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Úvod

Dne 10. srpna 2013 zemřela ve věku 65 let dlouholetá členka Zastupitelstva města Chodova,
členka rady města a v letech 1981 – 1989 také kronikářka města Chodova,
paní Mgr. Jiřina Mecelová. Až do důchodového věku byla učitelkou základní školy
v Komenského ulici.

Ráda bych právě v Kronice města Chodova vzdala čest její památce.

Jitka Hloušková
kronikářka města
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Práce kronikáře spočívá ve shromažďování a následném zachycování zpráv, informací, faktů
o důležitých a pamětihodných událostech uběhlého roku v obci či městě pro informaci i pro
poučení budoucím generacím formou chronologických či strukturovaných zápisů – kapitol.
Není tomu jinak u naší chodovské kroniky. Úvodem zápisu roku 2013 bych se přece jen ráda
krátce odklonila od událostí tohoto roku, které budou zaplňovat další stránky knihy a vtáhla
budoucího čtenáře do minulosti mnohem dřívější. Odbočím od faktů k báchorkám, pověstím
či vyprávěním, předávajících se z generace na generaci. Přesto si troufám tvrdit, že i ony,
vztažené k regionální tématice, mají v obecní kronice své místo. Místní pověsti byly také
sepsány již v chodovské kronice z let 1923 – 1926, ovšem německy. Následující roční zápisy
bych proto ráda uváděla chodovskými pověstmi v jazyce českém.
O bílé paní z chodovského zámku
V chodovské tvrzi žil kdysi rytíř Matěj Hýzrle (v originále Mathes Hieserle). Ten byl
nepřítelem mocného loketského pána, hraběte Jeronýma Šlika. Panovačnému hraběti byl
udatný chodovský rytíř, který se zastával chudých a utlačovaných, trnem v oku a hrozně rád
by jej viděl o hlavu kratšího. Jednoho dne zavolal hrabě Šlik svého nejvěrnějšího kapitána,
kterému dal rozkaz vydat se do Chodova a přivézt rytíře Matěje živého či mrtvého do Lokte
na hrad. Pod rouškou nejtemnější noci vydal se kapitán se skupinou čeledínů do Chodova,
sídla rytíře Matěje, kde všichni spali spánkem spravedlivých. Jen rytířova žena, kterou trápila
zlá předtucha, nebyla ještě ve své posteli. Tak se stalo, že zahlédla hraběcí vojáky plížící se k
hrádku a slyšela cinkot jejich zbraní. Probudila svého muže voláním: „Matěji, prchej, jsou tu
Šlikovi vojáci!“ Chytrá žena seběhla na nádvoří, kde zdržela hraběcí vojáky tak dlouho, aby
její muž mohl zadní brankou utéct do blízkých lesů. Šlikovi žoldnéři byli neúspěchem své
výpravy

nemálo

rozzuření

a

tak

alespoň

dvůr

vyplenili.

Statečná

a laskavá rytířova žena žije v paměti a ústním vyprávění místního lidu dodnes jako „Bílá
paní“, která se každou půlnoc zjevuje na chodbách chodovského zámku a volá svého muže
„Matěji, prchej!“
Pověst byla zapsána do obecní kroniky na základě vyprávění místních obyvatel chodovským
učitelem Antonem Ebertem (*1864) a z němčiny ji přeložil Miloš Bělohlávek (*1990).
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Jaký byl rok 2013?
V lednu vyhlásil dosluhující prezident Václav Klaus dílčí amnestii, jeho rozhodnutí však
vzbudilo výrazně odmítavou reakci veřejnosti. Amnestie se dotkla více než 111 tisíc lidí. Z
toho 20 tisíc vězňů se vyhnulo dokončení nepodmíněného trestu ve vězení. Z nápravných
zařízení bylo propuštěno 6 300 odsouzených. Lednovým událostem dominovala 1. přímá
volba prezidenta. 26. ledna si při ní Češi zvolili za prezidenta Miloše Zemana, který získal
54,8 % hlasů, druhý kandidát – Karel Schwarzenberg pak 45,2 %. Volební účast dosáhla
59,11 %.
Ze zdravotních důvodů oznámil dne 28. února papež Benedikt XVI. svou rezignaci. Šlo
o první papežskou rezignaci po téměř 600 letech. 13. března zvolilo 115 kardinálů novou
hlavu římskokatolické církve – Jorge Bergoglia.
Dubnem otřásaly exploze – 16. dubna zabíjely v cíli maratónského závodu v americkém
Bostonu bomby ukryté v odpadcích. Útok si vyžádal tři mrtvé a více než 140 zraněných. Dva
dny na to srovnaly výbuchy texaské továrny na výrobu hnojiv okolí se zemí. Při explozích
bylo zraněno na 150 lidí. Předposlední dubnový den překvapil výbuch i Pražany. 35 osob bylo
zraněno kvůli úniku plynu v budově Divadelní ulice v centru Prahy.
2. června se v pražské podolské nemocnici narodila první česká paterčata. Čtyři kluci a jedna
holčička přišli na svět císařským řezem.
Začátkem června se Česká republika znovu potýkala s povodněmi. Stav nouze vláda vyhlásila
ve všech českých krajích kromě Pardubického. Vltavská kaskáda začala upouštět vodu, aby se
uvolnily přehrady. Boj s přírodou skončil miliardovými škodami a oběťmi na životech v celé
ČR.
17. června podal demisi premiér Petr Nečas a s ním padla i vláda, novým premiérem se stal,
po jmenování prezidentem, Jiří Rusnok a 10. července převzal Úřad vlády. 7. srpna však při
hlasování nezískala tato vláda důvěru Poslanecké sněmovny.
První potomek prince Williama a vévodkyně Kate – George Alexander Louis z Cambridge se
narodil 22. července.
Červenec poznamenaly havárie veřejné hromadné dopravy – u města Santiago de Compostela
na severu Španělska vykolejil vysokorychlostní vlak, tragédie si vyžádala 80 mrtvých a 178
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osob utrpělo zranění. 39 mrtvých si vyžádala další nehoda – autobusu v jižní Itálii, který se na
dálnici mezi Neapolí a Bari zřítil z 30 metrového srázu.
Po tvrdém zásahu egyptských ozbrojených sil proti demonstrantům z Muslimského bratrstva
a následné vlně násilí zveřejnilo ministerstvo zahraničí 15. srpna varování před cestami do
Egypta.
Ani roku 2013 se nevyhnula zemětřesení a řádění přírodních živlů. Odlehlou část
jihozápadního Pákistánu postihlo mohutné zemětřesení o síle 7,8 stupňů Richterovy stupnice,
které zabilo stovky lidí. Ničivý tajfun Haiyan připravil 10. listopadu v centru Filipín o život
nejméně 10 tisíc lidí a tisíce dalších přišly o střechu nad hlavou.
14. listopadu zrušila Kanada víza pro občany ČR.
K 20. prosinci skončil ve funkci ombudsmana Pavel Varvařovský.
V tomto

roce

zemřeli

mimo

jiných

významné

osobnosti

jako

filmový historik

a režisér Karel Čáslavský, herečka Jiřina Jirásková, bubeník skupiny Olympic Milan
Peroutka, textař Zdeněk Rytíř, zpěvák Pavel Bobek, Valtr Komárek, Zdeněk Škarvada, jeden
z posledních žijících československých válečných letců, bývalá britská premiérka Margaret
Thatcherová a prezident Jihoafrické republiky Nelson Mandela.
Navzdory „neolympijskému“ roku byl ve sportu tento, s číslovkou 2013, stejně velmi
zajímavý. V březnu vybojovali Češi na halovém mistrovství Evropy pět medailí, nejvíce
zazářil zlatý běžec Pavel Maslák na 400 metrové trati. Česká reprezentace vypadla na
květnovém hokejovém mistrovství světa ve čtvrtfinále, když podlehla černému koni turnaje Švýcarsku. Přemožitelé Čechů se dostali až do finále, kde podlehli domácím vítězům ze
Švédska. Desetibojař a olympijský vítěz z Atén Roman Šebrle, ukončil v červnu kvůli
zranění paty svou kariéru. Na atletickém mistrovství světa v Moskvě získali Češi tři medaile.
Prestižní bitvu o Superpohár UEFA, kterou poprvé v historii hostila Česká republika, vyhrál
po penaltách mnichovský Bayern, který porazil londýnskou Chelsea. Závěrem roku se českým
Sportovcem 2013 stala po zásluze překážkářka Zuzana Hejnová.
Závěrem shrnutí celosvětových událostí roku 2013 trocha optimismu a štěstíčka: 15. října
padla v Sazce rekordní výhra – 126,2 miliónu korun vyhrál ve hře Euromiliony jediný
výherce. 3. listopadu pak štěstí oslovilo dalšího výherce – ve hře Sportka získal jeden člověk
sázející na Chrudimsku 400 miliónů korun.
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Přírodní podmínky
Počasí v roce 2013 bylo v první polovině velmi chudé na slunce, opožděně také nastoupilo
jarní počasí. Zima začátku roku 2013 byla však velmi shovívavá. Leden byl s průměrnými
teplotami minus 2 C nejchladnějším měsícem roku. 3. února, na masopustní oslavy bez
sněhové pokrývky, v Chodově na chvilku také vykouklo sluníčko. Přes noc potom napadl
sníh, který však po odpoledním dešti začal rychle tát a další dny už nebylo po sněhu památky.
Jaro, s průměrnou teplotou 7,9 C, pak přišlo až v dubnu, srážek a slunce však bylo pořád
méně, než bývá na aprílové počasí obvyklé. Spíše chladnější a zatažený byl i květen –
napršelo 165 procent srážek obvyklého úhrnu. Deště v posledním květnovém týdnu
neustávaly, vyústily pak v povodně na Berounce, Vltavě i Labi. V Chodově byly poslední
květnové dny velmi chladné. Teploty se pohybovaly kolem 8 – 10 C a na Klínovci dokonce
padal sníh. 4. června konečně přestalo pršet, druhý den ráno byla mlha a také odpoledne už
nepršelo. Všichni si oddychli. V polovině června už byly teploty kolem 18 C a příroda,
jakoby potřebovala vysušit pohromy způsobené záplavami, ještě přitopila. Od 17. do 20.
června pak byly teploty doslova tropické, od 30 do 35 C. Červenec byl také teplý. Zejména
v posledním týdnu se teploty pohybovaly také nad 30 C a o víkendu dosáhly tropických
36 C. Poslední tři měsíce roku byly teplotně výrazně nadprůměrné, přičemž v listopadu a
prosinci spadlo velmi málo srážek. První sníh zimy roku 2013 napadl 25. listopadu, ale
vzhledem k teplotám nevydržel. Na Štědrý den padaly teplotní rekordy – do České republiky
proudil po přední straně tlakové níže nad Skotskem teplý vzduch a celý den byl bez srážek.
Také v Chodově se tento den, počasím a teplotou 6 C, více podobal svátkům velikonočním.

Občané města Chodova projevili aktivní solidaritu obyvatelům oblastí ČR postižených
povodněmi, přispěním do materiální sbírky, kterou vyhlásilo Město Chodov po konzultaci
s Českým červeným křížem v Karlových Varech. Ve dnech 5. – 10. června bylo v areálu
Chotesu nashromážděno 2,5 tuny potřebného materiálu, který byl ve dvou dodávkách předán
pracovišti Českého červeného kříže v Děčíně.
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Změny času
Letní čas začal platit 31. března posunutím hodin z 2,00 na 3,00 hodiny. O hodinu zpět jsme si
hodiny posunuli ve 3,00 hodiny 27. října, kdy letní čas skončil.

Politický a veřejný život města
Složení ZM, RM, výborů a komisí
Ke dni 31. 7. 2013 podala rezignaci na funkci člena Zastupitelstva města Chodova ze
zdravotních důvodů paní Mgr. Jiřina Mecelová. Posléze, dne 10. 8. 2013 zemřela.

Na

uvolněný mandát nastoupila náhradnice z téže volební strany KSČM, paní Jana Jansová. Slib
člena ZM složila na jednání Zastupitelstva města Chodova dne 10. 9. 2013. Dne 22. 10. 2013
byl usnesením č. 4Z-71-2013 zvolen členem Rady města Chodova Mgr. Miloš Volek.

Složení Rady města Chodova k 31. 12. 2013:
Ing. Josef Hora

– starosta

Patrik Pizinger

– místostarosta

Jan Smolka

– člen RM

Jiří Tureček

– člen RM

Mgr. Miloš Volek

– člen RM

Monika Zezulová

– členka RM

Bc. Josef Pojar

– člen RM

Finanční výbor:
Ladislav Zapf

– předseda

Ing. Jan Dušek

– člen

Petr Franče

– člen

Ing. Jan Kocián

– člen

Karel Matička

– člen

Ing. Alfons Skokan

– člen
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– členka

Květoslava Kertészová – tajemnice

Kontrolní výbor:
Mgr. Jiřina Hochová

– předsedkyně

Petr Jurča

– člen

Jaroslav Hodík

– člen

Šárka Chocová

– členka

Ing. Vlasta Kociánová – členka
Mgr. Luděk Soukup

– člen

Václav Tymr

– člen

Ladislava Bujárková

– tajemnice

Výbor pro volný čas:
Martin Voleman

– předseda

Jiří Tureček

– člen

Petr Karbulka

– člen

Bc. Josef Pojar

– člen

Ludoslav Hronek

– člen

František Dvořák

– člen

Mgr. Miloš Volek

– člen

Ilona Klášterková

– tajemnice

Osadní výbor Stará Chodovská:
Jiří Vacek

– předseda

Gabriela Hauzrová

– členka

Petra Lysá

– členka

František Šedivý

– člen
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Jednání ZM a RM
Zastupitelstvo města Chodova se v tomto roce sešlo 5krát a rada města 25krát.
Rada města (dále RM) řešila např. pronájem lékařských ordinací, vyhrazení parkovacích míst,
dále pronájmy pozemků, bytových i nebytových jednotek v katastrálním území Stará
Chodovská a Dolní Chodov. Projednávala také návrhy pracovních skupin zastupitelstva města
v otázkách veřejného pořádku, zprávu požární ochrany, městského záchranného systému,
integrovaného záchranného systému a krizového řízení za rok 2012, zprávu o činnosti
městské policie, rozbory hospodaření a finanční plány svých příspěvkových organizací a také
rozpočtová opatření a návrhy rozpočtových změn na rok 2013. Dále RM stanovila počet
zaměstnanců městského úřadu pro rok 2014, navrhovala obecně závazné vyhlášky
a projednala návrh deklarace provozovatelů technických herních zařízení povolených dle
loterního zákona, nebo vyhlašovala zadávací řízení na veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce. Rada města i tento rok schválila dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví
a protidrogové prevence, i na činnost organizací pracujících s mládeží a v jejich prospěch
schválila také rozdělení části odvodů z výherních hracích přístrojů. Dále poskytla jednorázové
dotace v celkové výši 50 000,- Kč na účast chodovských sportovců na mistrovstvích
republikových, evropských i světových, dále přispěla částkou 10 000,- Kč Českému svazu
včelařů na léčení včel a nákup výběrových matek, a několika subjektům poskytla finanční dar.
Radní vyhlásili veřejnou sbírku za účelem pomoci Tomáškovi Suchému nemocnému leukémií
formou sběru finančních prostředků na zvláštní účet. RM zrušila svůj nesouhlas se zapojením
do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, schválila termíny svatebních obřadů
v obřadní síni MěÚ Chodov v roce 2014 a také provozní řád Záchytného místa pro opuštěná
a toulavá zvířata města Chodova a smlouvu o poskytování ošetřujících služeb v tomto
zařízení.
Zastupitelstvo města (dále ZM) tento rok schvalovalo hospodaření, závěrečný účet a finanční
vypořádání Města Chodova za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
rozpočtové změny na rok 2013 a rozpočet Města Chodova na rok 2014, dále projednávalo
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru a schválilo novelu Zásad pro poskytování
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dotací z rozpočtu města Chodova. Dále ZM schválilo 2. změnu Územního plánu Chodov
a vydalo Regulační plán Chodov – obytná zóna Nejdecká – Poděbradova.
Častým tématem jednání ZM byly také otázky veřejného pořádku ve městě - od projednání
petice „STOP vandalství a ničení společného majetku obyvatel domu“ a schválení umístění
kamerového bodu v oblasti ulic Obránců míru, Osadní a ČSM, souhlasil také s navýšením
početního stavu Městské policie Chodov o dva strážníky. ZM se zabývalo také návrhem
Deklarace provozovatelů technických herních zařízení povolených dle zákona o loteriích
a jiných podobných hrách. Díky této deklaraci se podařilo do konce roku rozproudit
komunikaci nejen s firmami, které tato zařízení vlastní, ale také s odpovědnými osobami
jednotlivých provozoven na území města. Ačkoliv je tato deklarace založena na principu
dobrovolnosti a nejedná se o normu, která by při jejím nedodržení umožňovala postih,
přihlásily se k ní, s jedinou výjimkou, všechny chodovské provozovny a ustanovení deklarace
z velké části plnily.
ZM schválilo také veřejnoprávní smlouvy s obcemi Nové Sedlo, Tatrovice, Vintířov
a Vřesová na období 2014 – 16 a dále smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje. ZM
projednávalo také prodeje pozemků (schválilo např. prodej pozemku ppč. 2253/1 v k. ú Dolní
Chodov a umělé vodní nádrže – rybníka Bahňák Českému rybářskému svazu, MO Božičany),
nemovitostí a nebytových prostorů, a žádosti o zřízení věcného břemene (uložení vodovodní,
kanalizační přípojky, přípojky kabelu nízkého napětí, zatížení pozemku). Zastupitelé také
rozhodovali o dotacích – např. přijali dotace z Dispozičního fondu Cíl 3 regionu Egrensis na
projekt „Sportovně-kulturní den Waldsassenu v Chodově“ a na projekt „Hrnek bez hranic“
a dotaci z Fondu malých projektů v euroregionu Euregio Egrensis na projekt „Česko-německý
jazykový animační pobyt“. Ke konci roku pak schválili podání žádosti o dotaci
z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na projekt „Sportovní centrum
Chodov – šatny a hospodářské zázemí“ ve výši celkových nákladů projektu 62 821 752,- Kč realizace bude zahájena na jaře roku 2014.
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Struktura a činnost městského úřadu
K 31. prosinci zaměstnávalo město Chodov 72 zaměstnanců, z toho ve správě 45, v městském
záchranném systému 3, v oddělení pečovatelské služby odboru soc. věcí 6 a v Městské policii
18 zaměstnanců.

Finance a rozpočet města
Město Chodov hospodařilo v roce 2013 dle rozpočtu schváleného městským zastupitelstvem
z 18. prosince 2012. Příjmy i výdaje schváleného rozpočtu byly v celkové výši
179 838 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu Města Chodova byla zahrnuta globální dotace ve
výši 9 000 tis. Kč. V průběhu roku 2013 došlo rozpočtovými změnami ke zvýšení rozpočtu
města na částku 189 557 tis. Kč. Celkové příjmy k 31. prosinci dosáhly výše 200 694 tis. Kč,
výdaje za stejné období byly ve výši 157 250 tis. Kč. Meziročně došlo ke snížení zadlužení
města z titulu úvěrových závazků o 51 mil. Kč. Na opravu a vybudování chodníků
a místních komunikací bylo vynaloženo celkem 13 413 tis. Kč.

Výdaje jednotlivých kapitol v roce 2013
upravený

skutečné

rozpočet

čerpání

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

životní prostředí

24 605,43

22 961,52

stavební úřad – doprava

16 293,00

15 926,75

školství a kultura

36 002,79

35 890,45

vnitřní správa

48 499,20

44 876,75

sociální věci a zdravotnictví

1 470,10

1 353,82

správa majetku města

38 426,67

24 632,12

rozvoj města

6 104,66

5 831,83

všeobecná pokladní správa

18 155,41

5 776,86

z toho investiční výdaje

36 008,65

14 633,57

z toho finanční investice

12 000,00

1 474,99

název kapitoly
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Hospodaření Města Chodova skončilo v roce 2013 přebytkem hospodaření ve výši
43 444 tis. Kč.

Vyhlášky města
V roce 2013 byly vydány tyto obecně závazné vyhlášky (dále OZV) a nařízení města:
OZV 1/2013, o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na
veřejných prostranstvích
Vyhláška nabyla účinnosti 1. dubna 2014 a zrušila OZV 4/2008. Vyhláška zakázala požívání
alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích v Chodově,
specifikovaných v příloze vyhlášky a na stezce pro pěší z Chodova do Staré Chodovské.
Zákaz se v těchto místech nevztahoval na akce pro veřejnost a na dny 31. 12. a 1. 1.
Nařízení města 2/2013, Tržní řád
Nařízení nabylo účinnosti 1. září 2013 a mimo jiné zakázalo v Chodově pochůzkový
a podomní prodej, který poslední dobou velmi obtěžoval a morálně i finančně ohrožoval
především seniory ve městě. Mimo provozovnu zakázalo nařízení prodávat zábavnou
pyrotechniku. Dozorem nad dodržováním tohoto nařízení byla pověřena Městská policie
Chodov a pověření zaměstnanci města Chodova.
OZV 3/2013, o změně OZV 3/2010, o místních poplatcích
Tato vyhláška nabyla účinnosti prvním říjnovým dnem roku 2013 a změnila vyhlášku
o místních poplatcích z roku 2010, zejména osvobozením od poplatku ze psů na 1 rok při
převzetí psa z útulku.
OZV 4/2013, o digitální technické mapě města
Vyhláška nabyla účinnosti od 1. ledna roku 2014 a upravovala obsah technické mapy města
nad rámec základního obsahu technické mapy obce, povinnost vlastníka stavby ohlásit
a doložit změny týkající se obsahu technické mapy města a konečně podmínky zpracování
a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění povinnosti
vlastníka stavby.
OZV 5/2013, o trvalém označování psů
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Tato vyhláška zavedla od 1. ledna roku 2014 povinnost trvalého označování psů držených na
území města Chodov (tetováním nebo čipem). Označení psa čipem musí být provedeno v
souladu s normami ISO 11784 a 11785 s českým národním kódem (203), který odpovídá ISO
standardu vydanému Evropskou unií. Identifikací čipovaného psa je patnáctimístný číselný
kód aplikovaného čipu, zjistitelný pomocí čtečky čipů.
OZV 6/2013, o změně OZV 3/2010, o místních poplatcích
Tato vyhláška upravila v článku 5, odst. 2, písm. c) bod 1 terminologii v návaznosti na OZV
5/2013.

Zájmové organizace a jejich činnost
Na činnost organizací pracujících s mládeží rozdělilo Město Chodov dotace z rozpočtu města
na rok 2013 ve výši 1 milionu Kč takto:
1. ŠAK Chodov
2. TJ Plamen Chodov
3. Šachový klub Spartak Chodov
4. TJ Batesta Chodov
5. Kyokushin o. s. Chodov
6. TJ Spartak Chodov
7. BVC Chodov
8. ZO ČSOP Chodov
9. Exclusiv dance Chodov
10. Karate klub Chodov
11. SDH Chodov
12. SK BOX Chodov
13. Junák Chodov
14. S.K.Kickbox Chodov
15. TOM6110 - Hroši
16. Český rybářský svaz Božičany

135 200,- Kč
44 000,- Kč
10 700,- Kč
147 800,- Kč
26 400,- Kč
362 000,- Kč
103 800,- Kč
15 000,- Kč
26 100,- Kč
30 800,- Kč
28 400,- Kč
8 800,-Kč
21 500,- Kč
18 500,- Kč
3 500,- Kč
17 500,- Kč

Na návrh Výboru pro volný čas schválila rada města, usnesením č. 361/2013, rozdělit částku
ve výši 363 800,- Kč z odvodů z výherních přístrojů jako mimořádný příspěvek na činnost
mládeže takto:
1. ŠAK Chodov
2. TJ Plamen Chodov

45 100,- Kč
22 000,- Kč
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3. Šachový klub Spartak Chodov
4. TJ Batesta Chodov
5. Samurai fight club
6. TJ Spartak Chodov
7. BVC Chodov
8. ČSOP Chodov
9. Exclusiv dance Chodov
10. Karate club Chodov
11. SDH Chodov
12. SK BOX Chodov
13. Junák Chodov
14. Kickbox Chodov
15. TOM6110-Hroši
16. Český rybářský svaz Božičany

3 850,- Kč
67 150,- Kč
13 200,- Kč
100 000,- Kč
42 900,- Kč
2 800,- Kč
11 550,- Kč
15 400,- Kč
13 200,- Kč
4 400,- Kč
5 600,- Kč
8 250,- Kč
1 400,- Kč
7 000,- Kč

Solles Chodov
Hornický spolek Solles Chodov se také v roce 2013, v rámci převzatého patronátu nad
kostelem sv. Vavřince, sešel v jeho prostorech na brigádách. V květnu členové spolku
zbavovali kostel zbytků sutin v nejvyšších patrech schodišť ve východní části kostela, kam
přeskládali také nevyužité dřevěné a kovové píšťaly varhan. V listopadu pak, s konzultací
pana Jiřího Majkova, byl odstraněn ambon (stupínek s řečnickým pultem, na němž stál oltářní
stůl), z části materiálu byly prodlouženy stupně před hlavním oltářem. Zároveň bylo také
upraveno postavení některých plastik. 24. května se spolek podílel na organizaci Noci kostelů.
V červnu

se

čtyři

zástupci

spolku

zúčastnili

Jihlavského

havíření.

Na

pozvání

1. místopředsedy senátu ČR MUDr. Přemysla Sobotky se uskutečnilo setkání se zástupci
Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, v historických prostorách senátu. Za spolek se
tohoto setkání 7. února zúčastnili Jiří Milt a Erich Franče. 17. května navštívila desetičlenná
delegace spolku bavorské město Waldsassen, kde byla přivítána radním, panem Hoyerem.
V muzeu (Stiftlandmuseum Waldsassen), jehož bohaté expozice jsou doplněny i českými
texty,

Chodováky

provázeli

pánové

Treml

a

Gläßel

-

dobrovolníci,

kteří

se

o muzeum starají. Jako poděkování za pozvání na návštěvu předal muzeu předseda HS Solles,
pan Jiří Milt, sošku sv. Barbory, jež bude umístěna v expozici věnované městu Chodov.
Spolek se v září zúčastnil spolu se zástupci města Chodov 17. setkání hornických měst a obcí
v Kladně. Člen hornického spolku, Karel Veselý, byl na slavnostním vyhlášení cen Český
Permon, v rámci tohoto setkání, oceněn jedním z nejvyšších hornických ocenění.
V kategorii hornický folklór získal sošku Permona. Koncem roku vydal spolek tři různé
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pohlednice, které vznikly nafocením hornických čepic a svítidel (ze sbírky Karla Veselého)
v prostorách kostela sv. Vavřince.

Český svaz ochránců přírody, základní organizace 30/02 Chodov
Předsedou organizace byl v tomto roce stále pan Jan Svoboda a vedoucí Ekocentra
Chodováček paní Ing. Eva Svobodová. Organizace čítala 27 členů ve dvou oddílech mládeže,
které vedli Stanislava Volková, Jan Svoboda a Věra Nývltová. Sdružení sídlilo stále
v klubovně v zahrádkářské kolonii v Zahradní ulici. I tento rok se členové účastnili tradičních
celostátně vyhlašovaných akcí, jako Ukliďme svět, Den Země, Zachraňme studánky a dalších.
ZO ČSOP provozovala stále akreditované Ekocentrum Chodováček, které se v roce 2013
začalo aktivně prezentovat také na sociální síti. Od dubna do listopadu byla v areálu
v provozu také minibotanická zahrada.

Základní kynologická organizace Stará Chodovská
Kynologický klub ve Staré Chodovské, se 17 členy, vedla stále slečna Markéta Hauzrová.

ZO Českého svazu chovatelů Chodov
Ke konci roku mělo sdružení 17 členů. Na jaře se stal novým předsedou organizace pan
František Hájek, který tuto štafetu převzal od pana Františka Plemeníka, jenž ji „nesl“ celých
24 roků. Ve výstavním areálu v Nádražní ulici byla uspořádána tradiční lednová okresní
výstava drůbeže a místní výstava králíků, holubů a exotického ptactva. V říjnu potom okresní
soutěžní výstava samců králíků a místní výstava králíků, drůbeže, holubů a exotického
ptactva. Organizace rozšířila spolupráci s ašskými, kynšperskými a kraslickými chovateli a
především s organizací chovatelů z Moravské Bránice. Společně byly vytvořeny dva českoněmecké králíkářské slovníky podle článků již nežijícího člena chodovské organizace Ing. J.
Fingerlanda. Za rok 2013 byli organizací vyhodnoceni jako nejlepší chovatelé:
Paní Nožičková – chovatelka králíků
Pan Drbal – chovatel drůbeže
Pan Rinský – chovatel holubů
V účastech na výstavách mimo Chodov:
Pan Rinský – zúčastnil se 11 výstav
Pan Brož – zúčastnil se 9 výstav
Pan Drbal, Füssl, Kofroň a paní Nožičková – každý chovatel absolvoval 4 výstavy
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Obyvatelstvo
V Chodově žilo k 31. prosinci 14 027 obyvatel (7 143 žen a 6 884 mužů). Z tohoto počtu bylo
2 255 dětí do 15 let a obyvatel nad 60 let 3 010. S cizinci přihlášenými v Chodově k pobytu
ve městě žilo celkem 14 421 obyvatel. Tento rok se narodilo 62 děvčátek a 73 chlapců,
celkem se přistěhovalo 270 nových občanů, zemřelo 134 a odstěhovalo se 424 obyvatel
města. U Městského úřadu Chodov bylo uzavřeno 41 sňatků a uskutečnily se dvě jubilejní
svatby.
Již 799 občanů bylo úředně trvale přihlášeno na adrese MěÚ – Chodov, Komenského 1077.

Bydlení
Bytservis Chodov s.r.o. spravoval ke konci roku 533 nájemních bytů, 5 nebytových prostor ve
svém vlastnictví (ČSM čp. 690, čp. 691, čp. 692; Poděbradova čp. 702; Smetanova čp. 732;
Školní čp. 735; U Koupaliště čp. 810; Luční čp. 1050; Pod Železným dvorem čp. 1072 a čp.
1096).

Celkové

dluhy

na

nájemném

a

službách

spojených

s

užíváním

bytů

a nebytových prostor se vyšplhaly na 7 921 000,- Kč. Na nájemném se v těchto bytech
vybralo 17 413 000,- Kč a náklady potřebné k zajištění komplexní správy, údržby a oprav
bytových domů činily 13 431 000,- Kč. Okna a balkónové dveře se opravovala v ul. Luční
č.p. 1050, na domě v Poděbradově ulici č.p. 702 byla opravena krytina střechy, výtah bylo
potřeba opravit v domě č.p. 735 v Luční ulici a v bytech byly namontovány elektronické
indikátory topných nákladů s rádiovým odečtem.

Byty v majetku města
Bytservis spravoval také 91 nájemních bytů ve vlastnictví města Chodov (Lipová čp. 646 647; Železný dvůr čp. 1087, čp. 1088 a čp. 1097). Dluhy v těchto bytech byly ke konci roku
vyčísleny na 652 000,- Kč, vybrané nájemné činilo 1 971 000,- Kč a náklady za opravy
a správu byly tento rok v porovnání s předešlým nižší, i tak se však vyšplhaly na
1 132 000,- Kč. Také v domě v Lipové ulici čp. 646 a 647 byly namontovány moderní
indikátory topných nákladů. Celkový počet neprodaných bytů a nebytových prostor v majetku
města situovaných v privatizovaných domech se snížil oproti minulému roku pouze
o 1 nebytový prostor.
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Rodinné domy a bytové domy
V dubnu byl zkolaudován bytový dům s osmi bytovými jednotkami v Bezručově ulici čp.
1024, postavený Stavební společností Hubert s.r.o. Tento rok byl také dokončen nový rodinný
dům v Lesní ulici čp. 1205.

Nebytové stavby
Sportovní hala Chodov získala v XIII. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje, z 23
přihlášených staveb, prestižní cenu časopisu Stavebnictví. Výsledky soutěže byly slavnostně
vyhlášeny 7. června v Karlovarském městském divadle.

Přehled ulic
V některých svazcích kronik města (obce) Chodova z konce 19. a začátku 20. století byly
uváděny údaje o názvech ulic a domech, které v nich stály. Z doby od poloviny 20. stol. do
nynějška nebyly v kronikách tyto informace zapsány. Budiž tedy soupis ulic a domů
v Chodově (označených čísly popisnými), dle stavu z roku 2013, informací pro další
generace.
Bezručova – čp. 492, 517 až 520, 545, 546, 561, 567, 579 až 584, 1150, 1151, 1167, 1168,
1199, 1204
Boženy Němcové – čp. 660 až 665
Budovatelů – čp. 676 až 681
Čapkova - čp. 767 až 772, 787, 1066 až 1068
ČSA – čp. 684 až 689
Čs. odbojářů – čp. 916 až 935, 1007, 1018
Dukelských hrdinů – čp. 260, 281 až 283, 303, 338, 837 až 841, 1009 až 1011, 1126
Dvořákova – čp. 432, 445, 457, 476, 528, 530, 532, 544, 549, 558, 559, 568, 575 až 578, 878,
1055, 1075, 1089
Havlíčkova – čp. 430, 451, 522, 877
Hlavní - čp. 661 až 620, 650 až 659
Horní – čp. 184 až 186, 244, 246, 253, 270, 279, 371, 424, 428, 464, 478, 507, 730, 1043,
1069, 1071, 1092, 1117, 1133, 1135, 1136, 1144, 1172, 1181, 1182
Hrnčířská – čp. 57, 70, 190, 248, 249, 462, 471, 487, 503, 508, 524, 533, 535, 595, 886, 887,
888, 1046, 1080, 1134, 1140, 1143, 1164, 1176, 1195
Husova – čp. 86 až 88, 91, 93, 94, 137, 146, 195, 234, 263, 586, 588, 596, 739 až 750, 786,
788, 981 až 992, 1019, 1056, 1064, 1065, 1094, 1111, 1115, 1116, 1124, 1127, 1145, 1174.
Jiráskova – čp. 773 až 785
Karlovarská – čp. 37, 140, 288, 412 až 414, 4193, 422, 425 až 427, 459, 534 541, 551, 571 až
574, 594, 598, 1073, 1113, 1121
Komenského – čp. 273, 470, 1077
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Konečná – čp. 648, 649
Krátká – čp. 382 až 385, 406, 411, 418, 420, 429, 441, 443, 456, 474, 879, 1098
Lesní – čp. 417, 434, 436, 444, 458, 467, 475, 482, 505, 515, 529, 537, 539, 542, 543, 548,
554, 731, 790, 813, 816 až 823, 938 až 942, 944, 964 až 980, 993 až 997, 1006, 1008, 1031 až
1039, 1047, 1048, 1054, 1095, 1109, 1128, 1190, 1191, 1202, 1205
Lipová – čp. 646, 647
Luční – čp. 1023 až 1029, 1049, 1050
Nádražní – čp. 174, 179, 192, 201, 202, 216, 219, 220, 222, 224, 232, 233, 252, 265, 271,
316, 324, 421, 555, 880 až 883, 913
nám. ČSM – čp. 690 až 697, 1022, 1058 až 1063, 1074, 1082, 1132, 1170
nám. 9. května – čp. 751 až 766
Nejdecká – čp. 29, 254, 274, 275, 328, 329, 360, 372, 374, 379, 386, 402, 407, 408, 410, 423,
431, 438, 449, 452, 455, 461, 463, 465, 466, 477, 483, 486, 491, 509, 513, 516, 521, 527, 562,
570, 589, 599, 814, 815, 1040, 1041, 1070, 1079, 1120, 1173, 1196, 1197, 1206
Nerudova – čp. 124, 456, 495, 506, 523, 791, 824 až 828, 874, 875, 912, 914, 915, 937, 943
až 963, 998 až 1005, 1013, 1015, 1016, 1021, 1030, 1053, 1101 až 1104, 1110, 1123, 1194
Obránců míru – čp. 666, 667, 674, 675, 682, 683
Osadní – čp. 668 až 673
Palackého – čp. 705 až 716
Poděbradova – čp. 76, 79, 231, 238, 311, 355, 356, 359, 363, 409, 472, 484, 490, 701 až 704,
789, 1044, 1045, 1086, 1091, 1114, 1118, 1122, 1137
Pod Železným dvorem – č. p. 1072, 1096
Polní – čp. 644, 645
Příční – čp. 635 až 637
Revoluční – čp. 601 až 615
Rooseveltova – čp. 829 až 836, 846, 1014, 1078
Říjnová – čp. 631 až 634
Smetanova – čp. 698, 699, 732, 733, 738
Staroměstská – čp. 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 31, 38, 39, 55, 287, 336, 347, 378, 405, 538,
848, 1105, 1107, 1108, 1156
Školní – čp. 734 až 737, 847
Štěříkova louka - čp. 1129, 1131, 1138, 1139, 1141, 1142, 1146, 1152 až 1154, 1158 až
1160, 1162, 1163, 1165, 1166, 1175, 1177, 1180, 1183 až 1185, 1187 až 1189, 1192, 1198,
1203
Tovární – čp. 223, 600, 717 až 728, 1057, 1179
Tyršova – čp. 842 až 845, 1085, 1201
U Koupaliště – čp. 101, 792 až 812, 1076, 1081, 1090
U Porcelánky – čp. 1, 169, 170, 212, 230, 266, 498, 849 až 866
Vančurova - čp. 341, 415, 416, 435, 442, 479, 500, 504, 700, 873, 1093, 1112
Vintířovská – čp. 135, 300, 440, 473, 493, 502, 510 až 512, 547, 591 až 593, 872, 884, 885,
889, 890 až 911, 1042, 1083, 1084, 1119, 1130, 1149, 1157, 1169
Vítězná – čp. 621 až 625
Zahradní – čp. 638 až 641, 729
Železný dvůr – čp. 1087, 1088, 1097
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Žižkova – čp. 642, 643
1. máje – čp. 626 až 630
Městská část – Stará Chodovská: čp. 11 až 14, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33 až 39, 41, 42,
44 až 49, 51 až 53, 55 až 57, 59, 61, 63 až 65, 68 až 76, 78, 79, 81, 84 až 90, 92, 94, 96 až
108, 110 až 125

Životní prostředí
9. října byl před chodovským infocentrem zasazen živý, necelých 6 m vysoký, smrk.
Chodováci se tak o této zimě opět dočkali tradičního živého vánočního stromku. Vzhledem
k citlivosti stromu v prvním roce po přesazení bylo jeho vánoční ozdobení skromnější.
Projekt dendrologické stezky, který za finanční podpory Karlovarského kraje a města
Chodova realizovali žáci volitelného předmětu biologický seminář, vedeného panem učitelem
Mgr. Janem Merunkou, ve spolupráci s ředitelkou školy Mgr. Ivou Šípovou a koordinátorem
environmentální výchovy Mgr. Milošem Volkem, přiblížil chodovské zajímavé dřeviny všem
milovníkům přírody. Žáci vytvořili 13 informačních cedulí k vybraným stromům, výukovou
powerpointovou prezentaci, pracovní listy s otázkami a úkoly, které byly zveřejněny na
webových stránkách základní školy v Komenského ulici. Okružní stezka začíná na
Staroměstské ulici, prochází městským parkem k parku u polikliniky, dále pokračuje centrem
města k DDM Bludiště, odtud se vrací Husovou a Rooseveltovou ulicí zpět na ulici
Staroměstskou. V Turistickém informačním centru v Chodově byl k dispozici tištěný letáček
s touto trasou.

Hluk, čistota ovzduší
V závěru měsíce července trápil občany Chodova a Staré Chodovské velice nepříjemný
zápach, který pocházel ze skládky tuhých dehtových kalů (dále TDK). Tato stará ekologická
zátěž byla příčinou silného zápachu, který gradoval zejména v nočních hodinách ve dnech 21.
a 22. července a nesnesitelně obtěžoval občany. Řada z nich si také stěžovala na nevolnosti
a bolesti hlavy. Lidé nemohli větrat a jen čekali, až zápach přejde. Vlivem velmi horkého
počasí se odpařila značná část vodního „poklopu“, který měl zabraňovat úniku těkavých
páchnoucích složek obsažených ve skládce TDK. Po doplnění vodní hladiny, které zajišťovali
profesionální a dobrovolní hasiči Karlovarského kraje, a postupném odsávání „dehtových
koláčů“ z hladiny nádrže bylo přistoupeno ke zkrápění hladiny vodní mlhou, která zajišťovala
21

Kronika města Chodova

2013

ochlazování nádrže a současně i doplňování vodní hladiny. V průběhu odstraňování havárie
byli k dispozici členové chemické laboratoře plzeňského Hasičského záchranného sboru ze
Třemošné, kteří prováděli pravidelný monitoring ovzduší. Nebyly zjištěny žádné zdraví
ohrožující koncentrace. Tuto havárii pomáhali řešit i pracovníci České inspekce životního
prostředí a zemědělství a Krajského úřadu Karlovarského kraje spolu se členem rady kraje pro
oblast životního prostředí. Součinnost prokázali také chodovští hasiči a strážníci městské
policie. Pro definitivní odstranění staré ekologické zátěže bylo učiněno několik kroků.
O havárii, o nezbytnosti znovuotevření zakázky na likvidaci staré ekologické zátěže (Sanaci
skládky tuhých dehtových kalů v lokalitě Stará Chodovská) a o potřebě vypsat veřejnou
soutěž byl jménem starosty, pana Ing. Josefa Hory, informován a požádán o rychlé řešení
dopisem ze dne 30. července 2013 ministr financí. Žádost o urychlení realizace projektu
„Sanace skládky…“ požádalo vedení SU, právní nástupce, a.s. ředitele odboru 45 ministerstva
financí, pana Ing. Antoše, dopisem ze dne 9. srpna 2013. Podobné informace byly odeslány
i z České inspekce životního prostředí a Krajského úřadu Karlovarského kraje. Starosta města
poděkoval občanům v zářijovém čísle chodovského zpravodaje za toleranci a trpělivost při
řešení vzniklé, velmi nepříjemné, situace. Začátkem roku 2014 Ministerstvo financí přislíbilo
peníze na kompletní likvidaci této ekologické hrozby.

Skládka domovního odpadu
Rok 2013 byl pro společnost Chotes, s.r.o. významný především historicky nejvyšším
účetním obratem (přes 61 mil. Kč), nejvyšším průměrným počtem zaměstnanců, tj. 70, včetně
těch, kteří pracovali v rámci veřejně prospěšných prací a dále poměrně rozsáhlou obnovou
techniky. Služby odvozu odpadu byly ke konci roku ukončeny pro obec Staré Sedlo.
V Chodově bylo vytříděno celkových 383,118 tun odpadu, z toho bylo 212,256 t papíru,
89,79 t skla, 77,108 t plastu a 3,964 t nápojových kartonů. Odvezeno bylo také 2 224 tun
komunálního a 655 tun ostatního odpadu. V provozovně Sběrný dvůr Chodov bylo převzato
od občanů města celkem 3,3625 t nebezpečného a 65,2325 t ostatního odpadu. Tento rok bylo
pořízeno nové vozidlo pro svoz komunálního odpadu, nové vozidlo přepravy kontejnerů
a osobní automobil. Z důvodu poškození rámu podvozku montážní plošiny byl opatřen nový
podvozek, na který byla umístěna stávající plošina po generální opravě.

Technická vybavenost města
V rámci údržby komunikací byly provedeny celkové rekonstrukce chodníků nebo jejich částí
v ulicích Tyršova, ČSO, Karlovarská, Jiráskova a Lesní, asfaltové povrchy komunikací
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v ulicích Vintířovská (lesík), Hrnčířská a Krátká a rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích
U Porcelánky, Tyršova a Hrnčířská.
V areálu chodovského hřbitova byla v rámci II. etapy rekonstrukce, v období srpna až října,
dokončena oprava páteřního chodníku v úseku od pomníku s křížem až k zadní brance
hřbitova. Současně bylo vybudováno nové veřejné osvětlení a zásuvkové rozvody podél
chodníku. V Husově ulici byla během září a října odstraněna již nevyhovující autobusová
zastávka z kovových profilů a na stejném místě vybudována zastávka nová. Dále došlo
k opravě komunikace kolem zastávky včetně odvodnění zpevněné plochy a bylo rozšířeno
veřejné osvětlení pro osvětlení zastávky.

Bezpečnost ve městě
Městská policie
Strážníky Městské policie v Chodově řídil starosta města Ing. Josef Hora a velitelem byl pan
Ladislav Staněk. Pro zlepšení bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě byl zvýšen počet
strážníků na 18. Strážníci pracovali ve čtyřech směnách a k plnění úkolů v rámci autohlídky
a výjezdům využívali vozidlo KIA Sportage. K dispozici měli také osobní mobilní kameru,
novou kameru se záznamem před služebním vozidlem a GPS systém. Pro zajištění pořádku ve
městě využívali také detekční přístroj k orientačnímu měření hluku a zařízení k detekci
alkoholu v dechu. Za rok 2013 odchytli 51 psů a řešili 8 autovraků. V rámci součinnosti
s územním odborem Policie ČR realizovali 337 zákroků. Pro odchyt psů mělo město Chodov
nadále uzavřenou smlouvu s poskytovatelem Psího útulku v K. Varech – Dvorech. Tuto
službu využívali strážníci však jen okrajově a jako zálohu v případě kumulace nenadálých
odchytů. Od července roku 2013 bylo ve městě zřízeno Karanténní záchytné místo pro
opuštěné a zatoulané psy v ulici Vančurově. Provoz a správcovství zajišťovala smluvně slečna
Markéta Hauzrová. Její osobní přístup a aktivita se kladně odrážely v uskutečněných adopcích
odchycených psů. Kapacita 5 kotců by se měla postupně rozšířit až na 10. V oblasti
bezpečnosti majetku města strážníci monitorovali objekty města prostřednictvím Pultu
centralizované ochrany. Pro zajišťování veřejného pořádku využívali také kamerových
systémů. Projekt zaměřený na primární prevenci pro školy a seniory nadále řídil velitel
jednotky. S ohledem na období oslav Silvestra byl program zakončen tradičními přednáškami
ve vytipovaných třídách na téma „Pyrotechnika“. Velitel Ladislav Staněk byl také
pravidelným zpravodajcem pro čtenáře Zpravodaje města, kteří si rubriku „Střípky z činnosti
MP“ oblíbili pro svou čtivost a vtipné dovětky. Úsměvný příklad ze zářijového zpravodaje:
23

Kronika města Chodova

2013

„V ul. 9. května ve večerních hodinách zažili obyvatelé panelového domu perný večer, kdy
sledovali, jak z okna jednoho z bytů vylétávají osobní věci a zařízení bytu. Nešlo o nouzovou
evakuaci, ale o řešení partnerského sporu mezi druhem a družkou, kdy partnerka v hádce
provedla rychlé rozdělení majetku. Její počínání však ohrožovalo případné kolemjdoucí a
budila veřejné pohoršení, proto její jednání bude projednáno ve správním řízení a hrozí jí i
peněžitá sankce.“

Policie ČR (Obvodní oddělení Chodov)
V roce 2013 bylo na území Chodova spácháno celkem 332 trestných činů. Z toho počtu se
podařilo 236 trestných činů objasnit a zjistit jejich pachatele, a to buď přímo policisty
Obvodního oddělení Chodov (dále OOP Chodov), nebo v následné spolupráci se Službou
kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Sokolov. Jednalo se v převážné míře
především o majetkovou trestnou činnost, jako byly krádeže vloupáním a krádeže prosté. Své
místo zaujala i násilná trestná činnost, kterou se vždy dařilo v plné míře objasnit a zjistit
pachatele. V oblasti přestupkových jednání bylo policisty OOP Chodov řešeno 1008
přestupků. Z tohoto celkového počtu jich bylo 575 vyřešeno udělením blokové pokuty
v celkové výši 337 800,- Kč. Zbylá přestupková jednání byla oznámena příslušným správním
orgánům k dalšímu řešení nebo odložena.
Policisté OOP Chodov také v tomto roce zajišťovali ve spolupráci s Městskou policií Chodov
veřejný pořádek v rámci pořádání městských kulturních a společenských akcí. Nelze
opomenout ani zajištění veřejného pořádku během měsíce ledna 2013 v souvislosti
s vyhlášenou amnestií prezidenta republiky, které se OOP Chodov ve velké míře dotklo,
neboť propuštění vězni byli z okolních věznic hromadně sváženi právě do Chodova, kde byli
postupně propouštěni na svobodu.

Požární ochrana
V roce 2013 měla zásahová jednotka SDH Chodov 29 členů. V průběhu roku nastoupila mezi
členy mladší generace, do funkce strojníka byl jmenován Tomáš Weiss a do funkce velitele
družstva Tomáš Kalužík. Dohoda o pracovní činnosti v jednotce byla ukončena s panem
Martinem Hruškou a Herbertem Weissem. Chodovští hasiči museli v tomto roce řešit 156
případů, kdy byla zapotřebí jejich nezbytná pomoc. Nejvíce zásahů bylo na požáry (49)
a technické havárie (67). Požárníci zasahovali při likvidaci velké ropné havárie v Karlovarské
ulici, zapříčiněné krádeží nafty z odstaveného nákladního automobilu. Silnice byla znečištěna
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od čerpací stanice, až po kruhový objezd. Likvidací havárie na skládce tuhých dehtových kalů
ve Vřesové pomáhali chodovští hasiči od obtížného zápachu, který v červenci zaznamenal
snad každý občan Chodova. Při požárech hořelo 10 kontejnerů, chata ve Vintířově, garáž ve
Vančurově ulici, skládka Sater, komín, 14x travní a lesní porosty, 3x odpady (kovošrot
v Hrnčířské ulici), hala u skleníků a maringotka ve Vřesové, bagr v lomu u Božičan, okrasný
strom v parku ČSM, zvonky v ulici nám. 9. května, 4x hořelo vybavení bytů a dvě střechy
s půdním prostorem obytných budov v Karlových Varech (celkem v osmi případech jednotka
vypomáhala při požárech přímo v Karlových Varech). Statistika dopravních nehod
zaznamenala v roce 2013 významný pokles. Při dopravních nehodách, u kterých zasahovali
chodovští hasiči, havarovalo 13 osobních automobilů, autobus, dvě dodávky, tři motocykly,
při nichž byly zraněny pouze tři osoby, a nikdo nebyl naštěstí usmrcen. Celkové škody na
vozidlech přesáhly pětimilionovou částku. Při nouzovém otevírání bytů bylo ve 30 případech
zachráněno 21 lidí, zraněny byly tři osoby a bohužel tři lidé byli nalezeni již mrtví. Hasiči
odstraňovali také spadlé stromy, uhynulá zvířata, pátrali po pohřešovaných osobách a ve
spolupráci se záchrannou službou transportovali zraněné – např. při zajištění přistání vrtulníku
kvůli pádu člověka z okna v ulici U Koupaliště. V roce 2013 se podařilo doplnit vybavení
a prostředky jednotky v celkové hodnotě cca 300 tis. Kč.

Bezpečnostní rada města
Pracovní skupina Krizového štábu (dále KŠ) pro přípravu na mimořádné události pracovala
ve složení:
Ing. Josef Hora
Patrik Pizinger
Ing. Marcela Kubicová
Ing. Jiří Kiss
Martina Svobodová
Ladislav Staněk
Ivan Hegeduš
Ing. Martin Bárta

starosta města
místostarosta města
tajemnice MěÚ
vedoucí odboru MZS, velitel JPO II SDH Chodov
odbor MZS, tajemnice KŠ
velitel Městské policie
Policie ČR, obvodní oddělení PČR Chodov
zástupce Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje

Na jaře byla provedena pravidelná prohlídka vodních toků. V červnu pak v důsledku
prudkých dešťů a nebezpečí povodňového ohrožení byly prováděny pravidelné povodňové
hlídky a pořízena fotodokumentace toků a pomocných hlásných profilů. Na podzim proběhla
druhá povodňová prohlídka vodního toku Chodovský potok, tentokrát za přítomnosti zástupců
odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností Sokolov a Povodí Ohře, a.s.
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Mimořádné jednání Pracovní skupiny KŠ proběhlo v červenci, v důsledku obtěžujícího
zápachu ve městě. Byla provedena řada opatření. Po této události byla v srpnu Sokolovskou
uhelnou, a.s. nahlášena porucha na Rectisolu – na čerpadle 2G 72 došlo k roztržení ucpávky a
úniku metanolu nasyceného H2S na podestu. Čerpadlo bylo odstaveno a byla provedena
kontrola pachové postižitelnosti v okolí Chodova, která vyšla jako negativní.

Zdravotnictví
Zdravotnická zařízení, soukromí lékaři
Poliklinika
Budova polikliniky poskytovala i v roce 2013 prostory pro činnost soukromých ordinací
praktických i odborných lékařů. V budově sídlila také laboratoř klinické biochemie
a hematologie a oddělení RTG. Odborné ordinace byly zastoupeny očním a kožním lékařem,
ortopedem, chirurgy, zubními lékaři a také gynekologem, internistou, neurologem a lékařem
ORL. Ordinace praktických lékařů pro dospělé i ordinace pediatrické byly plně obsazeny.
Mimo polikliniku ordinovali v soukromých ordinacích dvě zubní lékařky, jeden gynekolog
a jedna rehabilitační lékařka.

Lékárny
Ve městě působily znovu tři lékárny na čtyřech místech. Od 19. prosince roku 2012 byla
v Tovární ulici opět otevřena lékárna, tentokráte lékárna „U polikliniky“. V prostorách bývalé
prodejny Luna sídlila lékárna Dr. Max a lékárna Čtyřlístek měla stále dvě pobočky – na
Staroměstské ulici a v Čapkově ulici, kde byl navíc od ledna 2013 zahájen nonstop provoz.

Sociální péče
Odbor sociálních věcí MěÚ v Chodově vedla v roce 2013 paní Mgr. Eva Virtelová.

Klub důchodců
Město i nadále pronajímalo Klubu důchodců, pro zajištění jejich klubových aktivit, jeden ze
svých nájemních bytů. Náklady na provoz klubu s 18 členy byly hrazeny z prostředků města.
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Vedoucí klubu, byla stále paní Jaroslava Schmidová, jíž s přípravou činnosti a vedením
pomáhal také manžel.

Pečovatelská služba
Město provozovalo budovu v Luční 1050 v Chodově stále jako Dům s pečovatelskou službou
(dále DPS). Byty v něm byly spravovány Bytservisem Chodov. V roce 2013 bylo přiděleno
11 bytových jednotek (3 byty velikosti 1+1 a 8 bytů o velikosti 1+0). V případě potřeby byla
obyvatelům DPS zajišťována pečovatelská služba, která se do budovy nastěhovala v roce
2010. Pečovatelská služba byla poskytována nejen uživatelům tohoto domu, ale též ostatním
obyvatelům města, v jejich domácím prostředí. Vedoucí pečovatelské služby a sociální
pracovnicí byla paní Daniela Pazderová.

Péče o seniory a zdravotně znevýhodněné občany
Odbor sociálních věcí zajišťoval pro seniory i tento rok dopravu do karlovarského bazénu.
V Domě s pečovatelskou službou uspořádal také dvě besedy s vedením města. Senioři
podnikli též čtyři jednodenní poznávací zájezdy, v květnu do Teplé, Kynžvartu a Mariánských
Lázní, v červnu do SRN, v září na Zahradu Čech do Litoměřic a v listopadu do Aquafóra ve
Františkových Lázních. V rámci seniorských dnů byl opět zorganizován turnaj v minigolfu
a šipkách, uspořádány byly též besedy o bezpečnosti a finančním poradenství. Proběhl také již
15. ročník plesu pro seniory města Chodova, na kterém odbor spolupracoval s KASSem
Chodov. Tento podvečer moderoval Aleš Cibulka spolu s Vladimírem Hronem. S úspěchem
se setkalo také promítání filmu, se zvýhodněným vstupným pro seniory města, s názvem
Babovřesky. V roce 2013 bylo jubilantům ve věku 60, 65, 70, 75, 80 a všem starším 90 let
zasláno 793 písemných gratulací od města Chodova. Životního výročí 90 a více let se v roce
2013 dožilo celkem 39 osob, deset z nich projevilo zájem o osobní návštěvu pana starosty
s gratulací. V průběhu roku 2013 vykonávalo město funkci veřejného opatrovníka u 13
opatrovanců, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům.

Péče o rodinu a děti, sociálně právní ochrana dětí
Odbor v této oblasti úzce spolupracoval se školami a nestátními neziskovými organizacemi,
zejména společností Člověk v tísni. V souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí
bylo v roce 2013 pracováno s celkem 170 rodinami, přičemž se z těchto rodin jednalo s 259
nezletilými dětmi. Změnou zákona o sociálně právní ochraně dětí došlo ke změně kompetencí
ukládání výchovných opatření, tím se od ledna 2013 výhradně zabýval MěÚ v Sokolově jako
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obec s rozšířenou působností. Chodovský odbor sociálních věcí nadále prováděl výchovné
pohovory. Tento rok jich vykonal osm a jejich předmětem bylo především špatné chování ve
škole vůči spolužákům či učitelům, špatný prospěch či vysoké neomluvené i omluvené
absence ve škole. V roce 2013 došlo k navýšení počtu neomluvených hodin na základních
školách v Chodově na číslo 4 181. Pro srovnání – v roce 2011 dosáhl celkový počet výčtu
2 052 hodin, v roce 2012 dosáhl 1 927 neomluvených hodin (1. ZŠ – 112 hodin za rok, 2. ZŠ
– 276 hodin, 3. ZŠ – 2 590 hodin a ZŠ praktická a speciální – 1 203 hodin). Vzestup
neomluvené absence byl způsoben zejména tím, že se rodiny s nezletilými dětmi stěhovaly do
zahraničí a nedoložily chodovské škole doklad o tom, že jejich nezletilé dítě plní školní
docházku v zahraničí.

Sociální služby
V rámci dotačního systému města byly do oblasti sociálních služeb, prevence kriminality a
zdravotnictví schváleny na rok 2013 dotace ve výši 800 000,- Kč. Dotace obdržely
organizace, které pro chodovské občany zabezpečovaly sociální služby a služby související:
Armáda spásy, K. Vary
Denní centrum Mateřídouška Chodov
Dům ošetřovatelské péče-HC, D. Rychnov
Khamoro Chodov
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, K. Vary
Útočiště, Chodov
ZO Svazu postižených civilizačními chorobami, Chodov
Člověk v tísni, Chodov
Středisko výchovné péče, K. Vary
Oáza klidu, Loučky
Ludvík Janko

55 000,- Kč
349 000,- Kč
60 000,- Kč
110 000,- Kč
10 000,- Kč
100 000,- Kč
6 000,- Kč
40 000,- Kč
20 000,- Kč
60 000,- Kč
16 499,- Kč

Odbor uspořádal již 9. ročník Dne pro sociální služby.
Khamoro Chodov
Khamoro se v roce 2013 přeformovalo z občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost, která poskytovala služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, terénního
sociálního programu a sociálního poradenství. Organizace sídlila v Tovární ulici čp. 223
a ředitelem byl pan Emil Voráč.
Člověk v tísni Chodov
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2. září zřídila organizace Člověk v tísni nový nízkoprahový klub pro předškolní vzdělávání
Jeden svět, určený pro děti od 3 do 6 let, které neměly možnost navštěvovat běžnou
mateřskou školu nebo přípravný ročník ZŠ. Kapacita 12 míst byla ihned obsazena. Zařízení i
kancelář organizace byla přestěhována do ulice Budovatelů čp. 677.

Útočiště Chodov
Občanské sdružení Útočiště Chodov, sídlící v Revoluční ulici čp. 1193, ukončilo
k poslednímu listopadu roku 2013 činnost Odborné sociální poradny a Dobročinného obchodu
v Chodově. Důvodem byla neudržitelná finanční situace způsobená především absencí
finančních prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí a Krajského úřadu Karlovy Vary.
Za dobu svého působení v poradně proběhlo více než 3 000 rozhovorů a sdružení pomohlo
několika stovkám lidí.
Farní charita Chodov
Farní charita sídlila stále na Staroměstské ulici (dříve náměstí Míru) 38, jejím ředitelem byl
pan Jiří Lodr a koordinátorem pan Antoni Wasil. Organizace provozovala sběrné centrum
a sklad humanitární pomoci.

Stacionář Mateřídouška
V roce 2013 využívalo služeb denního stacionáře v Chodově 49 klientů. Sociálně terapeutické
dílny na svých dvou pracovištích v Chodově a Sokolově uspokojily zájem 88 klientů. Denní
centrum Mateřídouška, o.p.s. bylo stále největším poskytovatelem ambulantních sociálních
služeb v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Duševní
i tělesný rozvoj klientů byl posilován řadou aktivit – kurzy celoživotního vzdělávání pro
dospělé, hipoterapií, canisterapií, vodoléčbou a vodní rehabilitací, pohybovou a taneční
terapií, muzikoterapií a aromaterapií. V březnu navštívila denní stacionář paní ministryně
práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová, která přislíbila pomoc při dofinancování jeho
provozu, neboť dennímu centru byla pro rok 2013 výrazně krácena dotace přidělená
ministerstvem. Chybějící finanční prostředky denní centrum během roku získalo a provoz
zařízení tak nemusel být omezen. Denní centrum uspořádalo několik veřejných vystoupení,
která byla věnována rodičům, místním seniorům, žákům mateřských škol i široké veřejnosti.
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Klienti denního centra prezentovali činnost denního stacionáře i sociálně terapeutických dílen
na akcích, které byly zaměřeny na regionální poskytovatele sociálních služeb a které
uspořádaly Městský úřad v Chodově a v Sokolově. Klienti vystoupili na karlovarském
hudebním festivalu Souznění a na charitativní akci Srdce slabším ve Stříbrné. V průběhu roku
bylo pro klienty uspořádáno několik celodenních výletů a zajímavých kulturních akcí jako
návštěva 20. ročníku plesu Harmonie v Grandhotelu Pupp, divadelního představení
v Městském divadle Cheb, charitativního koncertu Chceme žít s vámi v pražské v O2 aréně,
plzeňské i chomutovské ZOO a pražského Divadla kouzel Pavla Kožíška. Mimo republiku
vycestovali klienti Mateřídoušky také do německého pedagogického centra v Irchenriethu
a weidenského termálního bazénu. Důležitou akcí roku byl červnový týdenní rekondiční
pobyt (jinak také škola v přírodě) v Abertamech, který byl věnován kouzlům a magii.

Školství
Již tradičně se v posledním červnovém týdnu setkali vycházející žáci chodovských škol,
a také pedagogové odcházející do penze, s vedením města. 26. června se v kanceláři starosty
setkala paní Mgr. Zdeňka Švecová, která řadu let učila v Základní škole ve Školní ulici.
V tomto roce byla z řad chodovských pedagogů jediná, kteří končili své aktivní působení ve
školství. Setkání se zúčastnil také ředitel školy, Mgr. Milan Kovářík a vedoucí OŠKV
Městského úřadu Chodov. 27. června převzali žáci základních škol, končící povinnou školní
docházku, Pamětní listy z rukou starosty města. Tento slavnostní akt se konal v prostorách
Galerie u Vavřince. V posledním dni školního roku 2012/2013, v pátek 28. června, proběhlo
slavnostní přijetí premiantů, žáků 9. tříd, v obřadní síni Městského úřadu v Chodově.

Mateřská škola
Ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Chodov, Nerudova 915, okres Sokolov,
byla nadále paní Jana Piklová. Ta úzce spolupracovala se svými zástupkyněmi, pověřenými
vedením odloučených pracovišť – paní Jiřinou Dvořákovou, Janou Jansovou a Marcelou
Davídkovou. Kapacita mateřské školy byla stanovena na 427 míst a byla plně využita.
Koncem školního roku odešlo do základní školy 117 dětí. Úplata za předškolní vzdělávání
byla pro školní rok 2012-13 stanovena na 400,- Kč měsíčně. V areálu v Zahradní ulici byla
zejména provedena oprava oplocení zahrady a výměna umyvadel, ve Školní ulici byly
zrekonstruovány kuchyňky a hygienické zázemí dvou tříd, v Nerudově ulici byly provedeny
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opravy omítek a výplní mezi okny a další drobnější práce na objektech mateřské školy. Škola
provozovala webové stránky: www.mschodov.estranky.cz.

Základní školy
Počet základních škol zůstal nezměněn. Úplata za školní družinu byla řediteli škol stanovena
jednotně na 100,- Kč měsíčně, pouze v Základní škole praktické a základní škole speciální
(dále ZŠpsp) zůstala úplata ve výši 25,- Kč. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo
chodovské základní školy 1182 žáků a do ZŠpsp nastoupilo 94 žáků. Problematice školství ve
městě se nadále věnovala pracovní skupina, složená z ředitelů základních škol ve městě. Tato
skupina se, pod vedením pana místostarosty Patrika Pizingera, sešla několikrát, zejména
k projednání zápisů do 1. ročníků ZŠ a také budoucího využití budov základních škol
ve městě. Poprvé se začala zvažovat myšlenka směny budov 2. stupně školy v Komenského
ulici za budovu GaOA ve Smetanově ulici, která byla majetkem Karlovarského kraje.

Základní škola Chodov, Komenského 273
Ředitelkou školy byla ve školním roce 2012/2013 Mgr. Iva Šípová. Povinnou školní
docházku v této škole plnilo ve 22 třídách 531 žáků, z nichž 94 dojíždělo z jiných obcí.
O jejich vzdělávání se staralo 32 učitelů (z toho 23 odborně způsobilých) a 4 vychovatelky.
Školní družinu navštěvovalo 120 dětí a nadále tak fungovala 4 oddělení. Školní jídelnu
navštěvovalo 714 strávníků, z nich 133 bylo mimoškolních. Zřizovatele ve školské radě této
školy zastupovala Ing. Kociánová a pan Pizinger. Škola provozovala webové stránky:
http://www.zschodov.cz/, pravidelně se prezentovala na stránkách chodovského Zpravodaje
a regionálních deníků.

Základní škola Chodov, Školní 697
Ve školním roce 2012/2013 se v 16 třídách vzdělávalo 358 žáků, z nichž 47 dojíždělo
z okolních obcí. Škola, řízená Mgr. Milanem Kováříkem, zaměstnávala 21 učitelů (z toho
7 bez předepsané kvalifikace) a dvě vychovatelky. Ve třech odděleních školní družiny bylo
zapsáno 76 žáků. Stravování žáků a zaměstnanců školy bylo zajištěno ve školní jídelně ve
Smetanově ulici. Během prázdnin byly opraveny hromosvody na všech budovách areálu,
v tělocvičně byly vyměněny všechny vodovodní baterie a byly vymalovány stěny sprch
a šaten. Škola provozovala webové stránky: http://www.zs2chodov.cz/ a pravidelně se
prezentovala na stránkách také chodovského Zpravodaje.
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Základní škola Chodov, Husova 788
Ředitelem školy byl Mgr. Libor Dočkal. Ve školním roce 2012/2013 bylo v 15 třídách
vzděláváno 292 žáků (z nich 37 dojíždějících) 25 učiteli (z toho pouze dva nesplňovali
kvalifikační předpoklady). Součástí školy byla i nadále školní družina, využita byla ve dvou
odděleních 54 žáky. Škola provozovala webové stránky: http://www.zs3chodov.cz/

Základní škola praktická a základní škola speciální
Tuto školu navštěvovalo ve školním roce 2012/2013 celkem 94 žáků (z nich 23 bylo
dojíždějících), kterým se věnovalo 13 učitelů, jedna vychovatelka a čtyři asistentky pedagoga.
Škola vzdělávala žáky v základní škole praktické (pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření v běžných
školách), v základní škole speciální (pro žáky s těžším mentálním postižením, souběžným
postižením více vadami nebo autismem s maximální možnou mírou podpůrných opatření)
a v přípravné třídě základní školy (pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku ZŠ). V rámci projektu
se žákům věnovali ještě 2 logopedky, 1 lektorka angličtiny a 1 psycholog. Součástí školy byla
i školní družina, jejíž jedno oddělení navštěvovalo 15 žáků. Do přípravných tříd docházelo 22
žáků. Škola provozovala webové stránky: http://www.specialniskolychodov.cz/ a vydávala
nepravidelně školní noviny.

Soutěž „O pohár starosty města“
Vítězem 18. ročníku soutěže základních škol, který opět uspořádal Dům dětí a mládeže,
garant soutěže, ve společenském sálu KASS Chodov, se stala ZŠ v Komenského ulici, na
druhém místě skončila ZŠ v Husově ulici a třetí místo obsadila ZŠ ve Školní ulici.

Střední školy
Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Mgr. Martina Fenclová se koncem školního roku 2012/2013 vzdala funkce ředitelky školy, od
1. 9. 2013 na její místo Karlovarský kraj jmenoval Ing. Evu Temňákovou. Ve škole
vyučovalo 26 pedagogů (včetně vedení školy) celkem 267 žáků. Obor víceletého gymnázia
byl vyučován v primě až oktávě vždy po jedné třídě v ročníku, obor ekonomického lycea ve 4
třídách ekonomického lycea (po jedné třídě v každém ročníku) a obchodní akademie již pouze
v jedné třídě čtvrtého ročníku. Ve školním roce 2012/2013 maturovaly tři třídy v počtu
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51 žáků (v jarním řádném termínu jich neuspělo 15). Škola provozovala webové stránky:
http://www.goachodov.cz/

Základní umělecká škola
Ve školním roce 2012/2013 školu navštěvovalo 451 žáků. Těmto se ve čtyřech studijních
oborech věnovalo 24 pedagogů (z toho 6 nekvalifikovaných) pod vedením ředitelky, paní
Jitky Kaprové, Dis. Za vzdělávání v ZUŠ byla ředitelkou školy stanovena měsíční úplata ve
výši: 260,- Kč v hudebním a 200,- Kč ve výtvarném, tanečním nebo literárně dramatickém
oboru. Žáci reprezentovali školu i město v řadě soutěží všech vyučovaných oborů. Škola se
aktivně podílela na akcích pořádaných Městem Chodov (např. zpívání státní hymny při
pietních aktech v Městském parku, zahájení adventu apod.), ale zviditelňovala své žáky také
na řadě samostatných koncertů či výstav). Škola provozovala webové stránky:
http://www.zus-chodov.cz/

Dům dětí a mládeže Bludiště
Ve školním roce 2012/2013 byla činnost DDM Bludiště Chodov soustředěna do
62 zájmových útvarů a klubů, v nichž bylo registrováno celkem 830 členů, kteří byli zapojeni
do pravidelné činnosti. DDM pořádal také mnoho akcí určených i pro neregistrované
účastníky. V průběhu školního roku bylo Bludiště pořadatelem celkem 156 akcí, kterých se
zúčastnilo 15 274 návštěvníků. Činnost DDM zajišťovalo 6 interních zaměstnanců (z toho
3 pedagogičtí) a 48 externistů, pod vedením Mgr. Renáty Dočkalové. DDM Bludiště
provozoval webové stránky: http://www.ddmchodov.cz/

Kultura
Z rozpočtu města byly i v roce 2013 přiděleny dotace na kulturní akce uspořádané ve městě
v celkové částce 68 500,- Kč:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Martin Buchtel - ROCK Chodov 2013
SRPD při DDM - Nebe plné balónků-Den otců 2013
SRPD při DDM - Lampióny pro dušičky
SRPD při DDM - Diskotéky s Bludištěm
SRPD při DDM - Devatero řemesel 2013
SRPD při DDM - Dopis Ježíškovi
SRPD při DDM - Mámo, táto, udělej si na mě čas 2013

50 000,- Kč
3 000,- Kč
3 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
1 000,- Kč
2 000,- Kč
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8. SRPD při DDM - Čarodějné bloudění
9. Junák - Betlémské světýlko a Vánoční zpívání
10. Junák - Vánoční pásmo při ukončení adventu
11. Junák - Stezka odvahy

2013
2 000,- Kč
1 000,- Kč
500,- Kč
2 000,- Kč

Rock Chodov 2013
29. června proběhl v Chodově další ročník hudebního festivalu Rock Chodov. Představily se
kapely Haunted, Selfexile, Grande Tete, Albion, Radio A (SUI), Mordors Gang, Zatokrev
(SUI), 100 C, Wirtuální Clony a Škoda 120.

Kulturní a společenské středisko
Kulturní a společenské středisko Chodov (dále KASS Chodov) bylo i v roce 2013
pořadatelem kulturních a společenských akcí města. Jednatelem společnosti byl nadále pan
Jiří Spěváček a za jeho vedení uspořádalo středisko tento rok 26 významných městských akcí,
7 plesů, 3 divadelní představení pro dospělé, 7 koncertů a 5 výstav. 640 filmových
představení kina Malá scéna pro veřejnost shlédlo 12 420 diváků a pro školská zařízení bylo
promítnuto 19 filmů, které vidělo 2 290 žáků. V programu Mládež a kultura bylo připraveno
také 23 divadelních představení s účastí 2 244 žáků, dva koncerty pro 665 žáků a sedm
výchovně vzdělávacích pořadů navštívilo 910 žáků. Tradiční akce města jako Staroměstský
masopust, Josefské trhy, Čarodějnický jarmark, Vavřinecká pouť, Chodovské posvícení,
Zahájení a ukončení adventu s vánočními trhy ozvláštnil 9. prosince Vánoční kamion CocaCola, který přijel na Staroměstskou ulici v odpoledních hodinách. Náměstí bylo zaplněno a na
Chodováky dýchla vánoční atmosféra i bez sněhové pokrývky. Chodov se připojil také
k mezinárodní akci Noc kostelů a 24. května umožnil návštěvníkům prohlídku věže kostela,
která zůstávala po zbytek roku veřejnosti uzavřena. Program doplnila výstava prací
a vystoupení žáků ZUŠ Chodov, výstava artefaktů z depozitáře kostela, komentované
prohlídky a varhanní koncert pana Jiřího Dolanského. Kostel se uzavřel ve 22:00 hodin.
V rámci 13. ročníku Krimifestu ve dnech 14. – 23. června byl mimo filmové přehlídky
s kriminální tématikou na Malé scéně připraven také bohatý doprovodný program ve městě,
jako Chodovský svátek hudby, Den pro sociální služby, prezentace Policie ČR a simulátory
dopravních nehod na Staroměstské ulici, tradiční pochod městem Poznej město Chodov
a Kolo pro rodinu, Den otevřených dveří Městského záchranného systému, varhanní koncert
Jiřího Dolanského a koncert Lenky Filipové v kostele sv. Vavřince, v Galerii u Vavřince pak
výstava Jiřího Šalamouna pod názvem Nejen filmové plakáty. Letní kino tentokráte promítalo
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na parkovišti u sportovní haly. Slovenská skupina No Name odehrála svůj listopadový koncert
v Chodově pro zaplněný společenský sál kulturního střediska. Další stejně úspěšné koncerty
se konaly pod širým nebem – 30. dubna na Čarodějnický jarmark, v rámci Hudby v parku,
vystoupily skupiny Bodlo, Empire of Roses, Alabalabamba a Helena Zeťová. Na Vavřinecké
pouti v srpnu svou hudbou návštěvníky potěšily hudební skupiny Debbi a Lipo, Nirvana
Revival, Michal Hrůza a Queen Revival. KASS Chodov tento rok nově uspořádal ve
spolupráci s Taneční školou Petra Macháčka taneční kurzy pro dospělé, které se od 6. října,
vždy v neděli v podvečerních hodinách, konaly ve velkém sále kulturního střediska.

Městská knihovna
V roce 2013 nedošlo ve vedení knihovny k žádným změnám. Městská knihovna byla i tento
rok jedním z hlavních míst kulturního dění ve městě. Pro děti i dospělé připravila řadu akcí,
pořadů, besed, her a výstav. Mezi tradiční dětské akce patřila Rodinka – pásmo her, povídání
a pohádek pro rodiče s dětmi, výtvarné dílničky, deskové hry, čtení pohádek, divadlo v parku,
strašení o Halloweenu, Čertovské řádění a Vánoční nadílka. Dětské oddělení se i tento rok
připojilo k mezinárodní akci Noc s Andersenem. Nocování dětem zpříjemnilo vystoupení
taneční skupiny One Crew Chodov a ukázka historického šermu skupiny Discordia junior.
Družstvo sestavené z chodovských dětských čtenářů zastupovalo chodovskou knihovnu na
knihovnických Hrách bez hranic v Ostrově. Nových čtenářů si knihovna velmi považovala,
a tak se stalo již tradičním slavnostní Pasování prvňáčků, kterého se opět účastnil také starosta
města. Knihovna nabízela i v tomto roce sérii naučných i netradičních besed pro školy, které
je rády jako zpestření výuky využívaly. Velký ohlas měla např. Pitva knihy, jejímž
prostřednictvím se děti nenásilně seznámily s jednotlivými částmi knihy. Pro žáky druhého
stupně byla připravena cestovatelská beseda Jiřího Lehejčka o Kanadě. Se žáky tento rok
besedovaly také spisovatelky paní Martina Bittnerová a Věra Nosková. Dospělí návštěvníci
knihovny navštěvovali pořady z cyklu Poezie a jazz a řadu cestopisných či dějepisných besed.
Knihovna uspořádala také kurz šití, fotografování a výroby sushi. Ani tento rok nechybělo
tradiční literárně-dramatické představení z cyklu Listování. Herci tentokrát divákům přiblížili
knihy Láska a tělo podle knihy Arnošta Lustiga a Už je tady zas spisovatele Timura Vermese.
Knihovna se zapojovala také do celostátních akcí, jako byl Březen měsíc čtenářů, Týden
knihoven, Světový den knihy, Den pro dětskou knihu, Den poezie a projekt na podporu
čtenářství Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. V roce 2013 zaměstnávala Městská
knihovna Chodov 13 pracovníků, z nichž dvě pracovnice byly na rodičovské dovolené. Stav
knihovního fondu Městské knihovny Chodov se k 31. 12. 2013 zvýšil na 44 488 knihovních
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jednotek (z toho 16 504 naučné literatury, 26 660 krásné literatury a 1 324 ostatních
dokumentů). Periodika byla k dispozici v počtu 88 odebíraných titulů. Knihovní fond byl
během tohoto roku doplněn o 2 536 knihovních jednotek ve svazcích a vyřazeno bylo 977
knihovních jednotek. Ke konci roku bylo v knihovně zaregistrováno 1 375 čtenářů; z toho
481 ve věku do 15 let. Za sledované období roku 2013 navštívilo oddělení knihovny 56 763
návštěvníků. Návštěvnost webových stránek se zvýšila na 14 230 přístupů a virtuální služby
knihovny využilo téměř 33 000 uživatelů. Knihovna vypůjčila 73 703 knih či časopisů a v
rámci Meziknihovního výpůjčního systému bylo z jiných knihoven zapůjčeno 183 titulů
(naopak 74 titulů knihovna poskytla ostatním knihovnám).
Turistické informační centrum tvořilo i v roce 2013 součást Městské knihovny Chodov.
Proběhly zde dvě kontroly kvality služeb, kontrola Asociací turistických informačních center
a Mystery shopping Agentury Czech Tourism. V obou kontrolách dosáhly pracovnice
Infocentra nejvyššího hodnocení - 100% bodů. V tomto roce byl zprovozněn facebookový
profil infocentra, který okamžitě vzali obyvatelé Chodova za svůj, jako zdroj zajímavých
a relevantních informací. V knihkupectví Městské knihovny Chodov byly dodavateli
vyhlášeny velké slevové akce, díky nimž se významně zvýšil prodej knih. Články
o chodovské knihovně a jejích akcích vycházely v časopise Čtenář, Bulletinu SKIP, ale také v
regionálním Sokolovském deníku.

Galerie u Vavřince
KASS Chodov byl i v tomto roce pořadatelem výstav v Galerii u Vavřince. Otvírací doba
galerie i možnost návštěvy mimo ni, zůstala beze změny. Galerie hostila tvorbu umělců i dětí
následujícími vernisážemi měsíčních výstav:
30. ledna

Výstava prací žáků keramické školy Karlovy Vary

27. března

Jindra Husáriková – Poezie v obrazech

15. května

Děti dětem – ZUŠ Chodov

19. června

Jiří Šalamoun – Nejen filmové plakáty

4. prosince

Milan Martinek – Fotografie

Městská galerie
Městská galerie, umístěná v Domě dětí a mládeže Chodov, pořádala v průběhu roku zajímavé
výstavy různých žánrů. Prostor využila i pro tradiční jarní a zimní burzy dětského oblečení,
obuvi, hraček a sportovního vybavení. Zájemců o prodej bylo tolik, že nabízené množství věcí
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brzy přesahovalo prostorové i personální možnosti DDM, a tak museli být další zájemci
odmítnuti. V tomto roce galerie uspořádala následující vernisáže výstav:
16. dubna

Absolventi 2013

14. května

Děti a svět kolem nich

11. června

Zbloudilá keramika a nalezení fotografové

2. září

Plastikové modelářství

12. října

Devatero řemesel aneb Kouzlo prázdnoty

17. listopadu Andělské z(a)vonění – prodejní výstava adventní výzdoby paní Dyrcové,
patchworku paní Fišerové, háčkovaných věnců paní Blažkové a perníkových
betlémů paní Lísalové

Kulturní památky
Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Vavřince byl i v roce 2013 dalším významným místem pro kulturní a duchovní
setkávání. Chodovští si zde připomněli také významné jubileum. 7. května roku 1733 umírá
ve věku 56 let tehdejší chodovský šlechtic Franz Flamin von Plankenheim, který byl
největším finančním donátorem stavby kostela. 9. května roku 1733 byl jako první pochován
do krypty kostela, kde spočívá dodnes. První mše v chodovském kostele se pak konala 10.
srpna roku 1733. V roce 2013 tomu tedy bylo 280 let od uplynutí těchto událostí. Připomínce
památky Franze Flamina von Plankenheim byla v tomto roce věnována Noc kostelů. Na
Vavřinecké pouti si nejen Chodováci připomněli výročí první mše, ale zúčastnili se jí
i chodovští rodáci, žijící ve Waldsassenu a jeho okolí. Slavnostní mši 11. srpna 2013
celebroval biskup plzeňský, Mons. František Radkovský. Koncem roku byla nevzhledná
prkna, kryjící vstup do krypty v kostele, nahrazena kamennou deskou odkazující na
významného chodovského šlechtice a donátora stavby kostela – Franze Flamina von
Plankenheim, jenž je v kryptě, spolu s ostatními příslušníky tohoto šlechtického rodu,
pochován. Kamenná deska tak bude plnit i funkci ochrany tohoto pohřebiště (které je již od
začátku 20. stol. v neutěšeném stavu) před nežádoucími vstupy. Další úpravy v kostele viz
kapitola Hornický spolek Solles Chodov.
Do konce června 2013 byl duchovním správcem Římskokatolické farnosti pan farář Antonin
Wasil, který poté změnil působiště na město Aš. V chodovské farnosti pak začal působit
loketský farář pan Jiří Majkov.
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V kostele sv. Vavřince se v roce 2013 uskutečnily koncerty, jejichž pořadatelem bylo Kulturní
a společenské středisko Chodov. 16. června vystoupila

zpěvačka,

kytaristka,

skladatelka

a textařka Lenka Filipová. Prázdniny zpestřilo srpnové vystoupení plzeňského sboru Touch of
Gospel. Vánoční atmosféru umocnily prosincové koncerty učitelů ZUŠ

Chodov

a sokolovského Tanečního orchestru Sokrat.
15. října 2013 předalo Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. dílo svého klienta, keramika, pana
Tomáše Vlasáka, keramickou repliku kostela sv. Vavřince panu starostovi města Chodova,
Ing. Josefu Horovi. Repliku, jež byla trvale vystavena v prostorách hlavního vchodu radnice,
vyrobil pan Vlasák v keramické dílně sokolovských sociálně terapeutických dílen,
napomáhajících získávat pracovní dovednosti klientům s mentálním postižením.
Mariánský sloup
Město Chodov ve spolupráci s partnerským městem Oelsnitz/Erzgebirge zrealizovalo projekt
„Připomínka vánočních tradic u zrestaurovaného Mariánského sloupu v Chodově“. V rámci
projektu proběhlo odborné zrestaurování Mariánského sloupu na Staroměstské ulici. Kolem
této kulturní památky byl instalován ozdobný kovový plot a spolu se zástupci DDM Bludiště
a saského partnera byl vyroben keramický betlém, který v zimních měsících poutal pozornost
v jednom z dřevěných stánků na náměstí.

Místní tisk a Chodov ve sdělovacích prostředcích
KASS i nadále vydával barevný měsíčník Zpravodaj města Chodov, tištěný na křídovém
papíře, který byl zdarma dodáván do všech chodovských domovních schránek. O Chodově se
v médiích psalo tento rok zejména v souvislosti s červencovým zápachem z odkaliště ve
Vřesové a nepříznivou situací v porcelánce. V prosinci média upoutala miniknihovnička
v podobě ptačí budky na Staroměstské ulici, kterou tam v rámci studentského projektu
nechala nainstalovat Městská knihovna v Chodově. Knihu si z ní si mohl bezplatně půjčit
a číst každý. Potom ji buď vrátil, nebo nahradil jakoukoliv jinou.

Sport, tělovýchova
Z rozpočtu města byly i v roce 2013 přiděleny dotace na sportovní akce pořádané
chodovskými sportovními organizacemi. Celková částka se vyšplhala na 265 500,- Kč.
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ŠAK - 28. ročník Vánoční laťky
ŠAK - 22. ročník Běhu Smolnickým kopcem
ŠAK - Oblastní mistrovství družstev mužů
ŠAK - Oblastní mistrovství družstev mladšího žactva
ŠAK - 13. ročník Chodovské MAXIštafety
ŠAK - Chodovské žákovské víceboje přípravek
ŠAK - 22. ročník Chodovské tretry
ŠAK - Atletika pro Chodov
ŠAK - Okresní a oblastní kolo atlet. čtyřboje družstev
žactva ZŠ
10. Jaroslav Marek - Turnaj družstev v kuželkách
11. TJ Plamen - Chodovský bikemaraton 2013
12. TJ Plamen - Chodovský bike 2013
13. TJ Plamen - Kolo pro rodinu 2013
14. ŠK Spartak - Tréninkové centrum mládeže
15. ŠK Spartak - Krajský přebor mládeže v rapid šachu 2013
16. SDH - Soutěž O pohár starosty města Chodova - dospělí
17. SDH - Soutěž O pohár starosty města Chodova - mládež
18. Karate Klub - 14. ročník Pohár ke Dni dětí
19. Karate Klub - 15. ročník Vánoční cena mládeže
20. SRPD při DDM - Chodovský terénní duatlon
21. SRPD při DDM - Turnaj ve florbalu
22. SRPD při DDM - Chodov v rytmu tance 2013
23. SRPD při DDM - Soutěž ve vzduchostřelbě
24. SRPD při DDM - Přebor Chodova ve šplhu na tyči
25. SRPD při DDM - Přebor Chodova ve skákání přes švihadlo
26. SRPD při DDM - Turnaj v badmintonu
27. SRPD při DDM - Chodovské rekordy - 13. ročník
28. BVC - Mistrovství České republiky juniorek
U 18 Chodov 2013
29. BVC - WITTE CUP Chodov 2013 – V. ročník
30. BVC - Mistrovství České republiky regionů Chodov 2013
31. BVC - LÁŽO PLÁŽO Chodov 2013
32. BVC - Český pohár žen a Český pohár mužů 2013
33. BVC - Český pohár juniorek-celostátní Chodov 2013
34. TJ Plamen - Podzimní turnaj - florbal
35. TJ Plamen - Zimní turnaj - florbal
36. ŠAK - Finále oblastního mistrovství družstev ml. žactva
Karlovarského a Plzeňského kraje
37. KČT - Okolím Chodova
38. Junák - Foot cup Chodov 2013
39. Junák - Kolečko sem, kolečko tam 2013
40. BVC - Prázdninové sportovní dny Chodov 2013
41. Tomáš Randa - Streetball Challenge Chodov 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2013
6 000,- Kč
15 000,- Kč
2 000,- Kč
3 000,- Kč
4 000,- Kč
4 000,- Kč
30 000,- Kč
5 000,- Kč
3 000,- Kč
2 000,- Kč
10 000,- Kč
8 000,- Kč
2 000,- Kč
5 000,- Kč
3 000,- Kč
2 000,- Kč
3 000,- Kč
12 000,- Kč
12 000,- Kč
20 000,- Kč
2 000,- Kč
5 000,- Kč
1 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
4 000,- Kč
4 500,- Kč
15 000,- Kč
4 000,- Kč
7 000,- Kč
3 000,- Kč
20 000,- Kč
10 000,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč
3 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
3 000,- Kč
3 000,- Kč
8 000,- Kč
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42. TJ Batesta - 8. ročník soutěže ve sport. gymnastice ke Dni dětí
43. TJ Batesta - oddíl stol. tenisu - Krajský turnaj mladších žáků
Chodov cup 2013
44. TJ Batesta - oddíl stol. tenisu - Krajský turnaj starších
žáků a žákyň Chodov cup 2013
45. ČRS m. o. Božičany - VIII. Dětské rybářské soutěžení LRU
46. ČRS m. o. Božičany - Chodovský kapří víkend –
Smolnice 2013
47. ČRS m. o. Božičany - IX.Ročník Chodovské
rybářské závody LRU

2013
2 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč

Na vrcholový sport byly přiděleny dotace v částce 36 000,- Kč:
1.
2.
3.
4.

Jan Kubíček
Martin Kubík
Lukáš Vlasák
Robin Holub

15 000,- Kč
5 000,- Kč
8 000,- Kč
8 000,- Kč

Sportovní akce Streetball Challenge, jejímž pořadatelem byl pan Tomáš Randa, se uskutečnila
8. června v městském sportovním areálu v Bezručově ulici. Součástí turnaje byly soutěže
v individuálních dovednostech, zábavné soutěže pro děti, vystoupení taneční skupiny Rytmus
a nechybělo ani občerstvení s hudbou. Po skončení sportovní části pokračovala after party.

Tělovýchovné jednoty
TJ Spartak Chodov
Předsedou tělovýchovné jednoty Spartak Chodov byl i v roce 2013 pan Jiří Tureček.
Sportovci Spartaku se sdružovali v oddílech basketbalu, volejbalu, silového trojboje,
kondičního cvičení žen (dále KCŽ) a kopané. Oddíl kopané čítal 165 členů (z toho 85
mládežnických) a vedl jej předseda Bc. Josef Pojar. Předsedou oddílu košíkové s 25 sportovci
byl pan Jaroslav Mazanec. V oddíle volejbalu vedla družstvo žen s 15 členkami paní Iveta
Krásná a družstvo mužů se 6 sportovci trenér pan Ing. Vít Širjov. Předsedou oddílu silového
trojboje s 25 členy byl stále pan Jaroslav Hodík. Oddílu KCŽ s 18 sportovci se věnovala paní
Hana Goubejová, Hana Urbanová a Marie Aubrechtová.
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Oddíl kopané
Mladší přípravku (děti ve věku 7 až 8 let) vedli v roce 2013 trenéři – dorostenci Denis Frána
a Filip Vilinger. Na jaře hrálo družstvo krajský přebor mladších přípravek skupiny B, na
podzim pak okresní přebor. Družstvo starší přípravky (s osmiletými a devítiletými dětmi),
které vedli trenéři Jiří Frána a Petr Vakeš, hrálo tento rok krajský přebor starších přípravek.
Mužstva žáků trénoval Luděk Rau a nový trenér Ladislav Beňa. Dorostenci trénovali pod
vedením Jakuba Smolky. Muži skupiny B hráli celý kalendářní rok okresní přebor mužů a
tuto soutěž vyhráli a po podzimu se umístili jako druzí z patnácti. Mužstvo celý rok vedla
dvojice trenérů Pavel Valenta a Jiří Andrš. Muži „A“ hráli celý kalendářní rok krajský přebor
mužů a obsadili slušné 9. místo ze šestnácti. Družstvo vedla trojice trenérů Jaroslav Pinc,
Tomáš Lídl a Boleslav Štěpán. Podzimní část sezony nebyla bohužel vůbec dobrá. Mužstvo
skončilo na posledním 14. místě. Do konce října vedl mužstvo Roman Pejml
a od listopadu převzal mužstvo Jiří Frána.

Šachový klub Spartak Chodov
V roce 2013 slavila chodovská mládež opět velké úspěchy na krajské úrovni a růžky již začala
vystrkovat i v rámci ČR. Mladí šachisté ovládli všechny krajské soutěže mládeže. V 1. lize
mladšího dorostu obsadili šesté místo a do nového ročníku vstoupili s ambicí na medaili.
Největším individuálním výsledkem bylo třetí místo na Mistrovství Čech dívek do 10 let,
které vybojovala Lenka Gárská. V týmových soutěžích dokázalo družstvo starších žáků
vybojovat druhé místo v Grand-Prix Ústeckého kraje, kterého se účastnily týmy čtyř krajů.
Chodovský tým dokázal během tří turnajů pokaždé obsadit medailové místo. Historicky
největší účast hned 7 hráčů na Mistrovství Čech mládeže byla skvělou vizitkou práce
s mládeží, kterou trenéři začleňují již mezi týmy dospělých. Vedle Lenky Gárské se nejlépe
vedlo dvojici Stanislav Srba a Richard Randák. Oddíl uspořádal již třetí ročník letního
šachového tábora, víkendové soustředění a nově v rámci tréninkového centra mládeže
i tematické přednášky předních českých trenérů. V září odstartovala šachová školička, kterou
vedle dětí mohli navštěvovat i jejich rodiče. Předsedou klubu byl stále pan Bc. Marcel Vlasák.

BVC Chodov
Vedení klubu zůstalo v roce 2013 beze změny a své svěřence vedlo 7 trenérů. Novým
metodikem klubu se stal pan Štěpán Javůrek z Českého volejbalového svazu. Členskou
základnu tvořila převážně mládež do 18 let v počtu 99, ale klub trénoval také 17 dospělých
sportovců. Ženy po celou sezónu usilovaly o postup do I. ligy, který jim utekl takřka o vlásek.
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Družstvo kadetek se sice neprobojovalo do tabulky o postup do extraligy, ale v tabulce
o udržení v soutěži obsadilo první místo. Žákyním se naopak velmi dařilo a v konečné třetí
finálové skupině českého poháru skončily na 3. místě. Děvčata z barevného minivolejbalu se
z krajské soutěže probojovala přes oblastní soutěž v Jablonci nad Nisou na Mistrovství České
republiky v Brně, odkud přivezla 3 zlaté a 5 stříbrných medailí. V letních měsících se klub
opět zaměřil výlučně na beachvolejbal. Zúčastnil se všech českých pohárů juniorek
a Mistrovství ČR, včetně kategorie žen. Největším úspěchem byla obhajoba prvního místa
Gabriely Gergelyové a její spoluhráčky z Opavy, Kristýny Adamčíkové, na MČR žactva.
Klub tradičně organizoval celorepublikové a krajské soutěže – 5. ročník Witte Cup,
Regionální MČR ABV v beachvolejbale, Lážo Plážo Chodov, Český pohár žen, Český pohár
juniorek, Uniqa Mistrovství ČR do 18 let a turnaje Karlovarské ligy barevného minivolejbalu.
Pro své členy klub uspořádal tři soustředění, jedno v italském Bibione společně s reprezentací
ČR a dva turnusy v Perninku. I tento rok klub spravoval sportovní areál v Bezručově ulici.

Školní atletický klub Chodov
V roce 2013 měl ŠAK Chodov 151 členů (109 do 20 let). Předsedou klubu byl nadále
Mgr. Libor Dočkal. Svým svěřencům se věnovali trenéři Mgr. Miloš Volek, Mgr. Libor
Dočkal, Bc. Martin Horváth, Denisa Dočkalová, Jakub Stehno, Mgr. Renáta Dočkalová,
Mgr. Jan Merunka, Denisa Virtelová a Lucie Čepilová. Družstva si v soutěžích vedla
povětšinou dobře. Nejvýše se probojovalo družstvo starších žáků, které se po zisku titulu
Mistra Západních Čech probojovalo až na Mistrovství Čech. Starší žákyně hostovaly v oddílu
Union Cheb a ve stejné soutěži vybojovaly 5. místo. Svoji nejvyšší soutěž – Mistrovství
Západních Čech vyhrálo družstvo mladších žáků. Výborných výsledků ve svých soutěžích
dosahovala i družstva atletických přípravek. V soutěži družstev mužů byli oporou Jan Jirovec,
Tomáš Skála a Martin Horváth. Atleti ŠAKu vybojovali v roce 2013 v soutěžích jednotlivců
25 titulů Mistra západních Čech a stali se tak 4. nejúspěšnějším atletickým oddílem
v západních Čechách. V kategorii veteránů oddíl reprezentovali Manfred Krassa a Miloslav
Zítka. V kategorii dospělých se prosazoval na předních místech českých tabulek Jiří Stehno,
který vybojoval titul Mistra ČR do 22 let na 400 m překážek. Mezi juniory se prosadil koulař
Tomáš Skála, který vybojoval halový i venkovní titul Mistra ČR. V dorosteneckých tabulkách
se v první desítce výkonů ČR objevuje jméno Nikoly Nemčekové v hodu oštěpem a v běhu na
200 m překážek. Titul vicemistra České republiky vybojovala také žákyně Pavla Kocurová
ve vrhu koulí. Mezi žáky se pak na přední místa českých tabulek dokázal prosadit koulař
Michal Kudža. Čestným členem ŠAKu Chodov byl stále stínový ministr školství PhDr.
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Marcel Chládek, který se v barvách ŠAKu Chodov vrátil na závodní kolbiště při přespolních
bězích v Chodově i Horním Slavkově. Chodovští sportovci se tento rok zúčastnili také
mezinárodního berlínského maratonu. ŠAK Chodov opět pořádal mnoho tradičních
atletických závodů a v areálu sportoviště nadále provozoval malou saunu, kterou mohla
využívat i veřejnost.

TJ Plamen Chodov
Tělovýchovná jednota Plamen Chodov oslavila v roce 2013 již 40. výročí vzniku.
V organizaci se začal od počátku rozvíjet velmi aktivní oddíl cyklistiky, který se zaměřoval
především na mládež. Velkou oporou klubu byl junior Martin Kubík s tituly na Mistrovství
republiky v různých dráhových disciplínách. Byl také členem juniorské silniční a dráhové
reprezentace ČR. TJ se rozrostla o oddíl florbalu a čítala 81 členů. Stěžejními akcemi roku,
s účastí vždy kolem stovky závodníků, byl tradiční, již 14. ročník závodu Chodovský bike
a 8. ročník Chodovského bikemaratonu.

TJ Batesta Chodov
V roce 2013 došlo ke změně ve vedení tělovýchovné jednoty. Předsedou se stal pan Martin
Voleman a také počet oddílů se zvýšil z původních čtyř na šest. Sportovci trénovali v oddílech
basketbalu, tenisu, stolního tenisu, sportovní gymnastiky, florbalu a tanečním. Nejpočetnějším
oddílem byl tenisový s 31 členy mládeže a 44 dospělými sportovci, vedli jej pánové Ladislav
a Luboš Matějčkovi. Basketbalový oddíl s 8 členy trénovala paní Marcela Picková. Stolnímu
tenisu se věnovalo 21 mládežnických členů a 17 dospělých, které trénovali pánové Gabriel
Kalanyos a Bohuslav Vála. Čtyřicetičlenný oddíl sportovní gymnastiky mládeže vedla paní
Michala Furiaková. Taneční skupinu Rytmus trénovala paní Zuzana Šimková. Pod vedením
pana Martina Volemana se zase 22 mladých sportovců věnovalo florbalu. Organizace
provozovala také antukové tenisové kurty v ulici U Porcelánky.

Kickbox Chodov
V roce 2013 získal Miloš Černý 19. titul Mistra ČR v kickboxu a 13. titul Mistra světa. Za
dlouholetou reprezentaci byl městem Chodov oceněn jako Osobnost sportu při vyhlášení
nejlepších sportovců města.

Karate klub Chodov
Předsedou klubu byl v roce 2013 pan Petr Kundrát a trenérem závodního teamu pan Miroslav
Boguský. Počet členů se vyšplhal přes stovku, z níž se 45 sportovců účastnilo soutěží
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v oboru. Klub se zúčastnil 20 závodů a obsadil 335 medailových umístění. Získal 126 zlatých,
106 stříbrných a 103 bronzových medailí. K nejvýraznějším úspěchům v roce 2013 patřilo
2. místo na Mistrovství světa, dvě 1., jedno 2. a dvě 3. místa na Mistrovství Evropy.
Sportovcům se také podařilo získat 16 titulů Mistrů ČR.

Klub českých turistů Chodov
Kromě tradiční činnosti začala paní Růžena Štěpánková, předsedkyně klubu, pořádat každý
týden pro členy organizace i veřejnost vycházky po okolí. Trasu volila nenáročnou, mezi 5 a
10 km. Chodovští turisté se v roce 2013 zúčastnili turistických pochodů Klubu českých
turistů. Tradiční dubnový chodovský pochod, s novou trasou ve Svatošských skalách,
uspořádali pro své kolegy z celé republiky. Účast byla opravdu velká, do našeho kraje se
přijelo podívat na 180 turistů, 45 z nich bylo z Horní Břízy, ti přijeli vlastním autobusem
a akce se zúčastnili i němečtí turisté.

Šipkový klub DC Žíla Chodov
Pod vedením klubu hrálo šipky v 8 oddílech 51 členů. Předsedou sdružení byl pan Miloš
Petrželka. Své svěřence vedli trenéři Pavel Abelovský, Patrik Krentík, Josef Biernát, František
Urys, Martin Chmelenský, Věra Hevkánová a Miroslav Gongor. Klub se účastnil místních
i regionálních turnajů, Evropského poháru, MČR družstev, jednotlivců, dvojic a mládeže,
finále Českého poháru ve Valdicích a v květnu Mistrovství Evropy v Německu (Geiselwind).

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
V roce 2013 nedošlo ke změně ve vedení sboru. Členská základna čítala ke konci roku
85 členů, z čehož bylo 52 hasičů a 33 registrovaných mladých hasičů. Výbor organizace se
v průběhu roku zabýval zejména přípravami oslav 140. výročí založení sboru. Nedílnou
součástí práce sboru byla sportovní činnost, které se věnovala velká část členů. V kolektivu
mládeže došlo oproti loňskému roku k významnému nárůstu členů až na 33 mladých hasičů,
proto byly děti rozděleny do třech věkových skupin. Pod vedením Martiny Svobodové
a Bc. Martina Lehečky se družstva mladých hasičů během celého roku zúčastnila pohárového
seriálu Karlovarské ligy, kdy startovala celkem na 10 kolech. Jejich snažení a píle vynesla obě
družstva na celková druhá místa v konečném seriálu. Oba kolektivy se dále zúčastnily
Okresního kola „Hry Plamen“, kde obsadily pěkná 2. místa a družstvo starších si tak zajistilo
postup do Krajského kola, ve kterém však dosáhlo jen na 7. místo. Osmičlenný kolektiv žen
se zúčastnil 12 soutěží Karlovarské ligy a v konečném součtu výsledků se stal celkovým
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vítězem ročníku 2013. Družstvo mužů, které bylo sestaveno převážně z členů dorosteneckého
kolektivu, se zúčastnilo pouze dvou závodů Karlovarské ligy v požárním útoku, což jim
celkově stačilo na 9. místo. Velký úspěch se dobrovolným hasičům z Chodova podařil na
celorepublikové úrovni soutěže „Dobrovolní hasiči roku 2013“, každoročně vyhlašované
společnostmi Magnus Regio s.r.o. a RWE Česká republika a.s. Na slavnostním večeru, který
se konal v Brně, byli chodovští hasiči vyhlášeni vítězem v kategorii zásahová jednotka Sboru
dobrovolných hasičů a získali titul „Dobrovolní hasiči roku 2013“.

Další sportovní organizace města
Bojovým sportům se v Chodově věnovala také organizace Kyokushin Chodov, o. s., kterou
stále vedl pan Václav Kolář, ten cvičil 15 dospělých členů. Svých 25 mladých svěřenců
trénoval nadále také pan Jaroslav Kalfář. Meibukan Karate klub Chodov vedl v roce 2013 pan
Mgr. Jiří Matouš ze Sokolova, trénoval 10 dospělých a 10 mladých sportovců.
Klub SK Box Chodov měl, pod vedením pana Patrika Hrušky, v roce 2013 stále 11 členů
v jednom oddíle mládeže.
Fotbalový klub ve Staré Chodovské vedl pan Martin Hejna a trenérem 45 členného oddílu
mužů byl pan Bohuslav Vakeš. V sezoně 2012/2013 se organizace zúčastnila okresního
přeboru Sokolovska. Tréninky v letním období probíhaly na hřišti ve Staré Chodovské, přes
zimu se sportovci scházeli v chodovské tělocvičně ZŠ ve Školní ulici.
Klub malé kopané Titanic Chodov s 15 členy vedl pan Josef Pojar.
Občanské sdružení Exclusiv dance Chodov s 26 členy se věnovalo taneční kategorii street
dance a break dance. Své svěřence vedla nadále paní Šárka Širochmanová a pan Rudolf
Mencák.
HC Piraňa Chodov se během sezóny ledního hokeje v ročníku 2012/2013 zúčastnil dvou
větších

turnajů

v regionu

Karlovarského

kraje

a

velkého

mezinárodního

turnaje

v Domažlicích. V Kadani klub získal 3. místo a z turnaje v Domažlicích si chodovští hokejisté
přivezli cenné druhé místo.
Družstvo Stavěčů, ve složení Milan a David Hruškovi, Martin Havel a Vladimír Pavelka, se o
víkendu 15. – 16. června zúčastnilo 6. ročníku Mistrovství republiky neregistrovaných
kuželkářů. Do nedělního finále se bohužel sportovci nedostali. Poprvé si však mohli
poměřovat své síly na republikové úrovni a tak nemuseli být svými výkony vůbec zklamáni.
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Nejlepší sportovci města Chodova
20. března 2014 vyhlásilo město Chodov již po dvacáté nejlepší sportovce roku 2013, oceněni
byli v kategoriích:
Jednotlivci mládež
Žaneta Dognerová
Denis Frána
Lenka Gárská
Gabriela Gergelyová
Lukáš Hérák
Pavlína Kocurová
Martin Kubík
Andrea Lochschmidtová
Anna Lojdová
Martin Lukeš
Karel Macán
Jana Petříková
Tomáš Skála
Filip Vilinger

karate
kopaná
šachy
beachvolejbal
karate
atletika-hody, vrhy
cyklistika
karate
karate
karate
cyklistika
karate
atletika-vrhy, hody
kopaná

Karate klub Chodov
TJ Spartak Chodov
ŠK Spartak Chodov
BVC Chodov
Karate klub Chodov
ŠAK Chodov
TJ Plamen Chodov
Karate klub Chodov
Karate klub Chodov
Karate klub Chodov
TJ Plamen Chodov
Samurai fight club Chodov
ŠAK Chodov
TJ Spartak Chodov

karate
kopaná
karate
atletika-400m překážky
šachy

Karate klub Chodov
FK Baník Sokolov
Karate klub Chodov
ŠAK Chodov
Tatran Litovel

Jednotlivci dospělí
Miroslav Boguský
Aleš Ivasko
Pavel Pilný
Jiří Stehno
Lukáš Vlasák
Kolektivy mládež
Družstvo starších žáků ŠAK Chodov
Družstvo rokenrolové formace Darlings
Družstvo barevného minivolejbalu BVC WITTE Chodov
Kolektivy dospělí
Družstvo žen BVC WITTE Chodov
Trenéři
Marie Kobernová

trenérka BVC Chodov
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trenér cyklistiky TJ Plamen Chodov
trenér šachů ŠK Spartak Chodov
trenér šachů ŠK Spartak Chodov

Osobnost sportu
Miloš Černý – sportovní úspěchy

Veřejná administrativa
V této oblasti nedošlo v roce 2013 ve městě k žádným podstatným změnám.

Hospodářský život
Průmysl
Porcelánka Epiag Lofida Chodov
Společnost se již v srpnu dostala do insolvenčního řízení. 12. listopadu pak vyhlásil krajský
soud její bankrot. Společnost Epiag Lofida - Porcelán CZ koupila v roce 2002 uzavřenou
porcelánku v Dalovicích a obnovila v ní výrobu. V roce 2009 po krachu Karlovarského
porcelánu firma následně koupila závod v Chodově, kde se vyráběl známý růžový porcelán.
Epiagu se zpočátku dařilo a ještě v roce 2009 vykazoval zisk přes deset milionů korun.
Celosvětová hospodářská krize však zasáhla i porcelánku a postupně jí klesaly tržby i výkony.
V roce 2011 se už propadla do ztráty 22,5 milionu korun a účetní uzávěrka roku 2012
vykazovala ztrátu 45,87 milionu korun. Rokem 2013 byla přetržena více než 200 letá tradice
výroby v této porcelánce.

Chodos Chodov s.r.o.
V tomto roce došlo ke změně vedení společnosti – jednateli jsou nyní Miroslav Černý, Ing.
Daniel Černý a Ing. Miroslav Černý.
Organizace uspořádala koncem roku, pro své již bývalé zaměstnance společenský večer
seniorů Chodos Chodov.
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Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Firma vykázala hospodářský výsledek po zdanění za rok 2013 ve výši 802 mil. Kč.
Společnost utržila za prodej výrobků, zboží a služeb 7,5 mld. Kč, což činilo 90 % provozních
výnosů. Tržby za hlavní výrobky a služby propadly oproti roku 2010 o rovnou miliardu
korun, v porovnání s rokem 2009 pak dokonce o plné dvě miliardy. Na těchto tržbách se
nejvýznamněji podílel prodej elektrické energie a souvisejících služeb ve výši 4,3 mld. korun
při odbytu 3,1 GWh, tržby za pevná paliva dosáhly celkové výše 1,8 mld. při celkovém
odbytu ve výši téměř 3 miliony tun. K dalším významným produktům pak patřilo teplo,
kterým Sokolovská uhelná zásobuje města Chodov, Nové Sedlo, Nejdek nebo Karlovy Vary.
Firma ho prodala téměř 2 TJ a dosáhla tak tržeb ve výši 0,5 mld. korun. Sokolovská uhelná
zaměstnávala v roce 2013 celkem 3 856 lidí a průměrná mzda ve společnosti dosáhla výše
30 897 korun. I nadále tak patřila mezi největší a zaměstnance nejlépe odměňující firmy
v kraji. Společnost, vedena snahou eliminovat nepříznivý vývoj v tržbách vyvolaný situací na
trhu elektrické energie, povinností hradit povolenky za vypouštění skleníkových plynů
a složitou báňskou situací v partiích zasažených předchozí hlubinnou těžbou, proto rozhodla
v závěru roku 2013 akcelerovat snížení stavu svých zaměstnanců. Společnost i nadále
pokračovala v účelném vynakládání investic do nových technologií. V roce 2013 bylo
v Sokolovské uhelné proinvestováno téměř 450 mil. Kč. Na těžební části se jednalo
převážně o stavby zajišťující postup lomu a jeho efektivní vyuhlení. V rámci zpracovatelské
části se jednalo, kromě staveb zajišťujících úkoly v oblasti výroby elektrické energie a tepla,
také o stavby zaměřené na

zefektivnění provozu celého kombinátu ve Vřesové a jeho

ekologizaci.

Lincoln CZ, s.r.o.
V roce 2013 firma získala 1. místo v soutěži Zaměstnavatel roku v kategorii Progresivní
zaměstnavatel regionu a zahájila rovněž výstavbu 4. stavební etapy rozšířením stávajícího
montážně-logistického centra o dalších více než 8 tis. m2. Tato výstavba by měla získat
certifikát LEED, který obdrží budovy s optimalizovaným vlivem na životní prostředí
z pohledu konstrukce celé budovy. Průměrný stav zaměstnanců v průběhu tohoto roku byl
292 zaměstnanců.

KH-Czechia/Cetto Czechia s.r.o.
KH Czechia, dceřiná společnost německé Kunststoff Helmbrechts AG (KH), specializovaná
na výrobní kroky, jako např. laserové popisování, potisk, montáž a výroba autoklíčů, byla
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založena v roce 2006 a jen o dva roky později přestěhována do nově zřízeného výrobního
závodu v Chodově. Roku 2009 byla certifikována podle kvalitativní normy TS 16949 a normy
ISO 14001, zaměřené na ochranu životního prostředí. V roce 2010 měl podnik 200
a v roce 2013 již 250 zaměstnanců, kteří pracovali v nepřetržitém provozu. Firma investovala
z vlastních zdrojů do zařízení optimalizace výroby, především robotické techniky pro velké
série a do výstavby flexibilních montážních linek pro menší, různorodé zakázky. Společnost
plánuje rozšířit své výrobní plochy o 2 800 m², zvýšit kapacitu výroby, vytvořit nová pracovní
místa, zřídit lakovnu a integrovat nové technologické procesy, např. zadní vstřikování do fólií.

Malé firmy
Na území města působilo také několik menších firem, jako např. stavební firma Jirkovský,
s.r.o., Stavební společnost Hubert, s.r.o., Kohim stav Dušan Mihok, Kovoobrábění Svoboda,
BMP – obrábění kovů, Zámečnictví Jiří Mazur, IMS Trade, s.r.o., Wiro plast, s.r.o. a Stav elektro s.r.o.

Služby, tržiště
V roce 2013 bylo na poplatcích za tržní místo vybráno 104 300,- Kč. Prodej se uskutečňoval
na třech místech stanovených nařízením města Tržní řád a v době Velikonoc a Vánoc i na
jiných místech, pokud bylo předmětem prodeje zboží související s těmito svátky.

Spoje
Česká pošta
Od roku 2010 začala pošta vydávat tzv. písmenkové známky, které doplnily nabídku známek
s nominální hodnotou. Výhoda těchto známek spočívala především v platnosti i při změně cen
poštovného. Písmeno A odpovídalo službě pro vnitrostátní obyčejné psaní do 50 g, písmenem
E byly označeny známky pro obyčejné zásilky do 50 g do zahraničí – evropské země
a písmeno Z pro obyčejné psaní do 50 g mimo Evropu. Od srpna roku 2013 byla zvýšena cena
za poštovné obyčejného psaní po republice na 13,- Kč. Kdo si před tím do zásoby nakoupil
výše zmíněné písmenkové známky, neprohloupil. Vedoucí hlavní pošty v Chodově v Husově
ul. byla v roce 2013 stále paní Lucie Šašková a pobočku na Staroměstské ulici vedla nadále
paní Romana Kousalová.
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Doprava
V období od 2. dubna do 30. května proběhlo na území města tradiční blokové čištění
komunikací, které se řídilo schváleným technologickým postupem a rozhodnutím silničního
správního orgánu. O úpravách komunikací v Chodově viz kapitola Technická vybavenost
města.

Společenská kronika
68. výročí ukončení 2. světové války
Při příležitosti 68. výročí ukončení 2. světové války byli na oslavy dne 7. května pozváni
zástupci Svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, Okresního
vojenského sdružení rehabilitovaných, Konfederace politických vězňů, Policie ČR, členové
Zastupitelstva města Chodova, zástupci chodovských společenských organizací a občané
města. Všichni pozvaní se sešli v kanceláři starosty města, kde pro ně bylo připraveno malé
pohoštění. Pietní akt byl zahájen u Památníku obětem válek v Městském parku, kde státní
hymnu zazpívali žáci ZUŠ Chodov. Poté hosté položili květiny u pamětní desky připomínající
vstup amerických vojsk do Chodova dne 7. května 1945 na budově 1. stupně 1. ZŠ v ul.
Dukelských hrdinů, u hrobu válečných zajatců na Městském hřbitově a celý program byl
ukončen položením kytic u památníku věnovanému místními občany květnovým událostem
roku 1945 ve Staré Chodovské.
Státní svátek „Den vzniku samostatného československého státu“ – 28. říjen
U příležitosti státního svátku „Den vzniku samostatného československého státu“ proběhl
v 15:00 hodin pietní akt u Památníku obětem válek v Městském parku. Stejně jako každý rok
byli pozváni zástupci politických stran, členové ZM, zástupci Svazu bojovníků za svobodu,
Okresního vojenského sdružení rehabilitovaných, Konfederace politických vězňů, Policie ČR,
Krajského vojenského velitelství a další zástupci společenských organizací ve městě. Pro
všechny pozvané hosty bylo zajištěno malé občerstvení v kanceláři starosty města.
Tradiční lampiónový průvod
Průvod, který uspořádal ve večerních hodinách dne 28. října tradičně chodovský Junák, byl
zakončen zpíváním české hymny také u Památníku obětem válek v Městském parku.
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Den válečných veteránů
U příležitosti Dne válečných veteránů byli pozváni dne 11. listopadu k účasti na pietním aktu
u Památníku obětem válek v Městském parku v Chodově členové Svazu bojovníků za
svobodu,

Československé

obce

legionářské,

Vojenského

sdružení

rehabilitovaných

a Konfederace politických vězňů. Pietního aktu se zúčastnili také zástupci Krajského
vojenského velitelství, Městské policie Chodov a Sboru dobrovolných hasičů. Před zahájením
pietního aktu proběhlo přátelské setkání všech pozvaných v kanceláři starosty města.
Předvánoční setkání úspěšných sportovců
Dne 4. prosince proběhlo v obřadní síni předvánoční setkání úspěšných sportovců města
Chodova. Pro sportovce bylo připraveno malé pohoštění.

Koncept zápisu byl schválen Radou města Chodova usnesením č. 215/2014 dne 10. 6. 2014
Zápis sestavila a do knihy kroniky města vepsala Ing. Jitka Hloušková
Konzultace: Mgr. Ivana Sarkanyová
Ozdobné nadpisy: Vladimír Hrebeňák
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