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13. 8.   Vavřinecká pouť 
25.-27. 8. Letní kino
28. 8.   Chodovská vlečka



S PB

13.8.22 STAROMĚSTSKÁ UL.

VAVŘiNECKÁ 

18:30 - 20:00 JAZZBOOSTER

22:00 - OHŇOSTROJ 

ATRAKCÍ

NEDĚLE 14. 8.

SOBOTA 13. 8. HUDEBNÍ PROGRAM STAROMĚSTSKÁ ULiCE, MODERUJE:  PETR 
ČiMPERA

STÁNKOVÝ PRODEJ, PROVOZ POUŤOVÝCH ATRAKCÍ

16:00 - 18:00 ČERVENÍ PANTEŘi 

10:00 - MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. VAVŘiNCE
13:00 - 15:00 BŘEZOVSKÁ DESÍTKA

20:30 - 22:00 BSP 

STÁNKOVÝ PRODEJ, PROVOZ POUŤOVÝCH 

POUŤ
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Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

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

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

Luštěte křížovku o ceny
Letní vydání zpravodaje je zčásti věnované 

problematice odpadového hospodářství. Součás-
tí této informační kampaně je také jedna novin-
ka, a to křížovka o ceny. Naleznete ji na straně  
24. Tajenka obsahuje dokončení citátu básníka 
Viktora Huga: Nelétej příliš vysoko, ..........

Pokud se vám ji podaří správně vyluštit, máte 
možnost získat drobnou cenu v podobě pro-
středků na tříděný odpad. Stačí jen, když se se 
Zpravodajem města Chodova s vyluštěnou kří-
žovkou dostavíte na radnici do kanceláře č. 204, 
kde svou cenu obdržíte. Ceny budou k dispozici 
do vyčerpání zásob.  (mák)

Ohlédnutí za zápisy pro 
školní rok 2022/2023

Zápis do Mateřské školy Chodov se letos konal 
ve dnech 10. a 11. 5. 2022 a byl vyhlášen pro děti, 
které mají trvalý pobyt v Chodově a kterým do 
31. 8. 2022 budou alespoň 3 roky. Přednost měly 
děti, které budou od 1. 9. 2022 plnit povinné 
předškolní vzdělávání. V uvedeném termínu pro-
jevilo zájem o zápis celkem 99 žadatelů. 68 dětí 
bylo přijato, ostatní děti nesplňovaly kritéria pro 
přijetí (věk dítěte). Děti mladší tří let totiž MŠ 
Chodov přijímá pouze v případě volné kapaci-
ty, v době mimo zápis, během školního roku, co 
nejblíže jejich 3. narozeninám. Dne 2. 6. 2022 se 
konal zvláštní zápis. Byl určen pro děti, kterým 
byla poskytnuta dočasná ochrana před válkou na 
Ukrajině, mají pobyt v Chodově a k 31. 8. 2022 
jim budou alespoň 3 roky. Tohoto zápisu se zú-
častnily pouze 2 děti, které byly přijaty. Celková 
kapacita MŠ Chodov nebyla naplněna, stále je  
k dispozici několik volných míst.

Zastupitele Karla Jirovce 
nahradil Jiří Mazur

Chodovský zastupitel a radní za hnutí PRO 
Zdraví a Sport Mgr. Karel Jirovec rezignoval na 
svůj mandát. Důvodem je změna trvalého byd-
liště, která mu už nedovoluje působit v chodov-
ském zastupitelstvu.

Z pozice prvního náhradníka ho ve čtvrtek  
2. června na jednání zastupitelů vystřídal Jiří Ma-
zur kandidující za stejné hnutí. V zastupitelském 
křesle by měl být nejméně do září letošního roku, 
kdy se konají komunální volby. (mák)

Nejstarší kruhový objezd 
čeká rekonstrukce

Větší bezpečnost a plynulost dopravy má za-
jistit modernizace nejstaršího kruhového objez-
du v Chodově. Jeho rekonstrukci plánuje Krajská 
správa a údržba silnic Karlovarského kraje.

Křižovatka pod kostelem svatého Vavřince je 
zařazena na seznam nehodových lokalit a napří-
klad Portál nehod ji ve své mapě zmiňuje jako 
místo, kde v posledních dvou letech často bourají 
cyklisté.

Na rekonstrukci se bude finančně podílet také 
Chodov. Na projektovou dokumentaci, která řeší 
městské objekty, jako jsou chodníky či veřejné 
osvětlení, přidá ze svého rozpočtu 330 000 ko-
run.

Zmíněný kruhový objezd byl postaven v roce 
1998, a to v poměrně rekordně krátkém čase. 
Povolení získal v květnu a už začátkem října byl 
uveden do zkušebního provozu, kolaudace se 
konala v prosinci.  (mák)

Zápisy do prvních ročníků všech chodovských 
základních škol proběhly dne 26. 4. 2022. Po-
zvánku k nim obdrželo celkem 136 dětí. Na zákla-
dě vyhodnocení průběhu zápisů bylo k základ-
nímu vzdělávání přijato celkem 126 budoucích 
prvňáčků – 48 na ZŠ J. A. Komenského, 33 na 
ZŠ Školní, 36 na ZŠ Husova a 9 na ZŠ Nejdec-
ká. Začátkem června proběhly také v základních 
školách zvláštní zápisy určené pro děti z Ukrajiny. 
V rámci těchto zápisů byli přijati do chodovských 
základních škol 3 žáci.

 Hana Zapfová, vedoucí OŠKV
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Odpady jako téma dnes velmi rezonují celou 
společností. Ročně v ČR vyprodukujeme více než 
5,7 milionu tun komunálních odpadů a velmi 
zásadním tématem je, jak se s tak ohromujícím 
množstvím vypořádat.

Naše město Chodov není výjimkou. Ročně 
vyprodukujeme téměř 2 500 tun směsného ko-
munálního odpadu (SKO) a nad rámec poplatků 
za odpady město doplácí téměř 9 000 000 Kč  
z našeho rozpočtu.

Jak se s tímto tématem pere naše vedení měs-
ta, jsem se zeptal přímo pana starosty Patrika 
Pizingera.

Pane starosto, začněme, jak se říká, „od 
píky“ - jak palčivý problém jsou dnes pro 
naše město odpady?

Komunální odpad nevnímáme jako problém, 
ale jako úkol, který každý z nás řešil v minulosti  
a bude řešit i v časech budoucích. Proto se otázce 
odpadu věnujeme pravidelně, a to jak z pohle-
du ekonomického, to znamená, aby Chodováci  
a město neplatili za odpad zbytečně moc, tak  
i z pohledu životního prostředí, kdy sami nechce-
me žít se skládkou za domem, ale naopak chce-
me všichni žít v hezkém prostředí.  

Je tedy důležitější ekologický aspekt, nebo 

ten ekonomický?
Určitě oba. Samozřejmě je důležité chovat 

se zodpovědně především k životnímu prostře-
dí. Zahrabávat pod zem na skládce cokoliv, co 
se dá ještě využít, je nezodpovědné. Ostatně  
k tomu nás vedou i nové odpadové předpisy, 
které skládkování postupně do roku 2035 zaká-
ží. Je tedy potřeba snížit množství odpadu, které 
každý z nás ročně vyprodukuje. Pro představu 
– dnes je to 246 kg na jednoho obyvatele a za 
každou tunu uloženou na skládce se platí 800 Kč. 
Na tomto příkladu vidíme, že je důležitý i ekono-
mický aspekt - proč platit za odpad, který nemusí 
vůbec vzniknout.

Jak se nám aktuálně daří v Chodově třídit 
odpad?

Daří, a tady bych chtěl Chodováky pochválit. 
Za loňský rok jsme se dostali na 30 % možné-
ho vytříděného odpadu. Naším cílem je dostat 
se v roce 2025 na 60 % možného vytříděného 
odpadu. A to není nemožné. V tuto chvíli se za-
měřujeme na vytřídění bioodpadu, a když jako 
Chodováci vydržíme, tak se to povede.

Na přelomu února a března letošního 
roku proběhla v našem městě distribuce vy-
bavení právě na domácí třídění biologicky 

Uspořené peníze za odpad mohou 
pomoci rozvoji města

Starosta Chodova Patrik Pizinger a místostarosta Luděk Soukup (zleva).
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rozložitelného rostlinného odpadu. Jak tento 
projekt zpětně vidíte?

Jednoznačně pozitivně. Historicky se již u nás 
bioodpad třídil v rodinných domech, a proto 
jsme se rozhodli zaměřit také na obyvatele žijící 
na sídlištích. Aby i oni měli možnost pohodlně 
vytřídit ze svých odpadů tu největší část, a to 
kuchyňský odpad. Bylo rozdáno 4 600 košíků  
a 230 000 kompostovatelných sáčků. Porov-
náme-li data za loňské a letošní měsíce, tak se 
opravdu daří vytřídit daleko větší objemy. Od 
března to bylo o 41 tun více.  

Je tento projekt ekonomicky efektivní?
Je to především investice do budoucna. Ulože-

ní bioodpadu na skládku je vždy dražší než jeho 
využití na kompostárně. Pokud vydržíme, tak by 
úspora mohla být až půl milionu korun ročně,  
a tím by se městu investice do biokampaně vráti-
la za dva roky. Ale i zde platí ekologické hledisko, 
kompost je vždy lepší řešení než odpad zahra-
baný pod zem.

Co by se tedy mělo dít do budoucna, aby-
chom snížili doplatek na odpadové hospo-
dářství z rozpočtu města, který dneska činí 
cca 9 000 000 korun ročně, jak jsem zmínil 
v úvodu?

Je důležité, aby si Chodováci opravdu vzali za 
své, že třídění se rovná úspora. Např. od nového 
roku se změnil režim místního poplatku za od-
pady a jsme mile překvapeni, jak si všichni začali 
hlídat, kdo, kam a jaký odpad vyhazuje. Každý 
měsíc  máme o 40 tun směsného komunálního 
odpadu méně, a pokud to vydrží, tak by se snížil 
objem SKO o ¼. Chceme obyvatele v třídění ještě 
více podpořit a zvedneme intenzitu svozu. Od  
1. 7. bude vývoz plastu a papíru 3x týdně a kovy 
a sklo budeme svážet každé dva týdny. Věřím, 
že se tak zbavíme přeplněných nádob na tříděný 

odpad. Vedle toho hledáme využití tzv. živočiš-
ného odpadu, jako je maso, kosti apod. Tímto 
krokem se zase sníží celková produkce směsné-
ho komunálního odpadu. 

A další kroky?
Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. 

A proto je nejlepší cestou odpad vůbec nevytvá-
řet. Zaměříme se na předcházení vzniku odpadů. 
Chtěli bychom oslovit především majitele zahrad, 
zda by měli zájem o kompostéry, a aby tak využili 
svůj zahradní a kuchyňský odpad přímo u sebe 
doma.

Dále plánujeme vybudování tzv. „Reuscentra“, 
kam by mohli obyvatelé předávat pro ně již ne-
použitelné věci, které však ještě mohou posloužit 
někomu jinému.

Co je podle Vás největší překážkou v tom, 
abychom byli opravdu úspěšným městem  
v míře třídění a měli vyrovnaný rozpočet na 
odpadové hospodářství?

Je to prostě na nás, jako občanech města, jaký 
úspěch budeme mít. Když si každý vezme za své, 
že nám jde o naše životní prostředí, místo, ve 
kterém žijeme, a že jde o naše peníze, tak nevi-
dím důvod, proč by Chodov neměl být úspěšný.  

Řekněme, že se nám podaří zásadně zvýšit 
úroveň třídění, že nevyhodíme nic organic-
kého do směsného odpadu, stejně tak žádný 
plast, žádný papír, žádné sklo, a snížíme tak 
náklady města v řádech milionů korun. Co 
byste Vy osobně chtěl s ušetřenými penězi 
udělat?

Každou korunu, kterou ušetříme, můžeme 
věnovat na rozvoj našich školek, škol, dětských 
hřišť apod. Navíc sami Chodováci nám mohou 
prostřednictvím participativního rozpočtu říct, co 
máme pro ně udělat. Čím více ušetříme, tím více 
si mohou Chodováci přát.  Martin Groh

Komodita v SKO % zastoupení Množství v tunách Množství v kg /občan
Papír 6,21% 154,20 11,59
Plasty 10,33% 256,60 19,29
Sklo 5,60% 139,14 10,46

BRKO 34,16% 848,71 63,81
Nápojový karton 1,04% 25,90 1,95

Kovy 2,74% 68,07 5,12
ZBYTKOVÝ VYUŽITELNÝ 8,39% 208,41 15,67

Potenciál v třídění využitelných složek

Starosta Chodova Patrik Pizinger a místostarosta Luděk Soukup (zleva).
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Kulturní servis

Informace k sáčkům na bioodpad
Množí se dotazy týkající se sáčků na bioodpad. 

Sáček vydrží, než se začne rozkládat, celý týden. 
Obyvatelé obdrželi 50 sáčků, tudíž by jich měli mít 
dostatek až do konce roku. Pokud jich máte přes-
to nedostatek, lze je zakoupit na vrátnici sběrného 
dvora Chotesu nebo si je můžete pořídit v různých 
internetových obchodech, většinou pod názvem 
„kompostovatelný sáček“. 

Samozřejmě můžete použít i sáčky z PVC, ale ty 
musíte do nádoby na bioodpad vysypat a sáček sa-
motný vyhodit vedle do nádoby na směsný odpad. 
O případné distribuci dalších sáčků Vás budeme 
informovat na podzim.

 Ilona Nehybová, správa majetku

Změna ve frekvenci svozu 
vybraných odpadů

Na základě vyhodnocení prvního pololetí svo-
zu odpadů dojde od 1. července 2022 ke změ-
ně frekvence svozů u těchto komodit:

Papír a plast, doposud probíhal svoz 2x týd-
ně, nově bude 3x týdně (pondělí, středa a pátek, 
popřípadě v sobotu, v závislosti na provozních 
možnostech Chotesu)

Sklo a kov, doposud probíhal svoz 1x za  
4 týdny, nyní bude 1x za 2 týdny (svoz bude pro-
bíhat v pátek jako doposud)

Bio u rodinných domů – kvůli výše uvede-
ným změnám bude přesunut svoz ze středy 
na čtvrtek. Ilona Nehybová, správa majetku
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Starostův pohár vybojovala ZŠ Školní

Prvenství v tradiční soutěži O pohár starosty města letos získala ZŠ Školní. Podařilo se jí to v době, 
kdy si klání chodovských školáků připomínalo malé jubileum, a to čtvrtstoletí trvání.

Druhou příčku 25. ročníku obsadila ZŠ J. A. Komenského, bronzové medaile si pak odnesli žáci ZŠ 
Husova.

Organizátor akce, kterým byl opět Dům dětí a mládeže Bludiště, připravil pro školáky celou řadu 
vědomostních a sportovních disciplín. Největší bitvu a emoce vyvolalo oblíbené přetahování lanem, 
do boje o cenné body se zapojili také ředitelé škol. 

Soutěž se konala v  závěru května v sále Kulturního a společenského střediska. Školy si podle pořadí 
rozdělily peněžní bonus v celkové výši 30 tisíc korun (15 000, 9 000, 6 000).  (mák)

Oblíbené přetahování lanem, na snímku tým vítězné školy.   |Foto: Martin Polák

Pracovní četa Rubikon Centra 2022
Sedmou sezonu tréninkových míst jsme mohli v letošním roce rea-

lizovat jen díky finanční podpoře ze strany města Chodova, které nám 
poskytlo prostředky na mzdové náklady. Naši dva zaměstnanci Vladimír 
a Vladimír (na snímku), kteří delší dobu nemohli získat zaměstnání i kvůli 
své trestní minulosti, tak na dva měsíce dostali šanci pracovat na údržbě 
zeleně a úklidu našeho města, a to např. v lokalitách: garáže za Tescem, 
u rybníků Bahňák a Račák, při vyklízení budovy bývalé ZUŠ, na hřišti ve 
Staré Chodovské.

Oba tak mají šanci postoupit z tréninkového místa na volný trh práce  
a získat stabilní zaměstnání, plnit svoje finanční závazky, získat lepší byd-

lení, efektivněji trávit volný čas. 
Jelikož je naše nezisková organizace finančně závislá na podpoře z Evropského sociálního fondu, 

bude letošní sezona v Chodově kvůli výpadku peněz zřejmě i naší poslední. Na Chodov budeme mít 
za téměř sedm roků jen ty nejlepší vzpomínky! V příštím roce se v případě, že nám bude schválen 
projektový záměr, přesuneme do Sokolova, Aše a Kraslic. Držte nám palce a třeba někdy v budoucnu 
opět na shledanou! � Milan�Roháč, manažer pobočky 
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Chodov se koncem května stal centrem dění pro skautský závod vlčat a světlušek z celého Karlovarského kraje. Klání 
s názvem Pravěká expedice zahájil nástup a následné promítání filmu Cesta do pravěku, které zajistil chodovský KASS.
 |Foto:  Martin Polák     

Chodov hostil závod skautů

Město založí nadační fond
Městský nadační fond pro potřebné založí  

v následujících týdnech Chodov. Používat ho 
chce jako jeden z nástrojů pro pomoc především 
obyvatelům města, ale i pro další charitativní, hu-
manitární a také kulturní účely.

„Sloužil by například lidem, které zasáhla ně-
jaká živelní či jiná pohroma. Smysl má také v si-
tuacích, jako je současná uprchlická vlna,“ nastínil 
využití starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že 
fond by měl soustředit jak finanční, tak materiální 
pomoc.

Podle starosty bude ale určen také pro donáto-
ry, partnery a ty, kteří chtějí pomáhat. „Ti všichni 
do něj mohou směrovat svou pomoc. Odstar-
tovat bychom chtěli letos v září,“ poznamenal 
starosta a dodal, že o přidělení pomoci z fondu 
bude rozhodovat ustanovená rada. 

Radnice do něj jako první a základní vklad vloží 
100 000 korun, každý další rok pak 50 000 korun. 
Veřejnost bude mít možnost sledovat tok peněz 
na transparentním webu.

Město nyní čekají administrativní úkony a for-
mality související se založením fondu a výběr do-
zorčí rady.  (mák)

Školu v Husově ulici zastřeší 
vegetace a fotovoltaika

První městskou budovou s biosolární střechou 
v Chodově by se mohla stát základní škola v Hu-
sově ulici. Na studii proveditelnosti, která bude 
počátečním krokem k netradičnímu zastřešení, 
už město získalo dotaci od Karlovarského kraje. 

„Studie ukáže, jak využívat ploché střechy na-
šich objektů, škola by byla jakýmsi vzorem pro 
ostatní,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Podle něj střecha jednoho z pavilonů školy už 
pomalu dosluhuje a radnice stojí před její re-
konstrukcí.

„Jedná se o stavbu ze sedmdesátých let  
a právě tato studie by měla prověřit a navrh-
nout nový typ střechy,“ poznamenal starosta  
s tím, že kraj poslal Chodovu na studii dotaci ve 
výši 242 tisíc korun.

Biosolární střechy tvořené vegetací a fotovol-
taickými panely jsou podle odborníků šetrným 
a ekologickým řešením plochých střech, které 
dokáže snížit náklady na elektrickou energii  
a zároveň přispět k energetické nezávislosti bu-
dovy.  (mák)
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Město ocenilo nejlepší sportovce

Nejlepší sportovce za roky 2020–21 ocenil  
Chodov. Tradiční anketu uspořádal po déle než 
rok trvající covidové přestávce.

Předávání pohárů sedmadvacátého ročníku 
akce Sportovec roku se opět konalo v Kulturním 
a společenském středisku, oproti předchozím 
slavnostním večerům se však ceremoniál nesl  
v komorním duchu.

Důvodem byla nedávná pandemie, která na 
řadu měsíců zastavila prakticky veškeré sportovní 
dění, což se odrazilo na počtu nominací.

Ocenění předával starosta města Patrik Pizin-
ger, místostarosta Luděk Soukup a předseda vý-
boru pro volný čas Marcel Vlasák.

V kategorii mládež jednotlivci získala ocenění 
tenistka Tereza Krejčová – členka TK Slavia Pl-
zeň. V roce 2020 byla posledním rokem mladší 
žákyní, v roce 2021 byla již starší žákyní. V po-
sledních dvou letech je v Karlovarském kraji na 
1. místě a v celorepublikovém žebříčku je na  
4. místě.

Ve stejné kategorii slavil úspěch také Jan 
Kolář - kickboxer – člen Samurai Fight clubu. Jan  
v roce 2021 získal nejvyšší úspěchy. Nezastavila ho 
ani různá omezení v sezoně, která nebyla jedno-
duchá. Získal mimo jiné 11 zlatých medailí, 5 stří-
brných a 4 bronzové, dosáhl nejvyššího úspěchu  
a stal se mistrem světa v kickboxu.

Kategorii dospělí jednotlivci ovládl Michal 
Jindra – sportovní karatista – člen Champions 
teamu. Michal Jindra je veteránským reprezen-
tantem ČR a členem elitního veteránského tea-
mu, který je již roky na evropském a světovém 
poli daleko, daleko před ostatními zeměmi.

V kategorii mládež kolektivy si ocenění odnes-
la dvojice kadetek a juniorek BVC Chodov Radka 
a Lenka Veselých. Radka a Lenka v dané sezoně 
reprezentovaly BVC Chodov v plážovém volej-
bale. V obou kategoriích se zúčastnily většiny kol 
Českého poháru, kde se umisťovaly v první pět-
ce. Vrcholem pro tento pár bylo MČR U18, kde 
získaly stříbrné medaile. Turnaj se konal v Cho-
dově a zúčastnilo se ho 16 výsledkově nejlepších 
týmů z celé ČR.

Osobností chodovského sportu se tentokrát 
stal Václav Zuzák. Václav Zuzák mimo jiné vedl 
s asistenty Jaroslavem Říhou a Stanislavem Vald-
manem chlapecké basketbalové družstvo roční-
ku 1979/1980. Kolektiv pod jeho vedením prošel 
všemi věkovými kategoriemi od minižáků až po 
dospělé a získal řadu sportovních úspěchů. Tre-
nérsky působil také v družstvu BK Sokolov, kde se 
mu podařilo dovést tým přes baráž do nejvyšší 
ligové soutěže v sezoně 1994/1995. Václav Zuzák 
vedl řadu skvělých hráčů, kteří se později doká-
zali prosadit také v kategorii dospělých.  

          (mák)

Ocenění sportovci s vedením města po převzetí pohárů.  |Foto: Martin Polák
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v červenci a srpnu
Na užitkové zahradě ani v létě nepřesta-

neme s okopáváním záhonů, kdy kromě boje 
s plevelem je pro kořeny lepší dvakrát záhon 
okopat než jednou zalít, ale nezapomeneme 
na pravidelné hnojení. Opakujeme stále do-
kola – všechny zálivky pouze ke kořenům, ne 
na list, skleníky stále větráme, neděláme z nich 
vlhkou saunu, snížíme tím výskyt plísní. U ra-
jčat vylamujeme již malé zálistky, ale pozor - 
u keříčkových odrůd vyrůstá na postranních 
výhonech úroda, proto je nezaštipujeme. 

Pro zmlazení záhonu jahodníku si udělá-
me vlastní sadbu - vezmeme první výrůstek 
na šlahounu, který neoddělujeme od ma-
teční rostliny, ohnutým drátkem přichytíme 
do kelímku se zeminou a odtokovými otvory 
a pevně postavíme na záhon. Zbytek šlahou-
nu odstraníme a do září nám krásně zakoření 
a můžeme vysazovat do volné půdy. 

Jakmile začne žloutnout nať česneku 
a měknou krčky, sklízíme, svážeme do svazků  
včetně natě i hlíny na koříncích, zavěsíme do 
stínu a sušíme. Kořínky a nať odřezáváme až 
po usušení. U třešní hned po sklizni provede-
me letní řez, taktéž u jabloní kvůli prosvětlení 
koruny. Když má strom listí, nejlépe poznáme, 
které větve překážejí.

V okrasné zahradě a na skalce odstraňuje-
me průběžně odkvetlé  květy netřesků i ostat-
ních rostlin, při dělení kosatců jen zdravé části 
oddenků a při výsadbě necháme jejich horní 
polovinu nad zemí. Nezapomínejte na růže. 
Odkvetlé květy růží odstraňujeme a ještě na-
posledy v této sezoně přihnojíme, pozdějším 
hnojením bychom poškodili mladé výhony. 
Ještě je okopeme, provzdušněnou půdu mají 
moc rády. 

Na závěr si připomeneme internetový hit 
– jedná se o zálivku a hnojivo z přírodních 
materiálů, a sice z mléka a kvasnic. Obo-
jí obsahuje vitamíny, mléko navíc i cukr pro 
větší a bohatší plody. Postřik připravíme tak, 
že do nádoby rozdrobíme kostku droždí, tj. 
42 g, zalijeme 1 litrem teplého mléka, důklad-
ně promícháme a necháme do druhého dne 
kvasit. Potom smícháme se 4 litry odstáté vody 
a máme pět litrů postřiku proti plísním a růz-
ným škůdcům. Pokud máme droždí méně, 
použijeme pouze 10 g, přidáme 1 lžíci cukru 
a 1 litr vody, zbylý postup je stejný. Postřikuje-
me celé rostliny, i spodky listů, a to ihned po 

výsadbě v desetidenním intervalu. Samozřej-
mě nesmí pršet a vyvarujeme se také  úmor-
ného slunce, aby sazenice slunce nespálilo. 
Samotné kvasnice lze použít i jako hnojivo, 
což svědčí hlavně rajčatům, kdy rozmícháme 
100 g čerstvých kvasnic, 1 lžíci cukru a 500 ml 
teplé vody. I tady platí, že je žádoucí dodržet 
poměr a hlavně dobře rozmíchat kvasnice, 
aby v roztoku nezůstaly kousky, které pak mo-
hou začít plesnivět, necháme do druhého dne 
a pak doplníme do 3 až 4 litrů odstáté vody. 
Použijeme na hnojení jak zmíněných rajčat, 
tak i jiných druhů plodové zeleniny a svědčí 
také květinám, kdy se zmnoží jejich květenství. 
Naše babičky dokonce máčely ve vodě zbytky 
kváskového chleba a za několik dnů kaši pou-
žívaly jako přilepšení svým rostlinám. 

V obou případech dáváme pozor na teplo-
tu tekutiny – pouze do 50 stupňů, příliš teplá 
voda zahubí kvasinky a ve studené vodě ne-
začnou kvasit. A ještě malá poznámka na zá-
věr – vůně kvasnic údajně odpuzuje klíšťata, 
proto někteří užívají pivovarské kvasnice jako 
vnitřní repelent pro sebe i pejsky.

Pranostika:
• když červenec pěkně hřeje, o Vánocích 

se zima zaskvěje
• srpen začíná, co červenec ukončil
• Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje 

 zahrádkáři�Chodov

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě 

a důstojném průběhu posledního rozloučení  
s mým manželem Ing. Janem Smolkou. 

Zvláštní dík patří panu starostovi Patriku Pizin-
gerovi.

Dík i všem ostatním, kteří se smutečního obřa-
du zúčastnili.  Manželka�a�synové

Uzávěrka 

zářijového čísla

16. srpna 2022
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Pohybové hry 1 (od 4 let; forma zábavných soutěží a her)
Atletika 1 (předškoláci + 1. třída; forma soutěží, her, běhy, hody, skoky)
Atletika 2 (1.-3. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)
Atletika 3 (4.-6. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj, atletické disciplíny)
Atletika 4 (od 7. třídy; atletická příprava + závody)
Tenis (od 5 do 11 let)
Cyklistika (od 8 let; silniční i terénní cyklistika, atletická příprava, sauna, míčové hry, posilovna)
Volejbal – přípravka 1 (předškoláci + 1. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost) 
Volejbal – přípravka 2 (2.-3. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – přípravka 3 (4.-5. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – žákyně
Volejbal – kadetky + juniorky
Karate Klub Chodov (od 5 let)
Samurai Fight Club (od 5 let; kontaktní karate)
Parkour mladší (od 5 do 10 let), Parkour starší (od 11 let)
Streetball (od 11 let)
Karate Champions Team (od 5 let)
Fotbal 1 - (ročníky 2016 a ml.) 
Fotbal 2 - (ročníky 2014 a 2015)
Fotbal 3 - (ročníky 2012 a 2013)
Fotbal 4 - (ročníky 2010 a 2011) 
Fotbal 5 – (ročníky 2008 a 2009)
Fotbal 6 - (ročníky 2007 a st.)
Florbal - žáci (ročník 2011 a starší)
Florbal - elévové (všichni 2012–2013 a dívky 2011)
Florbal - přípravka (všichni 2014–2015 a dívky 2013)
Florbal – žákyně a dorostenky (ročníky 2007–2010)
Florbal – juniorky a ženy (ročníky 2006 a starší)
Vaření, pečení (od 10 let)
Šachy - (od 5 let)
Stolní tenis – (od 8 let)
Keramika (od 7 let)         
Šikovné ručičky (1.-4. třída; výtvarné a dekorační práce s různým materiálem)
Šikovné ruce (od 5. třídy; výtvarné a dekorační práce s různým materiálem)
Ochránci přírody - Ještěrky (od 1. třídy; ochrana a poznávání přírody, výlety, exkurze, výjezdy)
Rytmus (od 5 do 99 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Cvičení rodičů s dětmi – dopolední hrátky v tělocvičně a klubovně DDM
Anglický jazyk (od 1. třídy)
Anglická konverzace
Dětská jóga (od 1. třídy)
Pilates TEENS (11-15 let), Pilates KIDS (7–10 let)
Sportovní gymnastika (od 5 let)
3D tisk – (od 12 let) - hledáme vedoucí/ho
Logopedické hrátky (5-8 let) -  hledáme vedoucí/ho
Digi foto (od 12 let; základy práce s fotoaparátem, úprava fotografií, výjezdy za focením)
Basketbal (8, 9, 10 let)
Judo mladší (5-10 let), Judo starší (od 11 let)
Rokenrol (od 1. třídy)
Deskové hry (6-15 let)
Rybáři (8–15 let)
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.
Pokud máte chuť vést kroužek, který v nabídce není, kontaktujte nás. 

Nabídka kroužků DDM Bludiště pro školní rok 2022/2023
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ZŠ J. A. Komenského

ZŠ Školní ulice

Nabídka volných pracovních míst
Od nového školního roku přijmeme na plný 

úvazek učitele/učitelku s kvalifikací na 2. stupeň 
školy s aprobací český jazyk. Informace na tele-
fonu 352 352 190 nebo 602 255 746.
Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 bude slavnostně zahá-
jen  1. září 2022 v 8.00 pro žáky 1.–9. ročníku ve 
škole v ulici Smetanova. Žáci 1.–5. ročníku budou 
vcházet do školy vedlejším vchodem (nově při-
stavěná část školy), žáci 6.–9. ročníku vchází do 
školy hlavním vchodem. První školní den nemusí 
mít žáci s sebou přezůvky. První školní den mo-
hou se žáky 1. tříd přijít zákonní zástupci. Od dru-
hého školního dne vstupují do školy žáci sami, 
z bezpečnostních a organizačních důvodů není  
možné, aby žáky rodiče doprovázeli až do bu-
dovy!
Placení obědů na školní rok 2022/2023

Kancelář školní jídelny bude v provozu od 
22. 8. 2022 v době od 7.00–11.00  a od 11.30–15.00  
hodin každý všední den. Každý strávník si musí 
v září aktivovat obědy. Aktivace je možná přímo 
v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle 352352199.  
Od 1. 9. 2022 platí pro dětské strávníky tyto ceny 
obědů: 7–10 let – 28 Kč, 11–14 let – 29 Kč, 15 let 
a více – 30 Kč. Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy
Dopravní soutěž mladých cyklistů 2022

Po dvouleté covidové pauze se letos opět ko-
nala Dopravní soutěž mladých cyklistů. Naposle-
dy jsme se zúčastnili v roce 2020, kdy žáci před-
vedli docela pěkné výsledky.

Školu reprezentovali  2 žáci z 5. třídy: Pavel 
Jirků a Jiří Spěváček a mladší kategorii doplnila 
děvčata ze 6. třídy: Katka Sloupová a Karolína 
Tatarová. V kategorii starších nás reprezentoval 
Adam Holzer a Jiří Dočkal a z děvčat Lenka Be-
nešová a Nela Kořínková.

Celkově se mladší družstvo umístilo na 5. místě 

a družstvo starších na krásném, ale nepostupo-
vém 3. místě. Nicméně jejich výkony byly oprav-
du velmi pěkné.

Našim soutěžícím moc děkujeme a držíme 
palce, ať nám to příští rok vyjde zase o trochu 
lépe.  Bc.�Petr�Vaníček
T-Mobile Olympijský běh

Na T-Mobile Olympijském běhu, což je největ-
ší běžecká událost v České republice, jsme oslavili 
nejen radost z pohybu a sport jako takový, ale 
zároveň jsme si připomněli mezinárodní Olym-
pijský den, tedy založení Mezinárodního olym-
pijského výboru. 

Do letošního ročníku se zaregistrovalo 73 143 
účastníků. V jeden den, na různých místech, různí 
běžci a my ze ZŠ J. A. Komenského jsme vyběhli 
též. Žáci si mohli vyzkoušet běh nejen na atletic-
kém oválu, ale i trať v terénu mimo stadion ŠAK 
o délce 0,5–1 km. Díky členům školního žákov-
ského parlamentu proběhlo i mnoho doprovod-
ných sportovních aktivit. Věřím, že si všichni akci 
náležitě užili. Všem, kteří se podíleli na organiza-
ci, patří obrovské díky.

Mgr. Eva Smolková, garant projektu: Sazka 
Olympijský víceboj, T-Mobile běh

Prázdniny jsou tady, je čas na poděkování
Ve druhé části školního roku jsme se z nešťastné 

koronavirové doby začali navracet do normálního 
školního života. Potěšil nás zájem a mnohdy i dobré 
výsledky našich žáků ve školních kolech olympiád, 
recitačních a sportovních soutěžích. Velmi zajímavé 
a obohacující byly projektové dny, ze kterých si žáci 
odnesli spoustu vědomostí i zážitků. S chutí jsme se 
zapojili do spolupráce s DDM i s městem Chodov 
při Vánočním zdobení stromečku, Velikonočním 
workshopu a zajištění Dne dětí. Úspěchy a akti-
vita našich žáků vyvrcholily vítězstvím v napínavé 
a výborně organizované soutěži O pohár starosty 
města, kde byla řada sportovních i vědomostních 
soutěží pro malé i druhostupňové žáky. V napína-
vém finále se podařilo našim žákům těsně zvítězit 
a vybojovat ceněný pohár starosty města. Blaho-
přejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci všem 
soutěžícím žákům a již se těšíme na příští rok.

Vedení školy děkuje všem aktivním žákům a uči-
telům školy za vykonanou práci a přejeme krásné 
prázdniny plné sluníčka, aktivního odpočinku a na-
čerpání sil do dalšího školního roku. 

 Mgr. Milan Martinek, ředitel školy
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ZŠ Husova ulice

50. výročí existence naší školy
Zdálo se to nedávno, kdy byla postavena naše 

škola. Mnoho z nás ji osobně navštěvovalo. 
Mnoho z nás sem posílalo do školy svoje děti. 
Mnoho z nás zde má i svá vnoučata. A přece 
je to již 50 let, kdy byla naše škola, původně  
„4. ZDŠ“, slavnostně otevřena.

Proto jsme při této příležitosti na konci měsíce 
června připravili „den otevřených dveří“, spor-
tovní den pro žáky naší školy a vzpomínkovou 
výstavu fotografií „Jak šel čas“.

Děkujeme minulým i současným pedagogům 
za jejich náročnou práci a přejeme naší škole ješ-
tě spoustu let existence. Aby měla stále mnoho 
spokojených žáků i rodičů.
Poděkování 

Po celý školní rok probíhala skvělá spolupráce 
s knihovnou v Chodově. 

Po domluvě s učitelkami 1. stupně školy nám 
pan knihovník a paní knihovnice  připravili 

besedy tzv. na tělo.
Žáci s velkou chutí spolupracovali a těšili se na 

každou další návštěvu. 
Tímto bychom chtěli moc poděkovat za ce-

loroční spolupráci a těšíme se na vás v novém 
školním roce.
Začátek školního roku

Začátek školního roku je ve čtvrtek 1. 9. 2022    
v 8.00 hodin. S novými prvňáčky budou moci 
první den do třídy přijít zákonní zástupci. Od 
druhého dne již nebude možno z organizačních 
důvodů doprovázet školáčky do třídy.

Organizace prvního školního dne bude 
upřesněna na webu školy a na školní nástěnce    
u hlavního vchodu do školy.
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

Závěr školního roku je plný výletů, exkurzí, vycházek do blízkého okolí a besed. Tu si užili žáci prvních ročníků ZŠ 
Školní, když za nimi přišli muzikanti s netradičními hudebními nástroji. Co je to šalimo, xafon a jak se hraje na skotské 
dudy, heligonku, harfu, loutnu, jim předvedli Jiří a Stanislav Kameníkovi. Děkujeme a těšíme se na další setkání. 
 |Text a foto: Mgr. Marcela Kotousová a Mgr. Romana Poláková
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ZŠ Nejdecká ulice

Noc kostelů trochu jinak
Noc kostelů sice proběhla 10. června, ale vět-

šina tříd naší školy využila možnosti navštívit 
kostel sv. Vavřince na přelomu května a června  
v dopoledních hodinách, a dozvědět se tak mno-
ho zajímavostí a zároveň si prohlédnout místa, 
která nejsou běžně přístupná.

Pro mnohé se návštěva s poutavým výkladem 
pana Bělohlávka stala nečekaným dobrodruž-
stvím. Po točitém dřevěném schodišti většina 
žáků vystoupila až do nejvyšší věže ke zvonům,  
a mohli si tak poslechnout jejich vyzvánění z bez-
prostřední blízkosti. 

Nadšení vyvolala i zastávka u varhan, a mož-
nost si na ně dokonce zahrát. V průběhu více než 
hodinové prohlídky děti 1. i 2. stupně získaly řadu 
poznatků nejen o kostele, ale i o historii Chodo-
va a zvuk varhan a vyzvánění zvonů jim zněly  
v hlavách ještě cestou do školy.

Velké poděkování patří panu Miloši Bělohláv-
kovi, který všem účastníkům skvělé zážitky i zají-
mavý výklad připravil.  Mgr.�Pavel�Nováček

Jaro s pejsky
Nepřehlédnutelné nadšení v našem pestrém 

kolektivu vyvolala návštěva pana Stránského  
a jeho pejsků v rámci canisterapie (léčebný kon-
takt psa a člověka). 

Právě pes a jeho okatá chuť spolupracovat 
v dětech vyvolávají nejen motivaci, ale i dob-
rou náladu. Canisterapie příznivě ovlivňuje jak 
motoriku, tak i sociální dovednosti, komunikaci 
a rozvíjí citové a rozumové schopnosti. Tři pejsci 
pana Stránského patřili mezi čistokrevná pleme-
na (leonberger) a čtvrtý byl zástupcem voříška.

Děti se s pejsky důkladně seznámily, o každém 
z nich se dověděly jeho historii,  jak se krmí a jak 
probíhá péče o psa. Stejnou měrou jim byl vy-
světlen a předveden výcvik a pravidla zacházení 
s pejsky.

Poslední část patřila už praxi: děti si vyzkoušely 
se psy komunikovat, hladit je, vodit je na vodítku 
a zkoušely jim udílet povely.

Náplň hodiny se nám všem moc líbila a ná-
vštěvu pana Stránského s jeho čtyřnohými po-
mocníky rádi uvítáme znovu.

 Mgr. Klára Heidenreichová 

Žáci a psi se poznávali z bezprostřední blízkosti.    |Foto: ZŠ Nejdecká
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Mateřská škola Chodov

Návštěva vodníka Kvákala
Dne 8. 6. navštívily děti ze školky „U Zahrádek“ 

(4. tř. – Kuřátka) rybáře ze spolku ČRS – MO 
Božičany na Kaskádě v Nové Roli. Děti přivítal 
vodník Kvákal, který měl pro ně připraven boha-
tý program, kdy největším zážitkem bylo chytá-
ní živých ryb. Děti si odnesly nezapomenutelné 
vzpomínky i sladkou odměnu a tímto bychom 
chtěli poděkovat za milý přístup a ochotu jme-
novitě rybářům: J. Pejšek, M. Mokrý, J. Rešetár, 
J. Pelech, M.Bláha, J. Brabenec. 

   Paní�učitelky�Iva�a�Kačka
Jaký byl školní rok 2021-2022

Pro tento školní rok bylo k docházce do ma-
teřinek přijato celkem 362 dětí. I když podzim 
ještě probíhal ve znamení některých covido-
vých opatření, přesto nabízené činnosti a akti-
vity probíhaly skoro jako dříve. 

V září DDM Bludiště uspořádalo fotbalový 
turnaj Školkacup, ve kterém zvítězili malí fot-
balisté z MŠ Zahradní. Předškoláci začali do-
jíždět do plaveckého bazénu v Sokolově na 10 
lekcí předplavecké výuky. Na školičkách probí-
haly podzimní karnevaly, vyrábění z přírodnin 
a soutěže ve sběru kaštanů. MŠ Zahradní vy-
jela do Bečova na projektový den „Koulelo se, 
koulelo“, uspořádala lampiónový průvod pro 
rodiče. MŠ U Koupaliště byla na projektovém 
dni „Za zvířátky“ v DDM ve Staré Roli. 

Skoro všechny mateřinky se zapojily do 
sportovních projektů, které u dětí rozvíjely 
radost z pohybu a chuť sportovat. V prosinci 
jsme se podíleli na výzdobě Staroměstského 
náměstí, kde každá školka ozdobila „svůj“ vá-
noční stromeček.

Vánoční besídky jsme museli rodičům zpro-
středkovat netradičně – záznamem TV stu-
dia Chodov, který byl vysílán na chodovské 

kabelové televizi a facebooku města. V lednu 
vyjely dvě skupiny dětí do Potůčků do Lyžařské 
školičky. V únoru nás čekalo zase bruslení v KV 
Aréně a oslavy masopustu formou karnevalů.

Jaro jsme přivítali opět na Staroměstském 
náměstí vystoupením sedmi tříd s krásným 
jarním programem, výstavkou prací našich 
dětí a zdobením jarních břízek. V rámci akce 
„Ukliďme Česko“ jsme zbavili odpadků okolí 
našeho města. V dílnách stacionáře Mateří-
douška jsme realizovali další projektové dny. 
Děti si tam vyrobily a odnesly si domů překrás-
né výrobky. Také jsme několikrát navštívili Eko-
centrum Chodováček, kde jsme se dozvěděli 
spoustu nových poznatků o jarní přírodě.

Navštívil nás pracovník ze záchranné stani-
ce pro živočichy Drosera se sovou Johankou. 
Děti z MŠ Školní navštívily v rámci projektové-
ho dne ekocentrum v Ostrově. V květnu jsme 
pro všechny chodovské děti a rodiče uspořá-
dali Den rodin -  zábavné a akční odpoledne 
na našich školních zahradách. Děti byly také 
na mnoha výletech - v ZOO v Chomutově, na 
statku Bernard, v Hornickém muzeu v Krásně, 
vláčkem v Lokti, v botanické zahradě v Bečově, 
u rybníka v Božičanech.

Oslavu Dne dětí pro nás připravilo DDM Blu-
diště. Do konce roku ještě vyrazíme na pro-
jektové dny „Putování za bobrem a vydrou“ 
ve Třech Sekerách, na skládku v Černošíně 
a za zvířátky na statek do Chebu. V červnu se 
školičky opět setkaly při sportovním klání – na 
Školkolympiádě. Pohár a zlaté medaile si letos 
odnesla MŠ Nerudova. 

Předškoláci byli pasováni na školáky a pak 
nás čekalo jen rozloučení před velkými prázd-
ninami. 30. 6. se zavřely brány tří pracovišť, 
aby tam o prázdninách mohly probíhat pláno-
vané opravy. V provozu zůstala od 1. 7. do 19. 
8. 2022 MŠ Školní, která letos zajišťuje prázd-
ninový provoz. Provoz všech chodovských 
mateřinek bude opět obnoven v přípravném 
týdnu od 22. 8. 2022, na nové malé kamarády 
se pak těšíme 1. září 2022.
Poděkování

Děkuji všem zaměstnancům MŠ Chodov za 
vstřícnost, aktivitu, obětavost, zodpovědnost  
a spolupráci v letošním školním roce.

Přeji jim všem i našim dětem a jejich rodi-
čům krásnou zaslouženou dovolenou, poho-
dové letní dny a spoustu nezapomenutelných 
prázdninových zážitků.

  Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov 

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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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO
Jednotka zasahovala v květnu u 20 událostí. 

Celkem bylo 9 osob zachráněno a zraněno, ná-
sledně předáno do péče lékaře, tři osoby zemřely, 
42 osob bylo evakuováno. Ve čtyřech případech 
jednotka zasahovala mimo území zřizovatele.

Při „nepoplachových“ činnostech odstranila po-
škozené plachty u sportovní haly pomocí výškové 
techniky, na pokyn zřizovatele byly postaveny sta-
ny pro akci sokolovské nemocnice. Jednotka, spo-
lu se strážníky MP, zasahovala před příjezdem ZZS 
se svým přístrojem AED v Palackého ulici. Bohužel 
přes veškerou snahu záchranářů osoba zemřela. 
Byly zaznamenány tři požáry. Jeden požár osob-
ního vozidla ve Vintířově, požár obytné budovy  
v Ostrově, nicméně nejnáročnější byl požár výško-
vé obytné budovy v Chodově ve Smetanově ulici 
(13 pater).

Z dosud neznámých příčin došlo k požáru 
elektrických rozvodů na chodbě budovy od os-
mého do třináctého patra. Hasiči spolu s dalšími 

Policie České republiky

Zásah chodovských hasičů při požáru věžového domu ve Smetanově ulici.  Foto: SDH Chodov

Napadl a oloupil bývalou přítelkyni
Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 

čtyřiatřicetiletého muže z Chodova, kterého ob-
vinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu lou-
peže.

Obviněný měl na konci května ve vestibulu 
panelového domu v Chodově po slovní rozepři 
fyzicky napadnout svou bývalou sedmadvaceti-
letou přítelkyni, kterou měl udeřit pěstí do oblas-
ti hlavy. Po útoku měla žena upadnout na zem. 
Muž se k ní měl sehnout a snažit se jí vytrhnout 
batoh. Následně se ji měl snažit znovu udeřit 
pěstí. Po chvíli se mu mělo podařit vytrhnout jí 
batoh z ruky a utéct s ním zadním vchodem.

Sokolovští kriminalisté ve spolupráci s policisty 
z obvodního oddělení se začali případem oka-
mžitě zabývat. Během krátké doby muže vypát-
rali a zadrželi. Muž byl vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí muži trest od-
nětí svobody až na deset let.
� nprap.�Jakub�Kopřiva, mluvčí PČR
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Střípky z policejních svodek
Jedno z řady nejhorších oznámení, které 

ve výčtu rizik můžete obdržet na tísňové lin-
ce, je ohlášený požár ve výškovém panelovém 
domě plném lidí. Zpočátku však oznamovatel 
z ul. Smetanova uvedl, že se jen drobně kouří 

Městská policie Chodov

z prostupové stoupačky na elektroměry v 11. p. 
domu.

Na místo dorazila hlídka strážníků a policistů 
z místního oddělení, která zahájila v domě prů-
zkum, kdy se však velmi rychle policisté a stráž-
níci dostali do nebezpečného toxického dýmu 
z již značně rozhořelé části požáru. Nebezpeč-
né toxické zplodiny hoření začaly zasahovat 
i jednotlivá patra domu, proto strážníci i policis-
té zahájili okamžitou evakuaci obyvatel domu.

Na místo byli povoláni hasiči, záchranná zdra-
votnická služba a vedení města. Postupně se 
podařilo evakuovat všechny obyvatele domu. 
U některých osob došlo pouze k nadýchání 
kouře, o ty se postarali přítomní zdravotníci. Na 
místo se dostavili i vyšetřovatelé hasičů a policie.

Velmi podivné se jevilo oznámení ze za-
hrádkářské osady v ul. Zahradní, kde prý někdo 
vjel na kole přímo do místního rybníka zvaného 
„Bahňák“ a nyní se tam asi koupe i s kolem.

Z údivu však nevyšli strážníci ani na místě sa-
mém, neboť plavec se mezitím zamotal do vý-
pletu kola a jako trosečník zde čekal na spásu 
u břehu. Cyklista byl ve značně podroušeném 
stavu a měl představu, že stále šlape na kole, 
přičemž pouze šlapal vodu a tím se obdivuhod-
ně držel stále na hladině.

Nebohou vousatou, zmáčenou vodní vílu 
strážníci vylovili ven, ale na tři přání již nebyl 
čas, neboť protialkoholní záchytná stanice je 
plná nejrůznějších přání.
Zabezpečte si svůj majetek

Je tu odpočinkové léto a s ním přichází opět 
chvíle vydechnutí. Nastává doba dovolených 
a my přejeme všem co nejvydatnější odpočinek 
od všeho toho pracovního stresu a vypětí, ale 
zároveň varujeme před nástupem zlodějů, kteří 
se specializují na letní bytové krádeže.

Dodržujte pravidla bezpečného zajištění své-
ho majetku při odjezdu na delší dovolenou. 
Zabezpečte pravidelné vybírání své poštovní 
schránky. Zajistěte si řádně uzávěr vody před 
způsobením případných škod na majetku.

Dohlížejte na své děti, ať již v blízkosti bazé-
nů, vodních ploch, tak u frekventovaných silnic 
a při volnočasových aktivitách. Šťastný návrat 
všem.

Hledáme kolegu
Stále hledáme parťáka do našich řad. Pokud 

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

 Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

složkami IZS provedli záchranu celkem 6 osob, 
zraněno bylo 8 osob, 40 osob bylo evakuová-
no. K záchraně dvou osob musela být nasazena 
výšková technika, její ustavení velmi komplikovaly 
vzrostlé stromy v okolí objektu. Přímá škoda způ-
sobená požárem přesáhla částku 1 mil. Kč. 

Ostatní události byly technického charakteru. 
Jednotka řešila dopravní nehodu dvou osobních 
vozidel s lehkým zraněním jedné osoby na křižo-
vatce v ulici Smetanova-Školní.  V pěti případech 
šlo o vstup do uzavřeného prostoru - nouzové 
otevření bytu z důvodu nebezpečí z prodlení 
(ČSA - uvnitř dítě, bez zranění; Loučky - obava  
o matku, bez zranění; Vítězná - exitus osoby; 
Husova - uvnitř nemluvně, bez zranění; náměstí  
9. května - exitus osoby). Ve dvou případech byl 
prověřen únik plynu, který nebyl potvrzen (Ne-
jdecká a Nerudova ulice).

V ulici ČSM šlo o havárii svodového potrubí po 
vydatném dešti. Byl také odstraněn spadlý strom 
blokující komunikaci poblíž Božičan. V jednom 
případě šlo o planý poplach (vadné čidlo EPS - 
OD Tesco). V rámci odborné přípravy nových čle-
nů jednotky proběhl kurz nových nositelů dýchací 
techniky, následně odborná příprava jednotky 
na téma přívodní vedení, dálkové dopravy vody  
v prostorách Račího rybníka. Zde zároveň pro-
běhly i pravidelné funkční zkoušky požárních čer-
padel. Veškeré informace jsou průběžně aktuali-
zovány na webu a facebooku. 
Informace SDH

Chodovští hasiči se zúčastnili 2. setkání hasič-
ských praporů, které hostilo letos historické cen-
trum města Cheb. Celkem se zúčastnilo 22 ha-
sičských praporů a několik dalších sborů, které 
prapory prozatím nemají. Oproti loňskému roku 
se tak průvod rozšířil o 5 praporů. Na závěr by-
chom rádi popřáli vše nejlepší našemu kolegovi 
a kamarádovi Stanislavu Šimralovi, který v květnu 
oslavil významné jubileum, a to 50 let.

Další informace z činnosti našeho sboru nalez-
nete ve sportovní části zpravodaje.
Ing.�Jiří�Kiss,�SDH Chodov, www.sdhchodov.cz 
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Participativní rozpočet

Hlasování se �líží!

Harmonogram

�6. 4. � � . 5. ���2

 podávání návrhů

           . 6.���. 6. ���2

vshodnocení proveditelnosti

7� .. � � . �. ����8

        hlasování

v prů�ěhu ro�u ���� 

   zahájení realizace

V prů�ěhu července a srpna  

�ude pro�íhat hlasování 

do participativního rozpočtu.

Každý o�čan Chodova má 

2 �ladté hlasy, �teré můžete 

li�ovolně rozdělit mezi dva 

proje�ts ne�o dát o�a jednomu 

proje�tu.

Hlasovat  můžete dvěma způso�s7

e �l���rotic�y p�es �e�ové strán�s 

mujchodov.cz (pro hlasování musíte mít 

vstvo�enou re-istraci(

e vhozením an�etního líst�u do sb&rtého 

boxu umístěného na podatelně MěÚ 

Chodov

Proje�ts, �teré postoupí 

do hlasování vám již brzy 

p�edstavíme na �e�ové 

stránce mujchodov.cz, 

na sociálních sítích a dalších 

místech.

mujchodov.cz

sledujte

Zapoj se a hlasuj!
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Projekty participativního rozpočtu postupující do hlasování

Hlasování do participativního rozpočtu
1.7.2022 - 31.8.2022

Spouštíme hlasování
U všech podaných projektů jsme vyhodnotili jejich pro-
veditelnost – naším cílem bylo, aby maximum vašich ná-
vrhů postoupilo do hlasování a vy jste mohli rozhodnout 
o tom, které projekty budeme realizovat. Ze 14 podaných 
projektů jich do hlasování postupuje 8!

Hlasování bude probíhat po celé léto. Zapojit se mů-
žete elektronicky na webové stránce mujchodov.cz 
v sekci Participativní rozpočet. Pro hlasování je tře-
ba se registrovat. Hlasovat můžete také vhozením 

anketního lístku do sběrného boxu umístěného na po-
datelně MěÚ Chodov. Anketní (hlasovací) lístky budou 
k dispozici přímo u hlasovací urny a ke stažení na muj-
chodov.cz. Každý občan má k dispozici dva kladné hlasy. 
Hlasy můžete rozdělit mezi libovolné projekty nebo dát 
jednomu projektu oba kladné hlasy.
Podle pořadí zrealizujeme tolik projektů, kolik se jich ve-
jde do celkové částky 2.000.000 Kč.
Zapojte se a rozhodněte, které projekty mají v Chodově 
vzniknout. Všechny informace o projektech naleznete na 
mujchodov.cz

Osázení svahu 
nad silnicí 
pod kostelem 
květinami 

Herní prvky 
u vlakového 
nádraží

Megahoupačka 
nad městem 
pro dva

4 x Cyklobox 
(dřevěný box 
pro kola)

Doplnění 
mobiliáře 
v parcích

Zatraktivnění 
veřejného prostoru 
prostřednictvím 
rozšířené reality

Koloběžková 
dráha - modulární 
pumptrack

Komunitní - 
veřejné ohniště
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Stará budova chodovského nádraží z konce 
19. století je jednou z nejstarších budov v na-
šem městě. Ve svém jádru pochází až z roku 
1870, což z ní dělá po kostele svatého Vavřin-
ce druhou nejstarší stavbu na území Chodo-
va. Bohužel, osud chodovského nádraží se 
již pomalu naplňuje, protože jeho vlastník 
– České dráhy – se rozhodl budovu zbořit 
a postavit nové, moderní nádraží. Pojďme se 
proto podívat, co všechno pro Chodov želez-
nice znamenala před 150 lety.

V druhé polovině 19. století byla jednou z nej-
větších železničních společností v českých ze-
mích Buštěhradská dráha. Právě ta se rozhodla 
vybudovat železniční trať, která by spojila Prahu 
s Chebem přes Chomutov, Karlovy Vary a Falk-
nov (dnešní Sokolov). Velké zásoby přírodních 
zdrojů, které se v oblasti Krušných hor nacházely, 
dávaly investorům jistotu, že návratnost takové-
ho projektu bude velká. Při plánování trasy bylo 
rozhodnuto, že železnice povede i skrze Cho-
dov, což vyvolalo v obci značný investiční zá-
jem. Tehdejší farář Franz Fischer do farní kroniky 
v roce 1869 zaznamenal: „V naší obci se začalo 
hodně stavět, obzvláště pak poté, co se začala 

budovat z Karlových Varů do Chebu železnice, 
která protne vrch Sanhübel nad Chodovem,  
a tam také bude zřízeno nádraží.“ Vlak po této 
trati poprvé vyjel 19. září 1870 a znamenal velkou 
změnu – poskytl chodovským továrnám a dolům 
velké odbytiště v Bavorsku a Sasku, se kterými 
byl již od roku 1865 propojen Cheb. 

O deset let později – v říjnu roku 1881 – byla 
z Chodova vystavěna lokální dráha do Nejdku, 
která křížila Nádražní ulici na místě zvaném míst-
ními obyvateli „U mrtvého koně“, odkud do Cho-
dova jezdily zpočátku především nákladní vlaky  
z nejdeckých továren a železáren. V prosinci té-
hož roku na této trati začala fungovat i osob-
ní přeprava a vedle stanice Buštěhradské dráhy 
bylo postaveno i malé místní nádraží. Z Nejdku 
trať vedla dále do Horní Blatné, Perninku nebo 
do Abertam, a Chodov se tak stal přestupní sta-
nicí pro všechny, kteří mířili do této části Krušných 
hor. 

V roce 1923 byla Buštěhradská dráha zestát-
něna Československou republikou a chodovské 
nádraží i s lokální dráhou se stalo součástí Čes-
koslovenských státních drah. Malé nádraží z roku 
1870 bylo od té doby několikrát přestavěno 

Dobové snímky Nádražní ulice a jejího nejbližšího okolí.   |Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka

Nádražní ulice a její okolí 
v proměnách času
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a v roce 1926 dosáhlo své maximální velikosti po 
poslední přístavbě, která rozšířila počet přepážek 
v nádražní budově a připojila k nádraží vstupní 
halu. V této době pracovalo na chodovské stanici  
čtyřicet osob – jeden přednosta, devět úředníků 
a třicet zaměstnanců a zřízenců.

Když byla v roce 1870 vybudována železnič-
ní trať z Chomutova do Chebu, stal se prakticky 
přes noc Chodov významnou železniční stanicí. 
Výhodná poloha u trati, která zajišťovala jedno-
duchou dopravu zboží, surovin i zaměstnanců, 
začala lákat investory a velké podniky. Právě za-
vedená železnice odstartovala rozvoj chodovské 
porcelánky – do té doby jediného průmyslového 
podniku v obci – a vedla i k prudkému nárůstu 
počtu uhelných dolů v místním hnědouhelném 
revíru. 

V těsném okolí železnice začaly brzy vznikat 
domy a hlavně průmyslové podniky. Dodnes je 
kolem trati velké množství firem a areálů, kte-
ré za svůj vznik vděčí dráze. Jako první vznikla 
v roce 1877 v Nádražní ulici betonárna Julia No-
waka. Zpočátku vyráběl jen cementové dlaždice 
a střešní tašky, později se firma rozšířila a do roku 
1929 se stala jedním z největších a nejvýkonněj-
ších podniků svého druhu v západních Čechách. 
Zaměřovala se na výrobu všech stavebních částí 
z betonu a kamene pro různé druhy staveb. Poz-
dější majitel podniku Ing. Franz Nowak vynalezl 

a nechal si patentovat nový, úsporný druh mon-
tovaných staveb, které využívaly dutých bloků 
struskového betonu. Tímto moderním způsobem 
byly podle dobového tisku v Chodově zkušebně 
vystavěny domy čp. 411 a 432. Firma zkrachova-
la během období velké hospodářské krize a celý 
areál firmy zakoupila sousední strojírna Carla 
Gasche, která sem rozšířila provozy slévárny. 

Jižně od železniční trati stála už od roku 1876 
hornická kolonie zvaná Pětidomí, kterou založil 
Vídeňský spolek uhelného průmyslu. Tyto domy 
využil v roce 1919 podnikatel Hermann Lorenz, 
který k nim přistavěl tovární haly a založil zde 

továrnu Chodovské chemické závody, s. r. o. Vy-
ráběla krémy na boty, svíčky, mýdlo, vazelínu, 
ale obchodovala i s minerálními oleji, benzínem 
a chemikáliemi. Ve dvacátých letech se maji-
tel firmy, který vystudoval chemii ve Spojených 
státech amerických, zaměřil právě především na 
dovoz chemických výrobků a průmyslových ole-
jů z Ameriky. Z výrobny se tak staly především 
skladovací prostory a v roce 1926 zaměstnávala 
firma několik desítek obchodních cestujících, ale 
ani jednoho výrobního dělníka.

Jen o kus dále, směrem na Chranišov, na sa-
mém okraji Chodova, vznikla po roce 1912 v are-
álu bývalého povrchového lomu Christian továr-
na na výrobu šamotových cihel. Pro jejich výrobu 
využívala bohatá naleziště kvalitní hlíny v Cho-
dově. Komín cihelny byl vysoký 65 metrů a pat-
řil po mnoho desetiletí k typickým dominantám 
Chodova. V rámci rozlehlého továrního areálu se 
kromě vlastní šamotky nacházela také vila maji-
tele závodu dr. Tondera. Tato vila byla v nedávné 
době opravena do téměř původní podoby a pa-
tří k posledním dvěma zachovaným továrnickým 
vilám v Chodově.

Největším průmyslovým areálem však byla 
mezi lety 1883–1945 strojírna rodiny Carla Gas-
che, která patřila ve své době k největším do-
davatelům důlních zařízení v českých zemích. 
Právě ona patřila po obou chodovských por-
celánkách k největším zaměstnavatelům v Cho-
dově a v době její největší slávy v ní pracovaly 
téměř čtyři stovky zaměstnanců.

Železniční spojení už nehraje v dnešní době 
takový význam jako před sto lety. Přesto bychom 
si měli uvědomit, že to byla právě železnice, co 
stálo za rozmachem a rozvojem našeho města 
na konci 19. a na počátku 20. století. Ne nadarmo 
máme symbol drah – okřídlené kolo – i v našem 
městském znaku.

 Miloš�Bělohlávek, městský historik
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Také červen byl bohatý na městské události, kterých se v Chodově konala celá řada. Zpravodaj měs-
ta Chodova se pokusil zachytit alespoň jejich část. Na této dvoustraně tak najdete snímky například 
z tradiční výstavy Děti dětem, ZUŠ Open, pasování prvňáčků na čtenáře, Dne pro sociální služby, Noci 
kostelů či oslavy Mezinárodního dne dětí. �Text�a�foto�na�dvoustraně:�Martin�Polák

Život ve městě objektivem 
zpravodaje
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádí

11. 8. (čt) 20 h, 14. 8. (ne) 17 h, 20. 8. (so) 17 h, 26. 8. (pá) 20 h
Hádkovi
Komedie�/�ČR�/�Režie:�Vojtěch�Moravec�
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, 
který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají 
se svým způsobem rádi, zato jejich manželky se nemohou vystát a vzájemné pomlouvání je pro ně 
nezbytnou součástí života. Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i otec obou 
bratrů s důležitou novinkou.

20. 8. (so) 15 h, 28. 8. (ne) 15 h    
Cesta do Tvojzemí
Animovaný�/�SR,�ČR�/�86�min.�/�Režie:�Peter�Budinský
Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví 
lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu 
s přírodou. Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě, protože zachytí 
signál vysílaný tajemným zářivým kamínkem. Tento kamenný zdroj velké síly, který chce každý získat, 
se ukryje v Rikiho srdci. S kým může Riki sdílet toto tajemství? 

18. 8. (čt) 20 h, 19. 8. (pá) 17 h, 25. 8. (čt) 17 h
Řekni to psem
Romantická�komedie/�ČR�/�85�min.�/�Režie:�Robert�Sedláček
Dita (Berenika Kohoutová) místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa 
(Igor Orozovič) mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla. Navíc Ditě pej-
skařská komunita připadá směšná a nesnáší psí exkrementy. Celý příběh začíná tím, že do 
jednoho šlápne. Opravdu to znamená štěstí?

4. 8. (čt) 17 h, 5. 8. (pá) 20 h, 19. 8. (pá) 20 h 
Komedie / ČR

1. 8. (po) 20 h, 5. 8. (pá) 17 h, 6. 8. (so) 20 h, 7. 8. 
(ne) 17 h, 12. 8. (pá), 18. 8. (čt) 17 h, 20. 8. (so) 20 h      

Fantasy / USA / 119 min.
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1. 8. (po) 20 h

Fantasy / USA / 119 min / CZ 

Thor: Láska jako hrom 3D

Režie: Taika Waititi

Režie: Joseph Kosinski 

2. 8. (út) 20 h

Top Gun: Maverick

Akční / USA / 131 min / CZ

3. 8. (st) 20 h

Prezidentka

Romantický / ČR / 95 min

Režie: Rudolf Havlík

4. 8. (čt) 17 h, 5. 8. (pá) 20 h

Střídavka

Komedie / ČR /

Režie: Petr Nikolaev 

4. 8. (čt) 20 h

Bullet Train

Akční / USA / 152 min / TIT

Režie:  David Leitch

5. 8. (pá) 17 h, 6. 8. (so) 20 h, 7. 8. (ne) 17 h

Thor: Láska jako hrom 3D

Fantasy / USA / 119 min / CZ 

Režie: Taika Waititi

6. 8. (so) 15 h

Animovaný / USA / 95 min / CZ

Mimoni: Padouch přichází

Režie: Kyle Balda

Režie:  David Leitch

7.-8. 8. (ne-po) 20 h

Bullet Train

Akční / USA / 152 min / TIT

Režie: Jared Stern

7. 8. (ne) 15 h

DC Liga supermazlíčků

Animovaný / USA / 100 min / CZ

Režie: Colin Trevorrow

Jurský svět: Nadvláda 3D

6. 8. (so) 17 h

Sci-fi / USA / 146 min / CZ

9.-10. 8. (út-st) 20 h

Všechno, všude, najednou

Akční sci-fi / USA / 140 min / TIT

Režie: Dan Kwan, Daniel Scheinert 

Hádkovi

11. 8. (čt) 20 h

Komedie / ČR / 

Režie: Vojtěch Moravec

Thor: Láska jako hrom 3D

12. 8. (pá)

Režie: Taika Waititi

Fantasy / USA / 119 min / CZ 

13. 8. (so) 15 h

DC Liga supermazlíčků

Animovaný / USA / 100 min / CZ

Režie: Jared Stern

13. 8. (so) 17 h 

Mimoni: Padouch přichází

Režie: Kyle Balda

Animovaný / USA / 95 min / CZ

14.-15. 8. (ne-po) 20 h

Černý telefon

Režie: Scott Derrickson

Horor / USA / 102 min / TIT

Hádkovi

Komedie / ČR / 

Režie: Vojtěch Moravec

14. 8. (ne) 17 h

Rakeťák

Animovaný / USA / 95 min / CZ

Režie: Angus MacLane

14. 8. (ne) 15 h

Režie: Joseph Kosinski

Top Gun: Maverick

16. 8. (út) 20 h

Akční / USA / 131 min / CZ

Bullet Train

Akční / USA / 152 min / TIT

Režie:  David Leitch

17. 8. (st) 20 h 

Fantasy / USA / 119 min / CZ 

Režie: Taika Waititi

Thor: Láska jako hrom 3D

18. 8. (čt) 17 h

Režie: Miroslav Krobot  

Velká premiéra

11. 8. (čt) 17 h, 12.-13. 8. (pá-so) 20 h

Komedie / ČR / 90 min / 
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Komedie / ČR / 90 min / 

27. 8. (so) 20 h

Velká premiéra

Režie: Miroslav Krobot

28. 8. (ne) 15 h

Cesta do Tvojzemí

Animovaný / SR, ČR / 86 min / 

Režie: Peter Budinský

Režie: Colin Trevorrow

28. 8. (ne) 17 h 

Jurský svět: Nadvláda 3D

Sci-fi / USA / 146 min / CZ

Elvis

29. 8. (po) 20 h

Režie: Baz Luhrmann

Životopisný / USA / TIT

Mimoni: Padouch přichází

Režie: Kyle Balda

21. 8. (ne) 17 h

Animovaný / USA / 95 min / CZ

21.-22. 8. (ne-po) 20 h

Nene

Horor / USA / 135 min / TIT

Režie: Jordan Peele

23. 8. (út) 20 h

Akční / USA / 131 min / CZ

Režie: Joseph Kosinski

Top Gun: Maverick

Kdyby radši hořelo

Režie: Adam Koloman Rybanský 

24. 8. (st) 20 h

Komedie/ ČR / 84 min

Režie: Robert Sedláček

18. 8. (čt) 20 h, 19. 8. (pá) 17 h

Řekni to psem

Romantická komedie/ ČR / 85 min

Režie: Robert Sedláček

Řekni to psem

Romantická komedie/ ČR / 85 min

25. 8. (čt) 17 h

19. 8. (pá) 20 h

Střídavka

Režie: Petr Nikolaev 

Komedie / ČR /

30. 8. (út) 20 h

Režie: Scott Derrickson

Horor / USA / 102 min / TIT

Černý telefon

Drama / USA / 119 min / TIT

Režie: Castille Landon

After: Pouto

31. 8. (st) 20 h

Animovaný / FR / CZ

27. 8. (so) 15 h

Režie: Julien Fournet

Princezna rebelka
Animovaný / SR, ČR / 86 min / 

20. 8. (so) 15 h

Cesta do Tvojzemí

Režie: Peter Budinský       

21. 8. (ne) 15 h

Animovaný / FR / CZ

Režie: Julien Fournet

Princezna rebelka

Thor: Láska jako hrom 3D

Fantasy / USA / 119 min / CZ 

20. 8. (so) 20 h

Režie: Taika Waititi

Drama / USA / 119 min / TIT

Režie: Castille Landon

25. 8. (čt) 20 h, 26.-27. 8. (pá-so) 17 h, 28. 8. (ne) 20 h

After: Pouto

26. 8. (pá) 20 h

Hádkovi

Komedie / ČR / 

Režie: Vojtěch Moravec

Režie: Vojtěch Moravec

Hádkovi

Komedie / ČR / 

20. 8. (so) 17 h



Sport

DDM Bludiště Chodov
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KASS Chodov

11.-13. 7. (po-st) 9-17 h
Prodejní trhy
společenský sál

30. 7. (so) 9 h
Akvatrhy
společenský sál

13. 8. (so) 
Vavřinecká pouť
Staroměstská ulice

25.-27. 8. (čt-so) 20.30 h
Letní kino
25. 8. Mimořádná událost
26. 8. V létě ti řeknu, jak se mám
27. 8. Po čem muži touží
Vstup zdarma
Staroměstská ulice

27. 8. (so) 9 h
Akvatrhy
společenský sál

ZUŠ Chodov

4.-7. 7. (po-čt) 
Hudební soustředění žáků ZUŠ v partner-
ském městě v Německu

1. 9. (čt) 9-12 a 13-16 h
Zahájení školního roku 2022/2023 
a domluva rozvrhu s třídními učiteli
II. kolo zápisu nových žáků 
do všech oborů ZUŠ pro šk. r. 2022/2023
5.-6. 9. (po-út) 15-17 h 
pro hudební, výtvarný a taneční obor
8. 9. (čt) 13-16 h 
pro literárně-dramatický obor

7. 9. (st) 16 h
Informační schůzka rodičů žáků přípravné 
hudební výchovy
koncertní sál

1. 9. (čt) 15 h 
Pojď se bavit s Bludištěm
Přijďte se první školní den podívat na ukázky kroužků DDM 
Bludiště a hned se můžete přihlásit. V průběhu akce se 
můžete zúčastnit doprovodných soutěží o drobné ceny a 
přihlásit se i do dalších kroužků DDM.
15.00  atletika, šachy, vaření
15.15  pilates
15.30   florbal
15.45  florbal dívky
16.00   Samurai fight club
16.15   Karate klub Chodov
16.30  karate champions 
16.45   volejbal
17.00   parkour
17.15   fotbal
17.30  tenis
17.45  judo 
18.00  rytmus
18.10  rokenrol
areál DDM Bludiště

13. 7. (st) 8.30 h, sraz ČD Chodov
Vycházka turistů KČT
SOOS Františkovy Lázně, vstup 80 Kč

27. 7. (st) 8.30 h, sraz ČD Chodov
Vycházka turistů KČT
Most - Hněvín

10. 8. (st) 6.30 h, sraz ČD Chodov
Vycházka turistů KČT
Děčín - rozhledny, památky

24. 8. (st) 8 h, sraz autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Starý Plzenec - zámek Kozel, i pro veřejnost - poplatek 200 
Kč

28. 8. (ne) 14 h
Pumptrack Chodov
Více info na  www.plamenchodov.cz

28. 8. (ne) 17 h
Chodovská vlečka
Běžecký závod pro všechny věkové kategorie. 
Více info na  www.behychodov.cz
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Terka Krejčová vyhrála mezinárodní 
turnaj U16 v Itálii

Poslední týden v květnu se konal mezinárod-
ní turnaj Tennis Europe kategorie U16 v italském 
městě Tolentino, kterého se zúčastnila i Tereza 
Krejčová. První den turnaje přehrála svou sou-
peřku 7:5, 6:0. Ve 2. kole narazila na italskou 
hráčku a po setech 6:2, 6:2 se probojovala do 
dalšího dne turnaje. Tam na ni čekala další Italka 
a po setech 6:2, 6:4 byla již v semifinále turnaje. 
V samotném semifinále narazila opět na Italku, 
kde útočnou hrou dokázala s přehledem zvítězit 
6:3, 6:0. 

S nabytým sebevědomím z předchozích tur-
najů šla do finále. Od samého začátku nenechala 
tvořit hru soupeřku a šla si za vítězstvím, a tak  
o dva roky starší rumunskou hráčku přehrála 6:4, 
6:1. V tomto roce vyhrála druhý turnaj v této vyšší 
kategorii. Gratulujeme a přejeme další tenisové 
úspěchy. Tímto dalším skvělým výsledkem se po-
sunula na 4. místo v evropském žebříčku hráček 
do 14 let. 

Tenis Atletika

Chodovská vlečka 2022
Po loňském nejistém ročníku se bude ko-

nat 7. ročník Chodovské vlečky, a to bez 
omezení! 

Letošní ročník proběhne poslední srpno-
vý víkend, netradičně v neděli. I když máme 
pro letošní rok zkrácený finanční rozpočet, 
tak pořadatelé udělají maximum, aby se 
navázalo na ročníky skvěle organizované  
v předešlých letech.

Běžecký závod je opět určen široké veřej-
nosti a tímto zveme všechny běžecké nad-
šence do Chodova na Bílou vodu. Pozváni 
jsou i naši běžečtí kamarádi ze spřátele-
ných oddílů Oelsnitz a Braunsbedra. „Zá-
vod bude jako každý rok měřený čipovou 
časomírou,“ sdělil ředitel závodu Martin 
Horváth.

„Hlavní závod o délce 10 kilometrů od-
startuje v neděli 28. srpna v 18 hodin,“ po-
znamenal. „Trať závodníky z hráze Bílé vody 
zavede na nezměněnou trasu zrekultivova-
né oblasti Chodovské výsypky až na nej-
vyšší bod tratě k železniční vlečce,“ přiblížil 
ještě trať závodu Martin Horváth. 

Velký význam je přikládán také dětským 
závodům. Děti absolvují dle ročníku naro-
zení tratě od 0,1 km až po 3,2 km. Kategorie 
dorostu poběží vzdálenost 5,6 kilometru. 

Hlavní závod je i pro letošní rok součástí 
Ligy běžců Karlovarského kraje. Nově jsou 
mládežnické závody zařazeny do Karlovar-
ského běžeckého poháru mládeže. 

Startovné vybrané za letošní ročník bude 
věnováno Honzíkovi, kterému byla stano-
vena diagnóza spastické triparézy a vyža-
duje stálou rehabilitaci. „Závod je možné 
absolvovat celý individuálně, nebo opět 
jako štafetu 1+1,“ sdělil technický ředitel 
závodu Miloslav Zítka. „I pro letošní závod 
jsou pro všechny účastníky připraveny dvě 
občerstvovací stanice v průběhu závodu  
a jedna v cíli, na všech bude nachystán do-
statek tekutin a ovoce,“ doplnil hlavní roz-
hodčí závodu Pavel Simeth. 

Starty jednotlivých závodů budou probí-
hat v neděli 28. srpna od 17 hodin (dětské 
kategorie), v 18 hodin (hlavní závod). Regis-
trace je možná na adrese: www.behycho-
dov.cz.  Martin Horváth
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Czech open WKS 2022 
První část sezóny se blíží ke konci a samura-

jové vyráží na prestižní turnaj v čínském boxu. 
Čínský box je velmi náročná disciplína, kde je 
postoj doplněn o hody a porazy. Vše se odehrá-
vá na platformě, která je cca půl metru vysoká,  
a velmi oblíbenou technikou je hod soupeře  
z této platformy. 

Turnaje se zúčastnili bojovníci z více jak 15 zemí 
z celé Evropy a nechyběli ani nejdečtí samurajové. 

První nastoupila Hanka Schwarzová v kategorii 
st. žákyně. Hanka svou zkušenější soupeřku pře-
kvapila údery a kopy, které zakončila přesnými 
hody, a jasně vítězí a získává zlato. 

Ve stejném tempu nastoupil i Kryštof Schwarz, 
jednoznačně přejel svého soupeře a také získává 
zlato. Poslední samuraj Johny Kolář nastoupil  ve 

Bojové sporty dvou kategoriích, junioři i dospělí, a veze si domů 
také zlato a stříbro. 

Bratři Mikátovi přidávají stříbro a bronz. 
Na finálovém galavečeru získal svůj první pás 

šampióna v juniorech do 70 kg Dominik Sarka-
ny a přidává do klubové sbírky další cenný pás,  
v čínském boxu již druhý.

Celková bilance samurajů jsou 4 zlaté medai-
le, 3 stříbrné a 1 bronz a Samurai tým má nové 
české šampióny i v této těžké disciplíně za účasti 
evropské špičky. 
MČR kickboxing ČSK 

Na největší události v letošním roce vybojovali 
naši samurajové pro naše město nové tituly mis-
tra ČR. V konkurenci 40 nejlepších klubů se utkali 
naši reprezentanti Johny Kolář, Kryštof Schwarz  
a Lenka Dušková. 

První nastoupil Kryštof Schwarz, který obhájil 
titul z loňské sezóny v disciplíně kicklight v ka-
tegorii st. žáci do 57 kg a zaslouženě bere zlato.  

Samurajové mistry republiky
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V lightcontactu přidává bronz. 
Naše nadějná samurajka Lenka Dušková na-

stoupila v kategorii ženy, kde ji čekaly opravdu 
zkušené bojovnice. Nezapřela své odhodlání  
a postavila se do zápasů bez respektu. Dokona-
le zaskočila své soupeřky a odváží si zaslouženě 
stříbro a bronz. 

Vrchol mistrovství byl výkon Johnyho Koláře, 
který absolutně ovládl všechny kategorie. Ve 
všech zápasech zvítězil před limitem na TKO. Pět 
zápasů, pět vítězství a historicky získává svůj nej-
větší úspěch v podobě hattricku, tři tituly mistra 
České republiky v disciplínách lowkick, kicklight  
a lightcontact. 

Samurai tým vybojoval celkové 8. místo nejlep-
ších českých klubů. 

Děkujeme NSA, Karlovarskému kraji, městu 
Chodov, Nejdek, Nové Sedlo za podporu. 

Staň se i ty samurajem a buď součástí našeho 
týmu. V září bude probíhat tradiční nábor.

 Václav�Kolář

Florbal

Plameňačky na Novorolském turnaji
Dne 12. června se ve SH v Nové Roli konal 

„Novorolský turnaj 2022“ ve florbale. Na tomto 
turnaji nechyběly ani ženy z florbalového týmu 
TJ Plamen Chodov dívky. V tabulce jsme je mohli 
tentokrát poznat pod výstižným názvem PLA-
MEŇAČKY. 

Na palubovku mimo jiné nastoupily i týmy, jako 
byli Párkojedi, Miners, Řezníci, Pivní balet, Novo-
rolští piráti, FBC Fellas, a nesmíme zapomenout 
ani na tým FBC Plamen Chodov. Mimochodem, 
hráči z FBC Plamen Chodov se na tomto turnaji 
umístili na bedně, na krásném 2. místě. Ale zpět 
k našim Plameňačkám, ženám, které se nebály 
postavit florbalovým „trhačům“. Byť se jim nepo-
dařilo ani v jednom ze zápasů vyhrát, do posled-
ní chvíle ale bojovaly a snažily se vyrovnat svým 
mužským protějškům. Za svou píli a úsilí nakonec 
sklízely ženy Plameňačky ovoce ve formě postu-
pu do čtvrtfinále play-off. Tam se jim herně ve-
lice dařilo a do poslední chvíle to vypadalo, že 
to zdárně dotáhnou do vítězného konce. Bohu-
žel pak přišly dvě rychlé branky, které rozhodly 
o výsledku. Nakonec Plameňačky podlehly 2:4, 
a turnaj tak pro ně skončil. „Byla to parádní jízda, 
všichni jsme si to bezva užili a budeme se těšit 
třeba opět příští rok,“ tak vše na konci turnaje shr-
nula jedna z chodovských Plameňaček. 
 Pavel Dawidko

Fotbal

Spartak Chodov ukončil sezónu
Skončila nám sezóna 2021/2022 a je třeba se 

ohlédnout za působením našich fotbalistů v jejich 
soutěžích.

„A“ muži střídali pěkné okamžiky s těmi méně 
vydařenými. Ale přesto si celkem v pohodě muž-
stvo dokráčelo pro velmi slušné  5. místo v tabul-
ce krajského přeboru.

„B“ muži si vítězstvím v základní části okresní-
ho přeboru vybojovali právo postupu do vyšší 
soutěže. Přesto bude tým působit v příští sezóně 
nadále v okresním přeboru.

Starší žáci měli do konce soutěže naději na 
celkové vítězství, ale nakonec skončili v tabulce 
na velmi pěkném 3. místě.

Mladší žáci dosáhli také krásného výsled-
ku, když v okresním přeboru obsadili konečné  
2. místo.

Starší a mladší přípravka:
U přípravek se z výsledků tabulka neurčuje. 

Přesto byla radost koukat se na nadšené výkony 
našich malých fotbalistů!

Nejmenší elévové zatím pilně trénují, ale mis-
trovská utkání ještě nehrají.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, 
kteří se o fotbal v Chodově starají, a těšíme se na 
shledanou v dalším ročníku mistrovských soutěží.

Jaroslav�Pinc
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Květen byl plný soutěží i akcí, tudíž jen stručný 
přehled a výsledky, bližší informace najdete na 
našem webu.
Český pohár v běhu na 100 m překážek

Třebíč, jde o seriál závodů v běhu na 100 m 
s překážkami. Jako jediný z chodovské mládeže 
nás reprezentoval Tomáš Orava a byl to vlastně 
jeho první závod v kategorii starší dorost s dospě-
láckými překážkami. Přestože závod absolvoval té-
měř bez tréninku, v Karlovarském kraji totiž nejsou  
v současnosti podmínky pro trénink kategorie 
starší dorost, docílil pěkného času 20,58 s, což sta-
čilo na 16. místo z 25 startujících z celé ČR.
Útvina, pohárová soutěž v krajské lize

Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě dvojic. 
Družstvo mladších i starších přivezlo 1. místo.
Mariánské Lázně, Stimax Cup

Kategorie mladší dívky (25 závodnic) - Nikola 
Balážová, 3. místo, Laura Hofrichterová, 10. mís-
to. Kategorie starší dívky (42 závodnic): Eliška Ši-
mralová, 12. místo, Dominika Slavíčková, 20. mís-
to. Kategorie nejmladší žáci (9 startujících): 
Teodor Kaňa, 4. místo. Kategorie mladší chlapci 
(17 startujících): Denis Hynšt, 6. místo. Katego-

rie starší chlapci (34 startujících): Marek Brom,  
24. místo, Filip Belička, 27. místo. 
Chodov, okresní kolo hry Plamen
V celkovém hodnocení okresního kola hry 
Plamen jsme obsadili:

Družstvo mladších, 1. místo a postup do kola 
krajského, družstvo starších, 1. místo a postup 
do kola krajského, jednotlivci mladší dorosten-
ky - Eliška Šimralová, 1. místo a postup do kola 
krajského, jednotlivci mladší dorostenci - Marek 
Brom, 2. místo, jednotlivci starší dorostenci - To-
máš Orava, 1. místo a postup do kola krajského.

A v běhu na 60 m překážek:
Mladší kategorie dívky - Nikola Balážová -  

1. místo, Laura Hofrichterová - 2. místo, mladší 
kategorie chlapci - Denis Hynšt - 1. místo, Teo-
dor Kaňa - 2. místo, starší kategorie dívky - Eliš-
ka Šimralová - 2. místo, Dominika Slavíčková -  
3. místo, starší kategorie chlapci - Filip Belička -  
1. místo, Marek Brom - 2. místo.

Závěrem děkujeme všem členům zásahové 
jednotky za náročnou nejen zásahovou činnost. 
Sportovcům a jejich trenérům děkujeme za per-
fektní reprezentaci města i sboru. Kamarádům 
ze ŠAKu děkujeme za spolupráci a poskytnutí 
krásného areálu atletického stadionu. Všem oby-
vatelům přejeme slunečné a hlavně bezpečné 
prázdniny.  Ing.�Jiří�Kiss

Hasičský sport
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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 , Elektroinstalace 
       

       Tel.:604 487 516           info@antsatel-kv.cz 
                            www.antsatel-kv.cz  
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Nově otevřená prodejna 
elektronických cigaret

Nabízíme elektronické cigarety, 
jednorázové cigarety, 

různé náplně 
a příslušenství k cigaretám

U Porcelánky 1017, Chodov

tel: 773 558 860, uvapika@seznam.cz

Po: 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
Út: 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
St: 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
Čt: 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
Pá: 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00

So: 9:00 – 12:00

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

PRODEJ V TATROVICÍCH (pod kostelem)
OTEVŘENO: PO-PÁ   9.00-11.30 13.00-17.00    SO   9.00-12.00

TEL. 702 040 495, 777 894 023
Telefonické objednávky s možností závozu až k vám!

www.ovoce-zelenina-tatrovice.cz

VELKOOBCHOD-MALOOBCHOD 
OVOCE A ZELENINY

V TATROVICÍCH nabízí

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
 BRAMBORY A CIBULE RANÉ Z LITOMĚŘICKA

OKURKY NAKLÁDAČKY, MERUŇKY, BROSKVE,
   ŠVESTKY, KVĚTÁK, PAPRIKY, RAJČATA A JINÉ
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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

37Placená inzerce



VSAĎTE NA 
KVALITU

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ 
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

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

www.otherm-sokolov.cz
OTHERM SOKOLOV
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AUTOELEKRO OPRAVY
opravy alternátorů a startérů

ROMAN HORÁK
Lesní 482, Chodov | tel.: 603 237 045

PO, ÚT, ČT, PÁ 8:00-11:30  13:00-17:00 h
ST 8:00-11:30 h

MAUERSTAV
725 080 916

4Zemní a výkopové práce
4Stavební a zednické práce
4Zahradní práce
4Natěračské práce
4Opravy domácností

Dle hodnoty zakázky je možnost získat slevu
od 2000 Kč až do 10 000 Kč

                                                     Certifikace (nZEB)
 Budova s nulovou spotřebou energií (zateplení objektu)
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Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

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

● Mechanické opravy osobních a dodávkových vozidel
● Přezutí a uskladnění pneumatik, seřízení geometrie
● Plnění kl imatizací
● Výměny autoskel
● Odtah nepojízdného vozidla
● Možnost zapůjčení náhradního vozidla

Petr Cerovský tel: 606 389 050

pneu servis. .auto
chodov

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

HHOODDIINNOOVVÝÝ  MMAANNŽŽEELL

MONTÁŽ - OPRAVA 
(dům, zahrada, domácnost) 

  MOŽNOST UKLÍZENÍ BYTŮ, 
SKLEPŮ 

MALOVÁNÍ + NÁTĚR

cena dle dohody
TTEELL..  773300  771133  111111
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DEMONSTRACE?
9 501 798 Kč

LONI MĚSTO DOPLATILO ZA ODPADY

POJĎME TO SPOLEČNĚ ZMĚNIT

DNES ZBYTKY,
ZÍTRA KOMPOST

SHNILOŠE
DO BIOKOŠE

NEPATŘÍME NA SKLÁDKU
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