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10. 10.   Běh Smolnickým kopcem
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K věci
Vážení Chodováci.

První říjnový ví-
kend, tedy jen krátce 
poté, co dostanete 
do svých schránek 
toto číslo Zpravoda-
je, se uskuteční kraj-
ské volby. V našem 
městě navíc spojené 
s místním referendem. 

Chtěl bych Vás proto touto cestou vyzvat, 
abyste využili svého práva a k volbám šli.  
I když nám občas může připadat, že voleb 
je moc a nevyznáme se příliš v tom, co nám 
mohou přinést, tak každé volby jsou důležité 
a mají svůj význam pro všechny z nás.

Krajské volby mohou změnit výrazně po-
dobu našeho regionu. Je to právě krajská 
vláda, kdo má na starosti dopravní spojení 
mezi městy, opravu krajských silnic, střed-
ní školství, ale má i velké možnosti v otáz-
ce zaměstnanosti, zákonodárných iniciativ, 
bezpečnosti a rozvoje.

Zcela mimořádnou šancí je pak letošní 
místní referendum o možné výstavbě ob-
chodního centra v ulici U Porcelánky. Je to 
poprvé, kdy si my všichni v Chodově mů-
žeme rozhodnout o podobě konkrétní části 
našeho města.

Na nás všech, na naší odpovědnosti a na 
našem rozhodnutí, je, jak bude vypadat 
dosud prázdná plocha louky pod bývalou 
restaurací Dukla.

Volební účast v Chodově je dlouhodobě 
slabá. Chodováci tak deklarují, že nemají 
zájem o veřejné dění, a bohužel také to, že 
je vlastně nezajímá prostředí, ve kterém žijí. 
Budu rád, pokud to letos bude jinak. Pojď-
me společně ukázat, že nám náš společný 
domov a jeho budoucnost nejsou lhostejné!

 Patrik Pizinger, starosta města

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.

Radnice připravila pro 
svatebčany novinku

Malé zpestření pro budoucí novomanžele 
a svatebčany si připravil Chodov. Pokud chtějí, 
jejich obřad se může odehrát na zahradě pod 
novým zdobeným svatebním obloukem (snímek 
dole).

„Svatba na zahradě má své kouzlo, a co je vel-
ké plus, venku není nutné mít roušky,“ pozname-
nal starosta Chodova Patrik Pizinger.

Chodov nyní nabízí tři oficiální místa, kde si 
snoubenci mohou říci své „ano“. Kromě obřadní 
síně a přilehlé zahrady to je farní zahrada v těsné 
blízkosti kostela svatého Vavřince. Oddávat lze 
po dohodě také jinde, ale musí se jednat o dů-
stojné prostředí.

Radnice uvítá, když se do příprav obřadu za-
pojí sami budoucí manželé či svatební koordi-
nátoři. 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.

Termíny obřadů do konce roku 2020:
říjen 10. 10.
listopad 7. 11.
prosinec 5. 12.  (mák)



4 Zprávy z města

Investor představil obchodní 
centrum, rozhodne referendum

Veřejné projednání záměru výstavby obchodního centra.   |Foto: Martin Polák

Více než dvě desítky obyvatel Chodova do-
razily na veřejné projednání návrhu výstavby 
menšího obchodního centra. Setkání s případ-
nými investory a zástupci města se uskutečnilo 
přímo na místě, kde by obchodní dům mohl 
stát.

Lidé se zajímali především o konkrétní podo-
bu centra, jeho zásobování, počet parkovacích 
míst či dobu výstavby.

Podle zástupců investora se jedná o jedno-
podlažní objekt se zelenou střechou, který by 
poskytl místo pro pět prodejen. Nabízet by 
mohly drogerii, oděvy či obuv. Zásobování má 
probíhat pouze dodávkami hlavním vstupem  
z přední strany.

Parkovat v místě by mohlo až 50 vozidel. 
Výstavba centra a související práce mají trvat 
přibližně půl roku. Přesné detaily a informace 
vzejdou až z možného územního řízení a pro-
jektové dokumentace.

O tom, zda dům s obchody bude v ulici  
U Porcelánky stát, rozhodnou sami obyvate-
lé Chodova v chystaném referendu, které se 
koná souběžně s krajskými volbami 2. a 3. října 
2020.  (mák)

Do chodovského kina se vrací 
dopolední projekce

Po půlroční přestávce se vrací do chodovského 
kina v Kulturním a společenském středisku oblí-
bené dopolední projekce.

V úterý 6. října tak na diváky čeká česká kome-
die Chlap na střídačku.

Kino bude opět promítat dvakrát do měsíce, 
vždy v úterý od 10 hodin. Vstupné je jednotné, 
a to 50 korun.

„Projekce je určena pro všechny, kdo si najdou 
dopoledne chvilku času. Například senioři či lidé 
pracující na směny,“ poznamenal jednatel KAS-
Su Jiří Spěváček s tím, že nabídku tvoří většinou 
úspěšné a divácky atraktivní české snímky.

Program dopoledního kina:
6. říjen - Chlap na střídačku
20. říjen - 3Bobule  (mák)
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Děti zdolávaly chodovské rekordy

Desítky dětí přišly v září do areálu DDM Bludiště, aby se pokusily v rámci tradiční akce Chodovské rekordy zlomit 
některý z limitů. Soutěžily tak například ve přeskoku přes švihadlo na čas, hodu medicinbalem do dálky a řadě dalších 
disciplín.  |Foto: Martin Polák  

Dva nové přechody mezi ulicemi Školní a Revoluční a družinou ZŠ Školní začaly v těchto dnech sloužit veřejnosti. 
Frekventované místo lze nyní plynuleji a bezpečněji přejít. Po přechodech volali lidé už delší dobu, především rodiče 
školáků poté, co v ulici byla dokončena přístavba školy a v lokalitě se zvýšil pohyb dětí. Oba přechody jsou osvětleny 
a mají snížený obrubník pro snadnější přístup. |Foto: Martin Polák  

Lidem začaly sloužit dva nové 
přechody
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Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Cho-
dova

Revitalizace kdysi 
oblíbeného místa 
v lesoparku stále 
není dokončena. 
Přestože město není 
investorem akce, 
máte nějaké infor-
mace o tom, kdy 
bude lesopark ko-

nečně přístupný veřejnosti?
Pevně věřím, že investiční akce Lesopark 

bude v měsíci říjnu definitivně ukončena 
a oficiálně předána městu a potažmo cho-
dovské veřejnosti k užívání. Ačkoliv to bo-
hužel v současné době tak nevypadá, jed-
ná se stále o staveniště se zákazem vstupu. 
Sám osobně si myslím, že revitalizace le-
soparku měla být již dávno dokončena, tak 
abychom všichni mohli toto krásné, zelené 
zákoutí v našem městě volně užívat.

Bohužel prožíváme opravdové peklo, 
které je spojené se zadáváním veřejných 
zakázek, přičemž v tomto případě nejsme 
ani zadavatelem. Ministerstvo financí nám 
vysoutěžilo firmu pro realizaci, se kterou se 
nám nedaří spolupracovat. Velmi zkráceně: 
firma nám byla vybrána, investor je v Praze, 
zakázka se realizuje u nás ve městě a my 
jsme pouze v roli diváka, kdy nemáme na 
zhotovitele páku, aby řádně plnil zadanou 
zakázku.

Pro mne osobně je tento stav o to smut-
nější, že pro dokončení stačí již jen opravdu 
málo: několik drobných oprav obrubníků, 
osadit lavičky a koše, prořezat přerostlou 
trávu podél cest a v celém lesoparku vysbí-
rat odpadky. Přestože jsem v současné 
době zklamán průběhem realizace, nemělo 
by to ovlivnit vlastní výsledek. Naše město 
získá další nádherné místo pro odpočinek 
a trávení volného času. Závěrem mi dovolte 
poděkovat za jejich úsilí všem kolegům, kte-
ří se podíleli na prosazení a realizaci tohoto 
projektu. (mák)

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz 

Světlušky z DDM Bludiště 
vybraly tisíce korun

Světlušky z DDM Bludiště v rámci tradiční cha-
ritativní akce vybraly 10. září mezi dárci celkem  
15 676 korun. Světluška je dlouhodobý projekt 
Nadačního fondu Českého rozhlasu, který po-
máhá těžce zrakově postiženým. 

Projekt můžete podpořit kdykoliv, a to poslá-
ním SMS na číslo 87 777: 

DMS SVETLUSKA 30
nebo DMS TRV SVETLUSKA 30
DMS SVETLUSKA 60
nebo DMS TRV SVETLUSKA 60
DMS SVETLUSKA 90
nebo DMS TRV SVETLUSKA 90 
Děkujeme všem dárcům.  DDM Bludiště

Školáci sportují v novém
Žáci Základní školy J. A. Komenského mají od 

nového školního roku pro hodiny tělesné výcho-
vy nově opravenou tělocvičnu (snímek dole). Její 
rekonstrukcí tak škola symbolicky uzavřela svůj 
přesun do nových prostor, kam se v roce 2017 
přestěhovala ze dvou budov z ulic Dukelských 
hrdinů a Komenského.

Stav palubovky v tělocvičně byl podle ředitelky 
školy Ivy Šípové už špatný a neodpovídal potře-
bám výuky. Rovněž bylo třeba nechat zrekon-
struovat topení a celý prostor vymalovat. „Inves-
tice vyšla zhruba na 2, 4 milionu korun,“ doplnila 
ředitelka.

„Tělocvičnu využívají nejen žáci, ale také gym-
nasté a stolní tenisté. Po této opravě nebude ško-
la v následujících letech potřebovat výraznějších 
investic,“ poznamenal starosta starosta Chodova 
Patrik Pizinger.  (mák)
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Nová, betonová dlažba se vzorem nahradí vy-
sloužilý asfaltový povrch před Kulturním a spole-
čenským střediskem (KASS). Na plánované a dlou-
ho očekávané opravě začaly ve středu 9. září 
pracovat Chodovské technicko-ekologické služby.

Renovace se dočká také kamenné schodiště 
k bývalému Družstevníku. Práce mají být hotové do 
začátku zimy a vyžádají si zhruba tři miliony korun.

„Provoz kina i společenského sálu zůstává nepře-
rušen. Před vchodem je však třeba dbát zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k úrazu,“ upozornil jednatel 
KASSu Jiří Spěváček. „Dlažba bude i barevně roz-
lišená a přímo před vstupem do kina a společen-
ského sálu bude červená a bude imitovat červený 
koberec,“ doplnil jednatel.

„Jsem rád, že se na podobné investiční akce, jako 
je třeba i revitalizace sídliště v Tovární, podařilo najít 
prostředky i v tomto roce, který nejen pro město 
není finančně úplně jednoduchý,“ poznamenal sta-
rosta Chodova Patrik Pizinger.  (mák)

Práce na opravě poškozeného povrchu před KASSem. |Foto: Martin Polák

Plocha před kinem dostává nový 
povrch, asfalt nahradí dlažba

Fotosoutěž ke Dni stromů 
Historie Dne stromů - nápad slavit Den stromů 

vznikl už v polovině 19. století ve Spojených stá-
tech, konkrétně v Nebrasce. Do Čech myšlenku 

přinesl "Svaz spolků okrašlovacích" roku 1906. 
Tradice, přerušená válkou a komunistickým re-
žimem, byla znovu obnovena až v roce 2000.  
S nápadem na obnovu této tradice v ČR přišli 
bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Kar-
lovy a známý popularizátor stromů Václav Vět-
vička a dřevosochař Martin Patřičný. 

Datum první oslavy svátku stromů bylo sta-
noveno na 20. října 2000, protože v mnoha 
lokalitách České republiky jde o vhodný termín 
pro sázení stromů a podzim je také časem, kdy 
jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi bar-
vami.

DDM Bludiště Chodov ve spolupráci s Eko-
centrem Chodováček  vypisuje při příležitosti 
DNE stromů fotosoutěž Stromy mého města 

Kategorie
1. školáci (do 15 let)
2. poškoláci (15–18 let) 
3. dospěláci (18 a více) 
Fotografie o velikosti 1–4 MB  s uvedením 

popisu místa, jménem a  příjmením, adresou 
a kontaktem  zasílejte v elektronické podobě 
na e-mail: ddm-chodov@mybox.cz nejpoz-
ději do 20. 10. 2020 do 12.00. 

Více na stránkách DDM Bludiště Chodov. 
 (mv)



Kulturní servis8 Zprávy z města

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v říjnu

Probíhá hlavní ob-
dobí sklizně jádrovin, 
především jablek, 
a příroda nám letos 
práci usnadnila, pro-
tože až na výjimky 
vlastně není co sklí-
zet. Přesto se správný 
zahrádkář nenechá 

znechutit, protože věří, že po letošní slabé 
úrodě si stromy odpočinou a příští rok nám 
vše vynahradí.

Protože je v půdě ještě dostatek tepla, 
které rostliny potřebují k růstu a dobré-
mu zakořenění, využijeme bohaté nabídky 
všech prodejců sazenic ovocných stromů, 
keřů a také okrasných dřevin a jehličnanů. 
Při nákupu jsme již rozhodnuti, jaký druh 
si pořídíme, ale nezapomeneme sledovat  
i kvalitu toho, co kupujeme.

Každá sazenice musí mít štítek s patřič-
nými údaji - školka, odrůda, tvar, podnož, 
jakostní třída - a bez tohoto štítku sazenici 
nekupujeme, protože nevíme, co z ní vy-
roste.

Před výsadbou kořeny namočíme na půl 
dne do čisté vody, upravíme délku kořenů 
a zasadíme do půdy. Kmínek ihned připev-
níme ke kůlu, přiměřeně zařízneme a vy-
datně zalijeme.

Pokud je to nutné, obalíme ho ochranou 
proti okusu zvěří a ještě před zimou půdu 
kolem stromku nakypříme a přihnojíme 
kvalitním kompostem.

U zeleninové zahrady sklízíme poslední 
druhy pozdní zeleniny, sušíme natě celeru, 
petržele, libečku a jiných bylinek jak pro 
zimní použití jako koření, tak jako léčivky. 
Obvykle v první dekádě října vysazujeme 
zimní česnek a i tady opět platí – raději 
trochu připlatíme a nakupujeme si sadbu 
z ověřené šlechtitelské stanice, předejde-
me tím velikému zklamání  při sklizni.

Do skleníku přesazujeme zimní saláty 
z předchozích výsevů a do zakrytých ob-
jektů umisťujeme také některé zeleniny 
s kořeny na přezimování, např. kadeřávek, 
růžičkovou kapustu nebo řapíkatý celer.

V okrasné zahradě všechny letničky zru-
šíme, přidáme kompost a zakryjeme. Vyn-
dáme z půdy všechny cibule a hlízy chou-

lostivějších květin, např. mečíky, begonie, 
dosny, montbrécie, sperkélie, a po oschnu-
tí je očistíme a uložíme na nezamrzající a 
suché místo. Koncem měsíce dokončíme 
výsadbu všech keřů, stromů i dvouletek.

Je také čas pro hnojení draselnou solí 
nebo síranem draselným, což se projeví 
lepším vybarvením a cukernatostí plodů, 
vyzráním letorostů i zvýšením mrazu-
vzdornosti dřevin. 

Také trávníky je třeba ještě jednou ošet-
řit, naposledy posekáme a posypeme kom-
postem, z kterého se do jara uvolní všech-
ny živiny.

V říjnu nás na zahradě čeká dost práce, 
ale určitě se nám naše úsilí v příštím roce 
bohatě vrátí zpět.

Pranostiky:
• říjen nemá v oblibě ani kola, ani 

saně.
• je-li říjen sněžný a studený, tuhé 

zimy jest to znamení
• je-li svatý Havel teplý, bude svatý 

Marcel studený. 
 zahrádkáři Chodov

Lidé mohou nominovat 
spoluobčany na medaili

Nominace pro udělení medaile Za zásluhy 
o bezpečnost mohou nově navrhnout sami 
obyvatelé Karlovarského kraje. Ocenění zís-
kávají lidé, kteří se mimořádným činem nebo 
dlouhodobými snahami zasloužili o řešení 
bezpečnosti na území Karlovarského kraje, 
a to například v podobě záchrany lidského 
života nebo dlouhodobé práce pro bezpeč-
nostní složky.

Medaile se udělují na základě rozhodnutí 
Rady Karlovarského kraje občanovi, kterého 
navrhují složky integrovaného záchranné-
ho systému, Krajské ředitelství Karlovarské-
ho kraje, člen rady nebo zastupitelstva nebo 
jiný občan. Samotné ocenění uděluje osobně 
hejtman kraje, v případě jeho nepřítomnosti 
jeden z náměstků nebo člen rady kraje.

Návrh na udělení medaile musí být písem-
ný, se stručným odůvodněním návrhu a zá-
kladními údaji pro identifikaci oceňovaného. 
Společně s medailí předává hejtman kraje 
také pamětní diplom. Držitelé medaile jsou 
zapsáni do Knihy oceněných Karlovarským 
krajem.  (KK)
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Kraj ocenil práci Milana Kováříka

Dlouholetý pedagog a ředitel Základní školy Školní v Chodově  Mgr. Milan Kovářík obdržel v polovině září ocenění 
od Karlovarského kraje. Vysloužil si ho za významnou a záslužnou činnost v oblasti školství. Předávání ocenění se 
mělo původně konat už v březnu u příležitosti Dne učitelů. Vzhledem k epidemiologické situaci však došlo k posunutí 
termínu. Slavnostní předávání se uskutečnilo v prostorách Muzea Cheb. |Foto: Martin Polák

Pošty mění provozní dobu
Chodovské pobočky České pošty v ulicích Sta-

roměstská a Husova změnily od 1. září provoz-
ní dobu. Podle České pošty mezi hlavní důvo-
dy, které k této změně přispěly, patří zkušenosti 
z koronavirové krize, kdy bylo potřeba upravovat 
otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na za-

Složenky jsou nově opatřeny 
QR kódy

Jednodušší způsob placení složenek zaslaných 
z městského úřadu mohou nově využívat oby-
vatelé Chodova. Radnice složenky opatřila QR 
kódy, takže jejich úhrada je otázka několika málo 
vteřin.

Novinku už mají všechny městské složenky - 
na platbu za odpady, poplatky za psy či nájmy 
pozemků.

„Ukazuje se, že se jedná o užitečný nástroj. 
První možnost zaplatit přes QR kód využilo zhru-
ba 350 lidí,“ poznamenal starosta Chodova Patrik 
Pizinger.  (mák)

jištění poštovních služeb pro klienty a zároveň  
v návaznosti na přijatá hygienická opatření.

Nová provozní doba:
Pondělí - od 10 do 12 hod. a od 13 do 18 hod.
Úterý - od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
Středa - od 10 do 12 hod. a od 13 do 18 hod.
Čtvrtek - od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
Pátek - od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
Sobota - 8 do 12 hod. (pošta Staroměstská ul. 

- zavřeno)
Neděle - zavřeno  (mák)

Chodov opět podpoří včelaře
Finanční podporu ve výši 19 900 korun opět 

obdrží chodovští včelaři. Město jim příspěvky 
posílá pravidelně už řadu let.

Spolek totiž nemá vlastní mládežnickou zá-
kladu, takže sehnat dotace na činnost je pro 
něj obtížné.

Chodov vnímá tento druh aktivity jako vel-
mi důležitou činnost a podporu včelstev po-
važuje za přínos nejen pro životní prostředí.

 (mák)
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Po zhruba čtvrt roce distanční výuky a letních prázdninách usedli v úterý 1. září do lavic chodovští 
školáci. V prvních třídách jich je nově zhruba kolem stovky, přesná čísla budou známa později.

I přes nová vládní nařízení nakonec mohli prvňáčky do tříd doprovodit jejich rodiče. Roušky ve 
školách nebyly povinné, nicméně odborníci nevyloučili, že je při zhoršení epidemiologické situace 
zavedou. Ve školách tak platila zvýšená hygienická opatření.

Školy tradičně využily během volna prázdné budovy k běžné údržbě, malování tříd a opravám. 
Intenzivní práce probíhaly v létě také na rekonstrukci bývalé základní školy v ulici Dukelských hrdinů, 
kde má v příštím školním roce zahájit výuku chodovská základní umělecká škola. V Chodově fungují 
čtyři základní školy, kde v průměru usedá 1300 žáků. Snímky na dvoustraně zachycují atmosféru 1. září 
v Chodově.  Text a foto: Martin Polák

Školáci usedli po půl roce do lavic



11Zprávy z města



12 Zprávy z města

Volební okrsky č. 1 a 2 - volební místnost na 
adrese: ZASEDACÍ MÍSTNOST - Městský úřad 
Chodov, Komenského čp. 1077, tel.: 352 352 316

Volební okrsek č. 1 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHO-
DOVĚ -  HORNÍ, HRNČÍŘSKÁ, KRÁTKÁ, NÁ-
DRAŽNÍ, U PORCELÁNKY (170, 230, 849 - 864, 
867 – 871, 936, 1171), VANČUROVA, VINTÍŘOV-
SKÁ a č. ev. 11E .

Volební okrsek č. 2 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHO-
DOVĚ - ČS. ODBOJÁŘŮ, DVOŘÁKOVA, U POR-
CELÁNKY (169, 266, 1012), ŠTĚŘÍKOVA LOUKA 
a ZÁPADNÍ.

Volební okrsek č. 3 a 4 - volební místnost na 
adrese: OBŘADNÍ SÍŇ - Městský úřad Chodov, 
Komenského čp. 1077, tel.: 352 352 245 

Volební okrsek č. 3 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHO-
DOVĚ -  BEZRUČOVA, DUKELSKÝCH HRDINŮ, 
HAVLÍČKOVA, KARLOVARSKÁ, KOMENSKÉHO, 
NEJDECKÁ, ROOSEVELTOVA, STAROMĚSTSKÁ 
a TYRŠOVA.

Volební okrsek č. 4 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHO-
DOVĚ - LESNÍ, LUČNÍ, NERUDOVA, ŠKOLNÍ 
a TOVÁRNÍ.

Volební okrsky č. 5 a 6 - volební místnost na 
adrese: Kulturní a společenské středisko Chodov, 
náměstí ČSM čp. 1022, tel.: 702 215 421

Volební okrsek č. 5 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHO-
DOVĚ -  1. MÁJE, HLAVNÍ (616 – 620), KONEČ-
NÁ, LIPOVÁ, POLNÍ, PŘÍČNÍ, ŘÍJNOVÁ, VÍTĚZNÁ, 
ZAHRADNÍ a ŽIŽKOVA.

Volby do krajského zastupitelstva a místní referendum
UPOZORNĚNÍ – pro tyto volby a místní referendum má volební okrsek č. 3 volební místnost na 

jiném místě – pozorně čtěte dále.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
a místního referenda

Starosta města Chodova podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 31 zákona č. 22/2004 Sb., 
o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z  n a m u j e:
1. Volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje a místní referendum se uskuteční v pátek dne 2. říj-

na 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin.

2. Otázka k rozhodnutí v místním referendu:„Souhlasíte s výstavbou obchodního centra, 
případně obchodního domu na pozemcích p. č. 1338/1, 1338/4, 1371/2, 1376,1385/3 v ulici  
U Porcelánky, Chodov?“

3. V Chodově jsou volební okrsky, resp. hlasovací okrsky, a jejich sídla vymezeny takto:

Volební okrsek č. 6:    
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu: v CHODOVĚ -  ČAPKOVA, HU-
SOVA (86, 87, 91, 93, 94, 195, 234, 596, 788, 981 
– 992, 1111, 1115, 1116, 1124, 1127, 1145, 1174), JI-
RÁSKOVA (781 – 784), NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA (759 
- 766), PODĚBRADOVA (76, 79, 231, 238, 289, 
311, 359, 363, 409, 472, 484, 490, 789, 1044, 1045, 
1086, 1091, 1114, 1118, 1122, 1137, 1216) a č. ev. 8E, 
17E a 25E.

Volební okrsky č. 7, 8, 9 a 10: volební míst-
nost na adrese: Kulturní a společenské středisko 
Chodov, náměstí ČSM čp. 1022, tel.: 352 352 432

Volební okrsek č. 7 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHO-
DOVĚ - BOŽENY NĚMCOVÉ, BUDOVATELŮ, 
ČSA, NÁMĚSTÍ ČSM, OBRÁNCŮ MÍRU, OSADNÍ, 
ŽELEZNÝ DVŮR  a POD ŽELEZNÝM DVOREM.

Volební okrsek č. 8 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHO-
DOVĚ - HUSOVA (146, 739 - 750), JIRÁSKOVA 
(773 - 780),  NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA (751 - 758) 
a PODĚBRADOVA (701 -704) a č. ev. 12E a 15E.

Volební okrsek č. 9 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHO-
DOVĚ - HLAVNÍ (650 - 659) a U  KOUPALIŠTĚ.

Volební okrsek č. 10 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHO-
DOVĚ - PALACKÉHO, REVOLUČNÍ a SMETANO-
VA.

Volební okrsek č. 11:  volební místnost na ad-
rese: Restaurant „JOKY“, Stará Chodovská čp. 111, 
tel.: 725 714 658 - pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - 
STARÁ CHODOVSKÁ a č. ev. 1E a 14E.
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4. Hlasovat může volič (tj. občan, který je v den 
voleb přihlášen v Chodově k trvalému pobytu), 
který prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky.  Nepro-
káže-li uvedené skutečnosti stanovenými dokla-
dy, nebude mu hlasování umožněno.

5. Každému voliči budou dodány nejpozději 
3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti. Pro místní referendum se 
hlasovací lístky neroznášejí, oprávněná osoba je 

obdrží ve volební místnosti ve dnech konání re-
ferenda.

6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové voleb-
ní komise.

7. Každý volič se musí před hlasováním ode-
brat do prostoru určeného pro úpravu hlaso-
vacích lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní. 

 V Chodově dne 14. září 2020
 Patrik Pizinger, starosta

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, fotochemiká-
lie, 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.

Chodov poprvé hostil Shromáždění delegátů okresních sdružení hasičů Karlovarského kraje. Jednání se uskutečnilo 
začátkem září v Kulturním a společenském středisku, kde hasiči kromě volby nového vedení Krajského sdružení hasičů 
Karlovarského kraje projednali také zprávy o své činnosti.    |Foto: Martin Polák

Hasiči v Chodově volili nové vedení
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ZŠ Školní ulice

ZŠ J. A. Komenského

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 přírodovědných oborů matemati-
ka, fyzika, chemie, nebo vysokoškolsky vzděla-
ného odborníka z praxe.  Další informace na tel. 
352352290 nebo u ředitele školy.

 Mgr. Milan Martinek, ředitel školy
Novinky z dění ve škole

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolujeme si 
Vás informovat o prováděných změnách v naší 
škole. Rozjíždíme nové možnosti pro případ in-
formování rodičů a žáků školy a vzdělávání na 
dálku.

Jako hlavní pomůcku jsme pro všechny žáky 
a rodiče připravili jednoduchou a rychlou ko-
munikaci přes službu Komens v systému Baka-
lář. Sledujte prosím naše webové stránky www.
zs2chodov.cz pro více informací. Důležité infor-
mace naleznete na hlavní stránce nebo v sekci 
aktuality. Všem rodičům, žákům i učitelům pře-
jeme hodně zdraví, pevné nervy a pochopení se 
změnami v nastalé situaci.

 Mgr. Arnoštka Fedorková

Nabídka volného pracovního místa
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného 

učitele/učitelku 1. stupně. Nástup možný ihned. 
Bližší informace na telefonu 352352190 nebo 
přímo u ředitelky školy.

  Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy 

Akce pro seniory na říjen
Odbor sociálních věcí oznamuje seniorům 

města, že vzhledem k současné situaci v říjnu 
nebude pořádat žádné akce ani turnaje pro 
seniory.

Naplánován je pouze 13. 10. 2020 koncert 
kapely Veselá trojka, který pořádáme ve spolu-
práci s KASS Chodov. Současně rušíme i plavá-
ní pro seniory až do odvolání. Sledujte webové 
stránky a jiné informační kanály města.

Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociál-
ních věcí

Lidl čeká modernizace
Prodejnu Lidl ve městě Chodov čeká moder-

nizace. Z tohoto důvodu je od pondělí 31. srpna 
zhruba do poloviny měsíce října uzavřena. Zá-
kazníci se mohou těšit na komfortnější nakupo-
vání a vylepšený interiér včetně nových pokla-
den. Během rekonstrukce mohou lidé z okolí pro 
své nákupy využít prodejnu v nedalekých Karlo-
vých Varech. (mák)

Skautské středisko Jestřáb 
zve mezi sebe nové členy

Všichni, kdo mají rádi přírodu, legraci, dob-
rodružství a jsou rádi v partě bezva lidí, mohou 
přijít na naše schůzky.

Oddíl Pegas (12–15 let) - každé pondělí - 17:00-
18:30 (klubovna u domova důchodců)

Oddíl Pidilidi (5–12 let) - každé úterý - 17:00-
18:30

Více informací na našem FB, těšíme se na vás.
 Skautské středisko Jestřáb

Skauti převzali dar

Naše vedoucí střediska přebírá od manželů Rubkových 
šek na sponzorský dar od odborové organizace společ-
nosti SKF. Moc děkujeme.  |Foto: Středisko Jestřáb

Dendrologická stezka 
Chodovem obnovena

DDM Bludiště Chodov vložil finanční investici 
na obnovu Dendrologické stezky v Chodově, 
vybudované před lety žáky a učiteli 1. ZŠ Ko-
menského v Chodově. Ta byla po letech, bohu-
žel velmi často úmyslně, pokreslena či zničena.

Od září je opět jako nová, tak doufejme, že 
zase pár let vydrží. Pracovní listy prázdné i s ře-
šením lze získat na webových stránkách www.
zschodov.cz, v DDM Bludiště Chodov nebo 
v Ekocentru Chodováček.   (mv)
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ZŠ Husova ulice

ZŠ Nejdecká ulice

Zpátky ve škole
Po letošních prázdninách, které navázaly na 

období distanční výuky, se žáci opět sešli ve 
svých třídách, a mohli se tak přivítat se svými 
kamarády a učiteli. Všichni se hned pustili do 
práce, aby „dohnali“ vše, co se v distanční výuce 
nestihlo. Třetí a čtvrtý ročník hned od září zahá-
jil plaveckou výuku, kterou absolvuje v bazénu 
v Sokolově.  

V přípravné třídě se 1. září sešlo s paní učitel-
kou celkem 14 dětí. Sedm chlapců a stejně dívek 
se bude ve „sluníčkové“ třídě nejen učit řadu no-
vých věcí, kreslit, zpívat, ale také si hrát a zvykat 
na nové prostředí. Slavnostního zahájení se zú-
častnili i „zarouškovaní“ rodiče. A že jsou děti ši-
kovné, o tom svědčí i to, že se už stačily naučit 
novou písničku a paní učitelka si chválí jejich sna-
hu a pracovitost.

Podobně je to i u prvňáčků, kterých letos na-
stoupilo do školy celkem 11, převážně chlapců.  
I oni zahájili školní rok ve třídě se svými rodiči, od 
druhého dne se už seznamovali s novými věc-
mi, učili se nakreslit a napsat písmenko „O“, lepili 
ovečky a také se naučili novou písničku. I prv-
ňáčky paní učitelka chválí za jejich snahu a práci. 
Držte jim palce, aby jim jejich radost a pracovitost 
vydržely v průběhu celého školního roku.

 Mgr. Pavel Nováček
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, 
příspěvková organizace, hledá kvalifikované-
ho učitele/učitelku převážně na 2. stupeň ZŠ  
s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. v aktuál-
ním 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

Hygienická opatření
Hned v úvodu školního roku nastalo zpřísnění 

hygienických opatření. Chtěli bychom poděkovat 
rodičům za skvělou spolupráci, kdy dětem vy-
světlili nutnost nosit roušky. Zejména u prvňáčků 
a přípravné třídy jsme se setkali s úspěchem.
Přípravná třída

Naši malí kamarádi v přípravné třídě se plně 
zapojili do školního roku. Ve své třídě kreslí ob-
rázky, na zahradách poznávají rostlinky, učí se 
básničky, chodí na vycházky, sportují a zpívají 
písničky za doprovodu paní učitelky.

Ve škole se jim líbí a těší se na každý nový den.
Projekty v letošním roce

Také letos pokračujeme ve spolupráci se Střed-
ní průmyslovou školou v Ostrově na projektu pro 
8. ročník. Vybraní žáci se budou zúčastňovat 
projektových dnů, kdy si v pracovních skupinách 
vyzkouší spolupráci se staršími kamarády. Stejně 
jako loni je bude doprovázet paní učitelka Ku-
bincová.

Dále se naše škola zapojila do Krajského akč-
ního plánu IKAP II, který je zaměřen na žáky  
9. ročníku. Ve spolupráci s karlovarskou střední 
odbornou školou stavební jsou pro žáky připra-
veny technicko-řemeslné dny, motivační besedy 
a výuka žáků ZŠ v oblasti stavebnictví.

Celý tento projekt je financován z dotací Ev-

ropské unie. Jsme rádi, že naše škola byla do to-
hoto projektu vybrána.
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 na naší škole najdete na 
stránkách www.zs3chodov.cz.

 Mgr. Lenka Hrušková
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Informace o povinných platbách v MŠ
Jistina – jednorázová platba ve výši 800 Kč, 

slouží k případnému pokrytí dlužné částky za 
stravné či úplatu po celou dobu docházky dítěte 
do MŠ, platí se pouze jednou, je splatná nejlépe 
v den nástupu dítěte do MŠ, po ukončení do-
cházky bude jistina vyúčtována a vrácena.

Platba probíhá – 1. v hotovosti u zástupky-
ně pro odloučené pracoviště, 2. převodem na  
č. účtu 294102888/0300 (do zprávy pro pří-
jemce je nutné napsat jméno dítěte a jméno MŠ, 
kam dítě dochází)

Úplata za předškolní vzdělávání – měsíční 
platba ve výši 450 Kč, lze zažádat o snížení či 
osvobození od platby, více informací o podmín-
kách snížení či osvobození na webu školy – www.
mschodov.cz.

Platba probíhá – 1. v hotovosti v předem 
označený den v určených hodinách na každém 
pracovišti, jindy v kanceláři vedoucí ŠJ na MŠ Ne-

Mateřská škola Chodov rudova, pondělí – středa od 6 do 15 hodin.
2. zadáním platby inkasem v internetovém 

bankovnictví – platba se strhává každý měsíc 
k 18. dni spolu s platbou za stravné (viz informa-
ce níže).

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, 
a děti s odkladem školní docházky úplatu nehra-
dí.

Stravné – zálohová platba za aktuální měsíc, 
výše zálohy na stravné se odvíjí od počtu pra-
covních dní v měsíci x 31 Kč, na konci měsíce 
proběhne vyúčtování vybrané zálohy podle sku-
tečné docházky dítěte, přeplatek bude odečten 
od nové zálohy, nedoplatek bude přičten k nové 
záloze. Pokud výše nedoplatků přesáhne 500 Kč, 
bude toto řešeno se zákonným zástupcem upo-
mínkou k zaplacení.

Platba probíhá – 1. v hotovosti v předem 
označený den v určených hodinách na každém 
pracovišti, jindy v kanceláři vedoucí ŠJ na MŠ Ne-
rudova, pondělí – středa od 6 do 15 hodin.

2. zadáním platby inkasem v internetovém 
bankovnictví – platba se strhává každý měsíc 

Do „sluníčkové“ přípravné třídy v ZŠ Nejdecká nastoupilo počátkem září  celkem 14 dětí.  |Foto: ZŠ Nejdecká
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Policie České republiky

Nenechte se podvést a okrást!
Policisté Karlovarského kraje se jako každo-

ročně zaměřují při svých preventivních akcích 
na jednu z nejzranitelnějších částí naší populace 
– seniory. Ti bývají oblíbeným terčem zejména 
pro podvodníky, kteří cílí především na jejich osa-
mělost a dobrotu. Podvody zaměřené na seniory 
bývají páchány nejčastěji prostřednictvím domá-
cích návštěv, telefonicky nebo stále častěji i v on-
line prostředí. Aby ubylo těchto protiprávních 
útoků, připravili policejní preventisté pro seniory 
nový preventivní projekt s názvem Nenechte se 
podvést a okrást!, jenž bude realizován od začát-
ku září přibližně do konce letošního roku.

Cílem preventivního projektu je varovat senio-
ry před nástrahami podvodníků a připravit je na 
možná rizika s tím spojená. Podvodníci mohou 
při nezvané návštěvě seniory připravit mnohdy 
i o celoživotní úspory.  Může se jednat například 
o situaci, kdy si přijdou půjčit jen tužku, neboť to 
a spoustu dalších smyšlených historek mají pod-
vodníci v záloze. V nebezpečí jsou však senioři 
i za zamčenými dveřmi svého bytu. Podvodníci 
se s nimi mohou spojit prostřednictvím telefoná-
tů, případně internetu, kde se velká část seniorů 
stále častěji také pohybuje.  Policisté proto bu-
dou seniory před různými nástrahami vychytra-
lých podvodníčků varovat a upozorňovat je na 
nejnovější trendy podvodů páchaných právě na 
osobách staršího věku.

Smyslem projektu je oslovit co největší počet 
seniorů našeho kraje. Projekt proto bude probí-
hat ve dvou vlnách souběžně. První vlna je za-
měřena na tzv. neaktivní seniory, kteří nechodí 
do žádných seniorských spolků nebo organizací 
a většinu času tráví doma. Probíhat bude pro-
střednictvím rozhlasového vysílání Českého roz-
hlasu, kde budou po dobu tří měsíců vysílány  
3 různé audiospoty upozorňující na danou pro-
blematiku.

Druhá část projektu je pak namířena na aktivní 
seniory, kteří navštěvují různé seniorské spolky 
či společenské události. Ve spolupráci s obcemi 
v našem kraji či jednotlivými seniorskými spolky 
budou policisté pořádat preventivní besedy na 
téma podvodného jednání na seniorech. Z be-
sed senioři určitě neodejdou s prázdnou, kromě 
užitečných rad a informací si od policistů odne-
sou na památku i drobné dárečky. Celý preven-
tivní projekt je financován z prostředků Minister-
stva vnitra České republiky.

nprap. Mgr. Věra Hnátková, oddělení tisku 
a prevence Krajského ředitelství policie Karlovar-
ského kraje

Vstoupil do jeho bytu a chtěl peníze
Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání sed-

mačtyřicetiletého muže ze Sokolovska, kterého ob-
vinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže 
a přečinu porušování domovní svobody.

Toho se měl obviněný muž dopustit v polovině 
srpna tohoto roku v Chodově. V odpoledních ho-
dinách měl zaklepat na dveře bytu stejně starého 
muže. Po chvíli, co otevřel, měl obviněný muž vsu-
nout nohu do dveří tak, aby nešly zavřít. Postavil se 
s rukama sevřenýma v pěst a bez povolení majitele 
měl vstoupit do jeho bytu a pod pohrůžkou ublíže-
ní chtít po něm finanční hotovost. Poškozený muž 
mu přinesl peníze, to však obviněnému muži zřej-
mě nestačilo a stále se k němu přibližoval. Ze stra-
chu, že by muž mohl ublížit jemu či jeho manželce, 
obviněnému podal další peníze. Ten si je měl vzít  
a sdělit, že si následující den přijde pro další splátku, 
a z bytu odešel. 

Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci 
k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vaz-
by. Ten jej akceptoval a soudce ho poslal do vazeb-
ní věznice, kam byl následně eskortován policejní 
hlídkou. V případě prokázání viny mu hrozí trest 
odnětí svobody na dva roky až deset let.
Lahví ho udeřil do hlavy

Policisté z obvodního oddělení Chodov sděli-
li místnímu šestatřicetiletému muži podezření ze 
spáchání přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví 
spáchaného ve stadiu pokusu.

Toho se měl podezřelý muž dopustit v polovině 
srpna tohoto roku ve večerních hodinách v Chodo-
vě. Na místě veřejnosti přístupném měl přiběhnout 
ke zde sedícímu pětapadesátiletému muži, kterého 
měl kopnout do hlavy a následně udeřit skleněnou 
lahví. Ta se rozbila a napadený muž upadl na zem. 
Podezřelý muž ho měl chytit za nohu a odtáhnout 
na trávník, kde ve svém útoku pokračoval, a poté  
z místa utekl. Poškozený muž utrpěl zranění, se kte-
rým lékařské ošetření nevyhledal.

V případě prokázání viny hrozí podezřelému 
muži trest odnětí svobody až na tři roky.

 nprap. Eva Valtová, mluvčí PČR

k 18. dni spolu s platbou za úplatu, č. účtu  
229512346/0300 v bance je nutné nastavit: 
datum splatnosti: 18. v měsíci, četnost:  denní  
(nebo měsíční), minimální limit: 1200 Kč

Platby jinými způsoby nemůžeme akceptovat. 
Děkujeme za pochopení.

 Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov
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Souhrn jednotky PO
Během srpna zasahovali chodovští hasiči při 

42 událostech, což je historický měsíční rekord. 
Během těchto událostí bylo 15 osob zachráněno 
a předáno do péče zdravotníkům. Bohužel tři 
osoby zemřely. 18x jednotka zasahovala mimo 
území zřizovatele. Celkem šlo o 7 požárů (výško-
vá budova ČSM 692, kontejner v Revoluční, les ve 
Vřesové a ve Smolných Pecích, chata v Jenišově, 
balík slámy v Mírové, silo v Hroznětíně).

Ostatní zásahy byly technického charakteru. 
Dopravních nehod bylo celkem 8, z toho 5x v je-
den páteční den. Bohužel následky byly tragické. 
Nehoda osobního vozidla u Božičan si vyžádala 
život mladé osoby a 3 další byly zraněny. Pokra-
čovalo to nehodou se zraněním cyklisty na kruho-
vém objezdu v Chodově, další dvě nehody byly 
na dálnici D6, kde havarovala dodávka a následně 
během zásahu došlo k další nehodě osobního, 
nákladního vozidla a dodávky, i zde se nehoda 
neobešla bez zranění. Den zakončila nehoda 
osobního vozidla a motocyklu se zraněním mo-
torkáře v Jenišově. Další dvě srpnové nehody se 

staly v Novém Sedle, v jednom případě se stala 
neobvyklá nehoda, při které z autobusu odlétlo 
víko, které za jízdy rozbilo čelní sklo protijedou-
cího osobního vozidla, zde naštěstí nebyl nikdo 
vážně zraněn.

 Další nehoda dvou osobních vozidel v No-
vém Sedle si nevyžádala žádné zranění, nicmé-
ně unikaly provozní náplně.  Jedna nehoda dvou 
osobních vozidel s lehčím zraněním se stala u Sta-
ré Chodovské. Celkem 7x šlo o vnikání do uza-
vřených prostor z důvodu nebezpečí z prodlení, 
v ulicích 1. máje - bez zranění, 9. května – zde 
byla poprvé zachráněna osoba pomocí nového 
automobilového žebříku AZ30 Iveco Magirus, To-
vární – mrtvá osoba, Příční – 1x zranění, Luční – 1x 
zranění, ČSA - 2x zranění. 8x jednotka likvidovala 
padlé stromy v okolí Božičan, Vřesové, Nové Roli, 
Lesní a také Hrnčířské ulici. 1x byl vyžádán výjezd 
s AED v ulici Palackého, bohužel i přes veškerou 
snahu záchranářů lékař konstatoval smrt osoby. 2x 
byl zlikvidován nebezpečný obtížný hmyz. 3x byl 
likvidován únik PHM v Tatrovicích, v Mírové, také 
i v Novém Sedle. Jednou šlo o únik pěny do Vintí-
řovského potoka a únik plynu v bytovém domě 
v Nové Roli.

Pět technických událostí bylo evidováno v rámci 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Hasiči se zúčastnili STIMAX CUPu, seriálu soutěží jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami. |Foto: SDH Chodov
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Městská policie Chodov

Střípky z policejních svodek
Správcové ubytoven mají letité zkušenosti 

s nejrůznějšími typy ubytovaných, ale oka-
mžik, kdy do ubytovny v ul. Horní náhle vběhl 

statný staford s jazykem na vestě a místo 
ubytování se ihned začal shánět,  co by bylo 
k jídlu, donutil osazenstvo vrátnice okamžitě 
vyskákat na stoly. Rabování učinila přítrž až 
přivolaná hlídka městské policie, která nezva-
ného návštěvníka odchytila. 

Na služebnu městské policie telefonicky 
oznámil rozrušený muž, že vidí z okna bytu, 
jak nějací mladíci zřejmě okradli nějakého 
kluka v parku v ul. Dukelských hrdinů, pro-
tože partička 4 mladíků utíká na autobuso-
vé nádraží a jeden mladík z jejich středu běží 
z parku ve směru na pěší zónu a v ruce drží 
zřejmě peněženku.

Prošetření tohoto oznámení však přineslo 
strážníkům zajímavé rozuzlení, neboť se vzá-
pětí zjistilo, že partička pospíchala na autobus 
a cestou v parku mladíci nalezli ztracenou pe-
něženku. I přestože pospíchali, jeden z nich 
se rozhodl, že peněženku odevzdá na nej-
bližší policejní oddělení na pěší zóně a zby-
tek party se pokusí zdržet autobus, aby jejich 
kamarádovi neujel. 

Nenechavci se pídí po každé možnosti, 
jak využít nepozornosti majitelů hodnotných 
věcí. Někteří jsou potom ještě tak drzí, že se 
s ní producírují městem, jako by jim odjakživa 
patřila. Poškození však nejsou slepí a nejed-
nou se stane, že takto odcizenou věc poznají. 
To se zadařilo i jedné paní z ul. U Koupaliště, 
která před domem narazila na mladíka, jenž 
jí ze společné kočárkárny odcizil jízdní kolo, 
a ještě si ho zaparkoval na stojánek před by-
dlištěm poškozené. Jiný majitel zase poznal 
své odcizené jízdní kolo zaparkované před 
jednou z místních restaurací.

Stačilo mu jen počkat si, až si pro něj do-
mnělý majitel přijde, a na místě si stručně vy-
jasnili majetková práva.  
Ochrana objektů a jejich zazimování

Tak už začíná podzim a zase se bude blížit 
zima a s ní i možné riziko vloupání do chaty 
či zahradního domku v zazimované zahradě 
kdesi na samotě nebo v zahradní kolonii. Vše-
mu by měl odpovídat určitý stupeň zabezpe-
čení. Drahé věci si raději odvezte do městské-
ho bytu. Chraňte svůj majetek.
 Hledáme kolegy

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

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

nepoplachových „ZOČ - zpráv o činnosti“, tech-
nické pomoci určené zřizovatelem jednotky. Další 
informace o naší zásahové činnosti jsou k dispozi-
ci na hasičském webu a facebooku.
Informace SDH

V srpnu pomáhali chodovští hasiči při organiza-
ci již 5. ročníku benefiční sportovní běžecké akce 
s názvem „Chodovská vlečka“ v lokalitě Bílá voda. 
Nechyběla asistence při Vavřinecké pouti s výsta-
vou techniky, včetně soutěží pro děti. 

Dále probíhala spolupráce při stavění stanů na 
pokyn zřizovatele. Pozornost také byla věnována 
juniorům a dorostu, kteří se připravují na vstup do 
zásahové jednotky. Tito členové absolvovali ná-
ročnou dobrodružnou akci VODA 2020. Sjeli jsme 
na raftech řeku Ohři z Radošova až do Vojkovic, 
a to během jednoho víkendu. Velké poděkování 
patří kolegům dobrovolným hasičům z Lokte, kte-
ří nás zachránili a po velké průtrži mračen nám 
poskytli noční azyl ve své zbrojnici.

Poslední prázdninová neděle patřila 2. kolu STI-
MAX CUPu, seriálu soutěží jednotlivců v běhu na 
60 m s překážkami. Za mladší žáky se představil 
Filípek Belička z Mírové, který úžasně zužitkoval 
dosavadní přípravu a výrazně vylepšil svůj osobní 
rekord na čas 16.67, a šestým místem si tak v silné 
konkurenci připravil vynikající průběžnou pozici na 
finálové kolo, které se uskuteční v Ústí nad Labem.

Za starší žáky náš sbor reprezentovali společ-
ně Jakub Hataš a Tomáš Orava. Za náročných, 
deštivých podmínek a v silné konkurenci oba 
předvedli nakonec standardní výkony: Kuba 16.58  
(26. místo), Tomáš 15.82 (18. místo) z 52 závodníků. 
Všichni tři tak nyní mají motivaci na další tréninky, 
aby ve finálovém kole v Ústí nad Labem předvedli 
ty nejlepší výkony a zabojovali o umístění v elitní 
desítce. 

Závěrem děkujeme všem členům výjezdové 
jednotky, kteří s maximálním nasazením zvládli 
prázdninovou službu včetně náročného zápřahu 
při zásahové činnosti v historicky rekordním počtu 
zásahů. Poděkování patří také trenérům mládeže, 
kteří se i v prázdninových měsících věnovali nejen 
sportovní činnosti mládeže. Děkujeme za perfekt-
ní reprezentaci sboru během srpnových soutěží.

 Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz 
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V roce 2016 převzalo město Chodov usne-
sením městské rady do své péče hroby, které 
mají nepopiratelnou historickou, památkovou 
nebo uměleckou hodnotu. Jde nejen o hrob-
ky významných osobností – starostů, tovární-
ků a průmyslníků – ale i o hroby obyčejných 
Chodováků, které jsou zajímavé, krásné a byla 
by škoda, kdyby definitivně zanikly.

V loňském roce byla opravena první hrobka,  
a to místo posledního odpočinku několika gene-
rací továrnické rodiny Gaschů, kteří stáli u zro-
du chodovského strojírenského průmyslu. V le-
tošním roce byla v rámci svatovavřinecké pouti 
(a u příležitosti stého výročí úmrtí) slavnostně 
prezentována také hrobka prvního chodovské-
ho starosty Karla Fenkla. Tato akce je výjimečná 
tím, že nešlo o restaurování a obnovu existující 
hrobky, ale o vybudování zcela nového pomníku, 
odpovídajícímu svou velikostí významu tohoto 
největšího Chodováka.

Není to ale pro letošní rok konec. Do letošní 

památky všech věrných zemřelých (tj. do Duši-
ček) by měly být na chodovském hřbitově ob-
noveny další dvě hrobky. Půjde o dvě umělecky 
nejhodnotnější hrobky na našem hřbitově, a to 
hrob krajského školního inspektora Wendelina 
Heinzmanna a jeho ženy a monumentální hrob-
ku poslední chodovské „uhlobaronky“ Hedwigy 
Ritterové.

Wendelin Heinzmann a jeho žena pocháze-
li původem z Kraslic a v Chodově žili teprve na 
sklonku svého života. Pro naše město byl totiž 
mnohem významnější jejich syn Franz Heinz-
mann, ředitel školy, skladatel a varhaník. Od roku 
1905 byl učitelem na základní škole v Chodově, 
později se zde stal ředitelem a za jeho působe-
ní dosáhl počet žáků sedmi stovek. V roce 1911 
si nechal vystavět dodnes stojící zahradní vilu 
u potoka na počátku Plankenheimovy (dnešní 
Husovy) ulice. Byl aktivním hudebníkem, ovládal 
hru na několik hudebních nástrojů, zpíval a sám 
skládal hudbu.

Hrobka manželů Hedwigy a Heinricha (Heinze) Ritterových.   |Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka

Chodov pokračuje v záchraně 
významných hrobů
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Je autorem chodovské mše k poctě svatého 
Vavřince, která se hrála během poutní slavnosti 
a část z ní se nám zachovala. Hrobka jeho rodičů 
na městském hřbitově je na svou dobu moder-
ním uměleckým dílem, které vytvořil v regionu 
působící sochař Friedrich Kraus. Tento chodovský 
sochař patřil mezi největší umělce své generace 
v regionu a mezi jeho učitele patřil i Josef Vác-
lav Myslbek, autor sochy svatého Václava. Hrob 
manželů Heinzmannových tak není jen tucto-
vým, řadovým výrobkem, ale v pravém slova 
smyslu autorským uměleckým dílem.

Hrobka manželů Hedwigy a Heinricha (Hein-
ze) Ritterových je pak jednou z největších hro-
bek v Chodově. Jde o opravdovou dominantu 
našeho hřbitova a na první pohled zaujme svým 
divadelním zpracováním. V kameni je ztvárně-
na architektura, rostlinný dekor i drapérie. Celá 
hrobka je korunována velkolepým tympanonem 
s iniciálami obou manželů – HR. Kromě svých 
uměleckých a památkových kvalit je pro nás 
a naše město hrob významný i kvůli osobě, která 
v něm našla svůj poslední odpočinek.

Hedwiga Ritter byla podnikatelka, majitelka 
uhelných a kaolinových dolů. Po smrti svého otce 
dr. Gustava Linnartze zdědila v roce 1917 statek 
a zámek v Horním Chodově a společně s ním  
i chodovské doly. Svou firmu nazvala

„Uhelné závody Hedviky Ritterové v Chodově“ 
a řídila ji více než deset let. Ve spolupráci se svým 
manželem Heinrichem rozvíjela těžební činnost 
na posledních hlubinných dolech v Chodově – 
Hedwiga I, Hedwiga II a Jindřich (Heinrich). Roku 
1928 prodala svou firmu za tehdy astronomickou 
částku dvou milionů korun. Když v roce 1936 
v hornochodovském zámku zemřela, byla po-
chována ke svému muži do hrobky na chodov-
ském hřbitově, kde leží dodnes.

Obnovu obou hrobů svěřilo město Chodov, 
stejně jako hrobku Karla Fenkla, mladému so-
chaři a restaurátorovi Michalu Durdisovi, který 
na pomnících již pracuje a bude je dokončovat 
během října. Rád bych Vás všechny pozval touto 
cestou na tradiční exkurzi po městském hřbitově, 
která se pro mnohé Chodováky stala již dušičko-
vou tradicí.

Kdo by se chtěl dozvědět více o našem hřbi-
tově, a hlavně si prohlédnout dokončené hrobky, 
může přijít na Slavnost Všech svatých, tj. v neděli 
1. listopadu v 15.00 k bráně chodovského hřbito-
va. Za poslední rok se podařilo nalézt místa po-
sledního odpočinku dalších velkých chodovských 
osobností, takže vás zvu, abyste tyto novinky měli 
z první ruky. Těším se na Vás! 
 Miloš Bělohlávek, městský historik

Hrob krajského školního inspektora Wendelina Heinz-
manna a jeho ženy.



Dopolední
Kino Malá scéna Chodov vás zve na

ÚTERÝ 6. ŘÍJNA
10:00 HOD.

CHLAP NA STŘÍDAČKU
VSTUPNÉ 50 KČ

ÚTERÝ 20. ŘÍJNA
10:00 HOD.

3BOBULE
VSTUPNÉ 50 KČ
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KINO MALá SCéNA CHODOV
uvádíDopolední

Kino Malá scéna Chodov vás zve na

ÚTERÝ 6. ŘÍJNA
10:00 HOD.

CHLAP NA STŘÍDAČKU
VSTUPNÉ 50 KČ

ÚTERÝ 20. ŘÍJNA
10:00 HOD.

3BOBULE
VSTUPNÉ 50 KČ Podrobný program naleznete na www.kasschodov.cz
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6. 10. (út)  
Výkup zlata a stříbra
předsálí kina

9. 10. (pá) 9-17 h
Prodejní akce oděvů Volansky
společenský sál

13. 10. (út) 17 h
Veselá trojka Pavla Kršky - koncert
Vstupné 100 Kč.
společenský sál

27. 10. (út) 19 h
Sex, drogy a tatarák - one man show ve dvou
Vstupné 320 Kč
kino Malá scéna

31. 10. (so) 9 h 
Akvatrhy            
společenský sál

KASS Chodov

Galerie u Vavřince
Výstava fotografických aktů
autor: Milan Martinek, výstava potrvá do 26. 10. 2020
výstavní dny: úterý, čtvrtek a neděle 14–17 h

Městská knihovna Chodov
5.-11. 10. (po-ne)
Amnestie na upomínky. Registrace na rok 
zdarma. 

5.-11. 10. (po-ne) 
Miniškolení na PC
Individuální termíny dle dohody s paní Danou Urbanovou, 
tel.: 352 352 256.

5. 10. (po) 9 h
Burza knih
V čítárně knihovny bude opět připraven velký výběr knih, 
časopisů a filmů na DVD různých žánrů.

12. 10. (po) 18 h
Dana a Stanislav Hořínkovi
Cestopisná beseda - Finskem až za polární kruh.

21. 10. (st) 17 h
Listování
Štěpánovi je jedenáct a celý jeho svět závisí na dospělých. 
Jenže co si počne ve chvíli, kdy se jeho táta nejspíš zbláz-
nil – odstěhoval se, nechal si narůst plnovous a z kalhot 
mu koukají kotníky. Tátova nová přítelkyně nemá Štěpána 
moc v lásce, přijde si nadbytečný. Jeho máma vzdychá, še-
tří úplně na všem a vypadá to, že jí není dobře. Štěpán si 
proto přeje hlavně jednu věc – co nejrychleji vyrůst a být 
soběstačný. I když je tu hlavním hrdinou Štěpán a jeho čtyři 
roky života, je to především sonda do světa dospělých.

22. 10. (čt) 18 h
Jazz v podkroví
Chcete si připomenout, jak hrály revivalistické kapely před 
šedesáti lety? Přesvědčte se, že Mr. Acker Bilk, Chris Barber, 
Kenny Ball a jejich kolegové po Evropě i u nás si vyprodané 
sály a nadšené publikum zasloužili právem! Vstup volný!

středa od 15 do 17 h
Výtvarné dílničky
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno 
pro děti i dospělé.
14. 10. Podzimní obrázek, 21. 10. Podzimní zápich

TV Studio Chodov

6. 10. (út) až 9. 10. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

13. 10. (út) až 16. 10. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za měsíc září
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

20. 10. (út) až 23. 10. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

27. 10. (út) až 30. 10. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za měsíc říjen
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 
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Sport

3. 10. (so) 9 h a 14 h
Utkání ve stolním tenise - KP1, KP2
SKST Chodov vs. TJ Baník Bukovany, TJ Luby „A“, TJ Slavoj 
Kynšperk, TJ Luby „B“
tělocvična ZŠ J. A. Komenského

3. 10. (so) 9 h a 15 h
Extraliga kadetek ve volejbalu
soupeř Volejbal Plzeň a TJ Jiskra Havlíčkův Brod
sportovní hala Chodov

4. 10. (ne) 11 h a 17 h
Extraliga kadetek ve volejbalu
soupeř TJ Slovácká Slavia U. Hradiště a TJ Tatran Střešovice, 
sportovní hala Chodov 

10. 10.  (so) 10 h
29. ročník Běhu Smolnickým kopcem

14. 10. (st) sraz 7.45 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary – dolní Teplička, Farma Ležnička, cca 10 km
KČT Chodov

17.10. (so) 9 h a 14 h
Utkání ve stolním tenise - divize
SKST Chodov „B“ vs. SKST Cheb „B“ a SKST Cheb „C“
tělocvična ZŠ J. A. Komenského 

18. 10. (ne) 10 h
Utkání ve stolním tenise - 3. liga 
SKST Chodov „A“ vs. TJ Sokol České Budějovice
tělocvična ZŠ J. A. Komenského

21. 10. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Most – hrad Hněvín
KČT Chodov

27. 10. (út) sraz 9.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Nejdek – křížová cesta, cca 10 km
KČT Chodov

31. 10. (so) 9 h a 14 h 
Utkání ve stolním tenise - KP1
KP1 SKST Chodov „C“ vs. TJ Sokol Velká Hleďsebe a TJ Jis-
kra Aš
tělocvična ZŠ J. A. Komenského

DDM Bludiště Chodov
12.-13. 10. (po-út) prodej 10-17h
14.10. (st) výdej + vyúčtování 10-16 h
Burza zimního dětského oblečení, obuvi, 
hraček a sportovního vybavení 
Přijímáme pouze čisté a zachovalé zboží.
Přijďte se včas (nejlépe hned zítra) domluvit do kanceláře 
DDM. Za 100 Kč vratné zálohy Vám přidělíme kód, lepíky 
a arch k zapsání vašeho zboží a Vy si doma vše v klidu 
můžete připravit.
Ve dnech 5.-8. 10. už jen přinesete označené, oceněné 
oděvy i se seznamem.

2. 11. (po) 17 h
Lampiony pro dušičky
Půjdeme (možná blátivým) terénem lampiónovým prů-
vodem na ŠAK, kde chystáme krátký program skupiny 
Discordia. Nebe na závěr rozzáří ohňostroj. Sraz už v 16.30 
u hotelu Nautilus, kde se budete moci zahřát svařeným 
vínem nebo teplou hruškou. 
Pilates teens
Nový kroužek v DDM. Pojďte se radovat z pohybu …
Pilates je mimořádně efektivní cvičení zaměřené na posí-
lení svalů celého těla, především hlubokých břišních a zá-
dových svalů. Tato metoda kromě kondice buduje správné 
držení těla. Vaše tělo bude pevné a štíhlé, získáte sílu, sta-
bilitu a flexibilitu. 
Setkávat se budeme v tělocvičně DDM ve středu 16-17 h
Školné je 500 Kč / školní rok 
Bližší informace a přihlášky v kanceláři DDM.
Volná místa v kroužcích 
DDM Bludiště nabízí ještě několik volných míst v těchto 
zájmových útvarech:
3D tisk, Rybáři, Angličtina pro děti, Cyklistika, Dívčí klub,
Florbal, Ochránci přírody – Ještěrky, Karate,
Video kroužek

ZUŠ Chodov

1. 10. (čt)
Den seniorů
Vystoupení žáků pěveckého oddělení 
společenský sál KASS Chodov

27. 10. (út)
Pietní akt - kladení věnců 
Vystoupení pěveckého sboru – hymna
Park u evangelického kostela

Ostatní akce

   

DRŮBEŽE, HOLUBŮ, KRÁLÍKŮ 
PAPOUŠKŮ, TERARISTIKY a AKVARIJNÍCH RYB 

 od  8.00  do  16.00  hodin 

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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 

25Informační servis
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Florbalová sezóna odstartovala

Florbalistky TJ Plamen Chodov v akci.  |Foto: TJ Plamen Chodov



Florbal Nohejbal

Bojové sporty

27Sport

Nová sezóna, nová liga žen 
a dorostenek 2020/21

Nová sezóna 2020/2021 začala florbalové-
mu týmu TJ Plamen Chodov dívky 13. 9. 2020 
prvním, dá se říci, zkušebním zápasem v 1. lize 
dorostenek – skupina 1, Plzeňský a Karlovarský 
kraj, v hale pro míčové sporty v Karlových Varech 
proti FB Hurrican Karlovy Vary. 

Na dorostenky v této sezóně čekala zásadní 
změna a tou je, že naše svěřenkyně již přecházejí 
na klasický pětkový florbal. 

Na plameňačky se však netěšil jen tým FB Hu-
rrican Karlovy Vary, se kterým nakonec dorosten-
ky prohrály v prvním zápase 4:2, ale i jiné týmy, 
jako jsou FBC Rokycany, SPORT CLUB Klatovy 
a Florbal Sokolov. 

V nové sezóně pokračujeme dále v rozjetém 
rychlíku, ale už i s týmem žen, které hrají 2. ligu 
žen, skupina 1, v regionu Plzeňský a Karlovarský 
kraj. 

Důvod otevření této soutěže je jednoduchý. 
Většina dívek, žen se již nemůže postavit na pa-
lubovku jako juniorky, a tak trenéry napadlo toto 
řešení, proč nepokračovat dále a otevřít dveře  
i florbalovým ženám. 

Na ženy tedy čekají soupeřky z týmů FBC Ro-
kycany, FbC Plzeň a SPORT CLUB Klatovy. Úvod-
ní kolo 2. ligy žen začalo 26. 9. 2020 ve SH ZŠ 
Klatovy. 

Trenéři, kteří mají týmy na starosti, dorostenky 
L. Červenková a D. Ševčík, ženy pak M. Vaníček, 
M. Červenka a P. Dawidko, se po dlouhé pau-
ze těší na skvělé výkony svých svěřenkyň. Pevně 
doufají, že vše, co jim předávali na trénincích, 
předvedou na palubovce. 

Přejme jim mnoho sportovních úspěchů. 
 Pavel Dawidko

Pohár města Chodova
Ve 3. ročníku turnaje trojic O pohár města 

Chodova se prezentovalo 12 trojic, které byly 
rozděleny do dvou skupin.

Vítězem se stal tým Skrblíci, druhé místo Jasoni 
a třetí místo SKFofrklacky

Součástí turnaje byla finační sbírka pro Denní 
centrum Mateřídouška na nákup rehabilitačních 
a masážních pomůcek. Vybralo se 13 223 Kč.

Poděkování sponzorům: město Chodov, na-
dace ČEZ, ČEZ ESCO, Chodos, salon Relax, Jan 
Kaminský, Jan Vasilečko.

Poděkování Mateřídoušce za originální kera-
mické čtyřlístky pro hráče. Martin Čermák

MČR kickboxing 2020
První výprava po  COVID pauze směřovala pří-

mo na největší turnaj v České republice. Mistrov-
ství ČR se zúčastnilo více jak 60 klubů. 

Za  samuraje nastoupil za ml. žáky Kryštof 
Schwarz, za juniory Johny Kolář a Petr Gou-
bej pod vedením Václava Koláře, Evžena Bupy  
a Marcela Klika.  Tým žen TJ Plamen Chodov.  |Foto: TJ Plamen Chodov

Vítězné trojice.  |Foto: Nohejbal Chodov

Medalisté z MČR 2020.  |Foto: Samurai Chodov



Šachy
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Po dlouhé pauze jsme plni očekávání  če-
kali, jak na tom závodníci budou. 

Kryštof Schwarz v prvním zápase doslova 
přejel svého soupeře a vyhrál před časovým 
limitem, v eliminaci pokračuje dále a postu-
puje do finále. Ve finále ho čeká soupeř z Ha-
vířova, se kterým prohrává na body a získá-
vá první titul vicemistr republiky a stříbrnou 
medaili v disciplíně Lightcontact. 

V druhé disciplíně Kicklight vítězí v eli-
minaci a ve finále ho čekal stejný soupeř 
z prvního finále. Touhu po vítězství a srd-
ce samuraje prokázal v závěru zápasu, kdy 
otočil celý zápas a zvítězil. Kryštof se stává 
mistrem republiky. 

Druhý závodník Johny Kolář nastoupil 
v první disciplíně, v Lightcontactu. V prvním 
zápase vítězí a postupuje do semifinále, kde 
se v zápase zranil, a ukončuje zápas. 

Se zraněním nastoupil v zápase o 3. místo 
a takticky ukončil soupeře před limitem RSC 
a získává bronzovou medaili. Po vzájemné 
konzultaci jsme se rozhodli, že nastoupí  
i do plnokontaktní disciplíny K1, kde je ně-
kolikahodinová prodleva, a náš fyzioterape-
ut Evžen udělá vše, aby nastoupil.

Částečná regenerace se podařila a nastu-
puje do zápasu. Poráží soupeře z SKS Klad-
no na body a postupuje do finále, které se 
koná druhý den. Ve finále naráží na soupeře 
z BFC Liberec. Do zápasu plného taktiky, 
klinčů, kolen a tvrdých výměn neustále za-
sahoval rozhodčí a předvedl nestandardní 
rozhodování a nakonec Johnymu strhl důle-
žitý bod. I přes lepší, dominantnější  výkon 
prohrává na body a získává titul vicemistra 
republiky a stříbrnou medaili. 

Poslední člen výpravy Petr Goubej v těž-
ké váze poráží úřadujícího mistra světa na 
k.o. a stává se mistrem republiky. V dalších 
disciplínách se probojoval do finále, kde mu 
jeho soupeř oplácí prohru, a v Kicklightu 
získává stříbro. V plnokontaktní K1 prohrává 
v semifinále a uzavřel sbírku medailí bron-
zem. Úspěšná výprava samurajů  získala 
celkem 7 medailí. 

Děkujeme za podporu městu Chodov. 
Od září probíhá nábor do klubu dětí od 
5 let, junioři, dospělí. 
Staň se i ty mistrem republiky.
Tel. +420604965358, 
fb, instagram Samurai Fight Club, 
e-mail: samurai-fight-club@seznam.cz
 Václav Kolář, trenér

KP juniorů a dorostu
Chodovští šachisté organizovali v premiéře 

Krajský přebor juniorů a dorostu 2020 ve vážném 
tempu, který proběhl poslední prázdninový ví-
kend v zázemí stadionu ŠAK.  Do turnaje se při-
hlásilo 15 hráčů, z toho 2 děvčata.

Vítězství v turnaji slavil kadaňský Jakub Šťast-
ný. Krajským přeborníkem se stal Petr Špička z ŠK 
Karlovy Vary před Janem Očenáškem z KŠ Tietz 
a domácím Jakubem Červenkou.

MČR v rapidu mládeže
Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže hostily 

začátkem září České Budějovice. Mezi hráči měl 
své zástupce i náš oddíl. Konkrétně Lukáška Zrůs-
ta a novou posilu Nikolku Kůsovou. Oba šachisté 
věkem stále patří do kategorie osmiletých, a proto 
zaslouží za své účinkování v kategorii U10 pochva-
lu. Nikolka získala 4 body a v konkurenci 28 hrá-
ček vybojovala pěkné 18. místo. Lukáškovi mezi 43 
hráči stačil zisk 5 bodů na 19. místo a nádavkem si 
připsal ještě přes 100 elo bodíků do ratingu.

Medailisté KP.  |Foto: Šachy Chodov

Lukáš a Nikča se neztratili.  |Foto: Šachy Chodov



Fotbal
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KP „špuntů“
Sehráním odloženého turnaje nejmladší ka-

tegorie U10 skončil letošní ročník KP mládeže. 
V sobotu 12. září v DDM Bludiště si pro jasné 
vítězství došla domácí Nikola Kůsová před karlo-
varským Filipem Grosserem a novorolským Voj-
těchem Červinkou. Stejné pořadí nakonec platilo 
i v celkovém vyhodnocení krajského přeboru 
2019-20, ve kterém se ještě na pěkné 4. místo 
prosadil náš Saša Ševčenko. Na listopadovém 
mistrovství Čech v Mostě bude Chodov kromě 
vítězky reprezentovat i Lukáš Zrůst, který si loni 
zajistil přímý postup.  Marcel Vlasák

Nikolka Kůsová uprostřed.  |Foto: Šachy Chodov

Odehrané zápasy Spartaku Chodov
Po nedohraném jaru se naplno rozběhly fot-

balové soutěže.

Družstvo „A“ mužů hraje krajský přebor  
a odehrálo čtyři utkání:

Loko K. Vary – Spartak  1:3
Spartak – Karlovy Vary „B“  2:2 (penalty 5:4)
Spartak – FC Cheb  7:3
Fr. Lázně – Spartak  4:1

Družstvo „B“ mužů má za sebou v 1. B třídě 
rovněž čtyři zápasy:

Bukovany – Spartak  3:2
Spartak – TJ Dvory  0:7
Spartak – Dolní Žandov  1:3
Loko Mariánské Lázně – Spartak  2:5

Starší žáci hrají okresní přebor, odehráli dvě utkání:
Kr. Poříčí – Spartak  10:3
Nejdek – Spartak  5:0

Stejně tak i mladší žáci:
Spartak – Kr. Poříčí  6:6 (penalty 3:4)
Drmoul/Kynžvart – Spartak  0:8

„áčko“ starší přípravky hraje krajskou soutěž:
Kadaň – Spartak  9:6
Nové Sedlo – Spartak  2:8

„Béčko“ starší přípravky účinkuje v okresním 
přeboru:

Kynšperk – Spartak  7:12
Spartak – Krajková  0:6
Kraslice – Spartak  15:2

Hráči nejmladší přípravky zatím trénují a těší se 
na svoje turnaje.
Říjnové domácí zápasy

„A muži“
3. 10. 16.00 Spartak - Lomnice
17. 10. 15.30 Spartak – Vintířov
31. 10. 14.00 Spartak – Královské Poříčí
„B muži“
4. 10. 12.30 Spartak – Plesná
18. 10. 12.00 Spartak – Hranice
„Starší žáci“
3. 10. 10.30 Spartak – Kraslice
17. 10. 10.30 Spartak – Březová/Lomnice
„Mladší žáci“
2. 10. 17.00 Spartak – Kraslice/Jindřichovice
16. 10. 16.30 Spartak – D. Rychnov/Březová
30. 10. 16.00 Spartak – Františkovy Lázně
„Starší přípravka A“
2. 10. 17.00 Spartak – Sedlec
10. 10. 10.30 Spartak – Kadaň
16. 10. 16.30 Spartak – Nové Sedlo
30. 10. 16.00 Spartak – Horní Slavkov
„Starší přípravka B“
9. 10. 16.30 Spartak – Bukovany
24. 10. 10.30 Spartak – Habartov
28. 10. 10.30 Spartak – Královské Poříčí

Našim hráčům a trenérům přejeme mnoho 
získaných mistrovských bodů a diváky zveme do 
našeho areálu, aby je přišli povzbudit.

A taky zveme mezi nás šikovné kluky a holky, 
kteří by chtěli trénovat a hrát opravdové zápasy. 
Najdete nás na Spartaku, zpravidla každý pra-
covní den v odpoledních hodinách!

 Jaroslav Pinc
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do večera zde krouží na ovále svoje kolečka, kte-
rá jsou v posledních letech namířena nejen na 
širokou chodovskou veřejnost, ale hlavně na cha-
ritativní pomoc.

Za každé uběhnuté kolečko jde totiž do ka-
sičky chodovského stacionáře Mateřídouška 3,33 
Kč. Spolu s tím i veškeré dobrovolné startovné 
dokáže jistě alespoň v nějaké maličkosti tomuto 
stacionáři pomoci. 

Do charitativního běhu se zapojilo celkem 104 
účastníků. Uběhlo se 1009 kol. Nejaktivnějšími 
běžci se stali chodovský místostarosta Luděk Sou-
kup 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 mládeží 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 8 485 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 prv-
ním 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 
koronavirovém výpadku. 

Vrchol soutěží proběhl v září, kdy se rozhodo-
valo o titulech mezi jednotlivými družstvy. 

   Miloš Volek

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 večera 

Tereza Krejčová.  |Foto: Martina Krejčová

Batesta Chodov Open
Terka Krejčová ovládla i 3. ročník BATESTA 

CHODOV OPEN. 25.–26. 7. 2020 se konal již 3. 
ročník celostátního turnaje starších žákyň v teni-
se BATESTA CHODOV OPEN. Za účasti děvčat 
z celé České republiky včetně chodovské Terky 
Krejčové odstartoval další ročník již tradičního 
turnaje. První kolo měla volno, jelikož byla nasa-
zená jednička. Poté postupně porazila soupeřky 
z Domoušic, Prahy a Brna. Bez ztráty jediného 
setu tak mohla slavit i potřetí za sebou vítězství 
na domácím turnaji.

Děkujeme městu Chodov za finanční podporu 
a těšíme se na další ročník. 

V následujícím čísle zpravodaje přineseme 
ohlédnutí za sezónou v roce 2020, která byla pro 
Terku velmi úspěšná. Martina Krejčová
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Školní atletický klub Chodov, DDM Bludiště Chodov  
29. ročník  

Běh Smolnickým kopcem 
sobota 10. října 2020 od 10:00 hod 

Závodní kancelář (prezentace), start a cíl všech kategorií je na atletickém stadionu!!!! 

Časový pořad 
10:00 100m minižáci (2015 a mladší) 

10:05 100m minižačky (2015 a mladší) 
10:15 480m nejmladší předžáci(2014- 2013) 

10:20 480m nejmladší předžákyně (2014 - 2013) 
10:30 920m mladší předžáci (2012 – 2011) 

10:40 920m mladší předžákyně (2012– 2011) 
10:50 920m starší předžáci (2010 – 2009)  

11:00 920m starší předžákyně (2010 – 2009) 
11:10 1100m mladší žákyně (2008 – 2007) 

11:20 1100m mladší žáci (2008 – 2007) 
11:35 1100m starší žákyně (2006 – 2005) 

11:45 1800m starší žáci (2006 – 2005) 
          1800m dorostenky (2004 – 2003) 
12:05 3500m dorostenci (2004 – 2003) 

          3500m juniorky (2002 – 2001) 
          3500m ženy (2000 – 1986)  

          3500m veteránky (1985 a starší) 
12:40 5200m junioři (2002 – 2001) 

          5200m muži (2000 – 1981) 
          5200m veteráni I (1980 – 1971) 

          5200m veteráni II (1970 -1961) a veteráni III (1960 a starší) 

Přihlášky:  

Výhradně elektronicky na stránce   https://sokotime.cz/zavod-201010 
nejpozději do čtvrtka 08. 10. do 20:00,  

výjimečně v místě startu na atletickém stadionu za zvýšené startovné ve výši (100,-) 200,- Kč nejpozději do 09,30 
hod. (děti), mládež a dospělí - nejpozději hodinu před startem příslušné kategorie. 

Informace k platbě startovného převodem Vám budou zaslány e-mailem po odeslání přihlášky. 
 

Startovné: žactvo 50,- (na místě 100,-) Kč, ostatní 100,- (na místě 200,-) Kč 
Neplatí: Žactvo chodovských škol, ZŠ ve Vintířově, členové ŠAK Chodov 

 
Děkujeme sponzorům:  

ČAS, Česká atletika s.r.o., DDM Bludiště, Karlovarský kraj, Živý kraj, Město Chodov, Obecní úřad Vintířov, 
Truhlářství Lukáš Kopecký, Účetnictví Karel Matička 

Informace: Miloslav Zítka - mobil : 607 992 873, e-mail: atletikachodov@seznam.cz, www.sakchodov.cz 

Memoriál Marcely 
Mikešové v kategorii 

veteránek. 

Závody jsou 
podpořeny 

finančním grantem 
Města Chodov. 



Nej.cz  (CATR Chodov s.r.o.) 
Pobočka Chodov 
 
Staroměstská 377, 357 35 Chodov 
 
Zákaznická linka tel.: 488 999 488 
E-mail: zakaznicke.centrum@nej.cz 
 
Upozornění pro klienty kabelové televize Nej.cz (CATR Chodov)  
Dovolujeme si informovat naše klienty o plánovaném zrušení bankovního účtu Komerční banky  
č. 115-2855470277/0100.   
Pokud poukazujete platby stále na tento účet, rádi bychom Vás tímto požádali o úpravu Vašeho trvalého příkazu: 
 
Nový bankovní účet 9997776652/2700 UniCredit Bank nebo 9997776652/0800 Česká spořitelna 
Variabilní symbol – č. smlouvy Nej.cz (naleznete na svém aktuálním vyúčtování – faktuře) 
Splatnost vyúčtování – nejpozději k 25. dni v měsíci 
 
Pokud hradíte prostřednictvím SIPO, žádné změny provádět nemusíte. 
 
Při změně trvalého příkazu nás již kontaktovat zpětně nemusíte, pozor však na správné nastavení vašeho 
variabilního symbolu. Variabilním symbolem je číslo smlouvy Nej.cz. Toto číslo smlouvy je uvedeno na 
vyúčtování vašich služeb – faktuře – v pravém horním rohu „Smlouva č. (ev.č.):“.  Nepoužívejte původní čísla 
smluv uzavřených se společností CATR Chodov. Tyto smlouvy jsou sice nadále platné, ale platbu je potřeba 
poukazovat s novým variabilním symbolem od Nej.cz. 
V případě jakýchkoli dotazů se můžete obracet na naši zákaznickou linku 352 665 298 ve všedních dnech od 8 
do 18 h. Můžete využít také svůj klientský účet Moje Nej na www.nej.cz. Zde naleznete důležitá oznámení, 
detaily Vaší smlouvy včetně kompletního vyúčtování služeb a připsaných úhrad za několik měsíců zpětně. Dále 
zde máte možnost si aktualizovat svůj emailový, případně telefonní kontakt. Pro přihlášení   k účtu použijte číslo 
smlouvy a PIN, který obdržíte na základě registrace na adrese www.nej.cz/mojenej/registration/ 
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Autoservis Šimek

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

  tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411 Husova 101, Chodov  

Otevírací doba je

 každý všední den:

8:00-17:30

Připravte svůj vůz na zimu
Kompletní pneuservis 

CELOROČNÍ PRODEJ
BRAMBOR, CIBULE, ČESNEKU A JABLEK 
OD  FARMÁŘŮ A ZEMĚDĚLCŮČESKÝCH

PRODEJ V TATROVICÍCH (pod kostelem)
OTEVŘENO: PO-PÁ   9.00-11.30 13.00-17.00    SO   9.00-13.00

TEL. 702 040 495, 352 676 737
Telefonické objednávky s možností závozu až k vám!

www.ovoce-zelenina-tatrovice.cz

VELKOOBCHOD-MALOOBCHOD 
OVOCE A ZELENINY

V TATROVICÍCH nabízí

SEZÓNNÍ PRODEJ AKTUÁLNĚ:
BRAMBORY, CIBULE, ČESNEK NA USKLADNĚNÍ.

ZELÍ NA KROUHÁNÍ, JABLKA, HRUŠKY.
PŠENICE, JEČMEN, MOŠTY A DALŠÍ.

PRODÁM GARÁŽ

TEL.: 732 426 768

Vybavenou jako dílničku, 
po rekonstrukci. 

Nutno vidět!
Vyšší cena
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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
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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

    
      

     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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