
Zpravodaj města
CHODOVA

12. 12.   Česko zpívá koledy
21. 12.   Staroměstský advent a vánoční trhy
21. 12.   Koncert Česká mše vánoční
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K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři, milí 
spoluobčané,

s blížícím se koncem 
roku se u lidí probouzí 
nezbytný pocit zvýšit 
své pracovní tempo 
a narychlo dodělat 
všechny slíbené zále-
žitosti tak, aby mohli 

alespoň několik dní poklidně strávit v rodin-
ném kruhu. Mnoho z nás bilancuje své pracov-
ní i soukromé úspěchy, těší se na přicházející 
vánoční svátky spojené se zaslouženým odpo-
činkem. Proto i můj dnešní příspěvek nebude 
čistě pracovní, ve kterém bych shrnul proběhlé 
investiční akce letošního roku, nýbrž by měl na-
vodit poklidnou adventní atmosféru, která nás 
jistě bude provázet po celý měsíc. 

V našem městě proběhne celá řada tradič-
ních kulturních akcí, na které bychom vás chtě-
li srdečně pozvat a které by nám měly svým 
charakterem zpříjemnit tento předvánoční čas. 
V neděli 2.12. proběhne od 15.00 ve velkém 
sále Kulturního a společenského střediska Mi-
kulášské představení žáků a učitelů základní 
umělecké školy. O týden později, v neděli 9.12., 
je možné se zúčastnit kulturního programu 
v našem partnerském městě Waldsassen, kde 
program započne ve 14.45 nakrojením vá-
noční štoly oběma starosty, panem Berndem 
Sommerem a panem Patrikem Pizingerem, 
následovat bude od 15.00 vystoupení chodov-
ského pěveckého sboru. O třetí adventní neděli 
16.12. se uskuteční od 18.00 v kostele sv. Vavřin-
ce tradiční Vánoční koncert ZUŠ. V pátek 21.12. 
proběhne poslední akce na vánočním tržišti na 
náměstí, kdy budou chodovští skauti opět pře-
dávat tzv. Betlémské světlo, na pódiu vystoupí 
pěvecký sbor ZUŠ a skupina Alison. Od 18.00 
zazní v kostele sv. Vavřince Česká mše vánoční 
od Jana Jakuba Ryby v podání vokální skupiny 
Bohemia Voice za doprovodu Karlovarského 
symfonického orchestru. V sobotu 22.12. mo-
hou zájemci navštívit další vánoční koncert od 
16.00, tentokrát v evangelickém kostele, kde 
vystoupí Velmi malý komorní orchestr Varvary 
Divišové. Kulturní předvánoční nabídka bude 
zakončena v pondělí 24.12. od 22.00 opět již 
tradičním zpěvem koled skautů v kostele sv. 
Vavřince. Osobně věřím, že tato pestrá nabídka 

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

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

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

vám umožní trochu zpomalit hektické pracovní 
tempo a zpříjemnit předvánoční čas.

Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, 
abych vám společně s panem starostou Pa-
trikem Pizingerem a paní tajemnicí Marcelou 
Kubicovou popřál poklidné prožití vánočních 
svátků a do nového roku hlavně pevné zdraví 
a hodně štěstí.

 Mgr. Luděk Soukup, místostarosta města

Hasiči zabodovali v anketě
 Skvělé druhé místo vybojoval chodovský sbor 

dobrovolných hasičů v 8. ročníku prestižní anke-
ty Dobrovolní hasiči roku 2018. Jeho zástupci si 
cenu převzali ve středu 14. listopadu v Brně.

Druhé místo v kategorii sborů v oblasti Jih-Zá-
pad Čech hasičům z Chodova vyneslo mimo jiné 
peněžní ocenění, z něhož 10 000 korun, stejně 
jako před třemi lety, věnují na dobročinné úče-
ly. Konkrétní osobu chtějí vybrat ve spolupráci 
s místním sociálním odborem.

Nominaci si chodovský sbor zasloužil za vý-
raznou pomoc při navrácení a zavěšení nových 
chodovských zvonů v kostele svatého Vavřince 
v roce 2017 (snímek dole).

„Ocenění nás velmi těší a je velkou motivací 
do další práce. Velmi děkujeme všem, kteří nás 
podporují a poslali nám své hlasy, obyvatelům, již 
přispěli ve sbírce na zvony, a v neposlední řadě 
vedení města Chodova,“ vzkázal po vyhlášení vý-
sledků velitel chodovských hasičů Jiří Kiss.  (mák)
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Od konce listopadu je v chodovském turistickém a informačním centru k dostání nový městský kalendář na rok 2019, 
který byl sestaven z historických a současných snímků města. Chodovská radnice tak reagovala na nebývale velký 
zájem o brožuru Chodovské proměny, která byla rozebrána během jediného týdne. Při tvorbě kalendáře byly proto 
použity právě srovnávací fotografie z nedostupné publikace. Kalendář pořídíte za 150 korun.    | Foto: Martin Polák

Chodov má nový kalendář

Odtahy automobilů zdraží
Hlouběji do kapsy budou muset od nového roku 

sáhnout motoristé, kterým nechali strážníci či po-
licisté odtáhnout automobil. Naopak poplatky za 
odstavné parkoviště město zcela zrušilo (100,- Kč/
den).

Za dokončený odtah při blokovém čištění tak 
řidiči od 1. ledna 2019 nově zaplatí 800 korun, do-
sud to je 600 korun. Nedokončený odtah vyjde na 
polovinu. K tomu je však třeba připočíst blokovou 
pokutu, která se může vyšplhat až do výše 2000 
korun.

„Sazba za nucený odtah, kdy vozidlo tvoří pře-
kážku v silničním provozu, je tisíc korun. Pět set ko-
run za nedokončený odtah,“ doplnil velitel chodov-
ské městské policie Ladislav Staněk s tím, že i tady je 
třeba počítat se zmíněnou blokovou pokutou.

„Odtahové služby promítly do cen své vyšší ná-
klady, pro město to není o vydělávání. Nejraději 
bych byl, kdyby se nemuselo odtahovat vůbec,“ 
okomentoval zdražení starosta Chodova Patrik Pi-

zinger.
Nejvíce odtahů nařizují strážníci v průběhu tra-

dičního jarního blokového čištění ulic. V roce 2017 
jich bylo 146, v roce 2015 dokonce 180.

Radnice se snaží motoristům situaci ulehčit a kro-
mě včasného dopravního značení, upozornění 
v chodovském zpravodaji a na webových strán-
kách, denně rozesílá přes aplikaci Mobilní rozhlas 
krátké notifikace a zprávy s přesnou lokalitou, kde 
budou Chodovské technicko-ekologické služby 
město čistit.  (mák)

Zastupitelé projednají rozpočet
Poslední letošní zasedání městského zastupi-

telstva se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince od 16 
hodin. Konat se bude v zasedací místnosti měst-
ského úřadu. Jedním z bodů, kterým se budou 
zastupitelé zabývat, je návrh rozpočtu města na 
rok 2019. Vedení města na jednání srdečně zve 
všechny obyvatele města.  (mák)
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Otázka měsíce
Odpovídá starosta Patrik Pizinger

Chodov podporuje nejrůznější aktivi-
ty nejen ve městě, 
ale i v okolí. Může 
se opět nějaká mi-
mochodovská or-
ganizace těšit na 
finanční injekci?

Rada města od-
souhlasila pětiletou 
podporu bublavské 

stanice pro záchranu handicapovaných ži-
vočichů Drosera. Po zmíněnou dobu bude 
od Chodova dostávat na svou činnost pět 
tisíc korun ročně.

Se stanicí spolupracujeme dlouhodobě 
a tato spolupráce je na výborné úrovni.  
Chceme se tak ke stanici přihlásit, proto-
že naší povinností je se o zraněná zvířata 
postarat.

Naši podporu stanice potřebuje přede-
vším pro svůj provoz. Každé zvíře se pak 
účtuje zvlášť. (mák)

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz 

Okolík zimuje
Rok se s rokem sešel a zimní spánek dolehl 

i na naši komunitní zahradu, která díky městu 
Chodov funguje již druhým rokem. Proměnila se 
sestava lidi, opeklo se pár špekáčků, vypěstovalo 
nemálo zeleniny a bylinek a v neposlední řadě 
se u nás zabavilo i pár žáčků základní školy. Báli 
jsme se také útoku vandalů, ale ti spíš než aby 
nám brali (až na vstupní branku), tak nám dá-
vali (např. rozbitý deštník či schůdky z bazénu, 
hozené přes plot, pro které jsme však bohužel 
nenašli využití).

 Do dalšího zahradního roku rádi přizve-
me další aktivní a akční členy s dostatkem času 
a chutí. Proto máte-li zájem, pište pro bližší in-
formace na o-kolik@centrum.cz. 

 Tereza Mikolášková

Počty školáků stoupají
Celkový počet žáků v chodovských základ-

ních školách (ZŠ) v posledních letech stoupá. 
Do padesáti tříd ve třech ZŠ tak v současné 
době usedá 1239 žáků, což je o 17 dětí více než 
v předchozím školním roce 2017/18.

Více dětí je i v základní škole v Nejdecké uli-
ci, kterou navštěvuje ve dvanácti třídách 114 
žáků, rok předtím jich bylo 107.

„Naše koncepce nastavená v roce 2012, kdy 
jsme představili záměr přístavby školy J. A. 
Komenského, se ukazuje jako oprávněná. Na 
počtu čtyř základních škol není třeba nic mě-
nit, provoz žádné z nich se nemusí omezovat. 
Stejně tak nepočítáme s nějakým rozšířením, 
kapacity jsou nyní dostatečné,“ uvedl starosta 
Chodova Patrik Pizinger s tím, že v budoucnu 
jsou určité výkyvy v počtu žáků možné a při-
rozené.

Stoupající trend v počtu žáků je patrný od 
školního roku 2014/15. Tehdy učili chodovští 
kantoři 1162 dětí.

Mateřské školy v Chodově jsou na tom ka-
pacitně podobně jako ty základní a také mají 
rezervy. Nyní je v šestnácti třídách zapsáno 394 
dětí, přičemž mají místo pro 427 dětí. (mák)

Česko zpívá koledy
Milí Chodováci, srdečně vás zveme zazpívat si 

české koledy v rámci akce „Česko zpívá koledy“ 
ve spolupráci s periodikem Deník.cz.

Zpívání proběhne 12. 12. 2018 v 18 hodin, 
v krásném prostředí městského parku, u sochy 
Knihkupce.

Koledy, které si společně s rozhlasem zazpívá-
me: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, 
Půjdem spolu do Betléma a další dvě, které mů-
žete pomoci vybrat hlasováním na adrese De-
níku.cz.

Blíže ke koledám a zpívání www.ceskozpivako-
ledy.cz.

Těšíme se na setkání a společné zpívání.
 Ing. Rudolf Netík
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Projekt města – dluhová poradna
Dluhová poradna při sociálním odboru měs-

ta Vám po celý rok poskytovala poradenství 
k dluhové problematice, v rámci prevence 
nabízela a nabízí bezplatné kurzy finanční 
gramotnosti pro širokou veřejnost. Rozsah je 
přizpůsoben základním individuálním potře-
bám konkrétního zájemce. Sociální pracovni-
ce spolupracují s klienty na pravidelném splá-
cení jejich dluhů.

Do nového roku Vám pracovnice sociální-
ho odboru spolu s dluhovou poradnou přejí 
mnoho štěstí, pevné zdraví a hlavně žádné fi-
nanční problémy. Řešte své finance dříve, než 
bude pozdě.

 Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru 
sociálních věcí

Navštivte zimní trhy u našich 
partnerů v Německu

Město Chodov si Vás ve spolupráci s naším 
partnerským městem Oelsnitz/Erzgebirge dovo-
luje pozvat na zimní trhy v Německu.

Zájezd se uskuteční 29. prosince 2018 a od-
jezd je plánován ve 13 hodin. V rámci trhů je 
připraven bohatý kulturní program za účasti 
i českých kapel, stánkový prodej a akce pro děti 
i dospělé.

Zájezd je pro obyvatele Chodova zcela zdar-
ma a k účasti na zájezdu je možné se závazně 
přihlásit v chodovském turistickém a informač-
ním centru do 14. 12. 2018.  (red)

Rada ustanovila dvě komise
Dvě komise jako svůj poradní orgán usta-

novila čerstvě zvolená rada města. K dispozici 
bude mít již vyzkoušenou zahraniční komisi, 
nově pak komisi s názvem Osada Vintířovská.

„Osada je část města vzdálenější od centra, 
a proto nám jde o lepší komunikaci, abychom 
věděli, co tamní obyvatele trápí, co jim chy-
bí, jaké mají připomínky či nápady. Nechce-
me, aby šel rozvoj Chodova mimo osadu, ale 
naopak aby se stala nedílnou součástí města,“ 
upřesnil smysl komise starosta Patrik Pizinger.

Druhá komise se podle něj osvědčila už 
v minulém volebním období, kdy sloužila jako 
jakási prodloužená ruka města v zahraničních 
oblastech, především pak v naplnění partner-
ství s německými městy Oelsnitz/Erzgebirge 
a Waldsassen.

„ Jejími členy jsou zkušení a jazykově vybave-
ní lidé s potřebnou časovou flexibilitou,“ doplnil 
starosta.

Komise zahraniční: Miloš Bělohlávek, Ka-
rel Matička, Petr Zuleger, Erich Franče, Tomáš 
Randa, Lenka Rauová.

Komise Osada Vintířovská: Zdeněk Ma-
rek, Tomáš Minařík, Kateřina Arvensisová, Josef 
Švéda.  (mák)

Pečovatelská služba rozšíří 
provoz

Pečovatelská služba města Chodova od po-
čátku příštího roku zásadně upraví provozní 
dobu. Svým klientům bude k dispozici sedm 
dní v týdnu až do 20 hodin. Dosud pomáhá 
potřebným od pondělí do pátku do 15.30 ho-
din.

Novinku zavedlo město na základě poptáv-
ky a strmého vzestupu počtu klientů. Zatímco 
v roce 2012 zajišťovaly pečovatelky služby pro 
59 lidí, dnes se starají bezmála o stovku zá-
jemců.

Do odpoledních hodin (15.30) bude služba 
po dohodě zajišťovat mimo jiné úklidy, po-
chůzky a nákupy, do večerních hodin (20.00) 
pak přímou péči v domácnostech, jako je asis-
tence při uložení na lůžko či pomoc při osobní 
hygieně.

Chodov pečovatelskou službu poskytoval 
i v nedalekém Novém Sedle. Také tam však 
došlo k podstatnému zvýšení počtu klientů 
a město muselo spolupráci ukončit. „Abychom 
se mohli naplno věnovat Chodovu, potřebuje-
me všechny pečovatelky u nás,“ vysvětlil změnu 
starosta města Patrik Pizinger.

Pečovatelská služba má v Chodově dlou-
holetou tradici a je určena seniorům, osobám 
se sníženou soběstačností z důvodu chronic-

kého onemocnění nebo zdravotního postižení 
a rodinám s dětmi, kde se narodily současně 
3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

„Hlavním cílem je dát klientům ve spolupráci 
s rodinou potřebnou péči ve známém domá-
cím prostředí,“ doplnil starosta.  (mák)
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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

Chodov vzpomínal na veterány

Potravinová banka děkuje 
městu za podporu

Potravinová banka Karlovarského kraje, z.s., dě-
kuje městu Chodov za finanční podporu ve výši 
20 000 Kč, kterou využívá na činnost v letošním 
roce. Díky příspěvku se může nezisková organiza-
ce věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu 
a proti plýtvání potravinami. A co zajímavého se 
aktuálně v potravinové bance děje?

„Máme za sebou Národní potravinovou sbír-
ku, díky které se v Karlovarském kraji podařilo 
nashromáždit 9,5 tuny potravin a drogerie. S vý-
sledkem sbírky jsme spokojeni. Lidé většinou da-
rovali potraviny, které nám již delší dobu scházely. 
Například mléka, oleje, těstoviny, konzervy nebo 
polévky. Radost mám také z toho, že v jednom 
karlovarském hypermarketu se vybraly dvě tuny 
potravin, což je rekord,“ uvedl Milan Hloušek, ře-
ditel Potravinové banky Karlovarského kraje, z.s.

Vzhledem k tomu, že od ledna 2018 platí pro 
prodejny potravin s prodejní plochou nad 400 m2 
zákonná povinnost nabízet neprodejné potraviny 
charitativním a neziskovým organizacím, narůstá 

objem těchto potravin, které naše potravinová 
banka přijímá a dále rozděluje.

„Od ledna do září 2018 jsme mezi naše odběra-
tele distribuovali celkem 58 tun potravinové a ma-
teriální pomoci. Přitom za celý rok 2017 to bylo 
31 tun. Potvrzuje se tedy předpoklad, že množství 
přerozdělované pomoci bude narůstat,“ dodal 
Hloušek.

Nově je potravinová banka zařazena také do 
poplachového plánu Hasičského záchranného 
sboru Karlovarského kraje, kdy je připravena po-
moci v oblasti zabezpečení nouzového stravování 
pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí.

Letos se potravinová banka dočkala podpory 
ze strany Karlovarského kraje, města Kraslic, Che-
bu a Karlových Varů. V minulosti finančně pomohl 
také Ostrov, Rotava nebo město Aš.

Mezi odběratele potravinové banky patří na-
příklad Mateřídouška, Armáda spásy v Karlových 
Varech, farní charity v Karlových Varech, Aši a Che-
bu, sokolovská organizace Pomoc v nouzi, o.p.s., 
Český západ, o.p.s., Kotec, o.p.s., a další organiza-
ce po celém Karlovarském kraji. Celkem se jedná 
o 22 odběratelů.  (mih)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Prosinec na zahradě
Sice se  připravujeme na Vánoce a Nový rok, 

ale naše zahrada nás také trochu potřebuje. 
Letošní léto bylo suché a tento stav pokraču-
je, zima nastupuje mírně, neprší a ani nepadá 
sníh. Je třeba všechny stálezelené keře zalít, 
aby nezaschla poupata pro příští rok a aby 
keře z nedostatku vody nezačaly shazovat lis-
tí. Tím by se azalky, rododendrony a podobné 
listnaté keře změnily k nepoznání a na jaře by 
z nich zůstala pouze nevzhledná košťata bez 
listí. Stejnou péči a vydatnou zálivku potřebují i 
jehličnany, u kterých ale nesmíme zapomenout 
na jejich svázání, nebo podepření pro období, 
kdy napadne mokrý sníh, který by mohl svo-
jí váhou jednotlivé větve ohnout, roztáhnout 
od sebe a celý stromek zdeformovat. Vodu na 
podzim a začátku zimy potřebuje i trávník, kte-
rému při nedostatku vláhy mohou zaschnout 
kořínky a v dalším období trávník znatelně pro-
řídne. Domácí recept radí svařit litr vody a půl 
litru piva, po vychladnutí dát do rozprašovače 
a postříkat roztokem trávník. Kvasnice způsobí 
uhynutí sněžné plísně.

I když je prosinec, stojí za to vytáhnout ješ-
tě jednou sekačku a zbavit se dlouhé přerostlé 
trávy, která by nám na jaře dělala nepříjemnou 
neplechu. Prohlédneme si i kmeny a starší vět-
ve ovocných stromů a odstraníme silnější vrstvy 
mechu, které spálíme a zabráníme tak mož-
ným plísním. Při této procházce po zahradě 
si nezapomeňte vzít s sebou nůžky na odstři-
žení dlouhých šlahounů pnoucích růží a určitě 
najdete někde suchou, nebo zlomenou větvič-
ku, které jste si dříve nevšimli. Nezapomeňte si 
u jádrovin a peckovin nařezat  rouby pro jarní 
roubování, protože prosinec je pro přípravu 
roubů ten nejlepší měsíc. Zimní zelí, růžičko-
vá kapusta, sibiřská cibule, pórek a kadeřa-
vá petržel jsou na vaší zahrádce. Jestli dosud 
nenapadl sníh, vyplatí se tyto výpěstky zakrýt 
netkanou textilií, abychom měli celou zimu co 
sklízet. Dost bylo práce – chodovští zahrádkáři 
vám všem přejí krásné Vánoce.

Pranostika na prosinec:
• Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, 

nastane tuhá zima všady.
• Není-li prosinec studený, bude příští rok 

hubený.
• Kdo špek jí a slivovicu pije, toho ani 

pantokem nezabije.
 zahrádkáři Chodov

Chodov čekají významná výročí
Tři významná výročí si v příštím roce připome-

ne Chodov a jeho obyvatelé. Město proto při-
pravuje velké oslavy rozložené do několika dnů.

Hlavní část chystaného programu u příležitosti 
825. výročí první písemné zmínky o obci, 145 let 
od založení sboru dobrovolných hasičů a 125. 
výročí povýšení Chodova na město se uskuteční 
27. a 28. září 2019. Na jeho podobě začal v mi-
nulých dnech pracovat početný organizační tým.

Pořadatelé jsou v přípravách zatím na začátku, 
ale už nyní je jasné, že akce se bude odehrávat 
na dvou pódiích, městem projede slavnostní prů-
vod, sládek uvaří várku speciálního chodovského 
piva a všechny záchranářské složky předvedou 
ukázku techniky a své práce. Chybět nebude ani 
hudební překvapení a bohatý doprovodný pro-
gram.

Součástí oslav bude společenský večer v Kul-
turním a společenském středisku, kde zástupci 
Chodova ocení osobnosti, které se výrazně za-
psaly do života města.

 Poslední celoměstské oslavy se konaly v roce 
2014 (snímek dole). (mák)

Organizace si rozdělí statisíce
Rovných 450 tisíc korun si mezi sebou rozdělí 

chodovské organizace, které pravidelně pracují 
s dětmi a mládeží. Částku schválila rada města, 
odsouhlasit ji musí ještě zastupitelé.

O peníze (částky od 10 000 do 80 000 korun) 
se podělí celkem devatenáct nejrůznějších or-
ganizací. Volejbalisté, junáci, tanečníci, karatisté, 
hasiči, ochránci přírody a řada dalších. Celková 
suma je ve stejné výši jako minulý rok. Dotace 
Chodov poskytl všem, kteří si o ně požádali.

Finanční podpora města poslouží například na 
nákup sportovního materiálu a oblečení, údržbu 
travnatých hřišť, úhradu dopravy na mistrovské 
turnaje a startovného, soustředění dětí či poříze-
ní nezbytného vybavení.  (mák)
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100 let československé 
poštovní známky

Koncem letošního roku si připomínáme 100leté 
výročí od vydání první československé poštov-
ní známky. Autorem této známky s vyobrazením 
Hradčan byl Alfons Mucha. Kresba známky s vy-
obrazením Hradčan se postupně upravovala, tím 
vzniklo dalších pět odlišných odchylek od původ-
ního vydání. Téhož dne, 18. prosince 1918, byla vy-
dána i novinová známka „Sokol v letu“ od stejného 
autora.

Původní známka rakousko-uherská, světle zele-
ná, v hodnotě čtyř korun je nejvzácnější českoslo-
venskou známkou. Je na ní obrácený přetisk: „Pošta 
československá 1919“. Stejně vzácná je i výpotřební 
doplatní známka z roku 1927 z emise „Osvobozená 
republika“ – došlo omylem k přetisku známky hod-
noty 50 hal. opět na hodnotu 50 hal. s textem „Do-
platit“. První československé známky nebyly zoub-
kované. Jednotlivě se odstřihovaly z archu papíru 
natištěných známek. Později měly již zoubkování 
(perforaci), aby se daly lépe oddělit. S ohledem na 
tehdejší dobu a nedostatek zkušeností při výrobě 
vznikaly různé vady. Byly použity různé druhy a ja-
kosti papíru. Také lep byl například nahnědlý, bílý 
nebo hladký.

Poštovní známky sloužily a dodnes slouží ode-
silateli především k úhradě poplatku za přepravu 
a doručení zásilky. Tyto známky nazýváme výplat-
ní. Pro potřebu poštovního provozu byly vydá-
vány ještě další druhy – příležitostné, dobročinné 
(příplatkové), novinové, pro obchodní tiskopisy, 
doplatní, spěšné, letecké, služební nebo skautské 
kurýrní. V současné době u nás vychází pouze 
známky výplatní a příležitostné.

Nezbývá než si na závěr přát, aby i v dneš-
ní době, kdy se stále větší oblíbenosti těší sociální 
sítě a další komunikační média, si poštovní známka 
udržela své poslání. Vždyť nad těmito miniaturní-
mi uměleckými díly, na nichž se podílejí výtvarníci, 
návrháři, rytci a jež jsou tištěny v Poštovní tiskárně 
cenin Praha, se obdivně sklánějí nejen jejich sběra-
telé – filatelisté. Bruno Derer

 Stoleté výročí naší republiky a zároveň stoleté výročí československé známky zvýraznili chodovští filatelisté velmi 
zdařilou výstavkou známek 1. republiky (1918 – 1938), protektorátu Čechy a Morava  (1939 – 1945), 2. republiky (1945 
– 1993) a současné republiky České. Kdo výstavku zhlédl, byl mile překvapen nejen krásou známek našich  návrhářů 
a rytců těchto cenin, ale i přehledným uspořádáním výstavky. Výstavku navštívili především a převážně žáci chodov-
ských základních škol za spolupráce s řediteli jednotlivých škol, za což jim patří poděkování. Vám, filatelisté Chodova, 
též velký dík. Bylo odvedeno kus záslužné, odborné práce.  |Text: Václav Sazama, foto: Martin Polák

Výstava známek se povedla!

Omluva
V listopadovém vydání Zpravodaje města 

Chodova došlo k nedopatření, kdy v seznamu 
nově zvolených zastupitelů v článku na straně 
3 nebyl uveden zastupitel Stanislav Pochman za 
Klub angažovaných nestraníků.

Redakce se Stanislavu Pochmanovi a čtenářům 
zpravodaje za tuto chybu a případné komplikace 
omlouvá. (red)
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Vzpomínka
Dne 3. 12. uplynulo pět let 

od úmrtí pana 
Stanislava Šimka. 

Vzpomínají manželka a děti 
s rodinami

Uzavření úřadu pro veřejnost
Městský úřad v Chodově informuje, že 

z provozních důvodu bude pro veřejnost 
uzavřen dne 28. a 31. 12. 2018 po celý 
den a dne 2. 1. 2019 bude provoz úřadu 
omezen kvůli převádění softwarových úloh 
z roku 2018 na rok 2019, z tohoto důvodu 
nebudou v provozu pokladny do 12.30 ho-
din. 

Omlouváme se občanům za možné kom-
plikace a děkujeme za pochopení.

 Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu

Chodov má další kameny 
zmizelých

Už čtrnáct kamenů zmizelých připomíná v Cho-
dově tragické osudy místních židovských rodin, je-
jichž členové zahynuli v průběhu holocaustu. Po-
slední dva přibyly před budovou České spořitelny, 
kde žili obchodník Max Heller a jeho dcera Kitty.

Kameny v rámci letošního 80. výročí Křišťálové 
noci položil v pátek 9. listopadu Chodovák Osvald 
Polák. Zaskočil tak za německého sochaře a auto-
ra tohoto projektu Guntera Demniga, který v mi-
nulých letech drobné památníčky instaloval nejen 
v Chodově, ale i po celé Evropě, kde jich je přibliž-
ně sedmdesát tisíc. Z časových důvodů nemohl 
německý umělec do Chodova tentokrát přijet.

Několik desítek lidí, kteří na páteční pietu při-
šli, si zároveň před budovou Policie ČR a obřadní 
síní, kde jsou umístěny ostatní kameny zmizelých, 
připomnělo rodinu Eduarda Kronbergera a lékaře 
Bedřicha Kettnera.

Kameny už tradičně společně vyčistili starosta 
města Patrik Pizinger a místostarosta Luděk Sou-
kup.  (mák)

Osvald Polák pokládá kameny zmizelých před budovou České spořitelny.  |Foto: Martin Polák
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Jak dobře odvádí svou 
práci lidé v rámci veřejně 
prospěšných prací, co trápí 
Chodovské technicko-eko-
logické služby a řadu další 
informací se dozvíte v roz-
hovoru s jednatelem spo-
lečnosti Rudolfem Pockla-
nem (na snímku). 

Kolik lidí vykonává v Chodově v součas-
né době veřejně prospěšné práce a co mají 
tito pracovníci za úkol?

V rámci projektů realizovaných v rámci Ope-
račního programu Zaměstnanost v současné 
době zaměstnáváme celkem 44 osob. Aktuál-
ně se jedná o tři smlouvy s úřadem práce, od 
prosince zůstane v platnosti jedna smlouva na 
25 osob. Náklady na jejich mzdu jsou z vět-
ší části financovány z Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu České republiky. 
Všechny tyto osoby jsou zaměstnány na pra-
covní pozici „Dělník při čištění města“, z čehož 
vyplývá, že jejich hlavním úkolem je běžný 
úklid a čištění města i se zaměřením na okra-
jové části města, dále úklid kolem odpadových 
nádob a například také čištění obrubníků po-
dél komunikací a chodníků. V zimním období 
je to převážně zimní údržba chodníků nedo-
stupných pro techniku, přechodů pro chodce, 
zastávek, schodišť apod.

Jak jste s jejich prací spokojen?
Tak jako i v jiných zaměstnáních je pracovní 

morálka některých jednotlivců nižší a je nutná 
důsledná a častá kontrola, ale naopak se běž-
ně stává, že ti pracovitější a spolehlivější k nám 
přejdou do trvalého pracovního poměru. Všemi 
objektivními připomínkami občanů se vždy za-
býváme a s jednotlivými zaměstnanci je řešíme.

Počet kontejnerů bude klesat

Zhruba pět hodin muziky, zpěvu, ale i tance si mohli užít návštěvníci Kulturního a společenského 
střediska v Chodově, kde se v první polovině listopadu už podruhé konala Velké harmonikářská 
přehlídka. Zaplněnému sálu se představila desítka účinkujících – jednotlivci i skupiny. Mezi nimi byl 
i bývalý starosta Chodova Josef Hora (na snímku se svým parťákem Miroslavem Rohlou). Po Plese 
seniorů se přehlídka harmonikářů zařadila na seznam pořadů, které Kulturní a společenské středisko 
pro starší spoluobčany připravuje.  |Foto: Martin Polák

Harmonikáři pobavili 
Chodováky
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Jaký odpad ve sběrném dvoře můžete odevzdat?
• objemný odpad – dřevo, nábytek, koberce
• biologický odpad rostlinného původu
• pneumatiky, kovy, papír, sklo, plasty, nápojový karton, textil
• všechny běžné druhy nebezpečných odpadů, jako jsou tonery, oleje, olejové filtry, brzdové 

kapaliny, baterie, akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zářivky, vý-
bojky, barvy, lepidla a obaly znečištěné nebezpečnými látkami

Sběrný dvůr, U Porcelánky 212, Chodov 357 35
Otevírací doba: pracovní dny 7 – 19 hodin
                soboty, neděle a svátky 7 – 11 hodin
Pro obyvatele Chodova a Mírové je sběrný dvůr zdarma!
V případě uložení odpadu mimo odpadové nádoby či určená místa (např. sběrný dvůr) 

se občan dopouští přestupku, za který lze ve správním řízení uložit pokutu až 50 000,- Kč.

Někteří obyvatelé poukazují na to, že 
skupinky lidí vykonávající veřejně prospěš-
né práce často bezcílně postávají a posedá-
vají. Dostaly se i k vám podobné připomín-
ky?

Některé připomínky a podněty jsou opráv-
něné a řešíme je v souladu s platnými předpisy 
včetně Zákoníku práce. Mnohdy se ovšem také 
stává, že dostáváme anonymní upozornění 
s fotografiemi z míst, kde má odpovědný pra-
covník za výkon veřejně prospěšných prací do-
mluvený sraz s těmito zaměstnanci pro rozdě-
lení dalších úkolů. Konkrétně máme například 
interně domluveno, že po přestávce na oběd 
(cca od 11.00 do 11.30 hodin) se všichni sejdou 
nedaleko KASSu a čekají na nadřízeného, kte-
rý si zkontroluje odvedenou práci a zadá další 
úkoly. Tím zabráníme zdlouhavým přesunům 
zaměstnanců přes celé město do sídla firmy 
a zpět na pracoviště.

Město postupně redukuje počet velko-
objemových kontejnerů a místo nich nabízí 
služby sběrného dvora. Pro koho je určen 
a kolik se za ukládání odpadu platí?

K redukci velkoobjemových kontejnerů a tím 
přesunutí odpadů do sběrného dvora dochází 
především z ekonomických důvodů. Do veřej-
ně dostupných kontejnerů odkládají neopráv-
něně své odpady podnikatelé a občané okol-
ních měst a obcí. Náklady na likvidaci odpadu 
z velkoobjemového kontejneru jsou také mno-
hem vyšší než za likvidaci odpadů rozdělených 
ve sběrném dvoře na jednotlivé druhy. Převzetí 
odpadů v množství obvyklém např. na domác-
nost je pro občany Chodova včetně Staré Cho-
dovské i Mírové zdarma.

Můžete vyjmenovat nejzákladnější po-
ložky, které by měly ve sběrném dvoře 
skončit?

Objemný odpad (nábytek, dřevo, koberce 
apod.), rostlinný bioodpad (tráva, větve), kovy, 
jedlé oleje, textil, papír, plasty, sklo, nápojové 
kartony, běžné druhy nebezpečných odpadů 
(oleje, kyseliny, zásady, fotochemikálie, brzdo-
vé kapaliny, tonery, obaly znečištěné nebez-
pečnými látkami apod.), pneumatiky a také 
malé i velké elektrospotřebiče.

Jaká je provozní doba sběrného dvora?
Provozní doba sběrného dvora je v pracov-

ních dnech od 7:00 do 17:00 hodin, v sobotu, 
neděli a ve svátek od 7:00 do 11:00 hodin. Ote-
vřeno je tedy denně po celý rok.

Jste připraveni na zimní údržbu ulic měs-
ta? Co vás jako technické služby v rámci 
této údržby nejvíce trápí?

Na zimní údržbu jsme již připraveni, dle zá-
kona držíme pohotovost od 1. 11. do 31. 3. Po-
sypový materiál máme skladem již od května, 
tj. za tzv. letní ceny, technika je již také připra-
vená. Při plnění povinností v rámci zimní údrž-
by, ale i při každodenním svozu komunálního 
i tříděného odpadu nás nejvíce trápí průjezd-
nost, resp. neprůjezdnost některých komunika-
cí a chodníků. Řidiči parkují zcela bezohledně 
a nezachovávají předepsanou průjezdní šíř-
ku komunikace nebo nám blokují nájezdy na 
chodníky. V takových případech nemůžeme 
zajistit odvoz odpadu či zimní údržbu v dané 
lokalitě. Za ještě závažnější považuji skuteč-
nost, že se do těchto lokalit nedostane v přípa-
dě nutnosti ani technika hasičů nebo záchran-
ka. Z celé řady takových míst bych chtěl zmínit 
alespoň některé, jako ulici Palackého, Revoluč-
ní, Boženy Němcové, Husova, ČSO a další.

Závěrem bych rád popřál všem spoluobča-
nům příjemné prožití blížících se vánočních 
svátků a úspěšný rok 2019.  (mák)
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Mateřská škola Chodov

Stolní tenisté jsou krajskými přeborníky 

Sportovní liga škol pokračovala krajským finále 
stolního tenisu. Družstvo naší školy bojovalo ve 
složení Lukáš Boči, Jirka Nykl a David Neškrabal. 
Pořadatelem bylo Gymnázium Cheb. V základní 
skupině jsme se utkali s Gymnáziem AŠ a ZŠ KV 
Konečná. Obě utkání jsme vyhráli a postoupili do 
semifinále. Tam na nás čekalo velmi kvalitní druž-
stvo z Nové Role. I zde kluci zvítězili a ve finále 
se setkali opět s družstvem z Lomnice, se kterým 
už v okresním kole svedli velmi vyrovnaný souboj 
o vítězství. I tentokrát  dokázali naši kluci, přede-
vším ve čtyřhře, předvést vynikající výkon a zvítě-
zit tak nejtěsnějším výsledkem 4:3. Toto družstvo 
tak přebralo pohár  pro vítěze krajského finále. 
Ke smůle vítězů se koná republikové kolo jen jed-
nou za dva roky a letos je ukončena soutěž jen 

ZŠ J. A. Komenského

Projekty v mateřinkách
Již třetím rokem chodovské mateřinky spo-

lupracují s organizací Člověk v tísni. V rámci 
jejich projektu „Kooperace. Otevřenost. Zájem. 
Adaptace.“ pracují ve školkách 3 školní asistentky. 
Pomáhají se začleňováním dětí ze sociokultur-
ně znevýhodněného prostředí, s jejich adaptací 
v prostředí MŠ, spolupracují s jejich rodiči.

V rámci tohoto projektu proběhl v říjnu 
také kurz „Rodič – spojenec školy“, zamě-
řený na partnerskou komunikaci mezi MŠ 
a zákonnými zástupci dětí. Pro rodiče bylo 
zorganizováno speciální setkání s lektorem 
panem Hřebeckým.  Závěry z tohoto setkání 
použijeme pro vytvoření nové strategie ško-
ly a zkvalitnění vztahů mezi rodiči a školou.                                                                                                                            
Od letošního září dále pokračujeme v projektu 
MŠMT OVVP Šablony II. Díky tomuto projektu 
funguje na mateřinkách odborná logopedic-
ká péče, spolupracuje s námi dětský psycholog 
a vypomáhá další školní asistentka.

V říjnu jsme v rámci Šablon II. zahájili aktivitu 
„Odborník v praxi“. Při její realizaci spolupracu-
jeme se ZUŠ a s DDM a jde při ní o obohacení 
činností v MŠ o jiné výtvarné a pracovní techniky 
- především o práci s keramikou.

Novým projektem je Malá technická uni-
verzita. Do této činnosti se aktivně zapojila MŠ 
Školní. V rámci projektu se děti a učitelky bu-
dou vzdělávat v oblasti polytechniky. Budou se 
seznamovat s tím, jak postavit dům, most nebo 
věž, dostanou odpověď na otázku, jak funguje 
čistička odpadních vod, co je recyklace a skládka, 
jak se vyrobí elektřina… Prostě jak funguje tech-
nický svět kolem nás. Součástí projektu je i dar od 
Karlovarského kraje - stavebnice Lego v hodnotě 
37 500,-Kč.
Poděkování a přání do nového roku

Děkuji všem pracovníkům Mateřské školy Cho-
dov za jejich práci v roce 2018, za ochotu, krea-

tivitu, tvořivost a jejich profesionální přístup. Ro-
dičům dětí bych chtěla poděkovat za spolupráci, 
pochopení a vstřícnost.

Všem pak přeji klidné a pohodové prožití kou-
zelného vánočního času a v novém roce mnoho 
štěstí, pevné zdraví a spoustu pěkných společ-
ných zážitků.
Hledáme učitelku MŠ

Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, pří-
spěvková organizace hledá milou, aktivní a tvo-
řivou paní učitelku v mateřské škole s kvalifikací 
dle zákona č.563/2004 Sb. v aktuálním znění, 
která by rozšířila řady svých kolegyň.

Zájemci se mohou hlásit u ředitelky MŠ Cho-
dov na adrese MŠ Nerudova 915, 35735 Chodov,                           
e-mai l–materskaskola@mestochodov.cz,                                                                                                                                              
telefon – 773 052 498 .

 Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Poděkování
Členové klubu důchodců Chodov dě-

kuji vedení města, sociálnímu odboru 
a manželům Schmidovým za starostlivost 
věnovanou klubu.

Věříme, že spolupráce bude pokračo-
vat i v dalších letech.

 Členové klubu důchodců
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Projektový den v 1. třídách - Halloween

Koncem října přišli naši prvňáčci do školy pře-
vlečeni do halloweenských masek.

O klasické výuce tak nemohla být ani řeč. Děti 
plnily ve skupinkách strašidelné pracovní úkoly, 
spolupracovaly, tvořily a  pomáhaly si. V hodině 
matematiky se tak počítaly dýně, kočky i pavou-
ci a žáci tvořili strašidelné slovní úlohy. V českém 
jazyce četli „dušičková“ písmena i první slabiky 
a povídalo se o Halloweenu i o Dušičkách. Přesto-

ZŠ Husova ulice

Hledáme učitele 
Vedení školy oznamuje, že pro školní rok 

2018/2019 přijme učitele/ku s kvalifikací dle záko-
na č.563/2004 Sb. pro výuku Aj převážně na II. 
stupni ZŠ, dále přijme učitele/ku pro výuku pře-
vážně na druhém stupni.  Další informace na tel. 
352352290 nebo u ředitele školy.

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy
Zaměstnanci školy na výletě

 Zajímavým způsobem jsme se pokusili vyu-
žít jeden den z podzimních prázdnin. Škola bez 
žáků umožnila všem zaměstnancům vyrazit na 
společný výlet. Cílem se stal zámek Chyše. Po 
velmi zajímavé prohlídce zámku, za doprovodu 
a výkladu majitele, jsme si prohlédli také místní 
pivovar a ochutnali zde vařená piva. Po dobrém 
obědě počasí umožnilo i příjemnou procházku 
po zámeckém parku. Tak se nám tam líbilo, že už 
jsme nemohli na zpáteční cestě uskutečnit pů-
vodně plánovaný výstup na Andělskou horu. Tak 
snad příště.  Byl to příjemný odpočinek.

 učitelé 2. základní školy
Akce školy

V měsíci listopadu naše žáky čekalo mno-
ho různých akcí. Žáci prvního stupně pokračují 
v akcích zaměřených na dopravní výchovu, na-
vštěvují v domě dětí a mládeže kurzy robotiky 
a keramiky pro třeťáky. Žáci devátého ročníku 
pokračují v návštěvách různých podniků a pre-
zentací středních škol. Naši šesťáci se podívali do 
karlovarského muzea na výstavu týkající se pra-
věku v naší oblasti a poté si se zájmem prohlédli 

celé muzeum. Opět proběhlo i mnoho kulturních 
akcí. Například žáci šestého a sedmého ročníku 
navštívili divadelní představení Sněhová královna 
v městském divadle v Karlových Varech. Všichni 
žáci druhého stupně se sešli v KASSu při sledo-
vání zajímavého a poučného pořadu Kuba – dvě 
tváře svobody. Samozřejmě proběhlo mnoho 
besed na různá témata, například zajímavá be-
seda pro vybrané třídy prvního i druhého stupně 
na téma Canisterapie. Pravidelně navštěvujeme 
také městskou knihovnu, například prvňáčci si 
zde povídali na téma česká pohádka. Informace 
o všech akcích školy můžete sledovat na našich 
webových stránkách zs2chodov.cz v sekci sbo-
rovna, aktuality, nebo měsíční plán akcí.
EVVO

I v letošním roce jsme rozběhli různé sběrové 
akce, a co tedy všechno sbíráme? Staré, vyslou-
žilé drobné elektrospotřebiče, použité baterie, 
staré mobilní telefony, víčka od PET lahví, no-
viny a časopisy, dále použitelné staré oblečení, 
boty, hračky. No je toho mnoho, ale sbírané pro 
dobrou věc. Mnoho námi vyhozených a nepo-
třebných věcí totiž ještě může někomu dobře 
posloužit, a když už ne, tak se to dá použít po 
recyklaci na výrobu něčeho nového.

 Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Školní ulice

kolem KRAJSKÝM. Velká gratulace všem, podě-
kování za reprezentaci školy a na dálku poděko-
vání i trenérům Batesty Chodov, kde všichni kluci 
závodně hrají a trénují. Mgr. Miloš Volek
Nabídka volných pracovních míst

Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného uči-
tele/učitelku anglického jazyka pro žáky 6.-9.roč-
níku. Dále přijmeme kvalifikovanou učitelku na 
1.stupeň školy se schopností vyučovat anglický 
jazyk - zástup za mateřskou dovolenou. Poža-
dujeme splnění kvalifikačních předpokladů pro 
výkon učitele 1. nebo 2.stupně školy dle Zákona 
č. 563/2004 Sb (zákon o pedagogických pracov-
nících). Bližší informace na telefonu 352352190 
nebo u přímo u ředitelky školy.

  Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy
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ZŠ Nejdecká ulice
100 let výročí vzniku Československa

V rámci projektového týdne si naše třída při-
pomněla významné výročí vzniku naší republiky. 
Začali jsme mapováním počátku vzniku Česko-
slovenské republiky. Na konci října jsme se vydali 
do Karlových Varů.  Historické město neskrývá jen 
stopy Karla IV., ale i stopy T. G. Masaryka. Hlav-
ní ulice T. G. Masaryka se pyšní sochou první-
ho československého prezidenta.  S respektem 
jsme obdivovali jezdeckou sochu tohoto veliká-
na z písku, umístěnou před Mlýnskou kolonádou. 
Výjezd, který navazoval na projektový týden 
„Barvy republiky“, nám umožnil intenzivně se 

Strašidel a strašení, dlabání a zdobení dýní si ve velké míře užili žáci školy v rámci tradičního Dýňového dne. Ten 
zakončili společným focením v maskách a výstavou svých výtvorů.  |Foto: ZŠ Nejdecká

že je Halloween americký svátek, celý den jsme si 
všichni náramně užili! 
Halloweenské strašení

Večer 31. 10. se v naší školní družině sešla spous-
ta strašidel, aby oslavila Halloween. Společně si 
zasoutěžili, zasportovali a vyrobili si upomínkové 
předměty. Moc jsme si to užili a odměnili se slad-
kostmi. Těšíme se na další strašení.
Stáváme se závodníky

Jako každý rok, tak i letos proběhla na naší škole 
pro žáky prvního stupně soutěž - Autíčka na ovlá-
dání. Žáci mohli poměřit své dovednosti s ovláda-
cími autíčky ve třech kategoriích - 1.třída, 2. a 3. 
třída, 4. a 5. třída. Všem vítězům gratulujeme.
Po stopách klimatu

I v dalším měsíci pokračujeme v projektu s naší 
partnerskou školou v Lugau. Počátkem prosince 
vyjede celý pedagogický sbor do Německa - do 
Lugau, kde budou působit jako multiplikátoři. 

Následně se do Německa podívá i celý školní 
parlament „Donaldi,“ aby naplánoval další spolu-
práci pro nový kalendářní rok.

Hledáme
Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace -  AJ, 

M, F) - plný úvazek (dle zákona č. 563/2004 Sb).
Informace podá na tel.352  352 393 vedení školy.                                                                                                                           

Další informace o životě na naší škole najdete na 
stránkách www.zs3chodov.cz. A přejeme všem ve-
selé Vánoce a šťastný nový rok.

  Mgr. Lenka Hrušková
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Adaptační kurz

Třída našich nových primánů se vydala na 
adaptační kurz, který nesl název: Aby prima byla 
prima. Uskutečnil se v Karlových Varech v prosto-
rách Domova mládeže v Drahovicích.

Zde byli naši žáci ubytovaní v hotelové části 
komplexu a k jejich maximální spokojenosti již 
scházela jen hromada sladkostí a neomezené 
připojení k internetu. Výbornou maminčinu ku-
chyni totiž skvěle zastoupila místní skvělá kuchy-
ně, která žáky zásobila plnou penzí v průběhu 
pracovně náročných dní. Otevřenou náruč pak 
poskytly paní učitelky, jež s dětmi absolvovaly 
celý program.

Program vedla zkušená pracovnice pedago-
gicko-psychologické poradny paní Martina Fia-
lová. Ta si pro nový kolektiv připravila mnoho ak-
tivit, jejichž cílem bylo stmelit tuto novou skupinu 
a prohloubit vzájemnou sounáležitost třídy.

Aktivity spočívaly v umění vyslechnout dru-
hého, říci mu svůj názor a akceptovat názor 
druhých. Navzájem se o sobě žáci dozvídali 
mnoho zajímavých informací, učili se společně 
překonávat překážky, pomáhat slabším, nesmát 
se druhému, pokud udělá chybu a podat mu po-
mocnou ruku ve chvíli, kdy mají pocit, že je jejich 
pomoc potřebná.

Poslední den pobytu se celá třída vydala na 
procházku do blízkých lesů. Za doprovodu smí-
chu a za všeobecného veselí došla až na vyhlídku 
Tři kříže. Zde se zaslouženě občerstvila, zhlédla 
ukázky parkuru, o který se pokouší jeden ze 
žáků, a též ukázku šermu, jenž byl zálibou dal-
šího spolužáka. Provizorní meče se však staly 
v zápalu boje nebezpečnými, proto byla všechna 
klání ukončena. Lákadlem pro opuštění vyhlídky 

Gymnázium & SOŠ Chodovvěnovat stoletému výročí. V následujících dnech 
jsme zařazovali důležité momenty našich dějin 
do časové osy. Zaměřili jsme se na portréty všech 
našich 11 prezidentů a dozvěděli jsme se o jejich 
životech. Vytvořili jsme zajímavé koláže s hu-
dební tematikou a plastickou dekoraci českého 
státního stromu, která zdobí dveře naší třídy. Vše 
jsme završili pátečním dnem, kdy jsme se pře-
vlékli do barev české trikolory a vytvořili českou 
vlajku ze všech žáků naší školy.

 Bc. H. Kalfářová, třídní učitelka 
Ekocentrum Ostrov

V rámci ekologické výchovy jsme v říjnu zavítali 
do Ekocentra v Ostrově. Po příjezdu se nás ujala 
paní Volková, která nás po krátké procházce par-
kem předala pracovníkům ekocentra. Společně 
jsme se vydali do Domu dětí a mládeže v Ostro-
vě. Po krátké prohlídce nově zrekonstruovaného 
domu jsme se usadili do sedacích vaků a zhlédli 
film. Téma se týkalo problematiky třídění odpadů. 
Ve filmu bylo ukázáno, z čeho se vyrábí různé vý-
robky, jak s nimi naložit, když se z nich stane od-
pad, a jak ulevit od odpadů přírodě. Po projekci 
proběhla diskuze. Po této besedě jsme se vydali 
zpět do ekocentra. K vidění toho bylo mnoho: přes 
sto druhů chovaných živočichů. Viděli, jsme drobné 
hlodavce, které jsme si mohli pohladit, pochovat 
a nakrmit. Dále akvarijní ryby, plazy, pavouky, želvy, 
exotické i dravé ptáky, drobné šelmy, ovce i drůbež, 
lišku a medvídka mývala. Měli jsme možnost po-
hladit si hada, osahat si svlečený obleček pavouka 
a hadí kůži. Vše bylo zajímavé a zároveň napínavé, 
protože ne každý má sympatie k plazům či pavou-
kům. Naše paní asistentka si hada pochovala a my 
jsme se bázlivě přiblížili a fotili, někdo se i malinko 
dotkl. Hodiny rychle ubíhaly a my jsme se museli 
rozloučit. Všem se návštěva Ostrova moc líbila, bylo 
to zajímavé a poučné, veliké poděkování patří pře-
devším DDM Bludiště, který akci již několik let pro 
„páťáky“ organizuje.

 Mgr. L. Hroncová, třídní učitelka
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, 
příspěvková organizace, přijme pro školní rok 
2018/2019:

na částečný úvazek učitele/ku AJ a učite-
le/ku na 2. stupeň ZŠ s kvalifikací dle zákona 
č. 563/2004 Sb. v aktuálním znění.

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

 Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy
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Souhrn událostí
Říjen byl z pohledu zásahové činnosti velmi 

náročný a události byly rozmanité. Celkem jed-
notka zasahovala při jednadvaceti událostech. 
Z toho 5x požár, 5x dopravní nehoda, 9x tech-
nické pomoci, 1x únik nebezpečné látky, 1x pla-
ný poplach. Bohužel říjnová statistika byla velmi 
tragická, celkem zemřelo 5 osob, 4 osoby byly 
zachráněny, 3 osoby byly zraněny, předány do 
péče lékařům.

Většinu událostí průběžně zveřejňujeme na 
našem webu či facebooku. Zde zmíním nebez-
pečný požár střechy třípodlažní obytné budovy 
v Lomnici, vše se obešlo bez zranění, nicméně 
své byty musely opustit všechny rodiny a škoda 
je odhadnuta na více než 2,5 mil. Kč, příčina je 
v šetření. Byly zaznamenány dvě žádosti ZZS na 
záchranu života osoby pomocí tzv. AED (auto-
matický externí defibrilátor), bohužel v obou 
případech už nebylo možné pacientům pomoct 
(ulice Osadní Chodov, vlakové nádraží v Nové 
Roli). 

Statistiku rozšířily celkem tři pátrací akce po 
pohřešovaných osobách. Úspěšné bylo pátrá-
ní složek integrovaného záchranného systému 
v okolí Kynšperku nad Ohří, kde byl po celonoč-
ním pátrání nalezen pohřešovaný houbař, pro-
chladlý, ale bez vážnějšího zranění. Dva dny se 
pátralo po zmizelé ženě v okolí Rotavy, žena byla 
nalezena bohužel již bez známek života.

Lehčí zranění si vyžádala dopravní nehoda 
dvou osobních vozidel v Husově ulici před ha-
sičskou zbrojnicí, těžké zranění a nutnost vyproš-
tění jedné osoby pomocí hydraulických vyproš-
ťovacích nástrojů si vyžádala dopravní nehoda 
osobního vozidla mimo komunikaci poblíž Staré 
Chodovské, jeden lidský život vyhasl během 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Dopravní nehoda u Vřesové.  |Foto: SDH Chodov

Pozor na peněženky a cennosti
S blížícím se vánočním časem stoupá i riziko 

kapesních krádeží. Buďte obezřetní, abyste se ne-
stali obětí krádeže. Své věci mějte pod neustálým 
dohledem, neboť zkušenému kapsáři postačí jen 
okamžik k tomu, aby Vám odcizil peníze, doklady 
či cennosti, ale třeba i celou kabelku. Z tohoto dů-
vodu je dobré nosit finanční hotovost odděleně od 
dokladů a platební karty.

Při nakupování vánočních dárků mějte své ka-
belky či batohy pod neustálým dohledem. Svá pří-
ruční zavazadla nepokládejte ani na nákupní vozíky 
a mějte je vždy řádně uzavřená. Nepodceňujte ani 
moment, kdy ukládáte nákup do vozidla. Peněžen-
ku či kabelku mějte vždy pod dohledem. 

Také na vánočních trzích buďte opatrní. Kapsá-
ři využívají místa, kde se pohybuje větší množství 
lidí, a Vaše nepozornost jim nahrává k tomu, aby 
Vás okradli. To, že Vám chybí peněženka či mobil, 
můžete zjistit až ve chvíli, kdy budete chtít odcize-
nou věc použít. V tlačenici věnujte pozornost svým 
kapsám a peněženku s penězi i mobilní telefon 
ukládejte do vnitřních kapes např. bundy či kabá-
tu. Nenoste peníze a další cennosti např. v batohu 
na zádech, kam nevidíte. Dávejte také pozor na 
ty osoby, které mají přes ruku hozenou bundu či 
kabát nebo drží v ruce klobouk. Zloději tento trik 
rádi používají, aby zakryli svůj úmysl krást před zra-
ky okolí. Obezřetní však buďte i při placení nebo 
výběru z bankomatu, zejména při zadávání PINu 
se podívejte, zda Vás někdo nesleduje. PIN nikdy 
nenoste dohromady s platební kartou!

Kapesní zloději v mnohých případech nepracují 
sami, ale prostřednictvím organizovaných skupin. 
Tyto skupiny mohly přijet páchat svá protiprávní 
jednání z různých koutů republiky, ba dokonce ze 
zahraničí. To jak k okradení dojde, mají pachatelé 
domluveno mnohdy dlouho předtím, než si svou 
oběť vůbec vytipují. V případě, že se stanete obětí 
protiprávního jednání, bezodkladně se obraťte na 
nejbližší policejní služebnu. 

 nprap. Kateřina Krejčí, policejní mluvčí

Policie České republiky

byla vidina skvělého oběda, po kterém již násle-
doval transfer do milovaných domovů.

Celý pobyt byl velmi vydařený. Užily si jej děti 
i paní učitelky. Je vždy fajn, když nový kolektiv 
vyjede mimo budovu školy a má šanci se lépe 
poznávat. Z reakcí primánů jednoznačně vyplý-
vá, že se „adapťák“ skutečně líbil, dokonce prý 
mohl být delší.  Bc. Jitka Čmoková
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Perličky z činnosti
Drogy jsou fenomén. Omamné psychotropní 

látky mohou být velice rychle pány Vašeho těla 
a dělat si s ním, co uznají za vhodné, ať chcete, 
nebo ne. Lidé, kteří konzumují tyto látky po dlou-
hou dobu, již prakticky ani nerozeznají realitu od 
svých představ. V ul. Školní například oznamova-
tel přivolal hlídku k muži, který prý leze na strom 
a chová se podivně. Na místě strážníci následně 
zjistili, že muž je pod vlivem návykových látek 
a zrovna prožívá představu, že je lidoop, a drá-

Městská policie Chodov

pal se do větví svého domova, kde chtěl strávit 
noc. Na strážníky vřeštěl nesrozumitelné skřeky a 
komunikoval posunky. Na výzvy hlídky k proká-
zání totožnosti pochopitelně nereagoval, banány 
hlídka neměla, tak následoval velmi rychlý, celo-
světově univerzální komunikační proces, napříč 
všemi primáty pomocí hmatů a chvatů. 

Deratizační mánie opět pokračuje. V minu-
lém čísle jsme poukazovali na případ nevhodné 
formy vykuřování škůdců v panelových domech 
pomocí dýmovnic a ejhle, deratizér se rozhodl 
ohromit svými neúspěšnými nápady i obyvatele 
v ul. Osadní. Předem se pojistil velkými plakáty 
v prostorách domu, aby nebyli voláni hasiči s tím, 
že bude provádět deratizaci, ale opět zapomněl 
všem obyvatelům vchodu vysvětlit, s jakými pro-
jevy se tato forma deratizace potýká. Po spuštění 
dýmovnice již začali první vyděšení obyvatelé 
domu zahlcovat tísňové linky 156 a 112, že jim 
z domovních stupaček stoupá podivný štiplavý 
zápach, který je nepříjemně obtěžuje. Zane-
dlouho ulici zahltil příjezd prvních záchranných 
složek.

Lidé si dnes na panelových sídlištích kon-
tejnery na směsný, domovní odpad často ple-
tou se skládkou. Vyhazují, cokoliv jim doma 
překáží, bez ohledu na třídění i velikost odpadu 
a málokdy někdo odveze určený odpad větších 
rozměrů na místní CHOTES. Strážníci poté na 
místě pracně provádí šetření po domech, komu 
nesprávně uložený odpad patří, a padají pokuty. 
Mějte ohled na čistotu našeho města, vždyť jeho 
čistota je přece i vizitkou nás všech, kdo v něm 
bydlíme.
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.
Hledáme parťáky

Stále hledáme parťáky do našich řad. Pokud 
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní 
a dopravní problematice tomuto městu v unifor-
mě strážníka, ozvěte se nám.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

tragické dopravní nehody s únikem plynu 
v Loučkách. Osoba bez známek života byla na-
lezena po nouzovém otevření bytu ve Vřesové.

Během října probíhala také odborná příprava 
pro obsluhy motorových řetězových, rozbrušo-
vacích pil na stanici v Sokolově a byl proškolen 
nový spojový řád jednotek PO. 
Informace SDH 

Protože říjen byl plný akcí a závěrečných sou-
těží v letošní náročné sezóně, dovolím si jen vý-
čet: 6.10. Karlovy Vary OC Varyáda - Pohár hejt-
manky (liga mládeže, pohár dospělých, dorostu): 
mladší žáci 2. místo, starší žáci 5. místo, dorosten-
ci 1. místo, ženy 2. místo. 14.10. Březová - mládež 
závěrečná soutěž ligy, mladší žáci 2. místo, starší 
žáci 3. místo.

Krajská liga mládeže - celkové výsledky: mladší 
žáci 2. místo, starší žáci 3. místo. 20.10. Oloví - 
soutěž TFA (simulace zásahové činnosti): smíšená 
kategorie junioři (nejpočetněji obsazená katego-
rie) - Vojtěch Novák 1. místo, Anežka Šimralová 
4. místo, smíšená kategorie mladší - Jiří Dočkal 
2. místo, Jakub Hataš 16. místo, kategorie starší 
dívky - Andrea Nemeščuková 1. místo, kategorie 
starší žáci - Filip Kožuch 3. místo, Jakub Fickert 
4. místo, Jakub Kiss   8. místo.

Dne 13. 10. jsme gratulovali k velmi krásnému 
výročí zasloužilému členovi sboru Josefu Sosnov-
covi a jeho manželce Kristě, kteří společně oslavili 
úctyhodnou zlatou svatbu. Na té nechyběl hasič-
ský doprovod s naší historickou ERENOU (1952).

Chodovští hasiči budou opět v roce 2018 or-
ganizovat již tradiční Hasičský ples. Termín byl 
stanoven na sobotu 2. února 2019 a bude se ko-
nat 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 
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Po únorovém převratu v roce 1948 a zavedení sys-
tému centrálního plánování mělo v tehdejším Čes-
koslovensku strojírenství zelenou. Pohraniční oblasti, 
které musely být po 2. světové válce znovu osídle-
ny, nebyly v tomto směru výjimkou, přestože druhá 
polovina padesátých let představovala pro Chodov 
období relativního útlumu. Město mělo necelé tři ti-
síce obyvatel, z toho osm stovek tvořili nevysídlení 
Němci, kteří jako odborníci museli po válce zůstat. 
Stav obce byl celkově dost tristní, dokonce i oficiální 
prameny té doby připouštějí zoufalý nedostatek zá-
kladních potravin a zboží. Chodovské prodejny byly 
poloprázdné a představitelé MNV si často stěžovali 
na okresní a krajské úrovni na špatnou kvalitu dodá-
vek. Chodovské strojírny však i toto období přežily 
a postupně se, i díky začlenění pod BUZULUK (viz 
minulý díl našeho seriálu), začaly znovu nadechovat 
k životu a rozšiřovat svou výrobu. 

Druhá polovina padesátých let byla navíc, ales-
poň oficiálně, prodchnuta budovatelským étosem. 
Zvláště v oblasti průmyslu a zemědělství se stále zno-
vu a znovu prolamovaly plány, probíhal „boj o zrno“ 
a stále živé bylo i téma budování „nového“ pohra-
ničí. V tomto období, konkrétně v roce 1957, bylo 
rozhodnuto, že bude na okraji města vybudován 
nový závod pro chodovské strojírny a bude změněn 
výrobní program s ohledem na rychle se celosvěto-
vě rozvíjející obor gumárenského a plastikářského 
strojírenství. Klíčovým rokem nejen pro strojírny, ale 
pro celé město Chodov je pak rok 1958. Tehdy je 
rozhodnuto o výstavbě palivového kombinátu na 

Vřesové, začíná jednání o výstavbě nového závo-
du Buzuluku (dnešní Chodos) a na základě z toho 
vyplývající potřeby nových ubytovacích kapacit pro 
zaměstnance chystaných závodů se rozjíždí plány 
na výstavbu sídliště v Chodově. Podle plánů mělo 
vzniknout asi šest set padesát bytů a počet oby-
vatel Chodova se měl zdvojnásobit ze tří na šest 
tisíc. V následujících letech začíná vlastní panelová 
výstavba, pro kterou je prozatím vyhrazeno území 
mimo zastavěnou plochu původní chodovské zá-
stavby. Zatím tedy není nutné demolovat původní 
domy, aby udělaly místo novým. První panelové 
domy byly dány do užívání v prosinci 1961 a šlo 
o Revoluční ulici. Chodov měl tehdy 3582 obyva-
tel. Následující rok je dokončeno dalších 656 bytů 
a v roce 1963 dalších 686 bytových jednotek. Celko-
vě je během čtyř let v Chodově vybudováno 1467 
bytů a počet obyvatel raketově roste na téměř osm 
tisíc. Přicházejí lidé z českého vnitrozemí, ze Sloven-
ska a dochází k velké fluktuaci obyvatel. Stovky lidí 
odcházejí po několika měsících zase zpět, na jejich 
místa přicházejí jiní. Situace je srovnatelná s výmě-
nou obyvatelstva po druhé světové válce. 

 V roce 1959 byla započata výstavba nového 
areálu v místě, kde se nachází v současné době. 
Postupně dochází ke specializaci na výše zmíněné 
obory a k realizaci rozsáhlých dodávek strojů a za-
řízení tohoto oboru do zpracovatelského průmyslu 
zemí bývalého východního bloku.

1. ledna 1963 je zahájen provoz v novém strojí-
renském závodě.

Továrna po dostavbě.

Fenomén CHODOS – 5. díl
Výstavba nového výrobního areálu (1957 – 1963)

Vážení čtenáři, přinášíme Vám další díl ze seriálu článků, které se věnují dlouhé a bohaté historii chodov-
ských strojíren, doslova po celém světě známých pod názvem CHODOS CHODOV s.r.o. Po válečných a po-
válečných létech přichází období společenských změn, které s sebou přinesly i centrální řízení věcí veřejných, 
a hospodářství, průmysl nevyjímaje. V rámci rozvoje chodovských strojíren přestává stačit velikost výrobního 
areálu a je rozhodnuto o vybudování nového závodu, ve kterém se fabrika nachází dodnes. Příjemné čtení!
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Samotnému založení chodovského hasič-
ského sboru předcházelo několik desetiletí pří-
prav - první stříkačka byla zakoupena již v roce 
1846 a byla uložena ve stodole chodovské fary.

V roce 1852 schválilo okresní představenstvo 
v Karlových Varech požární řád obce Chodov, pod-
le kterého musel každý dům dát k dispozici jedno-
ho muže k obsluze stříkačky a mimořádné požární 
službě.

Po delších přípravách byl v Chodově první dob-
rovolný požární sbor založen v roce 1873 a u jeho 
vzniku stál budoucí chodovský starosta Josef Gerst-
ner společně s pány Antonem Puchnerem a Rafae-
lem Kriegelsteinem. Informací nemáme o počátcích 
sboru mnoho, dokonce i samotní hasiči si při psaní 
vzpomínkové brožury v roce 1933 povzdechli, že 
„Dějiny našeho sboru je nemožné dáti dohroma-
dy, neboť chybí prakticky veškeré autentické doku-
menty. Dílem z nedbalosti, dílem lidskou povahou 
byly vyhozeny a zničeny. Takže se musíme omezit 
na popis vztahu mezi obcí a naším sborem, neb 
k tomu jsou vedeny záznamy v archivu obecním.“

S jistotou víme, že v roce 1881 se sbor dobro-
volných hasičů sám téměř rozpustil pro neshody 
členů. Proto byla dne 6. února 1882 obecní radou 
vyhlášena všeobecná povinná požární služba, kte-
rou řídilo samotné vedení obce. Kdo se nechtěl 
povinné služby účastnit, mohl se vyplatit částkou 
jeden zlatý ročně. Velením tomuto obecnímu sbo-

ru byl pověřen tovární úředník Franz Gerstner a ten 
nechal nakoupit vybavení a hadice pro dvanáct 
požárníků. Ještě v tom samém roce padlo také 
rozhodnutí vystavět poblíž Chodovského potoka 
vedle louky zvané „Anger“ hasičský dům s porad-
ní místností. O jeho stavbě a podobě se požárníci 
nejprve mezi sebou a nakonec i s vedením obce 
natolik pohádali, že velitel okamžitě složil funkci 
a trvalo dva roky, než se v létě 1884 ujal vedení jako 
jmenovaný komisař člen obecní rady a pozdější 
starosta Karl Fenkl.

O úrovni činnosti svědčí fakt, že pro dalších deset 
let chybí veškeré záznamy. Teprve společně s po-
výšením Chodova na město v roce 1894 se činnost 
sboru opět probouzí a rozbíhá. Již dva roky před-
tím vydal starosta Karel Fenkl provolání k obyva-
telům města na podporu hasičského sboru, které 
bylo natolik silné a účinné, že během jednoho roku 
přistoupilo do jednotky třicet nových členů. Když 
20. září 1894 proběhla velká inspekce místních po-
žárníků, konstatoval inspektor s uspokojením, že 
jde o vzorový úvar. 

Dne 11. prosince 1893 byla také udělena první 
chodovská hasičská „vyznamenání“. Čestnými čle-
ny sboru se toho dne na slavnostním zasedání stali 
chodovský lékař dr. Richard von Stein a továrník 
Karl Gasch senior za neobvykle vysokou všestran-
nou podporu jednotky i v těžkých dobách.

V roce 1894 přistoupilo do jednotky dalších čty-

Požární cvičení chodovských hasičů u budovy nového kina v roce 1931. |Foto: archiv Miloše Bělohlávka

Z nejstarších dějin chodovského 
sboru dobrovolných hasičů
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řicet aktivních členů, a místní jednotka se tak sta-
la jednou z největších v regionu. To se potvrdilo 
i v roce 1899, kdy si chodovští hasiči připomněli 
27. srpna velkou oslavou čtvrt století své existence. 
V témže roce byl také sepsán první seznam histo-
rických členů a založena služební kniha.

Zajímavý zápis najdeme ze zasedání dne 15. září 
1902, kdy se na návrh nejstarších členů řeší otázka 
pořízení sborové smuteční zástavy na pohřby ze-
mřelých kolegů. Starší část sboru je přehlasována 
v poměru 21 ku 13, ale hned v květnu příštího roku 
se otázka řeší znovu a tentokrát je návrh na nákup 
smutečního praporu těsnou většinou přijat. Smu-
teční zástava byla slavnostně vysvěcena 27. září té-
hož roku (1903) chodovským děkanem a okresním 
vikářem Mons. Wenzlem Möcklem za velké účasti 
veřejnosti a ostatních městských spolků. Během 
této slavnosti byl také mezi čestné členy uveden 
emeritní starosta města Karl Fenkl. Roku 1904 osla-
vili ve dnech 17. a 18. srpna chodovští hasiči třicet let 
od svého založení. V předvečer oslav šli ve velkém 
průvodu na hřbitov, kde položili věnce za své ze-
mřelé kamarády, a následoval velkolepý pochod-
ňový a ohňový průvod celým městem, který byl 
veřejností nesmírně oceňován.
Plánované oslavy narušila válka, většina 
hasičů odjela na frontu

Velký zlom v životě sboru přišel v roce 1910, kdy 
se na zasedání 9. ledna jednalo o nákupu moder-
ní parní stříkačky. Hasiči žádali přítomného starostu 
města Josefa Gerstnera, aby jim toto vybavení za-
koupil z městského rozpočtu.

Starosta nakonec souhlasil, s podmínkou, že sbor 
bude stříkačku splácet městu každý rok částkou 200 
korun (dnes by šlo o cca 100 000,- Kč). To bylo na 
valné hromadě schváleno. Šedesát sedm přítom-
ných bylo pro a pouze tři proti. Hned byl do Cho-
dova pozván zástupce firmy Cermak-Teplitz, který 
představil moderní stroj celému sboru. Parní stroj se 
stříkačkou byl připraven k činnosti nejpozději do 15 
minut od zahájení ohřevu a pak dokázal při spo-
třebě 20 kilogramů uhlí za hodinu proměnit v páru 
300 litrů vody během jediné minuty.  Celková váha 
zařízení s plným vybavením byla 1150 kg a celková 
cena 5000 korun rakouských (dnes cca 2,5 milionu 
korun). Této ceny se vedení města zaleklo, takže 
nakonec bylo rozhodnuto o koupi levnější verze 
od vídeňské firmy Kernreuther za pouhých 2180 ko-
run. Převzata byla nová stříkačka 13. listopadu 1910 
a slavnostního vysvěcení se účastnili prakticky všich-
ni obyvatelé města a kolegové ze širokého okolí. Za 
Chodov nastoupilo všech 74 členů jednotky. Sta-
rosta Gerstner ve svém projevu ocenil dlouholetou 
práci pro město a jeho obyvatele a na konci slav-

ností se uskutečnil velkolepý průvod všech hasičů 
z okolí celým městem.

Velkolepé měly být i oslavy 40 let existence sbo-
ru v srpnu 1914. Kvůli vypuknutí první světové války 
však byly oslavy zrušeny a odloženy na neurčito, 
neboť většina členů jednotky hned v prvních týd-
nech války narukovala a odjela na frontu. Během 
čtyř válečných let zemřelo mnoho členů jednotky 
a poválečná doba proto byla velmi těžká. Rychle se 
střídali předsedové i velitelé a opět hrozil i rozpad 
celé jednotky a sboru. 

V roce 1923 oslavil chodovský hasičský sbor 
půl století své existence. Během kladení věnců na 
městském hřbitově za všechny zemřelé kolegy 
byl nejvyššími poctami vyznamenán poslední žijí-
cí zakladatel sboru a emeritní starosta města Josef 
Gerstner, který nejenže v roce 1873 stál u vzniku 
požárnické jednotky, ale dlouhých osmnáct let vedl 
i celou obec a všemožným způsobem se zasadil 
o rozvoj Chodova a jeho obyvatel. V roce 1926 
byla konečně zakoupena tak dlouho požadovaná 
motorová stříkačka. Doboví pisatelé líčí nadšení, 
s jakým byla 28. října 1926 přivítána všemi členy 
sboru, kteří se hned přesvědčovali o její výkonnosti 
a všech výhodách. Ještě ten večer se uskutečnila 
velká oslava v restauraci Modrá hvězda, kde předal 
starosta hasičům i výtěžek městské sbírky na novou 
stříkačku. Svůj hasičský křest si nový stroj odbyl při 
požáru dolu Josef-August v Mírové, kde se nejen 
chodovští, ale i okolní hasiči přesvědčili o nesku-
tečné síle nové stříkačky. Ještě v tom roce přednesl 
velitel jednotky návrh na pořízení hasičského au-
tomobilu, což jeho kolegové nazvali „pohádkami 
vzdálené budoucnosti“. 

I v dalších letech se chodovští požárníci několi-
krát málem rozpadli, ale nakonec se z nich stal po-
četně jeden z největších sborů v celém loketském 
okresu a v roce 1933 uspořádali největší oslavy vý-
ročí sboru, které do té doby v Chodově proběhly. 
 Miloš Bělohlávek, městský historik

Moderní požární auto převzaté do péče chodovských 
hasičů v roce 1929.  |Foto: archiv Miloše Bělohlávka
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

13.-14. 12. (čt-pá) 19.30 h, 15. 12. (so) 17 h, 23. 12. (ne) 19.30 h, 27. 12. (čt) 19.30 h
Aquaman 3D /143/
Premiéra / Dobrodružné fantasy / USA
Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho 
(Jason Momoa – Hra o trůny), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho životní 
cesta přiměje čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zdali je hoden stát 
se tím, pro co byl zrozen…králem. Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

16. 12. (ne) 17 h, 29. 12. (so) 17 h
Vánoce a spol. /99/
Premiéra / Komedie, pohádka / Francie
Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. A co hůř, do Vánoc zbývá jen pár dní. Santa musí 
zapřáhnout soby a vydat se mezi lidi. Jediné, co může zachránit Vánoce, je vitamín C pro všechny 
skřítky. Záchranná mise ale nebude tak jednoduchá, jak se v první chvíli zdálo. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

20.-21. 12. (čt-pá) 19.30 h, 22.-23. 12. (so-ne) 17 h, 28. 12. (pá) 19.30 h
Bumblebee 3D 
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele autoservisu, kam chodí 
pomáhat, omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer 
Bumblebee, který se v zapadlém kalifornském městečku ukrýval před světem.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

13.-14. 12. (čt-pá) 17 h, 15.-16. 12. (so-ne) 19.30 h,  
22. 12. (so) 19.30 h, 27. 12. (čt) 17 h 

 Přístupné, česky ml. Vstupné 150/130 Kč
1. 12. (so) 17 h, 2. 12. (ne) 15 h, 15. 12. (so) 15 h

Přístupné. Vstupné 120/100 Kč
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6.-7. 12. (čt-pá) 19.30 h, 8. 12. (so) 17 h
Smrtelné stroje 3D /128/
Premiéra / Dobrodružné fantasy / USA
Gigantická pojízdná města se toulají světem a kvůli zdrojům 
pronásledují menší městečka. Tom Natsworthy, obyvatel 
putujícího Londýna, narazí na uprchlici Hester Shaw, oba se 
musí spojit dohromady a vytvořit velmi nepravděpodobné 
spojenectví, které může změnit budoucnost. 
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 140 Kč

7. 12. (pá) 17 h
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny 
3D /134/
Rodinný dobr. fantasy / USA
Přístupné od 12 let, česky. Vstupné 150/130 Kč

8. 12. (so) 15 h
Louskáček a čtyři říše /100/
Dobr. rodinný fantasy / USA
Klára chce klíč, který otevře skříňku, ve které se skrývá dar 
od její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její kmotříček 
Drosselmeyer o Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede – 
jenže ten v mžiku zmizí do záhadného světa… 
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

8. 12. (so) 19.30 h
Mladí zabijáci /110/
Premiéra / Akční thriller / USA
Černá komedie, brutální satira, ulítlý horor. Příběh jednoho 
města, které se zbláznilo, když jeho obyvatelům začala na 
veřejnost unikat jejich největší tajemství. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

9. 12. (ne) 15 h
Grinch /90/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

9. 12. (ne) 17 h
Když draka bolí hlava /99/
Pohádka / ČR, SR
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v ko-
várně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční 
pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou když se děti 
chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi 
jeskyně starou mapu... 
Přístupné. Vstupné 110 Kč

9.-10. 12. (ne-po) 19.30 h
Ten, kdo tě miloval /90/
Rodinná detektivka, komedie / ČR
Hlavním vypravěčem příběhu by sice měl být kpt. Kalina, ne-
úplatný policista, milující manžel, skvělý otec a báječný syn v 
jedné osobě, kdyby se ovšem ironií osudu hned na začátku 
filmu nepřesunul při nehodě do metafyzické podoby. 
Přístupné. Vstupné  100 Kč

11.-12. 12. (út-st) 19.30 h
Ve spárech ďábla /86/
Premiéra / horor, thriller / USA
Megan Reedová má službu v noci v pitevně, kam přivezou 
znetvořené tělo. Megan, která je uvězněna sama v podzem-
ních chodbách, začne mít strašlivé vidiny a zmocní se jí po-
dezření, že tělo je posedlé nemilosrdnou démonickou sílou. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Kino Malá scéna Chodov
1. 12. (so) 15 h
Grinch /90/
Animovaná komedie / USA
Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a 
všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A 
ve filmu, který natočili Padouši, co mají na svědomí Mimo-
ně, se o to dokonce pokusí. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

1. 12. (so) 17 h, 2. 12. (ne) 15 h
Čertí brko /99/
Premiéra / Filmová pohádka / ČR, SR
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce 
Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků 
nebo sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich přestup-
ky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou 
pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzel-
né Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat…
Přístupné. Vstupné 130/110 Kč

1.-2. 12. (so-ne) 19.30 h
Vdovy /128/
Premiéra / Krimi thriller / USA, VB
Příběh čtyř žen, které spolu nemají nic společného. Jen s 
výjimkou dluhů, které jim zbyly z trestné činnosti jejich mrt-
vých manželů. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

2. 12. (ne) 17 h
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny /134/
Rodinný dobr. fantasy / USA
Grindelwald splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal 
shromažďovat své stoupence, z nichž většina vůbec nic 
netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrev-
ných čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi… 
Přístupné od 12 let, česky. Vstupné 140/120 Kč

3. 12. (po) 19.30 h
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny 
3D /134/
Rodinný dobr. fantasy / USA
Přístupné od 12 let, česky. Vstupné 150/130 Kč

4. 12. (út) 10 h - Dopolední kino
Po čem muži touží /95/
Komedie / ČR
Přístupné od 12 let, vstupné 50 Kč

4.-5. 12. (út-st) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Život. hudební drama / USA, VB
Film popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a umě-
leckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny 
Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

6. 12. (čt) 17 h
Jak se moří revizoři /99/
Komedie / ČR
Zábavná komedie o obyčejné maloměstské rodině, jako je 
každá druhá. Seznamte se a uvidíte, jak se její členové ne-
bezpečně podobají vám či vašemu okolí... 
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč
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13.-14. 12. (čt-pá) 17 h, 15.-16. 12. (so-ne) 19.30 h
Spider-Man: Paralelní světy 3D
Premiéra / Animovaný / USA
Spider-Man: Paralelní světy představí dospívajícího chlapce 
z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné možnosti Para-
lelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

13.-14. 12. (čt-pá) 19.30 h, 15. 12. (so) 17 h
Aquaman 3D /143/
Premiéra / Dobrodružný fantasy / USA
Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC 
Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason Momoa 
– Hra o trůny), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlan-
tidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen 
o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zdali je 
hoden stát se tím, pro co byl zrozen…králem. 
Přístupné od 12 let, česky. Vstupné 150/130 Kč

15. 12. (so) 15 h
Čertí brko /99/
Filmová pohádka / ČR, SR
Přístupné. Vstupné 120/100 Kč

16. 12. (ne) 15 h
Louskáček a čtyři říše /100/
Dobr. rodinný fantasy / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

16. 12. (ne) 17 h
Vánoce a spol. /99/
Premiéra / Komedie, pohádka / Francie
Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. A co hůř, 
do Vánoc zbývá jen pár dní. Santa musí zapřáhnout soby 
a vydat se mezi lidi. Jediné, co může zachránit Vánoce, je 
vitamín C pro všechny skřítky. Záchranná mise ale nebude 
tak jednoduchá, jak se v první chvíli zdálo. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120 Kč

17. 12. (po) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Život. hudební drama / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

18. 12. (út) 19.30 h
Smrtelné stroje 3D /128/
Premiéra / Dobrodružné fantasy / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 140 Kč

19. 12. (st) 19.30 h
Ve spárech ďábla /86/
Horor, thriller / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

20.-21. 12. (čt-pá) 17 h
Mary Poppins se vrací
Premiéra / Rodinné fantasy / USA
V Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi a vychova-
telkou Ellen. Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, objeví 
se v rodině Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins. 
Za pomoci veselého lampáře Jacka a svých jedinečných 
kouzelných schopností pomůže rodině znovu nalézt ztra-
cenou radost a štěstí. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

20.-21. 12. (čt-pá) 19.30 h, 22.-23. 12. (so-ne) 17 h
Bumblebee 3D
Premiéra / Dobrodružný sci-fi / USA
Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od maji-
tele autoservisu, kam chodí pomáhat, omláceného žlutého 
Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumble-
bee, který se v zapadlém kalifornském městečku ukrýval 
před světem.
Přístupné, český dabing. Vstupné  150/130 Kč 

22.-23. 12. (so-ne) 15 h
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Premiéra / Animovaný / Fr
Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, 
rozhodne se, že je čas, aby někomu prozradil tajemství 
kouzelného lektvaru, který dodává sílu a díky kterému 
odolává jeho vesnice útokům Římanů. Nakonec se vydává 
společně se dvěma hrdiny této vesnice - Asterixem a Obe-
lixem na cestu najít mladého druida, kterému by Panoramix 
mohl prozradit tajemství kouzelného lektvaru. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

22. 12. (so) 19.30 h
Spider-Man: Paralelní světy 3D
Premiéra / Animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

23. 12. (ne) 19.30 h
Aquaman 3D /143/
Premiéra / Dobrodružný fantasy / USA
Přístupné od 12 let, česky. Vstupné 150/130 Kč

27. 12. (čt) 15 h
Yeti: Ledové dobrodružství /96/
Anim. rodinná komedie / USA
Animovaný film, ve kterém je Yeti přesvědčen, že záhadné 
bytosti známé jako „pidinožky“ opravdu existují. Úsměvná 
zápletka pobaví celou rodinu.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

27. 12. (čt) 17 h
Spider-Man: Paralelní světy 3D
Premiéra / Animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

27. 12. (čt) 19.30 h
Aquaman 3D /143/
Premiéra / Dobrodružný fantasy / USA
Přístupné od 12 let, česky. Vstupné 150/130 Kč
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28. 12. (pá) 15 h
Grinch /90/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

28. 12. (pá) 17 h
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny 
3D /134/
Rodinný dobr. fantasy / USA
Přístupné od 12 let, česky. Vstupné 150/130 Kč

28. 12. (pá) 19.30 h
Bumblebee 3D
Premiéra / Dobrodružný, sci-fi / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč 

29. 12. (so) 15 h
Sněhová královna v zemi zrcadel /80/
Premiéra / Animovaný dobr. rodinný / Rusko
Gerda, Kai, Alfida, Roland i jejich trollí kamarád Orm se 
vrací v novém pohádkovém příběhu plném kouzel. Kouzel 
dobrých i nebezpečných. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

29. 12. (so) 17 h
Vánoce a spol. /99/
Premiéra / Komedie, pohádka / Francie
Přístupné, český dabing. Vstupné 120 Kč

29. 12. (so) 19.30 h
Smrtelné stroje 3D /128/
Premiéra / Dobrodružné fantasy / USA
Přístupné od 12 let, česky. Vstupné 140 Kč

30. 12. (ne) 15 h
Pat a Mat: Zimní radovánky /60/
Animovaný rodinný / ČR
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen 
tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim 
snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva kutilové 
vymyslí? 
Přístupné. Vstupné 100 Kč

30. 12. (ne) 17 h
Čertí brko /99/
Premiéra / Filmová pohádka / ČR, SR
Přístupné. Vstupné 100 Kč

neděle 30. 12. v 19:30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Premiéra / Život. hudební drama / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč 

TV Studio Chodov

15. 12. (so) 14 a 18 h
Setkání s Jaroslavem Duškem
společenský sál

17. 12. (po) 9-12 h 
Výkup zlata

21. 12. (pá) 15-18 h 
Staroměstský advent a vánoční trhy
Staroměstská ulice

KASS Chodov

4. 12. (út) až 7. 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)

11. 12. (út) až 14. 12. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
MAXISHOW
Záznam představení pro děti 2005 (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

18. 12. (út) až 21. 12. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za měsíc prosinec (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
VÁNOČNÍ KONCERT SOKRAT 
Záznam koncertu v kostele sv. Vavřince 2013 (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

25. 12. (út) až 28. 12. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
VÁNOČNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ CHODOV
Záznam koncertu v kostele sv. Vavřince 2017 (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 
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Městská knihovna Chodov
3. 12. (po) 9-18 h
Burza knih
V čítárně knihovny bude opět připraven velký výběr knih 
různých žánrů.

4. 12. (út) 10 h
Vánoční Lumpíci
Program pro děti od 1 do 18 měsíců. 

5. 12. (st) 15– 17 h
Čertovské řádění
Na děti od 2 do 8 let čeká Mikulášská dílnička. Na závěr 
přijde Mikuláš se svým doprovodem. Pro registrované čte-
náře.

13. 12. (čt) 
Spisovatelé do knihoven
Radka Denemarková. Spisovatelka, literární historička, sce-
náristka, překladatelka německých děl. Jako dramaturgyně 
působila při divadle Na Zábradlí, kde spolupracovala s re-
žisérem Petrem Léblem, o němž sepsala monografii Smrt, 
nebudeš se báti (Host, 2008). Debutovala románem A já 
pořád kdo to tluče (Petrov, 2005), následovaly Peníze od 
Hitlera (Host, 2006) či Příspěvek k dějinám radosti (Host, 
2014). Je držitelkou řady prestižních literárních ocenění, 
například Usedomské literární ceny. Je překladatelkou dr-
žitelky Nobelovy ceny za literaturu Herty Müllerové. V roce 
2019 jí vyjde román Hodiny z olova, inspirovaný pobytem 
v Číně.

20. 12. (čt) 16–17 h
Veselá vánoční nadílka
Naši dětští čtenáři si mohou přijít vybrat  dáreček pod náš 
stromeček a zakončit společně s námi rok 2018. Pro regis-
trované čtenáře.

pondělí od 16 do 17 h
Herní klub 
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj 
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách.
3. 12. Přines si svou knihu, 10. 12. Vánoční kvíz, 17.12. Activity

středa od 15 do 17 h
Výtvarná dílnička
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno 

DDM Bludiště Chodov
5. 12. (st)
Mikulášská nadílka
V pekelném sklepě DDM Bludiště. 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, 20 Kč za dítě.
5 dní lyžování bez starostí - Itálie 2019
Hotel Locanda Locatori, středisko Temú - Passo Tonale - 
Ponte Di Legno (1.257-3.016 m n.m.), termín 18.-24. 2. 2019 
( jarní prázdniny). Najdete zde 65 km sjezdovek a na své 
si přijdou i nároční lyžaři, kteří mohou na severních sva-
zích zdolat při sjezdu úctyhodné převýšení 900 m. Sjez-
dovky: 6x černá, 27x červená, 15x modrá. 2 lůžkový pokoj 
13.000 Kč /osoba. 800 Kč sleva na 3./4. lůžku dospělý, 1800 
Kč sleva na 3./4. lůžku dítě 8-12 let. Dítě do 8 let (nar. po 
30.11.2010) v doprovodu dvou osob na 3./4. lůžku za 1000 
Kč, 2. dítě do 8 let 6.500 Kč.
Slevy na skipas: junior (nar. po 30.11. 2002) 700 Kč 
Záloha 2.000 Kč a doplatek do 15. 1. 2019 na účet 
273000129/0300. 
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 4x ubytování 
s italskou polopenzí, 5denní skipas, služby delegáta. Cena 
nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytovou taxu 1,5 eura os/
den, vstup do relax. centra. Pište na e-mail: ddm-chodov@
mybox.cz, volejte: 352 352 280-1, Špačková 775 900 604.
Letní ozdravný pobyt - CHORVATSKO  2019
8.- 17. 8. 2019
Ostrov Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží. Ubytování v 
mobilhomech ve stínu stromů pro 4-6 osob, věk dětí 8-15 let. 
Cena poukazu: 8.100 Kč (ubytování, 5x denně strava, pitný 
režim, doprava, služby kempu, pobytová taxa, pedagogický 
dozor)
Splatnost zálohy 3000 Kč do 28. 2. 2019, doplatek do 31. 5. 
2019.
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.
tel.: 352 352 280-1, 731 151 827
Foto z minulých let na www.ddmchodov.cz

pro děti i dospělé. 
12. 12. Vánoční přáníčko, 19. 12. Vánoční dáreček

čtvrtek od 17 do 18 h 
Pohádkohraní
Čtení pro děti i rodiče. Akce probíhá v rámci projektu Celé 
Česko čte dětem. 
6. 12. Čertovské pohádky, 13. 12. Vánoce za dveřmi

Městská knihovna Chodov po celý rok nabízí službu nejen 
pro seniory:
Základy obsluhy počítače, nebo přímo vašeho notebooku 
a zasvětíme vás do tajů internetu. Zájemci se mohou hlá-
sit v knihovně osobně, nebo na tel.č: 352 352 255 u paní 
Urbanové.

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12  13-17.
Toulavá kamera 27 - kolektiv autorů 
Jak je již zvykem, v předvánočním čase vychází další díl kniž-
ní verze populárního 
televizního pořadu jubilejní Toulavá kamera č.27.

Paulo Coelho - Hipík
Autobiografický román jednoho z nejvlivnějších spisovatelů 
světa.

21. 12. (pá) 18 h 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ (koncert)
Karlovarský symfonický orchestr, vstupné 250 a 150 Kč
kostel sv. Vavřince 

22. 12. (so) 9 h 
ŽIVOT VE VODĚ (akvatrhy)
společenský sál 
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Sport
1.-2. 12. (so-ne) 9 h
Velká cena Chodova 2018 ve stolním tenise
Krajský bodovací turnaj. 
Sobota - kategorie dospělí, neděle - starší žactvo.
tělocvična ZŠ J. A. Komenského, ul. Smetanova 
738, TJ Batesta

5. 12. (st) sraz 14 h autobusové nádraží
Vycházka turistů
Mikulášská procházka - naučná stezka Peklo, délka trasy 10 km

8.-9. 12. (so-ne) 9 h
Český pohár žákyň ve volejbale
2. kolo, 7 soupeřů, více informací týden před turnajem 
www.bvc-chodov.cz, 
sportovní hala Chodov, Tyršova 1201, BVC Chodov

9. 12. (ne) 10 a 14 h
První liga juniorek ve volejbale
Dvojzápas, soupeř Vavřinec Kladno 
sportovní hala Chodov, Tyršova 1201, BVC Chodov

12. 12. (st) sraz v 11 h v Praze u Národního 
muzea
Vycházka turistů
Předvánoční Praha, pražské památky. Zájemci se na místo 
dopraví dle své volby – autobus, vlak, automobil.

16. 12. (ne) 9.30-14 h
Přebor mladších žáků ve florbalu
TJ Plamen mladší dívky, sportovní hala Chodov

 17. 12. (po) 15 h
Vánoční laťka
33.ročník mítinku ve skoku vysokém
sportovní hala Chodov, Tyršova 1201, ŠAK Chodov

19. 12. (st) sraz 14 h vlakové nádraží
Vycházka turistů
Vánoční trhy Cheb

28. 12. (pá) sraz 13.30 hautobusové nádraží
Vycházka turistů
Předsilvestrovská vycházka Bílá voda, délka trasy 5 km
Tato akce spadá pod „Novoroční čtyřlístek“ – odznak a ka-
lendář 2019 za 20 Kč.

2.-14. 12. (ne-pá) 
Výstava betlémů
Otevřeno čt 6. 12. – ne 9. 12. a čt 13. 12. – pá 14. 12. podle 
rozpisu. Dopolední hodiny jsou rezervovány pro MŠ a ZŠ, 
raději zavolejte (723 459 162) předem, abychom se vešli. Po 
předchozí domluvě i v jiný čas.
římskokatolická fara

2. 12. (ne) 9 h
První neděle adventní
Mše svatá se svěcením adventních věnců. Každou adventní 
středu (5. 12, - 12. 12. – 19. 12.) budou v kostele v Chodově 
slouženy rorátní mše svaté se starými českými zpěvy (Ro-
ráty).
kostel sv. Vavřince

24. 12. (po) 
Štědrý den
Přes den v kostele rozdávání Betlémského světla
16:00 Vigilie Slavnosti Narození Páně
kostel sv. Vavřince

25. 12. (út) 9 h
Slavnost Narození Páně 
Mše svatá s koledami
kostel sv. Vavřince

26. 12. (st) 9 h
Svátek sv. Štěpána 
Mše svatá
kostel sv. Vavřince

25.-26. 12. (út-st) 13-17 h
Volná prohlídka betléma 

29. 12. (so) 15 h
Pobožnost u Jesliček 
koledy, požehnání
kostel sv. Vavřince

30. 12. (ne) 9 h
Svátek Svaté Rodiny 
Mše svatá s obnovou manželských slibů
kostel sv. Vavřince

Ostatní akce

12. 12. (st) 18 h 
Česko zpívá koledy  
Koledy, které si společně s rozhlasem zazpíváme: Nesem vám 
noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma a 
další dvě, které můžete pomoci vybrat hlasováním na adrese 
Deníku.cz.
městský park

21. 12. (pá) 
Rozdávání Betlémského světýlka  
Staroměstský advent - Staroměstská ulice

24. 12. (po) 22 h 
Vánoční pásmo v podání chodovských junáků
kostel sv. Vavřince

31. 12. (po) 16 h
Svátek sv. Silvestra 
Děkovná mše svatá za uplynulý rok
kostel sv. Vavřince

1. 1. (út) 9 h
Nový rok 
Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše svatá. Zasvěcený svá-
tek, kdy je účast na mši svaté pro pokřtěné katolíky závazná.
kostel sv. Vavřince

6. 1. (čt) 9 h
Slavnost Zjevení Páně 
Mše svatá se svěcením vody, křídy a kadidla.
kostel sv. Vavřince
Možné změny sledujte na www.farnost-chodov.cz

Bohoslužby
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Volejbal
Úspěšná družstva BVC Chodov 

Družstvo juniorek BVC Chodov je po odehrané 
první polovině základní části 1. ligy v tabulce se 
24 body na výborném prvním místě, když nepo-
znalo hořkost porážky. 

Družstvo kadetek BVC Chodov je po stejné 
době odehrané části extraligy na třetím místě se 
ziskem 12 bodů. 

Výsledkový servis těchto družstev můžete sle-
dovat na oficiálních stránkách Českého volejbalo-
vého svazu v rubrice soutěže. 

Družstva starších žákyň „A“ a „B“ se zúčastnila kva-
lifikačního turnaje Českého poháru žákyň 2018/2019 
v Plzni. Obě žákovská družstva v kvalifikaci ČP uspě-
la. „A“ tým míří mezi elitní českou sedmu a mladší 
„béčko” ve své pohárové premiéře vydřelo parádní 
3.výkonnostní skupinu. Nejlepší družstva této kate-
gorie se představí také v Chodově. Termín turnaje 
bude zveřejněn na níže uvedených odkazech.   

V letošní sezoně náš klub zastupuje také druž-
stvo mužů. Pod vedením Jirky Turečka se dala 
dohromady parta bývalých volejbalových hráčů, 
stávajících trenérů a dalších nadšenců pro volej-
bal. Po prvních čtyřech kolech okresního přeboru 
se držíme na krásném třetím místě. 

Stolní tenis

Nábor do oddílu stolního tenisu 
Oddíl stolního tenisu TJ Batesta Chodov pořá-

dá mimořádný nábor mládeže pro doplnění své 
členské základny. 

Zájemce o nejrychlejší míčovou hru světa rádi 
přivítáme v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského Cho-
dov, Smetanova 738 dne 8. ledna 2019 v 17:00 h.

Nábor je cílen na holky i kluky ve věku 8 - 12 
let. Naučíme tě sportovní disciplíně, zvýšíme 
tvou fyzickou zdatnost, zdokonalíme ve stolním 
tenise, procestujeme celou republiku a to vše 
pod dohledem licencovaných trenérů v rámci ří-
zených tréninků. Těšíme se na tebe! Kontakt: Mgr. 
Jan Kořínek, tel: 777/906037.  Jan Kořínek

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

BVC Chodov si Vás dovoluje pozvat na do-
mácí zápasy do chodovské sportovní haly. Ven-
kovní zápasy potom vysíláme živě na našich 
facebookových stránkách. Přijďte nám pomoci 
vyhrávat.  Ladislav Zapf
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Florbal
Plameňačky v Rokycanech 

Ve sportovní hale v Rokycanech se 3.11.2018 
konalo 2. kolo florbalového turnaje mladších dí-
vek. Na místě nechyběl ani dívčí tým TJ Plamen, 
pod vedením trenéra Richarda Partha, který opět 
reprezentoval chodovský florbal. 

Nově sestavený tým, doplněný o čerstvě pří-
chozí hráčky, nám již v 1. kole soutěže, které se 
konalo v Plzni, dokázal, že je silným týmem, který 
převálcoval tabulkově silnější družstva jako jsou 
FBŠ SLAVIA Plzeň (4:2) nebo FBŠ SLAVIA Plzeň 
red (6:3). 

V 2. kole soutěže plameňačky už tak nezazá-
řily. Chyběl jim nejen pohyb na palubovce, ale 
i vytrvalost. I tak se jim podařilo opět porazit FBŠ 
Slavie PLZEŇ (2:1). 

„Je třeba stále se zdokonalovat. V trénincích 
se musíme více zaměřit na vytrvalost a fyzickou 
zdatnost,“ sdělil po turnaji trenér Parth.
Podzimní žákovský turnaj

Dne 10. 11. se konal v chodovské sportovní hale 
za přispění města Chodova, 5. ročník florbalové-
ho turnaje starších žáků, dorostenek a juniorek, 
pořádaný TJ Plamen Chodov, doplněný o týmy 
z Plzně, Rokycan a Klatov.

Na turnaj se přihlásila družstva TJ Plamen Cho-
dov dívky, FBŠ SLAVIA Plzeň, FbC Plzeň, SPORT 
CLUB Klatovy, FBC Rokycany a složený tým žáků 
TJ Plamen Chodov.

Atletika

Uzávěrka 
lednového čísla 

12. prosince 2018

Pozvánka na Vánoční laťku 
Školní atletický klub, z. s. v Chodově ve spo-

lupráci s DDM Bludiště Chodov pořádá pouze 
pro kategorie žactva 33. ročník mítinku ve skoku 
vysokém Vánoční laťka.

Závody proběhnou v pondělí 17. 12. 2018 
v městské sportovní hale v Chodově, začátek 
závodu je v 15:00 hodin. Podmínkou čistá obuv. 
Akce je podpořena finančním grantem města 
Chodova. 

Přihlášky: Registrovaní přes www.atletika.cz do 
15. 12. 20:00 hod. Neregistrovaní nejpozději 30 
minut před zahájením příslušné kategorie. Pořa-
datelé si vyhrazují možnost upravit časový pořad 
na základě množství přihlášek. Startovné: členo-
vé ŠAK Chodov a žáci základních škol  z Chodo-
va a Vintířova zdarma. Cizí žactvo 30 Kč. Nejlepší 
v každé žákovské kategorii obdrží medaile a věc-
né ceny. Miloš Volek

Šachy
1. Liga mládeže
Ziskem tří bodů zahájili novou ligovou sezónu 
chodovští žáci. První víkend v říjnu se bohužel 
našemu týmu nepodařilo dotáhnout dobře 
rozehraná utkání s Buštěhradem a Libercem, 
která tak skončila nejtěsnější prohrou. Bodový 
zisk přinesl až duel s krajským rivalem, 
Karlovarským šachklubem Tietz. Družstvo zatím 
drží v lize 8. příčku.

Podzimní turnaje
Tradiční říjnový karlovarský turnaj žáků Čtyř-

lístek přivítal 10 družstev a mezi nimi i tři týmy 
z Chodova. Nejvíce se dařilo A-týmu ve složení 
Kačírek, Kotlár, Ulč a Vojíř, který vybojoval bron-
zové medaile, jen těsně na pomocné hodnocení 
za pořádajícím oddílem. Státní svátek 17. listopa-
du oslavili mladí šachisté turnajem, který pořádal 
v Karlových Varech KŠ Tietz. V A-turnaji se nejvíce 
dařilo Jirkovi Ulčovi, který vybojoval druhé místo. 
V B-turnaji se nejvíce dařilo Míšovi Pechovi, který 
skončil těsně pod bednou na čtvrtém místě.
Mistrovství Čech

Na přelomu října a listopadu se v Harrachově 
uskutečnilo MČ mládeže do 16 let. Jakub Čer-
venka a Vašek Vojíř odehráli turnaj na úrovni své-
ho nasazení. Týdenní turnaj vyšel nejlépe Adria-
nu Kotlárovi, který se posunul o 20 pozic oproti 
nasazení. V tvrdé konkurenci stačila předvedená 
hra na umístění v páté desítce. MČ dětí do 8 let 
proběhlo o víkendu 17.-18. listopadu v Mostě. Šes-
tiletý Lukášek Zrůst vybojoval na své první velké 
akci 24. místo. V doprovodném turnaji navíc sbí-
ral zkušenosti také jeho bráška Aleš. 

 Marcel Vlasák
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Fotbal
Závěr podzimní sezóny 

Podzimní sezóna dospěla k samému závěru 
a jak si vedli fotbalisté Spartaku Chodov si mů-
žete přečíst o pár řádek níže. Zde přinášíme ale-
spoň poslední výsledky mužských týmů.

Muži „A“:
Spartak Chodov A:Nové Sedlo 4:1
Horní Slavkov:Spartak Chodov A 1:2
Spartak Chodov A:Toužim 4:3
Lomnice:Spartak Chodov A 4:2
Muži „B“:
Spartak Chodov B:Jáchymov 8:1
Plesná:Spartak Chodov B 3:5
Spartak Chodov B:Královské Poříčí B 3:0
Kraslice:Spartak Chodov B 2:3

Bojové sporty

JP Team Sakura Spirit 
Náš klub neustále pracuje na přípravě a tré-

nincích a i nadále jezdíme na veškeré turnaje jak 
v ČR, tak i v zahraničí. 

Jen pro připomenutí, tento styl karate je plno-
kontaktní, takže každý úspěch je velmi cenný. 
Malá rekapitulace za poslední období. 
Liga Kumite Shinkyokushin:
1. kolo - Janička Petříková ve dvou kategoriích 
- 2x 1. místo, Věrka Krejčí - 2. místo, Karolínka 
Kovařčíková - 2. místo, Jiřík Petřík - 4. místo. 
2. kolo - Janička Petříková - 1. místo, Věrka Krejčí 
- 2. místo, Jiřík Petřík - 2. místo, Karolínka Kovař-
číková 4. místo 
3. kolo - Věrka Krejčí - 2. místo, Janička Petříková 
- 3. místo, Jiřík Petřík - 3. místo 
Dále mistrovství ČR Kyokushin:
Janička Petříková - 1. místo, Věrka Krejčí - 1. místo, 
Jiřík Petřík - 1. místo, ke kterému si zasloužil extra 

Všechna podzimní utkání našich družstev jsou 
již dohrána. Takto skončila naše družstva po ode-
hraném podzimu. 

Muži „A“: 2. místo - krajský přebor
Muži „B“: 1. místo - 1. B třída
Dorost:  8. místo - krajská soutěž
Starší žáci: 1. místo - okresní přebor
Mladší žáci: 2. místo - okresní přebor
Starší přípravka: 1. místo - okresní přebor 
Mladší přípravka:1. místo - okresní přebor 
V době uzávěrky ještě není dohrán krajský 

přebor mužů, proto ještě může dojít ke změně 
v konečném pořadí. 

Výsledky všech odehraných utkání a konečné 
tabulky po podzimu najdete na stránkách: 

https://spartak-chodov.webnode.cz/ 
 Petr Karbulka

Družstva byla rozdělena na dvě skupiny. Ka-
ždý tým odehrál ve své skupině dva zápasy. Po 
odehrání zápasů se hrálo o 3. místo ve skupinách 
a vyřazovacím způsobem dvě semifinálová utká-
ní, ze kterých vzešly finálové týmy a dále týmy, 
které si zahrály o 3. a 4. místo.

Dohromady se odehrálo 11 zápasů.
Konečné pořadí týmů: 1. FBŠ SLAVIA Plzeň, 

2. SPORT CLUB Klatovy, 3. FbC Plzeň, 4. TJ Pla-
men Chodov dívky,  5. FBC Rokycany, 6. TJ Pla-
men Chodov složený z mladších a starších žáků.

Během celého turnaje probíhal v prostoru 
haly doprovodný program. Všichni zúčastnění si 
odnesli drobné upomínkové ceny. Na konci tur-
naje byl odměněn vítězný tým, nejlepší brankař 
a hráč.

Jsme rádi, že se tento sport stal pevnou sou-
částí sportovního dění v našem městě. Děkujeme 
všem, kteří nám pomohli tento turnaj zorganizo-
vat a těšíme se na další ročník. 

Naše poděkování patří také našim divákům za 
vydatnou podporu týmu. Za TJ Plamen Chodov 
Radek Buchtel a Richard Parth.  Pavel Dawidko 

31Sport



ocenění turnaje Mladý lev. 
Zahraniční úspěchy
Liga Shinkyokushin Polska: Janička Petříková - 
kumite 1. místo, kata 1. místo, Věrka Krejčí - ku-
mite 1. místo 
Mistrovství Německa Naunhof: Janička Petříková 
- 3. místo, Věrka Krejčí - 4. místo 
Legnica Cup Polsko: Janička Petříková - 2. místo 
Cobierzyce Cup Polsko: Janička Petříková 3. místo 

Mistrovství světa Shidokan Karate, konané na 
Ukrajině. Janička Petříková si z tohoto mistrovství 
odvezla kov nejcennější. 

Dále jsme se zúčastnili dvou klubových kempů 
konaných na Šumavě, kde děti zároveň skládají 
zkoušky na vyšší technické stupně pod vedením 
Shihana Miroslava Konevyche, 5. DAN. Účastní-
me se seminářů jak pod vedením výše uvede-
ného Shihana, tak i extra seminářů pod vedením 
různých známých osobností z bojových sportů. 

Veškeré informace o nás včetně kontaktu na-
leznete na FCB - JP Team Sakura Spirit  S. Krejčí
Medailové žně pro Champions team

Ve dnech 10. až 15 .10. se Champions team pod 
hlavičkou CAOKK zúčastnil Mistrovství světa SKDUN 
v moldavském Kišiněvě. Za účasti 30 států a celko-
vém počtu 2006 závodníků si členové Champions 
teamu vedli velmi dobře. V náročné soutěži během 
3 dnů vybojovali 5 titulů mistra světa, 2 tituly vicemis-
trů a 15 bronzových míst v katagoriich kata, kumite 
solo a kumite teamy. Titul mistr světa 2018 si odve-
zl domů J. Vrba, K. Štecová, D. Pekuniak, D. Kubíček 
a kumite team seniorů. Vicemistra vybojovala K. Va-
šíčková, E. Pokorná. Nakonec několik 3. míst, např. v 
teamech juniorek A. Lojdová, V. Jakubů, M. Budajová, 
L. Lachká, team seniorů jednotlivci, 3. místa M. Jindra, 
J. Nosál, A. Lojdová, P. Mezzeiová best of best a další.

O několik dní později 23. 10. odlétá menší výprava 
na ME WUKF na Maltu, kde byla konkurence 31 států 
a okolo 2000 závodníků. I přes tuto konkurenci do-
kázali naši členové zabojovat a vezou domů cenné 
kovy a titul mistrů Evropy, K. Štecová kumite E. Po-
korná a T. Jůnová kata. Vicemistrů Evropy potom E. 
Pokorná D. Pekuniak kumite, T. Jůnová kata seniors. 
Nakonec 2. místo kumite team ve složení K. Štecová, 
E. Pokorná, A. Jůnová. Kompletní výsledky zájemci 
naleznou na facebooku Champions teamu. Děkuje-
me všem za podporu našeho teamu.  Jiří Nosál
Mistrovství Evropy Sokarate

Vrcholem sezóny samurajů byl největší tur-
naj v Evropě. Turnaj se koná v polské Wroclavi. 
Na mistrovství odjíždí nově nominovaný ná-
rodní tým  SOKARATE Kryštof Schwarz, Johny 
Kolář, Pavel Jelínek a Petr Goubej pod vedením 

reprezentačního trenéra Václava Koláře. Výpra-
vu doplnil branch president SOKARATE ČR Ja-
roslav Kalfář a diplomat a překladatel Drahomír 
Bilka.

Reprezentanti nastupují v disciplínách full-
contact karate a gloves karate (kickboxing). 
Převážná část soupeřů je z východu a repre-
zentaci čekala tvrdá zkouška. Nejmladší Kryštof 
Schwarz prohrává ve finále s ukrajinským soupe-
řem a získává stříbro, v gloves karate prohrává 
v semifinále a získal 3. místo. Johny Kolář vítězí 
v kategorii fullcontact karate a stává se mistrem 
Evropy, v gloves karate ho čeká další houževna-
tý soupeř z Ukrajiny a v prodloužení ho poráží 
a postupuje do finále.

Absolutní nádhera je finále, které je v české re-
žii. Nastupuje v něm Johny Kolář a Pavel Jelínek. 
Další jejich vzájemný souboj z posledních let. Ti-
tul mistra Evropy získal Johny Kolář, stříbro Pavel 
Jelínek. Pavel potvrdil své kvality a v další disciplí-
ně fullcontact karate přidal  zlato a další titul mis-
tra Evropy. Poslední reprezentant, Petr Goubej, 
svěřenec Václava Koláře, který začal v projektu 
Cesta k úspěchu v Samurai Gym. Na  mistrovství 
Evropy odjíždí po 18měsíčním tréninku. První dis-
ciplína fullcontact karate, první finále a čeká ho 
také soupeř z Ukrajiny, dostavila se tréma a finále 
ve  kterém je Petr jasně lepší, prohrává v pro-
dloužení na váhu a získává stříbro. Přichází druhá 
šance na titul v disciplíně gloves karate. V semi-
finále poráží borce z Ukrajiny a ve finále ho čeká  
další soupeř z východu. Boj o zlato se odehrává 
ve vyrovnaném zápase až do konce. Povedlo se, 
Petr se stává také mistrem Evropy, a korunuje tak 
velký úspěch české reprezentace. Naše výprava 
absolutně překonala očekávání a získala 3 tituly mis-
tra Evropy, 3 stříbra a 1 bronz. Premiéra nově vznik-
lého národního týmu vyšla a úspěšně nesla jméno 
České republiky v Evropě.  Děkujeme všem našim 
partnerům, přátelům a  městu Chodov  za podporu 
a jedeme dál.  (sam)
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Pohodové a krásné Vánoce
a úspěšný rok 2019 Vám přeje Top Reality.

Vaše domovská realitka...

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

NABÍZÍME:
     prosinec: adventní věnce a vánoční dekorace, svíčky, jmelí

                                     vánoční stromky  jedle kavkazská, smrk stříbrný
                od ledna: semena pro sezonu 2018, hnojiva, postřiky, zeminy

D á r k o v é  p o u k á z k y  s t á l e  v  p r o d e j i

Všem stálým i budoucím zákazníkům přejeme v roce 2019 vše nejlepší 
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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 

36 Placená inzerce



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
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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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