
18. 12.   Koncert Andrey Kalivodové
20. 12.   Vánoční koncert ZUŠ Chodov v kostele
20. 12.   Staroměstský advent
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Zpravodaj města Chodova
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K věci

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
rok 2019 se blíží ke svému závěru a s ním 

přichází i jedno z nejkrásnějších a nejpříjem-
nějších období – vánoční svátky. Ať jsou tedy 
pro Vás všechny Vánoce svátky klidu, pohody 
a příjemného posezení s rodinou a přáteli.

Právě končící rok byl v mnoha ohledech pro 
Chodov úspěšný, a to díky dobré práci kole-
gů z radnice a zodpovědnému a pracovitému 
přístupu našich kolegů z rady města, městské-
ho zastupitelstva a městských a příspěvkových 
organizací. Poděkovat je třeba také všem 
Chodovákům, kteří se pravidelně zapojují do 
veřejného života.

Do roku 2020 Vám společně s paní tajemni-
cí Marcelou Kubicovou přejeme hlavně zdraví, 
úspěchy a pořádnou dávku štěstí.

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

Vážení a milí obyvatelé Chodova,
rád bych vás touto cestou pozdravil a popřál 

advent plný očekávání a požehnané vánoční 
svátky 2019! 

V současné době máme obavy o vodu, zeleň, 
slunce, vzduch, ale náš domov tvoří především 
rodiče, harmonický život ve společenství, vzta-
hy v rodině a mezi přáteli, společné prožívání 
velkých svátků. Pojďme zapracovat také na této 
lidské ekologii, za to se budu modlit spolu s vaší 
chodovskou farností sv. Vavřince!

Zároveň se na vás těším při těchto příležitos-
tech:

20. 12. Vítání betlémského světla v Chodově 
(16 hod.)

24. 12. Půlnoční bohoslužba slova společně se 
starostou města Chodova ve 22 hod.

25. 12. Mše svatá Narození Páně (11 hod.)
26. 12. Mše svatá sv. Štěpán (10 hod.)
27. 12. Mše svatá na faře sv. Jan s žehnáním 

vína (16 hod.)

29.12. Mše svatá s obnovováním manželských 
slibů (11 hod.)

01. 01. Mše svatá Slavnost Panny Marie na 
Nový rok (11 hod.)
� P.�Romuald�Štěpán�Rob, administrátor 

farnosti

Potravinová banka děkuje 
Chodovu za podporu

Potravinová banka Karlovarského kraje, z.s., 
děkuje městu Chodov za finanční podporu ve 
výši 20 000 Kč, kterou využívá na činnost v le-
tošním roce. Díky příspěvku se může nezisková 
organizace věnovat svému poslání, čímž je boj 
proti hladu a proti plýtvání potravinami.

Když se ohlédneme zpátky, tak můžeme 
konstatovat, že v roce 2017 naše potravinová 
banka přerozdělila přes 31 tun. V roce 2018 to 
však již bylo 88 tun a v rámci spolupráce s 21 
odběratelskými neziskovými organizacemi se 
dostala potravinová pomoc k více než 2000 
osobám v celém Karlovarském kraji.

V období od 1. 1. do 30. 9. 2019 jsme mezi 
odběratele distribuovali zhruba 51 tun potravi-
nové a materiální pomoci. Pokud připočítáme 
objem pomoci z projektu PO MPO II, dostane-
me se na číslo 65 tun.

Důležité také je, že naše potravinová banka 
je zařazena do poplachového plánu Hasičské-
ho záchranného sboru Karlovarského kraje, 
kdy jsme připraveni pomoci v oblasti zabez-
pečení nouzového stravování pro obyvatelstvo 
postižené mimořádnou událostí.

Pokud bude potřeba, můžeme v mimořád-
ných případech zajistit potraviny také pro ob-
čany Chodova nacházející se v tíživé životní 
situaci.

Provoz potravinové banky je financován 
z dotačního programu Ministerstva zeměděl-
ství. Peníze na činnost a vybavení získává orga-
nizace i od dalších měst z našeho kraje. Letos 
se potravinová banka dočkala finanční podpo-
ry také ze strany Karlovarského kraje, města 
Kraslic, Karlových Varů, Chebu a Nadačního 
fondu Tesco. 

Potravinovou banku Karlovarského kraje, 
z.s., založily v roce 2015 dobročinné organiza-
ce s dlouholetou působností v našem regionu 
– Farní charity, Armáda spásy a Pomoc v nouzi, 
o.p.s.
� Milan�Hloušek, ředitel Potravinové banky 

Karlovarského kraje z.s. 
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 Moderní, víceúčelový automobil s oficiálním 
označením DA – L1Z zařadili v těchto dnech do 
svého vozového parku chodovští dobrovolní 
hasiči. Nový dopravní automobil značky Iveco 
(snímek dole) jim pomůže plnit úkoly především 
v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Auto je vybavené dle požadavků hasičského 
sboru a zadání města. „Primárně je určeno pro 
dopravu hasičů a hasičského vybavení, dále pak 
pro krizový štáb Chodova, převoz materiálu 
k zásahu, evakuaci obyvatel a v neposlední řadě 
i pro pomocné práce pro město. Lze ho rovněž 
využít jako zázemí chodovské jednotky při dlou-
hotrvajícím zásahu,“ popsal možnosti automobilu 
velitel hasičů Jiří Kiss.

Dodávkový automobil nabízí v přední části 
celkem devět míst, jedno pro řidiče, dalších osm 
pak pro posádku. „Všechny sedačky jsou polo-
hovatelné a vyjímatelné, což umožňuje zvětšit 
nákladový prostor, který je jinak oddělený uza-
víratelnou přepážkou. Má i sklopné lavice pro 
nouzovou přepravu dalších evakuovaných osob,“ 
doplnil velitel.

Zadní prostor nechali hasiči upravit pro kon-
tejnerovou přepravu. Speciální drážky v podlaze 

a naviják tak umožní naložit jednotlivé kontejne-
ry s materiálem a náčiním.

Automobil má vlastní elektrocentrálu, základní 
týlové vybavení, markýzu pro nepříznivé počasí 
a další vybavení, které najde využití při dlouho-
dobém zásahu v terénu, kde je potřeba vytvořit 
týlové zabezpečení.

Vůz vyrobila společnost THT Polička a Chodov 
za něj zaplatil 2,4 milionu korun s DPH. Karlo-
varský kraj (www.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.
cz) přispěl na nákup formou dotace částkou ve 
výši 450 tisíc korun. �(mák)

Chodovští hasiči při slavnostním představení a předávání automobilu.  |Foto: Martin Polák 

Nová dodávka poslouží při 
evakuaci i v týlu
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Vánoční výzdoba u galerie 
bude bohatší

Vánoční výzdoba v Chodově dozná letos 
drobných změn. Strom ve spodní části Staro-
městské ulice sice bude po dlouhých letech bez 
ozdob, zato opačná strana ulice nabídne pestřej-
ší podívanou.

Nastrojení do vánočního kabátu totiž značně 
komplikuje jeho velikost. „Z technického hlediska 
to je v posledních letech stále náročnější, okolí 
stromu je pak poničené,“ vysvětlil jednatel Cho-
dovských technicko-ekologických služeb (CHO-
TES) Rudolf Pocklan.

CHOTES dokončil opravy 
za miliony korun

Opravené povrchy komunikací, nové veřejné 
osvětlení a zrekonstruovaný most. To je část in-
vestičních akcí za miliony korun, které v těchto 
dnech dokončily nebo dokončují Chodovské 
technicko-ekologické služby (CHOTES).

Hotová je už například oprava stávající komu-
nikace v Revoluční ulici, kde bylo nutné opravit 
povrch a zvýšit obrubníky, aby se zabránilo vjez-
du do přídomní zeleně. Práce, které si vyžádaly 
částku 2,8 milionu korun, reagovaly i na řadu při-
pomínek tamních obyvatel.

Dokončený je už také most v Okružní ulici 
u garáží (na snímku most v době oprav), který 
v uplynulých měsících prošel celkovou rekon-
strukcí za zhruba 6,5 milionu korun. Nyní se pra-
cuje na přilehlé komunikaci, kde je třeba opravit 
povrch a zavést veřejné osvětlení. To vše za zhru-
ba 2,6 milionu korun.

Deset nových pouličních lamp mají rovněž ve 
Staré Chodovské. V neosvětlené části obce je 
postavil CHOTES za přibližně půl milionu korun.

Práce na opravě povrchů za 1,3 milionu korun 
už skončily také ve Vintířovské ulici.

S pokračováním oprav komunikací a chodníků 
počítá CHOTES i v roce 2020.  (mák)

Novou ZUŠ postaví 
karlovarská firma 3xN

Chodov vybral firmu, která zrekonstruuje bu-
dovu bývalé školy v ulici Dukelských hrdinů pro 
potřeby své základní umělecké školy.

Výběrové řízení, kterého se účastnilo osm zá-
jemců, vyhrála karlovarská firma 3xN, spol. s r.o., 
s nabídnutou cenou 48,5 milionu korun bez 
DPH. Díky soutěži se městu podařilo ušetřit ně-
kolik milionů, projektové náklady se totiž pohy-
bovaly kolem 55 milionů korun.

Město plánuje celou akci financovat ze svého 
rozpočtu, nicméně v případě potřeby je připra-
veno částečně zapojit i výhodný úvěr. Ten již má 
vyjednaný a zastupitelstvem odsouhlasený, dosa-
huje výše 35 milionů korun s úrokem 1,65 % a 
splatností pět let.

„Naším cílem ale je město nezadlužovat. Je 
to jedna z největších investičních akcí, které nás 
čekají, a věřím, že ji zvládneme tak jako ty před-
chozí,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pi-
zinger s tím, že Chodovu se v nedávných letech 
podařilo bez úvěru financovat moderní přístavbu 
Základní školy J. A. Komenského.

Práce by měly začít v průběhu příštího roku, 
s dokončením se počítá o rok později. Do re-
konstruované budovy se následně přestěhují 
všechny čtyři obory základní umělecké školy. Ty 
jsou zatím roztroušeny po městě ve třech objek-
tech. Výuka by mohla začít už ve školním roce 
2021/2022.

Přestavěná budova nabídne kromě nových tříd 
potřebné zázemí, jako jsou sklady, šatny, kabine-
ty a moderní hudební sál pro akce města a hos-
tujících hudebníků.

V současné době navštěvují uměleckou školu 
více než čtyři stovky dětí. �(mák)

„Zaměříme se tentokrát na horní část u Galerie 
u Vavřince, kde strom dostane bohatší výzdobu, 
která bude viditelná i přes den. Nové světelné 
třásně umístíme i na galerii,“ přiblížil změnu jed-
natel.

Pracovníci CHOTESu potřebují každoročně 
na instalaci výzdoby ve městě zhruba pět týd-
nů. Slavnostní rozsvícení letos připadá na pátek     
29. listopadu.

Ulice Chodova osvětluje každý rok jiná kom-
binace ozdob, kterou CHOTES skládá ze svého 
a pronajatého osvětlení.  (mák)
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České děti tloustnou. Až pětina dětí v ČR má pro-
blémy s váhou, mají nadváhu, nebo trpí obezitou. 
Lékaři mluví o epidemii dětské obezity. Město Cho-
dov se proto rozhodlo vyrazit do boje proti dětské 
obezitě, a to ve spolupráci s odborníky z Lázeňské 
léčebny Mánes (LLM).

„Nedávno jsem četl, že každé čtvrté české dítě 
trpí nadváhou a každé desáté je obézní. Vyplývá 
to z aktuálních údajů Světové zdravotnické organi-
zace (WHO). I proto jsme se sešli s vedením karlo-
varské Lázeňské léčebny Mánes, která se mimo jiné 
specializuje právě na léčbu obezity,“ uvedl místosta-
rosta města Luděk Soukup.

Ani Chodov totiž není žádnou výjimkou. Město 
sice aktivně fandí sportu a maximálně podporuje 
volnočasové aktivity nejen u dětí, špatné stravovací 
návyky u dětí však jen velmi těžko samo změní.

„Snažíme se aspoň v rámci školní jídelny, jejímiž 
strávníky jsou všichni chodovští školáci. Stejně tak 
mateřské školy dbají na to, aby děti jedly zdravě,“ 

Lidé vzpomínali na vznik státu 
a válečné veterány 

Skauti nesou květiny k památníku v městském parku v Chodově u příležitosti  oslav výročí vzniku  samostatného 
československého státu.  |Foto: Martin Polák

Chodov si v závěru října připomněl 101. výročí vzniku samostatného československého státu. Slav-
nostní akt u této příležitosti se tradičně konal u Památníku obětem válek v městském parku. V pondělí 
11. listopadu se pak na stejném místě sešli vedení města, zástupci policie, strážníci, hasiči a skauti, aby 
položili květiny u příležitosti Dne válečných veteránů. Ten se tentokrát obešel bez příslušníků armády. 
Naopak novinkou se stalo vyzvánění chodovských zvonů v kostele sv. Vavřince, které se rozezněly 
v jedenáct hodin po symbolickou dobu jedenácti minut.  (mák)

dodal Luděk Soukup.
Město ani školy však nezabrání tomu, aby si dítě 

koupilo například brambůrky ke svačině a zalilo je 
litry sladké limonády. Některé děti dokonce odmí-
tají v jídelnách jíst zeleninu, protože na to nejsou, 
jak samy tvrdí, doma zvyklé.

„U nás v lázních se snažíme léčit nejen děti, ale 
celou jejich rodinu. Jsou to zejména rodiče, kteří 
jsou mnohdy velmi benevolentní, co se týká stra-
vování svých potomků. Přesvědčit je o tom, že 
s nadváhou, či v horším případě obezitou je po-
třeba něco dělat, jinak dítěti hrozí řada závažných 
nemocí, proto nebude vůbec jednoduché,“ sdělila 
ředitelka LLM Martina Šimůnková s tím, že se těší 
na spolupráci s městem.

Společný projekt města a LLM odstartovala 
schůzka zástupců lázní s vedením chodovských 
školních jídelen. Následovat bude kulatý stůl s ředi-
teli škol a samozřejmostí je i intenzivní spolupráce 
s dětskými praktickými lékaři ve městě.�� (lugi)

Město vyrazilo do boje proti dětské obezitě
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Uzavření úřadu pro veřejnost
Městský úřad v Chodově informuje, že z pro-

vozních důvodů bude pro veřejnost uzavřen dne 
30. 12. 2019 od 11.30 a 31. 12. 2019 po celý den. 
Dne 2. 1. 2020 bude provoz úřadu omezen kvůli 
převádění softwarových úloh z roku 2019 na rok 
2020, z tohoto důvodu nebudou v provozu po-
kladny do 12.30. 

Omlouváme se  občanům za možné kompli-
kace a děkujeme  za pochopení.

 Ing.�Marcela�Kubicová, tajemnice úřadu

Pejskaři, pozor!
Na základě novelizace zákona č. 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, která bude v platnosti od 1. 1. 2020, dochází 
ke dvěma zásadním změnám v místním poplatku 
ze psů.

První změna se týká osob pobírajících starobní, 
sirotčí, vdovský nebo vdovecký důchod. Dosud 
přiznávaná snížená sazba poplatku pro uvedené 
důchodce mladší 65 let nebude již možná. Dle výše 
uvedeného zákona se snížená sazba poplatku při-
znává pouze osobě starší 65 let bez ohledu, zda 
některý z důchodů pobírá.

Druhá změna se týká osob pobírajících invalidní 
důchod. Nově bude od poplatku zcela osvobozen 
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba zá-
vislá na pomoci jiné fyzické osoby, držitel průkazu 
ZTP, ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů k dopro-
vodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zví-
řata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a 
používání psa zvláštní právní předpis (např. myslivci, 
záchranáři). Držitel psa pobírající invalidní důchod 
bude muset pro nárok na osvobození od poplatku 
prokázat, že splňuje některé z uvedených kritérií. 
Yvetta�Kučová, odbor školství, kultury a vnitřních 

věcí

Zimní trhy v Oelsnitz
Město Chodov si Vás ve spolupráci s naším 

partnerským městem Oelsnitz/Erzgebirge dovo-
luje pozvat na zájezd na zimní trhy v Německu. 
Zájezd proběhne v sobotu 28. prosince 2019 
a odjezd je plánován ve 14 hodin. V rámci trhů, 
které se konají v městském parku v Oelsnitz, je při-
praven bohatý kulturní program, stánkový prodej 
a akce pro děti i dospělé. Zájezd je pro obyvatele 
Chodova zcela zdarma a k účasti na zájezdu je 
možné se závazně přihlásit v chodovském Turistic-
kém a informačním centru do 20.12.2019. �(red)

Česko zpívá koledy
Milí Chodováci. Srdečně vás zveme na zpívání 

koled „Česko zpívá koledy“ ve spolupráci s perio-
dikem Deník.cz. 

Sejdeme se 11.12.2019 v 18 hodin v městském 
parku u sochy Knihkupce. Koledy, které si společně 
s rozhlasem zazpíváme: Nesem vám noviny, Naro-
dil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak si 
krásné, neviňátko, Pásli ovce valaši a Vánoce, Váno-
ce přicházejí. Texty koled budou k dispozici, po loň-
ských zkušenostech, s většími písmeny. Doporučuji 
s sebou baterku, nebo čelovku. Blíže ke koledám 
a zpívání www.ceskozpivakoledy.cz. Těšíme se na 
setkání a společné zpívání.� Ing.�Rudolf�Netík

Označte dopis originálním 
chodovským razítkem

Novinku pro chodovské děti, ale i dospělé si 
pro letošní adventní období připravil Chodov. 
Zájemci si totiž budou moci označit svůj dopis či 
pohled originálním razítkem s motivy Chodova 
a betlému. (na snímku dole)

Obě razítka budou k dispozici u dřevěného 
stánku s betlémem ve Staroměstské ulici, kde 
bude připevněna podložka a razítkovací polštá-
řek.

Ozdobit svůj dopis pro Ježíška či pozdrav svým 
přátelům, rodině a známým je možné už od za-
hájení Staroměstského adventu (29.11.).�� (mák)

Srdcovka nabízí rozvozy obědů
Restaurace Srdcovka Kass Chodov nově nabí-

zí ve všední dny rozvozy obědového menu  pro 
jednotlivce i firmy. Objednávky přijímáme od 
pondělí do pátku v době od 10 do 11 hodin na 
telefonním čísle 604 519 042. Polední menu na-
leznete na našem facebooku https://www.face-
book.com/Srdcovka.KASS/ a webu http://www.
gambrinus.cz/srdcovka/kass. Bližší informace na 
telefonním čísle 603 383 512.  (PI)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v prosinci
Sice to vypadá, že rok končí, a zahradníkův 

obzvlášť, ale ani prosinec není dobou klidu, 
protože stále doděláváme resty, které nám na 
zahradě zůstaly.  Protože  nevíme,  jaká zima 
nás čeká, musíme počítat s tou nejtvrdší varian-
tou, to znamená silné mrazy a mnoho sněhu. 
Kolem kmenů stromů upevníme ochranné ple-
tivo proti okusu zvěří, a to dostatečně vysoko, 
protože nevíme, kolik bude sněhu a jak vysoko 
zvířata dosáhnou. Ideální je zahrabat pletivo 
i kousek do země, protože v případě absence 
sněhu si zvířata  ráda vyhrabou přístup k chut-
nému rostlinnému pletivu pod kůrou stromu. 
Svážeme keře, abychom zabránili jejich rozta-
žení a případnému vylamování pod mokrým 
sněhem, tomu se říká  „svazování do kuželů.“ To 
samé dopřejeme jehličnanům, rododendronům  
a azalkám, které nesmíme zapomenout vydat-
ně zalít. Vláhu dopřejeme i opadavým stromům, 
každému alespoň 10 litrů vody.

Bylinky přímo na záhonech přikryjeme chvo-
jím nebo netkanou textilií, protože oboje chrání 
před mrazem a naopak nebrání odparu vody 
po dešti,  rostliny nám potom nebudou zah-
nívat. Nevhodná je sláma, která drží vlhkost, 
tu použijeme spolu se spadaným listím na 
přihrnutí kořenů a hlavního stonku růžičkové 
kapusty a kadeřávku pro zimní sklizeň, kdy se 
dočkáme jejich lahodnější chuti. Zakrýt může-
me ještě i trvalky, ale dáváme pozor, aby  vrstva 
byla propustná, protože rostlinám nevadí silná 
nadílka sněhu, ale stojatá voda nebo holomra-
zy. Naopak si vůbec nemusíme všímat záhonu 
s česnekem, na jaře se přihlásí sám. Nezapomí-
náme izolovat celoročně osázené nádoby, které 
chráníme  před popraskáním a  kořeny rostlin 
před promrznutím. 

Na zahradě si v tomto období vychováváme 
pomocníky pro příští rok, proto zavěšujeme do 
korun stromů lojové koule a do krmítka pravi-
delně sypeme správné krmení, žádné zbytky 
vánočního cukroví. Ptáci se naučí chodit k nám 
na zahradu celoročně a v létě navíc pomohou 
se škůdci. Krmítko zavěšujeme tak, aby k němu 
nemohly kočky, nevhodné je místo pod stře-
chou, v korunách stromů, protože ptáci to cítí 
jako nebezpečí a na krmítko chodit nebudou. 
Ale u volně zavěšené budky budete celý den 
pozorovat ptačí šrumec a nebudete stačit do-
sypávat krmení. 

Protože se blíží konec roku, přejeme vám 

pěkné Vánoce, příjemné vykročení do nového 
roku, hodně zdraví a málo stresu a starostí.  A na 
závěr jednu starou, dobrou radu - zůstanou-li 
vám po štědrovečerní večeři porce obaleného 
smaženého kapra, naskládejte je do sklenice 
a zalijte lákem, který používáte při zavařování 
okurek. Sklenici uzavřete a uložte na chladném 
a tmavém místě, stačí i lednice. Kyselý lák roz-
loží všechny kostičky a po týdnu, to znamená 
na Nový rok, právě po silvestrovské noci, vám 
skvěle spraví chuť i náladu!

Pranostika 
• jaký prosinec, takový celý rok.
• je-li studený a mrazivý prosinec, bude 

i celá zima tuhá. 
• není-li prosinec studený, bude příští rok 

hubený.� zahrádkáři�Chodov

Vydařené akce nejen pro 
chodovské seniory

Ráda bych touto cestou chtěla upřímně podě-
kovat městskému historikovi Miloši Bělohlávkovi za 
poklad, jenž se nám dostal do rukou v září tohoto 
roku. Je to nádherná kniha Zmizelý Chodov, která 
obsahuje nesmírně mnoho historických poznatků a 
důkazů o našem městě a okolí.

Děkuji Vám, pane Bělohlávku, za Vaši práci na 
cenné knize a věřím, že nechybí v knihovně žádného 
Chodováka, kterého zajímá historie našeho města.

Dne 8.10. se konal Ples seniorů, za který děkuji 
panu starostovi Patriku Pizingerovi, odboru soci-
álních věcí pod vedením paní Evy Virtelové, panu 
Jiřímu Spěváčkovi a všem dámám a pánům, kteří 
se podíleli na uspořádání plesu. Děkuji hlavně panu 
Jiřímu Homolkovi z Březovské desítky a panu Petru 
Čimperovi za příjemné vystupování a moderaci.

Dále děkuji všem dámám a pánům, především 
panu Jiřímu Spěváčkovi, za uspořádání dne 9.11. 
2019 Velké harmonikářské přehlídky. Velké díky patří 
všem účinkujícím, všichni byli milí, příjemní a ochotní 
přidávat písničky. Zvláště děkuji bývalému panu sta-
rostovi panu Josefu Horovi za nádherné vystoupení 
s jeho Horovou osmou. Odnášela jsem si z tohoto 
hezky prožitého večera krásné vzpomínky. Ještě jed-
nou všem srdečně děkuji.  Alena�Čechová

Poděkování
Děkujeme vedení města, sociálnímu odboru 

a manželům Schmidovým za péči věnovanou 
klubu důchodců. Těšíme se na spolupráci v roce 
2020.  Členové�klubu�v�Chodově�
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Při potížích si nechte poradit od odborníků
Nedostatek finančních prostředků a s tím spojené dluhy, nevhodné bydlení, ab-

sence bydlení, nezájem klientů pracovat, odmítání poradenství a spolupráce při 
řešení jejich problémů. To je část agendy, kterou má na starost sociální pracovnice 
chodovského odboru sociálních věcí Mária Syrvátková, Dis. (na snímku). Podle 
ní však lze pomoci jen těm klientům, kteří sami chtějí svoji situaci změnit. V opač-
ném případě se sociální práce míjí účinkem. Márii Syrvátkovou najdete v MěÚ v 
kanceláři 123, tel.: 352 352 133, 702 134 628.

Služby  jsou  určeny pro osoby mezi  18 až 65 lety, které potřebují pomoc v sociální oblasti, ať jsou 
to pracující osoby, osoby nepracující, invalidní důchodci, osoby pobírající dávky pomoci v hmotné 
nouzi, sociálně vyloučení apod. Radu v sociální oblasti lze poskytnout nejen obyvatelům Chodova, 
ale i lidem z okolí. 

Poskytujeme poradenství například:
- při vypisování žádostí
- informacích o poskytovaných službách ve městě Chodově a okolí
- o nárocích na sociální dávky
- o možnostech bydlení atd.
Nemůžeme:
- poskytnout finanční prostředky – ty v současné době poskytuje pouze ÚP
- podat za klienta žádost – na byt, do pobytového zařízení, na dávky vyplácené ÚP apod.
- ovlivnit přidělení místa v ubytovacích a sociálních zařízeních, protože město žádné 
 takové zařízení nevlastní.  (red)

V sobotu 9. listopadu na 81. výročí Křišťálové noci uctili obyvatelé Chodova a jeho vedení památku chodovských 
obětí holokaustu. Vzpomínka tentokrát patřila Idě Sommerové a Eleonoře Baschové. Jako připomínku jejich 
tragického osudu nechalo město položit ve Staroměstské ulici další dva kameny zmizelých. V ulicích Chodova jich je 
už celkem šestnáct.  |Foto: Martin Polák

Kameny připomínají další oběti 
holokaustu
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Na zimu jsou připraveny 
ve skladu stovky tun soli

Techniku, sypače, personál, plný sklad soli 
a náhradní automobil pro případ nenadálé ka-
lamity mají připravené na zimní sezónu Chodov-
ské technicko-ekologické služby (CHOTES).

„Ve skladu je už od června 350 tun soli pro 
posyp. Obvykle toto množství stačí na celé zim-
ní období, ale někdy musíme v průběhu zimy 
doobjednat dalších 50 až 100 tun, v případě ex-
trémních povětrnostních podmínek i více,“ upřes-
nil jednatel CHOTESu Rudolf Pocklan.

Ten zároveň žádá všechny motoristy ve městě, 
aby nesprávným parkováním neztěžovali práci 
při odklízení sněhu. „Velmi často stávají v křižo-
vatkách či na konci chodníků a technika nemůže 
projet. V těchto případech pak nelze zajistit údrž-
bu,“ upozorňuje jednatel.

Pro nadcházející sezónu rada města už schvá-
lila plán zimní údržby, který stanovuje priority 
a postup při odstranění sněhu.

Zimní údržba má za cíl především zmírnit ná-
sledky počasí, nikoliv je zcela odstranit v průběhu 
schváleného časového harmonogramu.  (mák)

Most v Novém Sedle bude 
uzavřený řadu měsíců 

Most přes železniční trať u výjezdu z Nového 
Sedla směrem k dálnici D6 je od pondělí 18. listo-
padu zcela uzavřen. Důvodem uzavírky je jeho 
rozsáhlá rekonstrukce, která potrvá nejdéle do 
7.9.2020.

Objízdná trasa pro osobní automobily vede buď 
přes Loučky, nebo ve směru na Královské Poříčí. 
Odbočit je třeba na kruhovém objezdu u novose-
delské radnice. 

Nákladní automobily mají značenou objížďku 
přes Vintířov, Lomnici a Svatavu.

Karlovarský kraj opravu mostu, který je ve velmi 
špatném stavebnětechnickém stavu, připravoval 
dlouhodobě, nicméně neměl na rekonstrukci do-
statek financí. Potřebných 93 milionů korun nako-
nec kraji poskytl Státní fond dopravní infrastruktury.

„Oprava mostu je prioritou proto, že se mostní 
konstrukce nachází ve stupni 6, tedy těsně před 
havarijním stavem, a je nutné zajistit bezpečnost 
železniční trati, na niž z mostu odpadávají vrstvy 
betonu,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildu-
metzová.  (mák)
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Chodov jako jedno z  prvních měst v  Karlovarském kraji přikročil k  tvorbě střednědobého
rozvojového dokumentu nazvaného SMART CHODOV 2030 a je tak v regionu průkopníkem
v  oblasti tvorby chytrých projektů, které reagují na změny ve světě i každodenním životě.
Koncepce vychází jak ze stále posilujících moderních trendů v  oblasti informačních a
komunikačních technologií, tak i tlaku na dosahování úspor a ochrany přírodních zdrojů. 
 
V  rámci přípravy projektu se dne 22. října 2019 uskutečnilo v  domě U Vavřince jednání
s  veřejností, kde měli účastníci možnost předložit své tipy na zlepšení situace ve městě.
Přítomným Chodovákům byly vedením města představeny oblasti chystaných změn. Těmi jsou:
elektronická komunikace úřadu s občany, energetické úspory a ochrana životního prostředí a
bezpečnost osob, majetku a dopravy. Během diskuse nad mapou města mohl každý
z  účastníků pomocí barevných samolepek určit jednotlivé lokality ve městě, kde rád tráví
volný čas, nebo místa, která vnímá jako zanedbaná a nebezpečná a kde vnímá možnosti ke
zlepšení. Získané podněty jsou popsány v  následující tabulce. Ke každému problému je
doplněno, zda a jak lze situaci řešit.

Řešené problémy
  
 1. Problémová lokalita: Hrnčířská ulice
  o  Intenzivní doprava (nákladní automobily)
  o  Chybí chodník
  o  Chybí veřejné osvětlení
  o  Vysoká rychlost projíždějících automobilů
 
 
2. Problémová lokalita: Bezručova ulice
  o  Frekventovaná komunikace
  o  Častý pohyb chodců
  o  Dětské hřiště v blízkosti silnice
  o  Rychlý pohyb automobilů
  
 
 3. Problémová lokalita: Poděbradova ulice
(cesta na Bílou vodu)
  o  Frekventovaná ulice 
  o  Velké množství chodců, cyklistů zejména
      v letních měsících nepřehledná situace
 
4. Problémová lokalita: Husova ulice 
  o  Páteřní silnice města
  o  Dětí ze dvou ZŠ + DDM často přebíhají      
      ulici mimo přechod 
  o Absence přechodů v místě škol

Návrh/stav řešení
 
V úseku od viaduktu k Hrnčířské ulici bylo
nově vybudováno veřejné osvětlení.
Je zpracována projektová dokumentace na
chodník a hledá se řešení na dokončení
podchodu pod železniční tratí s vyústěním
v Hrnčířské ulici.
  
V ulici Bezručova je nyní platná značka Obytná
zóna s max.povolenou rychlostí 
20 km/hod, kterou však řidiči často nedodržují.
Byla zadána studie na zklidnění dopravy, která
bude diskutována s obyvateli. 
  
Najít koncepční řešení pro zlepšení dopravní
obslužnosti z důvodu zvýšené návštěvnosti
areálu Bílé vody nejen chodovskými obyvateli.
Nutno zajistit bezpečný přístup chodcům 
a cyklistům. 
 
  
Komunikace v ulici Husova je v majetku
Karlovarského kraje, se kterým bude nutno
najít společné řešení. 
Prioritou jsou bezpečnostní opatření v ulicích
Smetanova, Školní a Palackého z důvodu
zvýšené koncentrace dětí v této oblasti. Město
usiluje o zřízení přechodu na úrovni školní
jídelny. V budoucnu se v rámci této ulice
počítá s realizací chodníku na úrovni bývalých
sádek.

Děkujeme všem účastníkům za zájem o své město a jeho budoucnost. 
 
Konečná podoba chytrých řešení koncepce SMART CHODOV 2030 bude představena v dalších
číslech Zpravodaje a stane se i součástí řešení aktualizace Strategického plánu rozvoje města
Chodova 2020-2023.
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Gymnázium v Chodově čekají v následujících le-
tech zásadní změny. Jak se podepíšou na budouc-
nosti školy, přibližuje v krátkém rozhovoru Jiří Widž, 
ředitel gymnázia v Sokolově, jehož nedílnou součástí 
se chodovská škola stane.

Jakým způsobem se dotknou plánované 
změny stávajících studentů?

Sloučení škol s sebou přinese změny, jsem pře-
svědčen, že budou ve prospěch žáků i všech za-
městnanců školy. Jedná se o spojení s kvalitní a sta-
bilní školou. Do konce školního roku se však pro 
současné žáky školy nic významného nezmění. 

Co čeká budoucí studenty, kteří se teprve chys-
tají k přijímacím zkouškám?

V následujícím školním roce se v Chodově nebu-
de otevírat prima osmiletého gymnázia, ale otevře 
se první ročník čtyřletého studia, a to s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy.

Chcete nabídnout rozšířenou sportovní vý-
chovu, co si pod tím konkrétně máme předsta-
vit?

V Sokolově i v Chodově bude fungovat čtyřleté 
gymnázium, i proto je potřeba oba první ročníky 
od sebe odlišit. Proto jsme se rozhodli nabídnout 
v Chodově čtyřleté studium s rozšířenou výukou tě-
lesné výchovy, tj. jedna hodina tělesné výchovy navíc 
v každém ročníku. Nabídka volitelných předmětů ve 
třetím a čtvrtém ročníku bude rozšířena o další spor-
ty. Chtěli bychom využít stávající výborné podmínky 
v Chodově pro sportování a navázat spolupráci se 
sportovními kluby ve městě.

Podaří se v Chodově zajistit dostatek kvalitních 

pedagogů?
Škola v Chodově má svoji tradici, funkční peda-

gogický sbor. V případě potřeby mohou někteří 
učitelé ze Sokolova učit i v Chodově. To je ale spíše 
budoucnost. Stejně tak je možné, že někteří učitelé 
z Chodova budou učit v Sokolově.

Plánujete nějaké významné změny, moderni-
zaci či investice ohledně samotné budovy?

V Chodově úplně chybí přírodovědná laboratoř, 
která je pro všeobecné vzdělávání na gymnáziu 
nutná. Proto naše první snahy směřují právě k vy-
budování této laboratoře. Stavební práce bychom 
rádi ukončili do konce srpna 2020 a na podzim by 
došlo k vybavení laboratoře v rámci projektu I-KAP II 
Karlovarského kraje.

Další modernizace a oprava budovy je nutná, 
v současné době se odhadují finanční náklady těch-
to investic a vše bude záležet na zřizovateli, jak rych-
le se nám společně podaří budovu zmodernizovat. 
Naším cílem je, aby žáci, učitelé a nepedagogové 
v Chodově měli srovnatelné podmínky ke studiu 
a k práci, jako máme v Sokolově.

Můžete prozradit Vaši vizi - jakým směrem by 
se měla chodovská škola ubírat?

Vize chodovské školy je víceméně jasná. Postup-
ně dojde k utlumení a zániku osmiletého gymnázia 
a k transformaci na čtyřleté studium s rozšířenou vý-
ukou tělesné výchovy. 

Doufáme, že se nám podaří naplnit třídy. V Soko-
lově od školního roku 2020/2021 bude místo dvou 
ročníků čtyřletého studia otevřena pouze jedna třída, 
což by této myšlence mělo také pomoci.  (mák)

Jiří Widž (druhý zleva) představuje v chodovském gymnáziu své plány. |Foto: Martin Polák 

Jiří Widž: Sloučení škol přinese 
prospěšné změny
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ZŠ Školní ulice

Hledáme učitele 
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 

s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku 
Aj převážně na II. stupni ZŠ, dále přijme učitele/
ku pro výuku převážně na druhém stupni.  Dal-
ší informace na tel. 352352290 nebo u ředitele 
školy.� Mgr.�Milan�Kovářík, ředitel školy

Listopad plný akcí
V listopadu jsme si připomněli výročí událostí 

spojených se 17. listopadem 1989. V pondělí 18. 
listopadu jsme se oblékli do červeno-modro-bílé 
barvy a při hodinách dějepisu si připomněli udá-
losti spojené s tímto významným dnem a událos-
ti vedoucí k pádu komunistického režimu. Tento 
podzimní měsíc jsme také využili k pořádání ba-
revného týdne. Po celý týden jsme se každý den 
oblékli vždy do jedné podzimní barvy. 

Pro první třídy jsme připravili besedu o třídění 
odpadu a recyklaci. Zde se žáci dozvěděli mnoho 
informací o vzniku odpadů a předcházení jejich 
vzniku. Hravou formou si vyzkoušeli své znalosti 
o správném třídění odpadu.

První i druhý ročník v KASSu zhlédl divadelní 
představení O čisté planetě, které tematicky na-
vázalo na ekologický program tohoto měsíce. 
Navštívili jsme i knihovnu, žáci čtvrtého  ročníku 
se v městské knihovně dozvěděli mnoho zají-
mavých informací o Boženě Němcové a o Karlu 
Čapkovi.

Žáci devátého ročníku navštívili krajskou 
knihovnu a se zájmem besedovali na téma "Tajné 
životy spisovatelů". Žáky devátého ročníku na-
vštívila odborná pracovnice,  která jim pomohla 
s přemýšlením o volbě jejich budoucího povolá-
ní. Pokračují exkurze devátého ročníku po míst-
ních podnicích. Navštívili například podnik Liapor 
Vintířov, sklárny v Novém Sedle a podívali se na 
Městský úřad Chodov.

V rámci preventivního programu školu navštívil 
velitel městské policie s besedou "Notes strážníka 
Pavla" připravenou pro třetí ročníky a besedou 
na téma "Listina práv a svobod" pro čtvrté roční-
ky. Na druhém stupni jsme jako každý rok pozvali 
pana Pospíšila s jeho cyklem besed pro 6. ročník 
"Skrytá nebezpečí internetu", pro 7. ročník "Šika-
na", pro 8. ročník "Druhy závislostí", pro 9. ročník 
"Láska". Všechny besedy naše žáky zaujaly a ještě 
několik dalších přestávek diskutovali o jejich ob-
sahu.

Proběhly také zajímavé exkurze do karlo-
varského muzea. Pro 6. ročník bylo připraveno  
téma "Cesta za předky" a prohlídka muzea. Pro 
některé to byla první návštěva muzea, tak si ji 
pořádně užili.

Pro 9. ročník jsme si vybrali téma "Sopky naše-
ho kraje", které až překvapivě některé z nich na-
tolik zaujalo, že si dobrovolně vzali pracovní list 
a s chutí se pustili do jeho vyplňování. Děkujeme 
pracovníkům muzea za krásné zážitky a perfekt-
ně připravené exkurze.
� Mgr.�Arnoštka�Fedorková

Proč je dobré vědět, jak 
správně přikrmovat ptactvo

Lidé zejména v zimním a jarním období rádi 
chodí procházkou přikrmovat labutě, kachny 
a další vodní ptactvo především pečivem.

Pro ptáky to však není vůbec vhodné a přiro-
zené krmivo. Dokonce pečivo pro ptáky může 
být i nebezpečné. Krmení pečivem jim může 
způsobovat zažívací potíže, neboť běžné peči-
vo obsahuje sůl a jiné kořeněné složky, které pro 
ptáky nejsou vůbec přirozené.

Dále pak kvůli chybějícím živinám a vitamí-
nům mohou způsobovat u ptáků i tělesné vady. 
Nadměrná konzumace pečiva může ohrozit i 
mláďata v jejich růstu, protože může zapříči-
nit deformaci peří a křídel. Někdy je člověk až 
udiven, čím vším jsou lidé schopní vodní ptáky 
vůbec přikrmovat.

V minulém roce na vodních plochách bylo 
možné v Chodově spatřit nejen plesnivé pečivo, 
ale dokonce i zbytky z jídelníčků typických z vá-
nočních svátků, jako třeba zbylé vánoční cukroví 
nebo zbytky bramborového salátu, ale i takové 
jídlo, jako jsou chipsy, popcorn a jiné průmys-
lově zpracované nevhodné potraviny. Suchým 
pečivem se labutě a kachny maximálně zasytí, 
ale ve skutečnosti výživově strádají.

Takže čím tedy labutě a kachny nejlépe přikr-
movat? Za velmi vhodné se pro krmení považu-
je například kukuřice nebo hrášek.

Pokud jde o rozmrazenou zeleninu, není nut-
né ji pro přikrmování vařit. Dále je to pšenice, 
žito, oves, vařená i nevařená rýže. Vhodný je 
také ptačí zob či rozpůlené hroznové víno. Stej-
ně tak může být velmi vhodný nakrájený hláv-
kový či jiný salát.

Ale dokonce i třeba takové nakrájené zele-
ninové odřezky nebo slupky, které běžně od-
hazujeme do odpadu, jsou pro vodní ptáky 
vhodnější a hodnotnější než zakoupené pečivo 
ze supermarketu. � Tomáš�Horáček
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ZŠ Husova ulice

Inženýr Junior
V letošním školním roce se opět účastníme 

projektu „Inženýr Junior.“ Pořádá ho pro ZŠ SPŠ 
Ostrov.  Žáci 8. tříd se v kurzech technické čin-
nosti seznámí vždy s jedním z pěti oborů. Za-
tím jsme se seznámili s autooborem a 3D tisky. 
O projekt je mezi žáky velký zájem a to nás těší.
Česko zpívá koledy

Při příležitosti celorepublikové akce „Čes-
ko zpívá koledy“ si také naše škola připravila 

Nabídka volných pracovních míst
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného uči-

tele/učitelku anglického a německého jazyka 
pro žáky 6.-9.ročníku a kvalifikovaného učitele/
učitelku pracovních činností a dalších předmětů 
(přírodopis, výchova ke zdraví, výchova k občan-
ství) na 2.stupni školy. Nástup možný ihned. Bližší 
informace na telefonu 352352190 nebo u přímo 
u ředitelky školy. �Mgr.�Iva�Šípová, ředitelka školy
Beseda v městské knihovně

Dne 7. listopadu navštívili žáci 2. A ze ZŠ J. A. 
Komenského městskou knihovnu v Chodově, kde 
pro ně připravil David Jakubec poutavou besedu 
na téma „Václav Čtvrtek“. Hned v úvodu si děti 
získal svým zájmem o jejich oblíbené pohádky.

Než malým čtenářům představil nestárnoucí 
Čtvrtkovy knížky, vysvětlil jim několik literárních 
pojmů. Na závěr žáci se zaujetím splnili úkoly 
v pracovních listech. Za opravdu hezkou bese-
du děkujeme a už teď se těšíme na další setkání 
s knížkami.
� Mgr.�Alice�Jandošová, třídní učitelka 2.A

Výlet na leteckou základnu do Čáslavi
Dne 4. 11. 2019 se členové Krušnohorské hlídky 

a žákovského parlamentu zúčastnili exkurze na 
21. základně taktického letectva v Čáslavi. I přes 

ZŠ J. A. Komenského časné ranní vstávání se jim exkurze velmi líbila. 
Svou návštěvu zahájili prohlídkou biologické 
ochrany letiště, kde se mohli pokochat dravci 
a psy.

Dále se přesunuli do místního muzea (snímek 
nahoře) a na letecký trenažér, kde si mohli vy-
zkoušet, jak se cítí pilot stíhačky. Na vlastní kůži 
si vyzkoušeli ostřelování, které zaměřili hlavně 
na naši školu - k radosti všech se ji nakonec po-
vedlo zasáhnout... Na závěr jsme se přesunuli do 
hangáru a obdivovali vzdušné síly Armády České 
republiky. Ohromily nás nejen letouny ALCA a Al-
batros, ale i gripeny. 
� Ing.�Bc.�Michaela�Schade
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ZŠ Nejdecká ulice

Návštěva kostela sv. Vavřince
Ve středu 13. 11. 2019 se žáci III. S a VI. Z zú-

častnili komentované, interaktivní prohlídky kos-
tela svatého Vavřince. Osobitým výkladem je po 
této významné kulturní památce provedl městský 
historik pan Miloš Bělohlávek. Přenesl je tak do 
časů jejích počátků, do života skutečných rytířů. 
Vyložil jim mimo jiné symboliku zdejších obrazů 
a soch.

Žáci si také mohli vyzkoušet zahrát na místní 
varhany, šlapat měchy a zvonit na gongy. Děti se 
dozvěděly mnoho zajímavostí z historie Chodova 
a života jeho obyvatel. Tímto panu Bělohlávkovi 
velmi děkujeme a budeme se těšit na další ná-
vštěvu kostela spojenou s tradičním „Vánočním 
zpíváním“.� Mgr.�Blanka�Zámečníková

Dýňový den
Podzimní měsíce jsme měli nabité kulturními 

akcemi – čekala nás návštěva divadla, knihovny 
a ekofarmy.  Ze všeho nejvíce jsme se těšili na 
„dýňový den“.  Napjatě jsme očekávali, jaká stra-
šidla a děsivá překvapení na nás vybafnou. Ně-
kteří z nás se vyzbrojili vlastním kostýmem, aby 
mezi bubáky dobře zapadli.  Vstup do třídy se 
nám snažila znepříjemnit příšera, která na nás 
cenila zuby ze dveří. Po jejich otevření jsme se 
nestačili divit – z každého kouta na nás vykukoval 
nějaký pavouk, čarodějnice nebo duch.

Na lavicích jsme měli připravené lízátkové 
dýně a svítící červy. Když jsme se pokochali vý-
zdobou, mohli jsme se pustit do vyrábění. Letos 
jsme pro vydlabání dýně zvolili motiv „domek 
pro lesní skřítky“. Nezapomněli jsme ani na své 
blízké, kteří už s námi bohužel naše radosti ne-
mohou sdílet, a ozdobili jsme sklenice jako du-
šičkové lucerničky.

Vše nám šlo skvěle od ruky, a tak zbyla ještě 
trocha času na výrobu pavoučích čelenek. Na 
závěr jsme svou dýni odnesli na společnou školní 
výstavu, kde jsme mohli obdivovat nápady a prá-
ci ostatních tříd. Celý den jsme se dobře bavili 
a bylo nám líto, že tak rychle skončil.

Už teď se nemůžeme dočkat, až se k nám zno-
vu vrátí čas Dušiček a Halloweenu. 

 Bc.�Tereza�Blechschmidtová
Nakrmíme zvířátka

Tak jako každý rok jsme v podzimních měsí-
cích pilně sbírali a sušili kaštany a pečivo pro lesní 
zvěř. Nyní se těšíme na besedu s lesníky, která 
proběhne na začátku prosince, abychom se opět 
dozvěděli zajímavosti ze života zvířat žijících ve 
volné přírodě.� Ivona�Škarpecká
Připomínka sametové revoluce

V pátek 15. 11. 2019 jsme si v rámci projektové-
ho dne mimo jiné zinscenovali protestní pochod 
studentů před 30 lety. Krátké video z tohoto po-
chodu naleznete na naší facebookové stránce. 
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Soko-
lov, příspěvková organizace, přijme pro šk. rok 
2019/2020 na částečný úvazek učitele/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

podobnou akci. 
Každá třída si připravuje své vystoupení. Do-

poledne se předvedou svým spolužákům a od-
poledne je připraveno vystoupení a  vánoční jar-
mark s občerstvením pro rodiče žáků.
Den v národních barvách

V pátek jsme se oblékli do národních barev. 
Netradičně jsme tak oslavili 17. listopad - Den 
boje za svobodu a demokracii.

Třída, která nasbírala nejvíce trikolor, získala 
sladkou odměnu.
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.

 Přejeme všem krásné prožití vánočních 
svátků a pohodu všem. Na shledanou v no-
vém roce 2020. Mgr.�Lenka�Hrušková
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Den laskavosti v MŠ
13. listopad byl stanoven jako Světový den 

laskavosti. Nadace Karla Janečka v souvislosti 
s tímto dnem zorganizovala už 3. ročník projektu 
s názvem „Jsem Laskavec 2019“, do kterého se 
aktivně zapojila třída Včeliček v MŠ v Nerudově 
ulici (snímek nahoře). Cílem projektu je naučit se 
dělat dobré skutky, pomáhat svému okolí, být cit-
livý a vnímavý k potřebám druhých.

Děti a rodiče z této třídy uspořádali mezi se-
bou sbírku. Od poloviny října nosili do školky 
různé hračky, oblečení, drogerii a jiné potřebné 
vybavení pro malé kamarády. Sbírka byla určena 
pro organizaci „Nádech“, která pomáhá rodičům 
– samoživitelům.

Děti se o věci pečlivě staraly, samostatně je při-
pravovaly k předání a v pátek 15.11.2019 je hrdě 
předaly zástupkyni této organizace.

Velmi všem dětem a rodičům děkujeme, že 
se do akce „Jsem Laskavec“ zapojili a v předvá-
nočním čase udělali dobrý skutek, který pomůže 
jiným, méně šťastným.
MŠ zve opět do galerie Na plotě

Zveme opět všechny Chodováky k prohlídce 
výstavy dětských prací na plotě MŠ Školní, která 

Mateřská škola Chodov proběhne v období od 2.12.2019 do 6.1.2020. 
Zpestřete si adventní a vánoční čas procházkou 
kolem a prohlídkou výrobků a děl našich nej-
menších.
Poděkování a přání do nového roku

Děkuji všem pracovníkům Mateřské školy Cho-
dov za jejich práci v roce 2019, 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 zážitků.                                                                                                            
 Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Gymnázium & SOŠ Chodov

Kurz první pomoci
Ve středu 23.10. měla třída G5 v aule školy 

dvouhodinový kurz první pomoci vedený dvěma 
pracovnicemi sokolovské nemocnice společně 
s přičiněním třídního učitele. Kurz byl prokláda-
ný jak výkladem, tak i „vyzkoušením si na vlastní 
pěst“. 

A tak jsme si kromě resuscitace na resusci-
tační figuríně také zkoušeli měřit tlak a učili se 
například správně zafixovat zlomenou končetinu. 
Z těchto dvou příjemných, ale zároveň i velmi 
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I o adventu hrozí nebezpečí
S blížícím se vánočním časem by Vám chtěli 

policisté Karlovarského kraje přinést několik pre-
ventivních rad, abyste se nestali obětí protipráv-
ního jednání, neboť i tato doba s sebou nese 
určitá rizika. 

V místech s vysokou koncentrací osob, jako 
jsou vánoční trhy či přeplněné nákupní domy, vě-
nujte zvýšenou pozornost svým osobním věcem.

Právě velké uskupení osob na jednom místě je 
pro kapsáře velkým lákadlem a místem snadného 
výdělku.

Skutečnému kapsáři totiž stačí k odcizení va-
šich cenností jen několik málo okamžiků a chvilka 
Vaší nepozornosti.

Mějte proto své osobní věci pod neustálým 
dohledem a finanční hotovost noste odděleně 
od dokladů a platebních karet.

Další preventivní rady policistů naleznete na 
www.mestochodov.cz.
� nprap.�Mgr.�Věra�Hnátková

Policie České republikypoučných hodin jsme si odnesli velmi cenné in-
formace a jsme připraveni komukoliv poskytnout 
základní první pomoc.
Sametová revoluce po letech

Dne 22. 10. se ve škole uskutečnil projekt „30 
let od sametové revoluce", kterého se zúčastnili 
všichni žáci tříd G7 a G8. Po úvodní přednášce, 
věnované normalizaci v Československu vrcholící 
rokem 1989, kterou vedl Mgr. Jan Nedvěd z Mu-
zea Karlovy Vary, následoval další program.

Obě skupiny se vystřídaly na workshopu ve-
deném Eliškou Failovou, kde si mohly vlastno-
ručně vytvořit svůj propagandistický plakát na 
dané téma a zároveň měli možnost zhlédnout 
dva krátké tematické filmy, po kterých vždy ná-
sledovala diskuze, v níž mohli žáci vyjádřit své 
dojmy a pocity.

Poté byl projekt ukončen. Zároveň jej dopro-
vázela výstava, kterou si žáci školy mohli pro-
hlédnout v přízemí budovy.
Adaptační pobyt G1

Škola s poskytnutím dotace z rozpočtu Karlo-
varského kraje na podporu aktivit v oblasti pre-
vence rizikového chování u dětí a mládeže na 
rok 2018 realizovala projekt s názvem „Aby prima 
byla prima – program adaptace třídního kolekti-
vu“, který byl zaměřen na nové žáky, kteří od září 
2019 nastoupili do třídy G1 (snímek dole).

Šlo o adaptační kurz, který se uskutečnil v po-
lovině měsíce října v Domově mládeže a školní 
jídelně Karlovy Vary a byl zaměřen na podporu 
soudržnosti nového třídního kolektivu, nastavení 
jeho pravidel soužití, posílení sebevědomí a se-
behodnocení žáků.

Kromě třídní učitelky a metodičky primární 
prevence s žáky pracovala i zkušená lektorka 
a etopedka Pedagogicko-psychologické porad-
ny Karlovy Vary. Mgr.�Hana�Lukešová

Loupežné přepadení objasněno
Sokolovští kriminalisté objasnili dva případy 

loupeže staré devět let. Na začátku října roku 
2010 měl nyní devětadvacetiletý muž z Chodo-
va přijít do jedné z místních prodejen smíšeného 
zboží. Měl mít zahalený obličej a v ruce střelnou 
zbraň. Po vstupu do prodejny měl zbraní oka-
mžitě začít ohrožovat obsluhu, po které požado-
val, aby mu z pokladny vydala finanční hotovost. 
Obsluha mu ze strachu o svůj život peníze vy-
dala. Ty si měl muž uschovat do igelitové tašky 
a následně místo opustit.

O několik dní později se měl tentýž muž do 
prodejny vrátit. A vše mělo probíhat stejně jako v 
prvním případě. Zahalený a se zbraní v ruce měl 
po obsluze požadovat vydání finanční hotovosti, 
ovšem tentokrát peníze nedostal.

Muž tak měl jít poté k pokladně a z té si fi-
nanční prostředky vzít sám. Kromě toho měl do 
připravené tašky uložit ještě několik krabiček 
cigaret. Jeho nepozornosti měla využít obsluha 
prodejny a z pultu vzít uschovaný pepřový sprej 
a ten začít stříkat směrem k němu. Na to měl muž 
zareagovat útěkem z prodejny, při kterém shodil 
několik lahví vína.

Navíc měl na pultu zapomenout střelnou 
zbraň. Té se měla zmocnit obsluha, která za ním 
vyběhla před prodejnu, ale už ho nedostihla. 
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Souhrn jednotky
Říjen byl z pohledu zásahové činnosti velmi 

náročný a události byly rozmanité. Jednotka za-
sahovala celkem u 14 událostí. Z toho šest udá-
lostí bylo mimo území zřizovatele jednotky. Dvě 
osoby byly zraněny a zachráněny, dvě osoby 
zemřely. 3x se jednalo o požár (2x nádoba na 
odpad v ulicích Hlavní a Vančurova, výrobní linka 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

a střecha ve výrobním objektu textilky společnosti 
SAMETEX v Kraslicích). 3x byla jednotka vyslána 
ke spolupráci se ZZS na záchranu osoby pomo-
cí AED (Nové Sedlo, Chodov Zahradní, Školní). 
Dále byla čerpána voda při havárii vody v ob-
jektu polikliniky, byl nouzově otevřen byt v ulici 
U Porcelánky, zde byla nalezena zraněná osoba 
a předána do péče ZZS. Jednotka byla prověřena 
při cvičném simulovaném úniku nebezpečné lát-
ky v chemických závodech v Sokolově. 1x se jed-
nalo o planý poplach při neohlášeném vnitřním 
havarijním cvičení ve výrobním objektu VLNAP 
Nejdek. Ve dvou případech jednotka zasahovala 
u dopravních nehod, obě se obešly bez zraně-
ní, ale s únikem provozních náplní (Jenišov - dvě 
osobní vozidla na silnici I/6 ve směru na Hory, 
komunikace Vřesová směr Tatrovice - pracovní 
stroj při kolizi s nádrží na naftu). Byl také zlikvido-
ván barel s vyjetým olejem v příkopu u silnice ve 
směru na Vřesovou. V rámci pravidelné odborné 
přípravy proběhl společně s instruktorem HZS ze 
stanice chemické závody výcvik na použití auto-
matizovaného externího defibrilátoru (AED) ve 
vybavení jednotky. Byla také provedena asisten-
ce při likvidaci náletových dřevin ve společnosti 

Zásah chodovských hasičů u dopravní nehody u Jenišova.  |Foto: SDH Chodov

Obsluha poté okamžitě přivolala policii. Krimi-
nalisté po muži, který má mít na svědomí dvě 
loupežná přepadení, začali pátrat. Po důkladném 
a intenzivním prověřování se pachatele vypátrat 
nepodařilo. 

Kriminalisté se ale případem i nadále zabývali 
a po devíti letech muže k jeho překvapení zadrželi.

Kriminalisté zahájili trestí stíhání devětadvaceti-
letého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť 
závažného zločinu loupeže.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí 
svobody až na deset let.
� nprap.�Jakub�Kopřiva,�policejní mluvčí
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Perličky z činnosti
Jedno z přísloví říká: „Host do domu, Bůh do 

domu“. Jednu víkendovou noc však v ul. Vítěz-
ná toto přísloví majitel bytu pozměnil na „host 
do domu, hůl do ruky“. Pozval si totiž do své-
ho bytu ženskou návštěvu, která se v bytě opila 
a soukromou taneční zábavu ukončila ustláním 
si na jeho kuchyňském stole. Když majitel bytu 
zjistil, že zábava se už nikam nevyvíjí, a dokonce 
již skončila, snažil se návštěvu z bytu vyprovodit, 
ale to se mu nepodařilo. Žena si totiž stůl zabrala 
pro sebe a usnula zde tvrdým spánkem. Víken-
dová noc pomalu končila a muž byl ze spící ženy 
na stole stále nervóznější a nervóznější, a proto 
se v zoufalém kroku odhodlal na místo přivolat 
strážníky městské policie, aby mu pomohli ženu 

probudit a z bytu vyprovodit.
Velmi krušné chvíle zažívala žena na chodbě 

pošty v ul. Staroměstská poté, co si na přepážce 
za asistence svého přítele vybrala větší obnos pe-
něz pro uhrazení potřeb domácnosti a její přítel 
se začal dožadovat podílu z této částky pro sebe. 
Své naléhání postupně stupňoval do výhrůžek 
újmy na zdraví vůči ženě a ta z obavy o svůj život 
vyhledala pomoc policie. 

„Policejní čich“ zafungoval motorizované 
hlídce strážníků v ul. Okružní po nástupu na noč-
ní směnu, kdy hlídka prováděla kontrolu garáží 
pod Smolnickým kopcem a povšimla si řidiče 
motorového skútru, který ulicí právě projížděl. 
Hlídce se způsob jízdy řidiče nějak nepozdával, 
a tak se za ním vydala. V té chvíli si povšimla, 
že řidič má na hlavě místo předepsané motoris-
tické helmy helmu cyklistickou. Rozhodla se tedy 
v souladu se zákonem řidiče zastavit, ale ten za-
čal se skútrem ulicemi Chodova ujíždět.

Svou bezohlednou jízdou ohrožoval ostatní 
účastníky silničního provozu, v jednu chvíli do-
konce ujížděl po úzkém chodníku ve snaze hlíd-
ku setřást. Při honičce se tak motorizovaná hlídka 
musela rozdělit a jeden ze strážníků stíhal moto-
cyklistu i pěšky. Na výzvy k zastavení řidič nerea-
goval a snažil se ujet i průjezdem jednosměrnou 
komunikací v protisměru. Naštěstí svou jízdou 
nikoho nezranil či nezabil a naprosto profesio-
nálním zákrokem strážníků byl muž zadržen při 
nájezdu do ul. Lesní, kde muž se skútrem hava-
roval. Následně bylo zjištěno, že se jedná o muže 
s bohatou trestní minulostí a skútr byl odcizen. 
Muž byl předán policii k dalšímu opatření.
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 pravi-
del a její použití nevhodnou formou a 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 parťáka

Stále hledáme parťáka 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

Městská policie Chodov

CHODOS CHODOV, s. r. o., zde zároveň proběhl 
i praktický výcvik členů jednotky.
Informace SDH

V říjnu jsme navštívili kamarády v SDH Krás-
no s naší historickou technikou ERENOU (1952). 
Krásenští hasiči oslavili 150. výročí založení svého 
sboru. V říjnu se družstvo mladších i starších žáků 
zúčastnilo pohárové soutěže v požárním útoku 
na parkovišti obchodního centra Varyáda. Mladší 
žáci obsadili 4. místo a starší 2. místo. 13. října 
proběhlo na Březové závěrečné kolo Krajské ligy 
mládeže. Soutěžilo se ve štafetě 4x 60 m překá-
žek a v požárním útoku. Po skvěle zvládnutých 
disciplínách obsadili v kategorii mladší i starší 
1. místo.  Tímto výsledkem potvrdili svou letoš-
ní dominanci a v celkovém hodnocení Krajské 
ligy se mladší i starší umístili na 1. místě. Skvě-
lou sezónu potvrdili během následující soutěže 
v individuálních disciplínách TFA, kterou pořádali 
hasiči v Rotavě - kategorie mladší žáci - Vojtěch 
Novák 2. místo, Filip Belička 3. místo. Junioři - Ni-
kol Balážová 1. místo, Denis Hynšt 3. místo. Starší 
žáci - Jakub Hataš 1. místo, Tomáš Orava 2. místo. 
Dorostenky - Nikol Oravová 1. místo.

Chodovští hasiči budou opět v roce 2020 or-
ganizovat již tradiční Hasičský ples. Termín byl 
stanoven na sobotu 8. února 2020 a bude se 
konat tradičně ve velkém sálu KaSS v Chodově.

Závěrem děkuji všem chodovským hasičům za 
náročnou práci a všem sportovním kolektivům 
za vynikající reprezentaci.
Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz 
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Pokračování z minulého vydání
Výroba školních zařízení a vstup mladé 
generace do podniku

Jedním z nejtypičtějších produktů se staly do 
budoucna pro chodovské strojírny školní lavice. 
Není bez zajímavosti, že na nápad přivedl Car-
la Gasche v roce 1887 tehdejší starosta Chodova 
Karel Fenkl, který pro nově budovanou moderní 
školní budovu v dnešní ulici Dukelských hrdinů 
potřeboval vyrobit odpovídající školní vybavení.

Carla Gasche práce na vybavení pro školu 
zaujala natolik, že se firma až do roku 1945 za-
měřovala na školní zařízení jako na jeden z klí-
čových produktů. Kromě lavic podnik postupně 
do svého sortimentu zařadil i další vybavení pro 
školy – školní tabule, specializované vybavení pro 
chemické a fyzikální dílny, zařízení pro školní tě-
locvičny atp.

Většina těchto výrobků vznikla na základě fi-
remních patentů a patřila ve své době k evrop-
ské špičce. Svědčí o tom i prostý fakt, že školní 
zařízení firmy Carl Gasch získalo celou řadu oce-
nění a vyznamenání na mezinárodních výstavách 
a veletrzích.

Kolem roku 1900 se do podniku zapojil syn 

zakladatele Carl Gasch mladší a zeť zakladate-
le Leopold Felenda (manžel Gaschovy dcery 
Augusty), kteří do strojírny přinesli řadu nových 
nápadů a začali podnik více odborně profilo-
vat. V roce 1905 převzal Carl Gasch mladší od 
svého otce vedení firmy. Stalo se tak na základě 
smlouvy mezi otcem a synem, podle které měl 
nový majitel vyplácet Carlu Gaschovi staršímu 
roční rentu ve výši 6000 korun a zavázal se pře-
vzít společně s firmou i všechny případné dluhy 
a hypotéky.

Firma díky energickému vedení prosperovala 
a během dvou let dokázal nový ředitel zdvoj-
násobit firemní obrat. Podařilo se to s velkým 
osobním nasazením majitele, který hned od po-
čátku firmu radikálně měnil a reorganizoval. Na 
konci roku 1906 začal s velkou přestavbou areálu 
továrny, což společně s dalším nárůstem množ-
ství zakázek vedlo ke stávce dělníků, která trvala 
několik týdnů. Bylo nutné přesunout výrobu do 
jiných závodů, vzdálených často i stovky kilome-
trů, a otevření nových částí továrny se oddálilo 
o několik měsíců. Nakonec však ředitel a dělníci 
došli ke shodě a počátkem roku 1907 byla výroba 
obnovena.

Školní lavice z Gaschových strojíren – nejslavnější výrobek továrny.  |Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka

Historie rodiny Gaschů II
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Osobní život Carla Gasche mladšího
Carl Gasch mladší se v roce 1900 oženil s deva-

tenáctiletou Annou Gerstnerovou, dcerou cho-
dovského starosty Josefa Gerstnera (1856 – 1932). 
A v listopadu 1902 se jim narodil jejich první syn 
Walter. Bohužel, rodinné štěstí nemělo dlouhého 
trvání. 

On sám si poznamenal: „Zatímco jsem dnem i 
nocí řešil stále nové a nové přicházející problémy, 
které hrozily, že nám brzy přerostou přes hla-
vu, ulehl náhle s těžkou nemocí můj malý, ani 
ne pětiletý synek, naše jediné a milované dítě. 
Po čtrnácti bezesných nocích u jeho lůžka jsme 
jej s nevyslovitelným bolem pochovali tam, kde 
všechny naše pozemské starosti mají svůj konec.“ 
Walter Leopold Gasch zemřel v nedožitých pěti 
letech 31. července 1907 a jeho smrt jeho rodiče 
velmi zasáhla.

Carl Gasch mladší byl na pokraji svých dušev-
ních sil, byl si toho velmi dobře vědom, ale zá-
roveň nechtěl opustit továrnu, která procházela 
velkými a náročnými proměnami. Rozhodl se 
proto zaměstnat v továrně provozního ředitele, 
který by jej zastal. „S posledním zbytkem svých 
sil upjal jsem se na myšlenku vychovat si v továr-

ně takového zaměstnance, který by mne dokázal 
zastat a stal se mi oporou. Abych tak získal příle-
žitost ulevit alespoň na čas svým až do krajnosti 
napjatým nervům a trochu si konečně odpoči-
nout.“ 

V následujících měsících tedy našel odpovída-
jícího úředníka, který do firmy nastoupil 1. dubna 
1908 a po krátkém, ale intenzivním seznámení s 
chodem továrny převzal její vedení. Hned vzápětí 
odjel Carl Gasch služebně do Švýcarska. Během 
cesty se psychicky zhroutil a zůstal ležet upoután 
na lůžko v Zürichu. Díky shodě náhod se jej ujal 
dr. Frank, významný švýcarský odborník na ner-
vové choroby, který Carla Gasche poslal do sa-
natoria v městečku Weggis u Lucernského jezera 
a později do malé horské vesnice St. Antönien.

Své zdravotní pokyny a doporučení mu pře-
dával zčásti poštou a zčásti telefonicky a týkaly se 
především životosprávy Carla Casche, který byl, 
jak sám přiznával v dopisech, „sic jen mírný piják 
piva a dobrého alkoholu, ale o to silnější kuřák“. 

Po šestitýdenním pobytu v Alpách se vrátil do 
Chodova  dne 15. srpna 1908 a znovu se ujal ve-
dení rodinné firmy. Pokračování v dalším vydání
� Miloš�Bělohlávek, městský historik

Carl Gasch mladší se svou ženou Annou Gerstnerovou v roce 1900.
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

5.-6. 12. (čt-pá) 17 h, 7. 12. (so) 19.30 h, 13. 12. (pá) 17 h, 21. 12. (so) 19.45 h, 30. 12. (po) 19.30 h
Jumanji: Další level 3D /114/
Premiéra�/�Dobrodružná�akční�komedie�/�USA�/��Režie:�Jake�Kasdan
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí 
však, že se hra změnila a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není 
jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových nebezpečných nástrah. 
Přístupné,�český�dabing.�Vstupné�140�Kč

15. 12.  (ne) 15 h, 28. 12 (so) 15 h
Sněžná mela /95/
Premiéra�/�Dobrodružný,�animovaný�/�USA�/�Režie:�Aaron�Woodley
Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka Bleska, který má velký sen, stát se nejlep-
ším arktickým kurýrem. Jeho první zásilka ho ale zavede do tajuplné polární pevnosti, kde prohnaný 
zloduch Otto Von Walrus spřádá plány na zničení Arktidy. 
Přístupné,�český�dabing.�Vstupné�110/130�Kč

26. 12. (čt) a  28. 12. (so) 19.45 h
Šťastný nový rok /90/ 
Premiéra�/�Romantická�komedie�/�ČR,�SR�/�Režie:�Jakub�Kroner
Ve Vysokých Tatrách se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. 
Během několika dní dovolené bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas životním 
výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám. 
Přístupné�od�12�let.�Vstupné�130�Kč

19. 12. (čt) 17 a 19.45 h, 20. 12. (pá) 19.45 h, 
21.-22. 12. (so-ne) 17 h, 22. 12. (ne) 19.45 h,                       

26. 12. (čt) a 28. 12. (so) 17 h, 27. 12. (pá) 19.30 h 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/150 Kč

5.-6. 12. (čt-pá) 19.30 h, 7. 12. (so) 17 h, 8. 12. (ne) 
19.30 h, 14. 12. (so) 19.30 h, 17. 12. (út) 19.30 h,      

27. 12. (pá) 17 h
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
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7. 12. (so) 15 h
Addamsova rodina /90/
Animovaný  / USA / Režie: Greg Tiernan, Conrad Vernon
Tentokrát se členové této vtipné a výstřední rodinky před-
staví v animované podobě.
Přístupné, český dabing. Vstupné 110 Kč

8. 12. (ne) 15 h
Pat a Mat: Kutilské trampoty /63/
Premiéra / Animovaný / ČR / Režie: Marek Beneš 
Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro malé i 
velké přinášejí zábavu na ostří šroubováku a legraci, až se 
hřebíky budou prohýbat. Doma to raději ale nezkoušejte! 
Přístupné. Vstupné 130/110 Kč

8. 12. (ne) 17 h
Zloba: Královna všeho zlého /120/
Dobrodružné fantasy / USA / Režie: Joachim 
Rønning
Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně 
na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. 
Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, 
rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzel-
nými bytostmi nezmizela. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

9. 12. (po) 19.30 h
Poslední aristokratka /110/
Komedie / ČR / Režie: Jiří Vejdělek
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá v restituci 
díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zá-
mek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti 
letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a tempera-
mentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat 
do Čech.
Přístupné. Vstupné 110 Kč

10. 12. (út) 10 h - dopolední kino
Národní třída /91/
Komedie, drama / ČR / Režie: Štěpán Altrichter
Přístupné od 15 let. Vstupné 50 Kč

10. 12. (út) 19.30 h
Stáhni a zemřeš /90/
Premiéra / Thriller / USA / Režie: Justin Dec
Parta přátel si pro legraci nainstaluje aplikaci, o které se 
tvrdí, že umí předpovědět čas zbývající do smrti. Je to trap-
ný pokus o žert, nebo již každému začal děsivý odpočet? 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

11. 12. (st) 19.30 h
Vlastníci /96/
Komedie, drama / ČR, SR / Režie: Jiří Havelka 
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím 
žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. 
Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří 
jim byty v jednom postarším činžovním domě a právě 
mají společnou schůzi, na které se musí dohromady na 
mnohém dohodnout a rozhodnout. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

12. 12. (čt) 17 h
Valhalla: Říše bohů /105/
Dobr. fantasy / Dán., Nor. / Režie: Fenar Ahmad
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 125 Kč

Kino Malá scéna Chodov
1. 12. (ne) 15 h
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon /87/
Animovaný / VB, USA, Fr / Režie: Richard Starzak
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

1. 12. (ne) 17 h
Ledové království II 3D /103/
Animovaný / USA / Režie: Chris Buck, Jennifer Lee
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji 
svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. 
Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se králov-
na Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

1. 12. (ne) 19.30 h
Valhalla: Říše bohů /105/
Dobr. fantasy / Dán., Nor. / Režie: Fenar Ahmad
Výpravná fantasy založená na severských bájích o Valhalle, 
kam za doprovodu valkýr přicházejí padlí bojovníci. Odin, 
Thor, Loki a další bohové z Valhally se musí postavit svému 
osudu a odvrátit Ragnarok, zánik svůj i celého světa.
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 125 Kč

2. 12. (po) 19.30 h
Doktor Spánek od Stephena Kinga /152/
Horor, thriller / USA / Režie: Mike Flanagan
Film navazuje na děj filmu Osvícení (Stanley Kubrick,) po-
pisujícího hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety v 
hotelu Overlook. Hlavní role v pokračování mystického thri-
lleru ztvárnili Ewan McGregor a Rebecca Ferguson. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

středa 4. 12. v 19.30 h
Terminátor: Temný osud /133/
Akční sci-fi / USA / Režie: Tim Miller
Po dni zúčtování přichází nový den. Linda Hamilton a Ar-
nold Schwarzenegger se vrací ve svých ikonických rolích. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

5.-6. 12. (čt-pá) 17 h, 7. 12. (so) 19.30 h
Jumanji: Další level 3D /114/
Premiéra / Dobrodružná akční komedie / USA / 
Režie: Jake Kasdan
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby 
našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se 
hra změnila a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem 
náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to 
i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových 
nebezpečných nástrah.
Přístupné, český dabing. Vstupné 140 Kč

5.-6. 12. (čt-pá) 19.30 h, 7. 12. (so) 17 h,             
8. 12. (ne) 19.30 h
Špindl 2 /107/
Premiéra / Komedie / ČR / Režie: Radek Balaš
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na 
šťastný vztah. Renata je manželka známého spisovatele, ve 
svých kurzech dodává dalším ženám odvahu a sílu k lepšímu 
životu, ale v jejím vlastním životě jeden osudový prvek schá-
zí. Herečka a tanečnice Eliška stojí na začátku slibně rozjeté 
kariéry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem – muzikantem… 
A chlapi z horské služby jsou vždy připraveni pomoci. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
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12. 12. (čt) 19.30 h
Hra /93/
Drama / ČR, Argentina, J. Korea / Režie: Alejand-
ro Fernández Almendras
Svět Petra (Jiří Mádl), mladého ředitele oblastního divadla, 
se začne rozpadat poté, co se rozhodne zrealizovat svůj 
sen, ambiciózní adaptaci Euripidova klasického dramatu o 
Faidře. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

13. 12. (pá) 17 h
Jumanji: Další level 3D /114/
Dobr. komedie / USA / Režie: Jake Kasdan
Přístupné, český dabing. Vstupné 140 Kč

13. 12. (pá) 19.30 h
Last Christmas /103/
Premiéra / Romantická komedie / USA, VB / 
Režie: Paul Feig
Hvězda Hry o trůny Emilia Clarke září, baví a dojímá ve 
vánoční romantické komedii. V jejím příběhu se spojil au-
torský um herečky a oscarové scenáristky Emmy Thompson 
s nadčasovými písničkami George Michaela. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

14. 12. (so) 15 h, neděle 15. 12. v 17 h
Ledové království II  /103/
Animovaný / USA / Režie: Chris Buck, Jennifer Lee
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

14. 12. (so) 17 h
Sněžný kluk /97/
Dobrodružný, animovaný / USA / Režie: Jill Cul-
ton, Todd Wilderman
Jestli chcete zažít parádní dobrodružství, běžte se podívat 
na střechu vašeho domu. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

14. 12. (so) 19.30 h
Špindl 2 /107/
Komedie / ČR / Režie: Radek Balaš
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

15. 12. (ne) 15  h
Sněžná mela /95/
Premiéra / Dobrodružný animovaný / USA,VB 
Režie: Aaron Woodley
Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka 
Bleska, který má velký sen, stát se nejlepším arktickým ku-
rýrem. Jeho první zásilka ho ale zavede do tajuplné polární 
pevnosti, kde prohnaný zloduch Otto Von Walrus spřádá 
plány na zničení Arktidy. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

neděle 15. 12. v 19:30  h
Ženská na vrcholu /105/
Komedie / ČR / Režie: Lenka Kny
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka bio-
kavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své tety 
Ely (Jana Krausová) s osmiletým synem Mikulášem strávit 
advent na horách. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá 
ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač 
o žádné seznamování opravdu nestojí. 
Přístupné. Vstupné 110 Kč

16. 12. (po) 19.30 h
Bitva u Midway /138/
Akční hist. drama / USA, Čína / Režie: Roland Emmerich
Velkorysá podívaná s hvězdným obsazením, plná atraktiv-
ních bitevních scén a pyrotechnických kouzel, doplněná řa-
dou vedlejších motivů, zejména příběhem lásky Američana 
a japonské dívky, začíná 18. dubna 1942 v Hirošimě, kde 
mladý japonský námořní důstojník informuje admirála Iso-
roku Yamamota, velitele císařského japonského válečného 
námořnictva, že Tokio bylo bombardováno. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

17. 12. (út) 19.30 h
Špindl 2 /107/
Komedie / ČR / Režie: Radek Balaš
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

19. 12. (čt) 17 a 19.45 h, 20. 12. (pá) 19.45 h,      
21.-22. 12. (so-ne) 17 h
Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D /155/
Premiéra / Dobrodružné akční sci-fi / USA / 
Režie: J.J. Abrams
Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové 
legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.
Přístupné, český dabing. Vstupné 150 Kč

20. 12. (pá) 17 h
Le Mans ’66 /153/
Akční životopisné drama / USA / Režie: James 
Mangold
Strhující legendární příběh o tom, jak konstruktér aut Ca-
rroll Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro automo-
bilku Ford revoluční závodní auto Ford GT40.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

21.-22. 12. (so-ne) 15 h
Trolové a kouzelný les /90/
Premiéra / Animovaný, dobrodružný / Norsko / 
Režie: Kevin Munroe
Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů. 
Mimo dosah a zájem lidí si v přítmí a stínu užívají spoko-
jeného života a veselí pod vládou krále Gromma. Jedno-
ho dne ovšem oblíbený král díky zradě a nastražené pasti 
zkamení a na jeho syna Tryma čeká velké dobrodružství. S 
pomocí přátel musí projít zakázaným kouzelným lesem a 
zachránit krále. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

21. 12. (so) 19.45 h
Jumanji: Další level 3D /114/
Dobr. komedie / USA / Režie: Jake Kasdan
Přístupné, český dabing. Vstupné 140 Kč

22. 12. (ne) 19.45 h
Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D /155/
Premiéra / Dobrodružné akční sci-fi / USA / 
Režie: J.J. Abrams
Přístupné, titulky. Vstupné 150 Kč

26. 12. (čt) 15 h
Trolové a kouzelný les /90/
Premiéra / Animovaný, dobrodružný / Norsko / 
Režie: Kevin Munroe
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
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26. 12. (čt) a 28. 12. (so) 17 h
Star Wars: Vzestup Skywalkera 2D /155/
Premiéra / Dobrodružné akční sci-fi / USA 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč

26. 12. (čt) a 28. 12. (so) 19.45 h
Šťastný nový rok 
Premiéra / Romantická komedie / ČR, SR / Režie: 
Jakub Kroner
Ve Vysokých Tatrách se na jednom místě sejde parta kamará-
dek, jejich blízcí i úplní cizinci. Během několika dní dovolené 
bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas život-
ním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný naopak 
budoucím láskám. Hrají: Táňa Pauhofová, Emília Vášáryová, 
Jiří Bartoška, Antónia Lišková, Tomáš Maštalír, Ján Koleník, 
Gabriela Marcinková, Zuzana Norisová, Jakub Prachař...
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

27. 12. (pá) 15 h
Ledové království II /103/
Animovaný / USA / Režie: Chris Buck, Jennifer Lee
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

27. 12. (pá) 17 h
Špindl 2 /107/
Komedie / ČR / Režie: Radek Balaš
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

27. 12. (pá) 19.30 h
Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D /155/
Premiéra / Dobrodružné akční sci-fi / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 150 Kč

28. 12. (so) 15 h
Sněžná mela /95/
Dobr. animovaný / USA,VB / Režie: Aaron Woodley
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

29. 12. (ne) 15 h
Pat a Mat: Kutilské trampoty /63/
Premiéra / Animovaný / ČR / Režie: Marek Beneš
Přístupné. Vstupné 130/110 Kč

29. 12. (ne) 17 h
Zloba: Královna všeho zlého /120/
Dobrodružné fantasy / USA / Režie: Joachim 
Rønning
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

29. 12. (ne) 19.30 h
Poslední aristokratka /110/
Komedie / ČR / Režie: Jiří Vejdělek
Přístupné. Vstupné 110 Kč

30. 12. (po) 15 h
Špioni v převleku 
Premiéra / Animovaná komedie / USA / Režie: 
Nick Bruno, Troy Quane
Superšpión Lance Sterling a vynálezce Walter Beckett jsou 
naprostými protiklady. Ale když nečekané události všechno 
změní, je tato nepravděpodobná dvojice nucena se spojit 
na velkou misi, která vyžaduje neuvěřitelné maskování - pro-
měnu Lance na statečného, divokého, majestátního holuba.  
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

TV Studio Chodov

3. 12. (út) až 6. 12. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
MIKULÁŠSKÝ KONCERT ZUŠ CHODOV
Záznam představení dětí ZUŠ Chodov (2018)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

10. 12. (út) až 13. 12. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

17. 12. (út) až 20. 12. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí v měsíci prosinec
KLUCI A HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
Záznam z představení dětí mateřských škol (2016)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

24. 12. (út) až 27. 12. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ CHODOV
Záznam koncertu v kostele sv. Vavřince - 2018
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech

30. 12. (po) 17 h
Ženská na vrcholu /105/
Komedie / ČR / Režie: Lenka Kny
Přístupné. Vstupné 110 Kč

30. 12. (po) 19.30 h
Jumanji: Další level 3D /114/
Dobr. komedie / USA / Režie: Jake Kasdan
Přístupné, český dabing. Vstupné 140 Kč
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3. 12. (út) 19 h
Divadelní představení „Když se zhasne“ 
kino Malá scéna

6. 12. (pá) 19 h
Koncert Aneta Langerová
Vstupné 450-500 Kč
společenský sál

11. 12. (st) 9-17 h 
Prodejní trhy 
společenský sál

16. 12. (po) 17 a 20 h 
Setkání s Jaroslavem Duškem
Vstupné 350 Kč
společenský sál 

18. 12. (st) 19 h 
Koncert Andrea Kalivodová
kino Malá scéna

19. 12. (čt) 9-17 h
Prodejní trhy 
společenský sál

20. 12. (pá) 16 h 
Ukončení Staroměstského adventu 
Staroměstská ulice

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

KASS Chodov DDM Bludiště Chodov

ZUŠ Chodov
8. 12. (ne) 14 h 
Mikulášská nadílka ZUŠ
společenský sál KASS Chodov

11. 12. (st) 16.30 h  
Třídní přehrávka p. uč. L. Smetanové a p. uč. 
J. Hraničkové
koncertní sál ZUŠ

13. 12. (pá) 17 h     
Vystoupení žáků pěveckého sboru ZUŠ s 
kapelou Alison
kostel Potůčky

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

20. 12. (pá) 18 h  
Vánoční koncert ZUŠ
kostel sv. Vavřince

21. 12. (so) 18 h    
Vystoupení žáků pěveckého sboru ZUŠ s 
kapelou Alison 
kostel Bublava

5. 12. (čt) 
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.

1. a 2. Příměstský tábor s DDM Bludiště - léto 
2020
O zábavu vašeho dítěte od 7 let věku bude postaráno pe-
dagogy volného času po - čt od 8 do 16 h, v pá do 14 h.
6.7. (13.7.) Hry, tvoření a sportování v DDM, Bílá voda.
7.7. (14.7.) Koupání ve Františkových Lázních.
8.7. (15.7.) Koupání Chomutov. 
9.7. (16.7.) Lanové centrum Linhart, obora. 
10.7. (17.7.) Minigolf, hry a koupání na Bílé vodě.
Cena: 1.200 Kč. V ceně: 2x oběd v restauraci (polévka, hlav-
ní chod, nápoj), materiál, pomůcky, veškerá doprava, vstu-
py, pronájem sportovišť, odměny do soutěží, pedagogický 
doprovod. Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště. Informace: 
352 352 281. Změna programu vyhrazena.
Video kroužek
DDM Chodov otevírá video kroužek. Baví tě točit video, jak 
se dělá, a práce s počítačem? Tak přijď mezi nás!
- budeme pracovat s kamerou, naučíš se, jak se dělá film, a 
můžeš i nějaký vymyslet a vyrobit
- co natočíš, si sám upravíš, naučíš se základy úpravy videa, 
střih a pravidla filmové řeči
- založíme si vlastní TV studio, můžeš informovat o tom, 
co se děje u tebe ve škole a okolí. A třeba i ty budeš ve 
Zprávičkách v České televizi
- můžeš se naučit, jak se dělá hudební klip, anebo stát se 
youtuberem
3D tisk – grafika - programování
DDM Bludiště otevírá nový kroužek.  Dozvíte se, co to je 3D 
tisk, a také něco o jeho historii, využití, jak to funguje a jaké 
jsou možnosti 3D tisku. 3D tisk vlastně znamená vytvoření 
nějakého prostorového tělesa (předmětu) z plastu (umělé
hmoty). Naučíte se navrhovat, co se má tisknout. Nejprve 
si budeme ukazovat, jak se v počítači vytvoří model toho, 
co se má vytisknout.
Budete si moci sami pro sebe vytisknout nějaký drobný 
model, miniaturu, šperk, který si sami navrhnete a „na-
programujete“ do počítače a potom do tiskárny. Dobré je, 
pokud máte smysl pro detail, a také je potřeba být trpělivý. 
3D tisk není jako tisknutí na laserové tiskárně. Vytisknout
drobný předmět může trvat 2 hodiny, ale také 20 hodin 
– takže během jednoho jediného setkání si domů určitě 
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žádnou památku neodneste.
Kdo však vydrží, bude za tuto trpělivost odměněn vlastním 
výrobkem.
Kroužek tedy budeme zpestřovat i jinými aktivitami – ze-
jména prací s počítačem, grafikou a třeba i jednoduchým 
programováním.
Schůzky budou - úterý 16 -17.30 v DDM. 
Určeno mládeži od 12 let. 
Pololetí 800 Kč / Rok 1500 Kč
Přihlášky jsou k vyzvednutí v kanceláři DDM Bludiště.

Městská galerie v DDM Bludiště
Prodejní výstava prací klientů Denního cent-
ra Mateřídouška 2019
Termín výstavy: 26.11. – 5.12.2019 
(vždy v út a čt 9-12 a 14-17)

10. 12. (út) 
Vernisáž výstavy Keramičky z Bludiště
Termín výstavy: 10.12.2019 – 16.1.2020

Městská knihovna Chodov
2. 12. (po) 17 h
Science café – Péče o duševní zdraví
Mgr. Veronika Mašková, regionální specialistka Destigmati-
zace, Bc. Edit Kunertová, DiS. Regionální konzultant – Kar-
lovarský kraj, reforma psychiatrické péče. Přednáška s pro-
mítáním filmu ve spolupráci s Centrem duševního zdraví 
FOKUS a Národním ústavem duševního zdraví - projektem 
Destigmatizace.

4. 12. (st) 15–17.30 h
Čertovské řádění
Na děti od 2 do 8 let čeká Mikulášská dílnička. Na závěr 
přijde Mikuláš se svým doprovodem. Pro registrované čte-
náře.

5. 12. (čt) 9 h
Cvrčkohrátky
Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

5. 12. (čt) 10 h
Lumpík
Program pro děti od narození do 18 měsíců. 

5. 12. (čt) 18 h
Jazz – koncert
Mikulášská jazzová nadílka. Koncert Jednotky Fandy Kůse. 
Na další hudební posezení všechny zve městská knihovna 
& Jazz klub Chodov! 

11. 12. (st) 17 h
Čtenářský klub – večery s knihou
Přijďte, staňte se členem čtenářského klubu a především, 
odpočiňte si od náročných dní u skleničky vína nebo šálku 
kávy při debatě o něčem, co všichni milujeme – o knihách.

11. 12. (st)
Spisovatelé do knihoven – Radek Malý
Básník, autor knížek pro děti, překladatel, vysokoškolský 
pedagog.

12. 12. (čt) 16 h
Co, kdy, jak na zahrádce

Zveme Vás k přátelskému posezení v podkroví naší knihov-
ny, při kterém si vyměníme cenné rady a zkušenosti z na-
šich malebných zahrádek.

18. 12. (st) 16 – 17.30 h
Veselá vánoční nadílka
Naši dětští čtenáři si mohou přijít vybrat  dáreček pod náš 
stromeček a zakončit společně s námi rok 2019. Pro regis-
trované čtenáře.

středa od 15 do 17 h
Výtvarné dílničky
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. 
11. 12. Zdobení stromečku

čtvrtek od 14 h
Čtenářský klub 
Pravidelné setkání dětí, které budou společně s námi čte-
ním objevovat ty nejkrásnější pohádky a příběhy.

čtvrtek od 16 h 
Herní klub
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj 
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách. 
5. 12. Puzzle, 12. 12. Alias, 19. 12. Domino

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12  13-17.
Ivanka Devátá – Džungle v kuchyni
Čekáte od Ivanky Deváté omračující recepty? Omyl. Spíše 
se dozvíte, že ve dvaceti letech ještě neuměla uvařit ani 
kafe. A hle, přesto se vdala třikrát a nikdo se s ní nechtěl 
rozvést. A proč? Protože úžasně vařila.
Jeff Kinney – Deník malého poseroutky 14 - Na spadnutí
Čtrnácté dobrodružství malého poseroutky! Ustojí rodina 
Heffleyových neplánovanou rekonstrukci?
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: 352 352 256 u paní 
Urbanové.

Evangelický kostel
20. 12. (pá) 18 h
Vánoční koncert DAD kvintet
Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové.
 
Bohoslužby
22. 12. 14.30 h Adventní bohoslužby s dětskou besídkou
24. 12. 16.30 h Hlavní vánoční bohoslužby
29. 12. 14.30 h Druhé vánoční bohoslužby

Kostel sv. Vavřince

20. 12. 16 h  Vítání betlémského světla v Chodově
Bohoslužby 
24. 12. 22 h Půlnoční bohoslužba slova 
25. 12. 11 h  Mše svatá Narození Páně
26. 12. 10 h  Mše svatá sv. Štěpán
27. 12. 16 h  Mše svatá na faře sv. Jan
29. 12. 11 h  Mše svatá s obnovováním manželských slibů
1. 1. 11 h  Mše svatá Slavnost Panny Marie 
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1. 12. (ne) 9.30 h
Vánoční pohár města Chodov
23.ročník turnaje ve sportovním karate, 
sportovní hala Chodov, Tyršova 1201

4. 12. (st) sraz 14 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Předmikulášská vycházka Peklo, délka trasy 10 km, 
KČT Chodov

11.12. (st) sraz 9.15 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Potůčky – předvánoční nákupy, délka trasy 10 km 

Sport

Ostatní akce

každou neděli 
Rozsvícení adventního věnce 
Skauti Chodov
u mariánského sloupu ve Staroměstské ulici

11. 12. (st) 18 h 
Česko zpívá koledy
Městský park

24. 12. (út) 
Vánoční zpívání - Skauti Chodov 
u kostela sv. Vavřince

14. 12. (so) 9 h 
Turnaj žákovské ligy ve volejbale
kategorie mladší žákyně 
sportovní hala Chodov 
BVC Chodov

16. 12. (po) 15 h 
Závody ve skoku vysokém
34. ročník mítinku ve skoku vysokém. 
Akce je podpořena finančním grantem města Chodova. 
Závody jsou určeny pouze pro kategorie žactva.
sportovní hala Chodov 
ŠAK Chodov

18. 12. (st) sraz 13 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Cheb – procházka vánočním městem 
KČT Chodov

21. 12. (so) 9 h
Turnaj žákovské ligy ve volejbale
kategorie mladší žákyně
sportovní hala Chodov, Tyršova 1201, 
BVC Chodov

27. 12. (pá) sraz 14 h autobusové nádraží
Vycházka turistů
Bílá voda, předsilvestrovská vycházka, akce Novoroční čtyř-
lístek, odznak + kalendářík za 20 Kč, 
délka trasy 10 km 
KČT Chodov
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BVC Chodov v kategoriích starší žákyně, ka-
detky a juniorky patří k absolutní špičce české-
ho dívčího volejbalu. Cílem klubu je tuto pozici 
udržet, a proto tento rok zaměřuje svoji stra-
tegickou pozornost na volejbalovou akademii 
BVC Chodov. Akademie zahrnuje děti od 5 do 
12 let. V současnosti má akademie ve svých řa-
dách sto padesát děvčátek a chlapců této věko-
vé kategorie.

Motto: „Podstata hry není ve vítězství, ale ve hře 
samé.“

V projektu Akademie jsou zahrnuty předškoláci 
z mateřských škol, národní školy až po  6. třídu ZŠ.
Akademie je potřeba. Chybí Sokol, 
tělocvik a ulice

V současné informační, počítačové době děti ne-
zvládají samotný základ pohybu, pohybový Slabikář. 
Dětem chybí základní pohybové vzdělání. Všeobec-
ná pohybová průprava. Děti neumějí běhat, skákat. 
Děcka nelétají po ulici s mičudou. Mizí plácky a všude 
jsou pouze parkoviště. Proto neumějí házet či chytat 
míč. A to nepíši o tom, že většina z nich nezvládá 
kotrmelec a vyšplhat na tyči je pohybová utopie.

V podstatě každý sport vychází ze Slabikáře po-
hybu, ze všestranného základu. Z krásy a technické 

Sto padesát barevných dětí 

dokonalosti pohybu. Především vychází z atletiky 
a z gymnastiky.
Proč vznikají akademie tak časně?

Akademie začínají pracovat s dětmi tak brzo hlav-
ně ze dvou základních důvodů. Prvním důvodem je 
konkurenční boj mezi jednotlivými sporty se snahou  
získat pohybové šikuly  pro volejbal a druhým důvo-
dem je potřeba rozvíjet ve vnímavém období dětské 
pohybové dovednosti a schopnosti. 

Klubům nezbývá nic jiného než v dětském věku 
suplovat Sokol, školu a ulici. Nabídnout, postupně 
získat, naučit děti pohybový základ v emotivních 
a promyšlených volejbalových trénincích v klubu. 
Předškoláci jsou kouzelní

BVC Chodov organizuje dvakrát v týdnu tréninky 
pro pětileté děti z mateřských škol. Děti jsou kouzel-
né, spontánní, chtivé pohybu. Je trenérskou radostí 
sledovat jejich pohybové „dovádění“. 
Akademie BVC Chodov odstartovala  
2. září 2019

Volejbalová akademie BVC Chodov zahájila svo-
ji činnost nábory na všech chodovských školách 
již v září 2019. Postupem času vznikla akademická 
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Šachy

Výsledkový servis a přehled zápasů
Všechny kategorie našeho fotbalového klubu mají 

dohranou podzimní část svých soutěží a my vám 
přinášíme poslední výsledky obou mužských druž-
stev.
Muži A:
N.Sedlo - Chodov  3 : 1
Chodov - Žlutice  2 : 4
N.Role - Chodov  0 : 3
Chodov - Fr. Lázně  5 : 3
Muži B:
 Hvězda Cheb B - Chodov B 4 : 3
Chodov B - Kynšperk  0 : 2
Hranice - Chodov B  6 : 0

střediska na všech chodovských školách. Při 1. ZŠ 
Komenského, 2. ZŠ Školní a 3. ZŠ Husova ulice. 
Všechna střediska trénují v místních tělocvičnách zá-
kladních škol.

V říjnu 2019 proběhly nábory v sousedních měs-
tech, a to na ZŠ Nová Role a ZŠ Nové Sedlo. Aka-
demie má v současnosti ve své síti šest středisek. Pět 
středisek je již při zmíněných školách v Chodově, 
Nové Roli a Novém Sedle. 

Šesté středisko tvoří čtyři chodovské mateřské 
školy a tréninků se pravidelně zúčastňuje ve dvou 
tréninkových dnech kolem osmdesáti dětí. Školky 
trénují v chodovské sportovní hale. 
Barevný minivolejbal

Povedlo se! Sluníčko barevného minivolejbalu jasně 
svítí v České republice na obloze sportů již osmý rok… 
A chodovský volejbal není mimo… Pro děti především 
z „národní“ školy se totiž zrodila jedinečná a přitaž-
livá hra z rodiny minisportů, kterou si okamžitě děti 
zamilují. Hra láká svým jednoduchým obsahem a 
především emočním nábojem!!! Škála barev od žluté 
přes oranžovou, červenou, zelenou až po modrou je 
přístupná jak prvňáčkovi, tak šesťákovi… 
Barevné soutěže

A i Akademici BVC Chodov mají svůj systém sou-
těží… Českou ligu minivolejbalu, Chodovskou ligu 
minivolejbalu a Karlovarskou ligu mini. 

Žlutý minivolejbal dvojic je určený pro děti z 1.- 2. 
třídy, oranžový minivolejbal dvojic pro děti ze 2.- 3. 
třídy, červený minivolejbal pro 3.- 4. třídu. Poslední 
dvě barvy se již hrají ve trojicích. Zelený 4.- 5. třída 
a vyvrcholením jsou trojice modrého minivolejbalu, 
kde se používají všechny druhy odbití. Takže volejbal 
se vším všudy na menším hřišti (12 x 4,5 metru) a na 
nižší síti (205 cm pro dívky a 215 cm pro chlapce)…

  Mgr.�Milan�Šín

Fotbal

Chodov B - Kolová  4 : 1
A jak skončila naše mužstva v tabulkách po pod-

zimu?
Muži A - 7. místo v Krajském přeboru
Muži B - 12. místo v 1. B třídě
Dorost - 6. místo v Krajském přeboru
Starší žáci - 7. místo v Okresním přeboru
Mladší žáci - 2. místo v Okresním přeboru
Starší přípravka A - 6. místo v Krajské soutěži
Starší přípravka B - 8. místo v Okresním přeboru
Mladší přípravka - 2. místo v Okresním přeboru So-
kolovska, 1. místo v Okresním přeboru Karlovarska

Na prosinec jsme pro naše fanoušky připravili 
řadu halových turnajů, které se budou hrát v městské 
sportovní hale. Podrobný rozpis sledujte na našich 
webových stránkách:

http://spartak-chodov.webnode.cz/
Fotbalový oddíl TJ Spartak Chodov přeje všem 

občanům našeho města klidné a pohodové prožití 
adventního času a šťastné a veselé Vánoce.

 Petr�Karbulka

Šachisté zahájili novou sezónu  
Vstup do nové sezóny se našim mladým ša-

chistům povedl, když 28. září bez ztráty bodu 
vyhráli tradiční turnaj Karlovarský čtyřlístek. Druž-
stvo A. Kotlár, J. Kačírek, J. Ulč a J. Červenka na 
cestě za vítězstvím porazilo hned tři ligové týmy.

Bohužel o týden později nedokázal ligový tým, 
jehož základ tvořila výše uvedená čtveřice do-
plněná o V. Vojíře a M. Pecha, navázat a během 
prvního ligového soustředění podal spíše prů-
měrný výkon, když ze 4 partií dokázal porazit 
pouze tým z České Lípy. Již začátkem prosince 
mohou naši šachisté využít domácího prostředí 
k reparátu, neboť Chodov bude hostit následující 
ligové dvojkolo. 

Ligový tým s trenéry.

30 Sport



Stolní tenis

První místa pro naše nejmladší
V posledním článku jsme si dali za úkol získání 

nejvyšších cílů a nejlepších umístění. Ty se beze 
zbytku splnily tzv. na počkání. V průběžnou kraj-
skou jedničku se probojoval chodovský mladší 
žák Dušan Mihok, který získal 2 zlata ve dvou-
hře v posledních dvou krajských bodovacích tur-
najích (Velká cena Chodova a Krajský bodovací 
turnaj ve Vintířově), kde nenašel v krajské kon-
kurenci žádného přemožitele. Zdárně mu sekun-
duje naše mladší žákyně Nelča Kořínková, která 
v dechberoucím finále ve Vintířově vybojovala 
rovněž zlato v kategorii dvouhra mladších žákyň 
v rámci celého KV kraje. K tomu přidala stříb-
ro z domácího bodováku v Chodově. Krásným 
umístěním je i stříbro Kláry Sankotové v kategorii 
starších žákyň, stříbro Matěje Brože v kategorii 
dorostenců a bronz Jirky Nykla v kategorii star-
ších žáků i bronz Adély Preložníkové v mladších 
žákyních.  Vyzdvihnout musím i snahu ostatních, 
jejichž výkony na medaile nestačí, ovšem jejich 
úsilí směřuje k lepším zítřkům. Jedná se o Lukáše 
Bočiho, Lukáše Tomase, Jana Manocha, Jakuba 
Smutného, Adama Koubka a Rolanda Heyera. 
Poděkování patří i rodičům za podporu, členům 
SKST Chodov za pomoc při přípravách turna-
je a při koučinku a městu Chodov za finanční 
podporu. Nyní směrujeme veškeré úsilí a ladění 

Dušan Mihok a Nela Kořínková se zlatými poháry z Vintířova.

Lukáš uspěl na MČ
V neděli 17. listopadu skončilo v Mostě mistrov-

ství Čech v nejmladší věkové kategorii do 8 let. 
Výborný výsledek uhrál chodovský Lukáš Zrůst, 
který v 9 kolech získal 6 bodů a vybojoval krásné 
6. místo. Lukáš se nyní kromě krajských přeborů 
bude soustředit v přípravě na lednovou olympiá-
du a jarní mistrovství ČR.  Marcel�Vlasák
 

Nejlepší šestice šampionátu, Lukášek první zprava.

formy na republikový turnaj do Hluku a Husto-
pečí, kde se pokusíme potrápit republikovou 
konkurenci. Stejně tak se pokusíme udržet si svá 
vybojovaná postavení v rámci kraje na dalších 
turnajích v Sokolově a na okresních přeborech. 
Závěrem mi dovolte, abych všem popřál příjem-
ný adventní čas, šťastné a veselé Vánoce a vše 
nejlepší do nového roku.  Mgr.�Jan�Kořínek

Florbal

Uhájené 4. místo v tabulce
Dne 26.10.2019 vyrazilo družstvo TJ Plamen 

Chodov dívky do Středočeského kraje, kde se ve 
Zruči nad Sázavou konalo 2. kolo juniorské druhé 
ligy, skupina 3. Po tříapůlhodinové cestě se děvča-
ta postavila týmu TJ Lokomotiva Rakovník, který 
je momentálně na 6. místě v tabulce. Začátek zá-
pasu byl vlažný až do třetí minuty, kdy Kateřina 
Baštářová vstřelila první branku. Po vzájemné oťu-
kávačce před soupeřovou brankou následovala 
další branka, vstřelená Klárou Vaňkovou. Ve druhé 
třetině se opět prosadila Kateřina Baštářová. To už 
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Bojové sporty

Pozvánka na mítink ve skoku vysokém 
Školní atletický klub, z. s., v Chodově ve spo-

lupráci s DDM Bludiště Chodov pořádá 16. 12. 
2019 v městské sportovní hale v Chodově 34. 
ročník mítinku ve skoku vysokém. Akce je pod-
pořena finančním grantem města Chodova. 

Závody jsou určeny pouze pro kategorie žac-
tva. Začátek závodu je v 15 hodin.

Povrch: palubovka – nutno ale používat čistou 
sportovní obuv bez hřebů

Časový rozpis a základní výšky
15:00 minižačky a minižáci (2010 a mladší) 78 cm
16:00 předžačky   (2008–09) 84 cm
17.00 předžáci   (2008–09) 84 cm
17:45 mladší žákyně (2006-07) 104 cm
17:45 starší žákyně   (2004–05) 111 cm
18:15 mladší žáci   (2006– 07) 114 cm
18:45 starší žáci   (2004– 05 ) 127 cm

Přihlášky: Registrovaní přes www.atletika.cz do 
14. 12. 20:00.

Neregistrovaní nejpozději 30 minut před zahá-
jením příslušné kategorie.

Startovné: členové ŠAK Chodov a žáci základ-
ních škol z Chodova a Vintířova zdarma. Cizí žac-
tvo 30 Kč.� Miloš�Volek

Atletika

dívky vedly 3:0. V dalších minutách nastal obrat 
o 180 stupňů. Během šesti minut hráčky Rakovní-
ka vyrovnaly na 3:3. Druhá třetina skončila výho-
dou o jednu branku pro naše dívky 4:3. Bohužel 
v poslední třetině opět Rakovník srovnal na 4:4. 
Pak přišla 33. minuta, ve které plameňačky obdr-
žely další branku. A protože dívky nevyužily ani 
poslední možnost přesilovky ve 38. minutě, zápas 
skončil porážkou plameňaček 4:5.

Při dalším zápase vedeném proti týmu 1. FbK 
Tábor se dívky z Plamenu nemohly smířit s po-
rážkou z předchozího zápasu proti Rakovníku. 
Bohužel mezitím naše svěřenkyně inkasovaly dů-
ležité branky. Na konci první třetiny byl stav 1:3 pro 
naše dívky velice nepříznivý. Na začátku další části 
zápasu se prosadila Nikola Králíková, Kristína Geť-
ková a Sára Dědičová. Stav zápasu se náhle otočil 
a do tváří našich dívek se vrátil úsměv a síla tento 
výsledek udržet. To se jim nakonec podařilo. Dív-
ky z Plamenu utrhly 3 vítězné  body proti týmu 1. 
FbK Tábor za výhru 6:4. Díky této výhře se podařilo 
našim dívkám udržet si 4. místo v tabulce ligové 
soutěže.   Pavel�Dawidko

XVIII. MČR fighting 2019
Samurai Fight Club již potřetí obhájil vítězství 

ve Fightingové lize a samurajové si vezou cenné 
medaile z MČR.

V listopadu již tradičně končí sezóna ve spor-
tovním jiu-jitsu, kde samurajové nemohli chybět.

 V říjnu nás čekal národní turnaj Tiger Cup, 
kam odjíždí více jak patnáct samurajů,  v gene-
rálce na MČR dopadli výborně. Získali více jak 
dvacet medailí z disciplín fighting, grappling a 
kata. Na MČR se nominovalo patnáct bojovníků. 

MČR ve sportovním jiu-jitsu se konalo v Plzni. 
Červená barva zářila i zde. V nabitých katego-
riích, kde bylo více jak deset závodníků, si naši 
samurajové vedli výborně. V disciplínách fighting 
a grappling titul mistra České republiky získali Mi-
chal Neudert a Petr Goubej.

Titul vicemistra republiky získali Johny Kolář, 
Kryštof Schwarz, Jan Horák, Lukáš Rys. Bronzové 
medaile získali Jan Dušek a Tomáš Sadílek. Ko-
nečné 4. místo získali Daniel Gorbatenko a Vla-
dimír Cafourek. V další disciplíně kata získal náš 
kata tým další velký úspěch, Kamila Hermanová 
se stala mistryní České republiky a vicemistryní 

republiky Veronika Dobiášová, druhé místo ob-
sadil i trenér kata týmu Jaroslav Kalfář. Celkově 
samurajové získali více jak patnáct medailí na 
MČR a uzavřeli sezónu další senzační výhrou ve 
Fightingové lize, kterou obhájili již potřetí v řadě.

Sezóna ve Fightingové lize opět začne na do-
mácí půdě v březnu v chodovské sportovní hale.

Děkujeme všem trenérům - Václav Kolář, Ja-
roslav Kalfář, Bubyr Yevhenii, Marcel Klik, Nikola 
Němcová, Hanka Dobiášová, Martin Dobiáš a 
Aleš Herman, kteří se podílejí na přípravě všech 
tréninkových skupin.

Děkujeme za podporu městu Chodov a všem 
přátelům, kteří nás podporují.  

 Václav�Kolář
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Měsíc říjen byl pro Champions team měsícem 
soutěží. Hned první neděli 6. října zajela malá 
čtyřčlenná výprava do Plzně, kde se konalo IV.  
kolo krajské ligy. Soutěže se zúčastnilo 12 oddí-
lů s 93 závodníky. Naši se neztratili a obsadili 6. 
místo v hodnocení oddílů. Jednotlivá umístění: H. 
Salač 2. místo v kata i kumite a K. Pošmurová 1. 
místo kumite a 5. místo v kata.

Další soutěž proběhla ve dnech 18. – 20. 10. 
v Karlových Varech a šlo o vrcholnou soutěž, 
kterou organizovala Česká asociace okinawské-
ho karate a kobuda. Jednalo se o 27. mistrov-
ství světa SKDUN a 12. ročník kohai cup. Tohoto 
mistrovství se zúčastnilo 32 zemí s celkovým po-
čtem 2583 závodníků. I v tak velké konkurenci si 
vedli soutěžící Champions teamu dobře a získali 
6x zlato, 4x stříbro, 7x bronz, 1x čtvrté a 7x páté 
místo. Na tomto počtu se podíleli: zlaté medaile 
vybojovali D. Pekuniak, A. Lojdová 2x, K. Štecová, 
E. Pokorná. Dále kumite tým mužů ve složení D. 
Pekuniak, D. Pekuniak, Jindra, Tvarůžek. Kumite 
tým žen ve složení Lachká, Lojdová, Budajová, 
Týlová, kata Aneta Lee a E. Pokorná. V kumite M. 
Boguský a E. Pokorná, všichni stříbrné medaile. 
Nakonec v kumite bronzové N. Soukopová, K. 
Vašíčková ippon a sanbon kumite, L. Lachká, M. 
Budajová, A. Novák, P. Mezzeiová.

Neuběhlo ani 14 dní a Champions team vyrá-
ží pod hlavičkou CAOKK na další velkou soutěž 

a tou je 11. mistrovství Evropy WUKF, které se ko-
nalo ve dnech 24.–27.10.2019 v dánském městě 
Odense. 

Soutěže se zúčastnilo 21 států celé Evropy 
s více než 1700 závodníky. Naše asociace obsadi-
la se ziskem 10 zlatých, 17 stříbrných a 19 bronzo-
vých krásné 4. místo v hodnocení asociací. 

K tomuto zisku přispěli členové Champi-
ons teamu následovně: 3x zlato, 13x stříbro, 11x 
bronz. Na nejvyšší stupeň vystoupali: kumite tým 
veteránů Pekuniak, Vrabec, Krhut, Kyncl, kumite 
tým Štecová, Vašíčková, Pokorná, Dušková a K. 
Štecová kumite individual. Stříbro vezou domů 
v kata Aneta Lee; N. Soukopová, K. Vašíčková, M. 
Boguský, D. Pekuniak, J. Nosál, J. Horák. A. Novák 
kumite individual. Dále kumite týmy ve složení 
Kubíček, Horák, Endršt, Soukopová, Lee, Poš-
murová, Kerbelová, Celarová, Vavrová; kata tým 
Vašíčková, Štecová, Pokorná. Bronzové medaile 
vybojovali v kumite individual Kerbelová 2x, Po-
korná, Jílek, Lugert, Šnajdr, Endršt. Kumite týmy 
ve složení Šnajdr, Tirala, Lugert; Novák, Jílek, 
Nový, Štros; Kubíček, Horák, Endršt. Děkujeme 
za podporu našeho Champions teamu ze stra-
ny města Chodova, Karlovarského kraje, spon-
zorům, všem závodníkům, trenérům a rodičům, 
bez těchto všech by nebylo možné úspěšně re-
prezentovat město, kraj a Českou republiku.  

 Jiří�Nosál

Říjen plný soutěží 
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Uzávěrka
lednového čísla

11. prosince 2019
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Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

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

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 
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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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