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Informační servis

„Dosáhnout a být na dosah“

Pomoc seniorům v izolaci
Registrovaná tísňové péče Anděl na drátě je sociální služba
s pověřením státu (MPSV), která nyní poskytuje pomoc seniorům zcela ZDARMA.
Ve stávající situaci nouzového stavu a omezujících opatření v důsledku koronaviru se ocitají mnozí senioři v izolaci.
V objemu informací, nařízení a omezení, se ne vždy orientují
a rozumí jim. U osaměle žijících seniorů tak mohou, v důsledku izolace a dezorientace, vznikat tísnivé pocity úzkosti
a strachu, které mohou vést i ke zhoršení zdravotního stavu.

Pomoc a podpora stále nablízku
Anděl na drátě pro klienty sociálních služeb měst a obcí poskytuje služby tísňové
péče včetně komunikačního zařízení zcela ZDARMA a to až do 30. června 2021.
Po uplynutí této doby a zájmu uživatele v pokračování služby, platí nadále měsíční
poplatek 380 Kč a SOS zařízení zůstává v jeho majetku. V opačném případě se služba ukončí a uživatel vrátí SOS zařízení zpět poskytovateli.
Součástí služby je rovněž Linka pomoci a poradna pro seniory

Čtení z knihovny Anděla na drátě
S laskavou pomocí předních českých herců se podařilo
vytvořit rozmanitý obsah knihovny audiozáznamů. Při pravidelných voláních a aktivizačních hovorech tak můžeme
seniorům nabídnout výběr z obsáhlé knihovny audiozáznamů různých žánrů. Rozšířili jsme tím možnosti naší komunikace o čtení a příspěvky od známých herců. Ty jsou
zajímavým rozptýlením, seniory potěší a pomáhají tak
lépe překonat důsledky společenské deprivace plynoucí z nucené izolace a samoty. Obsahem audiozáznamu
je interpretace části literárního díla (próza, poezie), vyprávění vhodného příběhu, pozitivního zážitku atp. Čtení
z knihovny se setkalo s velmi příznivým ohlasem a každý
den tak rozptýlíme a potěšíme několik stovek osaměle žijících seniorů.

www.andelnadrate.cz

800 555 655

S A N D Ě L Ě M N A D R ÁT Ě

info@andelnadrate.cz
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K věci

Vážení Chodováci.
Ačkoliv jsme všichni doufali, že už
k tomu nedojde, je
to tady znovu. Nové
případy koronaviru
rostou po desítkách
každý den, někteří
sousedé bohužel svůj
boj s touto nemocí
prohráli. Došlo k zastavení prakticky veškerého společenského života a mezilidských
kontaktů. Byly uzavřeny školy, restaurace,
bary, ale také obchody, služby a je omezen
pohyb na veřejnosti. A to nevím, co všechno
vešlo v platnost po uzávěrce Zpravodaje.
Nemám z toho ani trochu radost, stejně
jako vy. Vnímám, jak moc to zasáhne do
života každého z nás. Děti, které musíte
hlídat. Restaurace, bary a kluby, jež už možná druhé zavření nepřežijí. Firmy, obchody
a služby, které budou muset sáhnout k propouštění, protože se velká část ekonomiky
zastavila. To vše vidím a je mi z toho opravdu smutno. Štve mě to.
Teď ale není čas na zlost. Nechme si ji
na dobu, kdy přijde chvíle řešit politickou
odpovědnost a vystavit účet těm, kdo selhali. Teď je čas udělat vše pro to, abychom
z toho byli všichni brzy zase venku.
Další týdny rozhodnou o tom, zda letos
budeme slavit Vánoce tak, jak jsme po stovky let zvyklí. Nezávisí to na vládě, na úřednících ani na jakémkoliv nařízení hygieny.
Záleží jen a jen na každém z nás. Prosím
Vás proto, pokud jen trochu můžete, zůstaňte doma. Omezte vycházení na cestu
do práce a na opravdu nezbytné nákupy.
Zrušte návštěvy a oslavy. Nechoďte nikam,
kam nemusíte. Stýkejte se jen se členy Vaší
domácnosti. A pokud už musíte v neodkladné záležitosti ven, dodržujte pravidlo „3R“
- ruce, roušky, rozestupy.
Prosím vás tedy všechny o maximální
ohleduplnost. Během dalších dnů a týdnů
se prakticky zastaví všechno. Využijte toho
získaného času a prožijte ho se svou rodinou. Zahrajte si deskové hry, přečtěte knihu
a využijte nevlídného počasí ke klidu pod
dekou na gauči.
Prosím Vás o to jménem všech, kteří patří
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do rizikových skupin. Jménem všech babiček, dědečků, nemocných a slabých. Pokud
se nemoci nebojíte, je to v pořádku. Ale neohrozte, prosím, své blízké a své sousedy.
Myslete na lidi kolem sebe
A hlavně si udržte pozitivní mysl a snažte se být v pohodě. Veselá mysl je totiž půl
zdraví.
Nebojím se. Chodováci to zvládli na jaře
a zvládneme to i teď. Ne kvůli vládě. Ale
kvůli našim sousedům a blízkým. Díky.

Patrik Pizinger, starosta města

Tréninková místa 2020

Pátá sezóna tréninkových míst realizovaných
RUBIKON Centrem v Chodově trvala od května
do září 2020. Do práce se zapojilo celkem 7 klientů s trestní minulostí, což je zatím náš rekord.
Za úkol měli především úklid odpadků a údržbu
zeleně.
Dostali možnost vyzkoušet si např. práci s křovinořezem, ale hlavně získat nebo si obnovit své
pracovní návyky v rámci tříměsíční praxe. Bude
tak pro ně snazší uplatnit se na volném trhu práce a získat stabilní zaměstnání.
Letos jste naši partu mohli potkat při úklidu na
Bílé vodě, v Hrnčířské ulici, okolo potrubí u rybníka Bahňák, v lesíku v ulici U Koupaliště. Na některá místa jsme se museli vracet i opakovaně,
neboť se lokalita bohužel poměrně brzy opět
zaplnila odpadky.
Dále jsme sekali trávu ve sportovním areálu
Spartak a na fotbalovém hřišti ve Staré Chodovské. Po konci tréninkového místa získali 3 klienti
nové zaměstnání, 3 se již přihlásili do výběrového
řízení a s jednou klientkou byla spolupráce ukončena.
Pracovní zakázky získáváme hlavně od města
Chodov, které s námi úzce spolupracuje a naši
činnost i finančně podporuje. Zájemci o informace týkající se činnosti RUBIKON Centra nás
mohou navštívit na adrese Vítězná 624, Chodov.

Milan Roháč, manažer pobočky

Piktogram ve zpravodaji

Tento piktogram upozorňuje na
to, že k dané akci pořídilo chodovské TV studio videozáznam, popřípadě videoreportáž, které jsou či budou ke
zhlédnutí na www.kasschodov.cz v záložce
Archiv TV Chodov.
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Stavba ZUŠ je už v polovině,
škola dostala novou fasádu

Nová fasáda přední části umělecké školy.

Obyvatelé města si už mohou prohlédnout další část nové fasády základní umělecké školy v ulici Dukelských hrdinů. Ucelený pohled umožnilo
odstranění lešení, které z přední části budovy už
zcela zmizelo.
„Fasáda školy je inspirována původní historickou podobou budovy, kterou dostala v roce 1898
během úřadování starosty Karla Fenkla. Jelikož
jde o jednu z nejstarších budov v Chodově a také
o výraznou pohledovou dominantu, vrátily se na
fasádu ozdobné prvky, římsy a šambrány, které dotvářejí historizující podobu školy. Jsem moc
rád, že budova tak získala druhý život a zároveň si
uchovala svou historickou tvář původní Fenklovy
ulice,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek.
Fasáda z druhé strany objektu je o poznání pestřejší a tvoří ji pastelové barvy s kresbami, znázorňujícími jednotlivé obory školy. Rekonstrukce školy
se už překlenula do druhé poloviny, prostavěno
je více než dvacet milionů korun z celkových 44
milionů.
(mák)

Lidé v Chodově volili Místní

Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj
obcí a měst s lídrem, chodovským starostou Patrikem Pizingerem, při krajských volbách u Chodováků opět vyhrálo, a navíc citelně posílilo. Zatímco

|Foto: Martin Polák

ve volbách v roce 2016 hnutí v Chodově získalo
29,57 % hlasů oprávněných voličů, letos to bylo
45,46 % (1585 hlasů).
Na druhém místě, stejně jako v roce 2016, skončilo ve městě hnutí ANO s 20,82 procenty (726
hlasů). V roce 2016 mu dalo důvěru 20,67 % voličů. Třetí příčku obsadila Strana přímé demokracie
(SPD) s 6,05 procenty (211 hlasů). SPD získala v minulých krajských volbách 6,79 %, tehdy však byla
v koalici s SPO.
Poslední, kteří v Chodově překročili pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do zastupitelstva,
byli Piráti. Lístek jim do urny vhodilo 5,97 % (207
hlasů) voličů. V roce 2016 je podpořilo 2,76 % hlasujících Chodováků.
Komunisté a sociální demokraté letos v Chodově propadli, a dveře zastupitelstva jim tak zůstaly
zavřené.
Vítězem letošních krajských voleb se už podruhé stalo ANO (24,79 % - 13 mandátů), druhou
příčku obsadila Koalice STAN, TOP 09 (14,66 % - 8
mandátů) a třetí byli Piráti (11,56 % - 6 mandátů).
Dále uspěly strany a hnutí - Koalice ODS+KDU-ČSL (7,35 % - 4 mandáty), MÍSTNÍ HNUTÍ ZA
HARM. ROZVOJ (7,29 % - 4 mandáty), Svoboda a
př. demokracie (SPD) (7,25% - 4 mandáty), Koalice
VOK, KVC (6,51 % - 3 mandáty) a SNK1 - Starostové našeho kraje (5,45 % - 3 mandáty). 
(mák)
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V knihovně pasovali školáky na
čtenáře

Roušky, dezinfekce a přísná pravidla provázely letošní pasování školáků do rytířského stavu čtenářského. Podkroví
městské knihovny, kde se akce každoročně koná, tentokrát ale přivítalo žáky druhých ročníků chodovských škol.
„V loňském školním roce, kdy děti navštěvovaly první třídu, jim tento tradiční rituál překazil covid. Byla by však velká
škoda, kdyby o něj přišly,“ vysvětlil posunutí termínu starosta Chodova Patrik Pizinger, který školáky osobně na čtenáře pasoval. Děti složily čtenářský slib, zapsaly se na pamětní listinu a od ředitelky knihovny obdržely pasovací glejt
a čtenářský průkaz. Domů si pak odnesly knihu spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové – Katka
a klokan ze šuplíku. 
|Foto: Martin Polák

Firmy chtějí urychlit stavbu obchvatu Chodova

Kvůli urychlení výstavby silničního obchvatu
Chodova se firmy z okolí města chtějí společně
obrátit na Karlovarský kraj i vládu. Stavba je totiž klíčová pro vznik nových rozvojových projektů a pracovních míst v okolí města v souvislosti
s útlumem těžby hnědého uhlí. Uvedla to ve své
tiskové zprávě společnost Sokolovská uhelná.
“Na jedné straně je nutné urychleně řešit vznik
nových pracovních míst v okolí Chodova, protože řada jeho obyvatel je zaměstnána v těžebním
sektoru. Na druhé straně ale vznik jakékoliv nové
průmyslové aktivity v okolí města s sebou nese
také zvýšenou dopravní zátěž. A jak z pohledu
obyvatel, tak nás jako zaměstnavatelů je žádoucí, aby tato byla vedena mimo město,” říká Zbyšek Klapka, předseda představenstva Sokolovské
uhelné, která je jedním z iniciátorů společného
postupu firem.
Plán na obchvat města přitom není ničím novým. 2,5 kilometru dlouhá trasa je plánována už
od 90. let, a od roku 1994 je dokonce součástí
územního plánu města Chodov. Obchvat by
podle těchto záměrů měl vést severně od města.
Nájezd na něj má být u přejezdu v Mírové a na
silnici 222 směr Vřesová by se měl napojit za Že-

lezným dvorem.
Stavba je i součástí Zásad územního rozvoje
Karlovarského kraje, a od roku 2019 dokonce
byla, na návrh města, zařazena do Národního
investičního plánu.
Jeho urychlené dokončení považuje za klíčové
také ředitel Lias Vintířov Rudolf Borýsek, který se
v tomto směru chce obrátit s žádostí o podporu
také na regionální hospodářskou komoru. “Při
plánování investic do budoucnosti v podstatě narážíme stále na stejný problém. Kapacita a hlavně
trasa komunikací. Napojení na dálnici totiž na
jedné straně znamená průjezd Chodovem, na
druhé Novým Sedlem a obojí je špatně,” vysvětluje šéf Liasu.
Postup průmyslových firem podporuje i město
Chodov. Podle starosty Patrika Pizingera je pro
jeho obyvatele důležitý jak vznik nových pracovních míst, tak minimalizace dopadů, které by
mohla mít zvýšená doprava. “Stav, kdy podobné
věci řeší firmy v přímé koordinaci s městem, není
úplně běžný. A podle mne je právě tento příklad
ukázkou dobrého přístupu, jak společně nastartovat rozvoj našeho regionu,” dodal starosta města Pizinger. 
(red)
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Otázka měsíce

Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova
Současná nepříznivá
epidemiologická situace se
jistě podepíše také
na veřejných financích a bude nutné
šetřit. Najde Chodov ve svém rozpočtu peníze na
zachování podpory
kultury a sportu ve městě?
V letošním roce zasáhla již podruhé do
života v Chodově koronavirová krize. Všechny organizace a spolky, které pravidelně již
dlouhá léta nabízejí našim dětem a mládeži
kvalitní trávení volného času, tak byly nuceny omezit svou činnost z důvodu dalšího nešíření tohoto zákeřného viru. Zároveň
došlo k nezbytnému zrušení velké části plánovaných sportovních a kulturních akcí, jež
město Chodov tradičně podporuje a které
jsou navštěvovány širokou veřejností.
Průběh letošního roku je opravdu smutný. Bohužel nezbývá nám nic jiného než
se s touto situací smířit a pevně věřit, že si
v příštím roce tento dluh plně vynahradíme.
V současné době se připravuje rozpočet
města pro rok 2021, což je za stávající situace velmi nelehký úkol. Ačkoliv již teď víme,
že nebudeme schopni uskutečnit všechny
připravované investiční akce, nechceme
omezovat trávení volného času tím, že nepodpoříme v činnosti naše kluby a spolky.
Rada města již schválila vyhlášení dvou
tradičních dotačních titulů na podporu kulturních a sportovních akcí a na podporu
organizované zájmové a sportovní činnosti
dětí a mládeže v roce 2021. Od 23. listopadu
do 11. prosince si tak budou moci případní
zájemci podat žádost na odboru školství,
kultury a vnitřních věcí.
Pro oba dotační tituly jsou v rozpočtu
alokovány stejné finanční prostředky jako
v roce 2020, to jest 500 000,- pro sportovní
a kulturní akce a 1 100 000,- na podporu
organizované činnosti dětí a mládeže. Závěrem bych nám chtěl popřát hodně zdraví
a pevné vůle pro další boj s touto nemocí.
Společně to zvládneme.
(mák)

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu v Chodově
Komenského 1077, 357 35 Chodov
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: úředník/úřednice oddělení
ekonomiky - pokladník
Předpokládaný nástup: 1. 3. 2021
Platové zařazení: 6. platová třída, dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví
katalog prací a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Požadované vzdělání: středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
Lhůta pro podání přihlášky: do 20.11. 2020.
Více informací na www.mestochodov.cz.

Oběti holokaustu
připomenou další kameny

Položení dalších kamenů zmizelých, které
připomínají oběti holokaustu, bylo přeloženo
na rok 2021. Vzpomínka
bude tentokrát patřit
rodině Otto Schwabacha,
obchodníka
a
majitele
činžovního
domu ve Fenklově ulici
č. p. 284 (dnešní ulice Dukelských hrdinů), která zahynula roce 1943 v koncentračním táboře
v Osvětimi.
„Otto Schwabach, jeho žena a dva synové
byli zavražděni, ale jejich památka nezmizí.
Jakmile bude vhodná doba a současná situace
jenom trochu příznivější, kameny určitě položíme,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek
s tím, že vzpomínkový akt se měl původně konat na výročí Křišťálové noci začátkem listopadu, ale s ohledem na okolnosti je akce přeložena na příští rok.
„O náhradním termínu budeme včas informovat,“ poznamenal historik.
Chodov se stal v roce 2015 prvním městem
v Karlovarském kraji, kde byly kameny zmizelých položeny. Dnes je v ulicích města celkem
šestnáct kamenů. (mák)

Aktuality z Chodova sledujte na
www.mestochodov.cz
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Chodováci řekli NE novému
obchodnímu centru

Krajské volby a referendum v Chodově.

Obchodní centrum na zelené louce u bývalé restaurace Dukla v ulici U Porcelánky stát
nebude. Chodováci totiž v historicky prvním
referendu, které se konalo souběžně s krajskými volbami 2. a 3. října, nepodpořili dlouhodobý záměr investora postavit v místě několik obchodů.
Pro výstavbu se vyslovilo celkem 1247 hlasujících, naopak proti bylo 1600 lidí. Referenda se zúčastnilo 28,55 % oprávněných voličů,
což nenaplňuje požadovaných 35%.
„I když volební účast těsně nestačila k tomu,
aby bylo referendum platné, hodlám dostát
svému slibu a výsledek referenda budeme
s kolegy respektovat,“ uvedl starosta Chodova
Patrik Pizinger. „Upřímně děkuji všem Chodovákům, kteří přišli k volbám a využili svého
práva rozhodnout o budoucí podobě našeho
kraje a našeho města,“ doplnil starosta.
Podle něj bude nyní vedení města společně
s jeho obyvateli hledat řešení pro smysluplné
využití celé lokality.
Poskytnutí prostoru pro výstavbu nových
obchodů vnímal Chodov jako zásadní rozhodnutí na desítky let a ani zastupitelé nebyli
zajedno.

|Foto: Martin Polák

Právě referendum mělo za úkol dát vedení
města jasnou odpověď, jak s jednou z největších zelených ploch ve městě naložit.
Podle zástupců investora mělo mít centrum
podobu jednopodlažního objektu se zelenou střechou, který by poskytl místo pro pět
prodejen. Nabízet mohly mimo jiné drogerii,
oděvy či obuv. 
(mák)

Zastupitelé projednají
rozpočtové změny

Návrh rozpočtových změn či plán odpadového hospodářství budou projednávat na listopadovém jednání chodovští zastupitelé.
Zasedání se bude konat ve společenském sále
KASSu ve čtvrtek 5. listopadu od 16 hodin.
Zastupitelstvo lze sledovat také z pohodlí domova, KASS totiž opět zajistí na městských informačních kanálech a sítích přímý přenos pomocí
streamu.
Jednání zastupitelstva města je veřejné a jsou
na něj srdečně zváni všichni občané města.
Všichni návštěvníci musí respektovat všechna
platná nařízení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. 
(mák)

Kulturní
servis
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Zahrádkáři radí zahrádkářům

Zahrada v listopadu
Ani v listopadu nebudete na zahradě
zahálet, zároveň si ale
užívejte poslední měsíc
aktivních
zahradnických prací a nepodceňujte zimní přípravu
zahrady pro novou
sezonu. Je zbytečné
neustále dokola opakovat to, co každý zahrádkář už zná a co je
už za roky vaší práce na zahradě samozřejmostí. Několik věcí bychom si ale přesto mohli
připomenout:
•
Zeleninové záhony zryjeme ne moc
hluboko, stačí 15 až 20 cm, aby se živiny z povrchu dostaly tam, kam patří,
a rostliny je mohly dobře využít.
•
Ryjeme na tzv. hrubou hroudu, aby půda
dobře přijímala zimní vláhu. O rozdrolení se mráz postará za nás a na jaře budeme mít půdu pěkně sypkou.
•
Zastřihneme letos naposled živé ploty
a posekáme trávník na výšku alespoň
4 cm, abychom zabránili nebezpečí
vymrznutí.
•
Okrasné trávy nestříháme, pouze je
svážeme, zabráníte tím jejich vymrznutí. Ideálně poslouží zastlání listím
nebo slámou.
•
Nezapomeneme vysadit česnek, zimní
cibuli, semínka mrkve a petržele.
•
Spadané listí shrabeme, nenecháme
je zetlít na záhonech či trávnících,
protože tím zabráníme tvorbě plísní
a mechů.
•
Shrabané listí je nejvhodnější spálit,
nebo uložit do kontejneru, jedná se
o vhodný bio materiál, který se nám
bude hodit na zahradě. Protože však
může obsahovat škůdce a choroby,
o které nestojíme, nekompostujeme
v našem kompostu – museli bychom
použít vápno na dezinfekci, která do
kompostu nepatří. V kompostu totiž
pracuje mnoho mikroorganismů, které
nám hmotu rozkládají a vytvářejí novou, a vápno by vše zahubilo. Rada
je jediná - v rohu zahrady udělat hromádku listí, prosypat ji vápnem a zakrýt sítí, která propouští vodu. Na jaře
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už můžeme takto upravené listí použít
jako mulč ke stromům a keřům.
•
Máme jednu z posledních možností na
vysazení okrasných a ovocných keřů
a stromů nebo podzimních skalniček.
•
Připravíme si díry na jarní výsadbu
stromů, které jsme nestihli vysadit na
podzim nebo podzimní výsadbu nesnášejí, např. broskvoň. Díry by měly
být asi metr široké a 60 centimetrů
hluboké. Hlínu, kterou vykopeme, necháme vedle a prosypeme ji vápnem.
Dobře se nám tak do jara vydezinfikuje
a bude připravena k použití.
•
Zdá se, že na zahradu stále sypeme
vápno. Je velice důležitou složkou
půdy a my můžeme velice snadno zjistit, zda je ho v naší půdě dost, nebo
málo. Vezmeme domů hrst zeminy
z naší zahrady, usušíme ji a vyschlou
trochu polijeme kuchyňským octem.
Když nám alespoň trochu zašumí,
vápna máme dost, v opačném případě se nesmíme podzimnímu vápnění
bránit a dodáme ho do půdy. Rostlinám se bude lépe dařit, zabráníme
růstu mechů a ostatních kyselomilných
plevelů.
•
Při podzimním vypouštění vody všechny nádrže obrátíme dnem vzhůru,
nebo je alespoň zakryjeme. I trocha
vody nám může udělat neplechu, stejně jako nevypuštěná hadice.
•
Úklid nářadí, kontrolu uskladněné zeleniny a brambor, dezinfekci kmenů
stromů před zimou a ostatních minimálně sto činností je zbytečné připomínat, protože si o ně zahrada řekne
sama.
•
Když už máme vše uklizené, ošetřené
a připravené na zimu, určitě se objeví
jedno krásné odpoledne, kdy si sedneme s rodinou nebo kamarády na
zahradu a s pocitem dobře vykonané
celoroční práce si řekneme – ona ta
dřina vlastně stojí za to.
Pranostiky
•
Když na Dušičky jasné počasí panuje,
příchod zimy to oznamuje.
•
Když krtek v listopadu ryje, budou na
Vánoce létat komáři.
•
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho
leží. 
zahrádkáři Chodov
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Regenerace sídliště jde do finále

Vizualizace sídliště v Tovární ulici.

Regenerace veřejných prostranství zhruba půl století starého sídliště v Tovární ulici je v plném proudu. Stávající etapa oprav chodníků a rozšíření parkovacích ploch bude hotova do konce letošního
roku Následná, závěrečná etapa se připravuje na příští rok, kdy přijdou na řadu obnovy trávníků,
výsadba stromů, keřů a květin.
Sídliště doplní nová občanská vybavenost pro všechny generace obyvatel - lavičky, hřiště pro malé
i velké a odpadkové koše. Na poslední etapu chce město získat 50% dotaci z programu na regeneraci sídlišť. 
(mák)

Sídliště se v těchto dnech proměnilo v jedno velké staveniště.

|Foto: Martin Polák
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Žebřík pomáhá nejen při
záchraně lidí

Žebřík chodovských hasičů při jednom z četných zásahů.

První záchranné akce v ostrém provozu absolvoval v uplynulých týdnech letos pořízený
automobilový žebřík chodovských hasičů. Ten
nahradil vysloužilou IFU, kterou v závěru roku
2019 Chodov daroval nadšencům a sběratelům
z Klubu vojenské a historické techniky Západní
Pobřeží v Zadním Poříčí na Příbramsku.
Zánovní vůz značky Iveco Magirus s maximální
pracovní výškou 30 metrů sehnali hasiči v Německu přímo u výrobce této speciální techniky,
společnosti Magirus v Ulmu.
„Automobil má za sebou úspěšný zkušební
provoz a nyní už i řadu ostrých výjezdů. Pomocí tohoto žebříku již byli od červnového ostrého
provozu zachráněni tři lidé, například první ostrý
výjezd byl na záchranu kotěte ze stromu. Automobilový žebřík je využíván také v rámci výcviku
při údržbě městského kamerového systému, pomocí nového žebříku byla také vyřešena větrem
poškozená střecha mateřské školy ve Školní ulici,“
uvedl velitel hasičů Jiří Kiss.
Iveco Magirus je sice staršího data výroby,
nicméně v bezvadném stavu a oproti svému
předchůdci má na konci žebříku praktický koš.
Zatímco nový podobný stroj by stál bezmála 20
milionů korun, tento zánovní přímo od německého výrobce přišel Chodov na 1 526 686 korun
(včetně DPH).
Významnou pomoc na pořízení mobilní výš-

|Foto: SDH Chodov

kové požární techniky poskytl formou individuální dotace ve výši 400.000 korun Karlovarský kraj
(www.kr-karlovarsky.cz).
V Chodově je v současné době v zástavbě přibližně 28 % budov, které mají více než pět podlaží, a právě tento typ techniky potřebám města
plně odpovídá.
Automobilový žebřík používají hasiči nejen
u požárů, ale také při vstupu oknem do uzamčených bytů, transportu či evakuaci zraněných
osob, významným pomocníkem je při likvidaci
následků vichřicí, různých polomů, poškozených
střech apod.
(mák)

Upravené úřední hodiny

Úřední hodiny Městského úřadu Chodov se až
do 3. listopadu stanovují takto:
pondělí: 8–13 hod. a středa: 12–17 hod.
Veškerá podání k městskému úřadu je možné
činit prostřednictvím podatelny městského úřadu, Komenského 1077, 357 35 Chodov.
Dále prostřednictvím datové schránky Městského úřadu Chodov 8rfbnzc nebo prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb. Telefonní kontakt pro veřejnost 352 352 111, e-mailový kontakt podatelna@mestochodov.cz. (mú)
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Město ocenilo nejlepší sportovce

František Nádvorník přebírá ocenění od Adély Citové.

Nejlepší sportovci Chodova za uplynulý rok 2019
se představili veřejnosti. Ocenění převzali v rámci
slavnostního večera při vyhlášení 26. ročníku ankety
Sportovec roku v Kulturním a společenském středisku.
Kvůli současné epidemiologické situaci se vyhlášení přesunulo z tradičního jarního termínu až na
22. září. Přítomní navíc museli program sledovat
v rouškách.
Hlavním hostem, který společně se starostou
města Patrikem Pizingerem a místostarostou Luďkem Soukupem předával poháry, byla tentokrát
dvojnásobná mistryně světa v aerobiku, mistryně
Evropy a ČR Adéla Citová.
Mimořádné ocenění za významný rozvoj chodovského sportu získal František Nádvorník.
František Nádvorník je členem cyklistického oddílu TJ Plamen Chodov od roku 2000. Od začátku
členství v TJ se plně věnoval mládeži jako instruktor. V roce 2005 úspěšně absolvoval trenérský kurz
v Pardubicích. Jeho trenérská činnost je zaměřena
zejména na disciplínu horských kol, o kterou je
mezi mládeží největší zájem.
V současné době vede osmičlenný kolektiv dětí
ve věkové hranici 7–10 let. Pro svoji činnost dovede
nadchnout i rodiče, se kterými je v úzkém kontaktu
a o všem dění je informuje. Pořádá s nimi i společenské akce, jako např. oblíbený závod Kolo pro
rodinu nebo letní soustředění.
Z pozice člena výkonného výboru TJ se podílí na

|Foto: Martin Polák

organizaci chodu jednotky a pořádání cyklistických
závodů v Chodově. V roce 2016 byl zvolen předsedou jednotky TJ Plamen Chodov.
Nejlepší sportovci roku 2019
Jednotlivci mládež
Tereza Krejčová - tenis, TK Slavia Plzeň
Jiří Nykl - stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Chodov
Jana Petříková - karate, JP Team Sakura Spirit
Anna Peřinová - běžecké lyžování, ŠAK Chodov
Dominik Binias - lední hokej, Fribourg Gotteron
Jan Kolář - karate, Samurai Fight Club Chodov
Kateřina Zapfová - volejbal BVC Chodov
Jan Psota - tenis, TK Sokolov
Jednotlivci dospělí
Jiří Valjent - běžec, SP Chodov
Kolektivy mládež
Družstvo mladších žáků ZŠ J. A. Komenského oddílu florbalu
Kolektiv mladých hasičů SDH Chodov
Družstvo starších žákyň BVC Chodov
Družstvo juniorek BVC Chodov
Mladší žákyně Karate klubu Chodov
Kolektivy dospělí
Družstvo mužů atletiky ŠAK Chodov
Trenéři
Václav Kolář, trenér Samurai Fight Clubu Chodov
Rudolf Flaška, trenér atletiky ŠAK Chodov
Osobnost sportu
František Nádvorník
(mák)
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Vzpomínka

Dne 24. listopadu
uplyne 10 let, kdy nás
opustil pan
Václav Suchan,
skromný, pracovitý
a všestranný člověk,
který miloval život
a mnoha lidem jej
osobně zachránil. Dlouholetý profesionální
hasič na Vřesové a ve
volném čase ochotný taxikář. Byl usměvavý
tatínek, milující manžel a dobrý přítel.
Za vzpomínku vám děkují Květoslava, Jan,
Klárka, Marie, Jarka a bývalí kolegové.

Vzpomínka

V měsíci listopadu si připomeneme 2. rok
od úmrtí
Jany Cinové, roz. Lantošové.
Všem, kteří ji znali, děkujeme za tichou
vzpomínku.
Stále vzpomínají maminka, opa, Jakub,
Davídek, Mareček, Tomáš a bratr s rodinou.

BMW - Finanční podpora
místním projektům

BMW Group, jakožto společensky odpovědná
firma, přistupuje aktivně k řešení ve všech regionech a místech, kde podniká.
Naše závazky se zaměřují především na propojování různých kultur, kvalitní vzdělávání dětí
a dospívajících – zejména v oborech souvisejících s vědou, technikou, strojírenstvím a matematikou, bezpečností silničního provozu a zodpovědného využívání zdrojů.
Věříme, že právě v těchto oblastech jsme
schopni pomocí našich zkušeností dosáhnout
maximálně pozitivního efektu pro společnost,
v níž žijeme.
Tým projektu BMW Group Vývojového centra
ČR věří ve stejné hodnoty a chce je aplikovat ve
zdejším prostředí.
Naše aktivity by proto měly směřovat ke společnému přínosu Vám, našim sousedům, lidem,
kteří žijí v blízkosti budoucího Vývojového centra.
Naším záměrem je proto podporovat projekty, které budou řešit lokální výzvy, podporovat
místní obyvatele nebo zlepšovat životní prostředí. Každý rok jsme připraveni věnovat dohromady 20.000 eur projektům, které budou řešit
níže popsaná témata v okruhu do 30 km od
BMW Group Vývojového centra ČR.
Podporované oblasti:
•
Vzdělávání dětí/dospívajících
•
Udržitelná mobilita
•
Životní prostředí
Pokud máte nápad, či napsaný projekt, který
se týká jedné z těchto tří oblastí, kontaktujte nás
prosím na e-mailu: info.sokolov@bmwgroup.
com. Podpora může být poskytnuta pouze obcím, neziskovým organizacím či registrovaným
spolkům.
Požadované informace:
•
Název obce, organizace či spolku a kontaktní osoba
•
IČO
•
Řešené téma
•
Název projektu
•
Popis projektu
•
Výše požadované podpory (max. 10.000 €)
Přihlášku s požadovanými informacemi zašlete, prosím, nejpozději do 30. listopadu 2020.
Projekty budou vybírány odbornou komisí složenou ze dvou zástupců BMW a dvou zástupců
kraje.
(tz bmw)
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Trénink vedl badmintonista Mendrek

Olympijský trénink s úspěšným badmintonistou Adamem Mendrekem (na snímku vysvětluje dětem jednu ze soutěží) mají za sebou žáci ZŠ J. A. Komenského v Chodově. Dopoledne plné pohybu pod vedením profesionálních sportovců škola získala jako odměnu za výborné plnění disciplín v rámci celostátního projektu Sazka Olympijský víceboj.
Školáci tak dostali jedinečnou příležitost Adama Mendreka vyzpovídat, zacvičit si s ním a vyfotit se. Sazka Olympijský
víceboj je největší školní sportovní projekt v České republice. Je určený základním školám a odpovídajícím ročníkům
víceletých gymnázií, které se mohou s dětmi jednoduše zapojit v hodinách tělesné výchovy. ZŠ J. A. Komenského je v
něm zapojena už třetím rokem, letos poprvé se přidali také žáci 2. stupně.
|Foto: Martin Polák

Křesťanská akademie má za
sebou první přednášku

Nová pobočka České křesťanské akademie
začala v letošním roce působit v Chodově. Za
sebou už má mimo jiné první přednášku pro
veřejnost.
Osud dalších plánovaných přednášek je nyní
kvůli současné epidemiologické situaci nejistý.
Jedna z nich, kde měl být hostem docent Jan
Roskovec, se měla konat 19. října. „Byli jsme nuceni ji zrušit. Zatím nemůžeme definitivně potvrdit ani listopadovou přednášku k 350. výročí
úmrtí J. A. Komenského,“ uvedl jeden ze zakladatelů chodovské pobočky Miloš Bělohlávek
s tím, že o případných náhradních termínech
budou zájemci včas informováni.
Akademie si klade za cíl formou různě koncipovaných přednášek a diskusí, případně i poznávacích výletů a zájezdů probírat nejrůznější
témata, a to společenská, historická, ekologická
či duchovní.
(mák)

ZŠ J. A. Komenského
Sazka Olympijský víceboj

Po dvouletém snažení při plnění disciplín
Olympijského diplomu nebo Odznaku všestrannosti jsme se dočkali a píle žáků byla náležitě
odměněna. Byli jsme vylosováni a naše škola ZŠ
J. A. Komenského vyhrála Trénink s olympionikem. Původně měl proběhnout před letními prázdninami v loňském školním roce, ale
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vzhledem k okolnostem byl přesunut na podzim.
30. 9. 2020 nastal den „D,“ tedy spíše „T.“ Vybraní žáci z 1. stupně měli možnost si zatrénovat s olympionikem a badmintonistou Adamem
Mendrekem, ale i s ostatními členy z týmu Sazka
Olympijského víceboje. O moderování a skvělou
atmosféru se postaral jeden z nejlepších českých
iluzionistů Pavel Dolejška, který nakonec předvedl několik svých triků. Věřím, že všichni, kteří byli
přítomni, si to užili i za ostatní žáky. Při nadšení,
které na akci bylo vidět, se ani nedalo určit, kdo
se stal ze čtyř týmů tím vítězným, proto vyhráli
všichni!!! Odměny byly malé i větší. A tou největší? Samozřejmě zážitky a pocit, že jsme mohli
být součástí.
Garanti projektu Mgr. Jana Karásková,
Mgr. Eva Smolková, Mgr. Miloš Volek

ZŠ Husova ulice
Hledáme učitele

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

ZŠ Školní ulice
Poděkování

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

Nejlepší sportovci města Chodova

Děkujeme paní spisovatelce Marcele Kotousové, která nás 12. 10. 2020 provedla tajemným
světem vytváření pohádkových knih. Žáci 2. A

Hledáme učitele

Florbalové družstvo žáků naší školy, které
v roce 2019 vybojovalo 6. místo na mistrovství
Čech, dostalo při vyhlášení nejlepších sportovců
města Chodov ocenění v soutěži družstev mládeže. Gratulujeme a ještě jednou děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy.
Velmi příjemné bylo při tomto slavnostním
městském vyhlášení nejlepších sportovců města
zatleskat i dalším našim žákům Tereze Krejčové
a Janu Psotovi, kteří získali ocenění v soutěži jednotlivců.
Stejná ocenění získali i  naši bývalí žáci Jana
Petříková, (bojové sporty), Kateřina Zapfová (volejbal)  či  Jiří Nykl (stolní tenis).Mgr. Miloš Volek

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 matematika, fyzika, chemie, nebo vysokoškolsky vzdělaného 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 informování rodičů a žáků školy a vzdělávání na
dálku. Jako hlavní pomůcku jsme pro všechny
žáky a rodiče připravili jednoduchou a rychlou komunikaci přes službu Komens v systému
Bakalář. Sledujte prosím naše webové stránky
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www.zs2chodov.cz pro více informací. Důležité informace naleznete na hlavní stránce nebo
v sekci aktuality.
Všem rodičům, žákům i učitelům přejeme
hodně zdraví, pevné nervy a pochopení se změnami v nastalé situaci.Mgr. Arnoštka Fedorková

Naši druháci jsou už čtenáři

„Medvídkovy zážitky“ z víkendové návštěvy
rodiče zaznamenávají do deníčku, který doplňují
ilustračními obrázky a fotografiemi. Všechny děti
se vždy těší, co medvídek Sluníčko na návštěvě
zažil, a se zájmem naslouchají čtení z deníku.
V minulém školním roce se nám tento způsob
spolupráce velice osvědčil. Také letos se medvídek Sluníčko vypravuje do rodin našich dětí, a
zažívá tak spoustu nečekaných dobrodružství.

Mgr. Helena Kalfářová

Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov,
příspěvková organizace hledá kvalifikovaného učitele/učitelku převážně na 2. stupeň ZŠ
s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. v aktuálním znění.
Informace: osobně:
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov
telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem:
info@zschodov-nejdecka.cz

Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Pasování na čtenáře

I přes nepříznivou současnou situaci se naši
druháci zúčastnili tradičního pasování na čtenáře, které se konalo v podkroví městské knihovny.
Pasování se uskutečnilo kvůli epidemii koronaviru
s půlročním zpožděním, nicméně na úžasné atmosféře a dobré náladě všech přítomných to nic
neubralo.
Mgr. Romana Poláková

ZŠ Nejdecká ulice
Putovní motivační medvídek Sluníčko

V přípravné třídě vzděláváme děti tak, abychom je připravili na vstup do první třídy a ony
pak byly schopné zvládat její nároky. Hledáme
různé cesty vzdělávání, aby vyhovovaly individuálním potřebám každého dítěte. Důležitá je
spolupráce se zákonnými zástupci dětí. Snažíme
se vytvářet vztahy na pozici rovnocenného partnerství, využíváme k tomu motivační program
„Putovní medvídek Sluníčko“.
Ten umožňuje rodinám dětí aktivně se zapojit
do naší výuky a ukázat své rodinné zvyky. Medvídka získává na víkend vždy ten, kdo se po celý
týden snažil nejvíce zlepšovat. Děti si samy určí,
kdo byl ve škole nejšikovnější. Tím se učí chválit
druhé a všímat si jejich úspěchů. To vše vytváří
nadstavbu našeho motivačního programu.

V úterý 29. září 2020 se podkroví Městské
knihovny Chodov zase po roce proměnilo v rytířský sál, kde nechyběl trůn ani „přetěžký“ meč.
Králem pro tuto slavnostní chvíli se stal pan starosta Patrik Pizinger, a proto nic nebránilo slavnostnímu pasování „druháčků“ na opravdové čtenáře. Všichni přítomní žáci prokázali své dovednosti
a vlastnoručním podpisem slíbili, že se budou
chovat ke knížkám pěkně a stanou se pravidelnými čtenáři.
Děti obdržely „pasovací“ listinu, průkazku do
knihovny a dárečky. Slavnostní obřad doprovázela svými veselými písněmi i živá hudba. „Druháčci“ děkují pracovníkům knihovny a městu
Chodovu za akci, na kterou budou vzpomínat,
kdykoliv si půjdou do knihovny pro nějakou zajímavou knížku.



Mgr. Lenka Hroncová
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Mateřská škola Chodov
Začátek nového školního roku

Letošní školní rok se v mateřinkách rozjel tak
trochu ve znamení obav z nákazy koronavirem.
Zaměstnanci na všech pracovištích ale přijali za
svá preventivní a mimořádná opatření a nařízení
vlády, ministerstev a KHSKV. Prostory a předměty
jsou pravidelně dezinfikovány, škola je vybavena
dostatečným množstvím dezinfekčních a hygienických prostředků, byly vydány pokyny s podmínkami pro bezpečný provoz, které jsou průběžně aktualizovány.
Nákaza COVIDEM nás zasáhla zatím pouze
okrajově. Jedna třída z MŠ Zahradní byla několik
dní v karanténě. Na MŠ U Koupaliště byl na čtyři
dny omezen provoz školní kuchyně.
S výrobou jídla ale aktivně vypomohly pracovnice z MŠ Nerudova, ostatní práce zajistili pedagogové a uklízečky z MŠ U Koupaliště. Za jejich
ochotu a nasazení jim patří velké poděkování.
Během září všechny třídy aktualizovaly své třídní
vzdělávací programy, přizpůsobily je specifickým
a individuálním zvláštnostem zařazených dětí.
V září rovněž proběhly dvě velké akce pořádané pro děti z mateřinek DDM Bludiště, a to
Školkacup, turnaj mezi mateřinkami ve fotbale,
a Školkolympiáda.
Vítězství ve fotbale si letos vybojovali reprezentanti MŠ Školní. Zlato ve Školkolympiádě získalo družstvo MŠ Nerudova. Předškoláci začali
navštěvovat kurz předplavecké výuky v bazénu
v Sokolově, který byl ale přerušen nepříznivou
epidemiologickou situací. Během září se vedení
MŠ Chodov a kancelář vedoucí ŠJ přestěhovaly
do nově vytvořených kancelářských prostor, které
se nachází v bývalém služebním bytě v MŠ Nerudova.
Během října probíhal na školkách sběr kaštanů,
žaludů a jiných podzimních plodů, které byly pak
předány myslivcům.
Po uzavření základních škol jsou školky v provozu bez omezení. Pro případ uzavření i mateřských škol máme připravený plán pro poskytování distanční výuky nejen pro povinné předškolní
vzdělávání, ale i pro mladší děti.

Lyžařská školička

Malým milovníkům lyžování a jejich rodičům
nabízíme opět Lyžařskou školičku. Ve skiareálu v Potůčkách se dětem loni velmi líbilo, a tak
možnost zařádit si na sněhu budou mít další kamarádi.

Letošní termín školičky, pokud to situace dovolí, je od 11. do 15. ledna 2021. Další informace zájemcům poskytnou učitelky v jednotlivých třídách
nebo příspěvek na webu školy.

Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Policie České republiky
Okradl svoji matku

Je nemyslitelné okrást svoji vlastní rodinu, ale
bohužel i to se občas děje. Stejně tak jako v případě, který se stal na konci září v Chodově. Toho
se měl dopustit 30letý muž ze Sokolova v bytě
své matky, u které pobýval.
Té měl, když spala, odcizit televizor v hodnotě
kolem 4 tisíc korun. Krádeže se dopustil i přesto,
že mu byl rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech uložen souhrnný trest za krádeže,
který vykonal v roce 2018.
Policisté z obvodního oddělení v Chodově
30letému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který mu v případě prokázání
viny hrozí až tříletý trest odnětí svobody, neboť
se takového jednání dopustil v posledních třech
letech opakovaně.

por. Bc. Zuzana Týřová, mluvčí PČR

Pokladnu s penězi nakonec neodcizil

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání
sedmatřicetiletého muže z Chodova, kterého
obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu
loupeže.
V první polovině srpna letošního roku měl obviněný přijít se zakrytým obličejem do prodejny
potravin v Chodově. Po vstupu měl jít směrem
k prodejnímu pultu a po obsluze chtít finanční
prostředky. Následně měl pod ochranné plexisklo, které bylo na prodejním pultu, podstrčit
ruku a snažit se vzít pokladnu s tržbou. Obsluha
prodejny se ale měla snažit pokladnu bránit. Obviněného měla udeřit do ruky, následně se měli
přetahovat přes plexisklo, které prasklo.
Obviněný měl pokračovat ve snaze zmocnit
se pokladny, ale obsluha prodejny ho měla téměř dvacetkrát udeřit ráčnou do oblasti hlavy.
I přes inkasované údery se měl sedmatřicetiletý
muž stále snažit vzít pokladnu s penězi, ovšem
po chvíli svého jednání zanechal a s prázdnou
z prodejny utekl. Poničením plexiskla měl obviněný způsobit škodu téměř tisíc korun.
V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva, mluvčí PČR
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Hasiči při zásahu v ulici Hlavní, kam vyjížděli kvůli úniku pohonných hmot. 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

Chodovští hasiči v září zasahovali 32x. Během těchto událostí bylo 16 osob zachráněno,
7 osob zraněno a předáno do péče zdravotníkům. Tři zásahy byly mimo katastr zřizovatele.
7x nepoplachové události na pokyn zřizovatele
(ZOČ - např. oprava a údržba kamerového systému, stavění stanů atd.).
Ze zářijových událostí byly 3 požáry (potraviny v bytě v ulici U Koupaliště, sklepy v bytovém domě v Oloví - 1 zraněná osoba, 4 osoby
zachráněny, kontejner v Poděbradově ulici).
Jednou jednotka vyjížděla k dopravní nehodě
osobního vozidla na D6, která se obešla bez
zranění.
Na technickou pomoc byl překlasifikován původně hlášený požár bytu, který se nepotvrdil
v ulici Příční. Celkem se nouzově vstupovalo do
bytů (v ulicích U Koupaliště - záchrana osoby, 2x
ulice U Porcelánky - záchrana dvou osob, Husova, Revoluční - záchrana osoby, Budovatelů záchrana 4 osob). Dvakrát byl odstraněn obtížný

|Foto: SDH Chodov

hmyz (sportovní hala, dům Lesní ulice). Také jsme
absolvovali dvě pátrací akce po pohřešovaných
osobách v Jakubově (osoba nalezena v pořádku), v Chodově v okolí Bílé vody (osoba nenalezena, nalezena později jinde v pořádku).
V ulici Tyršově jsme pomohli ZZS transportovat zraněnou osobu do sanitního vozu. Jednou
byla vyproštěna osoba uvízlá na toaletě v ulici
Palackého. V Tovární ulici jednotka zasahovala
při záchraně života s AED – osoba zachráněna,
AED nemuselo být použito. 5x jednotka likvidovala úniky ropných produktů na komunikaci
(Karlovarská, Školní, Revoluční, Rooseveltova,
Husova, Hlavní, Jenišov).
Bližší informace o událostech naleznete na
www.sdhchodov.cz.

Informace SDH

Ústí nad Labem (12. 9. 2020), finálové kolo
STIMAX CUPu, seriálu soutěží v běhu na 60 m
s překážkami. Cíl byl jasný, Filip, Kuba i Tomáš
- odstranit předchozí chybičky, předvést bezchybné výkony a pokusit se o posun do elitní
desítky, a tak zisk nějaké ceny. Pro ostatní to
byla první velká soutěž, takže unést atmosféru
silné konkurence a prostě zaběhnout si nějaký
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Chodovský soutěžní tým ve Lhenicích.

pěkný čas. Slunečné počasí a výkony všech přinesly úsměv trenérům a vedoucím. Co si více
přát - všichni pokořili osobní rekordy!
Mladší žákyně: Dominika Slavíčková, po pádu
při rozcvičení, přesto předvedla osobní rekord
19.46 (17. místo ze 43 startujících). Mladší žáci:
Filip Belička v osobním rekordu 16.45 (5. místo!
z 34 startujících), Marek Brom ve svém osobním
rekordu 18.16 (12. místo z 34 startujících), Denis
Hynšt v osobním rekordu 20.64 (23. místo z 34
startujících). Starší žáci: Tomáš Orava v osobním
rekordu 14.03 (8. místo z 55 startujících), Jakub
Hataš v osobním rekordu 14.36 (11. místo z 55
startujících), Filípek Belička se v celkovém hodnocení seriálu STIMAX CUPu probojoval ve své
kategorii na úžasné 5. místo (ze 41 zúčastněných).
V další kategorii starších chlapců Tomáš Orava během těsného souboje o celkové 10. místo
přesvědčil osobním rekordem, a odsunul tak
ostatní na další pozice, průběžně z 15. místa si
polepšil na vytoužené 10. místo. Jakub Hataš
poskočil průběžně z 23. místa na konečné 19.
místo. Všem gratulujeme k osobním rekordům!
Lhenice (20. 9. 2020): Narychlo jsme se

Zprávy z města

|Foto: SDH Chodov

přihlásili na soutěž ve Lhenicích (u Teplic), přebor jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami.
Slunečné počasí, babí léto, bezvětří = ideální
podmínky pro maximální výkony. Sen trenéra splněn, stříbrná medaile, také opět spousta
osobních rekordů. Nejprve zatroubila do útoku
Dominika Slavíčková vylepšením osobního rekordu na čas 18.33 a 6. místo ve své kategorii
mladších dívek. V kategorii mladších chlapců
následoval drtivý útok na medailové pozice Filípka Beličky osobním rekordem 15.91, 2. místo!
Nejlépe tak zúročil poctivou přípravu posledního měsíce. Osobní rekord předvedl i Denis
Hynšt časem 18.64, kterému 6. místem těsně unikla hodnocená pětka. Marek Brom pak
předvedl standardní výkon 19.44, což v kvalitní
konkurenci stačilo na 10. místo. Bohužel slibně
vyvíjecí se pokus Jendy Gregora skončil po pádu
vyšetřením v nemocnici.
Naštěstí se nepotvrdilo vážnější zranění a Jenda je v pořádku. V další kategorii starších chlapců jsme očekávali opět útok na osobní rekordy.
Jakub Hataš předvedl vyrovnané výkony 14.45
(14.76), 7. místo. To sice neznamenalo vylepšení
osobního rekordu, ale potvrdilo kvalitu výsledků
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z předchozích závodů. Tomáš Orava osobním rekordem 13.82 nečekaně obsadil skvělé
4. místo. Lze tak konstatovat, že krátká podzimní příprava přesto byla maximálně prodána
v sérii špičkových výkonů.
Doufáme, že tento důsledný přístup všech
soutěžících se v budoucnu promítne do úspěchů všech z týmů mládeže SDH Chodov. Kromě
těchto soutěží členové sboru absolvovali s technikou AZ30 Iveco Magirus, CAS20 T 815 Terrno1
a ERENOU oslavu 140. výročí založení sousedního dobrovolného sboru ve Vintířově.
Závěrem děkujeme sportovnímu týmu mládeže, jejich trenérům za úspěšnou reprezentaci
sboru a vynikající výsledky. Členům zásahové
jednotky patří velký dík za náročnou práci při
zásahové činnosti.

Mladí hasiči se účastnili i finálového kola STIMAX
CUPu, kde pokořili osobní rekordy |Foto: SDH Chodov




Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov,
www.sdhchodov.cz

Městská policie Chodov
Střípky z policejních svodek

Se zlou se potázal řidič osobního vozidla,
který přijel po půlnoci pod okna panelového
domu v ul. Tovární, kde zaparkoval a z dlouhé
chvíle si ve vozidle pustil muziku pro své pobavení. Hlasitost puštěné hudby však už tak zábavná
nebyla pro obyvatele domu, kteří chtěli v klidu
spát. Když hudba drancovala spánek naštvaných
lidí v domě již delší dobu, někdo z nich to zřejmě
nevydržel a z okna ve vyšších patrech mrskl na
střechu zaparkovaného vozidla dvě shnilá vejce.
Když řidič uslyšel ránu na střeše, otevřel dveře a
k jeho překvapení se mu v interiéru vozu usadil
strašný smrad, který si přišel poslechnout muziku.

Žádná diskotéka se už však nekonala, neboť řidič hudbu vypnul a volal strážníky, aby vyšetřili
tohle bezohledné a násilné chování nějaké pomstychtivé osoby, neboť dle svého tvrzení přijel
před dům, měl jen sotva slyšitelně puštěné rádio
a hned po zaparkování chtěl jít domů.
V ul. U Koupaliště se jeden z obyvatelů chtěl
stát dalším youtuberem a ke svému videu potřeboval zajímavé záběry. Ty se rozhodl vytvořit za
pomoci koupeného dronu, kterým směle prolétal nad hlavami lidí na sídlišti, což je samozřejmě
přísně zakázáno příslušnými předpisy. Obsluha
dronu byla na místě ztotožněna hlídkou přivolaných strážníků a muži hrozí ve správním řízení
citelná pokuta.
Na ranní rozespalou nepozornost řidičky
osobního vozu jedoucí na kruhovou křižovatku
od ul. Rooseveltova doplatil cyklista jedoucí po
kruhové křižovatce od ul. Karlovarská. Řidička
na místě tvrdila policistům, že cyklista spadl sám,
neboť jen prudce zabrzdil přední brzdou a přes
kolo přelétl, čímž utrpěl krvácející zranění na
hlavě, ale obsluha městského kamerového systému bezpečně zaznamenala, že cyklista brzdil
oprávněně, z důvodu nedání přednosti v jízdě
řidičkou osobního vozu, čímž do poslední chvíle bránil závažnějšímu následku střetu na svém
zdraví. Doporučujeme všem cyklistům i chodcům
z důvodu ochrany BESIP a svého zdraví, aby co
nejvíce na svém oblečení, zvláště po ránu či navečer, využívali reflexní prvky. Muži byla na místě
poskytnuta první pomoc a následně byl předán
do péče lékaře.

Přezouvání pneumatik

Vážení řidiči, připomínáme znění zákona
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s odkazem na §40a, který řeší provoz
vozidel v zimním období. Od 1. 11. do 31. 3. přezout na zimní pneumatiky, a to u vozidel do 3,5
t na všech kolech a u vozidel nad 3,5 t na všech
kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. V ustanovení je však zmíněna i podmínka,
že tato povinnost se uplatňuje jen v případě, kdy
se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy, nebo lze vzhledem
k povětrnostním podmínkám tyto skutečnosti
předpokládat.

Hledáme kolegy

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

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Těžkou práci horníků přiblížil
propracovaný model

Hornické skříňky jsou k vidění v muzeu v Sokolově či v Jáchymově. |Foto: Sbírky muzea v Sokolově a v Jáchymově

Hornictví se pomalu pro náš region stává
stejnou minulostí jako kdysi všudypřítomný
porcelán. Do několika let se těžba uhlí stane
na Sokolovsku stejnou minulostí jako chodovský růžový porcelán.
Ale ještě před sto lety byla krajina okolo Chodova poseta desítkami šachet, velkých dolů
a těžebních areálů. Jindřich, Hedwiga, Vavřinec,
František, Erika, Richard..., to byla jména známá
všem obyvatelům Chodova a okolí. Jsou to jména dolů, ve kterých pracovaly stovky a možná
tisíce horníků.
Zatímco pro ně byla práce pod zemí každodenním zážitkem, tak zbytek jejich sousedů
v podzemí nikdy nebyl. Neexistovaly fotografie,
filmy, a představa o práci v uhelných dolech byla
tak jen velmi obecná a zkreslená. Právě v tomto
směru proto osvětovou činnost prováděli vysloužilí horníci, kteří si doma za dlouhých večerů vyráběli často nesmírně složité a komplexní modely
dolů.
Tyto modely ve formě velké skříňky s popruhy
nosili po kraji a po hospodách nebo ve školách

vyprávěli o svých zážitcích a o fungování tajemného světa horníků a havířů.
My máme to štěstí, že se nám dochovalo vyprávění chodovského rodáka, pana Josefa Gottfrieda, který vyrůstal před sto lety – ve 20. letech
minulého století. A právě on nám zachoval svou
osobní vzpomínku na setkání s takovým hornickým vysloužilcem. Vzpomínku jsem přeložil z německy psané knihy Verlorene Heimat: Chodau.
„Těžba a hornictví byly pevnou součástí našeho každodenního života. Rozhovory dospělých
se často točily kolem věcí, které s ním souvisely.
Otec, strýc nebo bratři mnoha spolužáků pracovali "v šachtě". Mnozí moji přátelé tam také ztratili své blízké. Tehdy stačilo málo – i pouhá karbidová lampa mohla způsobit velké neštěstí, závaly
a výbuchy vždy znamenaly smrt mnoha horníků.
Když měl horník pohřeb, viděli jsme u jeho
hrobu stát jeho kamarády. Stáli v uniformách kolem rakve, na hlavách měli vysoké černé čapky,
na kabátech stříbrné knoflíky a vzadu připnutou
koženou zástěru, které se jednoduše říkávalo
„Arschleder“.

Informační servis
Historie

„Zdař Bůh,“ zdravili se všichni, kteří do tohoto
společenství patřili. Říkávali to nejen jako pozdrav,
ale jako přání dobrého díla a štěstí v těžké práci.
Jako děti jsme věděli, co je to štola, co je to větrací
šachta (ty jsme v okolí Chodova často viděli, jak
trčí ze země), a znali jsme i pojem uhelná sloj. Ale
jedno jsme jako děti nevěděli – jak to tam dole
doopravdy vypadá.
Ale jednou za rok přišel do naší školy v Chodově stařík s modelem dolu. Starý muž, s vlasy
bílými jako sníh a ohnutý až k zemi, malý jako
jeden z permoníků, o kterých vyprávějí hornické
pověsti, vešel do naší třídy. Nesl na zádech velikou
černou skříň a pomalu a těžce prošel třídou ke
katedře. Seděli jsme tiše jako myšky, když položil
svůj náklad na učitelský stůl. Pomalu a obřadně
skříň otevřel a zapálil před ní dvě svíce, které vrhaly odlesky do jejího nitra. Tím se nám otevřel
pohled do světa, kterým jsme žili, ale který jsme
znali jen z vyprávění. Na malou chvíli nám dal
ten starý muž čas, abychom si vše prohlédli. Pak
řekl krušnohorským dialektem několik naučených
vět na úvod a spustil „udělátko“.
„Udělátko“ byl vlastně starý hodinový strojek, který uvedl celou šachtu do pohybu. Najednou začali
horníci ve štolách kutat. Vkleče, vleže, vsedě ťukali svými kladívky do stěn i stropů chodeb, které se
táhly po celé skříni. Ostatní horníci přiváželi prázdné důlní vozíky, plnili je a plné odváželi pryč.
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Starý muž začal vyprávět v krušnohorském
nářečí svým zpěvavým hlasem a my jsme si
začali představovat i to, co v samotné skříňce
nebylo vidět. Jaké to je, když světlo karbidové
lampy proráží tmu a odráží se od lesklých stěn
štol. Najednou jsme slyšeli klepání kladiv, která
chvíli jasně a chvíli temně duní podzemím. Slyšeli jsme skřípot železných kol, klepání důlních
vozíků, které do sebe narážejí a jsou posouvány podzemím za pekelného rachotu. A v pozadí
byly slyšet hlasy havířů, které zve zvon na další směnu v podzemí. To vše nám, jako malým
dětem, dokázal za pomoci otlučené staré bedny
ukázat jeden vysloužilý horník. Pak ukončil své
vyprávění a vypnul strojek. Všechno se zastavilo.
Sfoukl svíce a bednu zavřel. Žádné divadlo po
zbytek života už mě neoslovilo tolik jako tenkrát
to krátké představení, které nám neukázalo nic
jiného než kus opravdového světa, ležícího pod
našima nohama.“
Pokud byste tyto hornické skříňky chtěli vidět
na vlastní oči, stačí zajet do muzea v Sokolově
nebo v Jáchymově. Jsou to úžasné památky na
těžkou práci našich předchůdců, a hlavně na
jejich vynalézavost, s jakou dokázali své životní
zkušenosti předávat dalším generacím. A brzy to
budou také památky na jednu dlouhou a končící
etapu dějin našeho regionu.

Miloš Bělohlávek, městský historik
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TV Studio Chodov
3. 11. (út) až 6. 11. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

10. 11. (út) až 13. 11. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

17. 11. (út) až 20. 11. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

24. 11. (út) až 27. 11. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

Do uzávěrky tohoto vydání nebyl vzhledem
k epidemiologické situaci k dispozici
program kulturních, společenských
a sportovních akcí ve městě. Sledujte proto
informační kanály jednotlivých organizací
a kulturního střediska v Chodově.

Sport

Super sezóna Terky Krejčové

Tenis
Terka vstupovala do sezóny 2020 z pozice číslo
18 v celostátním žebříčku. Nebylo to ideální umístění, hlavně kvůli tomu, že na těch nejprestižnějších turnajích nebyla nasazená. Na druhou stranu
už měla za sebou pár slibných měsíců spolupráce se svým prvním individuálním trenérem, kterým se stal Martin Tofi. Hlavní důraz byl kladen
na zimní sezónu, jelikož na tvrdém povrchu má
Terka se svým útočným pojetím větší šance na
úspěch.
To, co ale Terka předvedla v zimní sezóně,
předčilo veškerá očekávání. Na samém startu sezóny reprezentovala západočeský kraj na Junior
Fed Cupu. Se svojí spoluhráčkou došly až do finále, které je nejlepším výsledkem v historii kraje.
Na těch nejdůležitějších turnajích (kategorie
A a B) slavila ve dvouhře dvě vítězství, k tomu
přidala i jednu finálovou účast. Ve čtyřhře získala
čtyři triumfy. Navíc vyhrála západočeské přebory
ve dvouhře, třetí byla ve čtyřhře.
Poté následovalo to nejprestižnější, a to
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mistrovství republiky. Zde válcovala nasazené
soupeřky, stopku jí vystavila až republiková jednička. Výsledkem bylo třetí místo, které je obrovským úspěchem.
Pak přišel přechod na letní (antukovou) sezónu. S nabytým sebevědomím a herní pohodou
obhájila titul na západočeských přeborech ve
dvouhře, druhé místo přidala ve čtyřhře. Největší
úspěch v letní sezóně přišel opět na mistrovství
republiky. Ve dvouhře sice byl los krutý a o postup do čtvrtfinále prohrála s republikovou jedničkou. Zato ve čtyřhře se svojí spoluhráčkou
dokráčela až do finále.
Další úspěchy na turnajích kategorie A a B jak
ve dvouhře, tak ve čtyřhře byly tou pomyslnou
třešničkou na dortu.
Za celosezónní výsledky jí v celostátním žebříčku náleží konečné 4. místo, které je super
úspěchem a nejlepším umístěním na žebříčku
v historii našeho města. Závěrem ještě poděkování trenérům, jmenovitě: Martin Tofi (tenisový trenér) a Miloš Volek (atletický trenér). Terce
přejeme další tenisové úspěchy, příští sezónu již
v kategorii starších žákyň.
Martina Krejčová
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Florbal
Dorostenky i ženy z florbalového
Plamenu drží střední laťku

Dívčí dorostenecký tým má za sebou druhé
kolo 1. ligy – skupina 1, ve kterém si díky výkonům z předešlých zápasů upevnil třetí tabulkové
místo. I přesto, že se dorostenkám podařilo během prvního a druhého kola soutěže zvítězit nad
týmy FBC ROKYCANY 6:2 a Florbal Sokolov 6:1,
pořád chybí důležité body k posunu na vyšší místa tabulky. Podle slov trenérů Lucky Červenkové
a Dana Sevčíka: „Pořád je co dohánět. Začátky
pětkového florbalu jsou náročné pro každého
hráče. Sladit kombinace, přestat se honit za míčkem a pohlídat si své nám ještě chvilku potrvá. Je
důležité, že dívky chtějí něco na své hře změnit,
a to je podstatné.“
Nesmíme zapomenout i na tým žen, který
26. září odehrál v Klatovech druhé kolo 2. ligy
– skupina 1. Po výhře 3:1 nad FbC Plzeň a prohře 2:5 s týmem SPORT CLUB Klatovy se drží na
krásném třetím tabulkovém místě ve skupině.
„Snažíme se koncentrovat síly do tří formací rovnoměrně, hlavně kvůli rozvržení fyzické kondice
během zápasu,“ sdělil trenér žen Marek Vaníček.
„A jak jde vidět po prvních kolech, tak se to zatím
vyplácí,“ dodal trenér žen. Pavel Dawidko

Stolní tenis
Rozporuplný úvod sezóny stolních tenistů

V období od 10. 3. do 31. 8. 2020 jsme
neměli možnost trénovat, neboť do sportovního prostředí zasáhla vyšší moc a stavební úpravy v naší domovské tělocvičně ZŠ
J. A. Komenského. Ve spolupráci s paní ředitelkou DDM Bludiště Chodov Mgr. Renátou
Dočkalovou, které patří velké poděkování,
jsme zahájili sezónu v tělocvičně 2. ZŠ Chodov týdenním intenzivním kempem namísto
soustředění, které v tomto období bývá.
I přes krátkou přípravu jsme objeli na
úvod sezóny 3 krajské turnaje (Sokolov,
Vintířov, Chodov), republikového turnaje
v Praze jsme se z preventivních důvodů nezúčastnili.
Sokolovský turnaj staršího žactva (5. 9.
2020) byl po půl roce pr vní zkouškou našich kvalit a dovedností. Bylo vidět, že nám
soutěžní vyhranost trošku chybí, a tak byly
výsledky podprůměrné. Nicméně celá krajská konkurence na tom byla obdobně. Z tohoto turnaje jsme si odvezli pouze bronz ze
čtyřhr y u dvojice Mihok & Manoch a stříbro
dvojice Kořínková & Preložníková. Ve dvouhře se blýskla třetím místem pouze Nelča
Kořínková.
Následovala Velká cena Chodova v kategorii mladšího žactva (27. 9. 2020), kde
se dařilo domácím již o poznání lépe. Jednoduše vstoupili do turnaje pravou nohou
a neúspěch ze Sokolova již nechtěli připustit. Dušanovi Mihokovi se podařilo bez
ztráty setu celý turnaj vyhrát, a obhájit tak
loňské vítězství. Ze zlaté příčky se radovala
i Nelča Kořínková, která rovněž ve své kategorii nenašla přemožitelku a stejně jako
Dušan neztratila během celého turnaje jediný set. Jak Dušan, tak Nelča ke svému pr vnímu místu ze dvouhr y přidali ještě zlato ze
čtyřhr y. Nelča úspěšně bojovala s oddílovou
parťačkou Adélou Preložníkovou a Dušan si
ke svému úspěchu našel vintířovského Karla
Stellnera. Ve dvouhrách mladších žákyň měl
Chodov na stupních vítězů ještě 2 děvčata. Na sdíleném třetím místě skončily Adéla Preložníková a Nikola Tonhauserová, pro
kterou to bylo premiérové umístění v tak
kvalitním turnaji krajského významu.
Krajský bodovací turnaj dorostu ve
Vintířově (28. 9. 2020) nebyl ochuzen
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o chodovskou účast. Zde to pro Chodov
cinkalo ve čtyřhře, a to vítězstvím dvojice
Sankotová & Kořínková, a ve dvouhře třetím
místem Klár y Sankotové. Nelča Kořínková
obsadila nepopulární 4. místo a Matěj Brož
s Jirkou Nyklem skončili tentokrát ve čtvrtfinále. Mezitím se chodovský stolní tenis prosadil i v anketě Nejlepších sportovců města
Chodova 2019, kde si v kategorii mládeže
mezi jednotlivci svými předchozími úspěchy
vybojoval svůj titul Jirka Nykl.
Všem oceněným gratuluji a přeji hodně
štěstí do dalších bojů. Nyní máme zase prostor pro individuální přípravu, poněvadž až
čas zase ukáže, kdy se budeme moci vrátit
za stolnětenisový stůl.
Veškeré soutěže družstev, ale i jednotlivců jsou od 12. 10. 2020 odloženy. Závěrem
děkujeme městu Chodov a Karlovarskému
kraji za podporu.
Mgr. Bc. Jan Kořínek, předseda SKST Chodov

Bojové sporty

2. světový pohár WUKF

Letošní rok sportovním soutěžím moc nepřeje, o to důležitější byla pro náš Champions team vrcholná soutěž v polském Štětíně. Tam se ve dnech 10.–13. 9. 2020 konal
2. světový pohár WUKF. Do Štětína vycestoval náš team jako součást České asociace
okinawského karate a kobuda. Soutěž se
konala ve všech kategoriích WUKF. I přes
omezení, která působí nemoc covid, proběhlo více než 2000 startů. Naše asociace
získala celkem 77 medailí, z toho 28 zlatých,
27 stříbrných a 22 bronzových. V celkovém
hodnocení jsme se umístili na 2. místě.
Závodníci Champions teamu se na tomto
úspěchu podíleli ziskem 12 zlatých, 7 stříbrných a 6 bronzových medailí. I když si vážíme zisku každé medaile, z výčtu je vidět, že
vybojovat 1. místa je pro nás prioritou.
I přes špatnou situaci s epidemií v České republice se podařilo 3. 10. uspořádat
soutěž Czech Open CAOKK v Karlových
Varech. Organizátoři počítali s nižší účastí,
ale i přesto se sjela dostatečná konkurence.
Závodníci Champions teamu si vedli dobře
a celkovým počtem 5 zlatých, 7 stříbrných
a 8 bronzových medailí vybojovali i pr vní
místo v týmech. Kdybych měl popisovat detailně každý medailový zápas, zabralo by mi
to při tomto počtu medailí celou knihu, chci
v tomto článku pouze stručně informovat
o výsledcích našeho teamu na mezinárodní úrovni. Pokud máte zájem o podrobné
informace, navštivte náš facebook nebo
stránky www. http://www.karate-champions.
cz/o-nas/, zde najdete více informací.
Děkujeme našim závodníkům a trenérům
za reprezentaci, ale i městu Chodov, Karlovarskému kraji, sponzorům a rodičům závodníků za podporu, kterou dostáváme.

Jiří Nosál, trenér
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Volejbal
Výborně v extralize

Po netradičním ukončení minulé sezóny a náročné letní přípravě odjela družstva juniorek a kadetek k
prvním zápasům této sezóny. Ve dnech 31. srpna a
1. září jsme se zúčastnili velmi prestižního volejbalového turnaje v Českých Budějovicích. Na již 11. ročníku jsme opět potvrdili dobrou pověst chodovského
volejbalu, když naše juniorky skončily celkově na
čtvrtém místě a družstvo kadetek tento turnaj v konkurenci osmi extraligových družstev vyhrálo a odvezlo si pohár primátora města Českých Budějovic.
Ostrý start sezóny 2020/2021 začal pro družstva
začátkem října. Klub BVC Chodov nakonec pořádal oba extraligové kvalifikační turnaje. Ve dnech
3.–4. 10. se v chodovské sportovní hale utkalo družstvo kadetek s týmy ze Střešovic, Plzně, Uherského
Hradiště a Havlíčkova Brodu. Po dvoudenním zápolení obsadily celkově první místo. Tento turnaj
byl odehrán ještě za podpory omezeného počtu
diváků, kteří zejména při závěrečném zápasu o první místo ve skupině s týmem Střešovic hodně svým
fanděním pomohli.
O týden později jsme narychlo v chodovské hale
zorganizovali kvalifikační turnaj i pro juniorky. Bohužel už bez podpory diváků a za velmi přísných
hygienických podmínek. Za účasti družstev z Plzně,
Lanškrouna a Vysočiny se naše děvčata s celou situací vypořádala náramně a po vzoru kadetek celý
turnaj vyhrála. Také ony ve své kategorii postoupily
do první skupiny.
Velké poděkování patří pracovníkům a vedení
města Chodova, které nám umožnilo tyto dva turnaje v této nelehké době uspořádat.

Svou soutěž se také povedlo rozehrát družstvu
starších žákyň, které se zúčastnily kvalifikace ČP a
prvních tří kol první ligy kadetek. Výsledkově se holkám podařilo postoupit do první skupiny v ČP starších žákyň. V lize se zatím moc nedaří a po jednom
vítězství a sedmi prohrách je družstvo průběžně na
posledním místě své skupiny. Je nutno ovšem dodat,
že tuto soutěž kadetek hrají výhradně starší žákyně.

Bohužel tak jako v minulé sezóně byly všechny
soutěže pozastaveny, a tak čekáme, co bude dál.
O dalším dění na volejbalovém poli Vás samozřejmě
budeme informovat.
Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zápasy
a další aktuální informace můžete sledovat na oficiálních stránkách Českého volejbalového svazu nebo
na facebookových a internetových stránkách BVC
Chodov.
Ladislav Zapf

Fotbal

Výsledky zápasů Spartaku Chodov

Fotbalové soutěže se načas nadějně rozběhly,
takže můžeme čtenáře seznámit s dalšími výsledky našich družstev.
„A“ muži (krajský přebor):
Sp.Chodov – Hroznětín 1:3
Nová Role – Sp.Chodov 2:4
Sp.Chodov – Lomnice 4:1
Nejdek – Sp.Chodov 6:1
„B“ muži (1. B třída):
Sp.Chodov – Král.Poříčí „B“ 2:3
Křižovatka – Sp.Chodov odloženo
Sp.Chodov – Plesná 3:2
Jiskra Aš – Sp.Chodov 6:0
Starší žáci (okresního přebor):
Sp.Chodov – Habartov 4:0
Nová Role – Sp.Chodov odloženo
Sp.Chodov – Kraslice 0:1
Lomnice – Sp.Chodov 8:3
Mladší žáci (okresním přebor):
Citice/Krajková – Sp.Chodov 2:18
Staré Sedlo – Sp.Chodov 3:9
Sp.Chodov – Kraslice/Jindřichovice 7:4
Sp.Chodov – Vintířov 30:0
Kynšperk – Sp.Chodov 0:17
Starší přípravka „A“ (krajská soutěž):
Sp.Chodov – Hv.Cheb „B“ 23:0
Horní Slavkov – Sp.Chodov 12:6
Sp.Chodov – Sedlec 4:5
Sp.Chodov - Kadaň 4:6
Starší přípravka „B“ (okresní přebor):
Sp.Chodov – Lomnice 2:10
Sp.Chodov – Citice 2:8
Sp.Chodov - Bukovany 6:9
Bohužel v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje byly kvůli vládním opatřením fotbalové soutěže přerušeny. Je otázkou, kdy a jestli vůbec se
budou zbývající podzimní zápasy dohrávat.
Přejeme všem Chodovákům v tomto pro všechny nelehkém období pevné zdraví a těšíme se na
setkání v „lepších časech“.
Jaroslav Pinc
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Šárka Úklidová služba
Úklid bytových jednotek a rodinných domů
Úklid kancelářských a nebytových prostorů
Úklid společných prostor panelových domů

Šárka Obdržálková

724 302 512
sarkahostalkova@tiscali.cz
Palackého 709, Chodov 357 35

Uzávěrka
prosincového čísla
16. listopadu 2020

Město Nové Sedlo pronajme v přízemí
budovy městského úřadu lukrativní
nebytový prostor o celkové výměře
144,24 m² se sociálním zázemím
a kuchyňským koutem.
Prostor je k dispozici okamžitě
na dobu neurčitou.
Další informace a objednání prohlídky
nebytového prostoru
na tel. č. 352 358 131 paní Alena Nováková

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
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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

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE
NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH
PO–PÁ 8.00–13.00 14.00–17.00
Na Cechu 110, Mírová u Karlových Varů
tel. 777 590 686
email: libor.bracek@seznam.cz

PŮJČ
SI MĚ
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Út-St: 8-12,14-16:00h
Čt-Pá: 8-12,14-16:30h
So: 8-11h

Karlovarsko
º
POMUŽEME
VÁM
S PRODEJEM I PRONÁJMEM
VAŠÍ NEMOVITOSTI
f.dvorak@reality11.cz

+420 603 880 965

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

Autoservis Šimek
Připravte svůj vůz na zimu
Kompletní pneuservis

Husova 101, Chodov

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

30

Placená inzerce

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

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

ZDE

JE MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT
ceník s rozměry inzerce na www.kasschodov.cz
tel. 352 352 422, 721 657 791
zpravodaj@kasschodov.cz

VSAĎTE NA
KVALITU
PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

OTHERM SOKOLOV

Bendlova 572, T: 603 211 229
E-mail: sokolov@otherm.cz
www.otherm-sokolov.cz
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MĚŘENÍ ZRAKU
U Porcelánky 1017, Chodov, tel.: 777 912 551
Akce platí od 1. 11. 2020 do odvolání.

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