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18. 12.   Vánoční laťka
22. 12.   Koncert v kostele - Bohemia Voice



K věci

Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
Ani jsme se nenadáli a rok 2017 se blíží ke 

svému konci. Je pro nás velmi příjemné kon-
statovat, že rok 2017 se pro město Chodov 
stal rokem úspěšným. Díky dobré práci kolegů 
z radnice a zodpovědnému a pracovitému 
přístupu našich kolegů z rady města a z měst-
ského zastupitelstva se podařilo v průběhu 
roku dokončit řadu velkých a pro město dů-
ležitých akcí. 

Tou pro příští roky asi nejvýznamnější je 
vybudování nového školského areálu v ulici 
Smetanova, kde od září nově sídlí Základní 
škola J.A.Komenského. Pevně věříme, že se 
tímto krokem podařilo do budoucna vyře-
šit stabilní a moderní místo pro naše školáky. 
Další základní škola, v ulici Husově, má od 
října krásnou, interaktivní a vzdělávací za-
hradu, která bude moci brzy sloužit i dětem 
a maminkám z okolí. Město má zrekonstruo-
váno také ve všech svých mateřských školách. 
Všechny areály mají teď nová okna, střechy 
a jsou plně zateplené. Blížíme se ke splnění 
cíle, který jsme si dali pro naše volební obdo-
bí, a to je modernizace všech našich školských 
areálů, včetně škol mateřských. 

Během letošního roku se neinvestovalo 
jenom do škol. Celkovou rekonstrukcí pro-
šla ulice Lesní od křižovatky s ulicí Tovární až 
k Vintířovu. Další významnou investicí byla 
oprava mostu ve Školní ulici, která proběh-
la během letních měsíců. V neposlední řadě 
pokračovaly dále dle připraveného plánu re-
konstrukce chodníků. Po novém povrchu tak 
mohou naši spoluobčané chodit např. v Kar-
lovarské ulici, podél potoka v Poděbradově 
ulici nebo v ulici Vintířovská, od kruhového 
objezdu směrem k SKF.

I návrh rozpočtu pro rok 2018, který před-
kládáme zastupitelstvu města ke schválení, 
počítá s realizací důležitých investic do našich 

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje 

na to, že k dané akci pořídilo 
chodovské TV studio videozá-
znam, popřípadě videoreportáž, 

které jsou ke zhlédnutí na www.kasschodov.cz 
v záložce Archiv TV Chodov.

Svateb bude zřejmě méně 
než v loňském roce

Počet letošních svatebních obřadů v Chodově 
bude podle všeho nižší než v minulém roce. Vy-
plývá to z údajů chodovské matriky, která k po-
slednímu říjnu 2017 evidovala uzavření celkem 30 
sňatků, z čehož jeden byl církevní. Za celý rok 
2016 si ve městě své „ano“ řeklo 44 párů.

„V roce 2017 bylo ke dni 31. října 2017 uzavřeno 
celkem 29 občanských sňatků, z toho 6 sňatků 
bylo uzavřeno mimo termín určený radou měs-
ta. Dále byl uzavřen jeden církevní sňatek a tři 
občanské sňatky v obci Vintířov,“ upřesnila matri-
kářka Hana Smutná.

Oficiální manželský slib se nemusí nutně ode-
hrávat pouze v obřadní síni. Po dohodě je možné 
manželství uzavřít na méně tradičních místech, 
vždy by se ale mělo jednat o důstojné prostředí.

Termíny svatebních obřadů pro rok 2018:
leden    6. 1.
únor  24. 2.
březen 24. 3.
duben  21. 4.
květen  19. 5.
červen  23. 6.
červenec 21. 7.
srpen  18. 8.
září  22. 9. (mák)

škol, silnic, chodníků, volnočasových areá-
lů a dětských hřišť. Proto věříme, že i za rok 
budeme moci říci, že město Chodov je zase 
o něco příjemnějším místem pro život. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přejeme 
Vám příjemné prožití blížících se vánočních 
svátků. Ať jsou pro Vás všechny Vánoce svátky 
klidu, pohody a příjemného posezení s rodi-
nou a přáteli.

Do roku 2018 Vám společně s paní tajemni-
cí Marcelou Kubicovou přejeme hlavně zdraví, 
úspěchy a pořádnou dávku štěstí.

 Patrik Pizinger, starosta města
� Mgr.�Luděk�Soukup, místostarosta města

2 3Zprávy z městaInformační servis2



Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz 

Stromky opět ozdobí 
školáci

Vánoční stromky v kostele svatého Vavřince 
i letos ozdobí školáci - naváže se tak na tradi-
ci, započatou v minulém roce.

Každá škola dostane na starost jeden ze 
čtyř vánočních stromů, které v kostele každo-
ročně stojí a školáci si je budou moci vyzdobit 
podle svého uvážení v týdnu před začátkem 
vánočních svátků. Jedinou podmínkou bylo 
stejně jako vloni, aby byly použity přírodní 
materiály a stromek byl jako celek přiměře-
ně sladěn. Během zdobení stromků se školáci 
budou moci také seznámit s vánočními tradi-
cemi a prohlédnout si kostelní jesličky.

„ Jsem velmi rád, že chodovské základní 
školy vzaly nápad za svůj a některé již praco-
valy na ozdobách od počátku školního roku. 
Věřím, že se z toho stane krásná tradice a vá-
noční stromky v kostele svatého Vavřince bu-
dou mít každý rok krásnou novou výzdobu,“ 
řekl historik města Miloš Bělohlávek.

Zastupitelé projednají 
rozpočet na rok 2018

Poslední řádné zasedání městského zastupitel-
stva v tomto roce se uskuteční ve čtvrtek 14. pro-
since od 16 hodin. Konat se bude v zasedací 
místnosti městského úřadu.

Zastupitelé mají na programu řadu bodů, nic-
méně tím nejdůležitějším bude projednání roz-
počtu na nadcházející rok 2018.

Vedení města na jednání srdečně zve všechny 
obyvatele města.  (mák)

Potraviny pro potřebné 
poprvé vybíralo i Khamoro

Do letošní Národní potravinové sbírky (NPS), 
která se konala 11. 11. 2017, se v Chodově po-
prvé zapojila i naše organizace Khamoro, o.p.s. 
Sbírka probíhala v chodovském Tescu, které se jí 
také zúčastnilo poprvé (na snímku).

Dobrovolníci po celý den rozdávali letáčky 
příchozím zákazníkům a snažili se jim vysvětlit, 
co NPS je, co obnáší a k čemu a komu poskytuje 
pomoc. 

Lidé by měli pochopit, že účelem takových-

Robert Fulghum v Chodově

Zaplněná Galerie u Vavřince přivítala ve čtvrtek (2.11.) v podvečer legendárního amerického spisovatele Roberta 
Fulghuma. Do Chodova zavítal v rámci turné po České republice, na němž představuje svou novou knihu Opravář 
osudů. Návštěvníky hned v úvodu pobavilo divadelní představení z jeho knihy Co jsem to proboha udělal? Následně 
došlo na vyprávění spisovatele a autogramiádu. Rozhovor se spisovatelem pro chodovské TV studio tentokrát vedl 
starosta Chodova Patrik Pizinger. |Foto: Martin Polák

 Ozdobené stromky budou v kostele až do 
konce vánočních svátků 8. ledna a Chodová-
ci si je budou moci prohlédnout například na 
Štědrý den, kdy bude od 9 do 16 kostel ote-
vřený pro veřejnost.  (mb)

Výběrové řízení na správce 
informačního systému

Tajemnice Městského úřadu v Chodově vy-
hlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní-
ho místa správce městského informačního 
systému Městského úřadu Chodov.

Předpokládaný nástup: dle dohody 
Místo výkonu práce: město Chodov, Měst-

ský úřad v Chodově
Platové zařazení: platová třída 9   
Požadavky na uchazeče: minimálně stře-

doškolské vzdělání, schopnost orientace 
v platné legislativě, samostatnost, zodpověd-
nost a dobré komunikační schopnosti, znalost 
OS MS Windows a MS Office na administrá-
torské úrovni, znalost a orientace v oblasti 
počítačových sítí, základní znalost HTML, zá-
kladní znalost MS Active Directory, OS Linux, 
síťových prvků, orientace v oblasti moderních 
informačních technologií a informačních sys-
témů, schopnost rychlé orientace v aplika-
cích třetích stran, řidičské oprávnění skupiny B

Podrobné informace získáte na www. 
mestochodov.cz.

TV studio má nový pořad
Chodovské TV studio začalo vysílat nový po-

řad s názvem Téma týdne.
Jeho cílem je informovat obyvatele města 

o nejzajímavějších bodech, které aktuálně pro-
jednala Rada města Chodova.

Radní napříč politickým spektrem dostanou 
zhruba minutový prostor na to, aby zodpověděli 
otázku, která se týká nejnovějšího dění v Cho-
dově. Frekvence vysílání bude jednou za čtrnáct 
dní, tedy vždy po jednání rady, pokud se nevy-
skytnou mimořádné okolnosti.

Téma týdne je k vidění na www. kasschodov.cz 
nebo www.mestochodov.cz a v aplikaci Mobilní 
rozhlas.  (mák) 

to akcí je upozornit veřejnost na to, že i v Čes-
ké republice je chudoba problémem a žije tu 
mnoho lidí v těžké životní situaci, do které se 
dostali buď svojí vlastní vinou či chybou, nebo 
nevědomky, neboť do takovéto situace se přece 
může dostat každý z nás, a stačí k tomu málo. 
Například když přijde člověk o práci, náhle one-
mocní a je spousta jiných a jiných aspektů, které 
ovlivňují náš život.

Je třeba poděkovat všem dobrovolníkům, 
kteří se akce zúčastnili od 7:45 do 19:00 hod. 
Jana Ďurišová, Rudolf Tippan, Jan Čonka, Radek 
Sivák, Roman Podlaha, Jiří Diba, Blanka Voráčo-
vá, Jarmila Bandurová, Monika Dolečková a Jan 
Boudník.

Patří jim obrovský dík a obdiv za jejich trpě-
livost a výdrž už jen proto, že někteří zákazníci 
byli velice nepříjemní a lhostejní.

Je také třeba poděkovat všem zákazníkům, 
kteří do sbírky přispěli, ať už potravinami, dro-
gérií nebo hygienickými prostředky, za vše, jako 
organizace a dobrovolníci jsme vděční.

Národní potravinová sbírka je unikátní akcí, 
do níž je zahrnuto zhruba 700 prodejen a téměř 
přes 4000 dobrovolníků po celé České republi-
ce, Khamoro v Chodově vybralo 242 kilogramů 
potravin.  Jan�Čonka, Khamoro, o.p.s., Chodov

Poděkování
Děkujeme vedení města, pracovnicím soci-

álního odboru a manželům Schmidovým za 
péči věnovanou klubu důchodců v Chodově. 
Těšíme se na další spolupráci v roce 2018.
� Členové�klubu�důchodců
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Projekt města – dluhová poradna
Dluhová poradna při sociálním odboru 

města poskytuje nejen poradenství k dluhové 
problematice. V rámci prevence zajišťujeme 
kurzy finanční gramotnosti pro širokou ve-
řejnost. Rozsah vždy dle individuální potřeby 
zájemce. Každý, kdo má zájem naučit se se-
stavit či efektivně vést rodinný rozpočet, po-
znat praktiky bank a  pojišťoven, seznámit se 
s možnostmi na finančním trhu, může oslovit 
sociální odbor města Chodov Mgr. Evu Vir-
telovou, tel. 352 352 121, mob. 702 088 650 
nebo lektorku kurzů Štěpánku Klimentovou, 
mob. 732 512 756, a zajistit si informační 
schůzku.

Dluhová poradna – Městský úřad Chodov, 
přízemí, sociální odbor. Vždy v pondělí a ve 
středu v 15-17 hodin. K dispozici právník a fi-
nanční specialista.

Řešte své finance dříve, než bude pozdě. 

 Mgr.�Eva�Virtelová, vedoucí odboru 
sociálních věcí

Česko zpívá koledy
Srdečně vás zveme zazpívat si české koledy 

v rámci akce „Česko zpívá koledy“ ve spolu-
práci s periodikem Deník.cz. Zpívání proběhne 
13.12.2017 v 18.00 v malebném prostředí měst-
ského parku u sochy Knihkupce (za knihovnou).  
Koledy, které budeme zpívat: Nesem vám noviny, 
Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, 
a pak další dvě.

Zpívání zakončíme vánoční písničkou Vánoce, 
Vánoce přicházejí. Blíže ke koledám a zpívání 
www.denik.cz/cesko-zpiva-koledy. Těšíme se na 
společné zpívání. � Ing.�Rudolf�Netík

Město vydalo nový  kalendář

Nový kalendář je k dostání v chodovském infocentru.  |Foto: Martin Polák

Chodov po roce opět vydal městský kalendář. 
Zatímco ten poslední se zaměřil na Bílou vodu a 
její blízké okolí, kalendář pro následující rok 2018 
je tvořen ojedinělými snímky chodovského rodá-
ka a uznávaného fotografa Williho Huttiga.

Kalendář obsahuje celkem dvanáct fotogra-
fií, z toho pět zachycuje přímo historický Chodov. 
K dostání je v chodovském infocentru za 199 korun.

Willi Huttig působil v Chodově před druhou 
světovou válkou. Ateliér svého dědečka a strý-
ce v domě v Tyršově ulici převzal mladý Willi 
po roce 1932 a zavedený podnik se mu dařilo 
úspěšně rozvíjet.

Prosadil se jako umělecký fotograf a snímky 
jeho celoživotní vášně, alpských vrcholků, mu 
zajistily více než dvě desítky mezinárodních oce-
nění.

Huttigovy fotografie viděli lidé na výstavách 
například v Budapešti, Amsterdamu, New Yor-
ku či Chicagu. Fotograf pracoval delší čas i pro 
legendární americký armádní časopis Hvězdy a 
pruhy.

Po skončení války musel Huttig Chodov opustit 

a natrvalo se usídlil v podhůří Alp, kde si otevřel 
vlastní ateliér. Jako proslulého portrétistu ho vy-
hledávaly přední osobnosti Německa.  (mák)

Strážníci opět rozdávají 
reflexní pásky

Další várku reflexních pásek začali v těchto 
dnech rozdávat vybraným účastníkům silničního 
provozu chodovští strážníci. Pokračují tak v pro-
jektu Buďte vidět, přežijete.

„Projekt je zaměřen zvláště na chodce a cyk-
listy, kteří často v nevhodném tmavém oblečení 
při snížené viditelnosti vstupují do vozovky nebo 
se pohybují v její blízkosti,“ vysvětlil smysl dnes už 
tradiční akce velitel chodovské městské policie a 
preventista Ladislav Staněk.

Praktický reflexní prvek, který lze jednoduše 
upevnit na rukáv oblečení, tašku či kabelku, má 
za úkol upozornit především motoristy na člově-
ka za snížené viditelnosti.

Podle odborníků na dopravu je páska lehce 
dostupná a může pomoci předejít tragédii.

„Až do vyčerpání zásob je možné si pásky na 
požádání vyzvednout také ve služebně městské 
policie,“ poznamenal velitel.  (mák)

Chodov zateplil poslední dvě 
mateřské školy a jídelnu

Poslední dvě mateřské školy nechal zateplit 
Chodov. V minulosti se totiž zavázal, že postupně 
sníží energetickou náročnost všech svých budov.

Na řadu tak přišly školky v ulici Nerudova a 
Školní. „Nyní máme všechny budovy mateřských 

škol ve městě zateplené, včetně stacionáře Mate-
řídouška,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Zateplení tří propojených pavilónů školky 
v Nerudově ulici stálo 7,6 milionu korun, přičemž 
40 % částky tvořila dotace z Evropské unie.

Za práce na školce ve Školní město zaplatilo 
4,8 milionu korun, a také tady tvořila 40%  ev-
ropská dotace.

Novou zateplenou fasádu dostala také školní 
jídelna při ZŠ J. A. Komenského, kde se den-
ně stravují stovky žáků. Chodov vyšlo zateplení 
i s evropskou dotací ve výši 40 %  na 3,1 milionu 
korun. Všechny zmíněné projekty byly spolufi-
nancovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti 
v rámci Operačního programu Životní prostředí.  
 (mák)

Poděkování
Děkujeme starostovi Chodova a KASSu za 

pomoc a účast na 31. regionální výstavě 2017.
A to včetně pohárů a jejich předávání.
� ZO�ČSCH�Chodov

Chodov rozdělí organizacím 
statisíce korun

Rovných 450 tisíc korun si mezi sebou rozdělí 
chodovské organizace, které pravidelně pracují 
s dětmi a mládeží. Částku na návrh Výboru pro 
volný čas potvrdilo říjnové zastupitelstvo.

„Jako každý rok i letos se podařilo v rozpočtu 
najít finance pro tyto individuální dotace. Jejich 
vyplacení umožňuje výborné plnění rozpočtu,“ 
poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.

O peníze se podělí celkem dvacet nejrůzněj-
ších organizací. Volejbalisté, junáci, tanečníci, 
karatisté, hasiči, ochránci přírody a řada dalších.

Dotace poslouží například na nákup sportov-
ního materiálu a oblečení, údržbu travnatých 
hřišť, financování dopravy na mistrovské turnaje a 
úhradu startovného, soustředění dětí či pořízení 
výpočetní techniky.  (mák)
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Chodov si připomněl veterány

Den válečných veteránů, který připadá na 11. listopad, si  připomněl také Chodov. Stejně jako při nedávném státním 
svátku u příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu se tak v městském parku sešli představitelé 
města, armády, spolků a dalších organizací, aby uctili památku obětí válečných konfliktů.  |Foto: Martin Polák

Zhruba desítku popadaných vzrostlých stro-
mů, strženou střechu panelového domu v ulici 
ČSA a další drobnější škody za sebou zanechala 
vichřice, která se nedávno prohnala Chodovem. 
Naštěstí si ve městě nevyžádala žádná zranění či 
oběti na životech.

Obyvatele tak potrápily především výpadky 
elektřiny, v některých lokalitách trvaly prakticky 
celý den, jinde je lidé sotva zaznamenali.

Kromě zmíněných škod strhal vítr na koste-
le svatého Vavřince také několik střešních tašek. 
Starosta škody na městském majetku odhadl řá-
dově v desetitisících korunách.

Radnice měla rovněž připravenou evakuaci 
obyvatel poškozeného domu, nicméně nakonec 
nebyla potřeba.

„Byli jsme v přímém kontaktu s Krizovým štá-
bem Karlovarského kraje, podařilo se plně ob-
novit dodávky energií a naštěstí se vše obešlo 
bez obětí a zranění,“ poznamenal Patrik Pizinger 
s tím, že je třeba poděkovat všem, kteří se na 
likvidaci následků vichřice podíleli.

„Dík patří především chodovským dobrovol-
ným hasičům, profesionálním hasičům, Chotesu, 
městské a státní policii i ČEZu,“ vyjmenoval sta-
rosta.

Ten si zároveň postěžoval, že práci uvedených 
složek komplikovali zvědavci s mobily, kteří si vše 
natáčeli a nedbali příkazů zasahujících.  (mák)

Ve městě řádila vichřice

Následky řádění vichřice ve městě. |Foto: René FrčekAplikaci si za týden stáhly 
více než dvě stovky obyvatel 
Novou aplikaci Mobilní rozhlas, určenou pro 
chytré telefony a tablety, si za první týden 
oficiálního provozu stáhly více než dvě stovky 
obyvatel Chodova. Využili tak možnosti  získat 
jednoduchou a rychlou cestou řadu informací a 
zpráv o dění ve městě.

Největší čtenost mají takzvané víkendové tipy, 
které upozorňují na kulturní a sportovní  události. 
V aplikaci se objeví vždy v pátek  nebo ve čtvrtek, 
aby si lidé mohli naplánovat volný čas.

Podle statistik  jsou v popředí  zájmu čtenos-
ti také zprávy z města či nový pořad TV studia 
Chodov s názvem Téma týdne. K pověřeným 
osobám se rovněž dostaly první fotohlášky, které 
upozorňují na nešvary ve městě 

Aplikace se tak stala vedle tištěného městského 
zpravodaje, webových stránek, televizního kaná-
lu, neoficiálního facebooku dalším komunikačním 
kanálem, kterým radnice své spoluobčany infor-
muje. 

Získat Mobilní rozhlas je jednoduché. Umož-

ňuje to anonymní základní registrace v aplikaci, 
kde není nutná adresa, jméno, e-mail. Kdo však 
má zájem o bonusové zprávy a směrované in-
formace, například že v konkrétní ulici probíhá 
blokové čištění a hrozí odtah automobilu, může 
využít rozšířenou registraci. 

Aplikace je registrována na Úřadě pro ochranu 
osobních údajů a splňuje zákonem daná ustano-
vení. Město údaje nebude a ani nemůže používat 
k jiným účelům než pro potřeby aplikace. 

Mobilní rozhlas je určen jak pro Android, tak 
pro iOS a je zcela zdarma. Více informací včetně 
videoprezentace naleznete na www.mobilniroz-
hlas.cz.  (mák)

Poděkování
Společenství SVJ 684,5,6, zastoupené před-

sedou René Frčkem, děkuje starostovi Patriku 
Pizingerovi, jednateli Chotesu Rudolfu Pockla-
novi, hasičům, městské policii, Bytservisu a 
Alexandru Čižnárovi za pomoc při likvidaci 
následků vichřice, která poškodila střechu na-
šeho domu.  René�Frček�
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Velkoobjemový odpad
V souladu s plánem odpadového hospo-

dářství města Chodov dojde i v roce 2018 
k dalšímu snížení frekvence přistavování 
kontejnerů na velkoobjemový odpad. 

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou 
přistavovány ve čtyřech obdobích každý třetí 
měsíc na obvyklých stanovištích. Nádoby budou 
vyváženy třikrát týdně, aby nedocházelo k neú-
měrnému přeplňování.

Důvodů k těmto krokům je několik:
1. Je nutné plnit cíle plánu odpadového hospo-

dářství, tj. snížit objem velkoobjemového odpa-
du pod 50 kg na jednoho obyvatele. 

2. Zvýšit množství vytříděných složek z obsa-
hu odpadů, které se objevují ve velkokapacitních 
kontejnerech, a to především aby nábytek končil 
v kontejnerech na dřevo.

3. Úspora finančních prostředků - tímto opat-
řením by mělo dojít k úspoře cca 450 000 Kč.

4. Omezit výrazné zneužívání kontejnerů pod-
nikateli a obyvateli okolních obcí.    

I nadále platí, že do těchto kontejnerů nepatří 
stavební odpad. 

Z výše uvedeného plyne, že bude více využí-
ván sběrný dvůr, který je otevřen celý týden. 

Otevírací doba je po-pá od 7 do 19 hodin a 
so-ne od 7 do 11 hodin. 
� Ilona�Nehybová, správa majetku města

Harmonikáři slavili úspěch

Více než pět hodin muziky, zpěvu, ale i tance si mohli užít návštěvníci Kulturního a společenského 
střediska v Chodově. V sobotu 11. listopadu se tam totiž konala premiéra Velké harmonikářské pře-
hlídky (snímek nahoře).

Zaplněnému sálu (dolní fotografie) se představilo dvanáct účinkujících – jednotlivci i skupiny. Do 
Chodova tak na první ročník přehlídky přijel například Míra Zábranský, Ondra Římek či Ruda Tlustý. 
Vícečlenné soubory pak zastupovaly Čupr baby z Prahy či kapela Vesnická čtyřka. Podle atmosféry 
v sále a následných ohlasů se lidé velmi dobře bavili. „Tímto ročníkem jsme ve městě založili novou 
tradici a těším se, až se příští rok na podzim opět setkáme,“ uvedl na začátku akce starosta Chodova 
Patrik Pizinger. Po Plese seniorů se přehlídka harmonikářů zřejmě zařadí na seznam pořadů, které 
Kulturní a společenské středisko pro starší spoluobčany připravuje.  (mák)

Poděkování
Velmi děkujeme panu Ladislavu Staňkovi ze 

Střediska prevence kriminality při Městské po-
licii Chodov za efektivní, cílenou, odbornou, 
včasnou a příjemnou spolupráci, a to  jak  při 
přímé tematické  činnosti s dětmi, tak i při 
konzultační a poradenské činnosti s pedago-
gy.

Velmi si toho ceníme.
Za kolektiv ZŠ Vintířov ředitelka školy Mgr. 

Marcela�Kokešová

Vzpomínka
Dne 22. prosince 2017 uplyne 11 let, kdy 

naposledy vydechlo srdéčko našeho jediného 
syna Jiřího Anjela. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte si s námi.  Děkují�rodiče

Svatá Barbora, patronka 
nejen horníků

Podle legendy byla krásnou dcerou bohatého 
kupce Diascura, žila na počátku 3. století v Ni-
komédii (dnešní Turecko). Otec Barbořin byl 
zapřísáhlý nepřítel křesťanů. V úmyslu chránit ji 
před vlivy „špatného světa a nápadníky zavřel ji 
do věže. Přesto jeden ze sloužících – tajný křes-
ťan – obrátil Barboru na víru. Když se o tom otec 

dozvěděl, chtěl, aby se dcera víry zřekla. Když 
odmítla, ze vzteku jí uťal hlavu mečem. V té chvíli 
vyšlehl z jasného nebe blesk a otce usmrtil. Pří-
běh panny mučednice pochází pravděpodobně 
až ze 7. století, přesto se zrozená dívka připojila 
k nejuctívanějším světcům, což dokládají stovky 
kostelů a kaplí nesoucích její jméno.

Svatá Barbora je patronkou mnoha řemesel a 
povolání, z nich nejvýznamnější jsou horníci, již jí 
zasvětili mnoho kostelů – nejznámější je chrám 
sv. Barbory v Kutné Hoře. 4. prosince nechávali 
horníci v dolech hořet ve štolách přes noc kaha-
ny na ochranu před smrtí a úrazy – Barbořino 
světlo.  ( jm)

Svatá Barbora.  |Foto: Martin Polák
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Kulturní servis

Zapojení školy do projektu Hrdá škola

Žáci 9.B přihlásili naši školu do nekomerčního 
projektu Hrdá škola, jehož cílem je prožít rok ve 
škole jinak. Na každý měsíc je naplánovaná ně-
jaká zajímavá akce, k níž se můžeme jako škola 
připojit. V měsíci říjnu jsme se připojili k Meziná-
rodnímu Suit up dnu, v rámci nějž jsme se „hodili 
do gala“. V říjnu jsme zároveň a trochu tak „navíc 
– tzn. z vlastní inicitativy“ uspořádali halloween-
ský den.
Krajské kolo stolního tenisu

I v letošním finále krajského kola ve stol-
ním tenisu nás bylo vidět. Děvčata - Mar-
tina Hubená a Terezka Smutná - vybojo-
vala 2. místo a kluci ve složení Lukáš Boči, 
Josef Ludrovský a David Neškrabal místo 3. 
Gratulace a poděkování za reprezentaci školy. 
 Mgr.�Miloš�Volek

ZŠ J. A. Komenského

ZŠ Školní ulice

Hledáme učitele Aj 
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 

s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku 
Aj převážně na II. stupni ZŠ, dále přijme učitele/
ku především pracovních činností a učitele/ku 
fyziky.  Další informace na tel. 352352290 nebo 
u ředitele školy.�Mgr.�Milan�Kovářík, ředitel školy

Akce školy
Žáci prvního stupně pokračují v besedách 

s panem Staňkem na téma Notes strážníka Pavla.
Žáci druhého stupně také besedují, tentokrát 

s panem Pospíšilem na témata Šikana, Láska, 
vztahy a sex, Skrytá nebezpečí internetu, Mo-
derní je nekouřit. Besedy jsou pro žáky zajíma-
vé, často diskuse pokračuje i o přestávce. Naši 
deváťáci pokračují v aktivitách zaměřených na 
volbu povolání. Třídní učitelé připravují na každý 
měsíc exkurzi do místních firem, aby žáci vidě-
li provoz a především náplň práce jednotlivých 
oborů. V listopadu navštívili například sklárnu 
v Novém Sedle.

Více informací o akcích školy naleznete na 
našich webových stránkách na adrese http://bio-
grafsolni.cz/zs2chodov/aktuality-stranka/ nebo 
http://biografsolni.cz/zs2chodov/sborovna-3/
akce/
Vietnam – brána do Indočíny

V úterý 14. 11. žáci 5. až 9. ročníku zhlédli velmi 
pěkný a poučný pořad o krásách Vietnamu. Žáky 
velmi zaujal a dozvěděli se mnoho informací o 
této krásné zemi. Už se těšíme na další pořad od 
cestovatelů z programu Svět kolem nás.
EVVO

Stále pokračují naše sběrové akce. Sbíráme 
víčka od PET lahví, staré oděvy a hračky, baterie, 
staré mobilní telefony a drobné elektrospotře-
biče, které jsou na baterie. Nebojte se zapojit a 
noste do sborovny druhého stupně.
� Mgr.�Arnoštka�Fedorková

Podzim si opravdu užíváme
V sobotu, 14. 10., jsme po obědě s rodiči vyra-

zili na louku, kde jsme hromadně pouštěli draky. 
Není krásnější pohled na podzimní oblohu, než 
je velký počet různobarevných draků na pozadí 
azurové modře.

Bylo to báječné odpoledne plné úsměvů. Ně-
které děti přišly s celou rodinou, jiné jen s ma-
minkou či s tatínkem. Všichni jsme se ale báječně 
bavili. Troufám si tvrdit, že 16 žáků z celkového 
počtu 27 je na sobotní odpoledne opravdový 
úspěch.

S podzimem jsme ale ještě neskončili! Velmi 
přívětivé počasí nás zlákalo, abychom v úterý 
obětovali matematiku a český jazyk a šli tvořit 
pod volnou oblohu do městského parku. Mlhavé 
dopoledne vytvořilo zajímavou tvůrčí atmosféru 
a tak jsme zdobili stromy nabarvenými listy i trav-
natou plochu různými objekty ze spadaného listí. 
Moc jsme si to užili!� Mgr.�Miroslava�Exnerová

Chodos v novém kabátě

KASS modernizuje své kino
Další krok k modernizaci kina chystá Kulturní 

a společenské středisko (KASS) v Chodově. Už 
v průběhu prosince tak budou mít jeho návštěv-
níci k dispozici vylepšenou 3D technologii.

„Pořídili jsme nové promítací plátno, které má 
na rozdíl od toho stávajícího podstatně větší od-
razivost světla. Divák si z tohoto důvodu užije 
lepšího a jasnějšího obrazu i při projekcích ve 3D 
formátu,“ popsal jednatel KASSu Jiří Spěváček.

„Mnohem příjemnější a pohodlnější bude sa-
motné sledování 3D filmů, při němž budou po-
užity nové, lehoučké brýle, ve kterých už není 
původní poměrně těžká elektronika,“ doplnil jed-
natel.

Brýle bude možné zakoupit v pokladně kina za 
příjemných 20 korun. Tyto brýle si pak může kaž-
dý návštěvník odnést domů a brát na každé dal-
ší 3D představení. Novinkou budou také dětské 
brýle velikostně vyhovující nejmenším divákům.

„Celá změna pomůže i při rychlosti odbavení 
u vstupu do kinosálu a následném odchodu di-
váků z kina, kdy už nemusí odevzdávat brýle po 

skončení představení. Z našeho personálního a 
hygienického hlediska je tato novinka také příno-
sem, jelikož není potřeba myčky na brýle,“ uvedl 
Jiří Spěváček.

Kvalitnější projekce se lidé dočkají už při pokra-
čování vesmírné ságy Star Wars, které kino uvede 
14. prosince v 17 a 19.30 hodin.  (mák)

Chodos Chodov, s. r. o., spouští nové webové stránky.  (PI)

Již od 
1. 12. 2017
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Bezbariérový vstup do budovy školy
Škola v termínu od 1. 7. – 30. 9. 2017 reali-

zovala projekt Bezbariérový vstup do budovy 
GaSOŠ Chodov. V rámci projektu byla vybu-
dována venkovní nájezdová rampa a vnitřní 
elektrická plošina do přízemí budovy školy. 
Celková částka realizace projektu dosáhla výše 
568 196 Kč.

Nadace ČEZ poskytla na uvedenou akci na 
základě Smlouvy o poskytnutí nadačního pří-
spěvku č. OS 02_17 částku ve výši 500 000 Kč. 
Zbývající část byla kryta z rozpočtu školy.
Slavnostní otevření proběhla 16. 11. 2017 v 15.00 
hodin za přítomnosti zástupců Nadace ČEZ, 
města Chodova, zřizovatele a dodavatele.

Národní divadlo a první republika
Třída PEG3 se vydala na exkurzi do historic-

kých prostor Národního divadla. Že se jednalo 
o nevšední prohlídku divadla, svědčí i výčet za-
jímavých míst, která naši žáci navštívili - hledi-
ště s galeriemi, jeviště s Hynaisovou oponou, 
foyer s bustami herců a významných osobnos-
tí. Kochali se též malířskou výzdobou od Bro-
žíka a Alše, podívali se na terasu pod trigami 
a nezapomněli ani na základní kameny. 

Usednutí do červených sedadel „Zlaté kap-
ličky“ a uvědomění si, že tudy šly dějiny, zpo-
malilo dech každému z účastníků.

Druhou zastávkou byla výstava 13 komnat 
první republiky, jež se konala v Tančícím domě. 
V jednotlivých tematických sekcích se tak žáci 
„setkali“ s V+W, Emou Destinovou, viděli fot-
balovou legitimaci Vlasty Buriana, plakáty a fo-
tografie hvězd stříbrného plátna - Anny On-
drákové a Adiny Mandlové a dalších neméně 
známých a významných osobností.

Součástí výstavy byly i kostýmy ze seriálů 
– Saturnin, První republika a Četnické humo-
resky. Celou exkurzi pak účastníci završili vý-
stupem na vyhlídkovou terasu Tančícího domu 
a obdivovali krásy Prahy.
Dílna středověkého písaře

Na vzdělávací program do Muzea v Chebu 
se vydali žáci třídy G2. Kromě toho, že se do-
zvěděli mnoho zajímavých informací o nejstar-
ších řemeslech na území našeho kraje, si též 
osvojili znalosti z oblasti řemesla písařského.    
V krátké přednášce byli seznámeni s původem 
písařů, jejich vybavením ve skriptoriích a podo-
bou psacích potřeb.

Pak se všichni žáci proměnili ve skutečné pí-
saře a sami si vyzkoušeli psaní a kresbu ilumi-
nací husím brkem a tuší.

Za svou snahu byli odměněni sladkostmi, 
a protože se paní průvodkyni naše skupina za-
líbila, nemohla třídu neprovést muzeem.

Naši písaři se tak podívali do pokoje, v němž 
byl zavražděn Albrecht z Valdštejna, a prohlédli 
si, kromě jiného, i vypreparovaného koně právě 
zmíněného vojevůdce.  Bc.�Jitka�Čmoková

Gymnázium & SOŠ Chodov

Dýňový den
Tak opět tu byl poslední den před podzimními 

prázdninami a nás čekal tradiční projektový „Dý-
ňový den“. Letos nám počasí příliš nepřálo, proto 
jsme celý den strávili ve škole.

Vůbec jsme toho ale nelitovali. Čekalo na 
nás velké překvapení. Kromě vyřezání a zdobe-
ní dýně jsme si upekli i vynikající dýňový koláč. 
Nikdo z nás nevěřil, jaká dobrota se dá z dýně 
upéct.

A jestli nevěříte ani vy, tak si dýňový koláč 
upečte, určitě si také pochutnáte. Žáci�III.�třídy
Ekologický podzim

Podzimní měsíce byly ve znamení ekologické 
výchovy. Ve škole proběhla v rámci „recyklohraní“ 
přednáška „Tonda obal“ s tematikou třídění od-
padů.

Děti si zopakovaly pravidla pro jejich třídění a 
dozvěděly se nové informace o recyklaci plastů 
a jejich dalším využití. Žáci 1. stupně se zúčast-
nili výjezdu na školní ekologický statek do Che-
bu a páťáci absolvovali exkurzi do ostrovského 

Stolní tenis
Dne 31.10. 2017 se konalo okresní kolo ve stol-

ním tenise družstev v kategorii ml. žáků. Turnaje 
se zúčastnili žáci  7. A ve složení Staněk Pavel, 
Schulz Jan a Šarišský Roman. Po postupu ze své 
skupiny těsně nepostoupili do finále, a hráli tak 

ZŠ Husova ulice

o 3. místo, které s přehledem vybojovali. 
Burza hraček

I v letošním roce uspořádali členové žákovské-
ho školního parlamentu při ZŠ Husova ulice bur-
zu hraček. Na burze se to hemžilo medvídky, 
panenkami, plyšáky, knížkami i stavebnicemi. 
Opravdu bylo z čeho vybírat. Získané peníze 
budou věnovány chodovskému stacionáři Mate-
řídouška.
Halloween v ŠD

Stejně jako loni, tak se i letos sešla začátkem 
listopadu  v naší družině spousta strašidel, aby 
si spolu zařádila a zasoutěžila. Pozadu nezůstaly 
ani p. vychovatelky a také ony statečně navlékly  
kostým strašidel. Moc jsme si to užili. 
Hledáme

Přijmeme na poloviční úvazek (0,5) asistenta 
pedagoga na 1. stupeň ZŠ.

Informace podá na tel. 352  352 390 ředitel 
školy.

Přejeme všem krásné Vánoce, bohatou nadíl-
ku a úspěšné vykročení do nového roku.

Další informace o životě na naší škole najdete 
na stránkách www.zs3chodov.cz.

 Mgr.�Lenka�Hrušková

ekocentra. Oba výjezdy dětem zprostředkovaly 
pohled na život zvířat.

Celý podzim jsme sbírali suché pečivo, které 
v prosinci tradičně předáme lesníkům.
Nabídka pracovních míst

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Soko-
lov, příspěvková organizace, přijme pro šk. rok 
2017/2018 na částečný úvazek  učitele/ku AJ 
s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. 

Informace: 
osobně 
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov 
telefonicky:  
352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem:  info@zschodov-nejdecka.cz 
� Mgr.�Iva�Jurnečková

ZŠ Nejdecká ulice

Žáci se v rámci ekologické výchovy seznámili s životem zvířat.  |Foto: ZŠ Nejdecká
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Perličky z činnosti MP Chodov
Na pořádný malér si zadělal 41letý muž, který 

se rozhodl si na pěší zóně v městské kašně vymýt 
přípravkem na nádobí svou jídelní misku. Čistící 
přípravek se dostal na vodní hladinu, zde napě-
nil a znehodnotil celou vodní plochu i filtrační 
a napouštěcí soustavu. Jeho počínání si povšimlo 
několik svědků a muž se dal na útěk. Po chvíli byl 
však zadržen přivolanou hlídkou městské policie. 
Nyní se bude zpovídat ve správním řízení.

Nedostatky dle živnostenského zákona 
a obecně závazné vyhlášky města byly odhaleny 
při namátkové kontrole strážníků městské poli-
cie v jedné z provozoven restauračního zařízení 
v ul. Tovární. Tam, kde neustále dochází k rušení 
nočního klidu hlasitou hudební produkcí, nebo 
ke zvýšeným počtům výjezdů policejních hlídek 
z důvodu narušování veřejného pořádku, budou 
kontroly nadále probíhat.

Kuriózní a úsměvnou situaci řešili strážníci v ul. 
ČSO, kdy v poklidné sobotní odpoledne oznámila 
telefonicky rozhořčená starší paní, že nějaký ne-
známý muž jí pozvracel kýbl na odpadky.

Celá situace se postupným šetřením posléze 
vysvětlila přímo na místě před bytem oznamova-
telky, kde došlo k souhře náhod. Oznamovatelka 
byla totiž telefonicky domluvena se svým man-
želem, že po příchodu domů má zazvonit a ona 
mu připraví za dveře kýbl s odpadky na vynesení.

Tou dobou však do vchodu dorazil soused, 
který se vrátil z restauračního zařízení notně 
podroušen a spletl si svůj byt o jeden vchod, ale 
trefil patro. Zazvonil s provinilým svědomím, že 
nebyl celou noc a následné dopoledne doma, 
a ztěžklým jazykem si připravoval promyšlenou 
výmluvu.

Dveře se však jen pootevřely a ženská ruka vy-
strčila koš na odpadky a dveře se zase zavřely. 
Muž si pamatoval na manželčiny výčitky, když 
v minulosti znečistil domácí toaletní mísu, a ve 
smířlivém gestu přijal tento trest jako spravedlivý, 
objal na schodišti před bytem kýbl a vyprázdnil 
do něho celý obsah svého špatného svědomí.

Paní v bytě za dveřmi uslyšela podivné zvu-
ky ze schodiště, a tak dveře otevřela a s úžasem 
hleděla na úplně cizího chlapa, který jí zvrací do 
kýble na odpadky. Okamžitě volala policii. 

Se žádostí o pomoc se obrátila oznamova-
telka z ul. ČSM na tísňovou linku strážníků s tím, 
že za dveřmi svého bytu má svou sestru, která 
se zdá být v podnapilém stavu a snaží se dostat 
k sestře na nezvanou návštěvu. Na místo se do-
stavila hlídka, která však na chodbě domu před 
dveřmi oznamovatelky nalezla ležící ženu, která 
mezitím upadla do bezvědomí. Na místě byla 
ženě okamžitě poskytnuta neodkladná první po-
moc a zároveň byla přivolána záchranná služba.
Zábavní pyrotechnika

Chtěli bychom připomenout zvláště dětem 
a jejich rodičům, že vzhledem k blížícím se osla-
vám nového roku bude v prodejní nabídce opět 
i tzv. „zábavní pyrotechnika“.  Ta je však zába-
vou pouze za dodržení bezpečnostních pravidel 
a její použití nevhodnou formou a při porušení 
bezpečnostních pravidel má za následek vážné 
úrazy a škody na majetku. Doporučujeme rodi-
čům dětí, aby je v zájmu ochrany života a zdraví 
o této skutečnosti řádně poučili. 

Přejeme Vám za kolektiv městské policie šťast-
né a klidné prožití vánočních svátků.
� Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

Městská policie Chodov

Souhrn jednotky PO
Letošní říjen byl oproti velmi klidnému loňsku, 

velmi náročný. Jednotka vyjížděla ke třiceti udá-
lostem.  Ve třech případech se jednalo o požár 
(osobní vůz na D6 u Louček, objekt bývalé pe-
kárny Pekosa v ulici ČSM, pohotovost na zbrojni-
ci při požáru v sokolovské chemičce).

Požáry se obešly bez zranění, ale škody byly 
vysoké. Významně narostl počet dopravních 
nehod, těch bylo celkem 12. Jen na dálnici D6 
zasahovala jednotka 5x, 2x u Tatrovic, 1x v Cho-
dově, 2x ve Vintířově, 1x v Mírové, 1x u Božičan. 
Bohužel zde naše statistiky zaznamenaly kromě 
vysokých škod na majetku i šest zraněných osob, 
které musely být předány do péče zdravotníkům, 
bohužel jedna osoba zemřela. Byly zaznamená-
ny hned dvě železniční nehody (železniční pře-
jezd za Božičany – střet osobního vozu a vlaku, 
střet vlaku a osoby na vlakovém nádraží v Cho-
dově), které si vyžádaly jeden lidský život a jedno 
zranění.

Všechny nehody byly řešeny ve spolupráci 
s profesionálními hasiči a dalšími složkami IZS. 
Statistiky ovlivnil i orkán Herwart, který zasáhl 
celou ČR včetně Karlovarského kraje. Kromě vel-
kých škod si v Chodově naštěstí nevyžádal žádné 
zranění ani úmrtí. Zásahů spojených s orkánem 

bylo 6, nicméně při každém výjezdu byly evi-
dovány tzv. násobné další události. Šlo nejčastěji 
o odstraňování padlých stromů, střech jak v Cho-
dově, tak v jeho okolí (dálnice D6, Božičany, Vře-
sová). Nejsložitější zásah byl zaznamenán u str-
žené střechy panelového domu v ulici ČSA. Díky 
úzké spolupráci s vedením společenství vlastní-
ků, vedením města Chodova, CHOTES Chodov, 
s.r.o., kolegy profesionálními hasiči ze Sokolova a 
chemických závodů byla situace poměrně rychle 
vyřešena. Pracovníky krizového řízení a vedení 
města byla připravena případná evakuace. Další 
technické zásahy zejména při nouzových otevře-
ních bytů (ulice Luční, Jiráskova, Tyršova) si vy-
žádaly tři zraněné osoby, které byly předány do 
péče zdravotníkům.

Dva zásahy se týkaly záchrany zvířat, srnka 
z Chodovského potoka a kočka ze stromu v ulici 
Lesní. Došlo také ke třem únikům ropných látek 
v ulici Boženy Němcové, v Mírové a v Tatrovicích. 
Byl prověřen únik plynu v ulici Zahradní u ma-
teřské školy. Ten se nakonec nepotvrdil, hasiči 
společně s odborníky z plynárenské pohotovosti 
únik vyloučili. Stihla se také odborná příprava pro 
obsluhy motorových řetězových a rozbrušova-
cích pil na stanici v Sokolově.
Informace SDH

V říjnu proběhlo poslední kolo Karlovarské ligy 
mládeže, zároveň Karlovarský pohár mužů, žen 

a dorostu a pohár hejtmanky v požárním útoku 
u Varyády v Karlových Varech. Náš sbor repre-
zentovala všechna družstva kromě dorostu. Muži 
obsadili 7. místo v hodnocení soutěže. Ženy 
v samostatné soutěži vybojovaly druhé místo, 
nicméně získaly Karlovarský pohár za nejrychlejší 
naplnění prvního terče. Družstvo mladších žáků 
ve stejné disciplíně v samostatné soutěži obsa-
dilo 2. místo. V celoroční soutěži Karlovarské ligy 
obsadilo také krásné druhé místo.

Družstvo starších žáků obsadilo v samotné 
soutěži 5. místo, nicméně si od předchozího 
ročníku polepšilo a v celkovém umístění ligy 
mu zaslouženě patří 3. místo. V rámci přeshra-
niční spolupráce s německými partnery z Oel-
snitz proběhlo společné setkání mladých hasičů 
z obou měst. Společně navštívili profesionály 
v Sokolově a v chemických závodech. Zde pro-
běhly přednášky a exkurze včetně praktické 
ukázky zásahu při likvidaci nebezpečných látek. 
Tímto děkujeme kolegům z Hasičského záchran-
ného sboru Karlovarského kraje, stanici Sokolov 
a stanici chemických závodů. 

Chodovští hasiči budou opět v roce 2018 or-
ganizovat již tradiční Hasičský ples. Termín byl 
stanoven na sobotu 10. února 2018 a bude se 
konat tradičně ve velkém sálu KaSS v Chodově.

Závěrem děkuji všem chodovským hasičům za 
náročnou práci a všem sportovním kolektivům 
za vynikající reprezentaci.
Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Hasiči při zásahu u dopravní nehody v Mírové. |Foto: SDH Chodov
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Součástí každého města jsou domy jeho 
obyvatel. V 19. století došlo k tomu, že se 
objevila nová vrstva obyvatel, která si mohla 
stavět bohatší a výraznější domy než většina 
ostatních. 

Šlo o továrníky, majitele dolů, velkostatkáře a 
další, kteří nahradili obyčejné městské a vesnické 
domky velkolepými vilami. K takovému rozvoji 
došlo i v Chodově a několik vil, reprezentujících 
bohatství svých stavitelů a dědictví (nejen) prů-
myslové revoluce, bychom mohli najít v zástavbě 
města před druhou světovou válkou. Bohužel, 
mnoho z nich bylo zbořeno v době asanace 
starého Chodova v 60. a následně v 70. letech 
20. století. My si dnes představíme dvě z nich, 
které spojuje mimo jiné i přátelství jejich stavitelů 
a majitelů.

První, a dodnes zachovaná, je vila chodov-
ského továrníka Antona Langera. Ten pocházel 
z krušnohorských Vejprt a od roku 1885 se podí-
lel společně s Karlem Fenklem na vedení porce-
lánky „Richter, Fenkl & Hahn“ jako její obchodní 
ředitel. Byl velmi aktivní v mnoha organizacích, 
desítky let byl členem městské a krajské rady, 
podporoval štědrými finančními dary chodov-

ské spolky a velkou sumou přispěl také na re-
konstrukci kostela sv. Vavřince, kde jej připomíná 
jedno z vitrážových oken. V roce 1888 si nechal 
v Chodově vystavět vilu, ve které dnes sídlí Dům 
dětí a mládeže „Bludiště“. V této vile také roku 
1908 zemřel ve věku 61 let, pohřben však byl ve 
svém rodném městě, ve Vejprtech.

Vlastivěda sokolovského okresu z roku 1898 
popisuje vilu takto: „Vila Langer z roku 1888, 
patřící majiteli továrny Antonu Langerovi, je co 
do velikosti a vkusnosti vybavení první a nejho-
nosnější obytnou budovou v Chodově. Vstou-
píte-li do domu bočním portálem (hlavní portál 
se otvírá jen zřídka) za chladného zimního dne, 
ucítíte okamžitě proud příjemného tepla, neboť 
všechny místnosti jsou vytápěny teplou vodou. 
Již schodiště s nádhernými stropními malbami a 
půvabnými svazky květů (vypěstovaných ve skle-
níku u domu) působí velmi příjemným a zároveň 
pansky noblesním dojmem. Za zvláštní zmínku 
stojí pozoruhodná a s velkou vytrvalostí, odbor-
nou znalostí a finanční obětavostí shromážděná 
sbírka paroží, jež obsahuje téměř samé kuriozity 
a s níž se majitel rád pochlubí a podá k ní patřič-
ný výklad. Za vidění stojí také veliký, s úzkostlivou 

pečlivostí udržovaný park, který vilu obklopuje. 
Hned zjara ohromí zahrada návštěvníka pan-
ským vjezdem, krásnými květinovými záhony, 
vzácnými dekorativními keři, čistými pěšinami a 
tichými odpočívadly.“

Významnou součástí vily byl tedy přilehlý park, 
rozkládající se na pozemcích dnešních škol v uli-
cích Smetanova a Školní. V tomto parku také 
stál velký zděný lovecký pavilon, který továrník 
Langer se svou rodinou využíval k pořádání ta-
nečních zábav. Bohužel, tento pavilon se nedo-
choval. Obdivovat však můžeme původní výzdo-
bu interiéru vily – nádherné schodiště, štukové 
ozdoby a velkolepé místnosti. Těžko uvěřit, že tak 
velký dům obývala jen jedna rodina.
Vilu připomínají už jen tři stromy

Druhou vilovou stavbou, prakticky na dohled 
od Langerovy vily, byl dům chodovského to-
várníka a starosty Karla Fenkla. Ten stál v  roce 
1883 u zrodu továrny na porcelán „Richter, Fenkl 
& Hahn“ a o dva roky později se stal jejím ředi-
telem.

Dlouhá desetiletí ji vedl společně s Antonem 
Langerem, se kterým jej pojilo hluboké přátelství. 

Stejně jako Anton Langer byl i Karel Fenkl aktivní 
v mnoha chodovských spolcích, dlouhá léta byl 
náčelníkem místního sboru dobrovolných hasičů. 
V roce 1890 se stal starostou a pod jeho vedením 
byl Chodov v roce 1894 povýšen na město. Bě-
hem jeho působení byly nově vydlážděny ulice 
a dochází k velkému stavebnímu a průmyslové-
mu rozvoji města. Z jeho vlastních prostředků byl 
v roce 1895 založen městský park. Po odchodu 
z funkce, v roce 1900, byl jmenován čestným ob-
čanem města.

Jeho vila byla krásná, historizující budova, která 
stávala na místě prvního věžového domu v Podě-
bradově ulici. Dnes tuto vilu a její zahradu připo-
mínají jen tři stromy, původně vysazené u plotu. 
Vilu obývala rodina prvního chodovského starosty 
až do konce druhé světové války a bohužel se tato 
nádherná vila stala jednou z prvních staveb, které 
byly zničeny, aby uvolnily místo novému, rychle se 
rozvíjejícímu městu v 60. letech.

Dvě vily, dva různé osudy. Jedna byla zničena 
a v novém Chodově ji nic nepřipomíná, druhá se 
stala významnou historickou budovou a je prá-
vem chloubou našeho města.
� Miloš�Bělohlávek, městský historik

Vila Fenkl. |Foto: archiv Miloše Bělohlávka Vila Langer. |Foto: archiv Miloše Bělohlávka

Honosné vily už zmizely
18 19Historie Historie



20 21Informační servis Informační servis



1. 12. (pá) 17 h, 2.-3. 12. (so-ne) 19.30 h
KVARTETO /93/
Premiéra / Komedie / ČR
Poněkud nesourodá čtveřice spolu zažívá na cestě za svou 
nejsvobodnější skladbou řadu humorných situací, ale i ne-
dorozumění. 
Přístupné od 12 let, Vstupné 125 Kč

1. 12. (pá) 19.30 h
7 ŽIVOTŮ /123/
Premiéra / Akční sci-fi thriller / USA, VB, Fr
V přelidněném světě, kde je zákonem povoleno mít pouze 
jednoho potomka, se ukrývá sedm identických sester. Za 
pomoci jejich dědečka, který je vychovává, se jim daří tuto 
skutečnost před světem mnoho let skrývat…  tajemství však 
nelze udržet věčně. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

2. 12. (so) 15 h
MY LITTLE PONY FILM
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

2.-3. 12. (so-ne) 17 h
PADDINGTON 2 /103/
Premiéra / Rodinná komedie / VB, Francie
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou 
Brownových a je oblíbeným členem místní komunity. Aby 
mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám své 
tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne, 
když je tento dárek ukraden.. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

3. 12. (ne) 15 h
ESA Z PRALESA /97/
Animovaný / Francie
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho 
hrudi bije statečné srdce tygra. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

4. 12. (po) 19.30 h
VŠECHNO NEJHORŠÍ /96/
Horor / USA
Všechno nejhorší si stejně jako klasika Na Hromnice o den 
více nebo Na hraně zítřka pohrává s časovými paradoxy 
a nešťastnou hrdinkou, která by se klidně rozkrájela, jen 
kdyby ráno po probuzení uviděla jiné datum… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

úterý 5. 12. v 10 h - dopolední kino
CUKY LUKY /111/
Komedie / SR
Přístupné. Vstupné 50 Kč

5. 12. (út) 19.30 h
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK /113/
Drama / ČR
Třetí film Zahradnictví s názvem Nápadník se odehrává na 
samém konci let padesátých. Je příběhem lásky, tentokrát 
lásky milenecké. Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dět-
mi, poznamenanými válkou a komunistickým převratem. 
Nápadník s tragikomickým nadhledem obkresluje ostrou 
zlomovou linii mezi předválečnou a poválečnou generací. 
Přístupné. Vstupné 125 Kč

Kino Malá scéna Chodov 6. 12. (st) 19.30 h
SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ /104/
Mysteriózní krimi / USA, VB
V 50. letech je život v prosluněném středoamerickém měs-
tečku Suburbicon bezstarostný a idylický. Malebné domky 
s upravenými trávníky jsou dokonalým místem pro šťastné 
rodiny. A taková je i rodina Gardnera Lodge. Tedy alespoň 
navenek… 
Přístupný od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

7. 12. (čt), 9. 12. (so) a 10. 12. (ne) 17 h
PŘÁNÍ K MÁNÍ /106/
Premiéra / Rodinná vánoční komedie / ČR
Příběh o třech dětech, které dostanou tři kouzelná přání. 
Využijí kouzla správným způsobem a zabrání, aby se do-
stala do rukou zámožného hoteliérova synka? 
Přístupné. Vstupné 110 Kč

7.-8. 12. (čt-pá) 19.30 h
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH /116/
Premiéra / Komedie / USA
Amy, Carla a Kiki, matky na tahu... Tentokrát o Vánocích:-)  
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

8. 12. (pá) 17 h, 9. 12. (so) 19.30 h
LIGA SPRAVEDLNOSTI 3D
Akční dobrodružné sci-fi / USA
Film režiséra Zacka Snydera, natočený na motivy komiksů 
z vydavatelství DC Comics o stejnojmenném superhrdin-
ském týmu. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

9. 12. (so) 15 h
MAXINOŽKA /91/
Animovaná komedie / Fr, Gb
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, 
aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného tatínka, jen 
aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž! 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

10. 12. (ne) 15 h
PŘÍŠERÁKOVI /96/
Animovaná komedie /Německo, VB
Rodina monster se vydává po stopách čarodějnice s jedi-
ným cílem: přinutit ji, aby odčarovala prokletí a vrátila jim 
lidskou podobu. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

10. 12. (ne) 19.30 h
THOR: RAGNAROK 3D /130/
Akční dobr. fantasy / USA
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého 
mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem, 
aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

11. 12. (po) 19.30 h
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH /116/
Premiéra / Komedie / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

12. 12. (út) 19.30 h
KVARTETO /93/
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné od 12 let, Vstupné 125 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

2.-3. 12. (so-ne) 17 h, 16. 12. (so) 15 h, 29. 12. (pá) 15 h
PADDINGTON 2 /103/
Premiéra�/�Rodinná�komedie�/�VB,�Fr
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových a je oblíbeným členem místní 
komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám své tety Lucy, začne pracovat. 
Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento dárek ukraden..
Přístupné,�česky�mluveno.�Vstupné�110�Kč

21. 12. (čt) 19.30 h, 22. 12. (pá) 17 h, 27.-28. 12. (st-čt) 19.30h
ŠPINDL /98/
Premiéra�/�Komedie�/�ČR
Tři sestry v ní vyrážejí na hory do zasněženého Špindlerova Mlýna, aby si užily dámskou jízdu. A bude 
to možná větší jízda, než samy čekaly. Filmu vévodí hrdinka v podání Anny Polívkové, která svým 
milostným trablům čelí s velkou dávkou ironie a suchého humoru. 
Přístupné�od�12�let.�Vstupné�125�Kč

26. 12. (út) 17 h, 28. 12. (čt) 15 h
FERDINAND 3D /99/ 
Premiéra�/�Animovaná�dobrodružná�komedie�/�USA
Ferdinand je velký býk s velkým srdcem. Je to roztomilé, leč trochu nešikovné, až groteskně 
působící stvoření, které ale neznalí lidé považují za nebezpečné a zuřivé monstrum.
Přístupné,�česky�mluveno.�Vstupné�130/150�Kč

14. 12. (čt) 17 h a 19.30 h, 15.-16. 12. (pá-so) 19.30 h, 
17. 12. (ne) 17 h, 18. 12. (po) 19.30 h, 26. 12. (út) 19.30 

h, 27. 12. (st) 17 h, 30. 12. (so) 19.30 h
 Přístupné, česky ml. Vstupné 150/130 Kč

7. 12. (čt), 9. 12. (so) a 10. 12. (ne) 17 h, 
16. 12. (so) 17 h, 28. 12. (čt) 17 h 

Přístupné. Vstupné 110 Kč
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1. 12. (pá) 15.30 h 
Staroměstský advent 
Staroměstská ulice

3. 12. (ne) 15 h
Mikulášský koncert ZUŠ 
společenský sál

9. 12. (so) 9.30 h 
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál

10. 12. (ne) 14 h 
Čiperkové
společenský sál

22. 12. (pá) 8-18 h 
Vánoční trhy
Staroměstská ulice

22. 12. (pá) 15-18 h 
Staroměstský advent
Staroměstská ulice

KASS ChodovTV Studio Chodov

Městská galerie v DDM Bludiště
2. 12. (so) 14 h
Krajiny a zátiší
Vernisáž výstavy obrazů Jana Mrázka. O hudební doprovod 
se určitě skvěle postarají pánové Jiří Dolanský (klávesy) a 
Radek Svoboda (housle). Výstava bude probíhat ve dnech 
5., 6., 7., 12., 13. a 14. prosince 2017 od 10 – 12, 13 – 17 hodin.

DDM Bludiště Chodov
2. 12. (so) 11 h
Taneční soutěž - Mia league Chodov Preliminari
Obtížnost - Professional i Hobby. Typ soutěže - One in 
group. Small Groups. Groups. O pohár. Bližší informace 
vám poskytne Zuzana Šimková na tel. 731 111 019.
e-mail: ddm-chodov@mybox.cz
www.detifitness.cz/events/sign-detail/252?variation=cs
sportovní hala

5. 12. (út) 
Mikulášská nadílka
Čert, anděl a Mikuláš předají dětem vaše balíčky. Trénujte 
básničky a písničky.
Nutno zajistit předem časové vstupenky, v kanceláři denně 
od 10 – 18 h, v pátek do 16 h. Vstupné: 20 Kč za dítě.

1.-13. 7. 2018
Za sluníčkem, na výlety, objevíme nové světy 
- Lhenice 2018
Letní tábor pod vedením p. Libušky Heroldové. Těšíme se na 
zvídavé děti, které si s námi budou v létě hrát. Přihlášky si 
včas vyzvedněte v kanceláři DDM Bludiště.
KDE:  Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid  VĚK DĚTÍ: 6-10 let
CENA:  5.500 Kč, (záloha 2.000 Kč, doplatek do 31.5.2018).
V ceně je doprava, ubytování, strava 5x denně, pitný režim, 
pedagogický doprovod, výlety, odměny do soutěží…
NÁPLŇ TÁBORA: výpravy, soutěže, hry v přírodě, diskotéky, 
karneval, výlet na zámek Kratochvíle, ZOO Hluboká…

13. 12. (st) 19.30 h
7 ŽIVOTŮ /123/
Premiéra / Akční sci-fi thriller / USA, VB, Fr
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

14. 12. (čt) 17 h a 19.30 h, 15.-16. 12. (pá-so) 
19.30 h, 17. 12. (ne) 17 h
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D /150/
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm po-
kračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy předchozího filmu 
Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny ga-
laxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí 
prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné150/130 Kč

15. 12. (pá) 17 h, 17. 12. (ne) 19.30 h
KVARTETO /93/
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné od 12 let, Vstupné 125 Kč

16. 12. (so) 15 h
PADDINGTON 2 /103/
Premiéra / Rodinná komedie / VB, Francie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

16. 12. (so) 17 h
PŘÁNÍ K MÁNÍ /106/
Premiéra / Rodinná vánoční komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 110 Kč

17. 12. (ne) 15 h
MAXINOŽKA /91/
Animovaná komedie / Fr, Gb
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

18. 12. (po) 19.30 h
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D /150/
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

19. 12. (út) 19.30 h
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU /110/
Mysteriózní krimi / USA
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Lon-
dýna, se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nej-
záhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn.
Předloha Agathy Christie popisuje osudy třinácti pasažérů 
uvízlých v přepychovém vlaku Orient expresu kdesi ve sně-
hových závějích na Balkáně.
. Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

20. 12. (st) 19.30 h
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH /116/
Premiéra / Komedie / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

21. 12. (čt) 17 h, 22. 12. (pá) 19.30 h
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 3D /111/
Premiéra / Akční dobrodružná komedie / USA
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se 
hrou, o které nikdy předtím neslyšeli - zvanou Jumanji - oci-
tají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela 
doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

21. 12. (čt) 19.30 h, 22. 12. (pá) 17 h
ŠPINDL /98/
Premiéra / Komedie / ČR
Tři sestry v ní vyrážejí na hory do zasněženého Špindlerova 
Mlýna, aby si užily dámskou jízdu. A bude to možná větší 
jízda, než samy čekaly. Filmu vévodí hrdinka v podání Anny 
Polívkové, která svým milostným trablům čelí s velkou dáv-
kou ironie a suchého humoru. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

26. 12. (út) 17 h
FERDINAND 3D /99/
Premiéra / Animovaná dobr. komedie / USA
Ferdinand je velký býk s velkým srdcem. Je to roztomilé, leč 
trochu nešikovné, až groteskně působící stvoření, které ale 
neznalí lidé považují za nebezpečné a zuřivé monstrum..
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

26. 12. (út) 19.30 h, 27. 12. (st) 17 h
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D /150/
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné150/130 Kč

27.-28. 12. (st-čt) 19.30h
ŠPINDL /98/
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

28. 12. (čt) 15 h
FERDINAND /99/
Premiéra / Animovaná dobr. komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130/110 Kč

28. 12. (čt) 17 h
PŘÁNÍ K MÁNÍ /106/
Premiéra / Rodinná vánoční komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 110 Kč

29. 12. (pá) 15 h
PADDINGTON 2 /103/
Premiéra / Rodinná komedie / VB, Francie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

29. 12. (pá) 17 h
LADÍME 3 /93/
Premiéra / Hudební komedie / USA
Nesourodá partička skvělých a capella zpěvaček vám zase 
dokáže, že jsou bezkonkurenčně nejlepší, sérii příšerných 
selhání a trapasů navzdory. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč

29. 12. (pá) 19.30 h, 30. 12. (so) 17 h
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 3D /111/
Premiéra / Akční dobrodružná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

30. 12. (so) 15 h
PŘÍŠERÁKOVI /96/
Animovaná komedie /Německo, VB
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

30. 12. (so) 19.30 h
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D /150/
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné150/130 Kč

5. 12. (út) až 8. 12. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

12. 12. (út) až 15. 12. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA ZUŠ
Záznam z představení ZUŠ 2015 (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

19. 12. (út) až 22. 12. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu prosince (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
VÁNOČNÍ SHOW 2008 – I. ČÁST
Záznam ze soutěžní akce pro děti (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

26. 12. (út) až 29. 12. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
VÁNOČNÍ SHOW 2008 – II. ČÁST
Záznam ze soutěžní akce pro děti (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

Pravidla pro dopisovatele
Redakční rada Zpravodaje města Chodova 

společně s jeho redakcí připravila nová pra-
vidla pro přispěvatele. Ta platí od 1. května. 
Jejich znění najdete na webových stránkách 
Kulturního a společenského střediska www. 
kasschodov.cz a na webových stránkách měs-
ta www.mestochodov.cz. Pravidla se týkají 
mimoredakčních příspěvků a cílem je přinášet 
čtenářům kvalitnější a pestřejší obsah. (mák)
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Sport
2. 12. (so) 11 h
Mia league Chodov – Preliminari 
Taneční soutěž
městská sportovní hala

2. 12. (so) 8 h
Velká cena Chodova – dorost
Turnaj ve stolním tenise
tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova ul.

3. 12. (ne) 8 h
Velká cena Chodova – mladší žáci
Turnaj ve stolním tenise.
tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova ul. 

6. 12. (st) sraz ve 14 h autobusové nádraží 
Vycházka turistů
Peklo, délka trasy 10 km

9. 12. (so) 10 h
Krajský přebor - turnaj ve stolním tenise
10.00 h 2. třídy TJ Batesta Chodov „D“ vs. TJ Luby „B“, 
10.30 h 1. třídy TJ Batesta Chodov „C“ vs. TJ Luby „A“
14.00 h 2. třídy TJ Batesta Chodov „D“ vs. TJ Baník Svatava
15.00 h 1. třídy TJ Batesta Chodov „C“ vs. TJ Slavoj Kynšperk „B“
tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova ul.

Městská knihovna Chodov
4. 12. (po) 9-18 h
Burza knih 

5. 12. (út) 15 h
Čertovské řádění
Pro registrované čtenáře.

7. 12. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky

7. 12. (čt) 17 h
Morový rok
Kronika tragického roku 1938 na Sokolovsku a Karlovar-
sku. Přednáška PhDr. Vladimíra Bružeňáka, autogramiáda 
a prodej knihy.

14. 12. (čt) 17 h
Vietnam
Přednáška Magdy Radostové.

20. 12. (st) 16 h
Veselá vánoční nadílka
Pro registrované čtenáře.

Pondělí 16 h
Herní klub
11. 12. Vánoční kvíz, 18. 12. Bingo

Středa 15-17 h
Výtvarná dílnička
6. 12. Vánoční přáníčka, 13. 12. Zimní obrázky

Čtvrtek 17 h
Pohádkohraní
7. 12. Když přijde zima do Sněhové Lhoty, 14. 12. Krtek a 
Vánoce, 21 .12. Královské Vánoce

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12  13-17
Opravář osudů - Robert Fulghum
Robert Fulghum se ve svém novém románu zamýšlí nad 
otázkami lidské podstaty a smyslu života, kterými se lidstvo 
zabývá už od nepaměti.
Deník malého poseroutky 12 - Výprava za teplem - Jeff 
Kinney

Infocentrum Chodov
23. 12. (so) 8-12 h
Rozdávání betlémského světla

3. 12. (ne) 11.45 h
Exkurze do věže kostela
Vstupenky zdarma v chodovském infocentru

13. 12. (st) 18 h
Česko zpívá koledy
Zpívání českých koled.
městský park, u sochy Knihkupce 

24. 12. (ne) 21.30 h
Vánoční zpívání u kostela sv. Vavřince
Pořádá Junák Chodov.

Ostatní akce

ZUŠ Chodov
1. 12. (pá) 16 h
Staroměstský advent
Vystoupení pěveckého sboru a skupiny Alison na zahájení 
adventu.
Staroměstská ul.

3. 12. (ne) 15 h
Mikulášský expres
společenský sál KASS Chodov

12. 12. (út) 17 h
Vánoční koncert žáků
koncertní sál

14. 12. (čt) 17 h
Vystoupení žáků LDO
koncertní sál

17. 12. (ne) 18 h
Vánoční koncert ZUŠ
kostel sv. Vavřince

21. 12. (čt) 
Výchovné koncerty
„Tradiční Vánoce v Čechách“ (účinkují: A. Boháčová, A. Vy-
šehradský)
10.00 pro žáky ZŠ Nejdecká ulice
14.00 pro žáky a učitele ZUŠ Chodov
koncertní sál

Kostel sv. Vavřince
1. 12. (pá) 18 h
Adventní koncert Hudby Hradní stráže a Po-
licie ČR

17. 12. (ne) 18 h 
Vánoční koncert učitelů ZUŠ

22. 12. (pá) 19 h 
Vánoční koncert Bohemia Voice

24. 12. (ne) 9-16 h 
Rozdávání betlémského světla

24. 12. (ne) 16 h 
Mše svatá pro rodiny s dětmi

24. 12. (ne) 22 h
Půlnoční bohoslužba

25. 12. (po) 9 h
Mše svatá - Slavnost narození Páně

31. 12. (ne) 16 h
Děkovná mše svatá za uplynulý rok

Evangelický kostel
18. 12. (po) 18 h
Vánoční koncert DaD kvintetu

24. 12. (ne) 16 h 
Bohoslužba

Vážení zákazníci, vážení obyvatelé města Chodova,

děkujeme Vám, že jste s námi vydrželi další rok.

Omlouváme se za dlouhodobější výpadky TV signálu v měsíci listopadu, způsobené ně-
kolika příčinami najednou. Více informací na www.catr.cz. Děkujeme Vám za pochopení 
a trpělivost. Vše se již podařilo odstranit.

Pod stromeček jsme si pro Vás připravili program Retro TV, který můžete naladit na K 29, 
a náhled na zajímavý TV program v testovacím kanálu. 

Všem Vám přejeme krásné svátky, hodně zdraví a někdy trochu trpělivosti s námi.

Vaše kabelová televize a poskytovatel internetu CATR

Připoj se k nám!Připoj se k nám!Připoj se k nám!

Jak naladit kanály TV
Všechny programy jsou vysílány ve formátu DVB-T s kódováním MPEG2 a MPEG4 (H.264).

Kanál Frek.
[MHz] Programy

K21 474 Multiplex 1: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport
K22 482 Multiplex 2: Nova, Prima, TV Barrandov, Nova Cinema, Prima Cool
K23 490 Multiplex 3: Prima Love, Prima MAX, Óčko, Prima Zoom, Šlágr, Óčko Gold,

ČT:D/art, Kino Barrandov, Barrandov plus
K24 498 Multiplex 4: Telka, Fanda, Smíchov, Rebel, Relax, ZAK, Mňam, Mňau TV,

Prima Comedy Central
K25 506 Multiplex 7: ČT:D/art, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD, Retro, Kino Svět
K26 514 Multiplex RS 8: TV Noe, Barrandov Muzika, Óčko Expres, Regionálnítele-

vize.cz, Sport 5, Osem/Slovak Sport TV
K27 522 Arte, Das Erste, Eins plus, Phoenix
K28 530 Dvojka HD, Jednotka HD
K29 538 Duck TV HD, France24, TV5 Monde, Wau, (Markíza International v prípravě)
K30 546 TV Chodov, TV Chodov HD

TV Povinná
K34 578 Food Network, Golf Channel, TA3 HD, Universal Channel
K35 586 Animal Planet , Doma HD, JimJam, VH1
K37 602 National Geographic Channel, Nova HD, Prima HD
K38 610 JOJ Cinema, Markíza HD, MTV
K39 618 JOJ HD, JOJ Plus HD, Nickelodeon
K43 650 AXN, Discovery, FilmBox, TLC, Viasat Explore/Spice, Viasat History
K44 658 AMC, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD
K45 666 Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD
K47 682 Sport 1, Sport 2, TV Paprika

TV Základní
K51 714 HBO HD
K54 738 HBO 2, HBO 3
K55 746 Extreme Sports, Film Europe HD, Horor Film, Hustler TV
K57 762 CS Film/CS Mini, Doku CS, Kino CS, Muzika CS

TV Rozšířená

Catr spol. s r.o. - Pobočka Chodov | adresa: Staroměstská 377, 357 35 Chodov | telefon: 352 665 298
e-mail: chodov@catr.cz | otevřeno: Po, Út, Čt 8-11 a 13-15, St 8-11 a 13-17:30, Pá zavřeno
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13. 12. (st) sraz v 8.30 h vlakové nádraží
Vycházka turistů 
Most

18. 12. (po) 15 h
Vánoční laťka
32. ročník mítinku ve skoku vysokém. 
Info na www.sakchodov.cz
městská sportovní hala

20. 12. (st) sraz v 8.30 h vlakové nádraží
Vycházka turistů 
Sedlec - kostel sv. Anny, Otovice - Nová vyhlídka, 
délka trasy 10 km

27. 12. (st) sraz ve 14 h autobusové nádraží
Vycházka turistů
Předsilvestrovská vycházka na Bílou vodu, 4. ročník, 
délka trasy 10 km

1. 1. (po) 13 h sraz u kašny ve Staroměstské ul.
Novoroční vyjížďka cyklistů
Pro všechny věkové kategorie
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Bojové sporty

Sezóna samurajů pokračuje
Tak jsme zase zpět a novinek není málo.
Další série turnajů čekala závodníky v nové se-

zóně. První nás čekal národní pohár Tiger Cup 
v Chomutově ve fightingu a grapplingu, kam 
odjelo hned 15 závodníků od začátečníků až po 
pokročilé a vůbec si nevedli špatně, získali jsme 
28 medailí a jasně dominovali v celém turnaji 
a přidali body do fightingové ligy. 

Poslední turnaj v sezoně ve fightingu a gra-
pplingu bylo MČR v Plzni. Ani zde jsme se ne-
ztratili a byli vidět. Získali jsme  17 medailí, 7 titulů 
mistrů republiky. Mistrem ČR se stal Jan Gotz, Ma-
rek Schonbauer, Jan Kovářík, dva tituly si odváží 
Johny Kolář a Michal Neudert. Vicemistrem ČR se 
stal o kategorii výše Johny Kolář, dvojnásobným 
mistrem ČR Pavel Jelínek, Jiří Hajný a třetí místo 
přidali Jiří Dobiáš a Lukáš Rys. 

Týmová práce, bojový duch a úspěchy v celém 
roce znamenaly, že SAMURAI FIGHT CLUB zvítě-

Florbal
Zastupitelstvo pomohlo chodovskému 
florbalu

Rozpočtovou změnou umožnili chodovští za-
stupitelé nákup další části florbalových mantinelů 
pro chodovské děti a mládež. Potřeba tohoto 
nákupu vznikla navýšením registrovaných členů 
v chodovských oddílech florbalu a jejich účastí 
v dalších florbalových soutěžích. Z nových manti-
nelů máme opravdovou radost, ušetří nám spous-
tu práce a pomohou dalšímu rozvoji „našeho“ 
sportu ve městě. Děkujeme vedení města za vel-
kou pomoc a stálou podporu sportu v Chodově.
Martin� Voleman,� Radek� Buchtel,� Richard�

Parth,�Zdeněk�Kozumplík,�Miroslav�Červenka, 
trenéři florbalu

zil ve Fightigové lize v kategorii MLÁDEŽ a přidal 
i úspěchy jednotlivců. Vítězem ligy se stal Ma-
rek Schonbauer, Johny Kolář, Jan Kovářík, Tereza 
Cvingerová, Michal Neudert, druhé místo obsa-
dili Anička Kováčová, Lukáš Rys, Pavel Jelínek.

Děkujeme za podporu všem rodičům a přá-
telům klubu, dále děkujeme za podporu městu 
Chodov, Nejdek a dalším sponzorům. Sezóna 
pokračuje, nábor dětí, juniorů a dospělých také, 
tak přijďte mezi nás.   www.samurai-fight-club.cz
� Václav�Kolář,�trenér

ŠAK v podzimním čase
Běh 17. listopadu v Ostrově 
Z malé skupinky se dařilo nejvíce Terezce Krej-

čové, která si doběhla mezi předškolačkami pro 
3. místo, stejně tak jako Anička Peřinová v kate-
girii mladších žákyň. Těsně pod stupni medailistů 
zůstala Míša Zaschkeová a Eliška Peřinová. 

Další 3 běžci ŠAKu Chodov se zúčastnili tra-
dičního Běhu na Blaťák v Horní Blatné. Letos byl 
Blaťák mimořádně blátivý :-). Mezi muži nad 40 
let se umístil na 7. místě Tomáš Lang, mezi muži 
nad 50 let Miloslav Zítka skončil na 3. místě a 
nejstarší účastník závodu Manfréd Krassa skončil 
v této kategorii na 10. místě

V neděli 22. 10. 2017 se v Horním Slavkově 
sešlo 227 závodníků od nejmenšího předžactva 
až po veterány, aby změřili své síly v přespol-
ním běhu. Mezi běžci bylo k vidění 13 závodníků 
ŠAKu Chodov 

Našim předžačkám se velmi dařilo. Zuzanka 
Miková doběhla pro celkové 2. místo.  Terezka 
Krejčová získala také úžasné 2. místo na trati 
450 m. Mezi staršími předžákyněmi (2007 a 2006) 
se svým výkonem blýskla Michaela Zaschkeová, 
doběhla si pro 1. místo. Mezi staršími žáky (2003 
- 2002) se dařilo Adamu Bauerovi, který závod 
vyhrál. V kategorii starších žákyň (2003-2002) nás 
celkovým 3. místem velmi úspěšně reprezento-
vala Markéta Bauerová. V kategorii nejstarších 
veteránů se na start již tradičně postavili Man-
fréd Krassa a Vladimír Zounar, kteří si doběhli pro 
1. a 2. místo

26. ročník běhu Smolnickým kopcem byl i mist-
rovstvím KK, byl podpořen dotací města Chodov 
i KV kraje. Do Chodova se vydalo více než 400 
závodníků, aby zde změřili síly v jednom z nej-
těžších přespolních běhů. Po počáteční mlze 
se dokonce na oblohu vyhouplo sluníčko, a tak 
byl letošní ročník provázen úsměvem a poho-
dou.  Pořadatele pak na stupních vítězů potěšili 

i domácí závodníci. 
2. místo ve své kategorii vybojovala Michaela 

Zaschkeová a Anna Peřinová.  3. místo pak Te-
rezka Krejčová.  Krásné 4. místo v rozsáhlém poli 
startujících a běhuchtivých děvčat patřilo Elišce i 
Zuzce Peřinovým.  5. místo pro chodovský klub 
vybojovala Hanka Zápotocká v kategorii doros-
tenek. 

 Poděkování však patří všem, kteří se v závo-
dech představili, ať už v pozici soutěžících, pořa-
datelů či rozhodčích.

Anna Peřinová je v podzimních krosech nejúspěšnější 
chodovskou atletkou  |Foto: ŠAK Chodov

32. ročník Vánoční laťky 
Tradiční prosincový závod ve skoku vysokém 

Vánoční laťka se koná 18.12. od 15 hodin v měst-
ské sportovní hale. Závod je podpořen dotací 
města Chodova a Karlovarského kraje.

Základní výšky 
15.00 minižačky: (2008 a mladší ) 82 cm
minižáci (2008 a mladší) 82 cm
16.15 předžačky (2006 – 07) 87 cm
17.00 předžáci (2006 – 07) 87 cm
17.45 mladší žákyně (2004-05) 106 cm
17.45 starší žákyně (2002 – 03) 111 cm
18.15 mladší žáci (2004– 05) 116 cm
18.45 starší žáci (2002 – 03) 127 cm
 Miloš�Volek

Atletika

Po prvním kole nejvyšší skupiny Českého poháru starších žákyň se chodovská děvčata nacházejí na krásném 5.místě!! 
 |Foto: BVC Chodov

Žákyně BVC Chodov opět 
mezi nejlepšími v republice!

Velká kunratická je jeden z nejstarších bě-
žeckých závodů v Čechách, který se běhá vždy 
druhou listopadovou neděli v Kunratickém lese 
v Praze. V letošním ročníku se zadařilo v kate-
gorii mladších žákyň, kde startovala chodovská 
Anna Peřinová a vybojovala na těžké trati 3. mís-
to. Velká gratulace.  Miloš�Volek
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Hokej

HC Stars Chodov
Tento měsíc nebyl pro náš celek povedený. Ze 

čtyř odehraných soutěžních zápasů máme bilan-
ci jedné výhry a tří porážek, z toho jedna až po 
samostatných nájezdech. Avšak výhra 5:3 proti 
našemu městskému rivalovi HC Punkers Chodov 
zastínila všechny ztracené body. Stali jsme se „ho-
kejovými vládci Chodova“!

V polovině sezony jsme se v průběžném bo-
dování propadli na páté místo, s bodovým ziskem 
19 bodů. 

Musíme zvednout hlavy a jít dál za naším cílem 
– mistrovským titulem. Letos poprvé se v naší sou-

Velkou cenu Chodova ve stolním tenise kategorie starší žactvo ovládli domácí, zleva: Matěj Brož, Klára Kárová, Martina 
Hubená, Nela Kořínková, Dominik Svoboda, Jiří Nykl, Lukáš Boči, David Neškrabal.
 TJ Batesta Chodov přeje všem šťastné a veselé Vánoce. |Foto: TJ Batesta Chodov

Fotbal

těži odehraje play-off stejně jako v extralize. 
Přímý postup mají zajištěn první čtyři nejlepší 

týmy. Až teprve v této fázi se ukáže, jak je mužstvo 
silné a co opravdu dovede.
Příští utkání:
1.-3.12. Akademie KV Areny – HC Stars Chodov
8.-10.12. HC Renegades – HC Stars Chodov
15.-17.12. HC Stars Chodov – HC Libavské Údolí 
„A“ (přesné datum a čas utkání budou upřesněny 
na FB stránkách HCS)  Jan�Vollin

Konec podzimní sezóny
Podzimní část fotbalového ročníku 2017/2018 je 

již minulostí a nyní nastává zasloužená zimní pře-
stávka. Zde přinášíme poslední výsledky našeho A 
mužstva:

21.10.2017 Chodov - Lomnice 1:6 (1:0)
28.10.2017 Hvězda Cheb - Chodov 3:1 (2:1)
04.11.2017 Chodov - Kr. Poříčí 1:3 (0 : 2)
11.11.2017 St. Role - Chodov 3:2 (1:1)
Výsledky ostatních utkání se dozvíte na webo-

vých stránkách Spartaku Chodov: 
http://spartak-chodov.webnode.cz/
Fotbalový oddíl TJ Spartak Chodov přeje svým 

fanouškům, trenérům, hráčům, ale i všem lidem 
města Chodov klidně prožitý adventní čas a spo-
kojené a veselé Vánoce.
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Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

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

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEALCHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

Uzávěrka lednového čísla
12. prosince 2017

Zahradnictví Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel./fax 352 665 779 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12

Květinářství Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel. 737 715 678

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12ZALOŽENO 1990

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

D á r k o v é  p o u k á z k y  -  v   r ů z n ý c h  c e n o v ý c h  r e l a c í c h
Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, keramické dárkové zboží

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu

Všem stálým i budoucím zákazníkům přejeme spokojené prožití 

vánočních svátků a spokojenost a osobní úspěchy v roce 2018

v prosinci:  vánoční stromky, adventní věnce, svíčky, jmelí, vánoční dekorace i na objednávku

od ledna: semena, postřiky, hnojiva a substráty pro sezonu 2018

32 33Placená inzercePlacená inzerce



nová adresa:

Rodinný bankéř senior

(sice jenom o kousek, 

ale přece)

PŘESTĚHOVALI

JSME SE !

Staroměstská 377, Chodov 

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice, 
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com

Opravy a prodej
automatických praček a myček

+ bazar a výkup
Vám nabízí

Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700 Po-ne 8.00-20.00 h

mobil: 602 190 602
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Autoservis Šimek

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel

Montáž tažných zařízení SCV - český výrobce

Příprava vozu na STK

Kompletní servis klimatizace

Přestavby vozu na LPG

Přestavby vozu na E85

Montáže mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT

  tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411 Husova 101, Chodov  

Otevírací doba je

 každý všední den:

8:00-17:30

Připravte svůj vůz na zimu
Kompletní pneuservis 

U Porcelánky 1017, Chodov
Tel.: 777 912 551, www.vaseoptika.cz

MĚŘENÍ ZRAKU
Akce platí od 15. 10. do 31. 12. 2017 nebo do odvolání. Bližší informace se dozvíte přímo na optice nebo na www.vaseoptika.cz/akce

PŘÍKLADPŘEDSLEVOU:
1190 Kč

2119 Kč

PO
SLEVĚ:

357 Kč
635 Kč

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35  Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067

36 37

Zde je místo
pro váš inzerát
Tel. 352 352 422
      721 657 791

zpravodaj@kasschodov.cz
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www.ipcgroup.cz
* bližší informace získáte na 

www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard/

      LÉKÁRNA  
CHODOV

ČTYŘLÍSTEK
Čapkova 1067, 357 35 Chodov

+420 734 313 200
chodov@ipcnet.cz
Po�–�Pá: 7.30�–17.30

Základní 
škola

Chodov

LÉKÁRNA ipc CHODOV ČTYŘLÍSTEK

Jiráskova
Jiráskova

Po
d

ěb
ra

d
ov

a

Chodovský potok

Čapkova

nám. 9. května

DÁRKY 

Sbírejte body 
a získejte 

DÁRKY 
za vaše nákupy

60% 
SLEVA 

Až 60% 
SLEVA 
z Vašich doplatků

za léky*

ADVENTNÍ 
KALENDÁŘ

Přijďte si pro 
ADVENTNÍ 
KALENDÁŘ 

Speciální slevy 
na každý den

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ 
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
gARÁŽOVÁ VRATA

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

OTHERM Sokolov s.r.o.
Bendlova 572, 356 01  Sokolov 
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229

jsme nositelem certifikátu

PRODEJ, MOnTáž, SERviS
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