra / Muzikál / USA, VB / Režie: Tom Hooper

Dnes večer dostane jedna jediná kočka šanci prožít další život. Legendární muzikál Cats se dočkal filmového zpracování. Oscarový režisér Tom Hooper (Králova řeč, Bídníci) se
obklopil těmi nejlepšími herci, zpěváky a tanečníky a slibuje
nezapomenutelný divácký zážitek.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

11. 1. (so) 15 h
Medvídci Boonie: Cesta do pravěku /90/
Premiéra / Animovaný / Čína / Režie: Leon Ding

Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a
nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou obrovská zvířata,
která mají v hlavě jediné – OBĚD! Během jednoho úprku
se naši hrdinové rozdělí a Brůča potkává malé vlčátko Feifei, které se chce stát statečným bojovníkem a rozhodne
se Brůču doprovázet na cestě za bratry.

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
11. 1. (so) 17 h
Star Wars: Vzestup Skywalkera /155/
Dobrodružné sci-fi / USA / Režie: J.J. Abrams
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč

12. 1. (ne) 15 h
Pat a Mat: Kutilské trampoty /63/
Premiéra / Animovaný / ČR / Režie: Marek Beneš

Jak již jsme u nich zvyklí, pro malé i velké přinášejí zábavu
na ostří šroubováku a legraci, až se hřebíky budou prohýbat.

Přístupné. Vstupné 100 Kč

13. 1. - 23. 1. - REKONSTRUKCE KINA
Promítat se začne až v pátek 24. ledna.
Zrušeno bude i lednové dopolední promítání
snímku Pražské orgie.
24. 1. (pá) 17 h
Zakleté pírko /94/
Premiéra / Pohádka / ČR / Režie: Zdeněk Troška
Prístupné. Vstupné 130/110 Kč
24. 1. (pá) 19.30 h
Dolittle 3D /106/
Premiéra / Dobrodružný / USA / Režie: Stephen
Gaghan

Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat se s piráty, ale hlavně
rozumí řeči zvířat. Hvězdný Robert Downey junior září v
originálním pojetí příběhu o legendárním zvěrolékaři.

Informační servis
25. -26. 1. (so-ne) 19.30 h
Příliš osobní známost /107/
Premiéra / Komedie / ČR, SR / Režie: Marta
Ferencová

Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se
skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou (Tatiana Dyková), které se právě obrátil život vzhůru
nohama.

Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

26. 1. (ne) 15 h
Medvídci Boonie: Cesta do pravěku /90/
Animovaný rodinný / Čína / Režie: Leon Ding
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
26. 1. (ne) 17 h, 27. 1. (po) 19.30 h
Případ mrtvého nebožtíka /95/
Premiéra / Komedie / ČR / Režie: Miloslav
Šmídmajer

Je čas udělat si legraci z toho, jak se nám filmy a seriály krimižánru přemnožily. Podívejte se do televizního programu
– Kriminálka Miami, Námořní vyšetřovací služba, Myšlenky zločince, Mentalista, Zákon a pořádek, Castle na zabití,
Sběratelé kostí…

Prístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

28. 1. (út) 10 h - dopolední kino
Staříci /85/
Drama / ČR / Režie: Martin Dušek, Ondřej
Provazník
Přístupné od 12 let. Vstupné 50 Kč
28.-29. 1. (út-st) 19.30 h
Mizerové navždy
Premiéra / Akční krimi komedie / USA / Režie:
Adil El Arbi, Bilall Fallah

Mizerové Mike Lmedowrey (Will Smith) a Marcus Burnett
(Martin Lawrence) jsou zpátky a před nimi poslední společná jízda.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

30. 1. (čt) 17 h
Můj příběh
Romantické drama / ČR / Režie: Libor Adam,
Hana Hendrychová
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
30. 1. (čt) 19.30 h, 31. 1. (pá) 19.45 h
Na nože /130/
Premiéra / Kriminální drama / USA/ Režie: Rian
Johnson

25. 1. (so) 15 h
Ledové království II /103/
Animovaný / USA / Režie: Chris Buck, Jennifer Lee
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

Satirická krimi komedie Na nože zábavným způsobem
ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného
úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, když jsou
všichni v jeho blízkosti podezřelí. Svérázný detektiv Daniel
Craig pojme řešení případu po svém a vyšetřování každého člena této excentrické rodiny se ukáže býti složitější,
než se zpočátku zdálo.

25. 1. (so) 17 h
Dolittle /106/
Premiéra / Dobrodružný / USA / Režie: Stephen
Gaghan
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč

31. 1. (pá) 17 h
Star Wars: Vzestup Skywalkera /155/
Dobrodružné sci-fi / USA / Režie: J.J. Abrams
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč

Přístupné, český dabing. Vstupné 150 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč
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Informační servis

TV Studio Chodov
1. 1. (st) až 3. 1. (pá) od 10 a 18 h
NOVOROČNÍ PŘÍPITEK

Novoroční projev starosty města Chodova

CHODOVSKÉ VTEŘINY

Život v Chodově očima kamery

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

OBRAZY Z VÁLKY TŘICETILETÉ
Záznam představení pro ZŠ

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

7. 1. (út) až 10. 1. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

ROCKPARÁDA

Rocková hitparáda

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

14. 1. (út) až 17. 1. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

KAČENKA V ŘÍŠI SNŮ

Záznam z představení ZUŠ Horní Slavkov - Loket

KASS Chodov
11. 1. (so) 20 h
Reprezentační ples města Chodova

Hraje: AS Band. Moderuje: Aleš Cibulka
Hudební vystoupení: Těžkej Pokondr, Team revival
Taneční vystoupení: Jan Onder, Hobby Dance
Vstupné 450 Kč, předprodej infocentrum Chodov

společenský sál

17. 1. (pá) 20 h
Maturitní ples GASOŠ Chodov
společenský sál
22. 1. (st) 9-17 h
Prodejní akce oblečení firmy Volansky
společenský sál
25. 1. (so) 9 h
„Život ve vodě“ (akvatrhy)
společenský sál

ZUŠ Chodov
V literárně-dramatickém oboru se nabízí
volná kapacita

Pro nové zájemce studia od 2. pololetí šk. r. 2019/2020.
Výuka v LDO probíhá každý čtvrtek od 13.15 pod vedením
p. uč. Jiřiny Rottové, v 1. patře budovy I. ZŠ (nad školní
jídelnou).

Ostatní akce
Pozvánka na výstavu

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

21. 1. (út) až 24. 1. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

KREJČOVSKÁ POHÁDKA

Záznam divadelního představení pro děti

TV ZÁPAD

KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE, HOLUBŮ
PAPOUŠKŮ, TERARISTIKY a AKVARIJNÍCH RYB

Zprávy ze západu Čech

28. 1. (út) až 31. 1. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

od 8.00 do 16.00 hodin

Život v Chodově očima kamery

MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí v měsíci lednu

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

MICHAL TUČNÝ REVIVAL

Krátký záznam koncertu z Vavřinecké pouti - 2015

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

Chovatelský areál, Nádražní 881, Chodov 357 35
(parkování přímo naproti areálu u vlakového nádraží)

Vstupné 40,-Kč/dospělí, děti do 15-ti let zdarma
Občerstvení, prodej zvířat, rybiček a krmiv.

www.zochodov.webnode.cz
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DDM Bludiště Chodov
26. 1. (ne) 10 h
Maškarní karneval

Spolek při DDM Bludiště Chodov pořádá ve spolupráci s
KASS Chodov, za podpory města Chodov a Karlovarského kraje další akci ze seriálu Sdružujme se proti nudě!
a Mámo, táto, udělej si na mě čas.
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. a 2. Příměstský tábor s DDM Bludiště - léto
2020

O zábavu vašeho dítěte od 7 let věku bude postaráno pedagogy volného času po - čt od 8 do 16 h, v pá do 14 h.
6.7. (13.7.) Hry, tvoření a sportování v DDM, Bílá voda.
7.7. (14.7.) Koupání ve Františkových Lázních.
8.7. (15.7.) Koupání Chomutov.
9.7. (16.7.) Lanové centrum Linhart, obora.
10.7. (17.7.) Minigolf, hry a koupání na Bílé vodě.
Cena: 1.200 Kč. V ceně: 2x oběd v restauraci (polévka, hlavní chod, nápoj), materiál, pomůcky, veškerá doprava, vstupy, pronájem sportovišť, odměny do soutěží, pedagogický
doprovod. Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště. Informace:
352 352 281. Změna programu vyhrazena.

Video kroužek

DDM Chodov otevírá video kroužek. Baví tě točit video, jak
se dělá, a práce s počítačem? Tak přijď mezi nás!
- budeme pracovat s kamerou, naučíš se, jak se dělá film, a
můžeš i nějaký vymyslet a vyrobit
- co natočíš, si sám upravíš, naučíš se základy úpravy videa,
střih a pravidla filmové řeči
- založíme si vlastní TV studio, můžeš informovat o tom,
co se děje u tebe ve škole a okolí. A třeba i ty budeš ve
Zprávičkách v České televizi
- můžeš se naučit, jak se dělá hudební klip, anebo stát se
youtuberem

3D tisk – grafika - programování

DDM Bludiště otevírá nový kroužek. Dozvíte se, co to je 3D
tisk, a také něco o jeho historii, využití, jak to funguje a jaké
jsou možnosti 3D tisku. 3D tisk vlastně znamená vytvoření
nějakého prostorového tělesa (předmětu) z plastu (umělé
hmoty). Naučíte se navrhovat, co se má tisknout. Nejprve
si budeme ukazovat, jak se v počítači vytvoří model toho,
co se má vytisknout.
Budete si moci sami pro sebe vytisknout nějaký drobný
model, miniaturu, šperk, který si sami navrhnete a „naprogramujete“ do počítače a potom do tiskárny. Dobré je,
pokud máte smysl pro detail, a také je potřeba být trpělivý.
3D tisk není jako tisknutí na laserové tiskárně. Vytisknout
drobný předmět může trvat 2 hodiny, ale také 20 hodin
– takže během jednoho jediného setkání si domů určitě
žádnou památku neodnesete.
Kdo však vydrží, bude za tuto trpělivost odměněn vlastním
výrobkem.
Kroužek tedy budeme zpestřovat i jinými aktivitami – zejména prací s počítačem, grafikou a třeba i jednoduchým
programováním.
Schůzky budou - úterý 16 -17.30 v DDM.
Určeno mládeži od 12 let.
Pololetí 800 Kč / Rok 1500 Kč
Přihlášky jsou k vyzvednutí v kanceláři DDM Bludiště.

Informační servis
Volná místa v kroužcích

DDM Bludiště ještě nabízí několik volných míst v těchto kroužcích:
Atletika – 8 až 11 let
Florbal dívky – 10 až 13 let
Florbal – 6 až 10 let
Ještěrky – ochránci přírody – od 6 let
Kopaná – 6 až 8 let
Rybáři – od 8 let

Městská galerie v DDM Bludiště
Výstava Keramičky z Bludiště
Termín výstavy: 7. – 16. 1. 2020

Malby známé - neznámé, kdo chce, najde své

Třetí výstava amatérského malíře a kreslíře z Vintířova Jiřího
Vavřičky.
Termín výstavy: 28.1. – 13.2.2020
(vždy v út a čt 9-12 a 14-17)

Městská knihovna Chodov
Čtvrtek 9. ledna od 9 h
Cvrčkohrátky

Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

Čtvrtek 9. ledna od 10 h
Lumpík

Program pro děti od narození do 18 měsíců. Nejsme andílci, jsme Lumpíci.

Čtvrtek 16. ledna od 11 h
Spisovatelé do knihoven – Markéta Hejkalová

Spisovatelka, nakladatelka a překladatelka finské literatury.
Kromě románů píše také povídky, knihy faktu a přeložila
mnoho knih finské literatury, zejména díla Miky Waltariho
a Arta Paasilinny. Mezi její díla mimo jiné patří: Kouzelník
z Pekingu (2008), Andělé dne a noci (2012), Měj mě rád/a
(2017).

Čtvrtek 16. ledna od 17h
Čtenářský klub – večery s knihou

Přijďte, staňte se členem čtenářského klubu a především,
odpočiňte si od náročných dní u skleničky vína nebo šálku
kávy při debatě o něčem, co všichni milujeme – o knihách.

Čtvrtek 16. ledna od 18 h
Jazz v podkroví

Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Oscar Peterson, Illinois Jacquet, Roy Eldridge, Buddy Rich a další. Jazz At The Philharmonics byl velký jam pořádaný Normanem Granzem! Na
další hudební posezení všechny zve Městská knihovna &
Jazz klub Chodov!

Čtvrtek 23. ledna od 16h
Co, kdy, jak na zahrádce

Zveme Vás k přátelskému posezení v podkroví naší knihovny, při kterém si vyměníme cenné rady a zkušenosti z našich malebných zahrádek.

středa od 15 do 17 h
Výtvarné dílničky

Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů.

Sport
8. 1. Zasněžený obrázek, 15. 1. Koláž, 22. 1. Přáníčko,
29. 1. Sněhulák

čtvrtek od 14 h
Čtenářský klub

Pravidelné setkání dětí, které budou společně s námi čtením objevovat ty nejkrásnější pohádky a příběhy.

čtvrtek od 16 h
Herní klub

Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách.
2. 1. Večerníček, 9. 1. KrisKros, 16. 1. Scrabble,
23. 1. Pojď si hrát, 30. 1. Lovci a sběrači

TIPY KNIHKUPECTVÍ

V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17.
Halina Pawlowská - Takhle jsem si to teda nepředstavovala
Humorné povídky o tom, že rodina a láska vám nedají pokoj ani ve stáří.
Gilly Macmillanová – Chůva
Komu můžete svěřit své dítě? Nepředvídatelný thriller od
autorky bestsellerů Dokonalá, Spálená obloha či Vyvrhel.

Městská knihovna Chodov po celý rok nabízí
službu nejen pro seniory:

Základy obsluhy počítače, nebo přímo vašeho notebooku
a zasvětíme vás do tajů internetu. Zájemci se mohou hlásit v knihovně osobně, nebo na tel.č: 352 352 256 u paní
Urbanové.

Sport
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4. 1. (so) sraz 10 h Bílá voda
Vycházka turistů

„Tříkrálová sbírka“ a „Novoroční čtyřlístek“ – různé hry pro
děti i dospělé

KČT Chodov

8. 1. (st) sraz 14 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Vintířov – betlém, délka trasy cca 10 km
KČT Chodov
15. 1. (st) sraz 13 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů

Sokolov – pivovar (vstup 20 Kč), délka trasy cca 10 km

KČT Chodov

19. 1. (ne) 10 a 14 h
Extraliga juniorek ve volejbale
soupeř Volejbal Plzeň

sportovní hala Chodov, Tyršova 1201,
BVC Chodov
22. 1. (st) sraz 14 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
okolí Chodova, délka trasy cca 10 km

KČT Chodov

25. 1. (so) 12 a 16 h
Extraliga kadetek ve volejbale
soupeř Sokol Pardubice,
sportovní hala Chodov, Tyršova 1201,
BVC Chodov

1. 1. (st) 13 h
Novoroční vyjížďka cyklistů

29. 1. (st) sraz 9 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů

TJ Plamen

KČT Chodov

Sraz účastníků ve 13 h ve Staroměstské ulici u kašny

okolí Karlových Varů, délka trasy cca 10 km
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Placená inzerce

FK STARÁ CHODOVSKÁ A HC STARÁ CHODOVSKÁ
POŘÁDAJÍ A SRDEČNĚ VÁS ZVOU NA TRADIČNÍ
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K POSLECHU A TANCI
HRAJE SKUPINA

SYMPAŤÁCI

VELKÝ SÁL KASS CHODOV
RESTAURACE „SRDCOVKA“
RESTAURACE „BRAVO BAR“

SOBOTA 1. 2. 2020
20.00-03.00 HOD

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA OBVYKLÉM MÍSTĚ
NEBO TELEFONÍM ČÍSLE 777 284 474
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
POŘADATELÉ SI VYHRAZUJÍ PRÁVO VSTUPU POUZE VE SPOLEČENSKÉM OBLEKU A OBUVI
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Sport

Volejbal
Volejbalistky čekají rozhodující bitvy

V měsíci listopadu a prosinci družstva kadetek
a juniorek BVC Chodov odehrála většinu mistrovských utkání z druhé poloviny základních skupin
svých kategorií v extralize volejbalu.
V měsíci lednu ještě odehrajeme dva dvojzápasy
v každé kategorii a potom se vrhneme na nadstavbové skupiny, ve kterých se rozhodne o celkovém
pořadí celého ročníku.
Družstvo juniorek je po sedmnácti zápasech
z celkových dvaceti, se ziskem devatenácti bodů,
na průběžném čtvrtém místě tabulky základní části
extraligy. Tím toto družstvo plní cíle, a to uhájit extraligu i pro příští sezónu. Aktuální pořadí nás zařadí do druhé celorepublikové nadstavbové skupiny.
Družstvo kadetek s bilancí třinácti vítězných zápasů a třemi prohrami se po šestnácti kolech usadilo se ziskem 39 bodů na průběžném druhém místě
tabulky základní časti extraligy. Tato pozice je pasuje do role favorita celé soutěže. Je téměř jisté, že
kadetky budou zařazeny do první celorepublikové
nadstavbové skupiny.

Naše starší žákyně nás úspěšně reprezentují v
dlouhodobé soutěži Českého poháru. Po třech
základních kolech si vybojovaly účast v první
výkonnostní skupině. A tak se v prvním celorepublikovém kole utkaly se soupeři, jako je Dukla
Liberec, Olymp Praha, Hlincovka nebo Kralupy
nad Vltavou.
Po střídavých výkonech uhájily svou účast pro
další kolo v elitní osmičce této kategorie. V celkové tabulce drží se ziskem 65 bodů výborné
čtvrté místo, které jim zaručuje přímý postup na
mistrovství republiky své kategorie.
Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zápasy a další aktuální informace můžete sledovat
na oficiálních stránkách Českého volejbalového
svazu nebo na facebookových a internetových
stránkách BVC Chodov.
Ladislav Zapf

Fotbal
Novinky ze Spartaku Chodov

Vážení příznivci chodovského fotbalu.
Dovolte, abychom vás s nastávajícím novým
rokem seznámili s novinkami v našem klubu.
Na přelomu listopadu a prosince oznámil pan
Josef Pojar rezignaci na svůj předsednický post.
Současně pak nabídl dočasnou výpomoc na přechodné období (do konce února), aby si spartakovci mohli najít předsedu nového a mohlo
dojít k plynulému a bezkonfliktnímu předání této
funkce. Pan Pojar vedl náš klub obdivuhodných
11 let a za ta léta se mu podařilo vykonat mnoho
dobrého jak pro Spartak, tak i pro město Chodov.
Josefu Pojarovi patří vřelý dík za vše, co pro
Spartak vykonal. Nebylo to vždy snadné, přesto
se pokaždé snažil každému vyhovět a jeho práce, především pro mládež, je hodna ocenění.
Pepo, děkujeme a přejeme Ti mnoho štěstí!
Na nové vedení čeká spousta práce a laťka
je nastavena vysoko, tak doufejme, že se nový
předseda tohoto úkolu zhostí úspěšně.
Zveme vás také na Ples TJ Spartak Chodov který se bude konat 25. 2. 2020 ve společenském
sále KASS.
Závěrem bychom rádi za fotbalový oddíl popřáli všem občanům našeho města hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v roce 2020. Petr Karbulka
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Sport

Tenis
Junior Fed Cup

Ve dnech 30. 11. -2. 12. 2019 se konal v Rakovníku
JUNIOR FED CUP v tenise mladších žákyň, který je
pojatý jako týmová soutěž krajů, kam se jako každý
rok nominují 3 nejlepší hráčky z každého kraje dle
celostátního žebříčku. Západočeský tenisový svaz
reprezentovala i Tereza Krejčová, která je nyní západočeskou dvojkou a hraje za TK SLAVIA PLZEŇ.
V sobotním čtvrtfinále zvítězily 3:0 na zápasy
nad Východočeským krajem. V nedělním semifinále také zvítězily nad Jihomoravským krajem 3:0 na
zápasy.
V pondělí následovalo samotné finále, a to s výběrem Prahy. Po vyrovnaném průběhu rozhodovala až závěrečná čtyřhra. Nakonec o vítězi celého turnaje rozhodoval až supertiebreak zmíněné
čtyřhry, ve kterém bohužel děvčata těsně prohrála.
Stříbrné medaile jsou velkým úspěchem. Velká
gratulace Terezce a jejím spoluhráčkám. Přejeme
hodně tenisových úspěchů do sezony, která tímto
turnajem odstartovala.

Florbal
Florbalový Plamen stále neporažen

Junior Davis Cup

V ten samý termín se konal i juniorský DAVIS
CUP v tenise mladších žáků.
O historicky první umístění na stupních vítězů
v kategorii chlapců do 12 let se na juniorském Davis Cupu konaném v Pelhřimově postarali týmová jednička Honzík Psota z Chodova a Aleš Kotrc
z Plzně. Chlapci dosáhli na krásné třetí místo, kdy
nestačili až v rozhodující čtyřhře na pozdější vítěze
z jižní Moravy. Velká gratulace i Honzíkovi a přejeme další tenisové úspěchy.  Martina Krejčová

Po první polovině florbalové soutěže dospělých, BAF-ligy, je Plamen Chodov na prvním místě
tabulky s plným počtem bodů.
V souboji o první místo dokázal ve 3. kole porazit doposud neporažené FBC Lions Karlovy Vary
6:3, a nepocítil tak v žádném z devíti zápasů hořkost porážky.
Kanadskému bodování vévodí Daniel Kot
z Chodova (11+17) a Tomáš Knitel z Březové B
(13+15).
Mezi nejlepší nahrávače patří rovněž Daniel Kot
(17 A) a brankářským statistikám vévodí Martin
Greschner také z Chodova, který má úspěšnost
zákroků 83,33 %, s průměrným počtem obdržených branek 2,11 na zápas (po 9 odehraných zápasech).
Florbalisté pod vedením Jiřího Krhounka tak
mají nakročeno při troše štěstí a stávající výkonnosti soutěž v této sezóně vyhrát.
Rovněž mladší žáci Plamenu si nevedou vůbec
špatně. Svými výkony, které předvádějí v Karlovarské krajské lize, si zajistili po podzimní části
v tabulce krásné druhé místo. Před nimi je pouze
o jediný bod tým FB Hurrican Karlovy Vary White,
se kterým na jaře svedou boj o vítězství v této lize
a postup do nadstavbové části, kde se utkají s vítězem Plzeňské krajské ligy. Držme jim palce.

Radek Buchtel

Sport

Florbal není procházkou

24. listopadu 2019 vyrazil tým TJ Plamen Chodov dívky – starší žákyně do Rokycan, kde se pod
vedením trenérů Lucie Červenkové a Daniela
Ševčíka zúčastnily 3. kola ligové soutěže starších
žákyň, skupina 1 (3+1). Na naše svěřenkyně čekalo
několik těžkých zápasů.
I když plameňačky nakonec všechny zápasy vyhrály a odvezly si 12 bodů do tabulky, po zápase
se všechny hráčky, včetně trenérů, shodly na tom,
že tyto zápasy byly jedny z nejnáročnějších jak po
fyzické, tak i psychické stránce. Můžeme se zmínit
o jednom z těchto zápasů, kdy se dívky utkaly s týmem FB Hurrican Karlovy Vary. Již ve třetí minutě
zápasu naše dívky vedly 2:0.
Adrenalin na straně protivníka byl tak velký, že
docházelo z jejich strany k nespočtu zákroků, které nebyly panem rozhodčím potrestány, a naše
dívky se tudíž musely zařídit podle toho, tak aby
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zůstaly nadále ve hře. Ve třinácté minutě druhé
části zápasu Denisa Dobešová vstřelila branku
a díky ní uklidnila celý tým a mohlo se opět hrát
s čistou hlavou.
Hurikánkám se sice podařilo snížit na 3:1, ale to
nestačilo na rozjetý chodovský expres a nakonec
po velkém souboji plameňačky odcházely z palubovky s vítězným výsledkem 3:2. V dalších zápasech si dívky vedly velice dobře. Vítězstvím nad týmem Florbal BEZ Katovic 7:4, stejně tak i nad FBC
Rokycany 4:2 a 15:1 nad FBŠ SLAVIA Plzeň Grey si
plameňačky vysloužily velkou pochvalu.
Podle slov trenérů je však zapotřebí dívky připravovat nejen po fyzické a herní stránce, ale i po
stránce psychické, aby dokázaly v těchto krizových
situacích reagovat, udržet své nervy na uzdě a tak
mít celý zápas pod kontrolou, a pokud je to možné, přivést tým k vítězství.
Pavel Dawidko
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Bojové sporty
Mistrovství ČR v čínském boxu

Poslední akcí samurajů na konci roku bylo mistrovství České republiky v čínském boxu. Čínský box
patří mezi nejtvrdší disciplíny v bojových sportech.
Jsou zde povoleny v plném kontaktu všechny údery
rukou a nohou, které jsou doplněny o všechny hody
a porazy.
Za samuraje vyráží držitel pásu českého šampióna v čínském boxu v mužích do 65 kg Johny Kolář,
který nastoupil v kategorii junioři do 65 kg. V eliminaci poráží své soupeře před časovým limitem, kdy
využívá svůj kvalitní postoj a doplňuje ho přesnými
hody mimo zápasiště. Ve finále ho čeká český reprezentant v čínském boxu. Potkávají se dva houževnaté styly a oba bojovníci předvádějí tvrdé výměny,
které ve dvou kolech neurčily vítěze. Ve třetím kole je
stav opět vyrovnaný, rozhodčí rozhodli ve prospěch
Johnyho Koláře, který získává titul českého šampióna. Úspěch zvýraznil ziskem druhého titulu v polokontaktní disciplíně Qinda, a uzavírá tak letošní
rok velmi úspěšně. Stal se trojnásobným evropským
šampiónem v plnokontaktním karate, čtyřnásobným
mistrem ČR v kickboxu, vicemistrem ČR ve fightingu,
grapplingu a dvojnásobným mistrem ČR v čínském
boxu.

V kategorii muži do 90 kg nastupuje Michal Neudert. V souboji těžkých vah se probojoval až do
finále, kde ho čekal soupeř, který ho porazil v souboji o pás českého šampióna na Czech Open.
Ve finálovém souboji již od začátku padaly tvrdé
rány, které Michal ukončoval přesnými hody, i tak
prohrává první kolo. Ve druhém kole otáčí zápas,
třetí kolo stupňuje tempo úspěšnými hody mimo
zápasiště a vítězí před časovým limitem. Získává
tak pro samuraje další titul mistra České republiky
a stává se držitelem již třetího titulu mistra České
republiky, kdy první dva v grapplingu a fightingu
získal na říjnovém MČR. I další samurajové se přidali k zisku medailí. Vicemistrem ČR se stal Kryštof
Schwarz, Jan Dušek a Jiří Dobiáš. Bronzové medaile získali Petr Goubej a Karel Zicha.
Děkujeme trenérům Václavu Kolářovi, Marcelu Klikovi, Bubyru Yevhenii, Jaroslavu Kalfářovi
a Nikole Němcové, děkujeme za podporu městu
Chodov a všem, kdo nás podporují a fandí nám.
Staňte se i vy samurajem, od ledna probíhá
další nábor samurajů, děti od 5 let, junioři, dospělí – karate, kickboxing, jiu-jitsu.
e-mail: samurai-fight-club@seznam.cz,
tel. +420604965358
www.samurai-fight-club.cz

Václav Kolář
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GYMNÁZIUM SOKOLOV
a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

nabízí vynikající přípravu
v několika oborech vzdělání

www.gymso.cz

4leté
4leté
6leté
8leté

pro žáky z devátých tříd
pro žáky z devátých tříd
rozšířená výuka
V CHODOVĚ
tělesné výchovy
pro žáky ze sedmých tříd
přírodovědné zaměření
pro žáky z pátých tříd

A b s o l ve n t ka ž d é h o o b o r u j e p ř i p r ave n ke s t u d i u n a j a k é ko l i v y s o k é š ko l e .

Petr Kácha & Vítězslav Vondrys
antsatel-kv

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

www.home-pcservis.cz
Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Anténní a satelitní technika
EZS Jablotron , Elektro

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Tel.:604 200 386
info@antsatel-kv.cz
www.antsatel-kv.cz

Prodej nových PC
Kamerové systémy
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Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
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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

Husova 101, Chodov

Kompletní pneuservis

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

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
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telefon: 352 352 422
e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz
www.kasschodov.cz
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