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05. 01.   Tříkrálová sbírka 
12. 01.   Slavnostní zahajovací koncert ZUŠ Chodov
29. 01.   Akvatrhy
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5. 1. 2022 v ulicích města Chodova

8. 1. 2022 ve Staré Chodovské

5.-10. 1. 2022 možnost přispět do pokladničky 
na podatelně MÚ a v kostele Sv. Vavřince 

on-line příspěvky na www.trikralovasbirka.cz 



Loni jste, pane sta-
rosto, na tomto místě 
říkal, že rok 2020 byl 
nejpodivnějším rokem, 
co jsme kdy prožili. Jak 
nazvete rok 2021?

Uplynulý rok bych 
nazval rokem návratu 
k  normálu.  Byť  i  tento 
rok byl pandemií pozna-

menaný, naučili jsme se s tou nezvyklou situací žít, 
a většina roku 2021 tak proběhla víceméně normál-
ně. Nebo alespoň přiměřeně situaci. Chtěl bych na 
tomto  místě  moc  poděkovat  všem  chodovským 
zdravotníkům, hasičům, policistům i strážníkům za 
jejich službu v uplynulých dvou letech. A rozhodně 
bych chtěl také vyzdvihnout práci všech dobrovol-
níků, kteří v Chodově zajišťovali provoz očkovací-
ho centra a naočkovali několik tisíc obyvatel nejen 
z Chodova, ale i z širokého okolí.

Co se v uplynulém roce podle vás v Chodově 
povedlo?
Na prvním místě je to rozhodně dokončení jed-

né z největších investic za poslední roky – nové bu-
dovy základní umělecké školy. Z toho mám oprav-
du velkou radost hned z několika důvodů. Nejenže 
se nám podařilo poprvé v historii dostat pod jednu 
střechu  všechny  umělecké  obory  naší  zušky,  ale 
hlavně  jsme  zachránili  jednu  z  nejstarších  budov 
v našem městě a staré škole jsme vdechli nový ži-
vot. Osobně jsem velmi rád i za dokončení obnovy 
sídliště v Tovární ulici. Byla to náročná a nákladná 
investice, která trvala tři roky a stála bezmála čtyři-
cet milionů korun. Vnímám toto sídliště jako první 
vlaštovku, protože podobnou generální opravu by 
si zasloužily postupně všechny části našeho města. 
V tuto chvíli už pracujeme na projektových doku-
mentacích pro další ulice. Například tzv. starou Hu-
sovku nebo velké sídliště v ulicích Jiráskova, Čap-
kova a 9. května. Tyto dvě velké  investice a  jejich 
dokončení vnímám jako opravdu pozitivní.

Jak se současná doba promítla do hospoda-
ření města a s jakým rozpočtem jdeme do roku 
2022?
Je  nutné  zdůraznit,  že Chodov  je  dlouhodobě 

finančně velmi zdravé město, což dokazuje i to, že 
většinu investičních akcí platíme „ze svého“ a nepo-
třebujeme si brát úvěry. I v tomto roce je městský 
rozpočet  plánován  jako  vyrovnaný  a  to  považuji 
v současné situaci za velmi rozumné. Nevíme, jaké 
bude  mít  město  v  roce  2022  příjmy,  takže  jsme 

byli i v plánování opatrnější. Pokud se během roku 
ukáže, že jsme na tom jinak, než jsme čekali, jsme 
připraveni rozpočet upravit podle situace. Celkově 
budeme v příštím roce hospodařit s příjmy ve výši 
necelých 300 milionů korun a z toho plánujeme dát 
přibližně 70 milionů na investiční akce. Většinu pro-
středků, stejně jako to je i v rodinných rozpočtech, 
město dá na nutné výdaje – energie, údržba budov, 
zaměstnanci města a podobně.

Kolik peněz je určeno na investice a jaké po-
važujete za nejdůležitější?
Jak jsem řekl, v roce 2022 plánujeme proinvesto-

vat 70 milionů korun. Je to méně než v minulém 
roce, a  to především z důvodu nejistoty ohledně 
příjmů. Z velkých akcí musím na prvním místě určitě 
zmínit výstavbu nové městské knihovny za poliklini-
kou, na kterou máme vyhrazenou téměř polovinu 
investičních prostředků. Ta by měla být hotová na 
podzim tohoto roku a polovinu peněz na  její vý-
stavbu jsme získali z dotačních prostředků na rege-
neraci brownfieldů.
Na knihovnu se moc těším a jsem rád, že ve měs-

tě tím vytvoříme nové kulturní a společenské cent-
rum. Další peníze plánujeme investovat do budovy 
2. ZŠ, kde dojde k výměně elektroinstalace a dílčí 
rekonstrukci  jedné ze dvou budov školy. Na hřišti  
u této školy také vyroste nové dětské hřiště pro nej-
menší děti v ceně tří milionů korun. 
Významnou  částí  našich  plánů  je  také  tvorba 

projektových  dokumentací.  To  jsou  takové  naše 
jízdní řády, podle kterých pak provádíme význam-
né investice ve městě. Teprve díky projektům může-
me žádat o stavební povolení a také hledat vhod-
né dotace na jednotlivé stavby. V roce 2022 takto 
chceme připravit projektové podklady pro tolik po-
třebný chodník na Bílou vodu, chodník v Hrnčířské 
ulici, ale také celou řadu projektů a studií parkování 
v ulicích U Koupaliště, Boženy Němcové a dalších.
V neposlední řadě budeme v roce 2022 realizo-

vat chodník k nové budově vlakového nádraží, kte-
rou by České dráhy měly začít stavět v tomto roce.

Co bude muset Chodov odložit? 
Bohužel nejistota ohledně daňového plnění, ale 

také nárůst cen energií nás donutily některé inves-
tiční akce pozastavit, ačkoliv jsme je slibovali reali-
zovat už v uplynulém roce.
 Jde například o silnici ve Vančurově ulici a od-

vodnění přilehlých garáží. Zde je situace velmi špat-
ná a já osobně doufám, že se nám podaří najít co 
nejdříve prostředky na celkové vyřešení celé lokality.
� Pokračování�na�straně�7

Investicí roku 2022 bude nová knihonva
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Změna v odpadech se týká 
i podnikatelů
  Zapojení  do  systému  tříděného  odpadu  pro 

podnikající fyzické a právnické osoby
Právnické a podnikající fyzické osoby (PO, PFO), 

které  při  své  nevýrobní  činnosti  produkují  odpad, 
mají  za  povinnost  zajistit  likvidaci  tohoto  odpadu  
u oprávněné osoby.
Změnou  v  novém  zákoně  o  odpadech  je  po-

vinnost mít ve své provozovně nádoby na tříděný 
odpad pro své zaměstnance i zákazníky. Týká se to 
především plastu, papíru, skla a biologického odpa-
du rostlinného původu. 
Pokud  podnikatelský  subjekt  využívá  „obecní“ 

nádoby na tříděné odpady (nádoby na plast, papír, 

Koeficienty pro přiznání daně 
z nemovitých věcí
Vlastníci nemovitostí a pozemků musí každoročně 

zaplatit daň z nemovitých věcí. Při pořízení nemovi-
tosti během roku 2021 je potřeba vyplnit a odevzdat 
daňové přiznání do konce ledna 2022. Pro správný 
výpočet  uvedené  daně  je  nutné  znát  koeficienty, 
kterými se násobí základní  sazba daně. Podle zá-
kona o dani z nemovitých věcí je pro město Cho-
dov určen dle počtu obyvatel koeficient 2,0. Město 
Chodov využilo zákonnou možnost a pro některé 
jednotlivé  části  obce  obecně  závaznou  vyhláškou 
č. 6/2017 tento koeficient snížilo o jednu kategorii. 
Zde  je přehled koeficientů platných pro  jednotlivá 
katastrální území (dále jen „k. ú.“):
1) Stavební pozemky:
k. ú. Dolní Chodov    2,0
k.  ú.  Stará Chodovská  a Dolní Chodov  –  část 
Chranišov-Osada    1,6
2) Zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky:
k. ú. Dolní Chodov    2,0
k.  ú.  Stará Chodovská  a Dolní Chodov  –  část 
Chranišov-Osada    1,6
3)  Garáže vystavěné odděleně od budov 
obytných domů a u zdanitelné jednotky, jejíž 
převažující část podlahové plochy je užívána 
jako garáž:
celé území města Chodov   1,5
4) Zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky 
užívané pro podnikatelskou činnost:
celé území města Chodov   1,5
Koeficient  pro  přiznání  daně  z  nemovitých  věcí 

lze  vyhledat  také  na  Daňovém  portálu  Finanční 
správy České republiky v sekci Dokumentace.

 Hana Zapfová, vedoucí�OŠKV
Nejlepší sportovci roku 
Město Chodov oceňuje nejlepší sportovce již té-

měř 30 let. V roce 2020 bohužel tuto dlouholetou 
tradici přerušila koronavirová pandemie, která téměř 
zastavila veškeré sportovní dění. Letos byla situace 
příznivější. Sportovci se mohli, i když zpočátku roku 
jen omezeně, účastnit svých závodů i turnajů. S kon-
cem roku se tedy uzavírá  i další sportovní sezona. 
Sledovali jste v uplynulých dvou letech úspěchy cho-
dovských sportovců? Pomozte nám s výběrem těch, 
kteří si ocenění Sportovec roku 2020-2021 zaslouží.  
Své návrhy nám, prosím, předejte do 20. ledna 2022. 
Pro tyto účely využijte formulář, který naleznete na 
webových stránkách města (https://www.mestocho-
dov.cz/radnice/formulare/?type=OŠKV).  V  listinné 
podobě si můžete  formulář vyzvednout na odbo-
ru školství, kultury a vnitřních věcí Městského úřadu 
Chodov, kam také adresujte své návrhy, nebo je za-
šlete mailem na adresu: pivkova@mestochodov.cz

 Hana Zapfová, vedoucí�OŠKV

sklo, nápoj. karton a kov), které jsou rozmístěny po 
městě Chodov, dopouští se přestupku. Tyto nádo-
by jsou dle platné legislativy určeny pro obyvatele 
obce, nikoliv pro podnikatelské subjekty. Do systé-
mu tříděného odpadu se mohou podnikatelé za-
pojit pouze na základě uzavřené smlouvy s městem 
Chodov. Smlouvu s městem může uzavřít každá PO, 
PFO, která nemá možnost  umístit sběrné nádoby 
na tříděné složky odpadu ve svých provozovnách 
nebo místě podnikání    (papír,  sklo,  nápoj.  karton, 
plast, kov), dle těchto kategorií podnikání:
a) Podnikání v místě bydliště malého rozsahu  

(např. účetnictví,  výuka…) – do 10  l odpadu  týdně 
/550 Kč vč. DPH ročně
b)  Podnikání středního rozsahu    (např.  kan-

celáře,  služby,  nepotravinové  prodejny,  nebytové 
prostory v panelovém domě…) – do 30  l odpadu 
týdně/1 370 Kč vč. DPH ročně
c) Podnikání ostatní  –    do  60  l  odpadu  týd-

ně/2750 Kč vč. DPH ročně
Co má tedy PO nebo PFO udělat?
V případě, že nemáte uzavřenou smlouvu s jinou 

oprávněnou osobou – svozovou společností na od-
voz tříděného odpadu – a máte zájem o zapojení 
do systému města,  na stránkách města si vytiskněte 
formulář „Žádost o zapojení do systému“, vyplňte jej 
a bude s Vámi uzavřena smlouva.  
Dotazy na tel. čísle 352 352 204, nebo e-mail sta-

chova@mestochodov.cz, nebo osobně v kanceláři 
úřadu č. dveří 203.

Martina Stachová, odbor�správy�majetku�města
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Rada ocenila Evu Bělohlávkovou

Cenu  Rady  města  Chodova  převzala  v  prosin-
ci z rukou starosty Patrika Pizingera a místostarosty 
Luďka Soukupa paní Eva Bělohlávková. Mimořádné 
ocenění získala mimo jiné za obětavou a nezištnou 
pomoc obyvatelům města a okolí v době pandemie 
při zajištění testování.
Jako zdravotnice začala pracovat už v 60. letech. 

Do chodovské polikliniky nastoupila v roce 1970 a od 
té doby je její pevnou součástí, stejně tak jako zdra-
votního systému v Chodově. Na odběry krve do la-
boratoře Evy Bělohlávkové chodí už několik generací 
nejen místních obyvatel.
„A  k  tomu  všemu má  velké  srdce.  I  když  sama 

nemá ráda, když se o  tom mluví. V  letošním roce 
koupila naší hasičské jednotce jako sponzorský dar 
nové zásahové přilby za mnoho desítek tisíc korun 
a pomohla jim zakoupit i vybavení pro novou čtyř-
kolku.  Podporuje  chodovské  spolky  a  organizace 
a nikdy o tom nemluví. Prostě proto, že to považuje 
za samozřejmost,“ popsal svou zkušenost s Evou Bě-
lohlávkovou starosta Chodova Patrik Pizinger.
Cenu rada města udělila teprve počtvrté. Před lety 

ji získali publicista a redaktor časopisu Stopař Ladislav 
Frank Nykl, historik města a shodou okolností vnuk 
Evy Bělohlávkové Miloš Bělohlávek a předseda cho-
dovské organizace ČSOP Jan Svoboda.   (mák)

Eva Bělohlávková při převzetí Ceny Rady města Chodova. |Foto: Martin Polák

Radost je dobrý tmel
Děkujeme všem našim  sponzorům a přízniv-

cům za podporu v roce 2021. 
Zvláštní  poděkování  patří  městu  Chodov  

a paní Mgr. Bělohlávkové. 
Přejeme Vám rok plný povzbuzení.
� Středisko�Jestřáb�Chodov

Poděkování neznámému dárci
Odbor  sociálních  věcí by  touto  cestou  rád 

poděkoval  neznámému  dárci,  který  věnoval 
nemalý  finanční  obnos  pro  rodinu,  která  se 
ocitla v tísni. Žijeme v nelehké době, stále nás 
provází nejistota, ke které přispívají i korona-
virová  opatření,  občané  bojují  s  nezaměst-
naností,  s  dluhy,  trápí  je  neutěšené  rodinné 
vztahy. I proto je třeba velmi ocenit milé ges-
to dárce, které je neobvyklé, ovšem o to více 
milé. 
Za  celý  kolektiv  sociálního  odboru,  včetně 

pečovatelské  služby,  přejeme  všem  pohodu 
a zejména pevné zdraví do následujícího roku.
Mgr.�Eva�Virtelová, vedoucí�sociálního�odboru��
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Kulturní servis

Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

V Chodově se od 
počátku roku 2022 
mění dosavadní 
systém odpadové-
ho hospodářství, 
kde se mimo jiné 
klade důraz na tří-
dění odpadu včet-
ně toho biologic-
kého. Budou mít 

obyvatelé města a lidé v panelových 
domech dostatek nádob, kam biologic-
ký odpad ukládat? 
Téma  odpadové  hospodářství  se  bude 

v příštích letech stále více promítat do na-
šich životů. Každou chvíli  je nám připomí-
náno,  že  se  pomalu,  ale  jistě  blíží  konec 
skládkování a že po roce 2030 bude mož-
né uložit na skládku pouze malé množství 
nevytříděného  odpadu.  Jednou  možností 
města  by  bylo  sedět  se  založenýma  ru-
kama  v  klíně,  nic  nedělat  a  každý  rok  za-
těžovat městský  rozpočet  neustále  větším 
finančním nákladem na svoz odpadu. S ko-
legy zastupiteli jsme se rozhodli jít druhou 
cestou, a to již nyní se snažit vyprodukovat 
co nejméně komunálního odpadu.
Proto  došlo  ke  změně  v  systému  od-

padového  hospodářství,  kdy  se  obracíme 
s  prosbou  o  pomoc  na  všechny  chodov-
ské občany. A bez vašeho přispění se nám 
to nepodaří. Každý občan v našem městě 
by měl  platit  pouze  za  komunální  odpad, 
který  skutečně vyprodukuje. Město  se za-
vazuje  posílit  množství  nádob  v  odpado-
vých  hnízdech  či  zvýšit  četnost  svozu  již 
osazených  nádob.  Velkým  překvapením 
pro nás byl výsledek analýzy odpadu, která 
proběhla  v  minulém  roce.  Ukázalo  se,  že 
v  největší  míře  končí  v  komunálním  od-
padu  kuchyňský,  biologicky  rozložitelný 
odpad. V  letošním  roce bychom se všich-
ni  proto  měli  zaměřit  především  na  ten-
to  druh  odpadu.  Ze  strany  města  dojde 
k posílení nádob na biologicky rozložitelný 
odpad.  Dále  plánujeme  dodat  do  každé-
ho  bytu  sadu  malé  nádoby  na  bioodpad 
a  ekologicky  nezávadných,  rozložitelných 
pytlíků. Na přelom měsíce února a března 

Termíny svatebních obřadů
 Chodovská radnice stanovila oficiální termíny 

svatebních obřadů na rok 2022. Podle všeho jich 
bude jedenáct.
Město nabízí  tři  oficiální místa,  kde  si mohou 

snoubenci  říci  své  „ano“.  Kromě  obřadní  síně  
a přilehlé zahrady to je farní zahrada v těsné blíz-
kosti dominanty města, kostela svatého Vavřince. 
Po domluvě  lze zajistit obřad i na  jiném důstoj-
ném místě.
Počet  svateb  v  Chodově  v meziročním  srov-

nání  poklesl.  Zatímco  v  roce  2020  jich matrika 
evidovala 40 (včetně tří ve Vintířově, který spadá 
pod matriční  obvod  Chodova),  v  roce  2021  se  
k  poslednímu  listopadu  konalo  33  obřadů  
(z toho 1x Vintířov).
Termíny svatebních obřadů v roce 2022:

leden  22. 1. červenec   16. 7. 
únor   26. 2.  srpen  20. 8.
březen 12. 3. září  10. 9. 
duben  9. 4. říjen z důvodu konání voleb
     do ZM není termín stanoven
květen  21. 5.  listopad  12. 11. 
červen   4. 6.  prosinec  10. 12.

V uvedených termínech se konají svatební ob-
řady pouze ve výše uvedených místech určených 
obcí pro konání slavnostních obřadů. 
V  těchto dnech  se nekonají obřady na  jiném 

vhodném místě ve správním obvodu matričního 
úřadu Chodov.   (mák)

připravujeme  distribuci  těchto  setů  do 
všech domácností obývajících byty v pane-
lové  zástavbě.  A  na  tomto místě  bych  se 
chtěl obrátit  s prosbou na vás. Pro vlastní 
roznos bude potřeba  sehnat  řadu dobro-
volníků, kteří nám s touto akcí ve svém vol-
ném čase,  avšak  za úplatu pomohou. Pro 
více  informací  se  prosím  obraťte  na  paní 
Nehybovou,  tel.  352 352 202,  e-mail:  ne-
hybova@mestochodov.cz.  Předem  děkuji 
všem  za  snahu  pomoci  řešit  odpadovou 
problematiku,  všem,  kterým  není  život-
ní  prostředí  lhostejné.  Lidská  společnost 
vyprodukuje  vždy  odpad  a  je  nesmysl  si 
myslet, že tomu někdy bude jinak. Je však 
v  našich  možnostech  se  snažit  odpad  co 
nejvíce vytřídit a neukládat vše na skládku, 
což se rovná tomu,  nechat veškerý odpad 
ukládat pod zem.  (mák)
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Pokračování�rozhovoru�ze�strany�3
Stejně tak jsme odložili i některé opravy a investi-

ce v budově KASSu, kterou postupně opravujeme 
v posledních letech, a také jsme z rozpočtu museli 
vypustit  i  některé  plánované  studie  a  projektové 
dokumentace.

Věčným tématem je parkování ve městě. 
Počet míst pomalu, ale jistě narůstá, přibydou  
i letos? 
Parkování  jsem  se  obšírně  věnoval  v  loňském 

rozhovoru. Psal jsem, že v našem městě se plánují 
dvě velkokapacitní parkoviště, a já mám velkou ra-
dost, že v obou případech došlo k dalšímu posunu. 
Jednak  jde  o  parkoviště  v  ulici  U  Koupaliště,  kde 
by mělo vzniknout parkovací stání na místě lesíku 
mezi sídlištěm a teplovodem. Zde se nám po deseti 
letech konečně podařilo dotáhnout do závěrečné 
fáze výměnu pozemků s Lesy ČR a věřím, že v roce 
2022 bude pozemek konečně náš. Už teď pracu-
jeme na přípravě projektové dokumentace a kreslí-
me  různé možnosti,  jak by v  tomto místě mohlo 
parkoviště vypadat. Stejně tak bychom zcela nově 
upravili celou přilehlou část ulice U Koupaliště, kde 
by došlo  k  vytvoření  parkovacích míst  a  novému 
položení vozovky.
Druhým  velkým  plánovaným  parkovištěm  jsou 

parkoviště  v  lokalitách  Vítězná,  Říjnová,  Příční  
a 1. máje. Zde by mělo vzniknout 160 nových par-
kovacích míst. Zrovna v prosinci jsme se sešli s oby-
vateli  celého sídliště a diskutovali  jsme o  různých 
možnostech řešení  těchto parkovacích ploch. Ko-
nečné rozhodnutí – zda zde parkoviště chtějí, nebo 
nechtějí  –  pak  bude  na  samotných  obyvatelích 
jednotlivých ulic. Hned zkraje roku budeme pokra-
čovat v jednání s předsedy SVJ, kam bude přizván  
i projektant.
Tato  dvě  parkoviště  jsou  momentálně  nejblí-

že  realizaci  a  jedná  se z dlouhodobého pohledu  
o jedny z mála volných ploch, kde mohou nějaká 
větší parkoviště vzniknout. Jinak půjde už vždy jen 
o jednotky, maximálně desítky míst, která vzniknou 
úpravami a rekonstrukcí sídlišť a stávajících parko-
višť.

Obyvatelé jsou z řady vládních opatření už 
unavení, vyhlíželi slibovanou tečku za covidem. 
Jaký je váš pohled do nejbližší budoucnosti? 
Nechci si hrát na proroka. Osobně jsem si myslel, 

že ani ta současná podzimní/zimní vlna už nepřijde 
s takovou razancí. Ale věřím, a byl bych rád, kdyby 
se to splnilo, že rok 2022 bude klidnější a pozitiv-
nější než dva roky, které máme za sebou. Věřím, že 
by si to zasloužil každý z nás.

Už více jak rok působíte jako krajský radní. 
Můžete s odstupem času říci, jak zvládáte práci 

pro kraj a zároveň i město?
Nemá  smysl  zastírat,  že  je  to  časově  náročné, 

většinou  na  úkor  mého  volného  času  a  někdy 
i rodiny, která mě ale naštěstí v mojí práci úžasně 
podporuje.  Na  druhé  straně,  souběh  těch  dvou 
funkcí umožňuje  řešit některé věci mnohem snáz 
a efektivněji, než kdybych na kraji nebyl. Jako pří-
klad mohu uvést přípravu výstavby  silničního ob-
chvatu města,  který  odvede  z Chodova dopravu 
související s polygonem BMW i budoucími projekty 
SUAS GROUP. K dalším patří  také  řešení budouc-
nosti chodovského gymnázia, nebo aktuálně třeba 
dopravní obslužnost, tedy hlavně autobusové spo-
jení do našeho města. Samozřejmě že bych takové 
věci mohl řešit, i kdybych byl jen starostou, ale bylo 
by to podstatně složitější a ve výsledku možná i ča-
sově ještě náročnější.

V roce 2022 vám končí volební období, plá-
nujete obhajobu křesla starosty? 
Ano, určitě. I přes své momentální angažmá na 

kraji, kterému věnuji velké množství energie a práce, 
tak pořád považuji práci pro Chodov a jeho obyva-
tele za prioritu. Společně s kolegy máme rozdělané 
velké množství práce,  kterou bych  rád dotáhl do 
konce. V tomto směru jsem opravdu pyšný na tým, 
který na radnici máme, a na to, jak se na všechny 
mohu  spolehnout.  Bez  pana  místostarosty,  který 
mne  v  mnoha  směrech  momentálně  zastupuje, 
bez tajemnice, radních, zastupitelů i úředníků, bez 
těch všech bych si nikdy nemohl dovolit pracovat 
pro město i pro kraj současně. Takže ano, společně 
se svými kolegy bychom rádi obhájili výsledky naší 
práce v podzimních komunálních volbách.

Našel jste v posledních měsících čas na běhá-
ní, kolik máte v nohách kilometrů?
Méně než bych si přál. Odhaduji to za letošní rok 

zhruba na 2 000 kilometrů. Na běhu je skvělé, že se 
dá jako jeden z mála sportů dělat skoro kdekoliv. 
Výborně  si  u něj  vyčistím hlavu od starostí  i pro-
blémů a zároveň si udržuji i nějakou kondici. A to 
říkám  jako  člověk,  který  nikdy  nebyl  žádný  extra 
sportovec. Ale zcela vážně, nebýt běhání, asi bych 
ty schůzovací a  jednací maratony na úřadě fyzic-
ky nedal. Navíc, i když moje běžecké začátky byly 
hodně bolavé, dnes mě běhání i neskutečně baví. 
A výhody má i ze starostenské pozice - díky běhání 
mám totiž dobrý přehled o městě.

Co byste popřál Chodovákům do roku 2022?  
Přál bych nám všem hlavně pohodu a klid. Aby-

chom dokázali  být otevření  každému  jinému ná-
zoru a dokázali ke všemu přistupovat s úsměvem 
a nadhledem. Protože poslední dva roky vyčerpaly 
duševní síly nás všech a musíme začít znovu budo-
vat důvěru mezi lidmi. Tak ať nám to jde!   (mák)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v lednu
V ospalém začátku roku už  každý zahrád-

kář  přemýšlí,  co  v  nastávajícím  roce  bude 
vysévat,  pěstovat,  a  zajímají  ho nové odrů-
dy  rajčat, paprik, okurek, brambor a ostatní 
zeleniny  nebo  ovoce.  Přesto  některé  druhy 
zeleniny přehlíží, nebo je vůbec nezná a sto-
jany s nimi  jenom míjí, proto některé z nich 
uvedeme. 
Salátová čekanka byla vždy velmi oblíbená, 

jak už název napovídá, do salátů, protože se 
nechá sklízet celý rok, včetně zimních měsí-
ců. Je velmi chutná, obsahuje velice mnoho 
vitamínů,  hlavně  inulin,  proto  je  vhodnou 
potravinou pro diabetiky. 
Kadeřávek neboli kapusta kadeřavá je dal-

ší celoroční zeleninou. Od běžné kapusty se 
liší  vysokým  košťálem  (až  25  cm),  má  vel-
mi kadeřavé  listy, které se dají ulamovat po 
jednotlivých  listech  a    pomalu  zpracovávat. 
Představuje  vydatný  zdroj  kyseliny  listové, 
vitamínů  a minerálních  látek.  Vysévá  se  od 
dubna  do  srpna  a  sklízí  od  konce  října  až 
do začátku března. Přestože můžeme sklízet 
listy  i za mrazu, musíme  je uložit do chlad-
né místnosti a nechat pozvolna rozmrznout. 
Právě po přejití mrazem získávají svou typic-
kou lahodnou chuť.
Polníček  neboli  polní  salát,  se  správným 

botanickým názvem kozlíček jarní, by si měl 
najít místo na každé zahrádce,  třeba někde 
v koutku. Vysévá  se brzy na  jaře a  sklízí  až 
do prvních podzimních mrazů, ale  sázet  se 
může i v září a užívat ho v zimě, nebo brzy 
na jaře. Je třeba ho však proti zvláště silným 
mrazům zakrýt slámou nebo netkanou tka-
ninou. Je  velkým zdrojem vitamínu C v prv-
ních  jarních měsících, kromě  toho obsahuje 
i  provitamín  A  a  kyselinu  listovou.  Polníček 
může nahradit klasický salát, ale dá se použít 
stejně jako špenát, a to po celou zimu.
Řeřichu zahradní známe  jako malou rost-

linku v květináčku na parapetu okna, která se 
dá    nakrájet  na  chleba  s máslem.  Jedná  se 
však o rostlinu 30–60 cm vysokou, s modro-
zelenými řapíkatými listy, které sklizené před 
květem v čerstvém stavu mají příjemnou na-
hořklou chuť. Kvete bíle v červnu až červenci 
a zpracováváme ji stejně jako ostatní listovou 
zeleninu  na  saláty,  mícháme  s  rajčaty,  čer-
venou řepou nebo hlávkovým salátem. Listy 
kromě vitamínů C1, B1 a K obsahují kyselinu 

listovou a léčivě působí proti zánětům ledvin 
a močových cest.
Při  rozhodování,  co,  jak  a  kdy  pěstovat, 

přesto nesmíme zapomenout zajít na zahra-
du a podívat se na stromy a keře. Peckovin si 
zatím nevšímáme, ale můžeme začít s řezem 
a  průklestem  drobného  ovoce  a  přehuště-
ných a přestárlých jádrovin. Nařežeme si kva-
litní zdravé rouby jádrovin a peckovin, popří-
padě řízky drobného ovoce pro zakořenění 
na  jaře.  Rány  vzniklé  řezem  nebo  mrazem 
zatřeme štěpařským voskem.
Nezapomeneme ani na okrasnou zahradu, 

zmlazujeme  příliš  vzrostlé  živé  ploty,  dobře 
vedené  jenom  sestřihneme.  Prořezáváme 
okrasné dřeviny a keře kromě těch, které mají 
již vyvinuté květní pupeny (například zlatice, 
šeřík, štědřec, slivoně). Při nedostatku sněhu 
a není-li zmrzlá půda, zalijeme okrasné stále 
zelené keře, jehličnany i listnáče.
Na  závěr  vám  místo  tradičních  pranostik 

posíláme dva staré recepty z uvedených ze-
lenin:

Kadeřávek dušený se smetanou
Listy  zbavíme  silných  žeber,  opereme  je  

a syrové umeleme na masovém strojku. Ci-
bulku usmažíme na tuku, přidáme mletý ka-
deřávek a podusíme jej.
Pak zaprášíme moukou a rozředíme výva-

rem, nebo vodou, přisolíme a nastrouháme 
muškátový  oříšek.  Podáváme  s  bramborem  
a před podáváním pokropíme smetanou.

Míchaný salát z řeřichy a mladého špenátu
Listy  obou  zelenin  nasekáme  a  přidáme 

najemno  nasekanou  cibulku  a  zelenou  pe-
trželku. Zeleninu posypeme mletými ořechy  
a  zalijeme  marinádou  připravenou  z  citro-
nové šťávy, oleje, cukru, soli a na závěr v ní 
rozmícháme trochu hořčice.

 zahrádkáři�Chodov

Vzpomínka
Dne 30. 1. to bude 20 

let, co nás opustil tatínek, 
dědeček a kamarád

Antonín Malina.
Kdo  jste  jej  znali,  vzpo-

meňte si s námi.
S�láskou�vzpomíná�rodina
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Historie staré budovy ZUŠ se pomalu, ale jistě uzavírá. Stěhovací firma v polovině prosince přemístila čtyři klavírní 
křídla a jedno pianino. Tyto nejtěžší a zároveň poslední nástroje převezla do nové krásné budovy, kterou si budete 
moci prohlédnout v rámci chystaného dne otevřených dveří ve středu 12. 1. 2022 od 14 do 17.30 hod. |Foto: M. Polák

To nejtěžší nakonec! Křídla jsou 
už v nové škole

Voda v Chodově mírně podraží
Obyvatelé  Chodova  si  od  roku  2022  připlatí 

za vodu. Vodohospodáři změnu cen oznámili už  
v závěru loňského roku.
„V  roce  2022  se  sazby  vodného  a  stočného 

bez DPH na území Vodohospodářského sdruže-
ní  obcí  západních  Čech  zvýší  o  6,9 %,“  uvedlo  
v tiskové zprávě Vodohospodářské sdružení obcí 
západních Čech, kam patří také Chodov.
Cena vody na území sdružení je dvousložko-

vá. První část tvoří platba za skutečně odebrané 
množství  vody,  druhou  pak  paušální  poplatek 
podle  velikosti  fakturačního  vodoměru.  Cena 
za odebraný (a odkanalizovaný) metr krychlový 
vody bude v roce 2022 celkem 79,46 Kč včetně 
DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný 
vodoměr bude 2 230 Kč za rok. K navýšení dojde 
i u ostatních poplatků za větší vodoměry.
„Vzhledem  k  současnému  růstu  cen  energií, 

surovin  i materiálů a s přihlédnutím k předpo-
kládanému vývoji inflace v roce 2022 jsme mu-
seli  přistoupit  k  navýšení  vodného  a  stočného 
na  území  členských  obcí  sdružení,  abychom 

udrželi  dosavadní  úroveň  služeb  a  zajistili  ne-
zbytné investice do obnovy, modernizace a do-
stavby  vodovodních  a  kanalizačních  systémů. 
I přes toto zvýšení však naše cena v roce 2022 
nadále zůstane hluboko pod celorepublikovým 
průměrem,“  vysvětlil  Alexandr  Žák,  předseda 
sdružení.
„V předchozích dvou letech jsme se potýkali  

s výrazným poklesem spotřeby vody způsobe-
ným pandemií covidu-19 a omezením ekono-
mické aktivity. Dnes je velmi obtížné odhadnout, 
jak se budou příjmy z vodného a stočného vy-
víjet v příštím roce. Při  investování se snažíme  
v  co  nejvyšší  míře  využívat  dotačních  titulů,  
k  tomu  však  potřebujeme mít  dostatek  vlast-
ních zdrojů na spolufinancování,“ doplnil Žák.
Více informací o cenách a investicích vodohospo-

dářského sdružení naleznete na www.vodakva.cz.
Zdražení  dodávek  tepla  pro  velkoodběratele 

a  průmyslové  podniky  už  avizovala  také  spo-
lečnost SUAS Teplárenská. Důvodem je podle ní 
skokový nárůst cen energií či pokračující růst cen 
emisních povolenek.   (mák)
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Bílé prodejní stánky na náměstí ČSM budou na svém místě ještě nejméně tři roky. Rada města ná-
jemcům o tuto dobu prodloužila smlouvy na pozemky pod stánky.
Chodov by rád okolí náměstí ČSM v budoucnu zrevitalizoval a už před lety si nechal na tento záměr 

zpracovat objemovou studii. Podle ní by se lokalita proměnila na lukrativní moderní městskou část. 
Pro případnou výstavbu by město hledalo vhodného investora.
„V průběhu následujících  let chceme pro  tento plán připravovat území.  Jedním z prvních kroků 

bude demolice staré základní umělecké školy,“ doplnil starosta Chodova Patrik Pizinger.
Prodejci v bílých stáncích v současné době nabízejí různý sortiment. Zákazníci tam najdou napří-

klad květinářství, papírnictví či textil.   (mák)

V bílých stáncích nakoupíte ještě tři roky

Město opět přidá cyklistům 
na krajský cyklobus
Chodov  opět  podpořil  oblíbený  cyklobus, 

který  vozí  turisty  s  koly po Karlovarském kra-
ji.  Radní  na  jeho  provoz  schválili  dvacet  tisíc 
korun.
Cyklobus  v  sezoně  nabízí  pět  základních 

tras. Ty zahrnují atraktivní místa a lokality v ce-
lém regionu.  Jedna ze zastávek  je  také přímo 
na chodovském autobusovém nádraží.  (mák)

Plavání seniorů 
Odbor sociálních věcí oznamuje seniorům města, 

že i v roce 2022 bude pokračovat plavání v Bazéno-
vém centru KV Aréna v Karlových Varech. Na plavání 
jezdíme vždy druhý čtvrtek v měsíci. Na  rok 2022 
jsou stanoveny tyto termíny: 13. ledna, 10. února, 

Bílé stánky na náměstí ČSM. |Foto: M. Polák Stánky by mohla nahradit tato výstavba.

Bílou vodu čekají změny
Vstup do  volnočasového areálu Bílá  voda by 

měl  v  blízké  budoucnosti  vítat  návštěvníky  ve 
zcela nové podobě. Na revitalizaci území, které 
je  dotčené  uhelnou  těžbou,  chce  město  získat 
peníze z  takzvané ekomiliardy. Záměr podpořili 
zastupitelé na svém prosincovém jednání.
Město  už  disponuje  studií,  která  komplexně 

řeší celý prostor pod Bílou vodou. Její autoři do 
návrhu začlenili další místa k stání pro automobi-
ly, novou zeleň, mobiliář a vstupní portál. Stávají-
cí pumptrack má doplnit nový skatepark.
Náklady jsou vyčísleny na zhruba 10,5 milionu 

korun, přičemž na Chodov, pokud uspěje s žá-
dostí o dotaci, připadne spolufinancování ve výši 
přibližně 1,5 milionu korun.   (mák)

10. března, 14. dubna, 12. května, 9. června,  
8. září, 13. října, 10. listopadu, 8. prosince.
Doba plavání je od 10.00 do 12.00 hod. Doprava je 

zajištěna autobusem, který odjíždí vždy v 9.30 hodin 
z  autobusového nádraží  v Chodově. Odjezd zpět 
od KV Arény je ve 12.15 hodin.
Odbor sociálních věcí si dovoluje požádat účast-

níky, aby si připravili přesně částku 90 Kč na vstupné, 
která  je  vybírána  přímo  v  autobuse  pro  urychlení 
odbavení při vstupu do bazénu. Doprava je zdarma. 
Těšíme se na Vaši účast.
� Petra�Hegenbartová, odbor�sociálních�věcí
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ZŠ Školní ulice

ZŠ Nejdecká ulice

V prosinci jsme nezaháleli
V  předvánočním  období  nás  provázela  celá 

řada akcí, exkurzí a činností, které žákům zpes-
třily výuku.
Stejně  jako  v  předchozích  letech  proběhl  na 

začátku  prosince  projektový  den  „Rozumíme 
penězům“.    Žáci  si  nejen  připomněli  některé 
poznatky z předchozích ročníků a běžné výuky, 
ale  třeba  druháci  si  vypočítali  spoustu  příkladů 
a úloh s penězi a vyzkoušeli si i nakupování v ob-
chodě. Nejvíce se jim líbilo seznámení s různými 

bankovkami, které se používaly v době, kdy ještě 
nebyli na světě. Osmáci  si zase osvěžili znalosti  
z dějepisu a zjistili, že i dnes se jako platidlo pou-
žívají v jednom z evropských států hřivny. 
Mnoho  dalších  aktivit  a  činností  souvisejících 

s  finanční  gramotností  si  vyzkoušeli  i  v  ostat-
ních třídách. A pokud současná situace umožní 
uspořádat tradiční „Vánoční jarmark“, budou mít 
všichni žáci k dispozici  i „Nejdecké kačky“, které 
získávají za různé aktivity, aby si mohli nakoupit 
nějaké maličkosti.
Ve  většině  tříd  si  děti  připomněly  i Mikuláše, 

namalovaly mnoho krásných obrázků, dozvěděly 
se něco o historii, a protože se snažily a dobře 
pracovaly, dostaly většinou i balíčky s čokoládo-
vými sladkostmi.
Deváťákům  se  čas  na  základní  škole  krátí,  a 

zúčastnili  se  tedy v  rámci dne otevřených dveří 
na  SOŠ stravování  a  služeb  v Karlových Varech 
exkurze, při které si mohli prohlédnout prostředí 
školy a získat informace o případném studiu.
Kromě  toho  ale  také  vytvořili  sněhové bubli-

ny, do kterých umístili svá vánoční přání. A která 
bublina byla největší? 
Přece  ta s přáním pro celou školu a všechny, 

kteří se v ní denně potkávají. A my všichni si tedy 

Nabídka pracovního místa
ZŠ Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvko-

vá organizace, hledá kvalifikované učitele/učitelku 
s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. v aktuálním 
znění. Jedná se především o učitele pro výuku ang-
ličtiny, němčiny, informatiky, matematiky, ale i ostat-
ních všeobecně vzdělávacích předmětů na druhém 
stupni. e-mail: reditel@zs2chodov.cz.
� Mgr.�Milan�Martinek,�ředitel�školy

Vlastní vánoční cukroví si zkusily upéct děti z prvních tříd naší školy. V kuchyňce si za pomoci učitelek vedly velmi 
zdatně a na konečném výsledku to bylo také znát. Cukroví všem moc chutnalo.  |Foto: Mgr. Romana Poláková
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Karanténa střídala karanténu
Přestože byl prosinec velmi náročný, karanténa 

střídala karanténu, život v naší škole se nezasta-
vil. Žáci se učili pomocí hybridní výuky (učitel učil 
přítomné žáky  ve  třídě a  souběžně měl ostatní 
připojené přes počítač).
Tímto  bych  chtěla  všem  kolegům poděkovat 

za trpělivost a spolupráci v tomto náročném ob-
dobí.
Nezahálely ani třídy přítomné ve škole. Pro 7., 

8.  a  9.  ročník  byly  připraveny  besedy  na  téma  
„Nebezpečí,  která  na  nás  čekají  v  současném 
světě - kyberšikana, šikana a kouření“.
Pro nadcházející nový rok 2022 bychom chtěli 

všem popřát hodně zdraví, štěstí,  lásky, pohody 
a klidu.
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

ZŠ Husova ulice

V adventním čase se žáci ZŠ Školní zúčastnili, jako každý rok, zdobení vánočních stromků ve Staroměstské ulici i v kos-
tele svatého Vavřince. Povedené vánoční ozdoby děti samy vyrobily při hodinách pracovních činností a výtvarné 
výchovy.  |Foto: Mgr. Irena Marešová

už můžeme jen přát, ať ten nadcházející rok pro-
žijeme v radosti a ve zdraví.

 Mgr.�Pavel�Nováček
Na návštěvě v kostele
Na  začátku  prosince  se  žáci  základní  školy 

speciální zúčastnili prohlídky kostela sv. Vavřince.
Prostorami kostela  je provedl pan Bělohlávek, 

který jim velmi zajímavě a téměř pohádkově vy-
právěl  o  historii  kostela.  Kromě  poutavého  po-
vídání  se  mohli  zaposlouchat  i  do  kouzelných 
tónů  varhan a  zároveň  se dozvěděli  i  o princi-
pech jejich fungování. Mohli si také zazvonit na 
zvoneček  a  společně  zapálit  svíčky  s  vánočním 
přáním. Všichni nyní věří, že se jim ta vyslovená  
i nevyslovená přání splní. 

 Mgr.�Blanka�Zámečníková
Nabídka pracovního místa
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, pří-

spěvková organizace, hledá kvalifikovaného uči-
tele/učitelku s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 
Sb. v aktuálním znění.
Informace: osobně: 
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov 
telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem:  info@zschodov-nejdecka.cz  
� Mgr.�Iva�Jurnečková,�ředitelka�školy 
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Mateřská škola Chodov

Ohlédnutí za rokem 2021
V roce 2021 došlo v chodovských mateřinkách 

k dalším investicím, opravám a vylepšování inte-
riérů  a  technického  zázemí.  K  největší  finanční 
investici došlo na MŠ Zahradní. Během roku tam 
proběhla oprava elektronického zabezpečovací-
ho systému v části MŠ, byla vylepšena sborovna, 
kancelář  zástupkyně  ředitelky  a  šatny  pro  paní 
kuchařky a uklízečky.
V  létě byla vyměněna stará, nefunkční diges-

toř  za novou,  byla  vymalována  kuchyně  a byly 
opraveny a nově vybaveny přípravné  kuchyňky  
u  tříd Mravenci  a  Kuřátka.  Také  byly  zcela  zre-
konstruovány rozvody studené a teplé vody a to-
pení v topném kanálu, který vede celou školkou. 
Potrubí  bylo  nově  zaizolováno,  byly  vyměněny 
staré, dožilé  trubky a vyřezány  ty,  které byly už 
léta nefunkční.
Celý kanál byl také uklizen od suti a nepořádku, 

který  se  zde  nastřádal  z  předchozích  let.  Před 
Vánocemi byl vyměněn a posílen nefunkční jistič. 
Od DDM jsme darem získali pro tuto mateřinku 
pec na vypalování keramiky. V MŠ U Koupaliště 
proběhla  na  jaře  oprava  vstupního  schodiště 
do  patrového  pavilonu.  Třída  nejmladších 
dětí,  kancelář  zástupkyně  a  denní místnost  pro 

Mikulášské řádění

V pondělí 6. prosince se naše škola promě-
nila  v  peklo.  Jako  každý  rok  i  letos přišel Mi-
kuláš, čerti a andělé v podání našich deváťáků  
a členů školního parlamentu.
Čerti měli nachystané pytle na zlobivé děti, 

ale  naštěstí  si  nikoho  neodnesli.  Žáci  1.  až  5. 
ročníku si pro pekelnou výpravu připravili bás-
ničky a písničky. � Mgr.�Jan�Merunka
Nabídka volného pracovního místa
Přijmeme  na  plný  úvazek  učitele/učitelku 

s kvalifikací na 2. stupeň školy s aprobací český 
jazyk a hudební výchova a dále přijmeme jako 
zástup za mateřskou dovolenou kvalifikovanou 
vychovatelku do školní družiny na úvazek 0,5. 
Nástup  možný  ihned.  Informace  na  telefonu 
352 352 190 nebo 602 255 746.
Pohyb - hravě a efektivně

Dne 7. 12. 2021 probíhal na naší škole seminář 

ZŠ J. A. Komenského Pohyb  –  hravě  a  efektivně.  Školení  vedly  od-
borné  asistentky  katedry  gymnastiky  FTVS 
Univerzity Karlovy  Mgr. Jana Černá a Mgr. Ka-
teřina Kolbová, dále projektová manažerka Tě-
locvik online Mgr. Dipl. Sportwiss Blanka Jeřáb-
ková a fyzioterapeutka Mgr. Tereza Fejfárková. 
Paralelně se uskutečnily projekty na naší škole 
a zároveň v MŠ Nerudova ul. Dopoledne pro-
bíhaly hodiny, do nichž byli  zapojeni děti MŠ  
a žáci ZŠ. Hodiny vedly výše uvedené lektorky.
Odpoledne se pak konal  seminář  s praktic-

kými ukázkami pro paní učitelky z mateřských 
škol a učitele TV ze základních škol. 
Celá akce byla natáčena a ve  formě video- 

ukázek bude vložena do aplikace Tělocvik on-
line.
Učitelé  se pak budou moci kdykoliv na ob-

sah semináře podívat, a připomenout si ho tak 
pro své vyučování. Celá akce probíhala v rámci 
projektu WANNADO,  o kterém jsme informo-
vali v prosincovém zpravodaji.
� Mgr.�Iva�Šípová,�ředitelka�školy
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO
Chodovští hasiči v listopadu zasahovali celkem 

u 19 událostí. Bilance byla bohužel tragická. Bě-
hem  těchto  zásahů  bylo  60  osob  evakuováno, 
sedm osob zraněno, jedenáct osob bylo zachrá-
něno a dvě osoby zemřely.
Celkem  sedmkrát  jednotka  zasahovala mimo 

území  zřizovatele.  1x  šlo  o  výjezd  na  záchranu 
osoby  ve  spolupráci  se  složkami  IZS  v  systému 
First-Responder  s  AED.  V  jednom  případě  šlo 
o  požár  sklepů  v  obytné  budově  v  Oloví,  zde 
byly zachráněny 4 osoby, bez zranění. Původně 
hlášený požár v KV Aréně se nepotvrdil, událost 
byla překlasifikována na technickou pomoc.
Další dva ohlášené požáry byly cvičné. Jednot-

ka byla prověřena při simulovaném požáru lesa 
v nepřístupném terénu v Oloví - část Studenec, 
dále při takticko-prověřovacím cvičení ve společ-
nosti SKF v Chodově. Zbývající zásahy byly tech-
nického charakteru. Řešily se tři dopravní nehody 
(osobní  vůz  na D6  u  Louček,  bez  zranění;  dvě 
osobní  vozidla  v  Počernech,  1  zranění;  osob-
ní vůz a motocykl poblíž Nové Role, 1 zranění). 

Cvičný zásah na nové budově ZUŠ Chodov  Foto: SDH Chodov

zaměstnance a zároveň sborovna byly vybaveny 
novým nábytkem.
O prázdninách rovněž zde pokračovaly práce 

na rekonstrukci rozvodů vody a tepla v topném 
kanálu v  rozsahu  jako v MŠ Zahradní. Pro  lepší 
přístup do kanálu byla vybudována nová vstup-
ní šachta. Na MŠ Školní  jsme na jaře opravovali 
havárii  u  stacionáře  Mateřídouška,  kde  prasklo 
potrubí. Ve třídě předškoláků jsme těžká kovová 
lehátka vyměnili za odpočinkové matrace, vyma-
lovali  jsme  kuchyni  a přilehlé  sklady. V MŠ Ne-
rudova loni proběhlo dovybavení tříd nábytkem 
pro děti a byly zde vybudovány dva nové vstupy 
do topného kanálu.
V průběhu školního roku jsme přijali do kolek-

tivu zaměstnankyň dva nové pány školníky, kteří 
se s velkou chutí pustili do práce na zahradách i 
uvnitř budov. Pro lepší pohyb mezi jednotlivými 
pracovišti a kvůli nákupům materiálu a jeho do-
pravě jsme na podzim pořídili automobil. I v roce 
2022  plánujeme  pokračovat  v  opravách  a  vy-
lepšování hlavně uvnitř budov, dále v úpravách 
školních zahrad a  v modernizaci některého za-
řízení. Doufáme, že nám to finanční situace do-
volí a mateřinky budou opět o kousíček krásnější. 
 Ivana�Šestáková, ředitelka�MŠ�Chodov
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Městská policie Chodov

Střípky z policejních svodek
To,  že  déletrvající  užívání  návykových  látek 

mění  člověka  k  nepoznání,  je  asi  známá  věc.  
Kdo  nikdy  nemusel  snášet  soužití  s  takovým 
člověkem, který  je ve stavu po požití absolutně 
nezvladatelný,  asi  nikdy  nepochopí  tu  bezmoc 
a  úsilí,  které  zažívá  ten,  kdo musí  jednání  tak-
to  nezvladatelného  člověka  ovlivnit  vzhledem 
k ochraně zdraví všech osob na místě zúčastně-
ných. Strážníci mají s těmito osobami svou vlastní 
zkušenost každý den své služby, kdy jsou k těm-
to osobám přivoláváni za účelem jejich zajištění  
a  zklidnění  při  narušování  veřejného  pořádku. 
Bohužel při  jednom z  těchto  služebních zákro-
ků takovýto  inteligent začal demolovat služební 

vozidlo městské policie a způsobil na něm roz-
sáhlé  škody,  které  si  vyžádaly  odtažení  našeho 
vozidla do servisu k déletrvající opravě. Výtečník 
skončil v policejní cele a čeká ho soud. 

O součinnost se záchrannou službou byla 
požádána  motorizovaná  hlídka  strážníků,  která 
obdržela informaci o tísňovém oznámení mladis-
tvé dívky, jež si sedla do kolejiště vlaku a hrozila 
sebevraždou  na  tísňové  lince  záchranářů.  Po-
stupně se podařilo strážníkům lokalizovat místo, 
odkud  dívka  telefonovala,  a  tuto  motivačním 
rozhovorem  od  úmyslu  sebepoškození  odradit 
a z kolejiště bezpečně odvést. Dívka řešila vzta-
hové problémy, které se rozhodla ve své úzkosti 
řešit  ukončením  života,  ale  o  svém  rozhodnutí 
měla  potřebu  někoho  informovat  a  naštěstí  si 
k tomu vybrala tísňovou linku, která dokázala za-
jistit včasné přivolání pomoci. Našim strážníkům 
bylo vyjádřeno poděkování.

S dobrým úmyslem,  ale  se zlou se potázal. 
Možná dobrý název nějaké vánoční pohádky, ale 
bohužel realita chodovských bezdomovců.  Před 
jedním z panelových domů spatřil v zimním ve-
čeru muž z okna svého bytu bezdomovce, za-
chumlaného do igelitových tašek a dek. V rámci 
vánoční nálady zaúkoloval rodinu k prověrce do-
mácího šatníku a poté nakráčel před dům s ná-
ručí plnou vánočních dárků v podobě teplé při-
krývky, ošacení a pletené čepice. Úsměv mu však 
zamrzl na rtech ve chvíli, kdy na jeho nabízené 
dary bezdomovec na muže našplíchl salvu vul-
gárních nadávek a poslal muže do míst, kam ra-
ději ani Ježíšek se soby nejezdí. V nastalé hádce 
si posílali Ježíška do vzájemného místa oba muži 
několik minut, než  tuto  taškařici přerušil příjezd 
přivolané hlídky strážníků.
Pozor na zamrzlé vodní plochy
Pokud  přijdou  mrazy,  upozorňujeme  rodiče 

malých dětí, aby poučili své ratolesti o nebezpečí 
vstupu na zamrzlé vodní plochy bez dozoru do-
spělé osoby. 
Dále žádáme řidiče, aby neparkovali svá vozi-

dla před nájezdy na chodníky a dodržovali prů-
jezdnost vozovek v případě  sněžení  s ohledem 
k posypové a úklidové činnosti sněhu a námrazy 
technikou CHOTES.
Hledáme kolegu
Stále  hledáme parťáka  do  našich  řad.  Pokud 

máte  vážný  zájem  pomáhat  v  bezpečnostní  
a dopravní problematice tomuto městu v unifor-
mě strážníka, ozvěte se nám.

 Ladislav�Staněk, velitel�MP�Chodov

Celkem 7x se  řešily nouzové vstupy do uzavře-
ných prostor z důvodu nebezpečí z prodlení (ul. 
Obránců míru, ul. Revoluční, 2x ul. U Porcelán-
ky, ul.  Smetanova, ul. U Koupaliště, ul.  Tovární). 
Z toho 4x se vstupovalo do bytů přes výškovou 
techniku.
Bylo zachráněno 6  lidí, 4 osoby byly zraněny  

a následně předány do péče zdravotníkům. Jedna 
osoba byla nalezena bez známek života.  Jeden 
zásah byl  zvláštní  tím,  že  jednotka  spolu  s  kar-
lovarskými profesionály, se strážníky MP, policisty  
i záchranáři vyhledávala a řešila nezletilou osobu 
se  sebevražednými  úmysly.  Tuto  osobu  se  po-
dařilo  najít  našim  strážníkům  včas  a  vše  dobře 
dopadlo bez vážných následků. 
V  rámci  řešení  pandemické  situace  byly  roz-

vezeny  antigenní  testy  do  škol,  včetně  běžné-
ho zajištění provozu očkovacího místa v galerii. 
Jednotka  spolu  s  profesionály  z  Karlových Varů 
a plynárenskou havarijní službou zasahovala při 
úniku plynu při výkopových pracích u Božičan.
Jeden výjezd byl planý - údajný požár vozidla 

u  Počeren,  který  se  nepotvrdil.  Další  informace 
naleznete na našem webu či facebooku.
Informace SDH
Během listopadu, v souladu s vládními pande-

mickými opatřeními, probíhala odborná příprava 
členů jednotky a v omezené míře sportovní pří-
prava mládeže. 
Nicméně  hlavní  priorita  v  činnosti  spočívala  

v zajištění trvalé akceschopnosti požární jednot-
ky včetně krizového řízení města. 
Do nového roku 2022 přejeme hlavně zdraví, 

klid, pohodu a štěstí.
Ing.�Jiří�Kiss,�SDH�Chodov,�www.sdhchodov.cz�
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Vánoce končívaly až na Hromnice

16 Historie



Vánoce jsou jedním z „dlouhých“ křesťan-
ských svátků. Začínají soumrakem 24. pro-
since, nejdůležitější den svátků je Slavnost 
Narození Páně (25. prosince) a pak pokra-
čují vánoční svátky až do první neděle po 
Třech králích. 
Tři králové, jinak též svátek Zjevení Páně, jsou 

dvanáctým dnem Vánoc a vánoční svátky dnes 
podle  tradice  končí.  V  domácnostech  se  dnes 
tradičně  odzdobují  stromky,  sklízejí  betlémy  
a vánoční výzdoba. Až do roku 1690 na svátek 
Tří králů také začínal nový rok a tradičně se to-
muto dni v našem kraji také říkalo egerlandsky 
„s‘ Håuch nei Gåu(h)a“ – velký Nový rok.
Základem zvyků a obřadů, které se tento den 

konají,  je  biblická  zvěst o  tom,  že  do  Betléma 
se  přišli  poklonit  malému  Ježíškovi  tři  mocní 
mágové  z  východního  světa,  kteří  mu  přinesli 
významné královské dary – zlato, myrhu a ka-
didlo.
V kostelech se dodnes během mše světí kří-

da, kadidlo a voda, které pak používají tříkráloví 
koledníci při  svých  cestách.  Jde o  tradici  velmi 
starou,  neboť  už  v  předkřesťanských  dobách 
v  tomto  čase  obcházeli  hospodáři  své  domy, 
vykuřovali  je  kadidlem a přáli  jim ochranu pro 
následující rok.
V křesťanském středověku se jako požehnání 

domů začala používat formule Christus Mansio-
nem Benedicat (Kristu žehnej tomuto domu), je-
jíž zkratku psali koledníci požehnanou křídou na 
dveře stavení a statků. Mezi jednotlivá písmena 
se pak vkládaly  tři  křížky,  jako symbol ochrany 
Božské  trojice.  Právě  tehdy  vznikla  i  jména  tří 
králů, neboť  lidé nápisu K + M + B + přiřadi-
li  jména Kašpar, Melichar a Baltazar. Poprvé se 
tato jména objevují prokazatelně ve 12. století.
Tři  králové  chodili  i  v  našem  regionu  už  od 

středověku a koledovali dům od domu. Němec-
ky se jim říkalo Sternsinger – Zpěváci s hvězdou. 
Kromě tradičních korun a začerněného obličeje 
totiž jeden z koledníků vždy nesl na tyči velkou 
hvězdu,  která  symbolizovala  hvězdu  betlém-
skou.
U  každého  stavení  koledníci  zazpívali  tako-

vouto píseň (přeloženo z egerlandštiny):

Tři�svatí�králové�s�hvězdou�svou
přichází�za�vámi�cestou�tou.
A�hledají�dítě,�právě�zrozené,
hvězdou�na�nebi�předpovězené.

Kašpar�cestoval�ze�země�vzdálené,
Melichar�žije�v�poušti�kamenné.

Baltazar�přichází�z�kraje�dálného,
jeho�zem�leží�u�moře�širého.

Již�dlouho�jsme�na�nohách,
za�děťátkem�spějem.
Dary�my�mu�neseme,
požehnání�přejem.

Poté napsali písmena požehnání nad vstupní 
dveře, vykouřili dům kadidlem a pokropili míst-
nosti domu svěcenou vodou. 
Dnes  končí Vánoce už na Tři  krále,  ale  ještě 

před půl stoletím byly opravdovým koncem Vá-
noc až Hromnice (lidově v našem kraji německy 
Mariä Lichtmess) – prastarý lidový svátek, slavený 
v Chodově a v celém Egerlandu jako oslava blíží-
cího se jara. Hromnice připadají vždy na 2. února. 
Až do druhého vatikánského koncilu  (1965) na 
Hromnice  končily  oficiálně  Vánoce.  Proto  je 
zvykem v mnoha  rodinách  teprve dnes  sklízet 
v  domácnostech  betlémy,  vánoční  výzdobu,  
a někde dokonce  i vánoční stromky. Stovky  let 
na Hromnice lidé v Chodově obalili své domácí 
betlémy  slámou,  zavřeli  do  krabic  a odnesli  je 
na půdu, kde byly betlémy uloženy do dalších 
Vánoc.
Na  Hromnice  sedláci  začínali  pracovat  ve 

stájích  a  stodolách  a  připravovali  hospodářství  
a zvířata na blížící se jaro. Poprvé se také zvířa-
ta  vyvedla  ven,  aby podle staré  tradice obešla 
celý statek. Pokud přitom sedlák viděl stíny zví-
řat, znamenalo to, že ho čekají ještě čtyři týdny 
zimy a silných mrazů.
V církevním kalendáři  je druhý únor dodnes 

veden  jako  svátek  Uvedení  Páně  do  chrámu 
(dříve Očišťování Panny Marie). V tento den se 
konala velká církevní procesí  se  světly a  svíce-
mi a v kostelech se svíce žehnaly. Lidé věřili, že 
požehnaná svíčka dokáže ochránit před nemocí 
a smrtí, a dokonce chrání stavení i před hromy 
a blesky. Právě proto  se  svíčkám požehnaným 
v tento den říkalo „hromničky“ a zapalovaly se 
ve stavení vždy, když se blížila bouře. Tyto svíce 
pak daly název celému svátku.
Chodovské pranostiky:
„Ist's�zu�Lichtmess�mild�und�rein,�wirds�ein�lan-

ger�Winter�sein.“
„Hromnice-li� jasné� a� čisté,� potrvá� déle� zima�

jistě.“

„Lichtmeß� Sonnenschein� bringt� viel� Schnee�
herein!“
„Slunce�na�Hromnice�přinese�chlad�do�světni-

ce.“� Miloš�Bělohlávek, městský�historik
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KINO

rezervace a nákup vstupenek na www.kasschodov.cz
změna programu vyhrazena

Připravujeme na leden

C H O D O V

Dopolední
Kino Malá scéna Chodov vás zve na

ÚTERÝ 11. LEDNA
10:00 HOD.

CHYBY
VSTUPNÉ 50 KČ

ÚTERÝ 25. LEDEN
10:00 HOD.

PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA A KAREL
VSTUPNÉ 50 KČ

18 Informační servis



Dopolední
Kino Malá scéna Chodov vás zve na

ÚTERÝ 11. LEDNA
10:00 HOD.

CHYBY
VSTUPNÉ 50 KČ

ÚTERÝ 25. LEDEN
10:00 HOD.

PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA A KAREL
VSTUPNÉ 50 KČ
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ZUŠ Chodov

3. 1. (po) 
Zahájení výuky v nové budově ZUŠ
Výuka dle pravidelného rozvrhu. Vchod pro žáky je situo-
ván ze dvora.
Dukelských hrdinů 338

KASS Chodov

TV Studio Chodov

4. 1. (út) až 7. 1. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

11. 1. (út) až 14. 1. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce prosince
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

18. 1. (út) až 21. 1. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

25. 1. (út) až 28. 1. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu měsíce ledna
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

29. 1. (so) 9 h
Život ve vodě (Akvatrhy)
společenský sál

12. 1. (st)    
Den otevřených dveří
Dopoledne pouze pro zvané hosty, odpoledne 14.00-17.30 
pro širokou veřejnost. 

12. 1. (st) 19 h   
Slavnostní zahajovací koncert s Felixem 
Slováčkem
Felixe Slováčka budou provázet Červení Panteři. Vstupenky 
ve výši 100 Kč lze zakoupit od 3. 1. 2022 v kanceláři ZUŠ, 
Dukelských hrdinů 338, po předchozí e-mailové rezervaci 
na info@zus-chodov.cz.

Sport

5. 1. (st) 14 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Vintířov - Betlém, 10 km

12. 1. (st) 14 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Bílá voda, 10 km

19. 1. (st) 9.45 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Karlovy Vary, 10 km

26. 1. (st) 9.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Františkovy Lázně, 10 km

DDM Bludiště Chodov
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Sobota  4.  prosince  2021  se  odehrála  ve  flor-
balovém duchu. Ve  13.00 hodin nastoupil  v  ro-
kycanské sportovní hale ženský florbalový tým TJ 
Plamen Chodov proti týmu FbC Plzeň. 
Utkání otevřela v 6. minutě hráčka s #7 Marké-

ta Parthová, která vstřelila branku, a tak dostala 
Plamen do vedení. V první části tohoto zápasu to 
byla jediná branka, která padla za záda gólman-
ky FbC Plzeň. Ve druhé části tohoto utkání se na-
šim ženám podařilo přidat ještě další branku, a to 
díky důrazu na míčku hráčky s #26 Kateřiny Baš-
tářové. Stav 2:0 ve 14. minutě byl pro plameňač-
ky  příznivý.  Jak  to  už  bohužel  ve  florbalovém 
světě bývá, nic netrvá věčně. Během 6 minut se 
plzeňským hráčkám podařilo vyrovnat. A tak byl 
stav ve 20. minutě druhé části nerozhodný 2:2. 
V  poslední  části  tohoto  zápasu  nastal  velký 

zvrat. Nevíme,  co  se odehrálo  v  kabině  hráček 
Plamenu  Chodov,  ale  jsme  si  jistí  tím,  že  ženy 
zařadily  vyšší  rychlostní  stupeň  a  začaly  na 

palubovce  hrát  stejně  kvalitní  hru  jako  v  první 
části. Hráčce s #54 Kristině Geťkové se podařilo 
chodovský tým dostat do vedení o jednu branku  
a poté následoval krátký time-out na straně FbC 
Plzeň. Do konce zápasu chyběly 2 minuty, když 
se  k míčku  dostala  hráčka  s  #92 Denisa Mare-
šová,  která přesným pasem přes  půl  hřiště  na-
šla svoji spoluhráčku s #26 Kateřinu Baštářovou, 
jež  byla  osamocená  před  plzeňskou  kisnou,  
a s ranou „z první“ poslala dělovku do nestřežené 
části soupeřovy branky. V posledních vteřinách se 
plzeňský tým už na nic zásadního nezmohl, a tak 
utkání skončilo krásným výsledkem 4:2 pro pla-
meňačky z Chodova.
Nesmíme  zapomenout  na  dohrávku  4.  kola 

florbalové soutěže 2. ligy žen, která se konala 8. 
prosince ve SH Chodov. Naše ženy se od 18.45 
hodin  postavily  ženám  z  týmu  Florbal  Sokolov. 
Plameňačky  do  tohoto  zápasu  daly  duši,  a  tak 
byl  na  palubovce  vidět  krásný  pětkový  florbal. 
Důraz  na  balónku,  přesné  a  rychlé  rozehrávky. 
Vše, co ženy trénují a suší na středečních jednot-
kách,  předvedly  proti  sokolovskému  mančaftu. 

Florbal

Plamen umí dávat góly 
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Středeční florbalový podvečer se Chodovačkám 
vydařil.  Po  třech  dvanáctiminutových  třetinách 
a  vykřičených  hlasivkách  plameňačky  zvítězi-
ly nad týmem ze Sokolova 2:0, a připsaly si  tak 
cenné tři body do tabulky. Momentálně jsou třetí 
a ztrácí 1 bod na tým z Klatov.  Pavel�Dawidko

Bojové sporty

Samurajové na vítězné vlně 

Na závěr sezony čekal samuraje náročný pro-
gram. V rychlém sledu po sobě se zúčastnili ně-
kolika turnajů. 
První  zastávka  byla  v  Kladně.  Zde  se  konala 

druhá část mistrovství ČR, tentokrát v disciplínách 
K1  a  kicklight. Mistrovství  se  zúčastnili  naši  sou-
časní mistři světa Kryštof Schwarz, Matyáš Flíder 
a Johny Kolář, potvrdili svou formu a připisují si 
další  titul mistra  ČR  v  kicklightu,  Johny  přidává 
stříbro  v  K1.  Další  týden  následuje mezinárodní 
vánoční turnaj Christmas Cup v kickboxu. 
Samurajové  získávají  více  jak  20  medailí  

a  umisťují  se  na  předních  příčkách  v  bodování 
klubů. Johny Kolář se stal nejúspěšnějším bojov-
níkem turnaje, získal tři zlaté medaile ve své ka-
tegorii a cenu pro nejlepšího juniora.
Cesta za úspěchem nekončí, naši závodníci se 

ukázali i na domácím turnaji SAMURAI Cup 2021.
Turnaj, který byl několikrát odložený, se poda-

řilo po dvou letech zorganizovat. Turnaje se zú-
častnilo více jak 150 závodníků z 25 klubů z celé 
ČR v disciplínách fighting, grappling, kickboxing, 
kata a stužkovaná. Domácí závodníci patřili k fa-
voritům  a  medailisté  z  MS  po  boku  nováčků 
skvěle zformovali své síly a získali cenné vavříny. 
Samurai tým dominoval ve všech disciplínách 

a stal  se nejúspěšnějším  týmem celého  turnaje. 
Dokázal  tak,  že  i  v  těžkých  dobách,  kdy  není 
příznivá  situace  na  trénink,  dokážeme  trénovat  
a vítězit.
Celý  turnaj se podařilo úspěšně zorganizovat 

po skvělé týmové práci všech pořadatelů. 
Děkujeme i všem trenérům, kteří se celou se-

zonu věnovali našemu týmu a dokázali obrovské 
úspěchy. 
Děkujeme za podporu městu Chodov, Nejdek 

a restauraci Daliborka. 
Jsme hrdí, že jsme samurajové, a jdeme vstříc 

roku 2022. 
Nábor 2022 pokračuje, fb, instagram Samurai 

Fight Club, tel. 604965358  Václav�Kolář

Účast Champions teamu na mistrovství 
světa SKDUN
V měsíci  listopadu jsme měli možnost se zú-

častnit i přes nedobrou situaci v pandemii covi-
du celkem tří soutěží v karate. 
Tou  pro  nás  nejdůležitější  byl  výjezd  pod 

hlavičkou  České  asociace  Okinawského  karate  
a kobuda do Srbska. Tady se ve městě Zrenjanin 
od 11. do 14. 11. 2021 konalo 28. mistrovství světa 
SKDUN. Mistrovství se konalo v přísných hygie-
nických podmínkách a zúčastnilo se celkem 29 
států s velkým počtem soutěžících, což předsta-
vovalo více než 2 000 startů. 
Závodníci  z  řad  Champions  teamu  si  vedli 

velmi dobře a v konečném součtu se jak v kate-
gorii  jednotlivců, tak i týmů prosadili a vybojo-
vali 7 titulů mistra světa, 5 vicemistrů a 6 třetích 
míst. Už je tradicí, že svá prvenství v kumite ob-
hajují Daniel Pekuniak a Kateřina Štecová, kumi-
te tým seniorů a dorostenek ve složení Štecová, 
Pokorná, Vašíčková. Pochvalu si zaslouží i ostat-
ní,  kteří  vybojovali medailová  umístění,  ale  dík 
patří všem. I těm, kterým se nedařilo. 

Vždyť se jednalo o mistrovství světa a už jen 
účast je velký úspěch.
Další soutěží byl kvalifikační turnaj 27. 11. 2021 

v Olomouci,  i  tady  se  dařilo.  V  kata  si  odnáší  
1.  místo  A.  Jůnová,  v  kategorii  kumite  potom  
1. místo Šnajdr, 2. místo Benda a 3. místo Tirala.
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V  závěru měsíce,  28.  11.  2021,  se  v  Chodo-
vě konala  již 23.  vánoční  cena Chodova.  Sou-
těž zcela ovládli členové Champions  teamu se 
ziskem 12 zlatých, 9 stříbrných a 9 bronzových 
kovů.  Všem  děkujeme  za  velmi  dobré  výkony 
nejen  na  domácích,  ale  hlavně mezinárodních 
soutěžích,  kde  náš  Champioms  Team  dobře 
reprezentuje  město  Chodov,  Karlovarský  kraj  

Volejbal
Kadetky vítězně, juniorky v první pětce  
Po domácích turnajích jsme o další extrali-

gové  body museli  zajíždět  bojovat  na  palu-
bovky  soupeřů.  Výborná pozice  v  celkových 
tabulkách  obou  kategorií  nám  do  cesty  po-
stavila soupeře velmi zvučných jmen.  
Družstvo  kadetek  vyrazilo  o  víkendu  4.  a  

5.  12.  do  Hradce  Králové,  kde  se  postupně 
utkalo  s  týmy  Dukla  Liberec,  Olymp  Praha, 
Slavia Hradec Králové a KP Brno. 
První  zápas  s  Duklou  jsme  po  velmi  na-

pínavém  boji  a  vyrovnaných  setech  prohráli 
3:1,  druhý  zápas  –  prohra  s  Olympem  3:0. 
V  neděli  ráno  jsme  nastoupili  proti  Hradci  

a děvčata vyhrála  jednoznačně 3:0. Poslední 
zápas  nás  čekal  s  KP  Brno,  kde  šlo  o  setr-
vání v první výkonnostní skupině. V průběhu 
utkání,  kdy  jsme prohrávali  2:1 na  sety, naše 
děvčata výhrou ve čtvrtém setu poslala utká-
ní do pátého, zkráceného setu. Ten po velmi 
dramatické  koncovce  vyhrála  15:12,  a  tím  se  
v  tomto  kole  umístila  ve  skupině  na  třetím 
místě  a  udržela  příslušnost  v  první  výkon-
nostní skupině. 
Milé překvapení přišlo dva dny po  turnaji, 

kdy byly družstvu Dukly Liberec kontumová-
ny dva zápasy, a tím BVC poskočilo na druhé 
místo. Toto umístění také se ziskem 37 bodů 
drží v celkové průběžné tabulce. Také junior-
ky bojovaly o týden později o setrvání v prv-
ní  výkonnostní  skupině.  Ke  svému  dalšímu 

i Českou republiku. Děkujeme za podporu všem 
partnerům  a  těm,  kteří  náš  Champions  team 
podporují  i finančně, bez nich by nám ani nej-
lepší  výkony nepomohly  k účasti na  světových  
a evropských soutěžích.
Chceš být taky mistr světa? Připoj se k Cham-

pions teamu. Informace o nás najdeš i na face-
booku.  Jiří�Nosál

Děvčata z BVC vítězně 
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Uzávěrka 
únorového čísla

18. ledna 2022

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

turnaji  zajížděly  do  Prahy  na  palubovku 
Olympu Praha, kde jim byly soupeřem  týmy 
domácího Olympu Praha, TJ Ostrava a Dukly 
Liberec.  Turnaj  mělo  odehrát  také  družstvo 
Šternberka,  které  se  z  důvodu  nařízené  ka-
rantény většiny hráček nemohlo zúčastnit. Po 
dvoudenním boji, kdy jsme postupně prohráli 
všechny zápasy a nezískali ani bod, jsme za-
tím v tabulce skupiny tohoto kola na 4. mís-
tě.  Ještě  nás  čeká  odehrát  utkání  se  Štern-
berkem,  ostatně  tak  jako  ostatní  družstva.  
I přes tento dílčí víkendový neúspěch, kdy mi-
nimálně  na  jedno  kolo  spadneme  do  druhé 
výkonnostní  skupiny,  drží  juniorky  se  ziskem 
25 bodů celkové čtvrté místo. 
Naše mladé naděje odehrály další dva tur-

naje  barevného  volejbalu.  BVC  Chodov měl  
v obou turnajích zastoupení ve všech katego-
riích a byly to doslova „výsledkové žně“. 
O víkendu 27. a 28. listopadu se turnaj konal 

na domácí palubovce v Chodově a výsledek?  
Žlutá  barva  14  týmů  -  zlato,  stříbro,  bronz, 
oranžová  barva  19  týmů  –  stříbro  a  bronz, 
červená barva 15 týmů -  zlato, stříbro, bronz, 
zelená barva 4 týmy -  zlato a bronz a modrá 
barva děvčata 12 týmů - zlato, bronz. 

Druhý turnaj se odehrál o čtrnáct dnů poz-
ději na palubovce karlovarské haly míčových 
sportů.  Z  tohoto  víkendu  si  děvčata  opět 
přivezla  jednu  zlatou,  dvě  stříbrné  a  jednu 
bronzovou medaili.  Všem  děvčatům  a  jejich 
trenérům gratulujeme. Je vidět, že o chodov-
ský volejbal se nemusíme bát. 
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
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MASÁŽE PRO ŽENY
regenerační a sportovní

cena: 450 Kč / 60 min.

www.masazechodov.cz

tel.  +420 774 738 223

masáž zad + šíje

masáž horních končetin + šíje + hrudi

masáž dolních končetin zezadu, zepředu

baňkovací masáže

antistresová masáž (šíje, hruď, bříško)

ošetření spoušťových bodů (Trigger points)

    
      

     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

Autopůjčovna 
K pronájmu auto pro 8 osob

Možnost zapůjčit auto i s řidičem
Ceny již od 1000 Kč bez DPH/den

v Chodově

Více info 777 674 041
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60 let SPŠ Ostrov 
TRADICE KVALITNÍHO  

VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ROK 2022/2023 OTEVÍRÁME OBORY:

AUTOTRONIK, ELEKTROTECHNIKA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE,  
NÁSTROJAŘ, MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL,  

STROJÍRENSTVÍ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
VÍCE NA WWW.SPSOSTROV.CZ

K a r e l Ta s c h l e r 
7 2 1 8 6 4 1 2 9

ŽALUZIE 

LÁTKOVÉ ROLETY

OCHRANNÉ SÍTĚ

FOTOŽALUZIE

REVIZE 
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

tel. 602 245 878
e-mail: romanlejsek@seznam.cz

kontroly a revize plynových zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.
bytové domy, jednotlivé byty, 

revize po odpojení plynoměru pro zpětnou montáž,
plynové kotelny I, II, III. kategorie, 

měření plynových kotlů dle TPG 704 01 čl.8.3.2

26 Placená inzerce

www.dluhovaporadna.cz


Autoservis Šimek

Kompletní servis klimatizace

Montáže mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel

Příprava vozu na STK

Přestavby vozu na E85

Montáž tažných zařízení SCV - český výrobce

Přestavby vozu na LPG

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

Otevírací doba je

 každý všední den:

8:00-17:30

Připravte svůj vůz na zimu
Kompletní pneuservis 

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

Nad Hájovnou 652, 357 33 Loket
tel.: +420 724 345 214     e-mail: vera.tresnakova@seznam.cz

Se zvířátky je to jako s dětmi, ne vždy je můžete brát s sebou...

Školka a hotýlek Merlin se ráda o Vašeho mazlíčka postará v krásném prostředí v Lokti.
Hřiště pro pejsky, procházky, hry i mazlení.

Nechcete nechávat svého mazlíčka doma na delší nebo jen krátkou dobu Vaší nepřítomnosti?

I&N ATOR s.r.o.
evidovaná v seznamu 

u KDP ČR
 IČO: 01484028

Školní 736, Chodov 

DANE@INATOR.CZ 

702 978 955

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

ÚČETNÍ SLUŽBY
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

Út-St: 8-12,14-16:00h
Čt-Pá: 8-12,14-16:30h

     So: 8-11h  

žaluzie
SÍTĚ PROTI HMYZU

horizontální - vertikální žaluzie
Látkové roletky

Pavel DOLEŽEL |tel. 602 160 734

Pondělí - pátek 9.00-15.00 hod.

29Placená inzerce



30 Placená inzerce



31Placená inzerce



Zpravodaj města Chodova (měsíčník), 
periodický tisk územního samosprávního celku.
Vydává: KASS Chodov s.r.o., nám. ČSM 1022, 357 35 Chodov
Zdarma | Registrace MKČR: E 12596 | Náklad: 6.500 kusů | Datum vydání: 1. LEDNA 2022 | Uzávěrka tohoto čísla: 14.12.2021 | 
Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor. | Tisk: Tiskárna Median s.r.o. www.tiskarna-median.eu

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

Mgr. L. Soukup předseda red. rady
M. Bělohlávek  tel.: 352 352 244
J. Spěváček  tel.: 352 352 420
M. Polák šéfredaktor  tel.: 352 352 422
inzerce: zpravodaj@kasschodov.czRe

da
kč

ní
 ra

da
:


