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22. 9.   Vyhlášení nejlepších sportovců Chodova
23. 9.   Vernisáž výstavy fotografií Milana Martinka
28. 9.   Chodovská tretra
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K věci
Vážení Chodováci,
v říjnu čeká naše 

město historicky prv-
ní referendum. Na 
srpnovém mimořád-
ném zasedání o tom 
rozhodlo chodovské 
zastupitelstvo. Chodo-
váci tak budou moci 
poprvé rozhodnout 

o dění ve svém městě ještě jinak než jen účastí 
v komunálních volbách. Všichni společně bu-
deme moci hlasováním rozhodnout o využití 
prázdné louky pod bývalou restaurací Dukla.

Obrátili se na nás investoři, kteří již v roce 
2017 oslovili město Chodov a nabídli nám teh-
dy možnost výstavby obchodního centra na 
prázdném pozemku mezi ulicemi Dvořáko-
va, U Porcelánky a ČSO. Na základě tehdejší 
negativní reakce části obyvatel – především 
z této lokality – jsme nakonec od záměru 
upustili. Projekt je však na našem stole znovu 
a po důkladném zvážení považuji za nejlepší, 
aby o něm rozhodli všichni Chodováci. Ptáte 
se proč?

Jde o největší zábor zelené plochy v cen-
tru města za posledních dvacet let. V dnešní 
době, kdy se řeší každý strom a každá další 
betonová plocha zvyšuje teplotu ve městech, 
je to něco, co musíme brát vážně. Zasahuje-
me také opravdu výrazně do urbanistické tvá-
ře našeho města – vedle hlavní silnice vyroste 
případně zcela nová obchodní plocha, která 
se stane součástí Chodova a budeme ji vídat 
další desítky let. Není to rozhodnutí, které se 
dá změnit za dva roky po dalších volbách.

Samozřejmě že bych se dokázal rozhod-
nout sám a věřím, že by to dokázali i zastupi-
telé, ale opravdu má jednadvacet zastupitelů 
právo o tak závažné věci rozhodovat bez ná-
zoru svých sousedů? Já se domnívám, že ne. 
Můžeme rozhodovat o běžných věcech, jako 
který chodník opravíme první a kde je potře-
ba vybudovat další parkoviště. Můžeme řešit 
projekty, o kterých byli občané informováni již 
před volbami a svým hlasem nás v jejich reali-
zaci podpořili – jako například výstavbu měst-
ské knihovny nebo přestavbu objektu školy 
pro potřeby ZUŠ. Ale neměli bychom sami 
činit taková rozhodnutí, která změní naše měs-
to na desítky let. To je společná odpovědnost 

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

to, že k dané akci pořídilo chodov-
ské TV studio videozáznam, popří-

padě videoreportáž, které jsou či budou ke 
zhlédnutí na www.kasschodov.cz v záložce 
Archiv TV Chodov.

a společný zájem nás všech.
Věřím, že Chodováci referendum využijí. 

Aby bylo platné, musí k volebním urnám do-
razit alespoň 35 % oprávněných voličů, což 
v našem městě nebude úplně jednoduché. 
Jen těžko bychom ale hledali lepší motivaci 
než možnost rozhodnout o vývoji města, ve 
kterém společně žijeme. A kdo ví – pokud se 
referendum jako nástroj v Chodově osvědčí, 
třeba jej budeme využívat častěji.

 Patrik Pizinger, starosta města

Plavání seniorů 
Odbor sociálních věcí oznamuje seniorům 

města, že po prázdninách bude pokračovat 
plavání v Bazénovém centru KV Aréna v Kar-
lových Varech, pokud nám to umožní situace 
a nařízení vlády. Na plavání jezdíme vždy druhý 
čtvrtek v měsíci. Na konec roku 2020 jsou stano-
veny tyto termíny: 10. září, 8. října, 12. listopadu,  
10. prosince.

Doba plavání je od 10:00 do 12:00. Doprava 
je zajištěna autobusem, který odjíždí vždy v 9:30  
z autobusového nádraží v Chodově. Odjezd 
zpět od KV Arény je ve 12:15.

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. Do-
prava je zdarma. Těšíme se na Vaši účast.

Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Akce pro seniory v září
Odbor sociálních věcí oznamuje seniorům 

města, že v září nebude pořádat žádné akce, ani 
výlet do Litoměřic. O případném konání senior-
ských dnů v říjnu Vás budeme informovat v říj-
novém zpravodaji.

Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních věcí
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Vážení Chodováci, milí sousedé,
na stránkách Zpravodaje Vám přinášíme in-

formace k plánované výstavbě obchodního 
centra na pozemku v ulici U Porcelánky, o kte-
rém v říjnovém referendu budete moci rozhod-
nout vy všichni. 

Otázka v referendu bude jednoduchá – sou-
hlasíte s výstavbou obchodního centra na vol-
né louce pod Duklou? Pokud Chodováci zvolí 
možnost ANO, bude vedení města pokračovat 
v jednání se zájemci o výstavbu a postupně se 
začnou realizovat všechny nutné kroky.

 Pokud v lidovém hlasování vyhraje možnost 
NE, bude to jasný signál, že si Chodováci na 
tomto místě zástavbu nepřejí. Následně bychom 
tedy hledali způsob, jak louku využít pro rekre-
ační účely (např. park s hřištěm), nebo její část 
využít pro rozšíření parkovacích kapacit.

Oslovili jsme investory, kteří s námi návrh od 

roku 2017 komunikují, aby nám poskytli vizua-
lizaci plánovaných obchodů a sepsali také své 
vyjádření – svou nabídku pro vás a pro naše 
město.

 Abyste měli dostatek informací, najdete zde 
dále i vyjádření městského architektonického 
konzultanta, pana architekta Oldřicha Fáry, kte-
rý poukazuje na nutnost změn projektu, tak aby 
byl plně v souladu s územním plánem města 
Chodova.

Pokud byste měli zájem poznat projekt blíže 
přímo na místě, nabízíme možnost setkat se 
s investory přímo na dotčeném území, a to dne 
15. září 2020 od 16.00. 

Zde se budete moci zeptat přímo jich na kon-
krétní věci, které by vás zajímaly a které považu-
jete za důležité.

Patrik Pizinger, starosta města
Luděk Soukup, místostarosta města

Chodováci rozhodnou, zda bude stát u Dukly nové obchodní centrum

Vizualizace plánovaného obchodního centra.
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Vyjádření Ing. Ladislava Mráze a Ing. Hynka 
Stupáka, MBA, zástupců investora:

Připravovaný stavební záměr Obchodního 
centra Chodov se nachází v nezastavěné proluce 
podél ulice U Porcelánky. Stavební záměr je ve 
shodě s platným územním plánem města a dané 
území je připraveno právě na tento druh občan-
ské zástavby. Část objektu se bude nacházet na 
privátních pozemcích a část na pozemcích měs-
ta.

Obchodní centrum nabídne občanům města 
služby, za kterými je nutno cestovat do jiných 
měst. Tyto služby, jako prodejny obuvi, oděvů, 
domácích potřeb, drogerie, lékárny apod., bu-
dou v docházkové vzdálenosti v moderním ob-
jektu, který nebude narušovat základní uliční li-
nie a bude vhodně doplňovat uliční frontu v ulici  
U Porcelánky. 

Objekt bude splňovat všechny náročné ekologické 

parametry, jako je např. zelená střecha a zadržo-
vání dešťových vod, a samozřejmě nabídne nová 
pracovní místa ve městě.

Vyjádření Ing. arch. Oldřicha Fáry, autora 
územního plánu města Chodova:

Z hlediska územního plánu Chodova je výše 
uvedený záměr v souladu pouze zčásti. Přija-
telné je umístění občanského vybavení pro ob-
chod a služby. Nepřijatelná je ovšem koncepce 
dopravní obsluhy území a zejména umístění ve-
řejných prostranství s obslužnými komunikacemi 
včetně parkování, která neodpovídá záměrům 
územního plánu. 

Záměr dle výše uvedené charakteristiky je 
vhodné v dané lokalitě realizovat za předpokla-
du, že uspořádání veřejných prostranství s ob-
služnými místními komunikacemi a parkováním 
bude uvedeno do souladu s koncepcí dle územ-
ního plánu.

Chodováci rozhodnou, zda bude stát u Dukly nové obchodní centrum
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Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Nejen obyvatelé 
ulic Školní a Sme-
tanovy už delší čas 
volali po vybudování 
přechodu pro chod-
ce. Podniklo město 
v tomto ohledu ně-
jaké kroky? Plánujete 
přechody i v jiných 
ulicích?

V letošním roce se nám podařilo prosadit 
několik významných řešení v rámci posíle-
ní bezpečnosti v našem městě. Dlouhodobá 
politika Dopravního inspektorátu Policie ČR je 
nezpomalovat plynulost dopravy budováním 
nových přechodů pro chodce. Vlivem přestě-
hování největší Základní školy J. A. Komen-
ského do blízkosti základní školy v ulici Školní 
došlo k navýšení počtu přecházejících dětí  
i dospělých v této lokalitě.

Ve shodě s dopravní policií a projektantem 
se podařilo nalézt vhodné místo pro vybudo-
vání dvou nových přechodů a zrealizovat tuto 
stavbu tak, aby děti mohly již na začátku škol-
ního roku bezpečněji docházet do své základní 
školy. V měsíci září započne rekonstrukce dvou 
přechodů u obchodního domu Luna.

Ze zprávy dopravní policie vyplynula po-
třeba více přisvítit samotné přechody, a tím 
zajistit bezpečnost chodců. Často dotazovaný 
přechod v Husově ulici, u školní jídelny v místě 
dnešního vyústění Smetanovy ulice, by měl být 
zrealizován snad již v příštím roce. Projektová 
dokumentace bude navržena do rozpočtu 
roku 2021. Poté je třeba získat souhlasné sta-
novisko dopravní policie a vlastníka komuni-
kace, krajské správy a údržby silnic. V druhé 
polovině roku by tak mohla proběhnout vlastní 
realizace. 

Velkým přínosem v otázce bezpečnosti je 
osazení dopravní značky Zákaz zastavení na 
Bílé vodě. Během letošních horkých letních dní 
se stala dopravní situace přímo katastrofickou.  
Jediná přístupová komunikace k přírodnímu 
koupališti byla tak ucpaná, že by nebylo mož-
né zajistit průjezd složek integrovaného zá-
chranného systému. V rámci bezpečnosti této 
atraktivní lokality se dále připravuje osazení 
kamerového bodu. (mák)

Vstup na staveniště BMW 
je nebezpečný

Vstup na staveniště BMW Group Vývojového 
centra na nedaleké Krušnohorské výsypce je 
zdraví a životu nebezpečný. Upozorňují na to 
zástupci BMW i vedení města s tím, aby veřejnost 
důsledně respektovala zákaz vstupu.

V místě, kde nyní probíhají zemní práce a jez-
dí těžká technika, se i přes upozornění a závoru 
pohybují lidé či cyklisté.

„Vážení sousedé. Dovolte nám vás touto ces-
tou oslovit a požádat o dodržování zákazu vstu-
pu na staveniště BMW Group Vývojového centra. 
Od května tohoto roku probíhají na dotčených 
pozemcích zemní práce za zvýšeného pohybu 
těžkých stavebních strojů. Jakýkoli pohyb třetích 
osob na staveništi je vysoce nebezpečný jak pro 
vás, tak pro pracovníky na stavbě. Děkujeme vám 
za váš zodpovědný přístup,“ apeluje na veřejnost 
Petr Pospíšil ze společnosti BMW Group Czech 
Republic.  (mák)

Přijďte na Den Země
ČSOP Chodov a Mladí ochránci přírody zvou 

veřejnost na opožděné oslavy Dne Země do  
Ekocentra Chodováček.

Co nám nedovolil koronačas na jaře, si pojď-
me prožít v pozdně letním čase.

Tradiční EKOakce proběhne 6. 9. od 13:13 
v Ekocentru. Dobrovolné vstupné bude předáno 
záchranné stanici handicapovaných zvířátek Dro-
sera Bublava.

Dne 19. září pak zveme pomocníky, kteří nám 
pomohou v celosvětové akci Ukliďme svět uklidit 
aspoň povodí Chodovského potoka od Skalky 
k Bahňáku. Sraz zájemců je v klubovně ČSOP 
v 9:00. Rukavice a pytle už pro vás máme nachys-
tané.  (MV)

Turnaj pro Mateřídoušku
12. září 2020 budeme opět pořádat turnaj tro-

jic O pohár města Chodova, jehož součástí bude 
i finanční sbírka pro Denní centrum Mateřídouš-
ka. Sponzorsky se na turnaji budou podílet měs-
to Chodov, Chodos, Nadace ČEZ.

Tímto zveme všechny zájemce o nohejbal ne-
jen na tento turnaj, ale rádi bychom rozšířili naše 
řady aktivních hráčů. Bližší info: Facebook Nohej-
balový klub Chodov.  Martin Čermák
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Chodov opět uspěl u soudu
Okresní soud v Sokolově 14. srpna opět smetl 

ze stolu snahu společnosti MARSERVIS, s. r. o., 
prohlásit se vlastníkem tepelného hospodářství  
v Chodově. Jde již o třetí verdikt, kdy soud roz-
hodl ve prospěch města Chodov.

Celý spor má počátek v roce 1993, kdy si spo-
lečnost MARSERVIS najala tepelné hospodářství 
od města. Po dvou letech ale tehdejší starosta 
města podepsal změnu smluvních podmínek 
bez řádného schválení orgány města. Vzhledem  
k tomu, že tato změna postavila Chodov do 
nevýhodné pozice, nové vedení města se od 
počátku nového milénia opakovaně pokoušelo  
o narovnání smluvního vztahu, ale vždy narazilo 
na zásadní neochotu nájemce.

V roce 2003 proto Chodov smlouvu o nájmu 
vypověděl. Spor o uznání výpovědi se vyvinul 
do sporu o určení platnosti smlouvy, který skon-
čil soudním rozhodnutím, jež smlouvu o nájmu 
označilo za absolutně neplatnou. Společnost 
MARSERVIS se však vzápětí označila za vlastníka 

tepelného hospodářství a odmítla jeho vrácení 
městu.

„V tuto chvíli čekáme na doručení písemného 
rozsudku. Pokud se MARSERVIS odvolá, bude 
spor řešit Krajský soud v Plzni. Bude-li rozsu-
dek sokolovského soudu potvrzen a rozhod-
nutí nabyde právní moci, bude to ve výsledku 
znamenat, že společnost MARSERVIS nesplňuje 
podmínky pro další držení licence, která by měla 
být Energetickým regulačním úřadem zrušena, 
a provozování tepelného hospodářství by měla 
převzít městská organizace," uvedl k verdiktu 
soudu starosta města Patrik Pizinger (Místní).

Město je podle starosty plně připraveno převzít 
provoz a zajistit obyvatelům transparentní cenu 
tepla, jasné informace o stavu i provozu celé sítě 
a pravděpodobně i nižší cenu dodávek. „V pří-
padě, že rozsudek nabyde právní moci, připra-
vuje město další právní kroky s cílem dosáhnout 
náhrady škody za neoprávněné obohacení na 
základě protiprávního užívání majetku města,” 
dodal Pizinger. Celková výše škod je odhadována 
na několik desítek milionů korun.  (mák)

Běžci opět podpořili Mateřídoušku

Téměř osm a půl tisíce korun (8 485 Kč) si na svůj účet připsalo Denní centrum Mateřídouška, o. p. s., v Chodově. 
Peníze získalo darem díky běžcům, kteří se zapojili do ojedinělé čtyřiadvacetihodinové Maxištafety pořádajícího 
Školního atletického klubu. Předání výtěžku Maxištafety v Mateřídoušce se uskutečnilo v červenci. |Foto: M. Polák
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Kulturní servis

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v září

V tomto období už slunce ostře nepálí, 
nastává krásné, teplé babí léto a pro každé-
ho zahrádkáře příjemná doba sklizně všeho 
vypěstovaného. Doba starostí a práce na za-
hradě však nekončí. Abychom měli na jaře 
naši zahrádku pěkně barevnou a plnou roz-
kvetlých narcisů, krokusů, lilií, pestrobarev-
ných hyacintů a tulipánů, nastalo právě teď 
správné období k výsadbě těchto cibulovin. 
Nejdříve si pro ně připravíme záhony, kte-
ré zkypříme, odstraníme plevel a dodáme 
dobrý kompost. U cibulovin nezapomene-
me na důležitou správnou hloubku při sáze-
ní, kdy malým cibulkám stačí asi 7 cm, větší 
zasadíme do hloubky 15 cm. Dodržujeme 
také dostatečný rozestup mezi konkrétními 
druhy, protože malým cibulkám stačí  5 cm 
a větší sázíme 10 cm od sebe. 

V září je také poslední možnost k naočko-
vání broskvoní. Sklízí se později dozrávající 
druhy drobného ovoce, jako jsou kanadské 
borůvky, ostružiny, maliny, a také dozrávající 
hrozny vinné révy. Po sklizni u všech keřů 
zakrátíme letorosty, tento postup se projeví 
na příští úrodě. U rybízu a angreštu odstra-
níme staré větve a vysazujeme nový jahod-
ník, zatímco starý okopeme a přihnojíme 
kompostem, nebo hnojivem bohatým na 
draslík.

Očešeme zralé švestky  a při sklizni zkon-
trolujeme, jestli netrpí šarkou. V našich kon-
činách se zatím moc nevyskytuje, ale jak se 
říká – čert nikdy nespí. U slivoní onemocně-
ní snadno poznáme podle světlých skvrn na 
listech i na plodech, kdy tvoří tzv. neštovičný 
povrch. Pokud objevíme napadený strom, 
není jiná cesta než ho vykopat a spálit dříve, 
než se choroba rozšíří dále, protože se jed-
ná o neléčitelné onemocnění. Na jeho místo 
můžeme hned vysadit bobulovitého, nebo 
jádrovitého následovníka.

Pro tuto nepříjemnou činnost máme jed-
nu radu - každému zahrádkáři doporučuje-
me, aby si na své zahrádce, někde v koutě, 
kde to nebude překážet a ani moc vidět, 
založil tzv. asanační jámu. Při každém pěs-
tování ovoce a zeleniny vznikají produk-
ty, které nemůžeme zpracovat ani vyhodit 
na kompost, protože obsahují bakterie a 
plísně, kterými bychom si v příštím obdo-
bí opět  nakazili zdravou sadbu. Jedná se 

o napadená rajčata, okurky, včetně napade-
ných listů a oddenků, shnilá jablka a různou 
zeleninu. Vše házíme do naší asanační jámy 
a posypeme hašeným vápnem, tím máme 
vystaráno nejenom my, ale jsme ohleduplní 
i ke svým sousedům.

A poslední rady na závěr - koncem září, 
při skoro posledním sekání, trávník pohno-
jíme proti sněžné plísni, což pomůže při 
jeho ochraně, a na jaře budete mít krásný 
porost. Posekanou trávu můžeme dát rov-
nou na kompost, ale tam už je jí za celou 
sezonu dost, proto se pokusíme na zeleni-
nových záhonech udělat podobné brázdy 
jako při výsadbě brambor. Sem nasekanou 
trávu nasypeme, zakryjeme zeminou a ona 
bude mít celou zimu na to, aby se rozložila 
a obohatila záhony o živiny a biohmotu.

Nenechávejte po sklizni zeleniny a bram-
bor prázdné záhony, ale vysejte si ještě jed-
nou ředkvičky, zimní salát, kopr a jinou zele-
ninu podle chuti. Nebojte se, ještě to stihne, 
a pokud nechcete zeleninu, zkuste alespoň 
zelené hnojení, které zemině po zarytí urči-
tě pomůže.

Pranostika na září:
• bouřka v září - sníh v prosinci.
• září jezdí na strakaté kobyle.
• ozve-li se v září hrom, bude v zimě 

zavát každý strom.
 zahrádkáři Chodov

V Chodově roste zájem 
o stavbu garáží

Mezi motoristy v Chodově stále roste zájem  
o vlastní garáže. Radnice v těchto dnech proda-
la tři pozemky na jejich výstavbu a další nabídky 
připravuje.

„V první etapě soutěžilo o tři pozemky přibliž-
ně třicet zájemců. Rada města doporučí prodej 
nejvyšší nabízené ceně,“ poznamenal starosta 
Chodova Patrik Pizinger s tím, že parcely pro vý-
stavbu se nachází v Horní ulici v tamní garážové 
kolonii.

Další volné pozemky ve zmíněné ulici chce 
město připravit k prodeji na podzim letošního 
roku. Aby v místě nezůstávaly proluky a nedo-
stavěná torza, budoucí majitel se musí zavázat 
k rychlé výstavbě. „Jeden žadatel může soutě-
žit jen jeden pozemek, ne více,“ upřesnil starosta 
další podmínku prodeje.  (mák)
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Zastupitelé projednají 
rozpočtové změny

Návrh rozpočtových změn či zprávu o činnosti 
výborů za 1. pololetí letošního roku budou mimo 
jiné projednávat zastupitelé na svém dalším jed-
nání. To se uskuteční 17. září od 16 hodin v zase-
dací místnosti městského úřadu.

Zasedání je otevřené pro veřejnost, lze ho však 
také sledovat z pohodlí domova. KASS totiž opět 
zajistí na městských informačních kanálech a sí-
tích přímý přenos pomocí streamu.  (mák) 

Projekt Zdravé rodičovství 
je i pro Chodováky

V rámci úsporných opatření zaměstnavate-
lů kraje dochází k masivnímu propouštění. Tato 
skutečnost bude mít dopad na celé rodiny. Proto 
nás zaujala možnost nabídnout občanům města 
Chodova využití aktivit projektu Zdravé rodičov-
ství. 

Bludiště, z. s., ve spolupráci s obcí Hory v rámci 
tohoto projektu pořádá besedy, semináře a indi-
viduální poradenství s odborníky. Semináře jsou 
rozděleny do čtyř podskupin: Zdravý životní styl, 
Sladění zaměstnání a rodiny, Bezpečnost dětí  
a prevence a Konflikty v rodině.

Např. v září zájemce čekají tři akce - jak na nor-
dic walking, jak nastartovat dítě pro úspěšný start 
ve škole, jak na zdravá záda. Aktivity Zdravé ro-
dičovství jsou podpořeny z dotačního programu 
MPSV ČR Rodina. Všechny akce jsou pro účast-
níky zdarma.

Aktivity jsou určeny především pro obyvatele 
Hor, vítáni jsou ale úplně všichni. Semináře se ko-
nají na Obecním úřadě Hory. Na akce lze dorazit 
i bez přihlášení, o změnách v konání však budou 
informováni jen zapsaní účastníci. Přihlásit se lze 
prostřednictvím telefonátu či e-mailu.

Je zde k dispozici i individuální poradenství  
s odborníky. Zájemci si mohou domluvit schůzku 
s psychologem, finančním a dluhovým porad-
cem i s právníkem.

Kontaktními osobami Bludiště, z. s., jsou Bo-
žena Turoňová na telefonním čísle 774 434 525 
a Štěpánka Klimentová na čísle 732 512 756.  
S organizací se lze spojit i na e-mailu 
bludistekv@seznam.cz. Bližší informace lze do-
hledat na webu zpetdoprace.bludistekv.cz nebo 
na facebookové stránce @bludistekv.

 Štěpánka Klimentová

Začala revitalizace sídliště 
v Tovární ulici 

Zhruba půl století staré sídliště v Tovární ulici 
změní podobu (vizualizace návrhu dole). Předá-
ním staveniště tam začala plánovaná a očekáva-
ná revitalizace celé lokality.

Oprav se letos dočkají především chodní-
ky, komunikace a parkoviště u Plzeňky. V místě 
zároveň přibudou další parkovací místa, projekt 
počítá přibližně se třemi desítkami nového stání. 
Tato etapa vyjde Chodov na devět milionů korun 
a dokončena má být do konce roku.

Pokračování se chystá na rok 2021. „Jsme při-
praveni i přes nepříznivou ekonomickou situaci 
najít dalších šest milionů, které půjdou do úpravy 
zeleně, na výsadbu nových stromů, lavičky, dět-
ská hřiště a další podobná zařízení,“ uvedl sta-
rosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že radnice 
bude na akci žádat o peníze z příslušného do-
tačního titulu.

Město podle něj připravuje obdobné projekty 
na revitalizaci i pro další chodovská sídliště. „Bu-
deme se snažit je postupně realizovat v následu-
jících letech,“ poznamenal starosta.

Do sídliště v Tovární ulici město investuje dlou-
hodobě. V minulých letech tam například ne-
chalo vyměnit dešťovou kanalizaci, která chrání 
místo před přívalovými vodami.  (mák)
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Letošní Vavřinecká pouť byla v několika ohledech trochu jiná, než jsme byli zvyklí. Ovlivnily ji jak 
současná  epidemiologická situace a související opatření, tak úmorné vedro. Nicméně i tak přinesla 
řadu krásných, zajímavých a jedinečných okamžiků. Fotografie zachycují malý průřez víkendem, kdy 
se kromě samotné pouti s atrakcemi, stánky a hudbou uskutečnila dvě setkání, a to bývalých němec-
kých obyvatel Chodova (v KASSu) a obyvatel zaniklých obcí Smolnice, Nových Chalup a části Staré 
Chodovské (na Bílé vodě). Sobotní dopoledne pak patřilo bohoslužbě a ukládání ostatků prvního 
starosty Chodova Karla Fenkla do restaurované rodinné hrobky na městském hřbitově. 

 Text a foto Martin Polák, Jiří Spěváček

Pouť objektivem zpravodaje
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Vzpomínka
Dne 28. 8. 2020 uplynulo 

5 let, co nás opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček

Petr Kuřák.
Stále vzpomíná manželka 

Eva, dcera Katka s rodinou, 
syn Petr s rodinou a ostatní 

příbuzní. Kdo jste ho znali a měli ho rádi, 
vzpomínejte s námi. Rodina Kuřákova

Nová aktivita v Chodově
V letošním roce jsme založili místní sdru-

žení České křesťanská akademie, jejíž činnost 
s centrem v Praze-Emauzích je rozprostřena 
do řady větších i menších měst České repub-
liky, v některých regionech je tato síť hustší, 
někde vzácnější, na západě Čech takřka oje-
dinělá (s výjimkou Karlových Var). Je to pokus 

Propuštěným může pomoci 
Outplacement

Lidé, kterých se dotkla úsporná opatření firem 
v regionu a přišli o práci, mohou využít projekt 
s názvem Outplacement. Projekt si klade za cíl 
pomoct zaměstnancům podniků, které prochází 
strukturálními změnami a které jsou nuceny za-
městnance propouštět.

„Projekt se zaměřuje na zvýšení adaptability 
těchto zaměstnanců pro nalezení nového pra-
covního uplatnění,“ uvádí na svém webu Úřad 
práce ČR.

V praxi to znamená, že úřad práce v rámci 
Outplacementu nabídne zájemcům mimo jiné 
rekvalifikační kurzy, poradenské programy či 
pomoc při hledání nového zaměstnání.

Více informací naleznete na webových strán-
kách města a úřadu práce.

Podobnou cestou se už vydal také Chodov. 
Ten ve spolupráci s Krajskou hospodářskou ko-
morou Karlovarského kraje začal nabízet bez-
platné poradenství v oblasti daní, účetnictví 
nebo založení vlastní živnosti.

Na první konzultační hodiny za účasti odbor-
níků z hospodářské komory, které se uskutečni-
ly v závěru července v Chodově, dorazili první 
zájemci (snímek nahoře). Ti se zajímali přede-
vším o rady a informace, jakým způsobem roz-
jet podnikání.  (mák)

zejména formou různě koncipovaných před-
nášek a diskusí, případně i poznávacích výletů 
a zájezdů, probírat nejrůznější témata, a to 
jak společenská, historická, ekologická či du-
chovní. Rádi bychom tak v Chodově nabídli 
platformu nejen pro setkávání zájemců z řad 
evangelické nebo katolické církve, ale i ostat-
ních z našeho města a okolí, kdo by o to stáli.

T. G. Masaryk říkával, že demokracie je dis-
kuse. My dnes vidíme, jak je nesnadné spolu 
hovořit, naslouchat si, formulovat svá stano-
viska, být ochoten k případné změně pohle-
du. 

Tato kultivace veřejného prostoru je nejcen-
nější právě na místní úrovni. Původně jsme 
plánovali začít na jaře, ale v důsledku ome-
zení kvůli pandemii jsme to odložili na pod-
zim. Zatím máme hosta jen jednoho, ale je 
naším přáním, jakmile se činnost ČKA v Cho-
dově rozběhne a vytvoří se kroužek zájem-
ců, zvát zajímavé hosty a reagovat i na Vaše 
podněty stran témat a osobností. Docent Jan 
Roskovec vyučuje Nový zákon na Evangelic-
ké teologické fakultě UK, a jelikož bude mít 
další program v našem regionu, tak jsme ho 
pozvali i do naší právě zakládané chodovské 
ČKA. Předpokládáme, že nás nebude mnoho, 
ale o to víc si budeme vážit každého jednot-
livce, který projeví zájem. Podzimní program 
je následující:

20. září  Miloš Bělohlávek – Odsun Němců 
na Karlovarsku

19. října Jan Roskovec – Eucharistie v No-
vém zákoně

15. listopadu Martin T. Zikmund – Jan Amos 
Komenský (350. výročí úmrtí)

Setkání se konají vždy v neděli v 16 hodin v 
sále evangelického sboru, Dukelských hrdinů 
281.

Za ČKA Chodov se na setkání těší:
Martin T. Zikmund, Jan Nedvěd, Miloš 

Bělohlávek

Konzultační hodiny v Chodově za účasti odborníků  z 
hospodářské komory. |Foto: Martin Polák
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Do klubovny, na hřiště pojď s DDM Bludiště
Nabídka ZÚ pro školní rok 2020/2021

Pondělí  10.00 – 18.00
Úterý       8.00 – 18.00
Středa       8.00 – 18.00
Čtvrtek    9.00 – 18.00
Pátek      8.00 – 16.00

Telefon: 352 352 280-1 Mobil: 731 151 827

Přihlášky je možno vyzvednout v kanceláři DDM od 1. 9. 2020 v provozní době.

Rybáři (od 8 let; všechny dovednosti a vědomosti potřebné k získání rybářského povolení)
Pohybové hry 1 (od 4 let; forma zábavných soutěží a her)
Pohybové hry 2 - atletika (předškoláci; forma soutěží, her, běhy, hody, skoky)
Pohybové hry 3 - atletika (1.-2. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj)
Atletika 1 - (3.-5. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)
Atletika 2 (od 6. třídy; atletická příprava + závody, soustředění)
Tenis (od 5 do 11 let)
Cyklistika (od 8 let; silniční i terénní cyklistika, atletická příprava, sauna, míčové hry, posilovna)
Volejbal – přípravka 1 (předškoláci + 1. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost) 
Volejbal – přípravka 2 (2.-3. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – přípravka 3 (4.-5. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – mladší žákyně
Volejbal – st. žákyně kadetky + juniorky
Karate (od 5 let)
Samurai Fight Club (od 5 let; kontaktní karate)
Fotbal 1 - (ročníky 2012 až 2013) 
Fotbal 2 - (ročníky 2010 a 2011)
Fotbal 3 - (ročníky 2008 a 2009)
Fotbal 4 - (ročníky 2006 a 2007) 
Fotbal 5 – (ročníky 2005 a starší)
Fotbal 6 – (ročníky 2014 a 2015)
Florbal - žáci (ročník 2009 a starší)
Florbal - elévové (všichni 2010–2011 a dívky 2009)
Florbal - přípravka (všichni 2012–2013 a dívky 2011)
Florbal - dívky (ročníky 2008 a starší)
Šachy - (od 5 let)
Stolní tenis – (od 8 let)               
Dívčí klub (od 5. třídy; výtvarné a dekorační práce s různými materiály)
Šikovné ruce (1.- 4. třída; výtvarné a dekorační práce s různým materiálem)
Keramika (od 7 let)
Ochránci přírody - Ještěrky (od 1. třídy; ochrana a poznávání přírody, výlety, exkurze, výjezdy)
Rytmus (od 5 do 99 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Cvičení rodičů s dětmi – dopolední hrátky v tělocvičně a klubovně DDM – hledáme vedoucí
Anglický jazyk (od 1. třídy; nové i pokračovací kurzy) – hledáme vedoucí
Dětská jóga (od 1. třídy)
Sportovní gymnastika - (od 6 let – kondiční průprava, cvičení na náčiní, gymnastický rozvoj,       

    nábor probíhá formou výběru)
3D tisk – (od 12 let) 
Videokroužek (od 12 let, tvorba videa, střih videa, práce s videem)
Digi foto (od 12 let; základy práce s fotoaparátem, úprava fotografií, výjezdy za focením)
Logopedie (5-8 let) 
Ostatní ZÚ mají naplněnou kapacitu a nábor neprovádějí.
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ZŠ J. A. Komenského

Nabídka volných pracovních míst
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného uči-

tele/učitelku anglického a německého jazyka 
pro žáky 6.-9. ročníku na 2. stupni školy. Nástup 
možný 26. 8. 2020. Bližší informace na telefonu 
352352190 nebo přímo u ředitelky školy.
Zahájení školního roku 2020-2021

Školní rok 2020–2021 bude pro žáky školy za-
hájen 1. září 2020. Škola bude otevřena od 7:40. 
Do školní budovy vstupují pouze žáci s výjimkou 
žáků 1. ročníku, s nimiž pouze první den mo-
hou vstoupit také zákonní zástupci. V další dny 
již vstupují žáci sami. Žádáme zákonné zástup-
ce, aby toto nařízení z  bezpečnostních a orga-
nizačních důvodů dodržovali a nedomáhali se 
vstupu do budovy školy. Další informace sledujte 
na webových stránkách školy – www.zschodov.cz 
nebo na facebooku.  Mgr. Iva Šípová, ředitelka 
školy
Milí rodičové budoucích prvňáčků,

těšíme se na Vás a Vaše budoucí školáky v úte-
rý 1. 9. 2020 od 8 hodin, kdy poprvé vejdete do 
školy s velkým očekáváním od zahájení školní 
docházky. 

Ve středu 2. 9. 2020 v odpoledních hodinách 
se sejdeme ve škole znovu, abychom si vyjasni-
li, co můžete od školy očekávat, popř. Vám paní 
učitelky odpovědí na Vaše dotazy. 

Průběžně prosím prohlížejte webové stránky 
naší školy, kde se dočtete další informace, přede-
vším jaké pomůcky budou prvňáčci potřebovat, 
jaké  budete muset do školy dětem pořídit. 

Těšíme se na Vás.
Zdraví Vás paní učitelky 1. A  Mgr. Tereza Jirků 

a 1. B Mgr. Kateřina Ševcová

V hlavě a kolem ní, už natřikrát 
.. to je básník! Takový tichošlápek, a co dovede 

napsat! Jednou se rozzuřil a šel na mne s nožem: 
teď mně řekneš, jak se to dělá! - Jak by se to dě-
lalo! Poezie se nedělá, poezie prostě JEST. Je tak 
jednoduše a samozřejmě, jako když je noc nebo 
jako když je den. To není žádná inspirace, to je 
jenom taková rozsáhlá jsoucnost. Věci prostě jsou. 
Je, nač si vzpomeneš,... 
 (Karel Čapek: Obyčejný život)

Někdy mám hlavu jako slon. Na kdejaký de-
tail již mnohaletého života si vzpomenu jako na 
prásknutí bičem. I když jde, třeba i, o milou ma-
ličkost, jenom veskrze o libý detail. Kdy jsem se 
prvně potkal tváří v tvář s Mariem Hanáčkem, to 
si ale nevybavuju. Snad proto, že je mi po dese-
tiletí přímo bratrem. Přesněji o malounko starším 
bráškou, kterého jsem jinak nikdy neměl.

Hlavně je mi též přímo zosobněním kulturního 
života v Chodově u Karlových Varů, i po širším 
regionu, tam zdejším, a to už dávno z hloubi 
minulého století. Pak to byl nejlepší prezident 

Hlava na špalku
Třetí poetická sbírka Mario Hanáčka „Hlava 

na špalku“  obsahově i formou navazuje na dvě 
předcházející knihy „Kino v hlavě “ a „Cesta do 
hlavy“, včetně vyšperkování abstraktními obrazy 
Jana Samce.

Verše zde atakují i jiné žánry od burlesky přes 
povídkový příběh až po básně s detektivní zá-
pletkou.

 Všem čtenářům přeji, aby jim bylo s touto kni-
hou příjemně jako s dobrou kamarádkou. (mh)

filmového Krimifestu. S nevyčerpatelnou tvořivos-
tí doprovodných festivalových programů a cere-
moniálů vstřícných publiku všech generací.

Teď, v naší osobní, soukromé seniorské verzi 
na plný úvazek, vykrystalizoval v něm poeta, fi-
lozof, analytik politický i vypravěč, žertéř, drama-
tik... Jen si zkuste někde pořídit, nahlédnout (v 
knihovně?) do některé z jeho knih (s náramným 
výtvarným doplněním Jana Samce!). 

Všichni dobří Chodováci jistě budou na vý-
jimečně hodnotného, ne-li obecněji slavného 
souseda v brzké budoucnosti pyšní. Osobně se 
jím nadouvám a hrdím již několik neopakovatel-
ně krásných let!  Jaroslav Kopic
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ZŠ Husova ulice

ZŠ Školní ulice

Mateřská škola Chodov

Znovu do školky
1. září se pro školní rok 2020/2021 otevřou 

dveře všech 4 chodovských mateřských škol. I le-
tos bude připraveno 16 tříd pro děti ve věku od 
minimálně 2,5 do 7 let. 

Tým, který se bude starat v letošním 
roce o děti přihlášené k docházce, tvoří 33 učite-
lek, 4 asistentky pedagoga, 2 školní asistentky, 12 
provozních pracovníků, 10 zaměstnankyň školní 
jídelny, 1 administrativní pracovnice a 1 speciální 
pedagog. V současné době je zapsáno k do-
cházce do MŠ Chodov 350 dětí, z toho je 8 dětí 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 2 děti 
budou povinné předškolní vzdělávání plnit for-
mou individuálního vzdělávání.

 Kapacita všech pracovišť ale stále není naplněna.                                                                                                     
O prázdninách probíhaly v mateřinkách opravy 
a rekonstrukce. V MŠ U Koupaliště se částečně 
rekonstruovaly místnosti v hospodářské budově, 
do kuchyně byla pořízena nová vzduchotechni-
ka, sporák, konvektomat a další vybavení. Opra-
vovala se zde také část rozvodů v topném kaná-
lu. V MŠ Školní proběhly vodoinstalační opravy 
ve škrabárně a byla opravena střecha na hos-
podářské budově, kterou poničila letní bouřka. 
V MŠ Nerudova byly dokončeny nové kanceláře 
vedení školy, které vznikly z bývalého služebního 

Začátek školního roku
Školní rok 2020/2021 bude pro žáky školy za-

hájen 1. září 2020.
Do školní budovy vstupují pouze žáci s výjim-

kou žáků 1. ročníku, s nimiž pouze první den mo-
hou vstoupit také zákonní zástupci. Od dalšího 
dne vstupují žáci již sami.

Žádáme zákonné zástupce, aby toto nařízení 
z bezpečnostních, organizačních a hygienických 
důvodů dodržovali a nedomáhali se vstupu do 
budovy školy.

Další informace sledujte na webových strán-
kách školy nebo na facebooku.

Přípravná třída
Pro děti s odkladem školní docházky na naší 

škole otvíráme od 1. 9. 2020 přípravnou třídu.
Zde se děti budou hravou formou připravovat 

na úspěšné vykročení do 1. třídy pod vedením pí 
učitelky Daniely Bouzové. I tato třída bude pro 
své vzdělávání využívat naše ekologické zahrady 
a nově vybavené počítačové učebny.
Hygienická nařízení

Hygienická opatření související s počátkem 
školního roku budou zveřejněna na webových 
stránkách  a na budově školy.

Těšíme se na všechny žáky školy – společně 
to zvládneme.
Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace -  AJ, 
M, F, D, Z, Tv a Hv) - plný úvazek (dle zákona 
č. 563/2004 Sb).

Informace podá na tel. 352  352 390 vedení školy.                                                                                                                           
Další informace o životě v naší škole najdete na 
stránkách www.zs3chodov.cz.

 Mgr. Lenka Hrušková

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 učite-
le/ku pro výuku přírodovědných oborů mate-
matika, fyzika, chemie.  Další informace na tel. 
352352290 nebo u ředitele školy.

 Mgr. Milan Martinek, ředitel školy
Škola volá

Milí žáci, rodiče a přátelé školy, po dlouhé 
době se opět škola otevírá a my všichni se moc 
těšíme, až ve škole bude opět slyšet řeč žáků 
a jejich kroky po chodbách. Závěr školního roku 
byl pro mnohé nepříjemný, učitelům chyběl pří-
mý kontakt s žáky a žákům samozřejmě chyběli 
jejich kamarádi a spolužáci. I během letošních 
letních prázdnin proběhly menší úpravy ve škole, 
ale tentokrát byly zaměřeny spíše na důkladnou 
dezinfekci všech prostor, drobné opravy a výmal-
bu některých učeben. Největší změna se dotkla 
učitelského sboru a vedení školy. Rozloučili jsme 
se s panem učitelem P. Benešem, který odešel do 
zaslouženého důchodu, přivítali jsme nové paní 
učitelky a hlavně nového pana ředitele. Bývalého 
ředitele Milana Kováříka v kanceláři ředitele vy-
střídal Milan Martinek, který se ujal otěží vedení 
školy. Oba pány spojuje mnohé, kromě stejného 
křestního jména i zájem o zeměpis, který společ-
ně budou naše žáky vyučovat.

Přejeme poklidné vykročení všem našim 
žákům do nových ročníků a moc se těšíme  
i na naše nové prvňáčky. 

 Mgr. Arnoštka Fedorková
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Policie České republiky Souhrn jednotky PO
 V červnu zasahovali chodovští hasiči celkem 

20x. Během těchto událostí byly 4 osoby zraněny, 
3 osoby byly zachráněny, mimo katastr se vyjelo 
4x, mimo zásahovou činnost na tzv. ZOČ 1x při 
stavění stanů pro město. Hasiči absolvovali cel-
kem 6 požárů (neuhašené ohniště v lese v Dol-
ních Nivách, 3x plastový kontejner v ulici Podě-
bradova, Hlavní a ve Vintířově, potraviny v bytě 
v ulici Budovatelů, byt v Oloví, zde došlo ke zra-
nění jedné osoby).

Jednotka zasahovala společně se sokolov-
skými profesionály u vážné dopravní nehody 
osobního vozidla a motocyklu za Vintířovem 
směr na Lomnici. Zde došlo ke dvěma zraněním, 
jedno bylo vážné. Ostatní zásahy byly technické-
ho charakteru. 3x jednotka řešila únik ropného 
produktu, na komunikaci v Jenišově - únik nafty 
nákladního vozidla, v ulici Tovární, Dukelských 
hrdinů – únik nafty z autobusu, ČSO – únik ole-
je z osobního vozidla. Byl monitorován únik sazí 
a pylu v dočišťovací nádrži u Staré Chodovské, 
nešlo o nic nebezpečného. 2x se čerpala voda 
po přívalovém dešti, v ulici ČSO a u garáží za 
Tescem. Ve Vintířovské ulici byl likvidován obtížný 
hmyz, byl proveden transport pacienta do sanity 
v Hlavní ulici. Kuriózní byl zásah při vysvobození 
chlapce z WC, důvodem byl porouchaný zámek 
dveří. Byla odstraněná nebezpečná větev na ko-
munikaci v Božičanech.

Premiéru měl nový chodovský žebřík při zá-
chraně kočičky ze stromu ve Vintířovské ulici. Je-
den zásah byl vyhodnocen jako planý poplach, 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Poničil jiné vozidlo, než které chtěl
Policisté z obvodního oddělení Chodov sděli-

li podezření ze spáchání přečinů poškození cizí 
věci a výtržnictví místnímu osmadvacetiletému 
muži.

Ten po dlouhodobých sporech se svým otcem 
přišel ve čtvrtek 16. prosince v odpoledních hodi-
nách na parkoviště v Chodově.

 Tam měl vyskočit na přední kapotu osobního 
vozidla značky Škoda, o kterém si myslel, že patří 
jeho otci, jelikož se jednalo o stejnou barvu i typ 
vozidla.

Na automobilu měl osmadvacetiletý muž začít 
skákat a tím poničit přední kapotu, čelní sklo i 
střechu. Později ale podezřelý zjistil, že vozidlo 
nepatří jeho otci, ale šestačtyřicetiletému muži. 
Svým jednáním mu způsobil škodu 65 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu nyní hrozí trest 
odnětí svobody až na dva roky.
Dal mu falešné bankovky

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 
třiatřicetiletého muže z Karlových Varů, kterého 
obvinili ze spáchání přečinu podvodu.

Na konci října minulého roku se měl šestačty-
řicetiletý muž potkat ve večerních hodinách před 
barem v Chodově s obviněným třiatřicetiletým 
mužem. Měli se spolu dát do řeči a poté mu měl 
třiatřicetiletý muž nabídnout výhodnou směnu 
českých korun za eurobankovky.

Šestačtyřicetiletý muž měl nejprve tuto nabídku 

odmítat, ale nakonec se měli domluvit na výhod-
ném kurzu  a muž na výměnu přistoupil. Násled-
ně si měl jít vybrat finanční prostředky, které poté 
obviněnému předal. Ten mu za to měl předat pět 
eurobankovek.

Druhý den si měl jít šestačtyřicetiletý muž ban-
kovky rozměnit do banky v Chodově, ovšem zde 
je na přepážce pracovnice zadržela, a to z důvo-
du podezření z jejich padělání nebo pozměnění. 
Následně bylo odborným vyjádřením České ná-
rodní banky potvrzeno, že se jedná o oboustran-
nou upravenou redukci bankovek. Muži tím byla 
způsobena škoda 12 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému 
muži trest odnětí svobody až na dva roky.

 nprap. Jakub Kopřiva, mluvčí PČR

bytu, byla vymalována kuchyně a byly vylepšeny 
prostory pro zaměstnance. V MŠ Zahradní vystří-
dala od 1. 8. 2020 dlouholetou zástupkyni ředi-
telky paní J. Dvořákovou nová vedoucí pracov-
nice - paní Jiřina Durbáková. Také zde proběhly 
vodoinstalační opravy ve škrabárně. 

Vzhledem k současné epidemiologické situa-
ci a výskytu covid-19  vydalo MŠMT nový „Ma-
nuál pro provoz škol a školských zařízení“, dle 
kterého budou vytvořena pravidla a podmínky 
pro provoz a vnitřní režim MŠ Chodov s ohle-
dem na prevenci a výskyt tohoto onemocně-
ní. Pravidla budou před začátkem školního 
roku uveřejněna na webu školy a na vývěskách 
v areálech jednotlivých pracovišť. Prosíme ro-
diče o vstřícnost a spolupráci. Přejeme všem 
šťastnou cestu do školky, těšíme se na vás!                                                                                                                        
 Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov 
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Pod Železným dvorem.
V červenci hasiči zasahovali celkem 30x. Šest 

zásahů bylo mimo území zřizovatele, celkem 
4 osoby byly zraněny, 9 osob bylo zachráně-
no, 3x šlo o tzv. „ZOČ“- nepoplachové události, 
práce pro město. Z toho 5x požár (tráva na Bílé 
vodě, skladovací hala v Mírové, přístřešek Horní 
Slavkov, strom U Koupaliště, kontejner v Boženy 
Němcové). 1x šlo o dopravní nehodu osobního 
vozidla a motocyklu se zraněním, na komunikaci 
za Vintířovem směr na Sokolov. 7x byly řešeny 
úniky ropných produktů a PHM z osobních či 
nákladních vozidel na komunikaci (2x na dálnici 
D6, 1x ve Vintířově, 4x v Chodově). 5x byl odstra-
něn nebezpečný strom (Osadní, Bílá voda, Stará 
Chodovská, Lipová, Dolní Nivy). 2x šlo o nouzo-
vé otevření uzavřených prostor (výtah 9. května, 
výtah Poděbradova), 3x byl likvidován obtížný 
hmyz (Nerudova, Tovární, Karlovarská).

V jednom případě šlo o úspěšnou pátrací akci 
v Sokolově, muž byl nalezen v pořádku. Další 
úspěšná byla záchrana osoby na Božičanské vý-
sypce. 2x byl zachráněn uvízlý pták, v ulici Luční 
a Vítězná. Jednotka řešila po silném poryvu vě-
tru utrženou střechu na mateřské školce v ulici 
Školní.

Informace SDH 
V červnu z důvodu bezpečnostních opatření 

neproběhly standardní společné akce, jako je 
„branný den“, „den otevřených dveří“ nebo osla-
vy Mezinárodního dne dětí. Tradiční soutěž „Po-
hár starosty města Chodova“ v požárním sportu 
bude přesunuta, pokud to aktuální pandemická 
situace dovolí, na náhradní termín 20. září 2020 
v prostorách hasičského cvičiště v Bezručově 
ulici, ale pouze pro všechny mládežnické kate-
gorie. V červnu už probíhaly také schůzky mlá-
dežnických družstev a nadále pokračuje i výcvik 
dorostu. 

V červenci se konalo letní soustředění mládeže 
od 11.–18. 7. 2020 ve Vyskeři. Během tohoto týd-
ne jsme navštívili v Českém ráji skalní město Hru-
bá Skála, vystoupali ke kapli sv. Anny ve Vyskeři. 
Zazávodili si na motokárách či bobové dráze. 
Své svaly si mládežníci hodně protáhli v přírod-
ním parku Šťastná země a na ferattě v Semilech. 

Dále se podívali i do Centra interaktivních zá-
žitků  a IQ Landie v Liberci. Ve volných chvílích 
jsme využili sportovních aktivit, které nabízelo 
naše ubytování (bazén, hřiště atd.). CHOTESu,  
s. r. o., děkujeme za zapůjčení 9místného vozidla. 
Další velké poděkování patří vedoucím kolektivu 

Hasiči při zásahu u MŠ Školní, kde vítr poničil střechu.  |Foto: SDH Chodov
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Městská policie Chodov

Střípky z policejních svodek
Letní sezóna je u konce. Z pohledu bezpečnosti 

a dohledu nad veřejným pořádkem se nevymyka-
la ze statistik v jiných letech. Opět jsme řešili spíše 
bezdomovce potulující se kolem nákupních stře-
disek a obtěžující nakupující zákazníky, v nočních 
hodinách zase rozjařené opilce postávající kolem 
domů v panelových zástavbách a hledající po 
kapsách ztracené klíče. Co bychom spíše vypích-
li, je opět problematika parkování pod hrází Bílé 
vody v letních parných dnech, kdy ke koupání se 

sem sjíždí lidé z celého blízkého okolí a při par-
kování je to bohužel problém. Kapacita parkování 
i příjezdové cesty samozřejmě absolutně nestačí 
kapacitě dalších a dalších přijíždějících řidičů. Od-
tahování v takto odstavené změti zaparkovaných 
vozidel je značně problematické a každé vozidlo 
se musí zadokumentovat a odeslat k postihu do 
správního řízení. Nic příjemného. 

V běžném rutinním běhu stanovených úkolů 
se samozřejmě vyskytly i nějaké perličky v rámci 
prošetřovaných událostí, kdy např. v ul. ČSO řešili 
strážníci muže, který se rozhodl, že si zazpívá do 
mikrofonu s připojenou reprosoustavou, čistě jen 
tak pro radost, kolem půlnoci, z okna na celé síd-
liště. Radost však nebyla oboustranná.

Do jedné z lékáren ve městě zase nakráčel 
muž po prohýřené noci s prosbou, že čím se 
zkazil, tím by se měl opět napravit, ale hospody 
jsou ještě zavřené, a požadoval, aby mu lékárník 
vpíchl injekcí nějaký životabudič, jinak na místě 
zemře. Umírání pak ještě prožíval několik hodin 
na záchytné stanici, kam byl hlídkou následně 
převezen. 

Vyskytly se i vzácné případy naprosté lidské 
ohleduplnosti a poctivosti, kdy na vlakovém ná-
draží nalezl jeden ze zaměstnanců ztracenou pe-
něženku se skoro 40 000 korunami, kterou ode-
vzdal, a stejně tak si počínal i nálezce peněženky 
se 700 korunami na Bílé vodě. Všem poctivým 
nálezcům majitelé ztracených a poté nalezených 
financí velmi děkovali. 
První cesta do školy

 Milí rodiče, Váš malý školák již poprvé vykročil 
na cestu do školy. Poprvé, podruhé s Vámi, ale 
pak již dříve nebo později sám. Pomozte své-
mu dítěti, aby tento krok v životě zvládlo bez 
zbytečných problémů ve stávajících záludnos-
tech silničního provozu. Vysvětlete dítěti hlavní 
zásady bezpečného chování v blízkosti silniční 
komunikace a využijte každé vhodné příležitosti  
(procházka, nákup) k praktickému nácviku těchto 
zásad v silničním provozu. 

S dítětem projděte celou cestu do školy a vy-
světlete mu, kudy má jít, kde má přecházet a kde 
jsou nebezpečná místa. I na Vás totiž záleží, aby 
následná samostatná cesta dítěte do školy nebyla 
jeho cestou poslední.
 Hledáme kolegy

Stále hledáme parťáky do našich řad. Pokud 
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní 
a dopravní problematice tomuto městu v unifor-
mě strážníka, ozvěte se nám.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

mládeže Martině Svobodové, Bc. Martinu Le-
hečkovi, jejich pomocníkům Petře Hatašové, 
kuchtíkovi Ing. Janu Oravovi, Láďovi a Radkovi 
Paštékovým. Také proběhl posunutý společný 
fotbalový turnaj chodovských hasičů a chodov-
ských policistů. Ten se uskutečnil na hřišti ŠaK 
Chodov 5. 7. 2020. Vítězný byl tentokrát tým 
policistů. Tímto děkujeme atletickému klubu za 
poskytnutí zázemí a hřiště.

Dne 11. 7. 2020 proběhl tradiční turnaj v beach 
volejbalu v areálu BVC Chodov, akce se zúčastnili 
pozvaní zástupci sousedního sboru z Vintířova. 
Děkujeme Jirkovi Turečkovi za poskytnutí areálu. 
Během obou sportovních akcí nešlo vůbec o vý-
sledky, ale o dobrou náladu. Společně jsme krás-
ně strávili dvě slunečná sportovní odpoledne.

V hasičské zbrojnici byla při příležitosti 100. na-
rozenin slavnostně přivítána paní Bohuslava Ka-
rafiátová. Manžel byl bývalým chodovským hasi-
čem a také dlouholetým předsedou. Na hasičské 
zbrojnici ji přivítal současný starosta města Patrik 
Pizinger, bývalý starosta pan Ing. Josef Hora a ve-
dení chodovského sboru. K dobré náladě přispě-
la tradiční kapela „Horova osma“. Za chodovské 
hasiče přejeme paní Karafiátové hlavně pevné 
zdraví. 

Další byla sobotní akce s názvem Úsměv pro 
Adámka. Šlo o spontánní setkání přátel na pod-
poru nemocného chlapce Adámka s těžkým 
životním osudem. Chodovští hasiči společně se 
členy historické vojenské techniky akci  podpořili 
svojí přítomností s historickou a současnou tech-
nikou na hřišti v Božičanech. Byla předvedena 
hasičská technika včetně žebříku, po následné 
spanilé jízdě v okolí byla akce, po společném 
fotografování, ukončena. Adámkův úsměv byl 
odměnou všem účastníkům.

Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz 
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Když jsem byl osloven, jestli bych nechtěl dát dohromady hrobku Karla Fenkla a vytvořit k ní zcela 
bez omezení nový náhrobek, zprvu mě napadlo, jestli to vůbec má smysl. Když se mi ale dostalo in-
formací o osobě Karla Fenkla a záhy jsem k poškozenému hrobu bez náhrobku přišel, už jsem věděl, 
že to je další zajímavý příběh, kterého se rád zúčastním. Dokonce jsem si hned zevrubně představil, 
jak by asi náhrobek mohl vypadat. Napadaly mě při tom pojmy jako staré v kombinaci s novým, stříd-
most, jednoduchost, monumentalita, okázalost, tradiční pojetí a tak dále. Budoucí podoba náhrobku 
vznikala dle odměření ze situace, dohledaných otisků chybějících bloků kamene, ale i na základě 
studia jiných zdejších hrobů. 

Samotný náhrobek je složen celkem z 21 pískovcových bločků, vytěžených ve východočeské lokali-
tě Božanov. Další a největší částí je pak krycí deska krypty, jejíž váha se pohybuje kolem 1,25 tuny. Byť 
je pohledem z boku zřejmé, že náhrobek je v rámci proporcí subtilní, celkově váží všechny nově při-
dané prvky více než 4 tuny. Všechny povrchy jsou jednotně hrubě opracované a přesekané plochým 
kamenickým nářadím. Písmo v secesním fontu bylo vysekáno ručně do V profilu, aby tak v lomech 
lépe vynikly odlesky 24karátového plátkového zlata. Po dohodě jsou prezentována pouze jména 
Karla Fenkla a jeho manželky. Prostor pro ostatní je naznačen delší středovou čarou.

Po uložení ostatků samotného Karla Fenkla v rámci Svatovavřinecké pouti byl prostor hrobky uza-
vřen kamennou deskou. Po desítkách let dehonestace je Karl Fenkl s rodinou opět důstojně pohřben. 
To byl totiž hlavní cíl.

Věřím, že se díky dobré spolupráci s městem povedlo vytvořit dílo, které si zaslouží pozornost – 
třeba i potomků pohřbené rodiny. Ti snad změní názor a přijedou s kytičkou k hrobu, který svou 
dominancí odpovídá velikosti Karla Fenkla.

Děkuji všem, kteří s realizací pomohli.  Michal Durdis, restaurátor a sochař

Michal Durdis při práci na Fenklově hrobce. Její celý snímek naleznete na straně 11.

Fenklova hrobka je dokončena
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V srpnu během Vavřinecké pouti jsme ulo-
žili do rodinné hrobky k věčnému spánku 
prvního starostu našeho města pana Karla 
Fenkla. Byla to důstojná akce, které se zú-
častnilo velké množství Chodováků. Máme 
ale vůbec představu, jak takové starostenské 
a továrnické pohřby probíhaly před sto lety?

O pohřbu samotného starosty Fenkla v roce 
1920 máme informací jen málo. Víme, že to byla 
velká událost a smuteční průvod v počtu mno-
ha tisíc osob procházel celým městem. Mnohem 
detailněji je pro nás zachycen pohřeb Fenklova 
kolegy Antona Langera, spolumajitele a obchod-
ního ředitele porcelánky Richter, Fenkl & Hahn. 
Ten zemřel 9. února 1908 ve své chodovské vile 
(dnešní Dům dětí a mládeže Bludiště) a jeho po-
hřeb velmi dobře popsali doboví novináři. Šlo 
ještě o dobu Rakouska-Uherska, tedy o dobu, 
která si potrpěla na pompu a velkolepost. 

První, co můžeme najít v celostátních novinách 
Prager Tagblatt (nejvýznamnějších německých 
novinách té doby), je úmrtní oznámení, které 
zabírá celou jednu novinovou stranu. Jednu po-
lovinu zaplatila rodina a druhou Karl Fenkl, který 
se touto cestou loučí se svým „nezapomenutel-
ným společníkem“. Dozvídáme se tak, že Anton 

Langer zemřel v pět hodin ráno ve věku jedna-
šedesáti let a jeho pohřeb se bude zčásti konat 
v Chodově a zčásti v jeho rodných Vejprtech, kde 
bude také uložen do rodinné hrobky.

Ve středu 12. února bylo tělo zemřelého An-
tona Langera převezeno z Chodova do Vejprt. 
Rakev se zesnulým průmyslníkem byla vypra-
vena z jeho chodovské vily. Byla vezena na čer-
ném smutečním voze taženém čtyřmi koňmi 
a smuteční průvod se dal do pohybu v jednu 
hodinu po poledni za zvuku všech kostelních 
zvonů. Vpředu průvodu šel chodovský Spolek 
vojenských vysloužilců a ostrostřelců společně se 
smuteční kapelou, následovali jej všichni členo-
vé chodovského sboru dobrovolných hasičů ve 
slavnostních uniformách a členové hudebního 
spolku „Concordia“.

Poté šli v průvodu všichni zaměstnanci porce-
lánky, kteří také nesli mnoho desítek smutečních 
věnců. Hned za nimi následovalo v průvodu 
duchovenstvo, v čele s chodovským děkanem 
Mons. Wenzlem Möcklem. Pak už jel pohřební 
vůz, doprovázený po stranách smutečně oděný-
mi zřízenci. Za vozem šla nejbližší rodina Antona 
Langera a jeho vdova v doprovodu Karla Fenkla 
a další příbuzní.

Pohřeb továrníka Antona 
Langera byl velkolepý

Rodinná hrobka Antona Langera na hřbitově ve Vejprtech.  |Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka
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Za rodinou následoval zbytek smutečních hos-
tů, kteří často přijeli z velké dálky, aby zemře-
lému vzdali poslední poctu. Podle zápisků no-
vinářů mezi nimi byl například krajský hejtman 
Krautschig ze Sokolova, předseda Chebské ob-
chodní komory dr. Siegl s členy obchodní rady, 
loketská městská rada v čele se starostou Dörfle-
rem, továrník Ditterle a inspektor Mayer z No-
vého Sedla. Opravdu výrazná byla také účast 
kolegů z porcelánového průmyslu. Na pohřeb 
přijel Georg Haas z Hasenfelsu, majitel porce-
lánky v Horním Slavkově, a také majitelé porce-
lánek Oskar Gutherz (Stará Role), Josef Pfeiffer 
(Ostrov), Arthur Mayer (Božičany), Viktor Mayer 
(Březová) a mnozí další.

Průvod z centra až na nádraží
Dostavili se zástupci všech spolků, kterých byl 

Anton Langer členem. Za spolek „Svatý Hubert“, 
který sdružoval myslivce, dorazil z Prahy jeho 
předseda Hugo Stein, který jako poslední po-
zdrav od kolegů myslivců a lovců položil na ne-
božtíkovu rakev jedlovou větvičku. Průvod uzaví-
raly stovky obyvatel města Chodova a okolí, kteří 
se přišli rozloučit s významnou regionální osob-
ností. Doboví novináři poznamenali, že když čelo 
průvodu došlo na vlakové nádraží, byli poslední 
smuteční hosté ještě v centru města.

Na nádraží byla rakev přeložena do speciál-
ního vlaku, který nechal vypravit z Chodova Karl 
Fenkl. Celý vlak byl potažen černým suknem 
a smutečně vyzdoben. Krátce po čtvrté hodině 
vlak odjel z Chodova a odvezl ostatky zemřelého 
továrníka do Vejprt.

O den později, ve čtvrtek 13. února, se za 
účasti velkého množství obyvatelstva uskutečni-
lo poslední rozloučení v Langerových rodných 
Vejprtech. Odpoledne proběhl ve hřbitovní kapli 
obřad posledního rozloučení, který vedl děkan 

Hora za asistence velkého množství dalších du-
chovních. U rakve se jako čestná stráž střídali 
důstojníci ostrostřeleckého sboru. U hrobky pak 
tuto úlohu převzali dobrovolní hasiči pod ve-
dením továrníka Mogernsterna. V kapli se sešlo 
velké množství čestných hostů z okolí. Mezi ji-
nými okresní hejtman Engelrt, starosta Fitbogen 
z Vejprt a společně s ním všichni členové měst-
ské rady, Karl Fenkl mladší a celá řada osobností 
z Chomutovska a Vejprtska.

Ve smuteční řeči vyzdvihl děkan Hora ryzí 
charakter a dobré srdce zemřelého. Za všechny 
zaměstnance se u hrobky rozloučil účetní ředi-
tel chodovské porcelánky Georg Friedrich, který 
nemohl potlačit své pohnutí a rozplakal se. Poté 
byla rakev spuštěna do hrobky a smuteční hosté 
se rozešli. Za zemřelého továrníka byly slouže-
ny hned dvě velké zádušní mše. Jedna v pátek  
14. února ve Vejprtech a druhá v pondělí 17. úno-
ra v Chodově. 

Můžeme jen odhadovat, že Fenklův pohřeb 
proběhl velmi podobně. Jakkoliv doba, kdy pan 
starosta zemřel, již rakousko-uherské zdobnosti 
nepřála a dva roky po konci první světové války 
a v době ekonomického úpadku rozhodně nebyl 
pohřeb tak velkolepý. Záznamy o Langerově po-
hřbu jsou však krásnou ukázkou toho, jak se před 
více než sto lety dokázali lidé loučit s těmi, kteří 
pomáhali budovat naše město.

 Miloš Bělohlávek, městský historik

Smuteční oznámení v dobovém tisku.

Chodovská vila Antona Langera - dnešní Dům dětí 
a mládeže Bludiště.
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Dopolední
Kino Malá scéna Chodov vás zve na

ÚTERÝ 8. ZÁŘÍ
10:00 HOD.

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
VSTUPNÉ 50 KČ

ÚTERÝ 22. ZÁŘÍ
10:00 HOD.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
VSTUPNÉ 50 KČ
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádíDopolední

Kino Malá scéna Chodov vás zve na

ÚTERÝ 8. ZÁŘÍ
10:00 HOD.

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
VSTUPNÉ 50 KČ

ÚTERÝ 22. ZÁŘÍ
10:00 HOD.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
VSTUPNÉ 50 KČ Podrobný program naleznete na www.kasschodov.czPodrobný program naleznete na www.kasschodov.cz
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22. 9. (út) 18 h 
Vyhlášení nejlepšího sportovce Chodova 
za rok 2019
společenský sál

11. 9. (pá) 9-17 h
Prodejní trhy
společenský sál

16.-17. 9. (st-čt) 9-17 h
Prodejní trhy
společenský sál

26. 9. (so) 9 h 
Akvatrhy            
společenský sál

KASS Chodov

DDM Bludiště Chodov
1. 9. (út) 15 h
Pojď se bavit s Bludištěm
Přijďte se první školní den podívat na ukázky kroužků DDM 
Bludiště a hned se můžete přihlásit.
15.00  Atletika, šachy, ochránci přírody
15.15  Dětská jóga
15.30  Florbal
15.45 Florbal dívky
16.00  Samurai fight club
16.15  Karate 
16.30  Volejbal
16.45  Rokenrol
17.00  Fotbal
17.15 Tenis 
17.30  Rytmus
areál Bludiště

15. 9. (út) 13.30–15.30 h
Chodovské rekordy
20. ročník soutěže. Akci pořádá Spolek při DDM Bludiště 
za podpory města Chodov. Přijďte překonat chodovské 
rekordy v netradičních disciplínách, které byly vytvořeny 
v minulých osmnácti letech. Pro každého rekordmana je 
připravena cena. Na věku nezáleží!
zahrada DDM Bludiště

17. 9. (čt) 9 h
Školka CUP 2020
Turnaj v kopané pro chodovské mateřské školy. Soutěž je 
určena všem předškolním třídám všech MŠ v Chodově, 
hochům i dívkám. Přijít mohou celé třídy předškoláků – 
budou fandit a pro všechny jsou připraveny doprovodné 
soutěže. Zváni jsou i rodiče dětí, kteří mohou své ratolesti 
povzbuzovat. Hraje se venku na travnatém nebo umělém 
povrchu. Těšíme se na vaši účast!
stadion TJ Spartak

23. 9. (st) 9 h
Školka CUP 2020
Sportovní víceboj pro prostřední třídy MŠ. Přijít může z 
každé MŠ celá třída, soutěžit bude úplně každý. Rodiče, 
prarodiče a další diváci jsou vítáni.
Akce probíhá za podpory města Chodov.
stadion ŠAK

ZUŠ Chodov

1. 9. (út) 9-12 h, 13-16 h
Zahájení škol. r. 2020/2021 a domluva rozvr-
hu s třídními učiteli

II. kolo zápisu nových žáků do všech umělec-
kých oborů ZUŠ

2.–3. 9. (st-čt) 15–17 h
Hudební, výtvarný a taneční obor

3. 9. (čt) 15-17 h   
Literárně-dramatický obor                       

7.–8. 9. (po-út) 15–17 h   
Hudební, výtvarný a taneční obor

10. 9. (čt) 16 h   
Informační schůzka rodičů nových žáků 
přípravné hudební výchovy 
koncertní sál ZUŠ

22. 9. (út) 16.30 h   
Členská schůze SRPŠ, z. s. 
koncertní sál ZUŠ

Městská knihovna Chodov
23. 9. (st) 18 h
Kouzlo studené vody - otužování dětí  
a mládeže
Otužování je pro každého, kdo si chce vylepšit své zdraví, 
nastartovat imunitu, spustit samouzdravovací schopnost 
svého těla a snížit úroveň stresu. Pokud se zajímáte o způ-
soby, jak si zlepšit své zdraví, imunitu a kvalitu života, jste 
srdečně zváni na naši přednášku. Karlovarský otužilecký 
spolek zimního plavání.

24. 9. (čt) 18 h
Jazz v podkroví
V prvním podvečeru třetího ročníku setkávání s hudbou, 
která se narodila počátkem minulého století, nás hudební 
ukázky provedou cestou, po které šel vývoj jazzové klavír-
ní hry. Od ragtime přes harlemský stride piano styl, swing, 
boogie-woogie až k moderním jazzovým baladám bopu 
a cool jazzu. Průvodcovskou štafetu si budou předávat  
Scott Joplin, Jelly Roll Morton, Fats Waller, Willie Lion Smith, 
Teddy Willson, Count Basie, Silvan Zingg, Erroll Garner. Ale 
také Jaroslav Kos, Jarka Šilhavá a Karel Růžička. 

středa od 15 do 17 h
Výtvarné dílničky
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno 
pro děti i dospělé.
16. 9. Zábavné pokusy pro děti 1
30. 9. Zábavné pokusy pro děti 2

čtvrtek od 16 h 
Herní klub
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj 
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách. 
10. 9. Přines si svou knihu aneb hra pro celou rodinu
24. 9. Pohádkový kvíz pro děti
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Sport
2. 9. (st) sraz 7.45 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary – Boží Dar, KČT Chodov

6. 9. (ne) 10 h
Okolo výsypky – silniční měřený trénink
info na www.plamenchodov.cz

12. 9. (so) 8.30 h
O pohár města Chodova – 3. ročník benefič-

Galerie u Vavřince
23. 9. (st) 17 h 
Vernisáž výstavy fotografických aktů
autor: Milan Martinek, výstava potrvá do 26. 10. 2020
výstavní dny: úterý, čtvrtek a neděle 14–17 h

Ostatní akce
6. 9. (ne) 13.13 h
Den Země
Dobrovolné vstupné bude předáno Záchranné stanici han-
dicapovaných zvířátek Drosera Bublava. ČSOP Chodov

19. 9. (so) 9 h
Ukliďme svět
Zveme pomocníky, kteří nám pomohou v celosvětové akci 
uklidit povodí Chodovského potoka od Skalky k Bahňáku. 
Sraz zájemců v klubovně ČSOP. Rukavice a pytle už pro vás 
máme nachystané.

ního turnaje trojic v nohejbalu
nohejbalový areál, Vančurova ulice, Chodov

13. 9. (ne) 9.30 h
Chodovský bikemaraton – 15. ročník
Pro všechny věkové kategorie.
info na www.plamenchodov.cz

15. 9. (út) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů 
Klášterec – Stolová hora- Kadaň, KČT Chodov

16. 9. (st) 16 h 
Nábor a 1. trénink oddílu sportovní gymnastiky
tělocvična ZŠ J. A. Komenského

20. 9. (ne) 9–16 h
Pohár starosty města v požárním sportu
hasičské cvičiště Bezručova ulice

23. 9. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Bečov – botanická zahrada a okolí, KČT Chodov

26.–27. 9. (so–ne) 9 h
Velká cena Chodova – turnaj ve stolním tenise
sobota: kategorie dospělí, neděle: kat. ml. žactvo 
tělocvična ZŠ J. A. Komenského

28. 9. 11.00 h
Na Andělskou horu – 22. ročník, silniční 
časovka jednotlivců do vrchu,
info na www.plamenchodov.cz
Místo startu: Dubina - směr Andělská hora
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Florbal

Volejbal

Sportovní gymnastika

26 Sport

Chodovské florbalistky ve Skalné
Červenec a srpen jsou měsíce, kdy většina 

týmů vyjíždí mimo svou základnu na soustředění. 
Ani florbalový tým TJ Plamen Chodov dívky ne-
zůstal pozadu a vydal se 31. července 2020 strá-
vit několik sportovních letních dnů do střediska 
Skalná u Chebu. 

Jako tradičně se dívky sešly v hojném počtu. 
Trenéři Míra Červenka, Marek Vaníček, Pavel Da-
widko, Dan Ševčík a Lucka Červenková měli na 
starosti celkem 29 florbalistek. Pravidla a trénin-
kové jednotky se od minulého soustředění lehce 
změnily. Nechyběla ale základní florbalová klasi-
ka známá z tréninků. Dívky byly hned na začát-
ku soustředění rozděleny do dvou skupin, které 
společně plnily tréninkové jednotky. 

Aby si děvčata odvezla  i nějaký ten zážitek, 
byla pro ně připravena i odpočinková část. Spo-
lečně všichni navštívili Aquaforum ve Františko-
vých Lázních a některé dívky se pod vedením 
profesionálních jezdců projely v motokárách  
v areálu Kartareny u Chebu. 

Cílem soustředění bylo dívky motivovat 
k vyšším výkonům ve skupinách a k získání 

Hledáme trenéra
Do našeho oddílu hledáme trenérskou posilu, 

a to nejlépe již od září 2020.
Kdokoliv, kdo má náš sport rád a chtěl by po-

máhat při trénincích, nebo se dokonce proškolit 
na trenéra sportovní gymnastiky (hrazeno oddí-
lem), bude vítán.

V případě zájmu pište na e-mail:                
sg.batestachodov@email.cz
 Mgr. Michaela Mašková

soutěživého ducha stejně jako na palubovce. 
To se podařilo a všichni trenéři byli s výkony a 
nasazením dívek nadmíru spokojeni. Podle jejich 
slov „účelem soustředění není jen zlepšit fyzičku 
hráček, ale především stmelit kolektiv, probudit 
v dívkách týmového ducha a prožít si co nejvíce 
společných zážitků v týmu“. 

Soustředění hráček TJ Plamen Chodov se 
mohlo uskutečnit i díky dotaci z programu Kar-
lovarského kraje na podporu sportovních aktivit 
dětí a mládeže.  

Velké poděkování patří i personálu Skalné – 
hala, který se o nás všechny staral po celou dobu 
pobytu. Ladislav Vokoun s manželkou Věrou 
Vokounovou a správce areálu Miroslav Fúrička. 
Vždy se do Skalné s láskou vracíme. Byli jsme 
nadmíru spokojeni a budeme se těšit zase za rok 
na viděnou. Pavel Dawidko

Zahájení sezóny kolektivů BVC
Po netradičním ukončení sezóny 2019/2020 

v měsíci březnu se naše hráčky sešly k trénování 
až v červnu. V tomto měsíci bylo také Českým 
volejbalovým svazem rozhodnuto o ukončení 
všech soutěží bez vyhlášení výsledků. A tak velmi 
dobře rozehraná  sezóna chodovského volejba-
lu byla bohužel ukončena. Vždyť výsledky před 
ukončením soutěží byly velmi zajímavé a slibu-
jící velmi zajímavý závěr sezóny. Naše juniorky 
se probojovaly na finálový turnaj mezi šest nej-
lepších týmů extraligy, což v premiérové sezóně 
zajišťovalo minimálně šesté místo. Naše kadetky 
byly dokonce před posledním kolem na vynika-
jícím třetím místě, kdy na vedoucí Duklu Liberec 
ztrácely pouze dva a na druhé Brno pouze je-
den bod. Starší žákyně udržely příslušnost první 
ligy kadetek, staly se mistrem Karlovarského kraje 
a probojovaly se mezi šestnáct nejlepších druž-
stev na finálový turnaj MČR. V barevném volejba-
lu jsme průběžně vozili přední umístění ve všech 
jeho kategoriích. Prostě byla to zase parádní jíz-
da všech družstev. Můžeme jen litovat náhlého 
ukončení sezóny. Nic se nedá dělat a my jdeme 
dál.

Pro všechny hráčky, jejich trenéry a realizační 
týmy BVC Chodov se v srpnu rozjela nová vo-
lejbalová sezóna 2020/2021. Družstva starších 
žákyň, mladších žákyň „B a C“ a barevného vo-
lejbalu se sjela již 9. srpna na zahajovací soustře-
dění v obcích Pernink a Rotava. Další týden je 
v Perninku vystřídala družstva mladších žákyň „A“, 
kadetek a juniorek.
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 V této sezóně naše družstva odehrají násle-
dující soutěže:

Družstva barevného volejbalu: cyklus turnajů 
soutěže Karlovarského kraje a republiková kola 
festivalu barevného volejbalu;

Družstvo mladších žákyň „B a C“: krajský pře-
bor Karlovarského a Plzeňského kraje, cyklus tur-
najů soutěže Karlovarského kraje a republiková 
kola festivalu barevného volejbalu; 

Družstvo mladších žákyň „A“: krajský přebor 
Karlovarského a Plzeňského kraje,  kvalifikaci MČR;

Družstvo starších žákyň: Český pohár, první 
liga kadetek, krajský přebor Karlovarského kraje 
a kvalifikaci MČR;

Družstvo kadetek: extraliga kadetek;
Družstvo juniorek: extraliga juniorek.

I tato sezóna bude pro všechna družstva vel-
mi náročná a dlouhá. Ovšem je se na co těšit. 
V Chodově máme jedinečnou možnost chodit 
na mládežnický extraligový volejbal v kategorii 
kadetek i juniorek, a vidět tak nejlepší družstva 
z České republiky, která hrají špičkový volejbal.  
I další naše družstva hrají velice kvalitní soutěže 
a díky jejich předváděné hře a výsledkům tak mů-
žeme vidět špičkové týmy i v jejich kategoriích. 

Těšíme se na vaši sportovní podporu a fandění 
v hledišti při domácích zápasech, které odehra-
jeme v chodovské sportovní hale v Tyršově uli-
ci. První možnost vidět jeden z několika turnajů 
extraligy juniorek nebo kadetek budete mít ve 
dnech 3.–4. října 2020, kdy naše kadetky hostí 
první kvalifikační turnaj své kategorie. Toto po-
řádání nám bylo Českým volejbalovým svazem 
přiděleno díky vynikajícím výsledkům v minulé 
sezóně. Soupeřem našich děvčat budou týmy 
Tatranu Střešovice, Jiskry Havlíčkův Brod, Volej-
balu Plzeň a Slovácké Slávie Uherské Hradiště.  

Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zá-
pasy a další aktuální informace můžete sledovat 
na oficiálních stránkách Českého volejbalového 
svazu nebo na facebookových a internetových 
stránkách BVC Chodov. Ladislav Zapf

Sezóna samurajů 2020
Sezónu plnou očekávání, výzev a turnajů pře-

rušil COVID. Nákaza, která změnila celý chod 
klubu, ale zároveň ukázala, kdo opravdu chce 
cvičit i v nestandardních podmínkách, kdo za 
námi opravdu stojí a dokáže nás podpořit v ka-
ždé situaci. Pravidelný trénink, každodenní kon-
takt se změnil v karanténu. Znamenalo to konec 
společných tréninků, konec všech turnajů. Náš 
klub ukázal, že se nevzdáváme v žádné situaci. 
Spustili jsme online tréninky pro všechny samu-
raje, oslovili širokou veřejnost, plnili výzvy a cvi-
čili každý sám doma pod mottem „Společně to 
zvládneme“.

     PŘEKONÁNO, UZAVŘENO a jdeme vstříc 
nové výzvě, vstříc novému cíli. První výzva při-
šla záhy – SAMURAI „nocovid“ TOUR. Společně 
šlo, běželo více než 30 samurajů, aby definitivně 
uzavřeli COVID. Tour měřila 23 km, vše v lesním 
terénu s převýšením 1050 m. Trasa Nejdek, Paj-
ndl, Trousnické skály, Vlčinec a Plešivec. Respekt 
a úcta patří všem účastníkům. Jednotlivé skupiny 
dorazily na Plešivec ve skvělých časech, a i když 
se nezávodilo, všichni do toho opravdu šlápli 
a úspěšně dokončili celou výzvu a vystoupali na 
nejvyšší vrchol Plešivec.

    Ani COVID nezastavil naše tradiční mezi-
národní soustředění v Krušných horách Samurai 
kemp 2020. Kempu se zúčastnilo 60 lidí z České 
republiky, Ukrajiny, Rumunska a Německa. Byl 
zaměřen především na přípravu závodníků na 
novou sezónu ve Fullcontact karate, Kickboxu 
a Jiujitsu. 25 hodin tréninku v Krušných horách 
bylo na závěr kempu ukončeno zkouškou na 
vyšší technické stupně před opravdovou elitou 
v bojových sportech v Evropě. V komisi byli ti 
nejvyšší: prezident asociace Andrej Rekunov 
(7. Dan) z Ukrajiny, Cornel Manolache (6. Dan) 
z Rumunska a Jakub Černý (5. Dan) z Německa. 
Nejvyšší technické stupně získali po 8 hodinách 
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ŠAK Chodov informuje 
Ani během prázdnin se nezastavily atletické 

soutěže. Na mistrovství Plzeňského, Karlovarské-
ho a Středočeského kraje ve vícebojích vybojoval 
Dominik Svoboda mezi dorostenci 3. místo Josef 
Terč přidal místo 4. Ve velmi nepříjemném a deš-
tivém počasí nasbírali oba dorostenci v desetiboji 
více než 4000 bodů.
 Jubilejní, 20. ročník Maxištafety měl 
opět cíl pomáhat

Již 20 let po sobě se  scházejí běžci Chodova 
na tradiční akci Maxištafeta. 24 hodin od veče-
ra do večera zde krouží na ovále svoje kolečka, 
která jsou v posledních letech namířena nejen na 
širokou chodovskou veřejnost, ale hlavně na cha-
ritativní pomoc.

Za každé uběhnuté kolečko jde totiž do kasičky 
chodovského stacionáře Mateřídouška 3,33 Kč. 
Spolu s tím i veškeré dobrovolné startovné 

Ilustrační foto.  |Foto: Hroši Chodov

Sport

náročné zkoušky: černý pás 4. Dan Václav Ko-
lář, Jaroslav Kalfář. Vítáme i nové držitele černých 
pásů 1. Dan Johny Kolář, Marcel Klik. Zkoušek na 
nižší technické stupně  se účastnili i další samu-
rajové, celkem 35 žáků, a všichni úspěšně ab-
solvovali. Děkujeme všem trenérům za precizní 
přípravu -  Václav Kolář, Jaroslav Kalfář,  Hanka 
Dobiášová, Martin Dobiáš, Aleš Herman, Evžen 
Bubyr, Nikola Rymonová.

     V září spouštíme nový nábor!!! Kickboxing, 
Fullcontact karate, Jiujitsu, děti od 5 let, junioři, 
dospělí. Připojte se i vy k úspěšným samurajům 
a rozšiřte naše řady v tradičním klubu Samurai 
Fight Club.

    Kontakt: fb, instagram Samurai Fight Club, 
tel. 604 965 358, předseda klubu Václav Kolář.

    Děkujeme městu Chodov za podporu 
a v září již na prvním turnaji sezóny na MČR 
v Kickboxu. Václav Kolář, trenér

Karlovarská liga neregistrovaných 
kuželkářů 2020

Družstvo NAUTILUS A, složené z hráčů cho-
dovské soutěže Kulich, v letošním ročníku  do-
kázalo v měření sil s kuželkáři z Karlových Varů, 
Sokolova  a kolegy z Chodova po kratší pauze 
opět vybojovat vynikající 1. místo v soutěži sku-
piny A neregistrovaných kuželkářů Karlovarské-
ho kraje (KLNK). Tým nastupoval ve složení: Petr 
Šandera c., Milan Hruška, Martin Havel, Vladimír 
Pavelka, Marcel Rewczuk  a David Hruška. Dále 
ve skupině A bojovaly další dva týmy z Chodova, 
družstva Nautilus B a C, jež svými výkony taktéž 
nedělala našemu městu ostudu. Jarní část soutě-
že byla z důvodu epidemie covid-19 přerušena 
a dohrána až v měsících květen a červen.

Bližší informace najdete na stránkách: 
www.pepusa66.cz/kuzelky/ 
 P. Šandera P., K. Čepila K., E. Čermák

Turisté přijímají nové členy
Dětský turistický oddíl Hroši Chodov od září 

přijímá nové členy: děti, které se nebojí nových 
dobrodružství. 

Scházíme se pravidelně každý čtvrtek od 17 do 
19 h. v klubovně (domeček Ekocentrum Chodov, 
zahrádkářská kolonie u „Bahňáku“).

Děti učíme zajímavé věci nejen o přírodě, pod-
nikáme výlety, účastníme se soutěží, pořádáme 
různé akce a chodíme koledovat „Tříkrálovou 
sbírku“. 

Přijď se s námi seznámit dne 3. 9. 2020 od 17 h.
Těšíme se na tebe    Hrošice Jana a Petra
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Závěrečný finiš na 1500 m na mistrovství v desetiboji dorostenců.  |Foto: ŠAK Chodov

dokáže jistě alespoň v nějaké maličkosti tomuto 
stacionáři pomoci. 

Do charitativního běhu se zapojilo celkem 
104 účastníků. Uběhlo se 1009 kol. Nejaktivněj-
šími běžci se stali chodovský místostarosta Luděk 
Soukup a Václav Vachrlon, každý přispěl více než 
21 km, tj. 65 koly. Nejaktivnější ženou byla s 53 
koly a více než 17 km Lenka Kůsová. Mezi mlá-
deží si prvenství vyběhala Michaela Zaschkeová s 
33 koly (to je 11 km) a Lukáš Kopecký, 21 kol, což 
je 7 km. Nejlepší byli odměněni tričky.

Pro Denní centrum Mateřídouška, o. p. s., se 
tak podařilo vybrat 8485 Kč.

Poděkování od pořadatelů směřuje k městu 
Chodov za finanční grantovou podporu a také 
k panu Liboru Sladkému, který dodal tekuté ob-
čerstvení pro dospělé běžce.
 Do mistrovských soutěží družstev 
také zasáhli junioři a muži

Junioři při oblastním mistrovství (Karlovarský, 
Plzeňský a Jihočeský kraj) v prvním kole okusili 
porážku pouze od Škodovky Plzeň) a po prvním 
kole jsou na druhém místě s nadějí vybojovat po-
stup na mistrovství Čech. 

Muži ve svém přeboru západních Čech v prvním 

kole zvítězili.
Svoje závody měla také skupinka atletiky pro 

rodinu, vedená  manželi Merunkovými, která tak 
ukončila letošní sezonu závody rodičů s dětmi. 

Proběhla také spousta dalších kontrolních zá-
vodů na dráze v Bílině, Karlových Varech, Chebu 
a Ostrově, které pomáhaly přes léto udržet mož-
nost porovnávání se s ostatními atlety  po jarním 
coronavirovém výpadku. 

Vrchol soutěží proběhne v září, kdy se bude 
rozhodovat o titulech mezi jednotlivými družstvy. 

   Miloš Volek



 

 

ŠAK Chodov, z.s. ve spolupráci s DDM „Bludiště“ Chodov 

Chodovská tretra- Memoriál Libora Dočkala 
29. ročník 

Akce je podpořena finančním grantem města Chodova. 

Běh na 5000m je vyhlášen Mistrovstvím Karlovarského kraje pro registrované závodníky a 
závodnice klubů KK 

pondělí  28. září  2020 od 10:00 – 17:30  hodin 
 

Soutěže 
Atletická minipřípravka-hoši (2011-12)  60 m 
Atletická minipřípravka-dívky(2011-12)   60 m 

 
Atletická přípravka-hoši (2009-2010)  60 m 
Atletická přípravka-dívky(2009-2010)   60 m 

 
Ml. Žáci (2007-08)     60 m, 800 m, 60 m př., výška, koule 3 kg 
Ml. žákyně (2007-08)   60 m, 800 m, 60 m př., výška, koule 2kg 

 
Žáci (2005-06)    60 m, 800 m, výška, koule 4kg 
Žákyně (2005-06)     60 m, 800 m, výška, koule 3kg 
Mohou závodit i v rozsahu disciplín kategorie muži a ženy OPEN 

Muži ( 2000 a starší )       100 m, 5000 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg 
Ženy (2002 a starší )        100 m, 5000 m, koule 4kg, disk 1kg 

 
Startovné  děti z Chodova a Vintířova zdarma,  

cizí žactvo 50,-Kč/disciplína, ostatní 80,-Kč za disciplínu. 
Přihlášky prostřednictvím www.atletika.cz do 26. 9. 20:00 nebo na místě 

(na místě 150,- Kč za disciplínu, a to nejpozději 60 minut před jejím začátkem!) 
 

 

 

 

 

Ceny v kategoriích žactva medaile a věcné ceny, nejlepší M a Ž peněžní prémie a věcné ceny. 
Děkujeme sponzorům: 

Česká atletika s.r.o., DDM Bludiště,  Karlovarský kraj, Karel Matička, Město Chodov, Lukáš Kopecký – 
truhlářské práce, Obecní úřad Vintířov,  HNHRM Chodov 

 

Bližší Informace:  Miloslav Zítka     mobil: 607992873, atletikachodov@seznam.cz , 
 

www.sakchodov.cz, www.atletika.cz, https://www.facebook.com/sakchodov/ 

Velká cena Libora 
Dočkala ve skoku 
dalekém mužů. 

Velká cena Marcely 
Mikešové v běhu na 

5000m žen  

Velká cena Petra 
Bernata ve sprintu 

na 100m  mužů 
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Út-St: 8-12,14-16:00h
Čt-Pá: 8-12,14-16:30h

     So: 8-11h  

Uzávěrka říjnového čísla
15. září 2020

PRONÁJEM BYTU 

TEL.: 724 522 980

Pronajmu byt 1+kk v ul. U Porcelánky 
"věžák"  CHODOV

Nájem 5000 Kč + energie
kauce: 10000 Kč /možnost i na splátky/

volný ihned
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VSAĎTE NA 
KVALITU

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ 
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

Bendlova 572, T: 603 211 229
E-mail: sokolov@otherm.cz

www.otherm-sokolov.cz
OTHERM SOKOLOV

    
      

     Petr Kácha & Vítězslav Vondrys 
     antsatel-kv 
 
 
 
       Anténní a satelitní technika 
       EZS Jablotron , Elektro 
       
       Tel.:604 200 386           info@antsatel-kv.cz 
                            www.antsatel-kv.cz  
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NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!!

SOUSTRUŽNÍK

ZÁMEČNÍK

SVÁŘEČ

CNC HORIZONTKÁŘ

BRUSIČ KOVŮ

CHODOS CHODOV s.r.o.
Nejdecká 814 
357 35 Chodov u Karlových Varů
CZECH REPUBLIC 
Tel.: +420 352 619 111 
@: info@chodos.cz 
web: www.chodos.cz 

Česká rodinná strojírenská společnost 
střední velikosti s dlouholetou tradicí, 
datující se od roku 1883,
hledá pro zajištění nově uzavřených 
dlouhodobých zakázek pracovníky 
pro tyto profese:

NÁBOR 
ZAMĚSTNANCŮ!

INDIVIDUÁLNÍ MZDOVÉ OHODNOCENÍ

Dlouhodobě zajištěná perspektiva

Kontakt:
tel.: 352 619 220
i.liskova@chodos.cz
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

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

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár
w w w.home -pcser vis.cz
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------------------------------------------------------například

Akce platí od 1. 9. 2020 do odvolání.

NEJLEVNEJSÍ
BRÝLE NA TRHU!

(nehledejte v tom hácek)

MĚŘENÍ ZRAKU

jakákoliv skla s 50% slevou

1 245,-

2 490 Kč

495,-

990 Kč

(SLEVY LZE SČÍTAT)

U Porcelánky 1017, Chodov, tel.: 777 912 551
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Společnost LIGNETA přijme do svého týmu:

1. ŘIDIČE AUTOBUSU

2. SVÁŘEČE / ZÁMEČNÍKA

   - praxe s nákladním vozidlem podmínkou
   

   - požadujeme svářečský průkaz

   - praxe v oboru podmínkou, 

     manuální zručnost

  

Email: personalistika@ligneta.cz
Tel.: 703 347 600

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!
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POZEMKY

Krásné pozemky v srdci přírody  
s komfortem města.

– 27 pozemků
– od 750m2

– cena od 999.000 Kč

LOKALITA

Lokalita „U lesní školky“  
se nachází v severovýchodní  
části města Nová Role na levém  
břehu řeky Rolavy v prostoru  
mezi korytem řeky Rolavy a lesní  
školkou nad Novou Rolí.

tel.: +420 607 257 819
www.ulesniskolky.cz

Nová Role – bydlení 
přírodě na dosah
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