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  6. 1.   Tříkrálový koncert učitelů ZUŠ Chodov 
21. 1.   Reprezentační ples města Chodova
29. 1.   Maškarní karneval DDM Chodov
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Starosta: Chodováci mi udělali radost
Co vám v poslední 

době udělalo radost?
Radost mi udělali 

především Chodová-
ci. Už v době covidu 
a později v době za-
hájené ruské agrese 
na Ukrajině projevili 
velkou míru solidarity, 
ochotu myslet na druhé 

a ochotu pomoci svým sousedům.  Je to věc, 
která mě opravdu potěšila. A musím také říct, 
že radost mi udělal výsledek komunálních voleb, 
kde jsme s místostarostou Luďkem Soukupem 
a kolegy z hnutí uspěli. Vnímáme to jako vzkaz 
Chodováků, že máme v započaté práci pokra-
čovat dál, a za to bych chtěl našim Chodovákům 
poděkovat. 

Zvládl Chodov události navazující na agre-
si Ruska vůči Ukrajině? 

Určitě ano. Chodov byl městem, kam hned 
zpočátku mířili ukrajinští uprchlíci. Buď zde měli 
příbuzné, nebo vnímali naše město jako bez-
pečné místo na několik následujících měsíců. 
Do života ve městě, našich škol a bezpečnosti 
se tato situace negativně nepromítla. Chodováci 
začali sami ohromně pomáhat, aktivně se účast-
nili vyhlášené materiální sbírky, pomáhali místní 
podnikatelé i ti z okolí, a jako město jsme tak na 
vše nezůstali sami. Velký díl odvedli zaměstnanci 
radnice, kteří se podíleli na organizaci sbírky, po-
moci a jejím rozdělování. Ukázalo se, že Chodov 
umí držet pohromadě. Moc bych si přál ale, aby 
ten válečný spor již utichl.

Loni jste začal se svým týmem už třetí vo-
lební období ve funkci starosty, jaké plány 
máte pro následující roky?

Současná doba nás staví před zcela nové si-
tuace, což nás ale na druhou stranu posiluje.  
Všichni dnes vnímají, že končí doba zpracování 
a těžby hnědého uhlí a nadchází období  zásad-
ních změn, včetně těch energetických. Úkolem 
pro nás na další léta tedy bude příprava na tyto 
změny a pokračování v rozvoji Chodova.

Mimořádná doba se podepsala na rozpoč-
tu, kde bude muset Chodov šetřit?

Současná mimořádná doba se podepsala i na 
našem rozpočtu, nicméně si myslím, že Chodov 
nemusí dramaticky šetřit, máme zdravé finan-
ce a poměrně silné rezervy. V budoucnu se ale 
budeme muset zaměřit na efektivitu vydaných 

peněz na provoz města. Nebude to o škrtání, ale  
o prioritách investic a novém přístupu k městské-
mu majetku.

Neusnou kvůli úsporám takové projekty, 
jako například zahrádkářská kolonie, nadač-
ní fond, re–use centrum?

V žádném případě nejsme v situaci, abychom 
museli rušit rozjeté projekty, jako ty zmiňované. 
Naopak, budeme pokračovat v budování par-
kovacích míst, upravovat a zpříjemňovat sídliště, 
školní zahrady. Naše investice by měly mít co 
nejmenší dopad na životní prostředí a brát ohled 
na spotřebu energií.

Dostane se na akce, které jste museli v roz-
počtu vyškrtnout?

Seznam projektů, na které jsme připraveni, je 
zpravidla vždy širší. Proto v každém rozpočtu 
musíme určit priority, nejinak tomu bylo i letos. 
Akce ale většinou zařadíme do rozpočtu pozdě-
ji, až ve správný čas, zpravidla když na ně získá-
me dotace.

Jaké investice na rok 2023 město chystá? 
Zásadní investicí pro nás je dokončení knihov-

ny, dále pak investice do parkovacích ploch, 
zejména na sídlišti U Koupaliště, kde by mělo 
vzniknout až 120 parkovacích míst, pokračovat  
bude spolufinancování cyklostezky Chodov–Lo-
ket, investujeme do přípravy dalších cyklostezek, 
tentokrát ve směru na Novou Roli, dále pak do 
školských areálů ve smyslu rozvoje jejich infra-
struktury, jako jsou elektrické rozvody či příprava 
na digitalizaci. Počítáme také s pořízením nové 
hasičské cisterny, kdy po patnácti letech doslu-
huje takzvaná tatra 1, tato investice do bezpeč-
nosti je velmi důležitá.

Letos má být dokončena jedna z větších 
investičních akcí, zmíněná knihovna. Je  
v plánu něco podobného, v takovémto roz-
sahu?

Budeme muset přistoupit k rekonstrukci ob-
jektu městského záchranného systému, který 
je v provozu čtyřiadvacet hodin denně. Budova 
vznikla v padesátých letech a její stav už neod-
povídá současným potřebám. Další na řadě je 
pak Kulturní a společenské středisko, které si ur-
čitě zaslouží ne částečnou rekonstrukci, ale velké 
moderní pojetí především v oblasti hospodaření 
s energiemi. 

Na budově, mimo jiné, plánujeme fotovoltai-
ku a další opatření tak, aby KASS byl co nejvíce 
soběstačný.� Pokračování�na�straně�4
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Pokračování�ze�strany�3
Přibydou další parkovací místa?
Snažíme se, ale Chodov není nafukovací. Ten ne-

poměr mezi skutečnými počty automobilů k mož-
nostem našeho území je tak obrovský, že je třeba 
zodpovědně říci, že asi nikdy nezajistíme každému 
parkovací místo, a už vůbec ne u jeho domu. Cho-
dov není v tomto směru výjimečný, všechna města 
s panelovou výstavbou mají tento problém. Místa 
přibývat ale budou, buď v rámci velkých projek-
tů, jako je zmíněné sídliště U Koupaliště, nebo při 
rekonstrukci stávajících parkovišť, kde se budeme 
snažit o optimalizaci a využití hluchých míst. 

Zkraje minulého roku se poměrně významně 
změnil systém odpadového hospodářství. Jak 
se novinka osvědčila?

Byl to pozitivní krok a opět poděkování Chodo-
vákům za spolupráci a za to, že tento princip při-
jali. Ze začátku bylo třeba trochu vysvětlovat, ale 
časem si vše sedlo a Chodováci třídí. Oproti roku 
2021 ubylo přes 400 tun směsného komunálního 
odpadu. Nový systém přinesl úsporu a budeme  
v něm pokračovat, data potvrzují, že cesta zpět by 
nebyla správná.

Rok 2020 byl podle vás nejpodivnější rok, 
následující pak rokem návratu k normálu, co 
řeknete o roce 2022?

Vzhledem k překotnému sledu událostí – 
válka na Ukrajině, příchod lidí utíkajících před 
válkou, energetická krize – to byl velmi rychlý 
rok. Jestliže jsme dříve řešili věci typu rozko-
pané chodníky, opravy majetku, tak najednou 
jsme museli začít jako město řešit globální té-
mata, například jak přijímat uprchlíky.

V závěru roku jste se zranil, jak jste na 
tom s během?

Posledních pět týdnů bohužel neběhám, ale 
doufám, že do konce roku 2022 doběhnu svůj 
cíl dva tisíce kilometrů. Chybí mi posledních 30 
kilometrů (k 2. prosinci 2022).

V letošním roce se chystám na karlovarský 
půlmaraton, Chodovskou vlečku a spolu s ko-
legy ze ŠAKu na maraton kolem jezera Loch 
Ness, moc se těším a věřím, že se zranění ne-
vrátí.  

Co popřejete Chodovákům do roku 2023?
Přeji Chodovákům zejména pevné zdraví  

a štěstí. Přeji jim, ať se jim daří. Také bych si pro 
všechny přál, aby v novém roce ubylo obchod-
níků se strachem, aby nevyvolávali v našich li-
dech paniku, hysterii a negativní náladu.

Moc bych si přál, aby rok 2023 byl rokem, 
kdy si lidé začnou zase více rozumět.  (mák)

Městská policie slouží Chodovu 
už tři desítky let

Významné jubileum si v závěru loňského roku připomněla chodovská městská policie. Od založení sboru totiž uplynulo 
už rovných třicet let. Ve středu 6. prosince se u této příležitosti konal na radnici za účasti starosty města, místostarosty, 
čestných hostů a bývalých velitelů slavnostní akt a dekorace strážníků-veteránů, kteří za věrnost obdrželi pamětní 
stužku. |Foto: Martin Polák
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Koeficienty pro přiznání daně 
z nemovitých věcí

Vlastníci nemovitostí a pozemků musí každo-
ročně zaplatit daň z nemovitých věcí. Při pořízení 
nemovitosti během roku 2022 je potřeba vyplnit 
a odevzdat daňové přiznání do konce ledna 2023. 
Pro správný výpočet uvedené daně je nutné znát 
koeficienty, kterými se násobí základní sazba daně. 
Podle zákona o dani z nemovitých věcí je pro měs-
to Chodov 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 2022
Město Chodov oceňuje nejlepší sportovce již 

29 let. S koncem roku 2022 se uzavřela i další 
sportovní sezóna.  Také sledujete úspěchy cho-
dovských sportovců? Pomozte nám s výběrem 
těch, kteří si ocenění Sportovec roku 2022 za-
slouží. Své návrhy nám, prosím, předejte do  
20. ledna 2023. Pro tyto účely využijte formu-
lář, který naleznete na webových stránkách 
města (https://www.mestochodov.cz/radnice/
formulare/?type=OŠKV).

V listinné podobě si můžete formulář vyzved-
nout na odboru školství, kultury a vnitřních věcí 
Městského úřadu Chodov, kam také adresujte 
své návrhy, nebo je zašlete e-mailem na adresu: 
pivkova@mestochodov.cz. 

 Hana Zapfová, vedoucí OŠKV

Oceňování učitelů
Město Chodov každoročně oceňuje nejlepší 

sportovce uplynulé sezóny, v rámci městských 
oslav zase osobnosti, které se významně zapsaly 
do života města.

Nově bude město oceňovat také pedagogy, 
kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, 
ať už jsou to atraktivní metody práce, využívání 
moderních technologií, spolupráce s dalšími in-
stitucemi, nebo úspěšně začleňují do kolektivu 
žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, orga-
nizují kurzy a soutěže a podílejí se na dobrém 
hodnocení školy.

Nominaci na odbornou cenu bude předkládat 
vedení školy na základě odborného posouzení 
pedagoga, z nominovaných pak výběr oceně-
ných provede komise na základě stanovených 
kritérií. Také žáci budou moci nominovat své 
oblíbené učitele, a to prostřednictvím školních 
parlamentů, které fungují na všech chodovských 
základních školách.

První ocenění, jejichž cílem je poděkovat pe-
dagogům a vyzdvihnout jejich práci, budou pře-
dána ke konci školního roku 2022/2023.

 Hana Zapfová, vedoucí OŠKV

Plavání seniorů 
Odbor sociálních věcí oznamuje seniorům 

města, že i v roce 2023 bude pokračovat pla-
vání v Bazénovém centru KV Aréna v Karlových 
Varech. Na plavání jezdíme vždy druhý čtvrtek 
v měsíci. Na rok 2023 jsou stanoveny tyto ter-
míny: 12. ledna, 9. února, 9. března, 13. dubna,  
11. května, 8. června, 14. září, 12. října, 9. listopa-
du, 14. prosince.

Doba plavání je od 10.00 do 12.00 hod. Do-
prava 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 

účastníky, aby si připravili přesně částku 100 Kč na 
vstupné, která je vybírána přímo v autobuse pro 
urychlení odbavení při vstupu do bazénu. Do-
prava je zdarma. Těšíme se na Vaši účast.

 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí
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Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Cho-
dova

Jsou už známa 
čísla a úspory, které 
měla přinést loňská 
změna v  systému 
odpadového hos-
podářství?

Město Chodov za-
vedlo v loňském roce 
několik důležitých 

změn v odpadovém hospodářství. Pod-
nětem k těmto opatřením bylo především 
nové nařízení ze zákona o odpadech a pod-
le tohoto nařízení bude městům a obcím 
každoročně umožněné stále menší množství 
směsného komunálního odpadu ukládat na 
skládce. Druhým faktorem byla skutečnost, 
že městu neustále narůstají finanční výdaje 
na svoz a likvidaci odpadu. Posledním, ale 
přesto velmi důležitým hlediskem se stal 
ekologický pohled na věc se snahou vytřídit 
ještě větší množství odpadu. 

Od nového roku 2022 byl nahrazen po-
platek za občana s pobytem v Chodově 
poplatkem za kapacitu. Vlastníci rodinných 
domů a Společenství vlastníků jednotek si 
tak museli nově promyslet zadání, jak vel-
kou nádobu a jak častý vývoz budou chtít. 
Přes počáteční porodní problémy, které 
provázejí každou změnu, kdy jsme měli 
především na sídlištích přeplněné nádoby, 
se tento systém relativně rychle zaběhl a již 
během prvních měsíců se ukázalo, že svá-
žíme podstatně méně směsného komunál-
ního odpadu. 

Další důležitou změnou bylo zavedení 
svozu biologicky rozložitelného odpadu 
z celého města. Na přelomu měsíců února 
a března obdrželi všichni občané žijící v by-
tech sadu košíků a kompostovatelných sáč-
ků pro sběr kuchyňského odpadu. Současně 
došlo k posílení počtu nádob na bioodpad, 
aby bylo kam vytříděný odpad uložit. 

Závěrem bych chtěl našim Chodovákům 
poděkovat za to, že se ještě více zapojili 
do třídění. Je to především naše vysvědčení 
–  ekologie a životní prostředí nám nejsou 
lhostejné. Nejen z ekologického pohledu to 
dává smysl, je potřeba zmínit i ekonomickou 

Aktuality z Chodova
 sledujte na

 www.mestochodov.cz 

část likvidace odpadu. Jen krátce v číslech: 
tuna směsného komunálního odpadu ulo-
žená na skládce stojí asi 1 800,-, zatímco 
tuna bioodpadu uložená na kompostárně 
zhruba 600,-. V roce 2021 vyprodukoval 
každý občan v Chodově 243 kg odpadu, 
což znamenalo přesažení zákonného limitu 
a platbu dražšího poplatku v závěru roku. 

V roce 2022 se díky zavedeným opatře-
ním podařilo městu poprvé splnit limit sta-
novený zákonem o odpadech (190 kg na 
obyvatele za rok). 

Díky zodpovědnému přístupu nás všech 
se tak podařilo ušetřit až několik milionů 
z rozpočtu města. Uspořené prostředky tak 
mohou být použity na další zkvalitnění ve-
řejného prostranství. (mák)

Kácení stromů v období 
vegetačního klidu 2023 

Každý rok je v období vegetačního klidu na 
pozemcích města prováděno kácení stromů. Kácí 
se pouze stromy suché, ve špatném zdravotním 
stavu nebo esteticky znehodnocené. 

V letošním roce bude kácení poměrně roz-
sáhlé, jelikož stromy, které byly vysazovány při 
výstavbě jednotlivých sídlišť, již dosahují hranice 
své životnosti. Nejvíce stromů bude pokáceno 
na ploše bývalé skládky porcelánu ve Vančurově 
ulici. Zde bude pokáceno 12 bříz s nejvyšší na-
léhavostí.

Ke kácení je zde určeno dalších 54 stromů. 
Tyto budou káceny v následujícím období. Na 
stromy určené ke kácení je zpracováno posou-
zení odbornou dendrologickou firmou, aby bylo 
ke kácení přistupováno pouze v nezbytných pří-
padech. Je nutné si uvědomit, že i když je strom 
zelený, neznamená to, že je bezpečný pro své 
okolí. Ve většině případů jsou dřeviny určené ke 
kácení napadeny houbovou chorobou. Na koře-
nových nábězích, které byly poškozeny lidskou 
činností, nebo na dříve odstraněných nebo odlo-
mených větvích dochází k rozvoji hniloby, a tím 
je zhoršen zdravotní i bezpečnostní stav dřeviny.  

 Ilona Nehybová, odbor správy majetku
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Počet svateb v Chodově 
výrazně stoupl

Počet svateb v Chodově ve srovnání s mi-
nulými roky výrazně poskočil směrem nahoru. 
Zatímco v roce 2021 jich matrika evidovala 36  
(z toho 1x Vintířov, který spadá pod matriční ob-
vod Chodova), v roce 2022 jich ke konci listopa-
du zaznamenala celkem 53 (3x Vintířov).

Matrika vyšší počet vysvětluje mimo jiné tím, že 
vzrostl zájem o obřady pod širým nebem. Cho-
dov má pro tento účel dvě oficiální místa. Svatby 
nabízí kromě tradiční obřadní síně v přilehlé za-
hradě a ve farní zahradě pod kulisou dominanty 
města – kostela svatého Vavřince.

„Po domluvě lze samozřejmě zajistit obřad  
i na jiném důstojném místě,“ poznamenal starosta 
Chodova Patrik Pizinger.

Ten je jedním ze tří oddávajících, kteří si cho-
dovské obřady rozdělují mezi sebou rovným dí-
lem. Dalšími jsou místostarosta Luděk Soukup a 
zastupitelka Zuzana Cerovská. „Je velmi empa-
tická a má krásný projev,“ chválí Zuzanu Cerov-
skou její dva kolegové.

Chodovská radnice už vybrala oficiální termíny 
svatebních obřadů na rok 2023. Tradičně jich je 
dvanáct.  (mák)

Termíny svatebních obřadů na rok 2023:
leden      7. 1.          červenec                     15. 7.
únor      25. 2.        srpen                          19. 8.
březen   11. 3.          září                              23. 9.
duben    22. 4.         říjen                             21. 10.
květen   13. 5.         listopad                    25. 11.            
červen   10. 6.          prosinec                       9. 12.

Chodovští oddávající před obřadní síní: zleva starosta 
Patrik Pizinger, zastupitelka Zuzana Cerovská a místosta-
rosta Luděk Soukup.  |Foto: Martin Polák 

Letošní rozpočet dosáhl výše 
337 milionů korun

Chodov bude v letošním roce hospodařit se 
zhruba 337 miliony korun. Zastupitelé na svém 
posledním jednání schválili běžný rozpočet ve 
výši 257 593 360 korun, jeho kapitálová část 
je ve výši  79 240 000. Celkový rozpočet na 
rok 2023 je tak v meziročním srovnání přibližně  
o 44 milionů vyšší.

Mezi investiční priority v tomto roce zařadilo 
město například dostavbu knihovny. Na řadu 
přijde také obnova vozového parku městské-
ho záchranného systému, klimatizace v KASSu  
v předsálí Bravíčko, rekonstrukce a posíle-
ní elektrických rozvodů ve 2. ZŠ, projektová 
dokumentace na očekávanou novou zahrád-
kářskou kolonii či úprava zahrady v mateřské 
škole ve Školní ulici.  (mák)

Voda v Chodově mírně podraží
Nová cena vody na území Vodohospodář-

ského sdružení obcí západních Čech (kde je 
Chodov členem) zůstane i v roce 2023 pod ce-
lorepublikovým průměrem. A to i přes zvýšení 
vodného a stočného v průměru o 15,77 %.

„Vzhledem ke skokovému nárůstu nákladů 
nejen na energie, ale také na další materiály, 
suroviny, stavební práce apod., je zvýšení vod-
ného a stočného v roce 2023 nevyhnutelné. 
Při péči o veřejné vodovody a kanalizace spolu  
s naším provozovatelem dlouhodobě usiluje-
me o snižování nákladů a optimalizaci spotře-
by energií, abychom však udrželi požadovanou 
úroveň kvality dodávky pitné vody a čištění 
odpadních vod, musíme cenu navýšit alespoň  
o míru inflace,“ vysvětlil Alexandr Žák, předseda 
sdružení obcí.  

Cena vody se skládá ze dvou částí. První část 
tvoří platba za skutečně odebrané množství 
vody, druhou pak paušální poplatek stanovený 
pro celou napojenou nemovitost podle velikos-
ti fakturačního vodoměru. Cena za odebraný 
a odkanalizovaný metr krychlový vody bude  
v roce 2023 celkem 92,73 Kč včetně DPH. Popla-
tek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr 
bude 2 430 Kč za rok. Po zprůměrování těchto 
dvou částí vychází cena za jeden kubík na 105,21 
Kč včetně DPH, tedy o cca 14 Kč více než v před-
chozím roce.

Kompletní ceník a další informace naleznete 
na www.vodakva.cz.  (mák)
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Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 
Starosta města Chodova podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta re-

publiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,  
o z n a m u j e: 1. Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V Chodově jsou volební okrsky a jejich sídla vymezeny takto:
UPOZORNĚNÍ – od této volby má volební okrsek č. 11 volební místnost na jiném místě!
Volební okrsky č. 1 a 2 - volební místnost na ad-

rese: ZASEDACÍ MÍSTNOST - Městský úřad Chodov, 
Komenského čp. 1077, tel.: 352 352 316

Volební okrsek č. 1 - pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - 
HORNÍ, HRNČÍŘSKÁ, KRÁTKÁ, NÁDRAŽNÍ, U POR-
CELÁNKY (170, 230, 849–864, 867–871, 936, 1171), 
VANČUROVA, VINTÍŘOVSKÁ a č. ev. 11E.

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

Volební okrsky č. 3 a 4 - volební místnost na ad-
rese: OBŘADNÍ SÍŇ - Městský úřad Chodov, Komen-
ského čp. 1077, tel.: 352 352 245

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

Volební okrsek č. 4 - volební místnost na adrese: 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: v CHODOVĚ - LESNÍ, LUČNÍ, NERUDOVA, 
ŠKOLNÍ a TOVÁRNÍ.

Volební okrsky č. 5 a 6: volební místnost na ad-
rese: Kulturní a společenské středisko Chodov, ná-
městí ČSM čp. 1022, tel.: 702 215 421 – hlavní vchod

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

Volební okrsek č. 6: pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ 
-  ČAPKOVA, HUSOVA (86, 87, 91, 93, 94, 195, 234, 
596, 788, 981 – 992, 1111, 1115, 1116, 1124, 1127, 1145, 
1174), JIRÁSKOVA (781–784), NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA 
(759–766), PODĚBRADOVA (76, 79, 231, 238, 289, 
311, 359, 363, 409, 472, 484, 490, 789, 1044, 1045, 
1086, 1091, 1114, 1118, 1122, 1137, 1216) a č. ev. 61E.

Volební okrsky č. 7, 8, 9 a 10: volební místnost na 
adrese: Kulturní a společenské středisko Chodov, ná-
městí ČSM čp. 1022, tel.: 352 352 423 – boční vchody

Volební okrsek č. 7: pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHODOVĚ - 
BOŽENY NĚMCOVÉ, BUDOVATELŮ, ČSA, NÁMĚSTÍ 

ČSM, OBRÁNCŮ MÍRU, OSADNÍ, ŽELEZNÝ DVŮR   
a POD ŽELEZNÝM DVOREM.

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

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

Volební okrsek č. 10: pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - 
PALACKÉHO, REVOLUČNÍ a SMETANOVA.

Volební okrsek č. 11: volební místnost na adre-
se: Klubovna u fotbalového hřiště, Stará Chodovská, 
tel.: 725 714 658, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHODOVĚ - STARÁ 
CHODOVSKÁ a č. ev. 1E a 14E.

2. Volební místnosti mají bezbariérový přístup.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-

káže svoji totožnost a státní občanství České repub-
liky platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stano-
venými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 
Volič, který se do volební místnosti dostaví s volič-
ským průkazem, je povinen jej odevzdat okrskové 
volební komisi.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem konání volby hlasovací lístky. V den volby volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat 
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 
jinak mu okrsková volební komise hlasování neu-
možní.

6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hla-
sování ve volební místnosti je každý povinen upo-
slechnout pokynů předsedy okrskové volební komi-
se.

7. V případě konání druhého kola volby preziden-
ta republiky se toto uskuteční v pátek 27. ledna 2023 
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 
od 8.00 do 14.00 hodin. Pro druhé kolo se hlasovací 
lístky neroznášejí, volič je obdrží ve volební místnosti 
ve dnech konání druhého kola této volby.

 Patrik Pizinger, v. r., starosta
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Ochránci rozmístili do parků  
nová velkokrmítka

V městských parcích v Chodově jsou nově roz-
místěna čtyři velkokrmítka. V průběhu podzimu je 
vyrobili chodovští ochránci přírody, kteří do jejich 
blízkosti osadili naučné panely s obrázky ptáků 
nejčastěji přilétajících ke krmítkům. Zároveň z nich 
lze zjistit, čím a jak správně ptactvo krmit.

Budeme doufat, že krmítka nebudou prázdná a 
vždy se najdou lidé, kteří pomohou ptákům přežít 
zimní období, tak aby nám v parcích opět od jara 
mohli zpívat. A poletovat.

Propagaci netopýrů a jejich význam pro přírodu 
měla za cíl výstava s názvem Rok netopýrů, kte-
rou jsme v polovině listopadu připravili ve spolu-
práci s DDM Bludiště.

Součástí výstavy, kterou nám zapůjčil Český 
svaz ochránců přírody v Praze, bylo i vyhodnoce-
ní soutěže na stejné téma Rok s netopýry. Děti tak 
ve školách či doma kreativně vytvářely netopýry  
v prostoru i na papíře, ať už výtvarně či literárně. 

Nejlepší práce jednotlivců i kolektivů byly oce-
něny věcnými cenami, všichni, kteří se zúčastnili  
(a bylo jich více než 200), pak malým upomínko-
vým předmětem.

Fotografie z výstavy naleznete na https://
mivolek.rajce.idnes.cz/Rok_s_netopyry_2022/.

Již podruhé v historii soutěže o nejhezčí alej roku 
je v nominaci chodovská alej na Bílou vodu.  Pod-
pořme toto krásné stromořadí svým hlasem. Hla-
sovat můžete na stránkách (https://www.alejroku.
cz/2022/) Alej roku 2022 do 11. 1. 2023. (mv)

Vánoční koledy, betlémské světlo, hornický průvod, rozsvěcení městské výzdoby, svařené víno a stánkaři se svým 
zbožím. To vše bylo součástí Staroměstského adventu, který v průběhu prosince přilákal stovky návštěvníků. Tradiční 
akci pak završil vyprodaný koncert Lenky Filipové v kostele svatého Vavřince.  |Foto: Martin Polák

Staroměstský advent voněl 
svařákem, přilákal stovky 

návštěvníků

Hlasování do přenosné 
volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech 
voleb přímo okrskovou volební komisi (dále jen 
„OVK“) o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro který byla OVK zřízena. 

V takovém případě OVK vyšle k voliči své dva čle-
ny s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové 
OVK tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

Z uvedeného vyplývá, že není možné požádat 
OVK o to, aby voliče, který spadá do jejího vo-
lebního okrsku, navštívila na území jiného voleb-
ního okrsku, kde je volič například na návštěvě.  

 Hana Zapfová, vedoucí odboru OŠKV
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Vzpomínka
Dne 6.1. 2023 to bude 

10 let, kdy nás navždy 
opustil ve věku 70 let 

milovaný manžel, otec, 
dědeček, tchán, strýc

Ing. Zdeněk Cvach
Děkujeme za tichou 

vzpomínku.

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v lednu
Zima je u nás proměnlivá, jeden rok v led-

nu přinese tuhé mrazy a závěje sněhu, jindy 
se jen tak proměnlivě střídá déšť a mokrý 
sníh, příroda si udržuje svůj rytmus. Při tep-
lejším počasí se zahrada může předčasně 
probouzet, ale do jara je opravdu ještě da-
leko.

Pokud nebude sníh, nesmíme zapome-
nout trvalky a neopadavé keře občas zalít. 
V ovocné zahradě mohou v teplejším obdo-
bí začít rašit stromy a keře, nové pupeny sice 
nezmrznou, ale vyklovou je ptáci. Neuškodí 
proto jejich zakrytí netkanou textilií nebo sta-
rou záclonou. Kmeny a silnější větve  ovoc-
ných stromů natřeme vápenným mlékem, 
ochráníme je tím před zahříváním zimním 
sluncem a současně vydezinfikujeme kůru.  
V tomto měsíci  bychom měli ovocným stro-
mům seškrábat drátěným kartáčem druhot-
nou kůru neboli borku, pod kterou se mohou 
ukrývat kokony  škůdců a výtrusy hub.

Prořežeme okrasné stromy a keře, ale 
vynecháme ty, které kvetou brzy na jaře.   
Ostříháme výhony okrasných dřevin pro další 
roubování, a pokud nejsou příliš velké mrazy, 
zmlazujeme a stříháme  živé ploty. Odstraňu-
jeme suché, poškozené a nevhodně rostoucí 
větve, strom se tak ozdraví a do koruny bude 
pronikat více světla. To se týká pouze  jádro-
vin, nikdy ne peckovin!  Nezapomínáme na 
zimní postřik (např. ARBOROL), v sezoně ho 
velmi oceníme. Pro jarní roubování je vhod-
ný čas na řezání roubů, které by do jara měly 
zůstat nevyschlé, živé a nenarašené. 

Leden je měsíc, kdy si každý zahrádkář už 
rozmýšlí a plánuje, co a kde bude v sezo-
ně pěstovat. Pokud použijeme  loňská nebo 
i starší semena, vyplatí se zkouška klíčivosti 
a pravidlo je stále stejné. Na vlhký ubrousek 
dáme semena (25–100 ks) a udržujeme je ve 
vlhku a teple. Pokud vyklíčí 80 %, jsou stále 
použitelná. Když klesne klíčivost pod 25 %, 
musíme si pořídit nová. 

Vyséváme již papriky a celer s dobou klíči-
vosti až 3 týdny, semena celeru umístíme na 
povrch substrátu a pouze lehce zasypeme. 
Je vhodný čas na semena petúnií a počát-
kem měsíce už by měly být vysety i begonie, 
a to stejným způsobem jako celer. 

V lednu připravujeme truhlíky a pařeniště 
na výsevy. Pokud jsme se rozhodli jako kaž-

dý rok k zimnímu vysíření skleníků a stálých 
pařenišť sirnými svícemi a knoty, vyplatí se 
vyčištěné truhlíky, větší květináče, a  dokonce 
i nářadí uložit do skleníku a nechat vše projít 
touto dezinfekcí, jak se říká – všechno jedním 
vrzem.

Zkontrolujeme podzimní výsevy mrkve, 
petržele, cibule, salátu a ostatní zeleniny,  
a pokud jsou velké mrazy a málo sněhu, při-
kryjeme vše netkanou textilií nebo chvojím. 
Zeleninu z podzimního výsevu v květináčích, 
nebo truhlících koncem ledna přeneseme do 
místnosti, kde je více tepla a světla. 

Pranostika:
• Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
• Na Tři krále hodně hvězd, bude hodně 

kobzolí.
• Leden studený, duben zelený. 
 zahrádkáři Chodov

Chodov opět podpořil 
potravinovou banku 

Potravinová banka Karlovarského kraje, z. s., 
děkuje městu Chodov za finanční podporu ve výši  
20 000 Kč, kterou využila na činnost v loňském 
roce. Díky příspěvku se naše nezisková organi-
zace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj 
proti hladu a proti plýtvání potravinami. Když je 
ale potřeba, pomáhá potravinová banka i jinak. 

„Během uprchlické vlny jsme poskytovali po-
travinovou a materiální pomoc i do Chodova, 
a to prostřednictvím sociálního odboru a našich 
odběratelských organizací, které ji dále přeroz-
dělovaly lidem prchajícím před ruskou válečnou 
agresí na Ukrajině,“ uvedl Milan Hloušek, ředi-
tel Potravinové banky Karlovarského kraje, z. s.
 (mih)
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Požár, který v neděli 6. listopadu 2022 zachvátil 
a zcela zničil prodejnu PENNY v Chodově, zna-
menal nejen hmotnou škodu ve výši bezmála 
50 milionů korun, ale současně během onoho 
nedělního rána přišly o své pracoviště také dvě 
desítky jeho zaměstnanců. Bezprostředně po 
události PENNY oznámilo, že se o své zaměst-
nance postará.

„V prvé řadě jsme zjišťovali, zda jsou všich-
ni v pořádku. Naštěstí nedošlo při této události 
k žádnému zranění, a to nejen u našich lidí, ale 
ani u hasičů nebo nikoho dalšího, za což jsme 
velmi rádi a vděční. Ihned jsme pak začali řešit, 
jak našim zaměstnancům zajistit jistoty, které 
u nás mají. Proto jsme pro ně okamžitě v prvních 
hodinách začali hledat využití a práci. V součas-
né době tak mají práci v okolních prodejnách  
v Sokolově, Nejdku, Kraslicích a dvou prodejnách 
v Karlových Varech. I nadále tak mají jistotu prá-
ce, pravidelné mzdy a všech benefitů i bonusů,“ 
popisuje reakci PENNY na neočekávanou událost 
manažer komunikace Tomáš Kubík.

Ve druhém listopadovém týdnu, tedy oka-
mžitě po požáru, začalo vedení společnosti řešit 
budoucnost samotné prodejny. Nyní je jasné, že 
v místě původní prodejny bude postavena zce-
la nová. „Musíme poděkovat zejména městu 
a jeho vedení. Podpora, které se nám dostává, 
je velmi nadstandardní. Pro obyvatele Chodova 

připravuje město například zřízení dočasné za-
stávky v místě bývalé prodejny nebo posílí au-
tobusové linky tak, aby lidé měli lepší spojení do 
dalších prodejen. Díky tomuto přístupu věříme, 
že i jednání o potřebných povoleních proběh-
nou v co nejkratší době,“ oceňuje přístup města 
Mathias Mentrop, jednatel PENNY odpovědný 
za výstavbu a modernizaci prodejní sítě, a po-
pisuje aktuální situaci: „V současné době odstra-
ňujeme následky požáru a připravujeme vše pro 
to, abychom mohli začít pracovat na výstavbě 
nové prodejny. Musíme vytvořit projekt a zajistit 
všechna povolení. Výstavba této prodejny má 
s ohledem na obyvatele Chodova a jejich potře-
by maximální prioritu. Jakmile to bude možné, 
chceme začít s výstavbou, což plánujeme v roce 
2023. Samotná výstavba pak trvá 3 až 5 měsíců. 
Nechceme nyní slibovat termín, protože od prv-
ních nákresů po dokončení je to dlouhá cesta, 
ale co můžeme slíbit, je to, že uděláme vše pro 
to, aby trvala co nejkratší dobu.“ A starosta města 
Chodov Patrik Pizinger dodává: „Obnovení pro-
dejny PENNY v Chodově je pro nás v tuto chvíli 
důležité. Obyvatelé sídliště nyní musí za většími 
nákupy dojíždět do obchodů na druhém konci 
města nebo do okolních měst, což v současné 
ekonomické situaci nepříjemně zatěžuje jejich 
peněženku. Věříme, že se novou prodejnu po-
daří otevřít ještě v průběhu roku 2023.“  (red)

Obyvatelé města se letos dočkají 
nové prodejny

V závěru roku 2022 postupně mizelo torzo vyhořelé prodejny PENNY.  |Foto: Martin Polák
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Do školy přišel Mikuláš
V pondělí 5. 12. 2022 zažili žáci prvního stup-

ně zpestření školního dne. Školu navštívil Mikuláš 
v doprovodu čerta a anděla. Mikuláš k žákům 
promluvil a hodné pochválil, zlobivým zapsaným 
v knize hříchů domluvil. Čert si hříšníky očichal 
a dospěl k závěru, že jejich hříchy nejsou tak vel-
ké, aby si je odnesl do pekla. Spokojil se také se 
slibem žáčků hříšníků, že se polepší, a dal také 
na přímluvu paní učitelek, které se svých žáčků 
zastaly. Anděl potom všem nadělil cukrátka.

Nabídka volných pracovních míst
Od nového školního roku přijmeme  na plný 

úvazek učitele/učitelku s kvalifikací pro 1. stupeň ZŠ 
a dále kvalifikované učitele s aprobací M, Fy, IVT, 
Aj, Nj.

Kontakty na stránkách školy www.zs2chodov.cz 
nebo na telefonu 352 352 292. 

 Mgr. Milan Martinek, ředitel školy

Přípravy na nedávné Vánoce probíhaly také ve školní kuchyni a i ti nejmenší se pustili do pečení cukroví. Ochutnat ho 
mohli rodiče při Vánočním zpívání před školou.   |Foto a text: Mgr. Romana Poláková a Mgr. Marcela Kotousová

ZŠ Školní ulice Zdobení stromku
Dne 24. 11., kdy se přiblížil adventní čas a pro 

dětské oči nejkrásnější měsíc v roce, se žáci  
2. stupně vydali zdobit stromeček ve Staro-
městské ulici. 

Na zdobení jsme se všichni těšili. S výrobou 
ozdob jsme začali na počátku podzimních dnů 
v hodinách pracovních činností a výtvarné vý-
chovy.

Zda se nám ozdoby povedly, můžete posou-
dit sami.  Mgr. Irena Marešová

V ZŠ Školní se peklo cukroví
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ZŠ J. A. Komenského

Nabídka volných pracovních míst
Přijmeme na plný úvazek učitele/učitelku s kva-

lifikací na 2. stupeň školy s aprobací český jazyk, 
matematika,  informatika, anglický a německý ja-
zyk, hudební výchova a dále kvalifikovaného uči-
tele/učitelku pro 1. stupeň školy a  asistenta peda-
goga.  Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy
5. A a 5. B v planetáriu v Praze

Seznámili jsme se s nejdůležitějšími objekty 
naší Sluneční soustavy. Slyšeli jsme základní in-
formace nejen o Slunci, Zemi a planetách, ale 
i o hvězdách a menších tělesech, jako jsou tr-
pasličí planety a komety. Viděli jsme souhvězdí 
typická pro daná roční období.

Dostalo se nám vysvětlení, proč se střídá den 
a noc, proč Měsíc mění svou tvář na obloze 
a proč se střídají roční období. Po vykoupení ob-
chůdku se suvenýry a vyjedení zásob z batohů 
jsme pokračovali v prohlídce naší matičky Prahy. 

Hrad děti ohromil. Chrám sv. Víta okouzlil. Zlatá 
ulička nadchla. Stověžatá Praha nezklamala.

Ovšem největší úspěch měla zastávka na toa-
letách v KFC a diskotéka v autobuse. 

           Mgr. Eva Smolková, třídní učitelka 5. B
Jazyková příprava žáků s odlišným 
mateřským jazykem

V tomto školním roce získala naše škola prá-
vo a zároveň povinnost vyučovat tzv. Jazykovou 
přípravu pro žáky s odlišným mateřským jazy-
kem, kteří pobývají na území ČR dobu kratší než  
12 měsíců. Jazyková příprava probíhá v rozsahu 
5 vyučovacích hodin týdně odděleně pro žáky  
1.–5. ročníku a 6.–9. ročníku. 

Vedou ji zkušené paní učitelky. Na Jazykovou 
přípravu k nám dochází také žáci ze ZŠ, Husova 
ulice.

Všichni ukrajinští i vietnamští žáci se na hodiny 
těší a nadšeně pracují, v českém jazyce se zlep-
šují a stále více jsou schopni komunikovat v běž-
ných situacích. 

 Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Nezbytné společné foto žáků před pražským planetáriem. |Foto ZŠ J. A. Komenského

Stověžatá Praha žáky okouzlila
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Vánoční pohlednice
Každoročně vyrábíme ve třídě vánoční přání, 

kterým pak obdarováváme své blízké. Letos jsme 
se rozhodli udělat našim maminkám, tatínkům, 
babičkám, tetičkám malé překvapení. V hodině 
pracovního vyučování jsme vytvořili pohlednici, 
kterou každý z nás opatřil vlastním originálním 
motivem. Připojili jsme vánoční text a doplnili 
adresáta. Poté následovala návštěva pošty, kde 
jsme zakoupili známku, pečlivě ji nalepili a po-
hlednici vhodili do poštovní schránky. Teď už 
nám zbývá jen čekat, až se pohlednice dostanou 
k těm, kterým mají udělat radost. Žáci VI. třídy
Poděkování

Také v letošním školním roce dochází naše 
třída na pravidelné tematické besedy do místní 
městské knihovny. K těmto příležitostem si poka-
ždé paní knihovnice pro nás připravuje zábavné 
úkoly a rozhovory nad obrázky. Také si zde rádi 
prolistujeme zajímavé knihy a časopisy. Tímto 
bychom za spolupráci jmenovitě rádi poděko-
vali zejména paní Barboře Šmudlové a popřáli jí 
krásný nový rok. 

Za III. S tř. učitelka Mgr. Blanka Zámeční-
ková 
Zážitkový konec roku 

Na konci roku jsme se zaměřili na pohybové 
aktivity, vzájemnou spolupráci a kamarádství. 
Kromě třídy využíváme prostornou tělocvičnu, 
kde se dovedeme radovat z maličkostí, například 
z dětského kočárku, ozvučeného míče, ale i ze 
šátků. Pomocí relaxačních technik se snažíme 
hledat způsob, jak uvolňovat emoce a napětí. 

ZŠ Nejdecká ulice

V tomto směru nám hodně pomohla paní učitel-
ka Míša Heřmanová, která s námi strávila několik 
dní a moc hezky se nám věnovala. Ve třídě se učí-
me, v co největší možné míře, sebeobsluze.  Již 
samostatně jíme, pijeme, utíráme stoly a někdy 
i zametáme. Nové dovednosti rozvíjíme častým 
opakováním s postupným přidáváním nových 
prvků (řadíme, třídíme, skládáme a tvoříme). Vel-
ký pokrok jsme udělali ve vzájemné toleranci, kdy 
se krátkodobě můžeme učit všichni dohromady. 
V projektovém dni „Umíme to s penězi“ jsme 
zúročili naše vědomosti a úsilí při plnění všech 
úkolů. Mgr. Ladislava Bauková
Čertovské hraní ve školní družině

A že je v družině někdy pěkně horko. Nejdříve 
jsme se ohřáli na svatého Martina. Poté, co jsme 
si vychovali a vykrmili pěkné husičky, chtěli jsme si 
je upéct na pekáči. Taková by to byla svatomar-
tinská pochoutka, kdyby se daly sníst. Leč byly  
z papíru, a tak jsme si je raději odnesli pro radost 
domů a pekáči husičky unikly. Uff, o kousek.

Teplo nám také bylo, když nám pod rukama 
vznikali krásní malovaní čerti. Najednou tu bylo 
hotové čertovské peklíčko, a že to v kotli pěkně 
vřelo. Na nás ale ne, my jsme děti hodné. V pří-
tomnosti těch belzebubů se nám ale líbilo.

 Ivona Škarpecká, vychovatelka ŠD
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

Mikuláš, čerti a andělé
V pondělí 5. 12. navštívila naši školu vzác-

ná návštěva. Všichni žáci prvního stupně  
a školní družina tak prošli důkladnou inspekcí, 
která měla odhalit neposlušné děti, jež čertíci 
dobře poznají, a hodné děti, které andělé od-
měňují.

Mikuláš na vše samozřejmě spravedlivě do-
hlížel. Dobrá zpráva je, že žádné z našich dětí 
peklu nakonec nepropadlo, i když někdy to 
bylo o vlásek až po slibech a hezkých básnič-
kách pro čerty.

Celou akci si připravili žáci 9. A a 9. B pod 
vedením svých třídních učitelů.

 Mgr. Jan Merunka, třídní učitel 9. A
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Mateřská škola Chodov

Zima je tu, děti!
Podle všech Školních vzdělávacích programů 

je po Vánocích v mateřinkách plánováno poví-
dání o zimě. Děti si v rámci tématu procvičí zna-
losti o tomto ročním období, připomenou si cha-
rakteristické znaky zimy a typické zimní činnosti, 
přenesou se do dalekých polárních oblastí, aby 
se seznámily se životem Eskymáků a živočichů, 
kteří žijí v severských oblastech. Nezapomenou 
ani na živočichy, kteří přezimují u nás doma,  
a jistě jim vyrobí lojové koule nebo ke krmelci 
přinesou něco dobrého k snědku, aby i oni přeč-
kali zimu ve zdraví. Povídání o typických zimních 
činnostech, pokud nasněží, přenesou i do pobytů 
venku. Když bude bílo, uvidíte jistě paní učitelky 
s dětmi na kdejakém malém kopečku s plastový-
mi lopatami. Celé téma doplní spousta písniček, 
básní, říkadel, tanečků, her a hudebních činností 
na zimní téma.

Předškoláci ze všech čtyř mateřinek v lednu 
opět vyjedou na Lyžařskou školičku. Ve skiareálu 
v Potůčkách na nás 9. ledna budou čekat skvě-
lí a trpěliví instruktoři, kteří děti naučí základům 
sjezdového lyžování. V loňském roce jsme vyjeli 
do Potůčků ve dvou termínech, letos nám majitel 
ski školičky, která výuku zajišťuje, nabídl jen jeden 
termín. Na výcvik proto letos pojede celkem 24 
malých, začínajících lyžařů. Sníh v Potůčkách byl 
už před Vánoci, tak snad nám vydrží, aby si ho 
děti dostatečně užily.

Další zimní aktivitou je bruslení v KV Aréně, 
které začne 30. ledna. Výuka (8 lekcí) bude pro-
bíhat ve spolupráci s trenéry HC Energie Karlovy 
Vary. Kurz je určen především pro předškoláky, 
ale i pro šikovné „prostředňáky“. Přihlášené děti 
se v kurzu naučí základy bruslení a na ledě si užijí 
spoustu legrace.

Snad letos bude alespoň chvilku bílá zima, aby 
si ji děti užily venku na sněhu, a ne pouze na 
obrázcích a fotografiích z dalekých polárních ob-
lastí.  Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Hledáme 
Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace – M, 

AJ, F, D, Z, Hv) – plný úvazek, nástup od 1. 9. 
2023. Informace podá na tel. 352 352 390 vedení 
školy. Další informace o životě naší školy najdete 
na www.zs3chodov.cz.

 Mgr. Hana Žáková, ředitelka  školy 
Žijeme sportem

Od začátku tohoto školního roku se žáci naší 
školy zapojili do několika sportovních kroužků 
pohybových her a florbalu. Výsledky jejich pilné 
sportovní činnosti se dostavily již v podzimních 
měsících. V okresním kole stolního tenisu, kate-
gorii IV chlapců obsadili skvělé 1. místo. V okres-
ním kole florbalu, kategorii IV chlapců obsadili 
skvělé 3. místo. Ani děvčata nezůstala pozadu. 
V okresním kole florbalu obsadila úžasné 1. mís-
to a postupují do kraje. Všechny tyto sportovní 
výsledky jsou motivací nejen pro žáky, ale i peda-
gogy školy. Pedagogové ZŠ Husova
Barevný den

Dne 29. 11. 2022 proběhl na 1. stupni naší školy 
„BAREVNÝ DEN“ v barvách bílé (sníh) a fialové 
(1. adventní svíce). Tento den jsme si náležitě užili. 

 Žáci a paní učitelky 1. stupně
Adventní vyrábění

V rámci podpory škol se sociálně znevý-
hodněnými dětmi získala škola finance ve výši  
2 900 000 Kč pro financování asistentů pedago-
ga, školního psychologa, pedagogickou inter-
venci, case management, zážitkové vzdělávací 
programy.

ZŠ Husova ulice Díky tomuto financování jsme uskutečnili scree-
ning v prvních třídách a uskutečnili jsme skvělou 
akci v odpoledních hodinách s názvem Adventní 
vyrábění se zaměřením na posílení spolupráce 
s rodiči. Na této akci si děti i rodiče mohli vyrobit 
vánoční drobnost pod vedením našich šikovných 
pedagogů, za kterou dostali sladkou odměnu. 
Nechybělo ani zpívání koled u stromečku. Akce 
byla skvělá a určitě ji příští rok zopakujeme.

 Pedagogové ZŠ Husova 
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Souhrn jednotky PO
Chodovští hasiči v listopadu zasahovali celkem 

u 16 událostí. Celkem 9x jednotka zasahovala 
mimo území zřizovatele. 1 osoba byla zachráněna 
a 2 osoby se zranily. Jednou šlo o nepoplachovou 
činnost při úpravě čapího hnízda na ostrovském 
zámku pomocí výškové techniky v rámci spo-
lupráce s kolegy z HZS KvK a záchranné stanice 
z Plzně. Během listopadu narostla statistika po-
žárů o sedm událostí. Nejničivější požár v historii 
chodovského sboru byl požár obchodního domu 
Penny Market v ulici U Koupaliště. Zasahovalo zde 
15 hasičských jednotek po vyhlášení třetího stup-
ně požárního poplachu. Škoda byla vyčíslena na 
hodnotu 48 mil. Kč. Poškozeno bylo i několik vo-
zidel parkujících v blízkosti domu. Naštěstí si ten-
to požár nevyžádal žádné oběti na životech ani 
zranění. Zveřejněná byla těžko uvěřitelná příčina, 
a to nedbalost osmnáctiletého mladíka při použití 
otevřeného ohně. Ten si chtěl propálit díru do plas-
tového košíku u vchodu do budovy, aby se dostal 
ke svému uvízlému mobilu, který mu tam zapadl 
po nabíjení v zásuvce na budově. Příčinou se stále 

zabývají kriminalisté včetně vyšetřovatelů. Další 
požáry, v Mírové – odpad poblíž skladů, ve zpra-
covatelské části SUAS na Vřesové – izolátor v elek-
trorozvodně 110 kV, ve Staré Roli – bývalá porce-
lánka, po vypalování kabelů, v Chodově, v bytě 
ulice ČSO – připálené potraviny na plotně, které 
byly bez dozoru, bez zranění, Stará Role – požár 
pódia v bývalém kině, v Jiráskově ulici v Chodově 
– připálené potraviny v bytě, nájemník usnul po 
oslavě, bez zranění. Celkem jednotka zasahovala 
5x u dopravních nehod. Nejdecká ulice – osobní 
vůz se zvěří, bez zranění, osobní vůz v příkopu 
u Jimlíkova, se zraněním jedné osoby, osobní vůz 
na D6 na sjezdu do Nového Sedla, se zraněním 
jedné osoby, Jenišov – osobní vůz po nárazu do 
plynového sloupku, bez zranění, tři osobní vozi-
dla na D6 u Louček, bez zranění. Byla poskytnuta 
technická pomoc při vyšetřování požáru Penny 
Marketu. Masivní únik plynu po překopnutí stře-
dotlaké přípojky byl řešen ve spolupráci s plyna-
ři a profesionály z K. Varů v Mírové, na Cechu. 
V rámci odborné přípravy proběhl praktický výcvik 
s řetězovými motorovými pilami ve Skalné. Tradič-
ně se někteří členové jednotky zúčastnili Konfe-
rence IZS v K. Varech. Další informace naleznete 
na našem webu či facebooku.

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Chodovští hasiči při zásahu u dopravní nehody na D6.  | Foto: SDH Chodov
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Městská policie Chodov

30 let od založení MP Chodov

Dnes nebudeme uvádět žádnou perličku 
z průřezu naší každodenní službou pro město, 
dnes budeme mít trochu nostalgickou vlnu, ne-
boť si připomínáme 30 let od založení městské 
policie v Chodově. V prosinci roku 1992 byla 
zastupiteli schválena první zřizovací Obecně zá-
vazná vyhláška o zřízení městské policie v našem 
městě a její řídící osobou ze zákona se stal teh-
dejší starosta Ing. Jan Smolka. Na úseku ochrany 

veřejného pořádku se kromě zdejší služebny teh-
dy rodící se nové reformy policie začala podílet 
i další složka, která tehdy neměla ani vlastní slu-
žebnu a začínala s velmi skromným vybavením. 
Základem byl nově přijatý zákon České národní 
rady č. 553/1991 Sb., o Obecní policii, a nadšení 
několika lidí, kteří se rozhodli stát se strážníkem. 

Nebudete tomu věřit, ale mezi těmi novými 
uchazeči bylo i 5 lidí, kteří tehdy v tom prosinci 
nastoupili do základního kurzu a vykonali od-
bornou zkoušku na Policejní akademii v Praze 
před zkušební komisí Ministerstva vnitra a slou-
ží u Městské policie Chodov dodnes. Právem se 
tedy stali veterány služby a ke konci roku 2022 
byli dekorováni současným starostou Patrikem 
Pizingerem při slavnostním aktu na radnici města 
čestnou stužkou za věrnost.

Jsme represivní složkou a nemůžeme očeká-
vat, že by nás veřejnost přijímala s otevřeným 
povděkem, ale za ta mnohá léta se našlo i mno-
ho lidí, kteří nám přišli poděkovat za naši práci, 
za zachráněné životy, zdraví i ochráněný maje-
tek. To hlavní je však v mezilidských vztazích. Tato 
práce se nedá dělat pouze jako zaměstnání za 
účelem výdělku, s pevně stanovenou pracovní 
dobou.

Každý den se ve službě rozhodujete nejen za 
sebe, ale i za druhé a já všem strážníkům, těm, 
co stále slouží, i těm, co do budoucna nově na-
stoupí, přeji, aby měli v sobě také to odhodlání 
sloužit pro potřeby města a jeho obyvatel v dlou-
hodobém horizontu a zároveň měli stále takové 
pracovní zázemí, jako jim dosud vytvářelo vedení 
města. Všem pevné zdraví, vždy šťastný návrat 
po ukončení služby ke svým rodinám a mnoho 
splněných přání i v roce 2023.     
Pozor na silné mrazy

Pokud přijdou mrazy, varujeme rodiče malých 
dětí, aby poučili své ratolesti o nebezpečí vstu-
pu na zamrzlé vodní plochy bez dozoru dospělé 
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 uni-
formě strážníka, ozvěte se nám.

 vrch. komisař Ladislav Staněk, velitel MP 
Chodov

Informace SDH
Během listopadu proběhlo setkání všech od-

borných rad v rámci krajského sdružení KSH 
Karlovarského kraje ve Žluticích, naši vedoucí 
absolvovali také pravidelné proškolení vedoucích 
mládeže v Mariánské. 

Sbor dobrovolných hasičů obnovuje, po co-
vidové pauze, tradici hasičského plesu, který se 
bude konat ve společenském sálu KASS Chodov 
dne 18. února 2023 od 20 hodin. Distribuci vstu-
penek si zajišťuje základní organizace sboru. 

Do nového roku 2023 přejeme chodov-
ským obyvatelům, podporovatelům, přáte-
lům a sponzorům hlavně zdraví a štěstí.

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

Slavnostní setkání na radnici u příležitosti 30. výročí 
založení městské policie v Chodově. |Foto: Martin Polák
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V roce 2022 pro-
běhla obnova hned 
dvou významných 
hrobových míst na 
chodovském měst-
ském hřbitově. Jde 

o místa posledního odpočinku dvou starostů na-
šeho města, kteří stáli v čele Chodova od roku 
1901 do roku 1918. Anton Zeidler (1842–1927) 
a Josef Gerstner (1856–1932) byli po druhé světo-
vé válce ve svém městě zapomenuti, stejně jako 
mnoho dalších významných rodáků a místních 
osobností. Jejich hroby byly opuštěny a v druhé 
polovině století zcela zničeny. 

Hrobka chodovského lékárníka, starosty a me-
cenáše Antona Zeidlera se nachází v pravé spod-
ní části městského hřbitova a patří mezi typické 
měšťanské hrobky konce 19. a počátku 20. sto-
letí. Takových hrobek bylo před rokem 1945 na 
městském hřbitově několik desítek. Jde o mo-
hutnou, do země zapuštěnou stavbu s vyzděnou 
podzemní komorou pro ukládání cínových rakví. 
Vstup do podzemní části umožňuje vchod pře-
krytý kamennou deskou. Deska i obruby hrobky 
jsou ze žuly. Jak přesně vypadal nedochovaný 
pomník, který se na hrobce původně nacházel, 
to bohužel nevíme. Bylo proto rozhodnuto při-
pomenout starostu zcela novým pomníkem, vy-
tvořeným z pískovce. Tento materiál byl zvolen 

proto, že z něj již byla zhotovena hrobka Karla 
Fenkla a také z něj byl vytesán i náhrobní kámen 
Josefa Gerstnera. Všichni tři starostové Chodova 
z let 1890–1918 tedy byli připomenuti náhrobky 
ze stejného kamene. Na dvou jednoduchých 
pískovcových deskách jsou jména obou pohřbe-
ných osob – starosty Antona Zeidlera a jeho otce 
Georga Zeidlera.

Hrob rodiny starosty a továrníka Josefa Gerst-
nera leží na protější straně hřbitova (u severního 
plotu) jen pár kroků od místa posledního odpo-
činku Karla Fenkla. Jde o velké hrobové místo, 
které má plochu bezmála 16 metrů čtverečných. 
Původně zde musel stát velký náhrobní pomník, 
pravděpodobně z leštěné žuly, jak bylo v Chodo-
vě zvykem. Na obrubách hrobového místa jsou 
dodnes viditelné pozůstatky po původním kova-
ném plotě, který celou plochu hrobu ohrazoval. 
Protože se nedochoval původní náhrobek, byl  
i zde vybudován zcela nový pískovcový pomník. 
V tomto případě je vysoký více než jeden a půl 
metru a nese na sobě jména starosty Gerstnera  
a jeho dvou manželek. 

Od roku 2019 se podařilo na městském hřbi-
tově v Chodově obnovit osm významných hro-
bových míst. Chodov má v současné době 15 
takzvaných čestných hrobů, ve kterých odpočí-
vají významné české i německé osobnosti naše-
ho města.

Péče o  významné hroby na městském hřbitově často zajímá i média. Na snímku je redaktorka Českého rozhlasu  
Karlovy Vary Andrea Strohmaierová u hrobu Josefa Gerstnera, kde na toto téma připravuje s Milošem Bělohlávkem 
reportáž. Fotografie na následující straně je zachycuje u hrobu Antona Zeidlera.       |Foto: Martin Polák

Chodov obnovil další dva hroby
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Zbývající hroby jsou buď udržovány příbuzný-
mi ( jako například hroby Václava Kasíka a Anto-
nína Klementa), nebo na svou opravu ještě čeka-
jí. S opravou všech hrobů a hrobek nám v letech 
2019–2022 pomohl Česko-německý fond bu-
doucnosti, který každoročně přispívá na rekon-
strukce 50 % nákladů. Bez pomoci fondu by tyto 
práce nebyly možné a patří mu náš dík.

 Miloš Bělohlávek, městský historik

Milí Chodováci,
od roku 2015 jste na stránkách chodovské-

ho zpravodaje mohli číst pravidelně každý mě-
síc dvoustránku příběhů a zajímavostí z historie 
našeho města. Dohromady těch článků bylo 87  
a společně by vydaly na malou knihu. Bohužel ten 
současný příspěvek je mým posledním, protože 
společně s koncem roku končí i má práce pro měs-
to Chodov. 

Chtěl bych Vám moc poděkovat za Vaši podpo-
ru během dlouhých osmi let mé práce. Za tu dobu 
se snad z Chodova stalo město, které ví něco o své 
minulosti. Jsem opravdu pyšný na to, co se nám 
společně v našem městě podařilo dokázat. 

Díky Vám všem se Chodov v roce 2017 stal prv-
ním městem v našem kraji za dlouhá desetiletí, 
kam se opět vrátil historický hlas zvonů. V roce 
2015 se Chodov stal prvním městem v našem kraji, 

kde byly položeny kameny zmizelých (stolpers-
teine), kterých už dnes v ulicích našeho města leží 
téměř tři desítky. Od roku 2018 stojí na Bílé vodě 
Smolnická zvonice a kříž, které společně připomí-
nají zaniklé obce Chodovska. Na městském hřbi-
tově se nám v letech 2018–2022 podařilo opravit 
hroby a hrobky nejvýznamnějších osobností na-
šeho města. Stejně tak se důstojného posledního 
odpočinku dočkala i rodina zakladatelů kostela 
svatého Vavřince (pánů z Plankenheimu), jejichž 
krypta v kostele prošla v roce 2017 důkladným 
archeologickým a antropologickým průzkumem. 

Kromě toho se za velkého zájmu Chodováků 
– a díky tomuto zájmu – podařila řada drobných 
věcí. Do města se vrátil po pětasedmdesáti letech 
obraz starosty Karla Fenkla, byla obnovena křížo-
vá cesta v kostele, vyšla řada brožur, letáků a knih 
k historii našeho města. O celé řadě přednášek, 
exkurzí a historických procházek ani nemluvě. 

Za to vše Vám patří můj velký dík. Žádná z těch 
věcí by nebyla možná bez Vás. Sebevětší snaha 
města i mě by byla k ničemu, kdyby Vás minulost 
Chodova nezajímala, kdyby Vám byl Váš domov 
lhostejný. Naštěstí se stále znovu a znovu ukazuje, 
že je to právě naopak, a takový zájem o histo-
rii a kulturu nám všechna města v kraji jen závidí.  
A já pevně věřím, že to tak zůstane i nadále. I když  
u toho já nebudu.

Miloš Bělohlávek, městský historik
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádí

5. 1. (čt) 20 h, 8. 1. (ne) 20 h, 23. 1. (po) 20 h, 
Operace Fortune: Ruse de guerre 
Akční / USA / TIT / Režie: Guy Ritchie / 130 Kč
Superšpion Orson Fortune (Jason Statham) a jeho tým špičkových agentů naverbují největší 
hollywoodskou filmovou hvězdu Dannyho Francesca (Josh Hartnett), aby jim pomohl při tajné misi, 
jejímž cílem je zabránit miliardáři a zprostředkovateli zbraní Gregu Simmondsovi (Hugh Grant) v 
prodeji nové smrtící zbrojní technologie, která hrozí narušit světový řád.

13. 1. (pá) 17 h, 14. 1. (so) 15 h, 15. 1. (ne) 17 h,  22. 1. (ne) 15 h , 28. 1. (so) 17 h   
Úžasný Mauric
Animovaný / VB, D / 90 min. /CZ / Režie: T. Genkel / 140/120 Kč
Mauric je kocour ulice. Všemi mastmi mazaný, pořádně prohnaný a jako každá správná kočka myslí 
především na sebe. Jednoho dne ovšem zničehonic zjistí, že začíná mít lidské myšlenky, a dokonce 
že opravdicky mluví. A není sám! Krysy z místního klanu jsou na tom stejně, začaly mluvit, být inteli-
gentní a zajímat se o vzdělání. Prý sežraly něco ze skládky u magické univerzity. 

21. 1. (so) 15 h, 22. 1. (ne) 17 h, 28. 1. (so) 15 h
Zoubková víla
Animovaný / DE / 85 min. / CZ / Režie: Caroline Origer / 130/110 Kč
Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí na zoubkovou vílu, jenže se jí to moc nedaří. 
Místo aby dětem za zoubky vyčarovala hračky jako ostatní zoubkové víly, jediné, co umí, 
jsou… fialky! Její maturitní zkouška se blíží a jen víly, které ji složí, dostanou drahokam, se 
kterým se mohou pohybovat do lidského světa a zpět. Bez váhání ukradne drahokam jiné 
víle a propašuje se do lidského světa. A přistane v pokoji Maxie.

19.-20. 1. (čt-pá) 20h, 21. 1. (so) 17h, 22.1. (ne) 20 h,
26. 1. (čt) 17 h, 27. 1. (pá) 20 h, 29. 1. (ne) 17 h, 

30. 1. (po) 20 h
2. 1. (po) 20 h, 10. 1. (út) 20 h, 25. 1. (st) 20 h 
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KASS Chodov TV Studio Chodov

3. 1. (út) až 6. 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

10. 1. (út) až 13. 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

17. 1. (út) až 20. 1. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
KINOMIX 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
TV ZÁPAD

24. 1. (út) až 27. 1. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
KINOMIX 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
TV ZÁPAD

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

17. 1. (út) 17 h
To nejlepší z Mládka
Písničky a humor Ivana Mládka v zábavném pořadu kapely 
Jožin Band. Vstupné 160 Kč.
kino

21. 1. (so) 20-03 h
Reprezentační ples města Chodova
Moderuje Aleš Cibulka. K tanci a poslechu hraje skupina AS 
Band, hudební vystoupení Kapitána Dema a rokenrolové 
skupiny Crazy Dogs, taneční vystoupení Matouše Rumla 
a Natálie Otáhalové. Diskobar, tombola. Vstupné 490 Kč. 
Předprodej infocentrum Chodov. 
společenský sál



ddMěstská galerie v DDM Bludiště
Výstava prací k soutěži k Roku netopýrů 
Termín výstavy: 3. 1. – 12. 1. 2023

11. 1. (st) 17 h
Výstava Lenky Březinové Kresby v číslech 
Úvodní slovo: Mgr. Božena Vachudová, hudební doprovod 
Jazz Cake.
Výstava potrvá do 2. 3. 2023. 
Výstavní dny úterý, čtvrtek a neděle 14–17 h.

Galerie u Vavřince
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Knihovna Chodov

12. 1. (čt) 18 h
Jazz v podkroví
John Hammond byl talent-scoutem a hudebním produ-
centem. Na svých koncertech představil řadu talentova-
ných umělců, od Counta Basie, Billie Holiday, Charlieho 
Christiana až po Arethu Franklin, Boba Dylana nebo Bruce 
Springsteena. Na koncertech „Od spirituálu ke swingu“ o 
Vánocích 1938 a 1939 poprvé publiku ukázal, jak jazz vznikl 
a vyvíjí se jako nový hudební žánr. Vstup volný. 

16. 1. (po) 17 h
Listování slaví 20 let!
Oslavte to s námi. Uvidíte Věru, Lukáše, Pavla a Alana, 
spoustu ukázek z jejich repertoáru, pikantek ze zákulisí 
jejich kočovného létajícího cirkusu a nebude chybět malý 
večírek. Projekt LiStOVáNí probíhá od roku 2003 a jeho 
cílem je představit divákům všech generací zajímavé knihy 
neotřelou formou tzv. scénického čtení.

26. 1. (čt) 9 h
BOOKSTART je zpět!
Přijďte nahlédnout do světa knih v rámci mezinárodního 
projektu „S knížkou do života“. Půjde o pravidelné setkává-
ní rodičů s dětmi 0-3 let a těšit se můžete na čtení, povídá-
ní, zpívání či knižní tipy. První setkání se bude konat 26. 1. 
2023 od 9.00 hod v dětském oddělení MěK Chodov. 

26. 1. (čt) 10 h
BABI hudebka aneb zpívánky pro největší!
Milé babičky, milí dědečci, máte stále nutkání pět, ale ne-
máte s kým? Já taky! A tak vás zvu na pravidelné setkává-
ní v prostorách Městské knihovny Chodov, kde oprášíme 
krásné české písničky v amatérském kruhu pěvců. Budu se 
na vás těšit již 26. 1. 2022 od 10.00 hod. Možno přijít i s 
vnoučátky!

Městská knihovna Chodov po celý rok nabízí službu 
nejen pro seniory:
Základy obsluhy počítače nebo přímo vašeho note-
booku a zasvětíme vás do tajů internetu. 
Zájemci se mohou hlásit  v knihovně osobně nebo  na 
tel. č.: 352 352 256 u paní Urbanové.

DDM Bludiště Chodov

29. 1. (ne) 10 h
Maškarní 2023 s vystoupením karatistů  
a tanečních skupin ROKENROL a RYTMUS
Vstupenky vyzvednuté předem v DDM. Masky zdarma, do-
spělí a děti bez masky 30 Kč, na místě všichni 50 Kč.
Distribuce vstupenek denně od 10 do 18 h, v pátek do 16 h 
v kanceláři DDM Bludiště.    
společenský sál KASS Chodov  
3D tisk – grafika – programování
Budete si moci sami pro sebe vytisknout nějaký drobný 
model, který si sami navrhnete a „naprogramujete“ do po-
čítače a potom do tiskárny. Schůzky budou v DDM sudý 
týden v pondělí 16–17.30 h a lichý týden v úterý 16–17.30 h. 
Určeno mládeži od 12 let. Pololetí 600 Kč. 
1. a 2. příměstský tábor s DDM Bludiště - léto 
2023
termín: 10.–14. 7. 2023 a 17.–21. 7. 2023
O zábavu vašeho dítěte od 7 let věku bude postaráno pe-
dagogy volného času. 
Cena: 1.600 Kč. V ceně: 2x oběd v restauraci (polévka, hlav-
ní chod, nápoj), materiál, pomůcky, veškerá doprava, vstu-
py, pronájem sportovišť, odměny do soutěží, pedagogický 
doprovod. 
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště. Informace: 352 352 281. 
Změna programu vyhrazena.
Letní ozdravný pobyt s DDM Bludiště Cho-
dov CHORVATSKO 
13.–23. 8. 2023
Ostrov Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží a pěknými 
sociálkami. Ubytování v mobilhomech ve stínu stromů pro 
4–6 osob, věk dětí 8–15 let a rodiny s malými dětmi. 
Cena poukazu: 11.000 Kč (ubytování, 5x denně strava, pitný 
režim, doprava, služby kempu, pobytová taxa, pedagogic-
ký dozor, pojištění i storna)
Splatnost zálohy 3.000 Kč do 28. 2. 2023, doplatek do 31. 5. 
2023, dospělí (rodiče malých dětí) 11.500 Kč.
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.
tel.: 352 352 281, 731 151 827
Foto z minulých let na www.ddmchodov.cz

ZUŠ Chodov

6. 1. (pá) 18 h
Tříkrálový koncert učitelů ZUŠ
evangelický kostel

13. 1. (pá) 17 h
Kino koncert
Vystoupení žáků p. uč. Doležala
Rocková klubovna Čtyřka Chodov, Husova 788

25. 1. (st) 16:30 h
Koncert klavírního oddělení
koncertní sál

26. 1. (čt) 16 h
Třídní přehrávka p. uč. A. Višňové
koncertní sál



Sport

4. 1. (st) 14 h, sraz autobusové nádraží
Vycházka turistů KČT
Vintířov, betlém, cca 10 km

11. 1. (st) 10.15 h, sraz autobusové nádraží
Vycházka turistů KČT
Karlovy Vary, krajské muzeum, vstupné 70 Kč

16. 1. (st) 13.15 h, sraz autobusové nádraží
Vycházka turistů KČT
Nová Role, Kozodoj, cca 10 km

25. 1. (st) 15.30 h
Výroční členská schůze KČT
Výběr členských příspěvků na r. 2023.

Ostatní akce

28. 1. 2023 (so) 8–16 h
Výstava drůbeže, holubů, králíků, exotického 
ptactva a akvarijních ryb
Občerstvení, prodej zvířat, rybiček a krmiv. Vstupné 50 Kč.
chovatelský areál, Nádražní 881, Chodov
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Mistrovství Čech

Tři chodovští šachisté reprezentovali náš oddíl 
na podzimních mistrovstvích Čech. Všichni letos 
postoupili do vyšší věkové kategorie, což mělo 
vliv i na celkové umístění. Nejmladší Kubík Surý 
nevstoupil v Teplicích do turnaje U10 dobře, v zá-
věru ale zabojoval a nakonec se ziskem 3,5 bodu 
vybojoval v konkurenci 52 hráčů 40. místo. Lukáš 
Zrůst v kategorii U12 v konkurenci 89 hráčů ob-
sadil po pěkném výkonu se ziskem 6 bodů 16. 
místo, a jelikož v hodnocení mladšího ročníku 
skončil pátý, vybojoval si přímý postup na příš-
tí šampionát. Ve stejné kategorii skončila Nikola 
Kůsová se ziskem 4 bodů na 56. místě, když mezi 
děvčaty byla jedenáctá. Naše hráčka si však ná-
sledně spravila chuť na ME v Turecku.
Chodov hostil KP mládeže

Seriál turnajů hraných v rámci Krajského 

Šachy přeboru mládeže 2022–23 odstartoval 26. 11. 
2022 v Chodově prvním turnajem. Nejvíce se 
dařilo v kategorii U10 Kubíkovi Surému, který 
obsadil 3. místo, stejně jako Lukáš Zrůst, který 
však nastoupil o dvě věkové kategorie výše, tedy 
v „šestnáctkách“. Zlato pro Chodov vybojovala 
Nikola Kůsová v kategorii U12. 

Šachisté děkují městu Chodov a Karlovarské-
mu kraji za finanční podporu.  Marcel Vlasák
Nikola Kůsová z ŠK Spartak Chodov 
24. na ME v turecké Antalyi 

V sobotu 5. 11. 2022 odjela naše šachistka Ni-
kola Kůsová společně s dalšími 14 reprezentanty 
na šachové ME mládeže do 16 let. Od 6. 11. 2022 
probíhalo každý den od 15 h kolo, kdy Nikola 
změřila síly s hráčkami Ukrajiny, Turecka, Ruska, 
které hrály pod hlavičkou FIDE, Litvy a také Lo-
tyšska. Uhrála 5 bodů, což bylo jejím cílem. Její 
vystoupení bylo jedno z nejlepších z celé výpravy. 
Trenér, GM Pavel Šimáček, byl s jejím výkonem 
spokojen.  
Šachový autobus v režii našeho klubu

4. listopadu 2022 Šachový klub Spartak Cho-
dov pořádal historicky první Šachový autobus 
v České republice. Jeho jízda nastartovala v 15.00  
v Karlových Varech, kdy celé odpoledne zájem-
ci hráli šachy při jízdě autobusem. Hrát mohli 
s předsedou ŠSČR a velmistrem Martinem Petrem 
a juniorským reprezentantem FM Jakubem Ků-
sou. Všichni odvážlivci si odnesli pěkné šachové 
dárky.  Na nástupní stanici v ul. Zeyerova se hrála 
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Terka Krejčová vstoupila do nové  
sezóny vítězstvím

  Ve dnech 8.–13. 11. 2022 se konal v němec-
kém Leimenu mezinárodní turnaj ITF J5 hráček 
do 18 let. Terka se takového typu turnaje zúčast-
nila teprve třikrát a většinou sbírala cenné zkuše-
nosti, protože byla zatím bez rankingu. V Leime-
nu v 1. kole porazila 6:4, 6:4 německou hráčku, 
která startovala na divokou kartu. Ve 2. kole jí 
zápas protihráčka skrečovala. Ve čtvrtfinále pře-
hrála Belgičanku 6:3, 6:3 a následně v semifinále 
narazila opět na hráčku z Belgie, kterou porazila 
6:2, 6:3. Své první finále začala Terka trochu ner-
vózně, hrála s třetí nasazenou hráčkou z Ukrajiny.  
1. set po boji vyhrála v tiebreaku (7:6), kde do-
konce musela odvracet setbol soupeřky. Ve  
2. setu již dominovala a zvítězila 6:2. Mohla se 
tedy zaslouženě radovat z prvního titulu na 
okruhu ITF, celý turnaj opanovala bez ztráty 
setu. Na tomto turnaji hrála i čtyřhru, kde se svojí 
parťačkou, Ukrajinkou Polinou Humeniuk, došly 
až do finále. Začátek tenisové sezony a vstup do 
kategorie U18 zvládla Terka nad očekávání. 

 Martina Krejčová

Tenis

Kuželky

Karlovarská liga neregistrovaných 
kuželkářů

Po dvouleté přestávce soutěže KLNK, z dů-
vodu covidových omezení, se konečně odehrál 
kompletní ročník této tradiční soutěže neregis-
trovaných kuželkářů Karlovarska. 

Družstvo Nautilus A, složené z hráčů Chodov-
ské soutěže neregistrovaných kuželkářů Kulich, 
v letošním ročníku dokázalo v měření sil s kužel-
káři z Karlových Varů a Sokolova obhájit 1. místo  
ve skupině A KLNK. Tým nastupoval ve složení: 
Petr Šandera c., Milan Hruška, Jozef Vaško, Martin 
Havel, Vladimír Pavelka, Marcel Rewczuk a David  
Hruška. Navíc družstvo Nautilus B, poprvé ve své 
historii, ve stejné skupině A obsadilo 3. místo. Tým 
nastupoval ve složení Karel Čepila c., Veronika Fu-
ková, Jiří Klofanda, Jiří Horn, Martin Mojžíš a Petr 
Smrž. Mezi jednotlivci zvítězil Martin Mojžíš, hráč 
týmu Nautilus B. Ještě ve skupině A hrálo i druž-
stvo Nautilus C pod vedením p. Eduarda Čermá-
ka, za které nastupovali Andrea Temňáková, Jana 
Bambousková, Eva Nádvorníková, Michal Hruboš, 
Zdeněk Mašek, Václav Poustecký, Vítek Leoš a Jiří 
Eger a které se umístilo na 8. místě a bohužel se 
po první sezóně v elitní skupině vrací pro příští 
ročník do skupiny B. 

Bližší informace najdete na stránkách: (http://
www.pepusa66.cz/kuzelky/) 

Za vedení družstev Nautilus: P. Šandera,  
K. Čepila, E. Čermák

simultánka s olympioničkou a reprezentantkou 
Annou Marií Koubovou. Bylo možné si zahrát  
i velké šachy. Bohužel nám nepřálo počasí, ale  
i tak se akce stala velmi úspěšnou.

Mgr. Lenka Kůsová, předsedkyně ŠK Spartak 
Chodov
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Stolní tenis

Stolní tenis v podzimní části sezóny
Podzimní období představuje pro stolní tenisty 

porovnávání výkonnosti s konkurencí na krajské 
úrovni. Zde je poté ve všech věkových katego-
riích vyhledávaným pořadatelem domácí SKST 
Chodov, který letos uspořádal svůj 9. ročník Velké 
ceny Chodova 2022. Ve všech věkových katego-
riích, od mladšího žactva až po dospělé, se může 
chodovský sportovní klub chlubit velkou oblibou 
a nebývalým zájmem z řad sportovců. 

V každé věkové kategorii si Chodov připsal 
dosud nejvyšší účasti sportovců během stávající-
ho soutěžního ročníku. 

Své turnaje Chodov zahájil dne 5. 11. 2022  
kategorií dospělých. Zde vybojovala chodovská 
„staronová“ dvojice Leon Noveský a Petr Kova-
čič 1. místo v soutěži čtyřhry. I mezi jednotlivci 
v kategorii dvouhra jsme získali cenný kov, a to 
v podobě bronzu pro domácího Marka Mináře. 
Následujícího dne vyzkoušela naše mládež svou 
výkonnost v kategorii U15 (starší žactvo). Zde se 
podařilo Dušanu Mihokovi stylem start-cíl a bez 
jakéhokoli zaváhání titul v Chodově obhájit a vy-
bojovat tak zlato v soutěži dvouhra a k němu při-
dal ještě zlato ze čtyřhry s vintířovským Karlem 
Stellnerem. 

Naprosto totožný scénář se povedl i Nelče 
Kořínkové, která rovněž bez větších komplikací 
turnaj vyhrála a zapsala zlatý double, kdy vyhrála 
i soutěž ve čtyřhře, tentokrát s parťačkou Nikčou 
Tonhauserovou. Krajská průběžná nadvláda cho-
dovských dívek se potvrdila i v Chodově, poně-
vadž celou bednu obsadily pouze chodovské 
starší žákyně. 2. místo vybojovala Adéla Prelož-
níková a bronz vybojovala Nikča Tonhauserová. 

V meziobdobí Velkých cen Chodova se usku-
tečnily Okresní přebory sokolovského regionu 
v kategorii dospělých. Domácí prostředí vyho-
vovalo pochopitelně hráčům z Chodova, kdy si 

premiérový titul okresního přeborníka vybojoval 
Marek Minář, poraženým finalistou byl Jaroslav 
Plaček. Společně pak vyhráli i soutěž ve čtyřhře.

Dne 3. 12. 2022 chodovský sportovní klub 
pořádal Velkou cenu Chodova 2022 v kategorii 
U19 (dorost). Zde jsme opět nasadili všechna svá 
želízka, která nezklamala. Brali jsme 2x zlato, 3x 
stříbro, 1x bronz. Jirka Nykl měl sice finále dob-
ře rozjeté, kdy nad soupeřem z K. Varů vedl 2:0, 
ovšem útočná a mnohdy riskantní hra soupeře 
postupně sbírala úspěchy a závěrečnému obratu 
nakonec nedokázal Jirka čelit. Nicméně vizitka 
druhého místa v plně obsazeném krajském tur-
naji znamená udržení kvality a stabilní výkonnos-
ti. Druhé místo v dorostu vybojovala Nelča Ko-
řínková a třetí místo přidala Adéla Preložníková. 
Ve čtyřhrách jsme neměli konkurenci, vyhrála jak 
chlapecká dvojice Nykl & Mihok, tak dívčí Kořín-
ková & Tonhauserová, stříbrem dovršila sobotní 
úspěchy Preložníková s karlovarskou Slanou.

Nedělní Velká cena Chodova 2022 v kat. U13 
(mladší žactvo) ze dne 4. 12. 2022 znamenala 
úspěch i pro chodovské nejmladší žactvo. Nikča 
Tonhauserová v této kategorii v letošní sezóně 
dosud nepoznala hořkost porážky, což potvrdila i 
na domácí půdě, kde vybojovala zlato. Její mladší 
bratr Petr Tonhauser bral ve své kategorii stříbro. 
Péťa, na rozdíl od Nikči, má mezi svými vrstevní-
ky soupeře z Chebu, který je prozatím nad jeho 
síly, a tudíž získává „jen“ druhá místa. Naštěstí je-
jich vzájemná rivalita se neprojevuje ve čtyřhře, 
kde spolu tvoří neporazitelnou dvojici, a v Cho-
dově tak vybojovali zlato. Takovou parťačku má 
i Nikča, a to Denisu Stellnerovou z Vintířova, kdy 
tato dvojice rovněž vybojovala zlato. 

Nejenže je Chodov dlouhodobě vyhledávanou 
sportovní akcí, ale představuje i žně pro chodov-
skou mládež. Všem proto patří velké poděková-
ní, a to i těm, kteří nebyli tak úspěšní a z turnajů 
si odnesli pouze zkušenosti a odhodlání k další 
tréninkové práci (Adam Koubek, Jan Manoch, 
Matyáš Hupfer, Michal Ježek, Kristýna Skoková, 
Kryštof B. Janoušek). Poděkování patří dále čle-
nům chodovského klubu za sparing a výpomoc 
při organizaci sportovních akcí. 

Závěrem děkujeme za podporu městu Cho-
dov, Karlovarskému kraji, Karlovarskému kraj-
skému svazu stolního tenisu i Národní sportovní 
agentuře. 

Poslední větou přejeme do nového roku jen to 
nejlepší, zejména pak hodně osobních  a spor-
tovních úspěchů, a zároveň přijměte pozvání na 
všechna domácí utkání v jarní části sezóny.  

Mgr. Bc. Jan Kořínek, předseda SKST Chodov
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Vánoční laťka
Již 37. ročník skokanského mítinku Vánoční lať-

ka je za námi. 
Po dvou covidových letech byla hala plná dětí, 

které se na tento tradiční skokanský mítink těší 
každým rokem, a přijíždějí skokani z Karlových 
Varů, Ostrova či Sokolova. 

O nejlepší výkon se postaral předžák Ferdi-
nand Andreovský (2011, Triatlet KV), který překo-
nal 20 let starý  rekord kategorie 145 cm Patrika 
Ježka,  a výkonem 152 cm se tak zapsal do listiny 
nových rekordmanů.  

Z chodovských atletů se blýskli starší žáci  To-
bias Linhart, Filip Kozincev a Pavel Chabera, kteří 
si rozebrali všechny tři stupně vítězů, Michaela 
Zaschkeová, jež zvítězila mezi staršími žákyněmi 
výkonem 146 cm, Denis Baraňski a Martin Prošek, 
kteří obsadili 2. a 3. místo mezi mladšími žáky. 
Kryštof Baranec pak v přípravkách vybojoval 
krásné 2. místo, David  Bukovský mezi minižáky 
vyskákal 3. místo. 

Výsledky: online.atletika.cz/vysledky/66017

Atletika Fotogalerie: https://atletikachodov.rajce.idnes.
cz/Vanocni_latka_2022/

Poděkování patří všem organizátorům i jejich 
pomocníkům.

Po čertech dobrý běh
Již potřetí se uskutečnil v městském lesoparku 

6. 12. Po čertech dobrý běh. Užili jsme si ne-
soutěžního běhání pro radost s čerty a anděly 
na pekelných tratích a okruzích 1x 666, 2x 666 
a 3x 666. 

Poděkování všem těm, kteří přišli. Ať už v an-
dělském, čertovském či běžeckém. Jen škoda, 
že byl tak malý zájem v kategoriích staršího žac-
tva a dospělých. 

Fotodokumentace: https://atletikachodov.
rajce.idnes.cz/Po_certech_dobry_beh_2022/

Mezikrajské halové utkání
Dva chodovští atleti vybojovali na závěr roku 

reprezentační nominaci na mezikrajské utkání do 
Prahy. Dálkařka Michaela Zaschkeová a výškař 
Tobias Linhart. Lépe se dařilo tentokrát Tobíkovi. 
A ve vysoké konkurenci nejlepších českých výš-
kařů se vyhecoval k vynikajícímu výkonu a zdolal 
laťku ve výšce 169 cm.  

 Miloš Volek

Po čertech dobrý běh
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Florbal

Plameňačky ve Frantovkách

Dne 20. listopadu 2022 bylo ve Františko-
vých Lázních ve sportovní hale na pořadu dne 
3. kolo florbalového turnaje 2. ligy žen – sku-
pina 1 v karlovarsko-plzeňské soutěži. Na místě 
samozřejmě nechyběly ani naše ženy z TJ Pla-
men Chodov dívky, které se snažily získat dal-
ší cenné body do tabulky. Jako první se proti 
našim ženám postavil tým z Plzně, FbC Plzeň. 
Zápas to nebyl něčím výjimečný. Šance byly 
vidět na straně obou týmů. Jen se čekalo, kdo 
s koho. Chodovským ženám chyběl důraz na 
balónku, bojovnost a odhodlání zápas obrátit 
ve svůj prospěch. Nakonec ve 31. minutě stálo 
florbalové štěstí na straně plzeňských žen, kte-
ré vstřelily za záda gólmanky Plamenu Terezy 
Vašíčkové jedinou a zároveň i poslední branku 
utkání. Plameňačky se snažily uhrát alespoň re-
mízu, což se jim nepodařilo, a tak celé utkání 
skončilo výhrou týmu FbC Plzeň 1:0.

Po zápase s Plzní měly ženy z Plamenu ně-
kolik málo minut na zotavenou. Poté vyrazily 
na palubovku do dalšího souboje. Chodovské 
florbalistky se postavily týmu FBC ROKYCANY, 
který je v čele tabulky. Všechny tři třetiny zá-
pasu byly velice vydatné na střely na branku. 
Gólmani se tedy nenudili. K vidění byly krásné 
akce jak na straně chodovských, tak na straně 
rokycanských florbalistek. Plameňačky bojovaly 
ze všech sil, aby udržely krok s týmem Roky-
can, i když to tak po dvou třetinách nevypada-
lo. Rokycany vedly 2:0. Třetí třetina nabídla di-
vákům sérii čtyř gólů. Ve 25. minutě hráčka #9 
Kamila Kožuchová vstřelila další, již třetí branku 
pro tým Rokycan. Na to vzápětí odpověděly 
plameňačky ve 26. minutě gólem hráčky #11 
Natálie Vaníčkové. Stav utkání 3:1. Ve 28. mi-
nutě s velkým štěstím zavěsila opět hráčka #9 

Volejbal

Pohár krajů v Chodově
V měsíci listopadu a začátkem prosince ode-

hrála družstva juniorek další kola svých základ-
ních skupin. Juniorky i kadetky čekají ještě dvě 
kola v základních skupinách a poté se spojí 
s družstvy na čtvrtých až šestých místech v mo-
ravských skupinách a obě družstva budou hrát 
o setrvání ve stávajících soutěžích. Lepší výchozí 
pozici má družstvo kadetek, které za poslední 
dvě kola dovedlo sebrat jeden bod VK Sokolov 
a získat 6 bodů za dvě výhry v Teplicích. 

Oběma družstvům budeme přát dobrý vstup 
do nadstaveb a budeme držet palce při dalších 
bojích proti soupeřům jak z Čech, tak  už také  
z Moravy. 

Starší žákyně mají herní přestávku, a tak hráč-
ky Lenka Benešová, Natálie Matějčková anebo 
Emma Švecová vypomáhají ve starších katego-
riích. 

Mladší žákyně odehrály velmi úspěšně tře-
tí kolo poháru krajů, kdy na domácí palubovce 
po výborných výkonech celý turnaj ovládly a v 
Chodově získaly první místo. Tento výsledek je 
vyhoupl na průběžné první místo celkového po-
řadí. 

Také bylo odehráno další kolo krajské ligy ba-
revného volejbalu. Na tomto turnaji za BVC Cho-
dov nastoupily ve žluté barvě poprvé děti, které 
volejbal trénují teprve třetí měsíc. Výsledkem jim 
bylo 12. a 15. místo. V ostatních barvách jsme 
měli stálé zastoupení a výsledkově jsme získali 
dvě třetí, jedno druhé a dvě první místa.  

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

Naši nejmenší mají za sebou první měření 
sil. Zápas s dětmi z Karlových Varů sice prohráli 
34:14, důležitá ale byla radost ze hry na obou 
stranách. Po utkání na všechny čekal Mikuláš  
s anděly a čerty, kteří všem rozdali nadílku a na-
štěstí si nikoho neodnesli. 

Muži naopak zvládli první letošní vítězství 
v domácím zápase s BK Sokolov U23 80:62. Zá-
pas proti šikovným mladíkům rozhodla zkuše-
nost a duo Hora–Slavík. Utkání v Kraslicích sehráli 
muži po uzávěrce zpravodaje. V pátek 6. 1. přijď-
te fandit na domácí utkání s TJ Jiskra Aš, v lednu 
nás pak ještě čeká výjezd do Chebu. 

Chtěli bychom poděkovat za podporu v uply-
nulém roce firmě Dinocommerce, hnutí Místní 
a vedení města Chodova. 

Do nového roku přejeme všem Chodovákům 
hlavně zdraví a bojovného ducha. 

 Tomáš Randa

Basketbal

Champions team v listopadu 2022
Na přelomu října a listopadu proběhlo 

v Sokolově Czech Open 2022, mistrovství 
republiky CAOKK. V průměrně obsaze-
né soutěži si závodníci Champions teamu 
vedli celkem dobře. Převládali zde nováč-

Bojové sporty

ci a jejich výkony nakonec přinesly dobrá 
umístění. Celkově jsme v kategorii kata 
vybojovali 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové 
medaile. Lepší výsledky již tradičně přines-
la kategorie kumite. Tady naši závodníci 
dosáhli celkem na 12 zlatých, 10 stříbrných 
a 6 bronzových medailí. Toto mistrovství 
bylo malou generálkou před odjezdem na 
mistrovství Evropy v italské Florencii.

  Náš team se tam zúčastnil bojů pod 
hlavičkou CAOKK ve dnech 2. až 6. 11. Jed-
nalo se o mistrovství Evropy WUKF, což je 
druhá největší světová asociace karate. Za 
velké účasti týmů z celé Evropy proběhlo 
na soutěži 3 600 startů a naše asociace se v 
celkových výsledcích opět probojovala do 
top 10, což je v takové konkurenci super 
výsledek. K tomuto úspěchu přispěli tito 
závodníci: titul mistra Evropy v kumite mají 
M. Boguský, E. Pokorná, J. Endršt, potom 
kumite tým kadetů ve složení Endršt, Ben-
da, Tirala, Hoffman a kumite tým kadetek 
ve složení Štecová, Pokorná, Vašíčková, Jů-
nová, vicemistři Evropy v kumite D. Pekuni-
ak, David Pekuniak, E. Pokorná, K. Štecová, 
kumite týmy rotation kadeti Endršt, Benda, 
Tirala, Hoffman, dále kumite týmy rotation 
kadetky Štecová, Pokorná, Vašíčková, A. Jů-
nová. Kategorie kata T. Jůnová, R. Tirala, 
M. Březina. Získali jsme bronzovou medaili 
v kategorii kata tým kadeti open Hoffman, 
Tirala, Benda. 

Všem účastníkům, i těm, kteří tentokrát 
nezískali medaili, děkujeme za výbornou 
reprezentaci nejen CAOKK a Champions 
teamu, České republiky, ale i Karlovarského 
kraje. Děkujeme i všem, kteří nás podporu-
jí, a to nejen finančně. Jiří Nosál

Kamila Kožuchová a na konečný stav 4:2 pak 
upravila hráčka z Chodova #54 Kristina Geť-
ková. 

Z tohoto turnaje si bohužel plameňačky ne-
odvezly ani jeden bodík do tabulky, ale zase si 
odvezly cenné zkušenosti, které se budou hodit 
do dalších florbalových klání.  Pavel Dawidko
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Christmas Cup 2022, Bohemia Open 

26. listopadu nás čekal závěrečný turnaj série 
Bohemia Open 2022, tentokrát v Mostě. Náš tým 
byl lehce oslabený o nemocné bojovníky, ale  
i tak vyrazila početná skupina 21 bojovníků. 

Ke zkušeným zápasníkům se přidali nováčko-
vé z přípravky Naty Sarkány, Petr Sarkány, Daniel 
De Diana Boro, Oliver Kříž, Petr Chvostal, Zuzka 
Chrastinová a Lee Tien Dat Tee. Všichni zasluhu-
jí opravdový obdiv, předvedli skvělé výkony se 
srdcem samuraje, roste nám další úspěšná ge-
nerace. 

Zkušení reprezentanti pokračovali ve svých 
bojích a čekaly je velmi těžké souboje a přede-
vším další zkouška fyzické a psychické odolnos-
ti. Kategorie, kde bylo více než 10 závodníků, 
spojení kategorií a další perné události, které už  
k turnajům patří. 

Největší bojovník Daniel Sarkány vybojoval 
v neuvěřitelných 10 zápasech 2 zlaté medai-
le a 1 stříbro. Úspěch potvrdily i dívky. Hanka 
Schwarzová vybojovala ve vyšší kategorii 3 zlaté 
medaile a v celé sérii Bohemia Open je neporaže-
na. Veronika Dobiášová si musela poradit i s kluky 
a získala také 3 zlaté medaile. V těžkých soubojích 
pokračoval i další reprezentant Kryštof Schwarz, 
který obhájil vítězství v kickboxu a přidal stříbro 
a bronz z MMA a fightingu. Sbírku medailí doplnili 
Daniel Gorbatenko, Maxim Dobei, Milan Koubek, 
Arnošt Hüttl, Jan Michalec a Jan Potužník. 

Vše naši samurajové zvládli opět jako jeden 
tým. Za vzájemné podpory vybojovali 17 zlatých, 
12 stříbrných a 15 bronzových medailí. 

Nechyběla cena za nejlepší techniku pro Da- 
niela Sarkányho. Titul Nejlepší bojovník a obrov-
ský bonus pro náš klub získal Johny Kolář.

Vybojoval pás šampióna v MMA light muži 
-69 kg. Zvítězil i v disciplínách kicklight a fighting 
a je také v sérii Bohemia Open neporažen.

Samurai tým vybojoval v celkovém pořadí klu-
bů skvělé 2. místo.

Tento obrovský babylon, kdo nezažil, neuvěří. 

Skvělá práce všech trenérů, skvělá práce všech 
rodičů a doprovodu, nesmíme zapomenout na 
naše rozhodčí. Poprvé jsem měl možnost tento 
úspěšný turnaj moderovat v České televizi.

Děkuji všem za perfektní práci. Děkujeme Kar-
lovarskému kraji, městu Chodov a Nejdek.

Od ledna začíná další část náboru roku 2023.
info: www.samurai-fight-club.cz  Václav Kolář

Hasičský sport

SDH – listopad 
1 110 startujících dívek a chlapců z celé ČR bě-

hem víkendu 5.–6. listopadu 2022 poměřilo své 
síly v pražské Stromovce na Memoriálu Marty 
Habadové. Náš sbor reprezentovalo sedm zá-
vodníků. V kategorii mladších dívek se Nikola 
Balážová umístila na 21. místě a Laura Hofrich-
terová na 61. místě (z 226 závodnic). V kategorii 
mladších chlapců dosáhl Denis Hynšt na 30. mís-
to (z 239 závodníků). V kategorii starších dívek 
brala Eliška Šimralová 108. místo a Dominika Sla-
víčková 176. místo (tradičně nejobsazenější kate-
gorie a 379 startujících dívek). V kategorii starších 
chlapců vybojoval Filip Belička 101. místo a Marek 
Brom 161. místo (266 závodníků).

   Ing. Jiří Kiss a Martina Svobodová
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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

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

     So: 8-11h  

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

● 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
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     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  

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?
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žaluzie
SÍTĚ PROTI HMYZU

horizontální - vertikální žaluzie
Látkové roletky

Pavel DOLEŽEL |tel. 602 160 734

Pondělí - pátek 9.00-15.00 hod.

p
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

www.dluhovaporadna.cz
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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

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

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

38 Placená inzerce



39Placená 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 2023 | Uzávěrka tohoto čísla: 12.12.2022 | 
Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor. | Tisk: Tiskárna Median s.r.o. www.tiskarna-median.eu

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
:telefon: 352 352 422

e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz
www.kasschodov.cz


