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K věci
Milí Chodováci,
velkým tématem 

nejen posledních let 
je ochrana životního 
prostředí a všechno, 
co s tím souvisí. Jed-
nou ze samostatných 
kapitol je pak odpa-
dové hospodářství, 
třídění a recyklování. 

Všichni si asi uvědomujeme, že množství od-
padu v našem životě každý rok roste. Z ob-
chodů si nosíme desítky plastových obalů, 
sáčků, pijeme vodu z plastových lahví, roste 
i počet papíru a skla, které produkuje každá 
domácnost. 

Společně s nárůstem odpadů roste také tlak 
na omezení jeho produkce. Od roku 2030 již 
nebude možné ukládat komunální odpad na 
skládky – po tomto roce bude nutné 90 % 
odpadu vytřídit. Jen odpad nevyužitelný a ne-
recyklovatelný bude možné za velmi přísných 
podmínek uložit na skládku. Současně s tím 
bude také každý rok až do roku 2030 růst po-
platek za produkovaný komunální odpad, a to 
velmi výrazně. Stručně řečeno – odpady bu-
dou v dalších deseti letech zdražovat a třídě-
ní a recyklace se stanou naprosto nezbytnou 
nutností. Připomínám, že už dnes je každý 
Chodovák povinen odpad třídit. Tuto povin-
nost totiž ukládá zákon každému z nás již teď.

I v Chodově množství odpadu v posledních 
letech roste. V loňském roce jsme v našem 
městě vyprodukovali 4.500 tun odpadu. To 
je přibližně 350 kilogramů vyprodukovaného 
odpadu na hlavu. V tuto chvíli z tohoto množ-
ství třídíme jen asi 30 % a podle zákona by-
chom měli v roce 2025 třídit dvojnásobek. Asi 
každému je jasné, že dlouhodobě je takový 
nárůst prostě neudržitelný. Pokud nechceme 
žít v krajině, po které poletují igelitové pytlíky 
a na obzorech hoří skládky, budeme muset 
změnit náš vztah k nakládání s odpady. 

Společně s kolegy na radnici jsme se roz-
hodli provést změnu v současném nastavení 
systému odpadového hospodářství v Cho-
dově. A to ve spolupráci s odborníky na tuto 
problematiku. Jak přesně bude nový systém 
vypadat, vám představíme během podzimu, 
ale již teď je jasné, že bude klást větší důraz 
na odpovědnost každého z nás. Každý rok 

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

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

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

U jídelny je nový přechod
Takzvané přechodové místo u školní jídelny 

nahradil plnohodnotný přechod pro chodce. 
Využijí jej především děti po skončení letních 
prázdnin, kdy jídelna opět začne vařit obědy.

„Lidé po něm volali už delší dobu, především 
rodiče školáků, poté, co v ulici byla dokonče-
na přístavba školy a v lokalitě se zvýšil pohyb 
dětí,“ poznamenal místostarosta Chodova Lu-
děk Soukup.

Počet přechodů v Chodově v poslední době 
stoupá. Nově jsou například mezi ulicemi Škol-
ní a Revoluční a družinou ZŠ Školní, zrekon-
struované pak u bývalé Luny.  (mák)

Bezručova ulice je neprůjezdná
Zhruba tři týdny bude v září neprůjezdná 

Bezručova ulice. Město po dohodě s tamními 
obyvateli zahájilo práce na úpravě komunikace 
a parkoviště.

V rámci zklidnění dopravy tak přibude v uli-
ci pět zpomalovacích prahů, upravený vjezd na 
parkoviště, které doplní vodorovné značení a os-
trůvky.  (mák)

totiž vybereme na poplatcích za odpady asi 
9 milionů korun, ale skládkování a vyvážení 
odpadu nás jako město stojí 17 milionů. Ten 
rozdíl platí v důsledku každý z nás. Jsou to 
peníze, které chybějí v městské pokladně na 
nová hřiště, chodníky a parkoviště.

Ať už bude nový systém vypadat jakkoliv, 
byl bych rád, aby zvýhodňoval ty, kdo odpo-
vědně třídí. Protože osobní odpovědnost je 
momentálně jediná cesta, kterou se asi mů-
žeme vydat.

A pamatujme si hlavně, že nejlepší odpad 
je vždy ten, který vůbec nevznikne. Mysleme 
na to už v okamžiku, kdy jdeme nakupovat.

Díky moc. Patrik Pizinger, starosta města

3Zprávy z města 3Zprávy z města



Krátce z Karlovarského kraje
Západočeský lázeňský trojúhelník měst 

Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy 
Lázně vstupuje do nové epochy. Společně 
s dalšími osmi evropskými městy totiž tyto 
lázně Karlovarského kraje v minulých dnech 
úspěšně završily dlouholeté úsilí o zápis na 
Seznam světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO.

Celkem 18 miliard korun vyčlenil v uply-
nulých letech stát na řešení ekologických škod 
vzniklých před privatizací hnědouhelných tě-
žebních společností. Na projekty v Karlovar-
ském kraji bylo určeno 2,33 miliardy korun. 
Obce a města vyčerpaly prostředky ve výši 
1,38 miliardy korun na 47 projektů. Po aktu-
alizaci koncepce řešení ekologických škod 
rozhodla meziresortní komise o tom, že roz-
dělí ještě pro náš region nevyčerpaných 0,95 
miliardy korun.

Navýšení stávajících finančních prostředků 
v rámci dotačního programu „Podpora výmě-
ny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 
domech v Karlovarském kraji“ schválila Rada 
Karlovarského kraje. Dotace ve výši 6,7 mili-
onu korun bude hrazena z Operačního pro-
gramu Životního prostředí.  (mák)

Ochránci přírody informují
ČSOP Chodov a Ekocentrum Chodováček 

opět pořádají Ukliďme svět – tradiční podzimní 
úklidovou akci.  Sejdeme se 18. 9. 2021 jako vždy 
v 9 v Ekocentru a odtud vyrazíme po tradiční tra-
se a na úklidová místa.

Rukavice a pytle máme a dodáme. S sebou jen 
dobrou náladu a chuť pomoci přírodě. Po akci si 

Přijďte si zkontrolovat zdraví
Regionální centrum podpory zdraví Karlo-

varského kraje Státního zdravotního ústavu ve 
spolupráci s Nízkoprahovým zařízením pro děti 
a mládež Armády spásy vás srdečně zvou v pá-
tek 10. září od 12 do 18 hodin do ulice Budova-
telů na Den zdraví.

Den zdraví je odpoledne plné zábavy a infor-
mací. Dospělí si mohou nechat změřit tlak, tuk 
v těle a cholesterol v krvi. Dozvíte se víc o tom, 
jak se starat o své zuby, aby zůstaly zdravé, vy-
zkoušíte si, jestli si správně myjete ruce. Pro děti 
je připravený doprovodný program s hrami a vy-
ráběním. Aktivity jsou pro účastníky zdarma. (kč)

Po prázdninové pauze se 
opět sejdou zastupitelé

Další řádné jednání zastupitelstva se uskuteč-
ní ve čtvrtek 23. září od 16 hodin. Místo jednání 
bude počátkem září upřesněno na webu města 
a sociálních sítích.

Jednání zastupitelstva města je veřejné a jsou 
na něj srdečně zváni všichni občané města. 
Všichni návštěvníci musí respektovat všechna 
platná nařízení vlády ČR a Ministerstva zdravot-
nictví ČR.  (mák)

v ekozahradě opečeme buřty.  
Více na facebooku Ekocentra Chodováček 

https://www.facebook.com/EkocentrumChodo-
vacek.

Školám, školkám a družinám i veřejnosti připo-
mínáme, že je pro ně opět otevřeno Ekocentrum 
Chodováček se svým výukovým programem Ži-
vot v zahradě. Program je zdarma. Je třeba ho 
objednat na telefonním čísle  723 292 016 nebo 
mailu: volkova.s@seznam.cz. Více o programu 
na webových stránkách  https://zahradacsop-
chodov.wbs.cz.

Dobrovolné finanční příspěvky, které nám vě-
nujete za prohlídku Ekocentra či propagační ma-
teriály, putují každoročně na záchrannou stanici 
Drosera Bublava, se kterou Ekocentrum velmi 
blízce spolupracuje při záchraně zraněných zví-
řátek a ptáků.  Mgr. M. Volek 

Zahrada ochránců přírody po prázdninách opět 
nabídne své služby.  |Foto: Martin Polák
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Začala stavba nové knihovny

Po letech plánování a příprav zahájil Cho-
dov stavební práce na nové knihovně. K pře-
stavbě využije vyhořelý objekt bývalé mateř-
ské školy, později výrobny knedlíků, v těsné 
blízkosti polikliniky.

Moderní knihovna má odpovídat evrop-
ským trendům a pro návštěvníky nebude jen 
místem pro půjčování literatury. Architekti z 
Ateliéru Kopecký počítají ve svém projektu se 
zachováním obou budov. V jedné bude oddě-
lení pro dospělé čtenáře, s centrálním pultem 
a kavárnou, druhá nabídne zázemí pro dětské 
čtenáře. Zcela novým prvkem bude schodišťo-
vé jádro s výtahovou šachtou. Knihovna rovněž 
poskytne malý sál pro pořádání akcí a své vyu-
žití najde i upravená přilehlá zahrada.

„Knihovna zatím sídlí v nevyhovujících pro-
storách a je velmi aktivní, novou budovu si 
proto zaslouží. Navíc bylo nutné řešit vyho-
řelý objekt a jeho území,“ zdůvodnil dlouho-
dobý záměr starosta Chodova Patrik Pizinger.

Ředitelka knihovny Hana Němčičová uved-
la, že při návrhu hrála velkou roli inspirace ze 

zahraničí, především ze Švédska a Dánska. „ Je 
to jednoduché, čisté a funkční. Líbí se nám 
švédský přístup k budování komunity ve měs-
tě, vše, co se tu odehrává, má být hlavně pro 
lidi,“ doplnila ředitelka. 

Odhadované náklady na stavbu činí 40 mi-
lionů korun. Město počítá s dotací z Minister-
stva pro místní rozvoj na regeneraci brown-
fieldů ve výši 50 %.

Stávající objekt knihovny ve Staroměstské 
ulici si Chodov ponechá ve svém vlastnictví 
i nadále. „Otevřeme diskuzi, co s ním, a bu-
deme hledat jeho smysluplné využití,“ pozna-
menal starosta.

Jednou z variant podle něj je, že v budově 
by mohly být byty a ve spodní části pak pro-
story pro komerční využití.

Čtenářům by knihovna mohla začít sloužit 
zhruba v závěru roku 2022.

Výběrové řízení vyhrála karlovarská firma 
3xN, spol. s r. o., která nyní dokončuje pře-
stavbu základní školy v ulici Dukelských hrdinů 
na novou základní uměleckou školu.  (mák)

Firma se  nejdříve pustila do vybourávání příček a odklízení stavební suti.  |Foto: Martin Polák
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Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Sídliště v Tovární 
ulici má za sebou 
další část rozsáhlé 
revitalizace. Jaká 
je nyní situace ve 
zmíněné lokalitě 
a kdy tam práce 
skončí? 

V minulých týd-
nech se rozběhla 

poslední etapa revitalizace sídliště Tovární, 
Palackého, Školní. Po jejím dokončení by 
měly být upravené zelené plochy vnitro- 
bloku, budou vysazeny desítky nových 
stromů a keřů a dojde k vybudování ně-
kolika hřišť pro mladší i starší děti, osazení 
laviček či stojanů na kola.

V době, kdy probíhala 2. etapa zabývají-
cí se opravou komunikací a chodníků, jsme 
připravili žádost do Státního fondu pod-
pory investic o dotaci na poslední úpravy 
na tomto sídlišti.

Kladné vyjádření o schválení dotace ve 
výši 50 % z maximální sumy 12 milionů 
jsme obdrželi na jaře letošního roku a oka-
mžitě jsme podnikli nezbytné kroky pro 
vlastní realizaci.

Nejprve zastupitelstvo města schválilo 
rozpočtovou změnu na celou částku, je-
likož v tomto dotačním titulu musíme vše 
předfinancovat a po vlastní realizaci obdr-
žíme alokované prostředky.

Následně se začala připravovat dvě vý-
běrová řízení, tak abychom našli jednu 
vhodnou firmu pro zahradnické úpravy 
zelených ploch a jinou pro vybudová-
ní herních prvků. Vše se podařilo vyřešit 
a na začátku měsíce srpna došlo k podpisu 
smlouvy s vhodnými zhotoviteli.

V současné době již probíhají koordino-
vané práce obou firem pod dohledem kva-
litního technického dozoru, který nás do-
provází v revitalizaci od samého počátku. 
Stavební práce by měly trvat až do konce 
listopadu. V příštím roce tak budou moci 
obyvatelé tohoto sídliště plnohodnotně 
využívat krásně upravené okolí svého do-
mova a my se zaměříme na další část na-
šeho města. (mák)

Plavání seniorů pokračuje
Odbor sociálních věcí oznamuje seniorům 

města, že bude pokračovat plavání v Bazénovém 
centru KV Aréna v Karlových Varech. Na plavání 
jezdíme vždy druhý čtvrtek v měsíci. Do konce 
roku 2021 jsou stanoveny tyto termíny: 9. září,  
14. října, 11. listopadu, 9. prosince.

Doba plavání je od 10 do 12 hod. Doprava je 
zajištěna autobusem, který odjíždí vždy v 9:30 
hodin z autobusového nádraží v Chodově. Od-
jezd zpět od KV Arény je ve 12:15 hodin.

Odbor sociálních věcí si dovoluje požádat 
účastníky, aby si připravili přesně částku 80 Kč na 
vstupné, která je vybírána přímo v autobuse pro 
urychlení odbavení při vstupu do bazénu. Do-
prava je zdarma. Těšíme se na Vaši účast.

 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Zdravá rodina
V jednom z předchozích Zpravodajů jsme 

Vám představily projekt Zdravá rodina 2021.
Úvodem dnešního příspěvku krátká rekapitula-

ce proběhlých seminářů v Chodově:
• 11. 5. 2021, lektor: Mgr. Viola Janečková, 

téma: Nácvik první pomoci pro celou ro-
dinu.

• 1. 6. 2021, lektor: Mgr. Marie Janečková, 
téma: Prevence plochých nohou.

• 17. 6. 2021, lektor: Dan Grigar, téma: Zvy-
šování psychické odolnosti v rodině - ar-
teterapie.

• 12. 7. 2021, lektor: Andrea Hájková, téma: 
Jóga pro školní děti.

Další semináře pro Vás plánujeme, např. na 
téma Zdravá výživa. Přijměte naše pozvání, rády 
Vás uvidíme na  interaktivních seminářích v Cho-
dově - areál Bílá voda nebo Lesopark, Hory - hři-
ště. Aktuální informace k seminářům najdete na 
www.bludistekv.cz, pravidelně vás budeme infor-
movat na facebooku (facebook.com/bludistekv).

Uvítáme Vaše podněty. Ozvěte se našemu 
týmu, můžeme nápad uskutečnit společně. Těší-
me se na Vás. Tým Bludiště, z. s.

Zde potvrďte svou účast:
zdravarodina2020@seznam.cz, telefony: 

732 512 756 Š. Klimentová - Chodov, 774 434 
525 B. Turoňová - Hory.

Projekt je podpořený z dotačního programu 
Rodina, MPSV ČR. Preventivní aktivity na pod-
poru psychického a fyzického zdraví rodiny při-
pravilo Bludiště, z. s., ve spolupráci s obcí Hory 
a městem Chodov.  Štěpánka Klimentová
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Dva záchranné body, takzvané SOS POIN-
TY, jsou nově na Bílé vodě. Přírodní koupali-
ště se v posledních letech díky své atraktivitě 
stalo frekventovaným místem, a radnice proto 
usiluje o jeho největší možnou míru bezpečí.

„ Jde o hojně navštěvovanou lokalitu, ale 
trochu odlehlou. Potřebujeme zkrátit dobu, 
než se dozvíme, že je někdo v nouzi. Dalším 
přínosem je možnost rychlého poskytnutí 
první pomoci. Je to volný přírodní areál a ne 
každý má s sebou mobil, nebo se mu může 
při pádu poškodit,“ uvedl starosta Chodova 
Patrik Pizinger s odkazem na skutečnost, že 
v místě je pumptrack pro bikery, vodní plocha 
a tamní stezky využívají jak běžci, tak cyklisté 
z celého regionu. Město u Bílé vody navíc plá-
nuje nový skatepark.

Jeden záchranný bod stojí u vstupu pří-
mo na hrázi, druhý pak v oblasti pláže. Ka-
ždý SOS POINT je vybaven lékárnou, auto-
matizovaným externím defibrilátorem (AED), 
záchranným plovákem a plovoucím házecím 
lanem. Zařízení je robustní, aby odolalo van-
dalům. Obsahuje kameru a reproduktor pro 
hlasovou komunikaci se službou městské 

Nové SOS Pointy mají účinné vybavení pro první pomoc. Zařízení představil novinářům a veřejnosti také velitel 
hasičů v Chodově Jiří Kiss.  |Foto: Martin Polák

Aktuality z Chodova
 sledujte na

 www.mestochodov.cz 

policie. Ta může na dálku otevřít příslušný box  
s vybavením.

SOS POINTY jsou zajištěny proti výpadku 
elektrické energie, výrobce slibuje provo-
zuschopnost v jakékoliv době, počasí a situ-
aci.

Zároveň budou zařazeny do mapy zá-
chranných bodů v mapových podkladech zá-
chranných složek Karlovarského kraje včetně 
jejich GPS polohy.

Smyslem těchto bodů, které už jsou uve-
deny v aplikaci Záchranka,  je možnost rychle 
poskytnout účinnou první pomoc a využít tak 
čas do příjezdu profesionálních záchranářů.

Bílá voda je v regionu vyhledávanou loka-
litou, která nabízí rekreační i sportovní vyži-
tí. Návštěvníci tam zajíždějí také kvůli kvalitě 
vody ke koupání.

Ta si dlouhodobě udržuje nejvyšší známku 
na pětibodové stupnici.  (mák)

Bílá voda je bezpečnější
7Zprávy z města



Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v září

Zahrada si ještě uchovává zbytky letní-
ho tepla, je příjemně vlhká, a proto nastá-
vá vhodný čas k výsadbě  či rozmnožování 
mnohých rostlin. Stromům a keřům připra-
víme jámy na jejich novou výsadbu, neza-
nedbáváme ani záhony, protože důkladně 
likvidujeme plevel. Ten na záhonech rozhod-
ně  nenecháme, protože by se nám mohl 
v jarních měsících zdárně vysemenit, semena 
přežijí i krutou zimu. Vypleté a neosázené 
záhony je ideální mulčovat, využíváme i ze-
lené hnojení a určitě nenecháme půdu větru 
napospas.

Listy napadené houbovými patogeny 
i škůdci pečlivě odstraňujeme, zabráníme 
tím dalšímu množení původců a ušetříme si 
starosti v budoucnu. Sklízíme a uskladňujeme 
ovoce na zimu a vysvětlovat, jak se ukládá 
do sklepa a jakým způsobem má být sklep 
připraven, by bylo nošení dříví do lesa. Přes-
to připomeneme, že září je nejvhodnější 
období pro sklizeň méně klasického, a při-
tom hodně zdravého ovoce,  například jeřá-
bu, aronie, rakytníku a dřínu. Zároveň začí-
nají zrát lískové a vlašské ořechy. 

Trochu času bychom měli věnovat i na-
šemu jahodníku, který dodával bohatou 
a sladkou úrodu počátkem léta. Bude vděčný 
za opatrné okopání, odstranění suchých listů 
a zbytečných odnoží. Dobré je i přihnojení 
hnojivem bohatým na draslík, nikoli dusík. 
Nejvhodnějším hnojivem tak stále zůstává 
kvalitní kompost a zároveň nezapomínáme 
na občasnou závlahu.

Musíme být také připraveni na příchod 
chladnějších rán. Připravíme si netkanou fólii, 
protože všechna zelenina, která ještě dozrá-
vá na záhonech, může být háklivá i na malý, 

Výběrové řízení
Město Chodov vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pracovního místa:
sociální pracovník/pracovnice
Jedná se o pracovní poměr na dobu ne-

určitou, s nástupním termínem 1. 3. 2022 
nebo dle dohody. Platová třída 11, zkušební 
doba 3 měsíce. Podrobnosti k výběrovému 
řízení naleznete na elektronické úřední des-
ce www.mestochodov.cz. 

krátký mrazík. Chráníme tak rajčata, květák, 
melouny, dýně a cukety, protože fólie je 
schopna plody ochránit až do -4 stupňů. 

Počátkem září ještě můžeme vysévat  ze-
leninu pro letošní sklizeň, vyrůst stačí ředkvič-
ky a raný salát. Pro brzkou sklizeň na jaře 
vyséváme špenát a listovou petržel. Bylinky 
v tomto období doporučujeme přesadit do 
květináčků a přestěhovat je za okno, vyžadují 
chladnější a světlé místo. Do prvních mrazů 
dobře zakoření a můžeme je v kuchyni po- 
užívat celou zimu.

Září je nejvhodnějším obdobím pro výsad-
bu cibulovin, vytvoříme si tak fantastické jarní 
záhony. Většina cibulek potřebuje humózní 
propustnou půdu, v lehkých půdách je sá-
zíme hlouběji – narcisky 15-20 cm hluboko, 
hyacint 15 cm, tulipány 10-15 cm, krokusy 
6-10 cm, ladoňky, ladoničky, puškinie 8 cm. 

Září nás nenechá moc odpočívat, proře-
žeme maliník a ostružiník. Pokud ostružiník 
ještě plodí, přehodíme přes něj netkanou 
textilii, která plody ochrání před případnými 
mrazíky a hlavně před ptačími nálety.

Odplozené výhony malin a ostružin vyře-
žeme a zbylé vyvážeme k oporám, s dalším 
řezem budeme pokračovat na jaře, zima 
nám ukáže, co bude ještě třeba odstranit.

O výsadbě nových keřů nebo ovocných 
a okrasných stromků budeme psát až v říj-
nu, kdy je pro výsadbu nejvhodnější období, 
ale jámy si samozřejmě vykopáme už v září, 
protože budou krásně proschlé a připravené.

Pranostika
• Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
• Ozve-li se v září hrom, bude v zimě 

zavát každý strom.
• Divoké husy na odletu, konec i babí-

mu létu. zahrádkáři Chodov
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Školy využily léto k opravám

Pozvánka na zámek Valeč
Základní organizace Svazu postižených civili-

začními chorobami v ČR, z. s., pořádá zájezd na 
zámek Valeč dne 1. 10. 2021.

V případě zájmu přidáme také zámek a pivo-
var Chyše. Budeme vybírat příspěvek na dopra-
vu 150 Kč a vstupné na zámek Valeč 80 Kč (nad 
65 let). Pro pojištění účastníků potřebujeme znát 
rodné číslo.

Odjezd autobusu v 9 hodin od autobusového 
nádraží Chodov.

Přihlášky přijímáme dne 8. 9. 2021 a 9. 9. 2021 
vždy od 13.30 do 15 hodin v hale domu s PS,  
Luční 1050, Chodov.

Zveme nejenom členy Svazu, ale i ostatní zá-
jemce z města Chodova i okolí.

 Jan Novák, místopředseda ZO

Miliony korun si letos připravil Chodov na tradiční prázdninovou údržbu svých škol a nákup nového vybavení či 
techniky.  Práce ve školách končily v závěru srpna, tak aby žáci mohli usednout do uklizených tříd. Prázdniny umožnily 
pravidelnou údržbu a výmalbu (na snímku) také v Domě dětí a mládeže Bludiště.  |Foto: Martin Polák

Rodina a blízcí mohou online 
navštívit odsouzené

Generální ředitelství vězeňské služby ve spo-
lupráci s Asociací organizací v oblasti vězeňství 
(AOOV) zahajují projekt pro online setkávání od-
souzených a jejich blízkých. Ti se budou moci nyní 

setkávat online v nově zřízených kontaktních mís-
tech. Jedno z těchto center se otevírá v Chodově 
v  RUBIKON Centru, členské organizaci AOOV. 

Online návštěvy v kontaktním místě jsou vhod-
né pro lidi, kteří jsou umístěni daleko od domo-
va a pro jejich blízké je častá návštěva nemožná. 
Nebo pro ty, kteří z důvodu nemoci nemohou ces-
tovat nebo nemají potřebné vybavení pro online 
návštěvu. V určených hodinách sem mohou přijít 
příbuzní či blízcí lidí ve výkonu trestu a setkat se 
s nimi prostřednictvím online hovoru.  

 „Pokud se dostal někdo z vaší rodiny či přátel 
do vězení a osobní návštěva je pro vás obtížná, 
můžete nyní využít kontaktní místo v naší organi-
zaci, kde se spojíte s vašimi blízkými online,“ řekl 
Milan Roháč, manažer pobočky RUBIKON Cent-
rum Chodov.

„Máme pro vás zajištěno potřebné zázemí 
a podporu našich pracovníků, kteří vám pomo-
hou online návštěvu uskutečnit,“ doplnil manažer.

Provozní doba a kontakty kontaktního místa 
RUBIKON Centrum:

Kontaktní místo bude pro zájemce o online 
návštěvu otevřeno každé úterý od 13 do 17 ho-
din a jednu sobotu v měsíci od 8 do 12 hodin na 
adrese  Vítězná 624, 357 35 Chodov. Kontaktovat 
můžete Milana Roháče, rohac@rubikoncentrum.
cz; tel. 734 590 941.  (rc)
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Návštěvníci přírodního koupaliště Bílá voda měli v srpnu jedinečnou možnost vyzkoušet si přímo na 
pláži resuscitaci pomocí defibrilátoru. Instruktáž pro veřejnost tam prováděli chodovští strážníci, kteří 
zájemcům předváděli využití nových záchranných bodů, takzvaných SOS Pointů.

Jak přístroj funguje a jaká je jeho obsluha, si přišlo otestovat několik dospělých, o informace o první 
pomoci však projevily zájem i děti. Také ony dostaly možnost defibrilátor na figurínu připojit či simulo-
vat masáž srdce.  (mák)

Vzpomínka
Dne 21. srpna 2021 uply-

nuly  dva roky od úmrtí naší 
drahé maminky, babičky a 
prababičky

Drahomíry Mertlové.
Vzpomíná Karel a Man-

fred s rodinami

Velitel chodovských strážníků Ladislav Staněk předvádí návštěvníkům Bílé vody využití defibrilátoru.   |Foto:  M Polák

Lidé zkoušeli záchranu s defibrilátorem

Vzpomínka
Dne 22. 8. 2021 uply-

nuly dva roky, co nás na-
vždy opustil pan 

Miroslav Müller.
Za tichou vzpomínku 

děkuje rodina

Výzva pro zájemce o vítání nových občánků Chodova 
Koronavirová pandemie zcela zastavila vítání nových občánků Chodova, které se konalo v obřadní 

síni. Město nyní tuto tradici obnovilo a vyzývá rodiče dětí narozených po 1. 1. 2021 (včetně), aby v pří-
padě zájmu o přivítání dětí kontaktovali matrikářku Hanu Smutnou - smutna@mestochodov.cz nebo 
tel.: 352 352  104.

„Neradi bychom na někoho zapomněli, pokud má tedy někdo zájem, prosím, ozvěte se,“ pozna-
menal starosta Chodova Patrik Pizinger.  (mák)
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Pohybové hry 1 (od 4 let; forma zábavných soutěží a her)
Pohybové hry 2 - atletika (předškoláci; forma soutěží, her, běhy, hody, skoky)
Pohybové hry 3 - atletika (1.-2. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj)
Atletika 1 - (3.-5. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)
Atletika 2 (od 6. třídy; atletická příprava + závody, soustředění)
Tenis (od 5 do 11 let)
Cyklistika (od 8 let; silniční i terénní cyklistika, atletická příprava, sauna, míčové hry, posilovna)
Volejbal – přípravka 1 (předškoláci + 1. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost) 
Volejbal – přípravka 2 (2.-3. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – přípravka 3 (4.-5. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – mladší žákyně
Volejbal – st. žákyně kadetky + juniorky
Karate Klub Chodov (od 5 let)
Samurai Fight Club (od 5 let; kontaktní karate)
Parkour (od 5 let)
Karate Champions Team (od 5 let)
Fotbal 1 - (ročníky 2015 a ml.) 
Fotbal 2 - (ročníky 2013 a 2014)
Fotbal 3 - (ročníky 2011 a 2012)
Fotbal 4 - (ročníky 2009 a 2010) 
Fotbal 5 – (ročníky 2007 a 2008)
Fotbal 6 - (ročníky 2006 a st.)
Florbal - žáci (ročník 2010 a starší)
Florbal - elévové (všichni 2011 – 2012 a dívky 2010)
Florbal - přípravka (všichni 2013 - 2014 a dívky 2012)
Florbal - dívky (ročníky 2009 a starší)
Šachy - (od 5 let)
Stolní tenis – (od 8 let)
Dívčí klub (od 5. třídy; výtvarné a dekorační práce s různými materiály) – hledáme vedoucí/ho
Šikovné ruce (1.-4. třída; výtvarné a dekorační práce s různým materiálem)
Keramika (od 7 let)
Ochránci přírody - Ještěrky (od 1. třídy; ochrana a poznávání přírody, výlety, exkurze, výjezdy)
Rytmus (od 5 do 99 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Cvičení rodičů s dětmi – dopolední hrátky v tělocvičně a klubovně DDM – hledáme vedoucí
Anglický jazyk (od 1. třídy; nové i pokračovací kurzy) – hledáme vedoucí/ho
Dětská jóga (od 1. třídy)
Pilates teens ( 11-15 let) 
Pilates kids (7-10 let)
Sportovní gymnastika (od 5 let)
3D tisk – (od 12 let) - hledáme vedoucí/ho
Videokroužek (od 12 let, tvorba videa, střih videa, práce s videem)
Digi foto (od 12 let; základy práce s fotoaparátem, úprava fotografií, výjezdy za focením)
Logopedie (5-8 let) 
Vaření (od 10 let)
Rybáři (od 8 let; všechny dovednosti a vědomosti potřebné k získání rybářského povolení)
Streetball (od 10 let)

Nabídka kroužků DDM Bludiště pro školní rok 2021/2022

Přihlášky je možno vyzvednout v kanceláři DDM od 1. 9. 2021 v provozní době. Pokud máte chuť 
vést kroužek, který v nabídce není, kontaktujte nás. Telefon: 352 352 280-1 Mobil: 731 151 827

Pondělí  10.00 – 18.00   Čtvrtek   10.00 – 18.00
Úterý     10.00 – 16.00   Pátek    8.00 – 16.00
Středa      8.00 – 16.00
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Nabídka volného pracovního místa
Přijmeme na plný úvazek učitele/učitelku 

s kvalifikací na 2. stupeň školy s aprobací český 
jazyk a hudební výchova a dále přijmeme jako 
zástup za mateřskou dovolenou kvalifikovanou 
vychovatelku do školní družiny na úvazek 0,5. 
Nástup možný ihned. Informace na telefonu  
352 352 190 nebo 602 255 746.
Sazka Olympijský víceboj

Škola bude již čtvrtým rokem zapojena do 
projektu Sazka Olympijský víceboj. Jeho cílem 
není soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého 
žáka najít jeho přednosti a dle toho jim dopo-
ručit sporty, pro které mají talent. Má ukázat žá-
kům, že sport je pro každého. Po předchozích 
dvou letech, kdy byly uzavřené školy a nesměla 
se vyučovat tělesná výchova, je jedním z našich 
prvořadých úkolů přivést žáky zpět ke sportu, 
zařazovat pohyb i do jiných hodin než jen do 

ZŠ J. A. Komenského tělesné výchovy. V prvních dvou letech jsme zís-
kali bronzovou medaili, a dokonce jsme vyhráli 
jednu z hlavních cen. Byl to OLYMPIJSKÝ TRÉ-
NINK. Uskutečnil se na začátku minulého školní-
ho roku, přijeli za námi významní čeští sportovci, 
žáci absolvovali společnou rozcvičku a dále tré-
nink na 4 stanovištích. Proběhla také autogrami-
áda a žáci dostali i drobné dárky.  I přes nelehkou 
dobu a  ztížené podmínky téměř všichni žáci na 
1. stupni zvládli v uplynulém školním roce splnit 
Olympijský diplom. Medaili jsme letos neobdr-
želi, ale i tak budeme v příštích letech nadále se 
SOV spolupracovat.
Projekt Šablony III

Od září navazujeme na projekty Šablony I a II, 
které probíhaly v předchozích čtyřech letech. 
Projekt je zaměřen především na pomoc žákům 
ohroženým školním neúspěchem. V rámci pro-
jektu otevřeme doučovací kroužky a kluby, např. 
klub zábavné logiky a deskových her nebo klub 
biologický. Na škole bude pracovat školní asis-
tent.  Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Kromě běžné údržby prováděla v závěru prázdnin ZŠ Školní také práce ve venkovním prostředí, a to na přilehlém 
školním hřišti. Nový povrch tak dostaly atletická dráha o délce 65 metrů a třicetimetrový rozběhový pruh před 
doskočištěm.  |Foto: Mgr. Romana Poláková
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ZŠ Husova ulice

Mateřská škola Chodov

Změny o prázdninách
Než se kdo z nás nadál, je tu konec prázdnin  

a s ním začátek školního roku.
Ve škole během prázdnin došlo k mnoha 

změnám. Bylo modernizováno vybavení tříd - 
namontovány interaktivní tabule, vymalovány 
a upraveny další učebny, a jako velké překvapení 
pro žáky 1. stupně - nainstalovány v prostorách 
šaten v malém pavilonu nové šatní skříňky.
Začátek školního roku

Začátek školního roku je ve středu 1. 9. 2021 
v 8 hodin.

S novými prvňáčky budou moci první den do 
třídy přijít zákonní zástupci za dodržení hygienic-
kých opatření dle aktuálního nařízení vlády.

Od druhého dne již nebude možno z organi-
začních důvodů doprovázet školáčky do třídy.

Organizace prvního školního dne bude upřes-
něna na webu školy a na školní nástěnce u hlav-
ního vchodu do školy.
Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace -  AJ, 
M, F, D, Z, Tv a Hv) - plný úvazek (dle zákona č. 
563/2004 Sb).

Informace podá na tel. 352  352 390 vedení školy.                                                                                                                           
Další informace o životě na naší škole najdete na 
stránkách www.zs3chodov.cz. 

Ahoj léto, ahoj prázdniny a hurá do školy.    
Mgr. Lenka Hrušková

Sbírka pro MŠ Hrušky
Na konci června proběhla ve všech chodov-

ských mateřinkách finanční sbírka ve prospěch 
tornádem poničené mateřské školy v obci Hruš-
ky. Celkem se za poslední tři dny v uplynulém 
školním roce vybralo 38 000 Kč, které byly ihned 
poukázány na transparentní účet poničené mo-
ravské mateřinky.

Peníze kolegyním převážně poslouží k poří-
zení nových metodických pomůcek a materiálů, 
knih, zpěvníků, CD nahrávek a dalších nezbytnos-
tí pro práci s dětmi. Děkuji všem zaměstnancům 
i rodičům, kteří se sbírky zúčastnili a přispěli byť 
jen drobnou částkou. Kolegyně z Moravy náš dar 
velmi ocenily.

Znovu do školky
Po úspěšně dokončených plánovaných opra-

vách a rekonstrukcích, které probíhaly ve všech 
mateřinkách o prázdninách, se 1. září 2021 opět 
oteřely dveře všech 4 chodovských mateřských 
škol. I letos bude připraveno 16 tříd pro děti ve 
věku od minimálně 2,5 do 7 let. Tým, který se 
bude starat v letošním školním roce o děti přihlá-
šené k docházce, tvoří 33 učitelek, 9 asistentek 
pedagoga, 13 provozních pracovníků, 10 zaměst-
nankyň školní jídelny, 1 administrativní pracovnice 
a 1 speciální pedagog.

V současné době je zapsáno k docházce do 
MŠ Chodov  355 dětí, z toho je 10 dětí se speciál-
ními vzdělávacími potřebami, 1 dítě bude povin-
né předškolní vzdělávání plnit formou individuál-
ního vzdělávání. I v tomto školním roce budeme 
ve všech mateřinkách poskytovat podporu dě-
tem s odlišným mateřským jazykem a dětem ci-
zinců.

Kapacita všech pracovišť ale stále ještě není 
naplněna. Vzhledem k současné epidemiologic-
ké situaci budou vytvořena pravidla pro provoz 
a vnitřní režim MŠ Chodov s ohledem na pre-
venci a výskyt onemocnění covid-19. Pravidla 
budou uveřejněna na webu školy a na vývěs-
kách v areálech jednotlivých pracovišť. Prosíme 
rodiče o jejich respektování, dodržování, vstříc-
nost a spolupráci. Zejména pak upozorňuje-
me na to, že v MŠ mohou pobývat pouze děti 
zcela zdravé, bez jakýchkoli příznaků onemoc-
nění, totéž platí i u osob, které děti doprovázejí.                                                                                                                                     
Přejeme všem šťastnou cestu do školky, těšíme se 
na vás!  Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Policie České republiky

Muže lákalo rybářské oblečení
Policisté z obvodního oddělení Chodov sdělili po-

dezření ze spáchání přečinu krádeže ve stadiu poku-
su šestadvacetiletému muži z Kraslic.

Muž měl v pondělí 7. června  ve večerních ho-
dinách v Chodově překonat téměř dvoumetrovou 
branku a vniknout na soukromý pozemek. Ten měl 
následně několik minut procházet s úmyslem něco 
odcizit. Nakonec měl vstoupit do volně přístupné-
ho hangáru a v něm najít pytel s oblečením, který 
měl roztrhnout a vzít soupravu rybářského obleče-
ní, konkrétně bundu a kalhoty zeleno-hnědé barvy. 
Utéct se mu ovšem už nepodařilo, protože na místě 
byl zadržen strážníky a policisty. Nyní mu v případě 
prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva 
roky. nprap. Jakub Kopřiva, mluvčí PČR
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Souhrn jednotky PO

V červnu zasahovali chodovští hasiči celkem 
13x. 6 osob bylo zraněno a 5 osob bylo zachrá-
něno, mimo katastr se vyjelo 4x, mimo zásaho-
vou činnost jednotka pomáhala při antigenním 
testování na poliklinice. Ve dvou případech šlo 
o požár v bytovém domě (Chodov, Obránců 
míru - 1 lehčí zranění; Rotava, sídliště, požár bytu 
v plném rozsahu, bez zranění). 

Byla řešena 1 dopravní nehoda motocyklu, 
s lehčím zraněním, 3x šlo o nouzový vstup do 
uzavřených prostor, kde byla zapotřebí pomoc 
zraněným osobám (v ČSO, ČSM a ve Vintířově), 
také byl proveden monitoring údajného úniku 
nebezpečné látky na komunikaci, nakonec šlo 
o rozlitou vodu. Jednou byl řešen únik ropných 
produktů na komunikaci, 2x byl řešen únik ply-
nu v domech v ulicích Budovatelů a 9. května. 
Jednou byl také zaznamenán planý poplach. 
Náročný zásah jednotka absolvovala během li-
kvidačních prací po ničivém tornádu na Moravě  
(25. 6. - 29. 6. 2021). Chodovské šestičlenné druž-
stvo s cisternou CAS20 T815 Terrno1 bylo součás-
tí odřadu HZS Karlovarského kraje. V určeném 
sektoru v obci Lužice na Hodonínsku jednotka 
plnila pokyny velitele odřadu dle potřeb místního 
krizového štábu v určeném úseku ulice Velkomo-
ravská. Šlo hlavně o statické zajištění či nouzové 
zakrývání poškozených střech domů, odklízení 
trosek z komunikací a v průběhu působení odřa-
du byl řešen požár osobního vozidla. 

Probíhala odborná příprava členů jednotky 
a kadetů. Výcvik byl zaměřen na témata vypro-
šťování osob z havarovaných vozidel, seznámení 

s územím během stavebních prací budoucího 
testovacího polygonu BMW, výcvik s motorovou 
pilou v rámci úředně povoleného kácení poško-
zených stromů v Poděbradově ulici.  

V červenci hasiči zasahovali celkem 18x. Při 
těchto událostech byly 3 osoby zraněny, ná-
sledně předány do péče zdravotníkům, 15 osob 
bylo evakuováno, 1 osoba zemřela, 2x šlo o tzv. 
„ZOČ“- nepoplachové události, práce pro měs-
to. Lehčí zranění si vyžádal požár vraku vozidla 
v Hrnčířské ulici. Ostatní zásahy byly technické. 
Celkem 3x šlo o nouzový vstup do uzavřeného 
prostoru v nebezpečí z prodlení (ulice U Koupa-
liště, ČSO – 2x záchrana osob, ve Vintířově byl 
řešen zapnutý plynový sporák). Celkem 4x byly 
řešeny popadané stromy na komunikaci, v ulici 
Lesní, Jiráskova, za Mírovou poblíž Lignety. Ve 
Staré Roli byla jednotka využita s průmyslovým 
vysavačem při havárii vody v mateřské škole. 2x 
byl vyřešen únik PHM, v ulicích Smetanova a Be-
zručova. Byl prověřen nález údajné nevybuchlé 
munice na stavbě polygonu BMW, kde proběhla 
evakuace zaměstnanců, nakonec policejní pyro-
technik nebezpečný nález vyloučil. Byl prověřen 
požár bytu v Karlových Varech, který byl překla-
sifikován na technickou pomoc. Taktéž byl prově-
řen údajný únik plynu na parkovišti v Tovární ulici, 
ten se také detekcí nepotvrdil. V Novém Sedle 
byl odstraněn nebezpečný obtížný hmyz z veřej-
ného prostoru. Proběhl zásah na záchranu života 
pomocí AED v ulici Nejdecká, bohužel nalezená 
osoba přes veškerou snahu záchranářů zemřela.

Nechyběla pravidelná odborná příprava ve 
formě praktického výcviku s přenosnou motoro-
vou řetězovou pilou, kondičních jízd, vyprošťo-
vání osob z havarovaných vozidel ve spolupráci 
s profesionály ze Sokolova.

Vybraní členové absolvovali speciální výcvik 
v ohňovém kontejneru FIREDRAGON 9000. Vý-
cvik probíhal dva dny, velké poděkování patří 
kolegům dobrovolným hasičům z Pozorky, kteří 
výcvik organizovali a poskytli všem zázemí ve své 
hasičské zbrojnici. Účastníci výcviku se pod pro-
fesionálním dozorem instruktorů učili řešit požá-
ry v uzavřených prostorách v reálných podmín-
kách požáru. Další informace včetně fotogalerie 
naleznete na našem webu či facebooku.  

Informace SDH červen - 6. června - Krajské 
kolo starších žáků - Mariánské Lázně - Družstvo 
starších předvedlo velmi pěkný výkon a v celko-
vém hodnocení obsadilo 4. místo. Medaile za  
2. místo si družstvo přivezlo ze štafety CTIF a za 
3. místo v požárním útoku CTIF.

12. června - Krajské kolo dorostu - Mariánské 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Družstvo chodovských hasičů, které jelo pomáhat na 
Moravu do míst postižených tornádem Foto: SDH 
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Městská policie Chodov

Střípky z policejních svodek
Doufám, že jste si všichni dostatečně uži-

li svou dovolenou nebo prázdniny a odpočatí 
a plní elánu vyrážíte životu vstříc cestou dalších 
povinností, radostí i strastí. 

Letní sezóna v Chodově byla i ve znamení 
některých přeceněných sportovních výkonů, 
zvláště opět na pumptracku u Bílé vody, kde 
strážníci ošetřovali několik zraněných dětí po 
pádu na kolech. Velmi často jsme řešili podnapi-
lé hosty nově otevřených restauračních zařízení, 
které zklamal jejich vnitřní GPS systém a ovliv-
něn hladinou alkoholu je místo do lokality jejich 
bydliště odeslal na záchytnou stanici do Soko-
lova.

Největší potíž jsme však opět měli s parko-
váním vozidel neukázněných řidičů a s bezdo-
movci, kterých začíná ve městě víceméně přibý-
vat, ale bohužel s nimi úměrně přibývá i počet 
problémů, které svým chováním způsobují. 
Kuriozitkou byl odchyt hada, který se připlazil 
z porostu u potoka za ulicí Jiráskova do jed-
noho z přilehlých bytů. Z vykresleného popisu 
sedícího na kobru, hroznýše, krajtu nebo zmiji 
se nakonec naštěstí vyklubala užovka, která byla 
odtransportována strážníky zpět do přírody.
První cesta do školy

Milí rodiče,  Váš malý školák již poprvé vykro-
čil na cestu do školy. Poprvé, podruhé s Vámi, 
ale pak již dříve nebo později sám.

Pomozte svému dítěti, aby tento krok v životě 
zvládlo bez zbytečných problémů ve stávajících 
záludnostech silničního provozu.

Vysvětlete dítěti hlavní zásady bezpečného 
chování v blízkosti silniční komunikace a využij-
te každé vhodné příležitosti  (procházka, nákup) 
k praktickému nácviku těchto zásad v silničním 
provozu. 

S dítětem projděte celou cestu do školy a vy-
světlete mu, kudy má jít, kde má přecházet 
a kde jsou nebezpečná místa. I na Vás totiž zá-
leží, aby následná samostatná cesta dítěte do 
školy nebyla jeho cestou poslední.
Hledáme parťáka

Opět hledáme parťáka do našich řad. Pokud 
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní 
a dopravní problematice tomuto městu v uni-
formě strážníka, ozvěte se nám.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Lázně - Zde náš sbor zastupoval v kategorii jed-
notlivců Tomáš Orava a vybojoval postup na mis-
trovství ČR v Zábřehu na Moravě.

13. června - Krajské kolo mladších žáků - 
Březová - Družstvo mladších žáků vstupovalo do 
soutěže jako jeden z hlavních favoritů na přední 
příčky. V celkovém hodnocení soutěže potvrdilo 
svou kvalitu a obhájilo titul mistra Karlovarského 
kraje z předešlého ročníku.

20. června - STIMAX CUP Ústí nad Labem 
(běh jednotlivců na 60 a 100 m s překážkami)

Filip Belička 1. místo v kategorii mladších žáků, 
Tomáš Orava 4. místo v kategorii středních doros-
tenců. Další skvělé výkony předvedli - Denis Hy-
nšt, Jan Číhalík, Jiří Licehamr, Jakub Hataš, Nikola 
Balážová, Dominika Slavíčková, Eliška Šimralová.

Informace SDH červenec - 5. července - Mis-
trovství ČR dorostu - MČR dorostu se konalo 
v Zábřehu na Moravě. Náš sbor zde reprezen-
toval Tomáš Orava. Ve velmi silné konkurenci se 
projevily nedostatečné podmínky pro trénink, 
přesto se nenechal zahanbit. V celkovém hodno-
cení obsadil 14. místo a jeho dalším cílem je seriál 
závodů Českého poháru.

10.–17. července - Letní soustředění mládeže 

Vyskeř - V termínu 10.–17. 7. 2021 se konalo let-
ní soustředění mládeže v Českém ráji. Užili jsme 
si plného komfortu, který naše chalupa posky-
tovala - sportovní a společenské hry, radovánky 
v bazénu. Vyzkoušeli jsme bobovou dráhu, mo-
tokáry, zapotili se u lasergamu a na ferratě Vodní 
brána. Naše zdravotnice si připravila školení prv-
ní pomoci pro různé situace (úraz hlavy, bezvě-
domí, vyvrtnutí kotníku, tepenné krvácení a po-
dobně), tímto jí děkujeme.  Velké poděkování 
patří také kuchaři, který velmi chutně udržoval 
naše žaludky stále plné, a všem řidičům, kteří se 
starali o bezpečnou dopravu po celý průběh let-
ního soustředění. Za finanční příspěvek děkujeme 
společnosti CHOTES, s. r. o.

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

Záchrana osoby v ulici U Koupaliště. Foto: SDH Chodov
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Vavřinecká pouť objektivem zpravodaje

Vavřineckou pouť zahájil průvod horníků z městského parku do kostela sv. Vavřince. |Foto na dvoustraně M. Polák

Součástí poutě byla prezentace kultur a tradic národ-
nostních menšin, které žijí v Karlovarském kraji.

Návštěvníci dne otevřených dveří MZS u hasičské 
zbrojnice si mohli vyzkoušet výstroj.

Nový zvon sv. Barbora, věnovaný chodovským hornic-
kým spolkem Solles, světil emeritní plzeňský biskup 
František Radkovský. Muž původem z Mongolska předvedl hrdelní zpěv.
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Vavřinecká pouť objektivem zpravodaje

Hlavní hvězdou hudební části byl zpěvák Sebastian se svou kapelou.

Muzikanti  a kapely dokázali zcela zaplnit prostranství 
před pódiem.

O dobré jídlo nebyla nouze.   
V Bezručově ulici samozřejmě nechyběly kolotoče, 
autodrom, labutě a celá řada dalších atrakcí.

Pouť do města přilákala stovky lidí.
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Každý Chodovák dobře zná krásnou budo-
vu městské knihovny. Nárožní dům s nádher-
ným arkýřem a symbolem farmaceutů - po-
hárem obtočeným hadem - na střeše. Známe 
ale dobře muže, který tuto krásnou budovu 
postavil a více než 35 let v ní bydlel? Životní 
příběh jeho rodiny by vydal skoro na samo-
statnou knihu.

Jeho jméno je Hugo Hammerschmid a narodil 
se v roce 1874 v Kadani. Jeho rodiče vlastnili ve 
městě pekařství. Protože byl od mládí nesmírně 
inteligentní a bystrý, poslali ho rodiče studovat. 
Nejprve gymnázium v Kadani a následně, pro-
tože jej nesmírně zajímala chemie a biologie, 
také farmacii na pražské univerzitě. Jako mladý 
lékárník vyrazil na zkušenou do Vídně, centra 
tehdejší rakouské monarchie, a pracoval jako 
pomocný lékárník ve dvorní lékárně. Další zkuše-
nosti pak nasbíral ze svého působení v jižním Ty-
rolsku, které tehdy patřilo k Rakousku-Uhersku. 

U Gardského jezera působil jako lékárník pro 
lázeňské hosty.

Na přelomu století se stal pomocným lékár-
níkem v chodovské lékárně Antona Zeidlera. Ta 
tehdy sídlila v dnes již neexistujícím honosném 
domě v dnešní ulici Dukelských hrdinů. Když šel 
Anton Zeidler v roce 1909 na odpočinek, převzal 
od něj mladý Hugo Hammerschmid živnost a za-
čalo se mu velmi dařit. V roce 1911 si nechal vy-
stavět honosný dům s lékárnou v přízemí – dneš-
ní budovu městské knihovny – a pojmenoval jej 
„Lékárna U Zlatého kříže“.

V přízemí budovy se nacházela jednak pro-
storná místnost vlastní lékárny, na jedné straně 
k ní přiléhala lékárníkova pracovna a laboratoř, 
na druhé straně pracovna asistenta a sklad che-
mikálií. V patře rodina bydlela a nacházel se zde 
velký obývací pokoj s arkýřem, kuchyně s jídel-
nou, ložnice, pokoj pro hosty a rozlehlý salón pro 
přijímání návštěv. Jak bylo v té době zvykem, měl 

Hugo Hammerschmid, lékárník 
ze staré školy

Lékárník Hugo Hammerschmid se svou ženou Rosou v Karlových Varech.  |Foto na dvoustraně archiv M. Bělohlávka
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dům i pokoj pro služebnou, která s rodinou žila. 
Kromě hospodyně pak v domě bydlela i vycho-
vatelka, která se starala o děti. 
Léky si míchal sám

Hugo Hammerschmid byl lékárník ze staré 
školy. Všechny léky bez výjimky si míchal ve své 
laboratoři sám, byl milý a nesmírně oblíbený mezi 
Chodováky. Není náhoda, že až do roku 1945 byl 
prakticky nepřetržitě členem městské rady a pa-
třil mezi nejznámější a nejuznávanější osobnosti 
Chodova. Velmi se angažoval ve spolkovém dění 
a patřil mezi štědré dárce a sponzory sociálního 
i společenského života ve městě.

V roce 1910 si vzal Hugo za manželku Rosu 
Bohaty z bohaté pražské rodiny. Oba milovali 
hudbu a umění, navštěvovali proto společně čas-
to koncerty v Karlových Varech a jezdili i na Wa-
gnerovy festivaly v Bayreuthu. Především žena 
pana lékárníka sledovala také nejnovější trendy 
v módě. Byla první dámou v Chodově, která za-
čala nosit krátký sestřih – do té doby to bylo něco 
nemyslitelného, neboť ženy bez ohledu na věk 
nosily dlouhé vlasy. 

Společně s manželkou Rosou, s kterou byl ne-
uvěřitelných 53 let, až do své smrti, měl Hugo 
Hammerschmid tři děti. V roce 1911 se manželům 
narodila dcera Hertha a v roce 1913 synek Hans 
Hugo, který ale zemřel krátce po svých prvních 
narozeninách. Jako poslední se v roce 1916 na-
rodila dcera Martha. Ta dnes žije v Bavorsku a je 
ve svých 105 letech nejstarší mně známou Cho-
dovačkou.
Smrt dcery rodinu zdrtila

Její sestra Hertha Hammerschmidová se roz-
hodla jít ve šlépějích svého otce. Vystudovala 
gymnázium v Chebu, kde maturovala v roce 
1930, a posléze i farmaceutickou přípravku v Ma-
riánských Lázních, kterou dokončila v roce 1932. 
Své studium dovršila promocí jako magistra far-
macie na Univerzitě Karlově v roce 1935. Její otec 
jí chtěl předat vedení rodinné lékárny a v roce 
1936 se mladá Hertha zasnoubila. Bohužel, osud 
rozhodl jinak a ještě na konci roku onemocněla 
autoimunitním systémovým lupusem a zemřela 
v dubnu 1937 na selhání vnitřních orgánů a otra-
vu krve. Krátce po svých šestadvacátých naroze-
ninách. 

Její jednoduchý, ale krásný hrob na městském 
hřbitově navrhl mladý architekt Franz Stingl, 
manžel Hertiny sestry Marthy. Do dnešního dne 
se dochoval jen žulový pomník s kovaným kří-
žem, v minulosti byla bohužel z hrobu odstraně-
na bohatě zdobená mřížka a žulové obklady. 

Rodinu úmrtí velmi zasáhlo. Rosa Hammer-
schmidová s dcerou Marthou odjely na několik 
měsíců do lázní, kde se snažily zapomenout na 
trauma. Po smrti dcery se začala Rosa uzavírat 
do sebe, přestala mluvit, nevycházela z pokoje. 
Pan lékárník od roku 1937 až do své smrti v roce 
1963 nosil každý den černou hedvábnou krava-
tu na znamení svého hlubokého smutku. Podle 
vzpomínek svého vnuka často po roce 1946 opa-
koval: „Je mi jedno, že jsem po odchodu z Cho-
dova přišel o majetek, o dům a lékárnu. Je mi 
jedno, co vše jsem tam zanechal. To nejhorší na 
odsunu z vlasti je to, že už nikdy nemůžu navští-
vit hrob své dcery. Teprve tím jsem přišel v životě 
opravdu o všechno.“

Druhá dcera manželů Hammerschmidových 
Martha se provdala za Franze Stingla, syna cho-
dovského majitele železářství. V roce 1941 se jim 
narodil syn Petr, kterého ale jeho otec viděl jen 
jednou. Jako německý občan musel narukovat 
a byl odvelen na východní frontu, kde padl při 
bojích o Lvov v Haliči.

V roce 1946 byla rodina Hammerschmidových 
z Chodova a z Československa vysídlena. Stejně 
jako většina tehdejších Chodováků. V pokročilém 
věku dvaasedmdesáti let musel začít pan lékárník 
Hammerschmid zase od začátku. Otevřel si lé-
kárnu a až do své smrti v roce 1963 podporoval 
svého vnuka Petra ve studiu medicíny. Petr Stingl 
se stal později univerzitním profesorem a dlouhá 
desetiletí věnoval léčbě tropických nemocí v Afri-
ce. Pomáhal ostatním. Stejně jako celý život jeho 
dědeček.

V letošním roce jsem potomky Hugo Hammer-
schmida v Německu kontaktoval, abych je infor-
moval o záměru města restaurovat hrobku jejich 
sestry a tety Herthy na městském hřbitově. Od  
nich jsem získal množství písemných a obrazo-
vých materiálů ze života Chodova a jedné místní 
lékárnické rodiny. Jde o materiály, které mají ne-
smírnou hodnotu pro nás i pro ně. A jsem rád, že 
je teď sdílíme společně.

 Miloš Bělohlávek, městský historik

Původní podoba hrobu lékárnice Herthy 
Hammerschmidové v roce 1937.
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Průzkum
V průběhu července jsme v Chodově realizovali výzkum mezi obyvateli. 
Cílem bylo zjistit spokojenost občanů s kvalitou života a jejich názory na 
budoucí rozvoj Chodova. Rádi se s Vámi o tyto výsledky podělíme. Váš názor 
pro nás představuje důležitý podklad pro naše rozhodování. 

muži: 32 %

Rozdělení respondentů

15 - 26 let
13%

27 - 39 let
30%

40 - 51 let
29%

52 - 64 let
15%

65+
13%

448  obyvatel města se zapojilo

podle věku

ženy: 68 %

Shrnutí
• Výsledek který je pro nás nejdůležitější: 86 % obyvatel je s životem 

v Chodově spokojeno. 

• Na městě se nám nejvíce líbí zeleň. Ostatně pobyt v přírodě je náš 
největší koníček. 

• Nedostatek parkovacích míst je téma, které nás nejvíce trápí.                   
Pro toto řešení bychom chtěli využít největší část investic.

• Chodov si do budoucna představujeme jako moderní, bezpečné 
a čisté město. Dle vašich komentářů k tomu máme dobře 
našlápnuto. 
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Naše silné stránky

Co se vám v Chodově líbí?

 Chodov vzkvétá, je to město 
dobré pro život. Ve městě 
oceňuju dostatek obchodů a 
pracovních příležitostí.

Byla jsem moc spokojená 
s organizací očkování pro 
důchodce - přístup, pomoc, 
prostředí, zájem vedení 
města. Vážím si práce lidí, 
kteří pro naše město pracují. 
Všichni musí vidět, jak se 
město mění a je čím dál 
krásnější. 

Zachovat Bílou vodu bez 
úprav, tak jak je nyní, 
přírodní. Nejsem zastánce 
multi parkoviště a 
volnočasového areálu. Bílou 
vodu nám všichni závidí, právě 
pro tu přirozenost. Bydlím zde pouze 11 let a za 

tu dobu vidím obrovský krok 
k lepšímu.

 *Číslo v závorkách udává podíl dotazovaných osob, které jsou v daném tématu spokojeny.

Technická infrastruktura       

ve městě

(72 % obyvatel)

Kvalita mateřských škol
(84  % obyvatel)

Údržba chodníků a komunikacíÚdržba chodníků a komunikací
(81 % obyvatel)

Rozsah veřejné zeleněRozsah veřejné zeleně
(78 % obyvatel)

Možnosti 

kulturního               
vyžití

(77 % obyvatel)
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mujchodov.cz

Díky, že jste se zapojili a sdíleli s námi vaše názory! 
Máme na čem pracovat, ale díky vaší snaze máme 
spoustu nových podnětů na co se zaměřit. 

Zajímá vás průzkum více? Již nyní najdete na stránce 
stránce můjchodov.cz detailnější vyhodnocení. 

Naše výzvy

Kde vidíte prostor pro změnu?

Město Chodov stárne. 
Starých lidí přibývá, ale 
zdravotní péče o ně už 
zaostává. Chybí další budova 
rehabilitační péče.

Město by mělo odkoupit 
budovy, se kterými je možnost 
do budoucna pracovat - 
obchoďák, Merkur, Ideál, 
Sauna (Bílý kůň)

Krásné Staroměstské náměstí 
kazí Prior svým vzhledem. 
Bývalé obchodní středisko 
není dobře využito, je ve 
špatném stavu.

 *Číslo v závorkách udává podíl dotazovaných osob, které by uvítaly zlepšení v dané oblasti.

Bezpečnost ve veřejném 
prostoru

(32 % obyvatel)

Parkování v místě 
bydliště

(62 % obyvatel)

Možnosti výstavby rodinného domu
(52 % obyvatel)

Možnost zaměstnání v mém oboruMožnost zaměstnání v mém oboru
(38 % obyvatel)

Mezilidské              
vztahy                             

a komunita 

(34 % obyvatel)
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádí

2. 9. (čt) 17 h, 3. 9. (pá) 20 h, 10. 9. (pá) 20 h, 18. 9. (so) 20 h
Shang-Chi a legenda o deseti prstenech 3D
133 /́ Fantasy / USA / MP12 / CZ R: Destin Daniel Cretton / 150/130 Kč
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Shang-Chi, který je konfrontován se svojí minulostí, 
když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů. Jedná se o druhý film ze čtvrté fáze MCU. 
Ve filmu uvidíme skutečného záporáka Mandarina.

4. 9. (so) 20 h, 5. 9. (ne) 17 h, 12. 9. (ne) 20 h
Večírek
86 /́ Komedie / ČR / MP12 / R: Michal Suchánek / 120 Kč
Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v duchu 
lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří podomní 
prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se 
za ním společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je 
mnohem složitější, než se zdá. 

4. 9. (so) 15 h,  12. 9. (ne) 17 h, 25. 9. (so) 15 h
Mimi šéf: Rodinný podnik
107 /́ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Tom McGrath / 130/110 Kč
Když se na konci Mimi šéfa bráchové Tim a Ted konečně skamarádili, zdálo se, že jim to vy-
drží napořád. V pokračování jsou oba dospělí a odcizení. Zatímco Ted je ponořený v byz-
nysu a vydělává bambilióny, Tim je spokojený otec dvou holek, nadané teenagerky Tabithy 
a roztomilého batolete Tiny. Tabitha, která chodí do školy pro nadané děti, má za největší 
vzor strejdu Teda, což jejího otce trochu rozčiluje, protože s bráchou fakt vůbec nevychází.

23. 9. (čt) 20 h, 25. 9. (so) 20 h 
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

9. 9. (čt) 20 h, 13. 9. (po) 20 h, 25. 9. (so) 17 h 
Přístupné. Vstupné 130 Kč
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118´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Patrik Hartl

středa 1. 9. 20 h

Prvok, Šampón, Tečka a Karel  

140 Kč

čtvrtek 2. 9. 17 h, pátek 3. 9. 20 h

Shang-Chi a legenda o deseti prstenech 3D

 133´/ Fantasy / USA / MP12 / CZ  R: D. Daniel Cretton 

150/130 Kč

čtvrtek 2. 9. 20 h, pátek 3. 9. 17 h

101´/ Drama / USA / MP12 / CZ / R: Castille Landon

After: Tajemství

130 Kč

107´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Tom McGrath

sobota 4. 9.  15 h

Mimi šéf: Rodinný podnik 

130/110 Kč

sobota 4. 9.  17 h

Gump - Pes, který naučil lidi žít 

92´/ Rodinný / ČR / MP / R: F. A. Brabec

100 Kč

sobota 4.9. 20 h, neděle 5. 9. 17 h

Večírek

86´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Michal Suchánek

120 Kč

82´/ Animovaný / FR / MP / CZ / R: Toby Genkel

neděle 5. 9.  15 h

Yakari - Velké dobrodružství  

100 Kč

úterý 7. 9.  20 h

101´/ Komedie / ČR / MP / R: Jan Haluza

130 Kč

Deníček moderního fotra

pondělí 6. 9.  20 h

130´/ Životopisný / ČR / MP / R: David Ondříček

130 Kč

Zátopek

neděle 5. 9.  20 h

99´/ Romantický / ČR / MP15 / R: Jan Prušinovský

110 Kč

Chyby

středa 8. 9. 20 h

140 Kč

118´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Patrik Hartl

Prvok, Šampón, Tečka a Karel  

130 Kč

After: Tajemství

čtvrtek 9. 9. 17 h

101´/ Drama / USA / MP12 / CZ / R: Castille Landon

pátek 10. 9. 17 h

Space Jam: Nový začátek 

115´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Malcolm D. Lee

130 Kč

 133´/ Fantasy / USA / MP12 / CZ  R: D. Daniel Cretton

Shang-Chi a legenda o deseti prstenech 3D

150/130 Kč

pátek 10. 9. 20 h

Yakari - Velké dobrodružství  

sobota 11. 9.  15 h

82´/ Animovaný / FR / MP / CZ / R: Toby Genkel

100 Kč

Luca 

100 Kč

sobota 11. 9.  17 h

96´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Enrico Casarosa

130/110 Kč

107´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Tom McGrath

neděle 12. 9.  17 h

Mimi šéf: Rodinný podnik 

neděle 12. 9. 15 h

Maxinožka 2 

96´/ Animovaný / B / MP / CZ / R: Jeremy Degruson

120/100 Kč

sobota 11. 9.  20 h

130 Kč

Free Guy 3D

115´/ Akční / USA / MP12 / CZ / R: Shawn Levy

Večírek

120 Kč

neděle 12. 9. 20 h

86´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Michal Suchánek

Jedině Tereza

pondělí 13. 9. 20 h

100´/ Romantický / ČR / MP / R: Jaroslav Fuit

130 Kč

88´/ Horor / USA / MP15 / TIT / R: Adam Robitel

úterý 14. 9. 20 h

Úniková hra: Turnaj šampionů 

100 Kč

Zátopek

130´/ Životopisný / ČR / MP / R: David Ondříček

130 Kč

středa 15. 9.  20 h

100´/ Romantický / ČR / MP / R: Jaroslav Fuit

130 Kč

Jedině Tereza

čtvrtek 9. 9. 20 h
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sobota 25. 9.  15 h

Mimi šéf: Rodinný podnik 

107´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Tom McGrath

130/110 Kč

sobota 25. 9.  17 h

Jedině Tereza

100´/ Romantický / ČR / MP / R: Jaroslav Fuit

130 Kč

Dračí země 

91´/ Animovaný / D / MP / CZ / R: Tomer Eshed

100 Kč

neděle 26. 9.  15 h

neděle 26. 9.  17 h

85´/ Animovaný / N / MP / CZ / R: Richard Claus

130/110 Kč

Ainbo: Hrdinka pralesa 

91´/ Horo / USA / MP15 / TIT / R: Nia DaCosta

neděle 26. 9.  20 h

120 Kč

Candyman

110 Kč

pondělí  27. 9.  20 h

99´/ Romantický / ČR / MP15 / R: Jan Prušinovský

Chyby

úterý  28. 9. 20 h

Reminiscence 

116´/ Sci-fi / USA / MP12 / TIT / R: Lisa Joy

130 Kč

středa 29. 9.  15 h

93´/ Horor / USA / MP 15/ TIT / R: D. Lynn Bousman

Spirála strachu: Saw pokračuje 

130/110 Kč

čtvrtek 30. 9. 17 h

101´/ Drama / USA / MP12 / CZ / R: Castille Landon

After: Tajemství

130 Kč

sobota 18. 9. 20 h

Shang-Chi a legenda o deseti prstenech 3D

 133´/ Fantasy / USA / MP12 / CZ  R: Destin Daniel 

Cretton

neděle 19. 9.  15 h

130/110 Kč

85´/ Animovaný / N / MP / CZ / R: Richard Claus

Ainbo: Hrdinka pralesa 

100 Kč

Dračí země 

91´/ Animovaný / D / MP / CZ / R: Tomer Eshed

neděle 19. 9.  17 h

neděle 19. 9. 120 h, čtvrtek 23. 9. 17 h

96´/ Komedie / ČR / MP15 / R: Lucia Klein Svoboda

Mstitel

110 Kč

115´/ Akční / USA / MP12 / CZ / R: Shawn Levy

čtvrtek 16. 9.  17 h

Free Guy 3D

130 Kč

120 Kč

pondělí 20. 9.  20 h

Okupace

98´/ Drama / ČR / MP15 / R: Michal Nohejl

98´/ Drama / ČR / MP15 / R: Michal Nohejl

Okupace

120 Kč

čtvrtek 16. 9.  20 h

88´/ Horor / USA / MP15 / TIT / R: Adam Robitel

středa 22. 9. 20 h

Úniková hra: Turnaj šampionů 

100 Kč

Reminiscence 

116´/ Sci-fi / USA / MP12 / TIT / R: Lisa Joy

130 Kč

pátek 24. 9. 20 h

96´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Vojtěch Moravec

120 Kč

Matky

pátek 17. 9.  17 h

sobota 18. 9. 17 h

Space Jam: Nový začátek 

115´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Malcolm D. Lee

130 Kč

130/110 Kč

sobota 18. 9.  15 h

88´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Cal Brunker

Tlapková patrola ve filmu

čtvrtek 23.9.  20 h, sobota 25.9. 20 h

Zbožňovaný

130 Kč

98´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Petr Kolečko

Cesta domů

95´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Tomáš Vorel st.

120 Kč

pátek 24. 9.  17 h

pátek 17. 9.  20 h

95´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Tomáš Vorel st.

120 Kč

Cesta domů
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DDM Bludiště Chodov

Městská knihovna Chodov

9. 9. (čt) 18 h
Život s postižením aneb průvodce po cestách 
hledání
Povídání o nové knize Pavla Bráborce. Jak se žije lidem s 
mentálním či fyzickým postižením? Autorské čtení a beseda 
o knize, moderovaná Milošem Bělohlávkem.

23. 9. (čt) 18 h
Jazz v podkroví
Gustav Brom stoletý & Česká jazzová sklizeň aneb swin-
gující cédéčka z minulého roku. Pořad připravil a uvede 
Štěpán Podešť.

Informační servis

TV Studio Chodov

10. 9. (út) až 13. 9. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za měsíce červenec - srpen
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

17. 9. (út) až 20. 9. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

24. 9. (út) až 27. 9. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

28. 9. (út) až 1. 10. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za měsíc září 
KINOMIX 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
TV ZÁPAD

1. 9. (st) 15 h  
Pojď se bavit s Bludištěm
Přijďte se první školní den podívat na ukázky kroužků DDM 
Bludiště a hned se můžete přihlásit. V průběhu se můžete 
zúčastnit doprovodných soutěží o drobné ceny a přihlásit 
se i do dalších kroužků DDM.
15:00   atletika, šachy
15:15   dětská jóga
15:30  pilates teens
15:45   florbal
16:00  florbal dívky
16:15   samurai fight club
16:30   karate klub Chodov
16:45  karate champions 
17:00   volejbal
17:15   parkour
17:30   fotbal
17:45  tenis
18:00  rokenrol

6.-9. 9. (po-čt)   
Sbírkové dny Světlušky
Celorepubliková sbírka sloužící k podpoře dětí a dospělých 
s těžkým zdravotním postižením proběhne opět i u nás v 
Chodově.
Kupte si od našich dobrovolníků sbírkové předměty a po-
mozte s námi nevidomým. 
Svůj příspěvek vhoďte do zapečetěné lucerničky našich 
dobrovolníků a spolupracovníků DDM Bludiště.

16. 9. (čt)   
Chodolymiáda
Sportovní víceboj pro první třídy ZŠ. Přijít mohou celé 1. tří-
dy z každé ZŠ. Soutěžit bude úplně každý: rodiče, prarodi-
če a další diváci jsou vítáni. Akce probíhá za podpory města 
Chodov. Pořádají: DDM Bludiště, ZŠ Školní, ŠAK Chodov.
stadion ŠAK 

21. 9. (út)   
Školka - Cup 2021
Turnaj v kopané pro chodovské mateřské školy, předškolní 
třídy – hochy i dívky. Hraje 1 brankář a 5 hráčů v poli. Střídá 
se libovolně, družstvo tvoří včetně náhradníků max. 12 hrá-
čů. Přijít mohou celé třídy předškoláků – budou fandit a pro 
úplně všechny jsou připraveny doprovodné soutěže. Zváni 
jsou i rodiče dětí, kteří mohou své ratolesti povzbuzovat. 
Hraje se venku na travnatém nebo umělém povrchu.
 Pořádají: DDM Bludiště, ZŠ Školní, TJ Spartak Chodov.
stadion TJ Spartak
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1. 9. (st) sraz 13 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Jindřichovice 
KČT Chodov

4. 9. (so) 10 h 
Okolo výsypky
Silniční měřený trénink, Giro Chodov, ženy i muži od 13 let 
do 99 let, pořádá TJ Plamen. Místo startu: Stará Chodovská.
Trasa, délka: Stará Chodovská-Vintířov-Lomnice-Vřesová-
-St. Chodovská. Info na www.plamenchodov.cz 

11. 9. (so)
Nohejbalový turnaj
4. ročník charitativního turnaje trojic. Info: Martin Čermák, 
tel. 602 765 046, e-mail: cermak.m.chodov@gmail.com 
areál nohejbalového klubu ve Vančurově ulici

12. 9. (ne) 9.30 h 
Chodovský bikemaraton
MTB závod pro všechny věkové kategorie, pořádá TJ Pla-
men. Info na www.plamenchodov.cz

15. 9. (st) sraz 9 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Nejdek
KČT Chodov

22. 9. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Aš, rozhledna
KČT Chodov

28. 9. (út)  
Na Andělskou horu
23. ročník silniční časovky do vrchu, Giro Chodov, ženy i 
muži od 13 let do 99 let, pořádá TJ Plamen. 
Info na www.plamenchodov.cz

28. 9. (út)  
Chodovská tretra - Memoriál Libora Dočkala
30. jubilejní ročník atletického mítinku. Bližší Informace: Mi-
loslav Zítka, tel.: 607 992 873, atletikachodov@seznam.cz, 
www.sakchodov.cz, www.atletika.cz, https://www.facebook.
com/sakchodov/

29. 9. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Autobusový zájezd KČT na zámek Stekník 
Pro více informací volejte 702 123 849
KČT Chodov 

Sport

Ostatní akce

4. 9. (so) 14 h 
Rock Chodov
Hudební festival. 
Hrají: Plexis, Doupov, No Sem, Jinozem, Jiříkovo Vidění, 
Indrid Cold, Morthymer, Beatový Družstvo. Levoruký Eda.
areál pivnice Oáza

10. 9. (pá) 12-18 h 
Den zdraví
Měření tlaku, tuku v těle, cholesterolu v krvi, nácvik správ-
ného čištění zubů a mytí rukou, aktivity pro dospělé i děti. 
Pořádá Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Armádou 
spásy.
ul. Budovatelů (prostranství a nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež)

ZUŠ Chodov

1. 9. (st) 9-12, 13-16 h 
Zahájení školního roku 2021/2022 a domluva 
rozvrhu
Koncerty našich žáků s přihlédnutím k aktuálním vládním 
opatřením.

9. 9. (čt) 16 h
Zahajovací schůzka rodičů žáků PHV (před-
školní hudební výchova) 
učebna HN, 1. p.
Přijímací řízení nových žáků do ZUŠ (2. kolo)
Hudební a literárně-dramatický obor
6.-7. 9. 15-17 h (budova nám. ČSM 693)
9. 9. 14-17 h koncertní sál ZUŠ - liter.-dramatický obor
Výtvarný obor
6.-9. 9. 15-17 h (budova II. ZŠ)
Taneční obor
6.-9. 9. 14-17 h (suterén I. ŠJ)

Informace o změně adresy výuky literárně- 
dramatického oboru ZUŠ
Od 1. 9. 2021 bude výuka literárně-dramatického oboru 
ZUŠ pod vedením p. uč. J. Rottové  probíhat v koncertním 
sále v budově hudebního oboru (nám. ČSM 693).
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21. 9. 2021
19:00 hod., KASS CHODOV, kino Malá scéna

vstupné 390 Kč / předprodej: infocentrum Chodov, KASS Chodov, on-line: www.kasschodov.cz
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Nohejbal
Pozvánka na nohejbalový turnaj  

Nohejbalový klub Chodov zve všechny přízniv-
ce nohejbalu na 4. ročník charitativního turnaje 
trojic O pohár města Chodova. Akce se uskuteční 
v sobotu 11. září v areálu nohejbalového klubu ve 
Vančurově ulici. Přihlásit se lze do 4. 9. 2021 na 
kontakt Martin Čermák, tel. 602 765 046, e-mail: 
cermak.m.chodov@gmail.com. Startovné činí 
300 Kč za trojici. V areálu bude zajištěno občerst-
vení a lze ve vlastním stanu i přenocovat.

Děkujeme sponzorům: město Chodov, Cho-
dos, ČEZ Esco, salon Relax, SG porcelán, M&M 
spedition, Jan Kaminský, J. Vasilečko, R. Timko. 
 Martin Čermák

Florbal

Plameňačky opět ve Skalné u Chebu  
Když se řekne Skalná? Každý z vás si určitě vy-

baví malé městečko, kde se nachází hrad Vildštejn. 
Málokoho napadne, že zde každoročně začát-

kem srpna pořádá soustředění florbalový oddíl TJ 
Plamen Chodov dívky pod vedením trenérů Míry 
Červenky, Marka Vaníčka, Pavla Dawidka, Lucky 
Červenkové a Dana Ševčíka.

Celkem 20 dívek se rozhodlo strávit 8 příjem-
ných sportovních dnů v zázemí sportovního are-
álu ve Skalné, který se může pyšnit velkou fotba-
lovou halou a výborným sportovním zázemím.  
Sportovní halu lze díky mantinelům velice rychle 
přestavět na florbalové hřiště. K využití je zde 
i beach volejbalové hřiště, tenisové kurty a další 
možnosti ke zlepšení fyzičky hráček. Každé ráno 
dívky absolvovaly ranní rozcvičku, která rozprou-
dila krev pro další tréninkové jednotky, jež během 
těchto dnů na půdě sportovní haly naše florbalis-
tky absolvovaly.

Nejenom fyzická námaha a každodenní pře-
mlouvání ke sportovním výkonům čekaly na 
naše dívky. Zábava přišla v druhé polovině týd-
ne. Společně všichni navštívili města Františkovy 
Lázně a Cheb. Některé dívky se pod vedením 
profesionálních jezdců projely v motokárách na 
Kartareně u Chebu.

Podle slov trenérů „účelem soustředění není 
jen zlepšit fyzičku hráček, ale především i stme-
lit kolektiv, probudit v dívkách týmového ducha 
a prožít si co nejvíce společných zážitků“.   

Soustředění hráček TJ Plamen Chodov se 
mohlo uskutečnit i díky dotaci z programu Karlo-
varského kraje Živý kraj na podporu sportovních 
aktivit dětí a mládeže. 

Velké poděkování patří i personálu Skalné 
– hala, který se o nás všechny nadstandardně  
staral po celou dobu pobytu. Ladislav Vokoun 

Turistika
Hroši Chodov zvou do svých řad  

Dětský turistický oddíl Hroši Chodov od září 
přijímá nové členy: děti, které se nebojí dobro-
družství. 

Scházíme se pravidelně každý čtvrtek od 17 do 
19 hodin v klubovně (domeček Ekocentrum Cho-
dov, zahrádkářská kolonie u „Bahňáku“).

Děti ve věku od 5 do 15 let učíme zajímavé věci 
nejen o přírodě, podnikáme výlety, účastníme se 
soutěží, pořádáme různé akce a chodíme kole-
dovat „Tříkrálovou sbírku“. 

Přijď se s námi seznámit dne 02.09.2021 od 
17 h. Těšíme se na tebe.    Hrošice Jana a Petra
KČT Chodov 

Parta lidiček nezahálela, i přes všechny covi-
dové strasti jsme chodili alespoň okolo Chodova 
po různých cestách a cestičkách. Po uvolnění se 
jezdilo i dál: Nová Role, Kozodoj, Linhart, Kar-
lovy Vary, Cheb, Františkovy Lázně, Klášterec, 
Perštejn, Chodová Planá, Chodovar, Lipová 
u Chebu,  Doubrava. Absolvovali jsme Meziná-
rodní týden turistiky ve Vsetíně, kde jsme vyšlápli 
i bájnou Lysou horu. Byla to makačka, ale zvládli 
jsme to. I na podzim máme různé plány, v září 
jedeme do Čerčan na týdenní pobyt, který za-
končíme v Benešově na Benešovských toulkách 
na zámek Konopiště. A tak vzhůru do podzimní 
přírody. Zdrávi došli             Růžena Štěpánková

s manželkou Věrou Vokounovou a správce are-
álu Miroslav Fúrička s manželkou. „Vždy se do 
Skalné s láskou vracíme. Byli jsme nadmíru spo-
kojeni a budeme se těšit zase za rok na viděnou.“ 

 Pavel Dawidko
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ŠAK Chodov, z. s. ve spolupráci s DDM „Bludiště“ Chodov 
30. jubilejní ročník 

Chodovská tretra- Memoriálu Libora Dočkala 
Akce je podpořena finančním grantem města Chodova. 

Běh na 5000m je vyhlášen Mistrovstvím Karlovarského kraje pro 
registrované závodníky a závodnice klubů KK 

 
úterý 28. 9.  2021 od 10:00 – 17:30  hodin 

 

   
 

Soutěže a kategorie  
Atletická minipřípravka-hoši (2013-12)               60 m 
Atletická minipřípravka-dívky(2013-12)              60 m 
Atletická přípravka-hoši (2011-2010)                  60 m 
Atletická přípravka-dívky(2011-2010)                60 m 

Ml. Žáci (2009-08)                                       60 m, 800 m, 60 m př.,  koule 3 kg 
Ml. žákyně (2009-08)                                 60 m, 800 m, 60 m př., koule 2kg 

Žáci (2007-06)                                    60 m, 300, 800 m,  koule 4kg 
Žákyně (2007-06)                               60 m, 300, 800 m,  koule 3kg 
Mohou závodit i v rozsahu disciplín kategorie muži a ženy OPEN 

Muži ( 2001a starší )                  100 m, 5000 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg 
V dálce je účastnický limit 5,70m – výkon dosažený v roce 2020-21 
Ženy (2001 a starší )                100 m, 5000 m, koule 4kg, disk 1kg 

Závod na 800m žactva a dorostu a závod na 5000m mužů, žen, juniorů a juniorek je 
součástí Karlovarského běžeckého poháru. 

Startovné      děti z Chodova a Vintířova zdarma, 
cizí žactvo 50,-Kč/disciplína, ostatní 100,-Kč za disciplínu. 

Přihlášky k závodům prostřednictvím www.atletika.cz do 26. 9. 2021 20:00 hodin, nebo na 
místě 

(na místě 150,- Kč za disciplínu, a to nejpozději 60 minut před jejím začátkem!) 
   

Ceny v kategoriích žactva medaile a věcné ceny, nejlepší M a Ž peněžní prémie a 
věcné ceny. 

Děkujeme sponzorům: 
Česká atletika s.r.o., DDM Bludiště,  Karlovarský kraj, Karel Matička, Město Chodov, Lukáš 
Kopecký – truhlářské práce, Obecní úřad Vintířov,  HNHRM Chodov 

  
Bližší Informace:   

Miloslav Zítka     mobil: 607992873, atletikachodov@seznam.cz , 
www.sakchodov.cz, www.atletika.cz, https://www.facebook.com/sakchodov/ 
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Atletika
Soutěže družstev  

Po jarních kolech mistrovských soutěží Oblast-
ního přeboru mužů a žen se usadila obě druž-
stva ŠAKu Chodov na 1. místě tabulek. Soutěže 
dospělých pokračují ještě dalšími koly, kde se 
bude bojovat o možnost účasti v baráži o postup 
do II. atletické ligy. O dalších výsledcích budeme 
informovat v říjnu. 

Chodovští junioři mají svoji jarní část soutěží 
úspěšně za sebou. Vybojovali účast na mistrovství 
družstev Čech. Na  přeborech družstev juniorů 
v Písku, kde se utkala družstva Karlovarského, 
Plzeňského a Jihočeského kraje, se museli ŠA-
Káci sklonit jen před bezkonkurenční Škodovkou 
Plzeň a velmi těsně zaostali za AC Domažlice. 
Z třetího místa tak vybojovali postup na vrcholné 
utkání – mistrovství Čech, které proběhne v září 
v Pardubicích za účasti nejlepších družstev Čech. 
Budou tak po mnoha a mnoha letech bojovat 
o možnou účast na mistrovství ČR. 

Mistrovství jednotlivců 
Boje o tituly přeborníka kraje v kategoriích 

dorostu, juniorů a dospělých jsou opět asi ukáz-
kou úsporných opatření atletických svazů, neboť 
i zde platí a platilo – chceš-li být mistrem Karlo-
varského kraje, musíš porazit Plzeňáky, a dokon-
ce i Jihočechy. A jsi-li junior…, musíš bojovat ve 
stejné kategorii jako muži.

Nejlépe si vedl Dominik Svoboda. Nejprve 
se mu povedl oštěp, i mezi muži, byť je věkem 
junior, vybojoval stříbro výkonem 46,49. Bronzo-
vou medaili získal mezi juniory v hodu diskem. 
1,75 kg těžké náčiní poslal do vzdálenosti 34,02 
a nový osobní rekord mu cinkl medailí. Těsně za 
medailí zůstal mezi muži juniorský dálkař Josef 
Terč, kterému utekla medaile o jeden centimetr 
a výkonem 6,48 skončil čtvrtý. S bramborovou 
medailí se také museli spokojit Lukáš Volf, když 
v novém osobáku prolétl cílem 400 m v čase 
52,99, juniorský kladivář Petr Peťa Ernst a koulař 
Dominik Svoboda. 5. místa vybojovali Petr Peťa 

Ernst v disku a kouli a kladivář Martin Tonhauser 
mezi muži.
Mistrovství Plzeňského a Karlovarského 
kraje jednotlivců žactva 

Nejlepším z Chodováků se stal Tomáš Zdrálek. Stal 
se mistrem obou krajů v hodu kladivem, když no-
vým osobním výkonem 35,22 nenašel přemožitele. 
Druhý titul vybojoval v hodu diskem, kde posledním 
pokusem poslal kilové náčiní na značku magické 
vzdálenosti – 32,23, což stačilo letos na první místo.

Druhým mistrem obou krajů se stal Jakub Staněk 
v hodu oštěpem, když třetím pokusem poslal 600 
g vážící náčiní na značku 37,26, čímž odskočil všem 
soupeřům z obou krajů a pořadí udržel až do konce 
šestých pokusů.

Jen Karlovarskému kraji vládli a stali se přeborníky 
Tomáš Zdrálek ve vrhu koulí - 11,34, Jakub Staněk ve 
skoku vysokém - 156 cm, Lukáš Kopecký – 200 m 
př. 37,26. Michaela Zaschkeová 200 m př. – 33,48, 
Adéla Baranovská - dálka 443 a výška 136.

Velmi hodnotnými osobními rekordy a druhými 
místy v KV kraji se prezentovala Michaela Zaschkeo-
vá na 300m trati v čase 44,99 a také v běhu na 150 
m, kde si zaběhla osobní rekord 20,66. Druhé místo 
v KV kraji patřilo také Elišce Peřinové na 800 m za 
osobní rekord 2:44,6.

Na třetí místa v KV kraji svými výkony dosáhli: Ja-
kub Staněk (60 m), Lukáš Kopecký (100 m př.) a David 
Klouček (hod kriketovým míčkem).
Závody pro rodiče s dětmi  

Školní atletický klub Chodov uspořádal ke konci 
školního roku populární závod pro rodiče a děti v 
rámci projektu Pohybová gramotnost – Atletika pro 
rodinu. Soutěže jsme uspořádali na našem atle-
tickém stadionu olympioniků. Počasí zúčastněným 
přálo a sluníčko zpříjemnilo celé odpoledne. Sou-
těžemi jsme zakončili školní rok nejen pro všechny 
naše atletické přípravky, účastníky soutěží byly také 
děti z řad veřejnosti. V letošním roce byl o akci pře-
kvapivý zájem. Celkem se zúčastnilo 36 rodinných 
týmů, které jsme rozdělili do tří týmů. Po úvodním 
rozcvičení postupně všechny týmy absolvovaly 
jednotlivé disciplíny rodinného čtyřboje (slalomový 
běh, štafetový běh, skok z místa a hod pěnovým 
oštěpem). Ke každému týmu byl přiřazen kapitán 
a ten zaznamenával výsledky jednotlivých disciplín 
svého týmu.

Celá soutěž byla velmi vyrovnaná a výsledky vel-
mi těsné. Ačkoliv muselo dojít k vyhodnocení týmů, 
o výsledky v tomto víceboji vůbec nešlo. Jsme rádi, 
že se nikdo nezranil a všichni měli příjemný pocit ze 
společně stráveného odpoledne. Miloš Volek
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Nábor do Samurai Fight Clubu  
Samurai Fight Club pořádá NÁBOR po „covi-

dové době“.
20 let tradice pod vedením akreditovaných 

trenérů Václava Koláře, 4. Dan, a Jaroslava Kal-
fáře, 4. Dan, Evžena Bupyra, Hanky Dobiášové, 
Nikoly Rymonové a dalších trenérů. 

Přidejte se k úspěšným bojovníkům, kteří patří 
k nejlepším nejen v ČR, ale i celé Evropě. Pra-
videlně se účastníme domácích i zahraničních 
soutěží, pořádáme semináře a klubové kempy. 
Ani „covid“ nás nezastaví, aktivně pracujeme  
i v karanténě.

Fullcontact karate - Kickboxing - Jiu-jitsu 
Nábor dětí od 5 let, junioři i dospělí.
Přijďte zkusit i kondiční trénink Cross Fit Box, 

určený pro všechny, kteří se chtějí dostat do for-
my a zbavit se přebytečných kil. Funkční kondiční 
trénink pro každého.

kontakt: Václav Kolář, tel. +420 604 965 358
Fb, instagram - Samurai Fight Club

Samurai camp 2021  
Již 5 let se tradičně o prázdninách setkávají 

bojovníci v Krušných horách. Ani tentokrát jsme 
akci nevynechali a za přísných COVID podmínek 
jsme kemp zrealizovali za podpory všech samu-
rajů. Mezinárodní kemp mohli letos navštívit jen 
bojovníci z Německa pod vedením shihana Ja-
kuba Černého, 5. Dan, kteří se tak připojili k po-
četné skupině z ČR. Celkem se kempu zúčastnilo 
více jak 50 bojovníků v každém věku, kteří byli 
rozděleni dle výkonnosti do jednotlivých skupin. 
Skupina A, B, Cross Fit Box. Skupina A, společně s 
reprezentací Shin Karate ČR, využila kemp k pří-
pravě na novou sezónu, která začíná opravdu 
brzy. Na konci srpna již vyrážíme na první turnaj. 
Pod vedením trenérů Václava Koláře a Evžena 
Bupyra odcvičili bojovníci celkem 20 tréninko-
vých jednotek, zaměřených na fyzickou kondici 
a techniku. Kolo, běh, kruhové tréninky, sparingy, 
strečink a další fyzické výkony ve výborné bojové 

náladě. Tým B nezůstal pozadu pod vedením Ja-
roslava Kalfáře a Hanky Dobiášové, kdy je čekal 
nelehký úkol, připravit ty nejmenší a začínající 
bojovníky do světa bojových sportů. Hry, fyzic-
ká kondice a dril nových technik se podařily. Na 
většinu účastníků kempu čekala na závěr zkouška 
na vyšší pásy. Zkouška je tradičně rozdělena do 
několika částí, kdy musí všichni absolvovat fyzic-
ký test, technickou část, kata a na závěr zápasy, 
vše dle výše jejich pásů. Tento rok čekal bojovníky 
v rámci zkoušek test ve formě 50 zápasů v K1 
disciplíně. Bojovníci se po náročné části zkoušek 
vrhli do zápasů opravdu nadšeně a po několi-
ka hodinách tvrdých výměn statečně dobojovali 
s konečným číslem 55 zápasů. Všichni zúčastnění 
absolvovali zkoušky úspěšně. Součástí kempu je 
i náš Cross Fit Box, který pod vedením trenérů 
Václava Koláře a Nikoly Rymonové držel tempo 
s ostatními bojovníky v rytmu tabaty, kondičních 
tréninků, ale i běhů, chůze a relax jógy. Kempu se 
zúčastnil tradičně i náš dobrý přítel Martin Ma-
touš, 6. Dan, Allkampf-Jitsu. Předvedl opět skvělý 
trénink zaměřený na Fighting. Jeho návštěva byla 
zároveň i domluvou na partnerské spolupráci, 
kdy naše týmy vyrazí společně na Světové hry 
v Salzburgu. Výborná zpráva přišla záhy, proběh-
ne restart soutěže ve Fightingu po COVIDU. Dne  
2. 10. 2021 proběhne první soutěž v Chodo-
vě, SAMURAI Cup 2021. Vrcholem kempu bylo 
24hodinové SAMURAI přežití v Krušných horách. 
Všichni společně vyrazili do horské přírody, aby 
vystoupili z komfortní zóny. Překonali dlouhou 
cestu, déšť, ale i noc pod širým nebem. Nikdo 
se nevzdal. Celý kemp proběhl v rodinné samu-
rajské atmosféře, a to i díky dalším instruktorům 
(Evžen Bupyr, Marcel Klik, Robert Šustr, Martin 
Dobiáš, Aleš Herman), kteří se také podíleli na 
tréninku. Nedílnou součástí jsou lidé, kteří ne-
jdou úplně vidět, děkujeme paní ředitelce Pavlíně 
Schwarzové, Blance Smilkové a Luďkovi Sarkány-
mu. Děkujeme za podporu městu Chodov. Jde-
me vstříc dalším výzvám.  Václav Kolář

Staň se samurajem
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Slevy
LZE sčítat!

na brýlové obruby

na sluneční brýle

na všechna brýlová skla

na světové značky

Akce platí od 1. 7. 2021 do odvolání. Kompletní podmínky této i našich dalších akcí naleznete na www. orangeoptik.cz/akce

U Porcelánky 1017, Chodov, tel.: 777 912 551
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cetto Bohemia s.r.o.

www.cetto-bohemia.cz

Se sídlem Nejdecká 814, Chodov

Pro naši stále se rozšiřující výrobu plastů hledáme:

personál do lisovny plastů 

Životopisy zasílejte na e-mail: info@cetto-bohemia.cz  

I&N ATOR s.r.o.
evidovaná v seznamu 

u KDP ČR
 IČO: 01484028
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Uzávěrka 
říjnového čísla
15. září 2021

MASÁŽE PRO ŽENY
regenerační a sportovní

cena: 350 Kč / 60 min.

www.masazechodov.cz

tel.  +420 774 738 223

masáž zad + šíje

masáž horních končetin + šíje + hrudi

masáž dolních končetin zezadu, zepředu

baňkovací masáže

antistresová masáž (šíje, hruď, bříško)

REVIZE 
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

tel. 602 245 878
e-mail: romanlejsek@seznam.cz

kontroly a revize plynových zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.
bytové domy, jednotlivé byty, 

revize po odpojení plynoměru pro zpětnou montáž,
plynové kotelny I, II, III. kategorie, 

měření plynových kotlů dle TPG 704 01 čl.8.3.2
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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

 
 
Hledáme kolegy pro nové projekty: 
    Seřizovač vstřikolisů 
      Technik kvality 
      Technolog výroby 
      Zámečník 
      Elektrikář 
      Controller 
 
  
           Sledujte naší aktuální nabídku pozic na: 

                    www.kh-czechia.cz 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
  
Kamila Kazda 
KH Czechia s.r.o. 
Vintířovská 1157 
CZ-357 35 Chodov 
Tel: +420-352-606-910 
E-Mail: kariera@kh-czechia.cz 

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE 
NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH

PO–PÁ 8.00–13.00  14.00–17.00
Na Cechu 110, Mírová u Karlových Varů

tel.  777 590 686
email: libor.bracek@seznam.cz

PŮJČ 
SI MĚ
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ZDE
JE MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT

ceník s rozměry inzerce na www.kasschodov.cz

tel. 352 352 422, 721 657 791

 zpravodaj@kasschodov.cz

K a r e l Ta s c h l e r 
7 2 1 8 6 4 1 2 9

ŽALUZIE 

LÁTKOVÉ ROLETY

OCHRANNÉ SÍTĚ

FOTOŽALUZIE

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

     So: 8-11h  

Nad Hájovnou 652, 357 33 Loket
tel.: +420 724 345 214     e-mail: vera.tresnakova@seznam.cz

Se zvířátky je to jako s dětmi, ne vždy je můžete brát s sebou...

Školka a hotýlek Merlin se ráda o Vašeho mazlíčka postará v krásném prostředí v Lokti.
Hřiště pro pejsky, procházky, hry i mazlení.

Nechcete nechávat svého mazlíčka doma na delší nebo jen krátkou dobu Vaší nepřítomnosti?
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s
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http://archiv.kasschodov.cz/stranka/14-zpravodaj
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Služby 

          rychlostí 

            světla

www.nej.cz

Pobočka Chodov
Staroměstská 377/1, 357 35 Chodov
+420 358 998 188

Internet
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     Petr Kácha & Vítězslav Vondrys 
     antsatel-kv 
 
 
 
       Anténní a satelitní technika 
       EZS Jablotron , Elektro 
       
       Tel.:604 200 386           info@antsatel-kv.cz 
                            www.antsatel-kv.cz  

VSAĎTE NA 
KVALITU

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ 
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

Bendlova 572, T: 603 211 229
E-mail: sokolov@otherm.cz

www.otherm-sokolov.cz
OTHERM SOKOLOV

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách, 

Green Shell - typu Arakauna 
a Dark Shell-typu Maranska 

Stáří 16 – 20 týdnů | Cena  185 -229 Kč/ks 
Prodej se uskuteční: 

29. 9. a 1. 11. ve 14.40 h29. 9. a 1. 11. ve 14.40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna

P R O D E J  S L E P I Č E KP R O D E J  S L E P I Č E K

Př i  p ro d e j i  s l e p i če k  -  v ý ku p  krá l i č í c h  kože k  -  ce n a  d l e  p o p t áv k y

Případné bližší informace  Po-Pá  9-16 h: 
601 576 270, 728 605 840

žaluzie
SÍTĚ PROTI HMYZU

horizontální - vertikální žaluzie
Látkové roletky

Pavel DOLEŽEL |tel. 602 160 734

Pondělí - pátek 9.00-15.00 hod.
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http://www.elitecentre.cz/

