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K věci

Hotovo. Tak přesně takto jednoduché
slovo odpovídá na
otázku, jak postupuje
rekonstrukce objektu
v ulici Dukelských hrdinů. Po roce intenzivní
práce je bývalá základní škola kompletně
opravena a připravena
sloužit výuce naší základní umělecké školy. Já
za sebe jsem moc rád, jak se to celé povedlo.
Povedlo se zachránit největší komplex historických budov v Chodově a zároveň jim
vdechnout nový život. Celá rekonstrukce stála přibližně 60 milionů korun. Vše ve škole je
nové, škola má nový centrální vchod, výtah
a vzduchotechniku.
Ale nejlepší bude, když se seznámíte s výsledkem na vlastní oči. A kdy to bude možné?
Během následujících dnů projde celý objekt
kolaudací. Poté se základní umělecká škola
přestěhuje. Výuka bude tedy do konce roku
probíhat ještě v objektu v ulici ČSM. Paní učitelky a páni učitelé si pro Vás připravují řadu
zajímavých akcí na seznámení s jejich novou
školou.
Nejdříve se budete moci spolu s nimi rozloučit se starou budovou, bude to takový den
„zavřených dveří“, v nové škole se pro Vás chystá den „otevřených dveří“ a na začátek roku
2022 bude pro zájemce přichystaný koncert
v novém koncertním sále.
Odpověď na otázku, co bude se starým objektem ZUŠ v ulici ČSM? Stav tohoto objektu
již neumožňuje jeho další využití a rekonstrukce bez jasného využití nedává smysl. Proto se
příští rok připraví jeho demolice. Pro město to
bude první impuls k zahájení revitalizace celého území okolí parku a přípravě pro budoucí
investice. 
Patrik Pizinger, starosta města

Piktogram ve zpravodaji

Tento piktogram upozorňuje na
to, že k dané akci pořídilo chodovské TV studio videozáznam, popřípadě videoreportáž, které jsou či budou ke
zhlédnutí na www.kasschodov.cz v záložce
Archiv TV Chodov.
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Informace pro chodovské
voliče v karanténě

Chodovští voliči, kterým byla nařízena karanténa z důvodu onemocnění covid-19, mohou ve
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR hlasovat prostřednictvím zvláštních způsobů
hlasování:
1) Hlasování z motorového vozidla, tzv.
drive-in stanoviště – u tohoto stanoviště může
volič volit pouze z motorového vozidla. Volič
s trvalým pobytem v Chodově, který se rozhodne využít tento způsob hlasování, se dostaví
na stanoviště zřízené pro okres Sokolov v areálu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o., Chebská 282, Sokolov,
GPS:50.1621697N, 12.6231164E. Na stanovišti
určeném pro jiný okres nebude voliči hlasování
umožněno. Hlasování bude probíhat ve středu 6. října 2021 od 8.00 do 17.00 hodin.
2) Hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky – o tento způsob hlasování může požádat volič s nařízenou karanténou telefonicky na
telefonních číslech 354 222 663, 702 158 856,
702 158 851, a to nejpozději do čtvrtka 7. října
2021 do 20. hodiny. Hlasování bude probíhat
v pátek 8. října 2021 od 8.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin. Krajský úřad může dobu pro hlasování do
zvláštní přenosné volební schránky ve druhém
dni voleb prodloužit (nejdéle o 3 hodiny). U tohoto způsobu hlasování je nutné upozornit, že
komise pro hlasování se dostaví do místa, kde
volič pobývá, a vyzve jej k hlasování. Pokud se
volič do 10 minut nedostaví, platí, že hlasování
odmítl.
Při obou způsobech hlasování platí, že volič
musí prokázat svou totožnost platným občanským průkazem. Volič by si dále měl přichystat
doklad o nařízené karanténě a voličský průkaz,
pokud mu byl vydán.
Voliči, kteří nejsou v karanténě, mohou přijít jako obvykle volit do volebních okrsků podle
místa svého trvalého pobytu. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat
městský úřad a ve dnech voleb přímo okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
svého volebního okrsku.
V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Hana Zapfová, vedoucí odboru školství,
kultury a vnitřních věcí
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Krátce z Karlovarského kraje
Z důvodu nízké vytíženosti bezplatné
asistenční linky Karlovarského kraje, na které
pomáhali operátoři lidem například s registrací k očkování proti COVID-19, byl ukončen její provoz. Lidé se nyní mohou obracet
přímo na očkovací místa, případně mohou
využít také celostátní linku 1221.
Mezi 11 strategických projektů z regionu, které územní aktéři schválili k zařazení
do Plánu spravedlivé územní transformace,
byl vybrán i záměr společnosti Sokolovská
uhelná s názvem „Sokolovská investiční
a green development“ v celkové investiční
hodnotě téměř 3,2 miliardy korun. Záměr
řeší využití potenciálu území po skončení
těžby a výstavbu uhlíkově neutrálních průmyslových zón. Týká se lokalit Staré Sedlo,
Přátelství, Silvestr a Podkrušnohorská výsypka. Lokalita Staré Sedlo přitom bude připravena pro vstup strategického investora typu
gigafactory.
Karlovarský kraj vyhlásil anketu Osobnost Karlovarského kraje. Máte-li ve svém
okolí člověka, který by si podle vás zasloužil ocenění za svou aktivní činnost, kterou
podpořil či stále podporuje rozvoj regionu,
neváhejte jej do ankety přihlásit. Nominace
lze odesílat do 31. 10. 2021, a to prostřednictvím elektronického formuláře na webových
stránkách Karlovarského kraje.
(mák)

Most ve Staré Chodovské
prochází rekonstrukcí

Překládkou plynovodu začala v těchto dnech
plánovaná rekonstrukce mostu ve Staré Chodovské. Most bude po dobu prací neprůjezdný,
motoristé neznalí místních poměrů by měli využít
objížďku.
Důvodem pro rozsáhlou opravu mostu u bývalé požární nádrže je především jeho špatný
technický stav. Stavbaři starý most odstraní a na
jeho místě vybudují zcela nový. Most bude širší
a delší a měl by zajistit bezpečnější provoz.
Práce mají skončit nejpozději v závěru letošního roku, nicméně definitivní termín zprovoznění
bude záležet na klimatických podmínkách.
Po dobu rekonstrukce je stanovena objížďka,
která vede po takzvané hornické cestě (silnice
č. 1812 až ke křižovatce do St. Chodovské), pěší
budou mít k dispozici provizorní lávku. Autobusová zastávka „Nová Chodovská“ bude v provozu.
Celkové náklady a související práce jsou spočítány na částku zhruba 12 milionů korun včetně
DPH. Stavbu pro Chodovské technicko-ekologické služby provádí společnost Viamont Servis, a.s.
V Chodově je celkem 12 mostů a sedm lávek.
Město jejich stav monitoruje v rámci pravidelných
kontrol. Pořadí mostů k opravě pak určí zprávy
a doporučení revizních techniků.
Naposledy nechal Chodov opravit most u garáží v Okružní ulici, a to v roce 2019. Ještě předtím prošel rekonstrukcí most přes Chodovský potok ve Školní ulici. 
(mák)

Do chodovského kina se vrací
dopolední projekce

Po nedobrovolné přestávce se vrací do chodovského kina v Kulturním a společenském
středisku oblíbené dopolední projekce. V úterý
5. října tak na diváky čeká český romantický film
Bábovky.
Kino bude opět promítat dvakrát do měsíce,
vždy v úterý od 10 hodin. Vstupné je jednotné,
a to opět 50 korun.
„Projekce je určena pro všechny, kdo si najdou
dopoledne chvilku času. Například senioři či lidé
pracující na směny,“ poznamenal jednatel KASSu Jiří Spěváček s tím, že nabídku tvoří většinou
úspěšné a divácky atraktivní české snímky.
Program dopoledního kina na říjen:
5. říjen - Bábovky
19. říjen - Tichý společník 
(mák)

Řidiče čeká objížďka, most ve Staré Chodovské je kvůli
rekonstrukci uzavřený. 
|Foto: Martin Polák
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Hasiči představili novou terénní
čtyřkolku

Nová čtyřkolka v terénu.

Nové užitkové terénní vozidlo, které zvládne i jízdu v náročných podmínkách, představili
chodovští hasiči. Veřejnost mohla vybavenou
čtyřkolku spatřit v závěru srpna v rámci tradičního běžeckého závodu Chodovská vlečka.
Speciál se zateplenou a vyhřívanou kabinou
je určen především pro zásahy v nepřístupném
terénu, transporty pacientů k sanitce, ale také
pro asistenci u požárů a pátracích akcí.
Novou technikou tak hasiči reagují mimo
jiné na rozvoj areálu Bíla voda a přilehlé výsypky, kde neustále narůstají počty běžců, turistů a cyklistů. Právě ke zraněným sportovcům
a výletníkům ve volné přírodě mají záchranáři
a hasiči ztížený přístup.
„Čtyřkolka najde využití i v jiných oblastech,
například při pomocných pracích pro město či
zajištění městských akcí,“ doplnil velitel chodovských hasičů Jiří Kiss.
Pořízení čtyřkolky včetně příslušenství vyšlo
zhruba na 800 tisíc korun, přičemž Karlovarský
kraj (http://www.kr-karlovarsky.cz/, http://www.
zivykraj.cz/) poskytl 210 tisíc korun formou dotace.

|Foto: Jiří Kot

Na pořízení se podílela také paní Eva Bělohlávková a společnost KH Czechia.
„V poslední době se nám potvrdilo, že kvalitní technika se vyplácí. Vnímáme to jako investici do bezpečnosti nejen Chodováků,“ okomentoval rozšíření hasičského autoparku starosta
Chodova Patrik Pizinger.
Podrobné technické parametry čtyřkolky naleznete na webových stránkách chodovských
hasičů www.sdhchodov.cz.
(mák)

Poděkování

Rádi bychom poděkovali České křesťanské
akademii v Chodově, se kterou se 4. 9. 2021
uskutečnil zájezd Za historií Ašska. V tomto
opominutém konci naší země jsme se dověděli
spoustu zajímavých informací o evangelické minulosti tohoto regionu. Užili jsme si krásný den,
úžasné památky i přírodu.
Poděkování Miloši Bělohlávkovi a bratru faráři
Martinovi Zikmundovi.
 Členové evangelického sboru v Chodově

Kulturní
servis
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Otázka měsíce

Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova
Rozsáhlou revitalizaci sídliště, které
tvoří ulice Tovární,
Palackého a Školní,
může město pomalu
zařadit do kolonky
uzavřených úspěšných projektů. Jaká
část Chodova nyní
přijde na řadu?
V minulém čísle zpravodaje jsem informoval o plánovaných investicích v sídlištním vnitrobloku Tovární, Školní, Palackého. Vybudováním dětských hřišť, vysazením nových stromů
a keřů, úpravou zelených ploch se uzavírá
poslední etapa revitalizace tohoto území.
Již častokrát jsme s panem starostou hovořili, že se chceme více zaměřit na veřejná
prostranství obklopující naše domovy. Většina z nás v Chodově žije v panelovém domě
bez vlastní zahrádky, místa pro parkování či
vlastního vyžití pro děti, proto považujeme za
vhodné pokračovat v revitalizaci dalších sídlišť
v našem městě.
Asi nejdále v přípravě jsme v ulici „stará“
Husova, vnitroblok od OC Tipo po Chodovský potok. Město nechává v současné době již
rozkreslovat studii do projektové dokumentace, která by měla být dokončena v příštím
roce. Poté se můžeme opět ucházet o dotační
peníze na realizaci, začít plánovat vlastní realizaci v následujících letech.
Zde by mělo dojít k opravě komunikací,
tak aby byl zajištěn bezpečný pohyb chodců,
Chotes mohl vyvážet popelnice, prostě aby se
celá dopravní situace zpřehlednila a zjednodušila. V rámci realizace dojde také k částečnému rozšíření stávajících parkovacích ploch
před domy či doplnění chodníků.
V zelené ploše u potoka by měl vyrůst prvek pro trávení volného času. Zde přišla paní
projektantka s novým nápadem, který by měl
upravit původní návrh ze studie. Samozřejmě
po obdržení vypracování projektové dokumentace seznámíme Chodováky s návrhem
revitalizace.
Osobně mne těší, že po první vlaštovce
v sídlišti Tovární mohou následovat další části
našeho města.
(mák)

Zprávy z města

Výběrové řízení

Město Chodov vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa:
sociální pracovník/pracovnice
Jedná se o pracovní poměr na dobou
neurčitou s nástupním termínem 1. 3. 2022
nebo dle dohody. Platová třída 11, zkušební
doba 3 měsíce. Podrobnosti k výběrovému
řízení naleznete na elektronické úřední desce www. mestochodov.cz.

Energetický management

Energetický management (EM) je soubor
opatření, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie a vody. Hlavním cílem
EM města Chodov je zlepšit kvalitu vnitřního
prostředí městských budov pro jejich uživatele,
optimalizovat spotřebu energie a dosahovat
tak ekonomických úspor.
Princip EM spočívá v monitorování, měření a vyhodnocování spotřeb energií a vody
a v přijímání opatření k jejich úspoře s ohledem
na kvalitu vnitřního prostředí budov. Uspořené
prostředky pak budou využity k realizaci dalších úsporných opatření.
Zavedení EM bylo podpořeno dotací z Ministerstva průmyslu a obchodu, z Programu
EFEKT II, výzva č. 5/2020, 2D – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu.
Navazuje na již zpracované strategické dokumenty města – Smart Chodov a Strategický
plán rozvoje města Chodova, konkrétně strategický cíl 4.1 Energetická účinnost.
Zavedení systému EM je jedním z indikátorů
strategie Smart Chodov a současně plní opatření plánu rozvoje, Zavedení opatření plánu
4.1.2.2 Realizace energetického managementu
města a pokládá základ pro efektivní splnění
opatření 4.1.2.1 Snížení energetické náročnosti
městských budov.
 Zdeněk Süssenbeck, energetický manažer
města Chodov, koordinátor Smart Chodov

Aktuality z Chodova
sledujte na
www.mestochodov.cz

Zprávy z města
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Do prvních tříd letos nastoupila
stovka školáků

Přesně 103 dětí nastoupilo v Chodově 1. září do prvních tříd. Ve čtyřech základních školách ve městě tak dohromady
usedá v lavicích zhruba 1 150 žáků. „Letos bych chtěl našim dětem, ať už studují jakoukoliv školu, popřát hlavně to,
aby prožily celý školní rok ve školních lavicích, mezi kamarády. Poslední dva roky nám ukázaly, že to rozhodně není
samozřejmost,“ vzkázal při zahájení školního roku školákům starosta Chodova Patrik Pizinger. |Foto: M. Polák

Kámen s deskou připomíná
starostu sousedního Vintířova

Chodovský hornický spolek Solles se minulý měsíc zúčastnil odhalení pamětního kamene bývalému členovi spolku
a starostovi sousedního Vintířova Jiřímu Ošeckému. Starostu v tamním parku v krátké řeči připomněl jeho nástupce
Marek Choc (na snímku uprostřed). 
|Foto: Martin Polák
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v říjnu

Práce na zahradách vlastně nikdy nekončí,
sotva sklidíme jednu úrodu, je čas chystat záhony pro další výsadbu. V říjnu je ideální čas
na sázení dřevin včetně růží, a my se tak vracíme k minulému příspěvku, kdy jsme si v září
připravili správné díry pro naše nově nakoupené stromky a keře. Těm vůbec nevadilo, že
jsme je nechali celou dobu před výsadbou
namočené ve vodě. Kořeny se nám pěkně
vzpamatovaly, dobře se nám v hlíně ujmou
a hned začnou vstřebávat živiny, potřebné
pro bezproblémový růst. U nově vysazených
dřevin nesmíme zapomenout na zakrácení
všech větví, abychom stromek i keř nevysilovali a ponechali mu jeho sílu na jaro. Do díry
před vložením sazenice hodíme trochu kompostu a na něj trochu horní zeminy, kterou
jsme získali při kopání díry. Teprve potom vložíme sazenici, zasypeme trochou další zeminy
a vydatně zalijeme velkým množstvím vody.
Ve vzniklé kaši stromkem zatřeseme, aby se
dostal ven vzduch a hlína se dostala pěkně
mezi kořínky, celou díru zasypeme zeminou
a pevně ušlápneme. Nezapomeneme ke každému stromku zatlouct opěrný dřevěný kolík,
který stromek zpevňuje a podle našich předků
v první zimě svou energií chrání mladý kmínek před mrazem.
Již sklizené záhony připravované na příští
rok zryjeme a obohatíme kompostem, případně i pískem, půda bude drolivější. U lehčích půd je výhodnější kompost pohodit až
na jaře, kdy záhony nebudeme ani rýt, pouze
hráběmi zapravíme kompost a tím zabráníme
ztrátě živin. Všem typům půd prospěje mulčování, které chrání půdu na podzim i v zimě
a podpoří prospěšné mikroorganismy v práci.
Ještě pár říjnových rad na závěr.

Všechny větve (vlky) u ovocných stromů odstraníme v průběhu měsíce.
Nezapomeneme schovat zvlášť teplomilné
a exotické rostliny, kořeny choulostivých vřesů a jiných venkovních rostlin zateplíme jehličnatou hrabankou, nebo mulčovací kůrou.
Vykopeme cibule a hlízy okrasných rostlin,
které budeme chtít vysadit v následující sezóně, zároveň je očistíme a necháme oschnout.
Stálezeleným rostlinám dopřejeme bohatou
zálivku a při zakládání živého plotu si dáme
pozor na vzdálenosti jednotlivých rostlin.
Přestaneme u všech rostlin používat dusíkatá hnojiva a naposledy posekáme trávník, ne
však příliš nakrátko, mohly by mu vymrznout
krčky. Použijeme postřik proti plísni sněžné,
provedeme revizi větví a kmenů u stávajících
dřevin. Objeví-li se na nich borka, odstraníme ji a celý strom ošetříme vápenným mlékem. Hnůj nepoužijeme u záhonů, na kterých
chceme pěstovat hlíznatou nebo cibulnatou
zeleninu. V říjnu se také můžeme připravit na
slimáky. Stačí, když na zahradě nachystáme
hromadu větví a listí, pod které se bude moci
schovat ježek. Ten nás může těchto nechtěných návštěvníků zbavit, nebo alespoň jejich
počet zredukovat.
Postaráme se také o zahradní jezírko a také
už nastal čas na vypuštění sudů a nádrží na
dešťovou vodu, ochráníme je tím před poškozením mrazem, a to samé platí i pro hadice.
Vodu můžeme použít na intenzivní zálivku
stálezelených rostlin.
Pranostika:
•
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima
se přikrade.
•
Kolik dnů v říjnu uplyne do prvního
deště, po tolik dnů bude v zimě pršet.
•
Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný
říjen - studený leden.
zahrádkáři Chodov

V kostele zazní keltská hudba

Netradiční zážitek nabídne chodovský evangelický kostel. V neděli 24. října v programu Keltská hudba zazní irské lidové písně v úpravě pro
zpěvy, harfu, housle, flétnu, hoboj, violoncello,
kontrabas a kytaru.
Pěvce Annu Peterkovou, Blanku Tvrdíkovou,
Jana Anděla a Pavla Žemličku doprovodí Velmi
malý komorní orchestr Varvary Divišové.
Začátek koncertu pořadatelé naplánovali na
18. hodinu. 
(mák)
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Hejtman ocenil také učitelku
z Chodova Stanislavu Hauzrovou

Na snímku jsou ocenění učitelé. Jako čtvrtá zprava stojí dlouholetá chodovská pedagožka Stanislava Hauzrová, která
za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství obdržela Pamětní list hejtmana Karlovarského kraje. 
|Foto: KK

Téměř dvacítka pedagogů převzala z rukou hejtmana Petra Kulhánka a krajského radního Jindřicha
Čermáka ceny za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství. Vedení kraje původně připravovalo
předání cen v březnu u příležitosti Dne učitelů, protiepidemická opatření ale neumožnila akci uskutečnit, proto se slavnostní ceremoniál konal v Královské mincovně v Jáchymově v úterý 14. září.
Mezi oceněnými pedagogy byla i Mgr. Stanislava Hauzrová, učitelka Základní školy Chodov, Husova 788. Stanislava Hauzrová působila na pozici učitelky pro výuku dějepisu a zeměpisu na 2. stupni
základní školy. Dále pracovala jako zástupkyně ředitele a metodička prevence. V průběhu své dlouholeté praxe se věnovala primární prevenci na základní škole a spolupracovala s institucemi při řešení
problematiky dospívajících žáků. V současnosti je paní Hauzrová již v důchodovém věku, ale svým
metodickým přístupem a pedagogickým taktem je vzorem pro začínající pedagogy. 
( jap)

Blahopřání

Dne 6. 10. oslaví manželé
Anna a Stanislav
Kameníkovi
diamantovou svatbu.
Říká se, že diamanty jsou
věčné. Stejně jako vaše
láska, která trvá již 60 let.
Všechno nejlepší do
dalších společných let,
hodně zdraví a štěstí přejí
dcera Hana s manželem, syn Jiří s manželkou,
vnoučata Filip, Pavlína, Stanislav, Jan a pravnoučata Radimek, Klárka, Adélka a Alenka.

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: 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. Odjezd 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. Doprava je
zdarma. Těšíme se na Vaši účast.
 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí
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Zahrada nabídne více zábavy

Práce na nových herních prvcích v DDM Bludiště probíhaly v druhé polovině září. 

|Foto: M Polák

Zahradu DDM Bludiště v posledních týdnech postupně doplňují další herní prvky. Práce na jejich
instalaci se už blíží k závěru.
Návštěvníci areálu se tak mohou těšit například na malé multifunkční hřiště, které lze využít pro
několik druhů her, třeba oblíbený twister. Nové sportoviště navíc nabídne dvě menší trampolíny.
Před hlavním vchodem bude nově k dispozici skákací panák se speciálním povrchem a měřený
prostor pro skok z místa. V zadní části zahrady se rýsuje krátká dráha v duchu dopravního hřiště pro
odrážedla a tříkolky.
Už od letních prázdnin nabízí zahrada dva nové workoutové prvky, stejně tak jako dřevěné výukové panely ve formě pexesa. Ty jsou zaměřené především na českou flóru a faunu, využít je lze také
k procvičení znalosti dopravních značek.
„Zahrada patří mezi nejvíce využívané volnočasové areály ve městě. Její rozvoj si proto naši podporu zaslouží,“ okomentoval úpravy v DDM Bludiště starosta Chodova Patrik Pizinger.
(mák)

Jednotka usiluje o titul Dobrovolní hasiči roku

Jednotka chodovských dobrovolných hasičů bude opět usilovat o titul Dobrovolní hasiči roku. Do
11. ročníku ankety pro rok 2021 za oblast Jih-Západ Čech ji nominovala odborná porota za zásah při
požáru bytu ve věžovém domě, při kterém hasiči zachránili z balkonu malého chlapce.
Oheň zachvátil byt v domě ve Školní ulici v závěru letošního května a hasičům se podařilo požár
brzy zlikvidovat, událost se naštěstí obešla bez vážných zranění.
Obdobným zásahem při požáru věžáku v ulici U Koupaliště si v roce 2015 chodovští hasiči v anketě
vybojovali 2. místo. Stejnou příčku pak získali také v roce 2018 za pomoc při navrácení a zavěšení
nových chodovských zvonů v kostele svatého Vavřince.
Pokud chcete chodovskou jednotku podpořit, můžete hlasovat dvěma způsoby, a to prostřednictvím hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety https://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/
nebo zasláním hlasovací SMS ve tvaru HASICImezeraJJZC2 na číslo 900 77 06.
Hlasování probíhá do 20. 10. 2021. 
(mák)
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Chodov po roce opět přivítal
nově narozené děti

Chodov po vynucené pauze opět slavnostně přivítal mezi své obyvatele další nově narozené děti. Do obřadní síně, kde
se tato tradiční akce koná, dorazilo třináct malých Chodováků s rodiči a sourozenci. „Jsem velmi rád, že jsme mohli po
dlouhém covidovém období opět uskutečnit vítání občánků. Málokterá starostenská „povinnost“ je pro mě tak milá
a krásná jako právě tahle,“ uvedl starosta Patrik Pizinger.
|Foto: Martin Polák

Společně z Lokte do Waldsassenu

Více než pět desítek obyvatel z Chodova a jeho partnerského města Waldsassen si v závěru září zopakovalo společnou jízdu na kolech. Zatímco před dvěma lety startovali z waldsassenského náměstí směrem k nám, letos se vyjíždělo
z Lokte. Cyklovýlet zakončilo na německé straně odpočinkové setkání s příjemným pohoštěním.
|Foto: Inge Frank
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta města Chodova podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8. října 2021
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
2. V Chodově jsou volební okrsky a jejich sídla vymezeny takto:
Volební okrsky č. 1 a 2 - volební místnost na
adrese: ZASEDACÍ MÍSTNOST - Městský úřad
Chodov, Komenského čp. 1077, tel.: 352 352 316
Volební okrsek č. 1 - pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - HORNÍ, HRNČÍŘSKÁ, KRÁTKÁ, NÁDRAŽNÍ,
U PORCELÁNKY (170, 230, 849 - 864, 867 – 871,
936, 1171), VANČUROVA, VINTÍŘOVSKÁ a č. ev.
11E.
Volební okrsek č. 2 - pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - ČS. ODBOJÁŘŮ, DVOŘÁKOVA, U PORCELÁNKY (169, 266, 1012), ŠTĚŘÍKOVA LOUKA
a ZÁPADNÍ.
Volební okrsek č. 3 a 4 - volební místnost na
adrese: OBŘADNÍ SÍŇ - Městský úřad Chodov, Komenského čp. 1077, tel.: 352 352 245
Volební okrsek č. 3 - pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - BEZRUČOVA, DUKELSKÝCH HRDINŮ,
HAVLÍČKOVA, KARLOVARSKÁ, KOMENSKÉHO,
NEJDECKÁ, ROOSEVELTOVA, STAROMĚSTSKÁ
a TYRŠOVA.
Volební okrsek č. 4 - pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - LESNÍ, LUČNÍ, NERUDOVA, ŠKOLNÍ a TOVÁRNÍ.
Volební okrsky č. 5 a 6 - volební místnost na
adrese: Kulturní a společenské středisko Chodov,
náměstí ČSM čp. 1022, tel.: 702 215 421
Volební okrsek č. 5 - pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - 1. MÁJE, HLAVNÍ (616 – 620), KONEČNÁ,
LIPOVÁ, POLNÍ, PŘÍČNÍ, ŘÍJNOVÁ, VÍTĚZNÁ, ZAHRADNÍ a ŽIŽKOVA.
Volební okrsek č. 6 - pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - ČAPKOVA, HUSOVA (86, 87, 91, 93, 94, 195,
234, 596, 788, 981 – 992, 1111, 1115, 1116, 1124, 1127,
1145, 1174), JIRÁSKOVA (781 – 784), NÁMĚSTÍ 9.
KVĚTNA (759 - 766), PODĚBRADOVA (76, 79, 231,
238, 289, 311, 359, 363, 409, 472, 484, 490, 789,
1044, 1045, 1086, 1091, 1114, 1118, 1122, 1137, 1216)
a č. ev. 8E.

Volební okrsky č. 7, 8, 9 a 10: volební místnost
na adrese: Kulturní a společenské středisko Chodov, náměstí ČSM čp. 1022, tel.: 352 352 432
Volební okrsek č. 7 - pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - BOŽENY NĚMCOVÉ, BUDOVATELŮ, ČSA,
NÁMĚSTÍ ČSM, OBRÁNCŮ MÍRU, OSADNÍ, ŽELEZNÝ DVŮR a POD ŽELEZNÝM DVOREM.
Volební okrsek č. 8 - pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - HUSOVA (146, 739 - 750), JIRÁSKOVA
(773 - 780), NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA (751 - 758)
a PODĚBRADOVA (701 -704) a č. ev. 15E.
Volební okrsek č. 9 - pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - HLAVNÍ (650 - 659) a U KOUPALIŠTĚ.
Volební okrsek č. 10 - pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - PALACKÉHO, REVOLUČNÍ a SMETANOVA.
Volební okrsek č. 11 - volební místnost na adrese: Restaurant „JOKY“, Stará Chodovská čp. 111,
tel.: 725 714 658 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - STARÁ CHODOVSKÁ a č. ev. 1E a 14E.
3. Všechny volební místnosti mají bezbariérový
přístup.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky (občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
5. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební
komise.
7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
Chodov dne 15. září 2021

Patrik Pizinger, starosta
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Zdravě si zasoutěžit a poměřit dovednosti s ostatními žáky prvních tříd chodovských škol mohly v polovině září také
děti z 1. A a 1. B ZŠ Školní, pro které DDM Bludiště připravilo na atletickém stadionu Chodolympiádu. Dopoledne plné
rozmanitých disciplín nám nezkazilo ani zamračené počasí a prvňáčci si své premiérové školní sportovní klání užili.
Poděkování patří DDM Bludiště za skvělou přípravu akce. 
|Text: Mgr. Romana Poláková, foto: Martin Polák

ZŠ J. A. Komenského
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 352352190 nebo
602255746.
Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Chodolympiáda

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 jsme s našimi prvňáčky zavítali na ŠAK, kde v rámci Chodolympiády
změřili své síly s ostatními prvňáčky z Chodova.
Soutěžilo se v hodu míčkem, sprintu, překážkovém běhu a kopání na bránu.
Všichni malí sportovci se moc snažili a předvedli pěkné sportovní výkony, díky nimž si odnesli titul vítězů.
Z medailí, které za své vítězství získali, měli
všichni velkou radost. Nejlepším sportovcem
školy byl vyhlášen Adam Hryzák z 1. B, který si
vybojoval téměř plný počet bodů.
I přes počáteční nepřízeň počasí se akce velmi
vydařila.
Velice děkujeme DDM Bludiště za organizaci
krásného sportovního dopoledne pro naše nejmenší školáčky. 
Mgr. Lenka Nesměráková

ZŠ Školní ulice
Škola dostala darem 15 počítačů

Koncem minulého školního roku v průběhu
května oslovil naši školu Nadační fond IT PEOPLE
CZ s nabídkou daru 15 počítačů pro naše žáky.
Akce byla pořádána také ve spolupráci se společností Minoret.cz.a.s. Jednalo se o charitativní
projekt Počítače dětem v době pandemie covid.
Přáním nadace bylo, aby počítače bezplatně
obdržely děti, které v době online výuky neměly
dobré technické vybavení a podmínky pro tuto
výuku. V průběhu června jsme dar administrativně vypořádali – přijetí daru schválila v souladu
s pravidly Rada města Chodov, zřizovatel školy,
a v červenci počítače dorazily do školy.
V první polovině září počítače předáváme našim žákům k užívání. Všichni si velmi přejeme,
aby se situace z minulého roku neopakovala
a aby výuka probíhala pouze ve škole. Avšak
i když již nebudeme muset učit online, počítače
se jistě našim žákům budou hodit pro jejich školní práci, nejen při přípravě na hodiny informatiky,
ale počítače a internet jim budou pomáhat ve
výuce, v získávání, ukládání a třídění informací
i v době standardní každodenní výuky. Aktivity
a daru nadačního fondu IT PEOPLE CZ a společnosti Minoret.cz.a.s. si velmi vážíme a za jejich
prospěšnou činnost jménem obdarovaných žáků
děkujeme. Mgr. Milan Martinek, ředitel školy
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Mateřská škola Chodov
Začátek školního roku v mateřinkách

K 1. 9. 2021 bylo do všech 16 tříd MŠ Chodov
zapsáno celkem 367 dětí. Letos do MŠ dochází
132 dětí s povinným předškolním vzděláváním
a 235 dětí mladších. V průběhu školního roku
ještě nastoupí 22 dětí.
V každé mateřince je pro děti připraven originální školní vzdělávací plán a spousta zajímavých
aktivit a činností. Prosíme rodiče, aby při vstupu
do budov používali dezinfekci na ruce a ochranu
dýchacích cest. Do MŠ můžeme přijímat pouze
děti zcela zdravé. Pokud se u dítěte vyskytnou
příznaky jakékoli nemoci (i rýma či kašel), je nutné, aby rodiče s dítětem navštívili lékaře, který
dítě vyšetří a stanoví diagnózu a další postup
léčení.
Prosíme také o dodržení doby pro léčení nemoci, protože v případě, že příznaky onemocnění budou přetrvávat, bude umožněn vstup
do školky dítěti pouze tehdy, prokáže-li rodič, že
dítě netrpí infekční nemocí. Dále prosíme, aby
rodiče dodržovali dobu samoizolace po návratu
z dovolené ze zemí s vysokým a velmi vysokým
rizikem nákazy covid-19 také u svých dětí.
Pokud se teprve na dovolenou do těchto zemí
chystáte, bylo by dobré předem s paní zástupkyní na jednotlivých školách domluvit podmínky
návratu dítěte do kolektivu.

Platby v MŠ od 1. 9. 2021

Informujeme rodiče, že od 1. září 2021 byla navýšena na všech pracovištích MŠ Chodov cena
stravného. Důvodem navýšení je zvýšení cen potravin (maso, mléčné výrobky, mouka, těstoviny,
zelenina, ovoce, …) a cen energií. Celkem tedy
nová cena činí 36 Kč za stravování dítěte po celý
den, 28 Kč při odchodu po obědě. Děti s odkladem školní docházky zaplatí 38 Kč za stravování
po celý den, 30 Kč při odchodu po obědě.
Rovněž výše jistiny, jednorázové platby sloužící k případnému pokrytí případných dluhů na
stravném a úplatě, byla od 1. 9. 2021 navýšena na
částku 1000 Kč.
Výše úplaty za předškolní vzdělávání se nezměnila. I v letošním školním roce je stanovena na 450 Kč za měsíc. Děti, které plní povinné
předškolní vzdělávání, a děti s odkladem školní docházky úplatu nehradí. Více informací na
webu školy – www.mschodov.cz.
Upozorňujeme, že všechny platby probíhají POUZE inkasním příkazem nebo v hotovosti.

Žádáme rodiče, aby respektovali uvedené možnosti úhrady a aby neposílali různé částky na účet
MŠ. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ivana Šestáková, ředitelka MŠ

ZŠ Husova ulice
Projektový den v Techmanii

Ve čtvrtek 16. září žáci 3. A a 4. A vyrazili v rámci projektového dne na exkurzi do
Techmania Science Center v Plzni. Projekt je financován v rámci Šablon II, do kterých je naše
škola zapojena.
Při příjezdu do Plzně se žáci nasvačili. Čtvrťáci
se rozdělili na skupinky a v tomto složení se vydali prozkoumat a vyzkoušet všechna stanoviště, která Techmanie nabízí. Třeťáci vyrazili společně s paní učitelkou, která jim po celou dobu
dělala průvodce.
Na všechna stanoviště měli žáci 2 hodiny času.
Tento čas náležitě využili a plni nových úžasných
zážitků vyrazili autobusem zpět domů.

Chodolympiáda

Ve čtvrtek 16. září se naši prvňáčci zúčastnili Chodolympiády pro všechny prvňáčky chodovských škol, kterou pořádal DDM „Bludiště“
v Chodově.
Přestože jim počasí nepřálo, všichni si tento
den náležitě užili, zasportovali si a spokojeně
odešli s paní učitelkou zpět do školy.

Projekt Inženýr Junior

Nejen první stupeň měl v září plno akcí, ale
i žáci 2. stupně si přišli na své.
Také tento rok pokračuje ve spolupráci se SPŠ
Ostrov projekt „Inženýr Junior,“ kterého se účastní žáci 9. ročníku.
Ve středu 15. září vyrazili společně s paní učitelkou do Ostrova, kde tento projekt probíhá.
Po úvodních informacích se vydali na jednotlivá stanoviště, která pro ně studenti SPŠ připravili.
Také oni si tento den náležitě užili.

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.

Mgr. Lenka Hrušková

Zprávy z města
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Ředitelka Iva Jurnečková a ředitel závodu Chodovská vlečka Martin Horváth s šekem. 

ZŠ Nejdecká ulice
Běžci podpořili školu

V sobotu 28. srpna proběhl již 6. ročník běžeckého závodu „Chodovská vlečka“. Závod určený
pro širokou veřejnost, pro všechny výkonnostní
a věkové kategorie, se uskutečnil na tradičních
tratích v okolí přírodního koupaliště Bílá voda.
Výtěžek ze startovného a dobrovolných příspěvků, který každoročně putuje na charitativní účely, podporu dětem a aktivitám spojeným
s rozvojem sportovních a jiných aktivit, byl tentokrát věnován naší škole.
Částka 8 640 Kč bude použita na nákup senzorických pomůcek žákům s těžkým kombinovaným postižením. Za děti i vyučující, kteří s nimi
pracují, všem „běžcům“ děkujeme.

Školní rok začal

Tak tu máme nový školní rok. Jaký ten letošní
bude? Proběhne konečně bez nějakých omezení? Budeme se vídat pouze ve škole? Nezasáhne
nám opět do průběhu distanční výuka? Podobné otázky si kladli v závěru prázdnin určitě nejen
učitelé, ale i rodiče a mnoho dětí. Bez ohledu na

|Foto: Martin Polák

to, jak bude školní rok probíhat, uskutečnily se
každoroční přípravy prvního školního dne. Letos
máme o jednu třídu více, proto se během prázdnin pracovalo na tom, aby žáci přišli do nového
a pěkného prostředí.
Vše se včas podařilo, a tak se kromě běžné
výuky můžeme věnovat i dalším aktivitám a projektům podporovaným KÚ KK. Hned v září pojedou děti z přípravné třídy na výjezd do Valče na
ekofarmu, žáci ze tříd ZŠ speciální na obdobnou
farmu Kozodoj, sedmáci s osmáky absolvují další
plánovanou akci v rámci rozvíjení přírodovědné
gramotnosti. A všichni si samozřejmě přejeme,
abychom tak mohli pokračovat po celý školní
rok. Mgr. Pavel Nováček

Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace, hledá kvalifikovaného učitele/učitelku 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

Zprávy z města
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Chodovští hasiči na akci Voda 2021. 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

Během srpna zasahovali chodovští hasiči u
25 událostí. Během těchto událostí bylo 5 osob
zraněno a zachráněno, následně předáno do
péče zdravotníků. Bohužel tři osoby zemřely.
Jeden případ byl zaznamenán na záchranu života s automatizovaným externím defibrilátorem (AED), 9x jednotka zasahovala mimo území zřizovatele. 4x šlo o nepoplachové činnosti
(ZOČ) na pokyn zřizovatele. Celkem šlo o čtyři
požáry (K. Vary, Waldertova - odpad v koupelně; N. Role požár auta; K. Vary, Moskevská, byt,
potraviny; N. Hamry, pracovní stroj a přístřešek;
K. Vary, Thermal - nádoba na asfalt). Ostatní
zásahy byly technického charakteru.
Dopravní nehody byly celkem tři. Tatrovice,
osobní vozidlo do stromu - 2 zraněné osoby,
Horní Rozmyšl, osobní vozidlo na střeše - bez
zranění, vážná nehoda popelářského vozidla
po střetu s chodcem v ulici Poděbradova si vyžádala smrt jedné osoby. Byl proveden odchyt

Foto: SDH Chodov

hada (užovky) v ulici Budovatelů, 4x byl likvidován nebezpečný obtížný hmyz, ve spolupráci se ZZS byl transportován pacient do sanity
v Božičanech, jednou byl likvidován únik PHM
v ulici Luční. 3x byl proveden nouzový vstup do
bytu z důvodu nebezpečí - Čapkova - zraněná osoba, Horní ulice - uvnitř nalezena mrtvá
osoba, U Koupaliště, otevření vozidla - bez nebezpečí, jednotka ukončila zásah.
Odstranil se nebezpečný starý žebřík na střeše v Dolních Nivách. V Novém Sedle byl zásah
s AED, nenasazeno, lékař konstatoval exitus.
V Čapkově ulici byla čerpána voda z důvodu
havárie vody v domě. Do vybavení jednotky
bylo pořízeno nové užitkové terénní vozidlo
(UTV). Děkujeme městu Chodov, Karlovarskému kraji (Živý kraj), KH Czechia a paní Evě
Bělohlávkové za významný podíl na pořízení
čtyřkolky.

Informace SDH

V srpnu pomáhali chodovští hasiči při organizaci již dalšího ročníku sportovní běžecké
akce s názvem „Chodovská vlečka“ v lokalitě
Bílá voda. V rámci Vavřinecké poutě proběhl

Zprávy z města
den otevřených dveří našich záchranných složek, při večerním ohňostroji nechyběla požární
asistence. Navštívili jsme také kamarády v SDH
Nová Role, kde slavili své 140. výročí založení.
Pozornost také byla věnována kadetům, kteří
se připravují na vstup do zásahové jednotky.
Tito členové absolvovali dobrodružnou akci
VODA 2021. Sjeli jsme na raftech řeku Ohři
z Radošova až do Vojkovic, a to během tří dnů.
Velké poděkování patří kolegům, dobrovolným
hasičům z Lokte, za poskytnutí zázemí.
Závěrem děkujeme všem členům výjezdové
jednotky, kteří s maximálním nasazením zvládli
prázdninovou službu včetně náročného zápřahu při zásahové činnosti. Poděkování patří
také trenérům mládeže, kteří se i v prázdninových měsících věnovali nejen sportovní činnosti
mládeže.

Vyhlášení výsledků a předání medailí na STIMAX CUPu
v Meziboří. 
|Foto: SDH Chodov

Děkujeme za perfektní reprezentaci sboru
během srpnových soutěží. Výsledky naleznete
ve sportovní části zpravodaje.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Městská policie Chodov
Střípky z policejních svodek

Dokumenty o přírodě a chování zvířat jsou
divácky oblíbené téma v jakékoliv televizi. Nemusíte však na svůj oblíbený pořad čekat, až se
objeví v televizním programu, stačí si někdy zajít
na nějaké to dětské hřiště, jako například hřiště
v Jiráskově ulici, kde si několik podnapilých mladíků hrálo uprostřed noci na netopýry a věšeli se
za nohy na dětské prolézačce, kdo dříve usne.
Řvali u toho však tak vydatně, že neusnulo ani
celé sídliště. Zpátky na nohy je tak postavila realita v podobě příjezdu policejní hlídky.
V panelovém domě se většinou dlouho žijící sousedé dobře znají. Potkávají se, povídají
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si, zdraví se, zkrátka sousedský život. Když však
máte za souseda osobu, která jednou chodí po
domě nahá, jindy vám polije dveře nějakou tekutinou, nebo po nocích tluče do nábytku v bytě
a u toho vzteky křičí až do tří do rána, zdravit
přestanete. V takových případech městská policie
spolupracuje s odborem sociálních věcí při MěÚ
Chodov a snahou všech je zajistit dotyčné osobě
odbornou psychiatrickou pomoc. Je to však běh
na dlouhou trať a ne vždycky doběhneme všichni do cíle. Na několika sídlištích v rámci města již
takový běh běžíme.
Vyrazit do hospody na „jedno“ je taková ta
klasická česká hláška. Někdy to i končí návratem
k ránu, nebo probuzením na záchytce. To usínání
v podroušeném stavu kdesi na ulici je totiž ošemetná věc. Pokud nemáte s sebou někoho, kdo
se o vás postará, hrozí udušení, nebo okradení.
Ani jedno si nikdo nepřeje, ale když do sebe klopíte jedno za druhým, moc na to nemyslíte. To
„jedno“ se takhle usadilo v nohách návštěvníka
restaurace Skleník v ul. U Koupaliště a při odchodu do místa bydliště se na chvíli usadil na chodníku před restaurací, že si zaváže tkaničky u bot,
a omotal se přízí hlubokých snů.
Z hlubokého spánku jej však rozhodně nehodlala probudit dvojice otrapů, která pod záminkou, že se zajímá o zdravotní stav opilce, jej
vesele okrádala o všechny cennosti, které měl po
kapsách. Nad nimi však ve výšce neviditelně vše
pozorovalo bdělé oko městského kamerového
systému, takže jakékoliv výmluvy samozvaných
„zdravotníků“ již byly úplně mimo.

Přezouvání pneumatik

Vážení řidiči, připomínáme znění zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, s odkazem na § 40a, který řeší provoz
vozidel v zimním období. Od 1. 11. do 31. 3. přezout na zimní pneumatiky, a to u vozidel do 3,5
t na všech kolech a u vozidel nad 3,5 t na všech
kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. V ustanovení je však zmíněna i podmínka,
že tato povinnost se uplatňuje jen v případě, kdy
se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy, nebo lze vzhledem
k povětrnostním podmínkám tyto skutečnosti
předpokládat.

Hledáme parťáka

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

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Historie

Jak se dostaly brambory do
Krušných hor?

Sklizeň brambor v krušnohorských Nových Hamrech 

Brambory. U nás v kraji dříve Erdäpfel –
zemská jablíčka. Potravina, která formuje evropskou kuchyni již tři století, a i „tradiční“
česká a německá kuchyně jsou na ní v podstatě založeny.
Brambory jsou takový malý zázrak. Rostou
i v nehostinných podmínkách, vydrží pod sněhem, mají vysokou energetickou hodnotu, jsou
plné sacharidů i vitaminů.
Večeře dříve obvykle začínala brambory "na
loupačku". Paní domu dala na stůl mísu s brambory vařenými ve slupce a každý si svou porci
oloupal sám. Jako hlavní jídlo se pak podávala
polévka, a komu ani to nebylo dost, mohl dostat
brambory rozmačkané s tvarohem. V neděli pak
byly i bramborové knedlíky - ať už na sladko (polité medem), nebo s kusem uzeného masa.
Ale jak se k nám vůbec brambory dostaly? Existuje k tomu stará pověst z vrcholů Krušných hor.
V roce 1679 byl na Přebuz povolán jako kněz
mladý Daniel Josef Mayer, aby místní protestanty převedl ke katolické víře. To, co nedokázala
vrchnost svými zákazy, represemi a výhrůžkami,

|Foto na dvoustraně archiv M. Bělohlávka

zvládl za několik let energický, sympatický a výřečný otec Daniel Josef. Obyvatelé Přebuze si
mladého kněze zamilovali a začali mu říkat láskyplně „náš otec Jusef“. A nezapomněli na něj ani
tehdy, když o několik let později odešel nejprve
do Perninku a pak až do Prahy.
Když pak přišly v letech 1729-1731 kruté zimy
a neúroda, trpěli obyvatelé horské Přebuze hlady. Mnoho jich umíralo, nerodily se děti a obyvatelé horského městečka trpěli únavou a vyčerpáním.
Sníh ležel na polích až do května, a než se urodilo, už byla pole zase zavátá sněhem. A cínu
z horských dolů se člověk nenají. V nejvyšší nouzi
se sešli místní starší a vzpomněli si na dobrého
a laskavého otce Josefa.
Pokyvovali šedivými hlavami a říkali si: „Ten kdyby tady byl, ten by si jistě věděl dobře rady!“ Věděli, že otec slouží v Praze, rozhodli se proto vyslat
do hlavního města delegaci s prosbou o pomoc a
o radu. „Náš otec Jusef nám jistě pomůže!“
Dlouho tehdy putovali vyslanci z Přebuze do
Prahy. Cesta tehdy nebyla jednoduchá a trvala

Historie
mnoho dnů a týdnů.
Nakonec dorazili do hlavního města a bloudili ulicemi. Jejich podivné horské němčině nikdo
nerozuměl, lidé se jim smáli. „Hledáme našeho
pátera Jusefa,“ říkali na potkání. „Neznáte otce
Jusefa Mayera?“ Nakonec se jich ujal jeden kněz
a řekl jim, že jejich „Jusef“ se dnes jmenuje Daniel Josef Mayer z Mayernu. Byl právě jmenován
pražským arcibiskupem, a stal se tak nejvyšším
pastýřem - metropolitou celých Čech.

Horaly zachránila zemská jablíčka

A tak se vydala delegace na Hradčany a za
chvíli už ohromeně procházela chodbami arcibiskupského paláce, kde se blyštělo zlato, plály
stovky svící a kde visely ohromující tapisérie.
Když kníže arcibiskup zjistil, kdo se k němu
vydal na návštěvu, rozkázal okamžitě uvést své
bývalé farníky do přijímacího sálu, kde se zrovna konala slavnost. Když začali horalé vyprávět o
velké bídě, v které žijí, a o ranách, které postihly
městečko, zalily se oči laskavého arcibiskupa slzami.
Dojala ho bída jeho někdejších krajanů, ale ještě více to, že na něj nezapomněli a i po čtyřiceti
letech se na něj spoléhají. Jejich svérázná horská
němčina mu vrátila vzpomínky na mládí v Krušných horách a na drsné, ale srdečné obyvatele
Krušnohoří.
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Arcibiskup nechal mezi přítomnými hosty kolovat velkou mísu a osobně do ní jako první vhodil
několik zlatých mincí. Za chvíli se sešlo tolik zlata,
kolik nevydělají horníci z Přebuze za celý život.
„To je na to, abyste přežili alespoň tuto zimu, moji
přátelé. Ale protože jako správný pastýř musím
myslet i na všechny zimy, které přijdou, mám pro
vás něco lepšího!“
To řekl a nechal přinést ze své zahrady podivné špinavé hlízy. „Toto jsou zemská jablka. Tak jim
říkají ve Francii. Stačí je zakopat do země a příští
rok budete mít tolik plodů, že tím nakrmíte celé
město. Nevadí jim zima, nevadí jim sníh a pomohou vám překonat hlad a bídu, milí moji.“
Vyprovodil své bývalé krajany až před arcibiskupský palác a na rozloučenou každého objal se
slovy: „Pozdravujte prosím mé milované Krušné
hory a všechny dobré lidi v nich. A vzkažte, že
váš ‚otec Jusef‘ na ně nikdy nezapomněl. Protože žádný palác ani chrám pro mě nikdy neznamenal tolik jako ty horské louky kolem Přebuze. Běžte s Pánem Bohem!“ Když se v horách
příští rok zazelenala pole, byla plná těch nových
„zemských jablíček“. A ještě mnoho let poté, když
usedali večer obyvatelé Přebuze ke stolu s mísou
brambor, tak vždy od srdce poděkovali – nejdříve
Pánu Bohu a pak milému otci Jusefovi.

Miloš Bělohlávek, městský historik

Pěstování brambor v horských podmínkách byla tvrdá a namáhavá práce.
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Informační servis

21. 10. 2021 / 19:00 hod., KASS CHODOV, kino Malá scéna
vstupné 390 Kč / předprodej: infocentrum Chodov, KASS Chodov, on-line: www.kasschodov.cz

Informační servis
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15/10
CHODOV
' zacatek
'
KASS Chodov - spolecenskY' sal,
19:00

vstupné 299 Kč
předprodej: kino Malá scéna,
infocentrum Chodov,
www.kasschodov.cz

Informační servis
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1. 10. (pá) 20 h, 5. 10. (po) 20 h, 20. 10. (st) 20 h
163´/ Akční / USA / MP15 / TIT / 140 Kč

4. 10. (ne) 20 h, 7.-8. 10. (čt-pá) 20 h, 10. 10. (ne) 20
h, 12. 10. (út) 20 h, 17. 10. (ne) 20 h, 29. 10. (pá) 20 h
133´/ Dokument / ČR / MP / 130 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

28. 10. (čt) 20 h, 31. 10. (ne) 20 h

Kurz manželské touhy

90´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Radek Bajgar / 140 Kč

Sledujeme pět manželských párů, které si přejí navrátit touhu a vášeň do svých životů. Přijíždějí na
kurz ambiciózního párového terapeuta do luxusního resortu, který vlastní sympatický majitel zvaný
Mech (Jiří Bartoška). Duchovní guru Mazel (Vojtěch Kotek) razí teorii, že partnerské štěstí stojí na
maximální blízkosti obou partnerů, duševní i tělesné, tzv. metodě pevného objetí.

22. 10. (pá) 20 h, 23. 10. (so) 17 h, 24. 10. (ne) 20 h, 31. 10. (ne) 17 h

Duna 3D

155´/ Dobrudružný / USA / MP / TIT / R: Denis Villeneuve / 150 Kč

Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí
planety Arrakis: zdroje vzácného koření - melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které
umožňují cestování vesmírem. Padišáh imperátor svěří správu nad Arrakisem a s ní i komplikovanou
těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu Atreidů. Celá anabáze je ale součástí spiknutí, z něhož se
podaří vyváznout jen vévodovu synovi Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do pouště.

14. 10. (čt) 20 h, 15. 10. (pá) 17 h, 16. 10. (so) 20 h, 22. 10. (pá) 17 h

Venom 2: Carnage přichází 3D

98´/ Akční sci-fi / USA / MP12 / CZ /  R: Andy Serkis / 150 Kč

Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších
komiksových postav společnosti Marvel.

Informační servis

1.10. (pá) 17 h
Zbožňovaný
98´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Petr Kolečko
130 Kč
1. 10. (pá) 20 h, 5. 10. (po) 20 h
Není čas zemřít
163´/ Akční / USA / MP15 / TIT / R: Cary Joji Fukunaga
140 Kč
2. 10. (so) 15 h
Tlapková patrola ve filmu
88´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Cal Brunker
130/110 Kč
2. 10. (so) 17 h
Gump - Pes, který naučil lidi žít
92´/ Rodinný / ČR / MP / R: F. A. Brabec
100 Kč
2. 10. (so) 20 h, 5. 10. (út) 20 h
Zelený rytíř
130´/ Fantasy / USA / MP15 / TIT / R: David Lowery
120 Kč
3. 10. (ne) 15 h
Croodsovi: Nový věk
95´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Joel Crawford
120/100 Kč
4. 10. (ne) 17 h
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
118´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Patrik Hartl
130 Kč
4.10. (ne) 20 h, 7.-8.10. (čt-pá) 20 h
Karel
133´/ Dokument / ČR / MP / R: Olga Malířová Špátová
130 Kč
5. 10. (út) 10 h - dopolední kino
Bábovky
97´/ Komedie / ČR / MP / R: Rudolf Havlík
50 Kč
6. 10. (st) 20 h
Zátopek
130´/ Životopisný / ČR / MP / R: David Ondříček
100 Kč
7. 10. (čt) 17 h
Deníček moderního fotra
101´/ Komedie / ČR / MP / R: Jan Haluza
130 Kč
8. 10. (pá) 17 h
Free Guy 3D
115´/ Akční / USA / MP12 / CZ / R: Shawn Levy
130 Kč
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9. 10. (so) 15 h
Myši patří do nebe
87´/ Animovaný / ČR / MP / R: Jan Bubeníček
130/110 Kč
9. 10. (so) 17 h
After: Tajemství
101´/ Drama / USA / MP12 / CZ / R: Castille Landon
130 Kč
9. 10. (so) 20 h, 13.10. (st) 20 h
Minuta věčnosti
81´/ Drama / ČR / MP / R: Rudolf Havlík
130 Kč
10. 10. (ne) 15 h
100% vlk
96´/ Animovaný / AUS / MP / CZ / R: Alexs Stadermann
130/110 Kč
10. 10. (ne) 17 h
Shang-Chi a legenda o deseti prstenech 3D
133´/ Fantasy / USA / MP12 / CZ R: D. Daniel Cretton
130 Kč

10.10. (ne) 20 h, 12.10. (út) 20 h
Karel
133´/ Dokument / ČR / MP / R: Olga Malířová Špátová
130 Kč
11. 10. (po) 20 h
Atlas ptáků
92´/ Drama / ČR / MP12 / R: Olmo Omerzu
120 Kč
14. 10. (čt) 17 h, 15.10. (pá) 20 h
Láska na špičkách
90´/ Romantický / ČR / MP / R: Petr Zahrádka
130 Kč
14. 10. (čt) 20 h, 15. 10. (pá) 17 h, 16.10. (so) 20 h
Venom 2: Carnage přichází 3D
98´/ Akční sci-fi / USA / MP12 / CZ / R: Andy Serkis
150 Kč
16. 10. (so) 15 h
100% vlk
96´/ Animovaný / AUS / MP / CZ / R: Alexs Stadermann
130/110 Kč
16.10. (so) 17 h
Zbožňovaný
98´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Petr Kolečko
130 Kč
17. 10. (ne) 15 h
Mimi šéf: Rodinný podnik
107´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Tom McGrath
130/110 Kč
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17. 10. (ne) 17 h
Myši patří do nebe
87´/ Animovaný / ČR / MP / R: Jan Bubeníček
130/110 Kč
17. 10. (ne) 20 h
Karel
133´/ Dokument / ČR / MP / R: Olga Malířová Špátová
130 Kč
18. 10. (po) 20 h
Candyman
92´/ Horor / CAN / MP15 / TIT / R: Nia DaCosta
110 Kč
19. 10. (út) 10 h - dopolední kino
Tichý společník
90´/ Komedie / ČR / MP / R: Pavel Göbl
50 Kč
19. 10. (út) 20 h
Zátopek
130´/ Životopisný / ČR / MP / R: David Ondříček
100 Kč
20. 10. (st) 20 h
Není čas zemřít
163´/ Akční / USA / MP15 / TIT / R: Cary Joji Fukunaga
140 Kč
22. 10. (pá) 17 h
Venom 2: Carnage přichází 3D
98´/ Akční sci-fi / USA / MP12 / CZ / R: Andy Serkis
150 Kč
22.10. (pá) 20 h, 23.10. (so) 17 h, 24.10. (ne) 20 h
Duna 3D
155´/ Dobrudružný / USA / MP / TIT / R: Denis Villeneuve
150 Kč
23. 10. (so) 15 h, 24 .10. (ne) 17 h
Rozbitý robot Ron
91´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Alessandro Carloni
130/110 Kč
23. 10. (so) 20 h
Láska na špičkách
90´/ Romantický / ČR / MP / R: Petr Zahrádka
130 Kč
24. 10. (ne) 15 h
Ainbo: Hrdinka pralesa
85´/ Animovaný / N / MP / CZ / R: Richard Claus
100 Kč
25. 10. (po) 20 h
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
118´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Patrik Hartl
130 Kč

Informační servis
26. 10. (út) 20 h
Halloween zabíjí
106´/ Horor / USA / MP15 / TIT / R: David G. Green
130 Kč
27. 10. (st) 20 h
Poslední souboj
152´/ Historický / USA / MP12 / TIT / R: Ridley Scott
130 Kč
28. 10. (čt) 17 h
Space Jam: Nový začátek
115´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Malcolm D. Lee
130 Kč
28. 10. (čt) 20 h
Kurz manželské touhy
90´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Radek Bajgar
140 Kč
29. 10. (pá) 17 h, 30. 10. (so) 15 h
Addamsova rodina 2
90´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Greg Tiernan
130/110 Kč
29. 10. (pá) 20 h
Karel
133´/ Dokument / ČR / MP / R: Olga Malířová Špátová
130 Kč
30. 10. (so) 17 h, 31. 10. (ne) 15 h
Seal Team: Pár správných tuleňů
98´/ Animovaný / JAR / MP / CZ / R: Greig Cameron
120 Kč
30. 10. (so) 20 h
After: Tajemství
101´/ Drama / USA / MP12 / CZ / R: Castille Landon
130 Kč
31. 10. (ne) 17 h
Duna 3D
155´/ Dobrudružný / USA / MP / TIT / R: Denis Villeneuve
150 Kč
31. 10. (ne) 20 h
Kurz manželské touhy
90´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Radek Bajgar
140 Kč
1. 11. (po) 20 h
Halloween zabíjí
106´/ Horor / USA / MP15 / TIT / R: David G. Green
130 Kč
1. 11. (út) 20 h
Poslední souboj
152´/ Historický / USA / MP12 / TIT / R: Ridley Scott
130 Kč
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Informační servis
servis
Informační

TV Studio Chodov
5. 10. (út) až 8. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

12. 10. (út) až 15. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za první polovinu měsíce října

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

19. 10. (út) až 22. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

26. 10. (út) až 29. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce října

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

DDM Bludiště Chodov
Děti šetří přírodu

Abychom šetřili životní prostředí, musíme to naše děti naučit. V devátém ročníku této akce opět přiblížíme dětem
na konkrétních příkladech potřebu ohleduplného využívání přírody. Cílem projektu je seznámit děti ze 4. a 5. tříd
chodovských i okolních základních škol se způsoby třídění,
likvidace a ukládání odpadů. Zaměříme se také na znečišťování a čištění vody. Beseda má ukázat, kde a jak končí
naše konzumní využívání přírody.
Společně s lektorkou ČSOP Stanislavou Volkovou zamíříte
do Sběrného dvora v Chodově, nahlédnete do některých
kontejnerů. Zajdete také do čistírny odpadních vod. Poté
odjedete autobusem na skládku odpadů SATER (upozorňujeme na vhodné oblečení i obutí).
5. 10. 2021 1. ZŠ 4. B - 28 dětí + 1
ZŠ Vintířov 4. tř. - 14 dětí + 2
7. 10. 2021 1. ZŠ 5. A - 24 dětí + 1
ZŠ Vintířov 5. tř. – 20 dětí + 2
11. 10. 2021 1. ZŠ 5. B - 22 dětí + 1
2. ZŠ 4. B - 25 dětí + 1
12. 10. 2021 2. ZŠ 4. A – 15 dětí + 1
2. ZŠ 5. A – 28 dětí + 1
14. 10. 2021 2. ZŠ 5. B - 28 dětí + 1
3. ZŠ 5. B – 18 dětí + 1
15. 10. 2021 3. ZŠ 4. tř. - 26 dětí + 1
ZŠ Nejdecká – 18 dětí + 2
ZŠ Božičany – 4 děti + 1
20. 10. 2021 1. ZŠ 4. A – 26 dětí + 1
3. ZŠ 5. A – 19 dětí + 1
od 8.30 do 9.15 CHOTES,
od 9.30 do 10.00 ČOV, svačina v parku
od 10.30 do 12 h skládka SATER
Sraz vždy do 8.25 u Sběrného dvora CHOTES
Dotazy: R. Špačková 775 900 604

5. 10. (út) 13.30-15.30 h
Chodovské rekordy

Přijďte překonat chodovské rekordy v netradičních disciplínách, které byly vytvořeny v minulých dvaceti letech.
Pro každého rekordmana je připravena cena.
Na věku nezáleží!

18.-20. 10. (po-st) 10-17 h
Burza zimního dětského oblečení, obuvi,
hraček a sportovního vybavení

společenský sál

pá 22. 10. 2021 výdej + vyúčtování 10-16 h
Přijímáme pouze čisté a zachovalé zboží.
Přijďte se včas (nejlépe hned zítra) domluvit do kanceláře
DDM. Za 100 Kč vratné zálohy Vám přidělíme kód, lepíky
a arch k zapsání vašeho zboží a Vy si doma vše v klidu
můžete připravit.
Ve dnech 11.–14. 10. 2021 už jen přinesete označené, oceněné oděvy i se seznamem.

21. 10. (čt) 19 h
Krasavci na chmelu

21. 10. (čt) 9 h
O pohár starosty města

KASS Chodov
15. 10. (pá) 19 h
Koncert skupiny Slza
Vstupné 299 Kč.

Divadelní představení. Vstupné 390 Kč.

kino Malá scéna
30. 10. (so) 9 h
Akvatrhy
společenský sál

25. ročník soutěže dětí chodovských základních škol. Každou školu budou reprezentovat 3 soutěžící z každého
ročníku (celkem 27 soutěžících).
Pro každou školu bude připraveno 90 míst k sezení, včetně
soutěžících a vystupujících, oblečených do barev školy:
1. ZŠ – zelená, 2. ZŠ – červená, 3. ZŠ – modrá.
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Transparenty s sebou.

společenský sál KASS
2. 11. (út) 17 h
Průvod lampiónů pro dušičky

Půjdeme terénem (možná blátivým) kolem zahrádek, na
ŠAK, kde pro vás chystáme program skupin Discordia a
Strigisshow. Rozloučíme se, jako už tradičně, ohňostrojem.
Sraz už od 16.30 h u Nautilusu, kde se budete moci zahřát
svařeným vínem nebo teplou hruškou.

Nábory do zájmových kroužků
Klub deskových her

Klub je určen dětem, které si rády zahrají stolní nebo karetní
hry (Carcassonne, Osadníci z Katanu, Kapky rosy, 6 bere,
Bobři, Střelené kachny, Bang!, Člověče, nezlob se, Activity,
Tik...tak…bum, Cink, Dobble atd.)
Schůzky budou některé odpoledne (dle největšího zájmu)
1,5 h v době od 14.30 do 17.30 v herně DDM.
Školné je 600 Kč na rok.
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři DDM, info na
www.ddmchodov.cz nebo 352352281, 731151827.

Informační servis

Městská knihovna Chodov
4.-10. 10. (po-ne)
Amnestie na upomínky. Registrace na rok
zdarma.
4.-10. 10. (po-ne)
Miniškolení na PC

Individuální termíny dle dohody s paní Danou Urbanovou,
tel.: 352 352 256.

4. 10. (po) 9 h
Burza knih

V čítárně knihovny bude opět připraven velký výběr knih,
časopisů a filmů na DVD různých žánrů.

14. 10. (čt) 18 h
Jazz v podkroví

Count Basie o něm řekl, že je nejlepší klavírista na světě. Za
„zlaté éry swingu“ jeho orchestr patřil mezi nejlepší spolu
s Bennym Goodmanem a dalšími esy. A přestože až do
konce života swingu zůstal věrný, bopeři se k němu hlásili
jako k otci moderního jazzového piana. Jmenoval se Earl
„Fatha“ Hines.

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 hlásit
v knihovně osobně, nebo na tel. č: 352 352 256 u paní
Urbanové.

ZUŠ Chodov
25. 10. (po) 18 h
Koncert dua VientoMarero
Rybáři

Vedoucí, zkušení rybáři, naučí kluky i holky poznávat většinu druhů ryb, osvojí si rybářský řád. A nejen teoreticky.
Budou chodit na Bahňák, naučí se navazování háčků, krmení, způsoby lovu.
Schůzky jsou každé pondělí od 15 hodin.
Kontaktujte kancelář DDM:
osobně, ddm-chodov@mybox.cz, 731151827.

Anglická konverzace s letitým mluvčím

Zájemci ve věku 11–16 let. Schůzky se budou konat 1x týdně v učebně (den upřesníme až po společné domluvě o
možnostech).
Kontaktujte kancelář DDM: osobně, ddm-chodov@mybox.
cz, 731 151 827.

Oddíl florbalu

Přijímáme děti se zájmem trénovat a hrát zápasy - ročník
narození 2015 až 2010. Informace a přihlášky:
v kanceláři DDM, na tel.: 602 100 336,
e-mail: martin.voleman@seznam.cz

Street basketbal

Přijď si zahrát basketbal 3x3. Nový kroužek pro děti od 10
let. Přihlášky DDM Bludiště.

Videokroužek

Editace videa v programu Resolve, animace v programu
Krita, natáčení na digitální zrcadlovku nebo dron.

Michaela Meca – flétna, Jiří Meca - kytara
V programu zazní skladby od období baroka přes klasicismus, romantismus až po jihoamerickou hudbu.
Vstupné dobrovolné.

koncertní sál ZUŠ Chodov
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Ostatní akce

Sport

21. 10. (čt) 18 h
Za tajemstvím kostelní krypty

6. 10. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů

Síň historie města v budově infocentra

KČT Chodov

Přednáška Miloše Bělohlávka.

23. 10. (so) 8-16 h
Výstava drůbeže, holubů, králíků, papoušků,
teraristiky a akvarijních ryb

Vstupné 50 Kč/dospělí, děti do 15 let zdarma
Občerstvení, prodej zvířat, rybiček a krmiv. Parkování přímo
naproti areálu u vlakového nádraží.

Chovatelský areál, Nádražní 881, Chodov

Cheb, rozhledna Háj

9. 10. (so)
Běh Smolnickým kopcem
ŠAK Chodov
9. 10. (so)
Velká cena Chodova

Krajský bodovací turnaj mládeže ve stolním tenisu v kat. U11
+ U13. Pořádá SKST Chodov

tělocvična ZŠ J. A. Komenského
10. 10. (ne)
Velká cena Chodova

Krajský bodovací turnaj mládeže ve stolním tenisu v kat.
U17 + U19. Pořádá SKST Chodov

tělocvična ZŠ J. A. Komenského

13. 10. (st) sraz 6.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Zámek Ploskovice

23. 10. (so) sraz 8.45 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary, Stanovice

31. 10. (ne) 15 h
Žili zde před námi

Komentovaná prohlídka hřbitova.
Sraz u hřbitovní brány.

Evangelický kostel
24. 10. (ne) 18 h
Koncert keltské hudby

Irské lidové písně v úpravě pro zpěvy, harfu, housle, flétnu,
hoboj, violoncello, kontrabas a kytaru hraje Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové.

27. 10. (st) sraz 9.45 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Tatrovice, vyhlídka Chodaublick

KČT Chodov
Futsal - rozpis zápasů
umělé hřiště v areálu 2. ZŠ

03.10.
11:00
FC Vřesová - FC WC Horní Slavkov
09.10.
09:30
FC Chodov - SKP Detektiv Sokolov
10.10.
09:30
FK Havran Mírová - FC Vřesová
24.10.
10:00
FK Havran Mírová - Raptors Sokolov
24.10.
11:00
FC Vřesová - Termiti Loket „B“
28.10.
11:00
FC Vřesová - Raptors Sokolov
28.10.
10:00
FK Havran Mírová - 1. FK Josefov
30.10.
10:00
FC Chodov - ASK Rád „B“
07.11.
11:00
FC Vřesová - TJ Olympie Březová
07.11.
10:00
FK Havran Mírová - TJ Baník Kr. Poříčí
13.11.
11:00
FC Chodov - FC Beverly H. Slavkov
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Dopolední
Kino Malá scéna Chodov vás zve na

úterý 5. října / 10 h
BÁBOVKY /97/
Romantický ČR
vstupné 50 Kč

úterý 9. listopadu / 10 h
MATKY /95/
Komedie ČR
vstupné 50 Kč

úterý 14. prosince / 10 h
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT /92/
Rodinný ČR
vstupné 50 Kč

úterý 19. října / 10 h
TICHÝ SPOLEČNÍK /90/
Komedie ČR
vstupné 50 Kč

úterý 23. listopadu / 10 h
MSTITEL /96/
Komedie ČR
vstupné 50 Kč
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Sport

Atletika
Šestý ročník běhu Chodovská vlečka
se uskutečnil!

Poslední srpnový víkend se uskutečnil již 6. ročník běžeckého závodu Chodovská vlečka. V letošním roce byl znám pouze termín závodu, ale vše
ostatní bylo vzhledem ke stávající situaci nejisté.
Proto intenzivní přípravy probíhaly až poslední měsíc, kdy bylo jisté, že závod budeme moct
uspořádat. Závod opět probíhal na nově zrekultivovaných a upravených cestách kolem Bílé vody.
Před hlavním závodem se představily dětské kategorie. V nejkratší trati si nejlépe vedl Ondřej Böhm
z Josefova a Jolana Horváthová z domácího ŠAK
Chodov. Dvousetmetrovou trať ovládli běžci z Triatletu Karlovy Vary Bartoloměj Andreovský a Elen
Svobodová. Vypsanou čtyřsetmetrovou trať opět
vyhráli závodníci z Triatletu Ferdinand Andreovský a Luisa Máj. Kategorii mladších žáků a žákyň
opět opanoval Triatlet a zde vítězství uhájil Hugo
Macháček a Carla Bašistová. V nejstarší žákovské kategorii zvítězil Filip Fišer z Baníku Sokolov
a z pořádajícího oddílu ŠAK Chodov Michaela
Zaschkeová. V nově vypsané kategorii dorostu
zvítězila Eliška Kučerová z Triatletu Karlovy Vary.
Na start dětských závodů se celkově postavilo 46
závodníků.
V hlavním závodě mužů a žen pak startovalo
35 mužů, 12 žen a rekordních devět štafet, všichni
závod také dokončili. Závodu se celkově účastnilo

112 závodníků, dětí a dospělých.
Celkovým vítězem v rekordním čase závodu
se stal Michal Oplt z Kilpi Kome Klubu, který trať
dlouhou 10,2 kilometru uběhl v čase 36:01. Druhý
skončil Tomáš Kožák z SC Start Karlovy Vary a třetí
Michal Báťa z Kilpi Kome Klubu. Z domácího oddílu ŠAK Chodov si nejlépe vedl Luděk Soukup.
V kategorii žen zvítězila německá závodnice Jana
Richter před krajskou běžeckou jedničkou Lenkou
Kůsovou z Triatletu Karlovy Vary a Hanou Stuškovou. Závod měl mezinárodní účast a zúčastnili se
ho závodníci ze Slovenska a Německa.
V letošním roce bylo vybráno na startovném
a dobrovolných příspěvcích 8 640 Kč. Pro letošní rok vybrané startovné bylo věnováno základní
škole Nejdecká. Škola je zřízena jako škola základní. Poskytuje žákům s různými speciálními vzdělávacími potřebami základní vzdělání, v oboru ZŠ
speciální potom základy vzdělání.
„Organizátoři děkují za pomoc městu Chodov,
všem sponzorům a zároveň městským záchranným složkám za zajištění zdravotnické pomoci
a vytvoření zázemí pro závod. Oproti předchozímu závodu ubylo několik účastníků, ale věříme, že
v příštím ročníku bude účast větší. Jsme rádi, že
se nikdo ze závodníků nezranil a závod proběhl
bez problému,“ říká ředitel závodu Martin Horváth a dodává: „Ohlasy závodníků na závod byly
pozitivní, a tak již dnes můžeme oznámit termín
sedmého ročníku, který se bude konat netradičně
v neděli dne 28. srpna 2022.“

Mgr. Martin Horváth
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Požární sport
Úspěchy chodovských hasičů

2. kolo STIMAX CUPu, Meziboří, 28. srpna
2021, soutěž jednotlivců v běhu na 60 a 100 metrů s překážkami.
Mladší žákyně: Nikola Balážová - bezchybný
výkon v čase 18.56 - 9. místo z 31 startujících,
průběžně 6. místo po 2 závodech. Dominika Slavíčková - po pádu nevzdala a v čase 22,07 - 24.

Tomáš Orava - v silném dešti bezchybný výkon
bez zbytečného riskování, s časem 18,95 - 3. místo! ze 17 startujících, průběžně 3. místo!
ČESKÝ POHÁR - seriál závodů jednotlivců
v běhu na 100 m s překážkami.
Skončil seriál závodů jednotlivců v běhu na
100 m s překážkami, kterého se účastní ti nejlepší
závodníci z celé České republiky. Silná konkurence se pravidelně setkávala pět víkendů po sobě
během července a srpna. V kategorii střední dorost, jako jediný zástupce Karlovarského kraje, se
seriálu závodů zúčastnil i Tomáš Orava (z SDH
Chodov) se střídavými úspěchy:
Ostrava: 22,77 - 31. místo, Praha: 18,92 osobní
rekord - 21. místo, Třebíč: 19,05 - 14. místo, Bludov: 21,09 - 24. místo, Kamenec u Poličky: 19,40
- 14. místo. V celkovém hodnocení pak obsadil
solidní 19. místo z 60 startujících, což znamenalo
i splněnou kvalifikaci na MČR jednotlivců v kategorii mužů. Ale protože se mistrovství ČR konalo
v Ostravě a na těžších překážkách pro dospělé,
byla účast zrušena. Letošní sezóna je z pohledu
podmínek pro trénink složitá, jelikož v Karlovarském kraji není k dispozici kompletní dráha s překážkami pro kategorii střední dorost a i veškeré
závody v této kategorii se konají mimo kraj.
Závěrem děkujeme všem členům výjezdové
jednotky, kteří s maximálním nasazením zvládli
prázdninovou službu včetně náročného zápřahu
při zásahové činnosti. Poděkování patří také trenérům mládeže, kteří se i v prázdninových měsících věnovali nejen sportovní činnosti mládeže.

Jiří Kiss

Volejbal
Tomáš Orava v Ostravě. 

Foto: SDH Chodov

místo z 31 startujících, průběžně 16. místo.
Mladší žáci: Filip Belička - bezchybný výkon
v novém osobním rekordu 15,05 - 1. místo!
Z 28 startujících, průběžně 1. místo! Denis
Hynšt - pouze 2 desetiny jej dělily od medaile,
ale výrazné zlepšení osobního rekordu na 15,68 5. místo, ale průběžně již 3. místo!!!
Starší žákyně: Eliška Šimralová - excelentní výkon s výrazným zlepšením osobního rekordu na
16,07 - 17. místo ze 42 startujících, průběžně 20.
místo.
Starší chlapci: Marek Brom - statečný boj,
bohužel silný déšť a smůla s výsledným časem
22.02, stačilo jen na 34. místo z 38 startujících.
Střední dorostenci 100 m:

Zahájení sezóny kolektivů BVC

Po netradiční sezóně 2020/2021, kdy družstva
neodehrála téměř jediné utkání, se pro všechny
hráčky, jejich trenéry a realizační týmy BVC Chodov v srpnu rozjela sezóna 2021/2022. Družstva
starších žákyň, mladších žákyň a barevného volejbalu se sjela již 8. srpna na zahajovací soustředění v obci Pernink. Další týden je na Perninku
vystřídala extraligová družstva kadetek a juniorek.
Také se pomalu rozjel kolotoč přípravných turnajů a ostrých zápasů. Druhý víkend v září proběhlo první krajské kolo barevného minivolejbalu, které hostila karlovarská hala míčových sportů.
BVC Chodov měl několikanásobné zastoupení ve
všech barvách a družstva mladých hráček ukázala hned v začátku sezóny výbornou připravenost.
V sobotu jsme ve žluté a červené barvě získali
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dvě 1. místa a v neděli v oranžové barvě první
a druhé místo a v modré barvě děvčat třetí místo.
Tyto výsledky nám dávají příslib do celostátního
finále, které proběhlo 25.-26. září v Praze, kde
jsme měli také zastoupení ve všech barvách.

Dalšími družstvy, která rozehrála svou sezónu, jsou kadetky a juniorky. Ty se, jako již tradičně, zúčastnily poslední víkend v srpnu turnaje
o Pohár primátora města České Budějovice. Po
výborném výkonu, kdy po celý turnaj nenašly
přemožitele, po roce obhájily turnajové vítězství.
Uznáním kvality hráček BVC Chodov bylo vyhlášení nejlepší nahrávačky Veroniky Kudrlové a nejužitečnější hráčky turnaje Kateřiny Zapfové.
V Chodově máme jedinečnou možnost chodit
na mládežnický extraligový volejbal v kategorii
kadetek i juniorek a vidět tak nejlepší družstva
z České republiky, která hrají špičkový volejbal. I
další naše družstva hrají velice kvalitní soutěže a
díky jejich předváděné hře a výsledkům tak můžeme vidět špičkové týmy i v jejich kategoriích.
První možnost vidět jeden z několika turnajů
extraligy juniorek nebo kadetek budete mít ve
dnech 2.–3. října 2021, kdy naše kadetky hostí
první kvalifikační turnaj své kategorie. Toto pořádání nám bylo Českým volejbalovým svazem
přiděleno díky dlouhodobým vynikajícím výsledkům. Soupeřem našich děvčat budou týmy Tatranu Střešovice, Jiskry Havlíčkův Brod, Volejbalu
Plzeň a SKŠ ZŠ Mikulovka Praha. Těšíme se na
vaši sportovní podporu a fandění v hledišti při
domácích zápasech, které odehrajeme v chodovské sportovní hale v Tyršově ulici. O týden
později odjíždí odehrát svůj kvalifikační turnaj do
Brna i družstvo juniorek.
Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zápasy a další aktuální informace můžete sledovat
na oficiálních stránkách Českého volejbalového
svazu nebo na facebookových a internetových
stránkách BVC Chodov.
Ladislav Zapf

Nohejbal

Turnaj přinesl charitativní příspěvek

4. ročník nohejbalového turnaje trojic O pohár
města Chodova proběhl 11. 9. 2021 v areálu NK
Chodov. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů a úroveň se
oproti loňskému ročníku zvedla. Ve vyřazovacích
bojích byla vidět zajímavá utkání. Prvenství obhájil
tým Skrblíci, který ve finále zdolal Lokeťáky. Bronz
patří Sedlákům a čtvrtí skončili Pivísci.
Během turnaje byla pořádána finanční sbírka
pro Denní centrum Mateřídouška, která vynesla
14 316 Kč.
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům:
město Chodov, Chodos, M&M koncept, ČEZ
Esco, SG porcelán, salon Relax, J. Kaminský, J. Vasilečko, R. Timko.
Těšíme se na další ročník.  Martin Čermák

Stolní tenis

Úspěšný vstup do sezóny

V srpnu byla zahájena letní příprava pro nadcházející soutěžní ročník, což pro některé znamenalo si
své stolnětenisové umění připomenout téměř po
roce. Ovšem zápal a chuť se vrátit do původní formy
představovaly pro většinu hráčů úžasnou motivaci k
poctivé docházce a píli u stolů během tréninků.
První ostrou zkouškou byl krajský bodovací turnaj mládeže v kat. U15, kam Chodov vyslal hned
svých 8 sportovců. V tomto ohledu jsme od pořadatele, kterým byl klub TTC Sokolov, hned na úvod
získali nepsaný titul za největší oddílovou účast na
sportovní akci. Po nervózním úvodu se však poctivá
letní příprava projevila. Kategorii chlapců vyhrál Dušan Mihok, který ke zlatu ve dvouhře přidal i bronz
ve čtyřhře s oddílovým parťákem Matyášem Hupferem (ten ve dvouhře skončil ve čtvrtfinále).
Medailové žně byly rozšířeny o kategorii dívek,
kde další zlatou pro Chodov vybojovala Nelča
Kořínková, a to jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře.
Bronzem ve dvouhře se rovněž blýskla i Adéla Preložníková, která s oddílovou parťačkou Nikčou Tonhauserovou přidala ještě stříbro ze čtyřhry.
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Dalším testem byl úvodní republikový turnaj
v Praze, do něhož je vstupenkou celorepublikové žebříčkové postavení nebo krajská nominace. Zde Chodov reprezentovali Dušan Mihok
a Nelča Kořínková. Nelča měla vstup do turnaje
dokonalý, kdy i přes notnou dávku štěstí základní
skupinu vyhrála, což představovalo snadnějšího
soupeře do vyřazovací části. Ovšem zde nás již
štěstí opustilo a i přes papírově slabší hráčku se
nakonec nepodařilo postoupit do dalších bojů.
Konečné umístění 9.–12. v kat. B je i tak perfektní vizitkou. Dušan měl smůlu na los v základní
skupině, a tak jediné vítězství jej nasměrovalo do
soutěže útěchy. Zde jsme opět po 1 vítězství narazili na houževnatého hráče, který nás do dalších bojů nepustil. Náladu si však naši hráči zvedli
v soutěži čtyřher, kde se oběma našim bojovníkům v jejich kategoriích podařilo vybojovat bronzové medaile, přičemž Dušanovi po ještě lepším
umístění chybělo opravdu málo, a to pouhé
2 míčky.
Po turnajovém maratonu jsme tak do Chodova po letech přivezli hned 2 medaile z republikového turnaje, což se opravdu dlouho nestalo.
Gratulace a poděkování za reprezentaci klubu
a města však patří všem.  Mgr. Bc. Jan Kořínek

Bojové sporty
MČR Kickboxing ČSFU 2021

Na závěr prázdnin nás již druhý rok po sobě kvůli
„covid pauze“ čekal domácí vrchol sezóny. Mistrovství České republiky v kickboxu v největší organizaci
ČSFU. Turnaje se zúčastnilo 300 závodníků ze 60
klubů a byl to opravdový vrchol. Kategorie našlapané závodníky, kteří netrpělivě čekali na příležitost
konečně zápasit.
Za samuraje vyráží čtyři závodníci. Johny Kolář,
český reprezentant Shin Karate, nastupuje v královské disciplíně, v K1, ve finále poráží jasně na body
svého soupeře, který vydržel všechny tvrdé kopy

a kolena, a i přes závěrečné počítání zápas skončil na body. Johny Kolář se stává mistrem České
republiky v kategorii junioři do 71 kg. V kicklightu
přidává bronz.
Další závodník Jan Dušek zahajuje turnaj vítězstvím na tatami a pokračuje hned v ringové disciplíně K1, kde se probojoval do semifinále, po tvrdých
výměnách prohrává pro zranění nosu ve 3. kole.
Získává v K1, v jedné z nejtvrdších disciplín, svůj první bronz na této vrcholné akci v kategorii junioři do
67 kg.
Do bojů nastupuje i Matyáš Flíder, v lightcontactu
se probojoval do semifinále, kde prohrává těsně na
body. Svou porážku odčinil v boji o třetí místo, kde
vítězí a poráží soupeře před časovým limitem a získává také zasloužený bronz.
Poslední samuraj, zkušený Kryštof Schwarz, nastoupil do nové věkové kategorie a starší a silnější
soupeři byli nad jeho síly. I když bojoval statečně do
poslední minuty, nakonec to stačilo na nepopulární
4. místo, ale srdcem a odhodláním je pro nás vítězem. Samurai Fight Club skončil v celkovém hodnocení klubů na skvělém 9. místě a skončil v TOP 10,
potvrdilo se, že naši závodníci patří k české špičce.

Děkujeme celému samurai týmu, který opět fungoval na jedničku, všem našim sparingpartnerům
v přípravě, trenérům Václavu Kolářovi, Evženu Bubyrovi a Marcelu Klikovi.
Děkujeme za podporu Karlovarskému kraji, městu Chodov a Nejdek.

Staň se samurajem - nábor 2021-2022

Fullcontact karate, Jiu-jitsu, Kickboxing
▪️Samurai Gym
Po 17:30 Kickboxing
St 17:30 Jiu-jitsu, Fullcontact karate
Čt 17:30 Kickboxing
▪️tělocvična 2.ZŠ
Ne 18:00 Jiu-jitsu, Fullcontact karate

Václav Kolář
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Fotbal
TJ Spartak Chodov

Po několika měsících, kdy jsme nemohli sportovat, se konečně rozběhly mistrovské soutěže
našich družstev. Tady jsou dosavadní výsledky:
„A“ muži (krajský přebor):
Loko Karlovy Vary – Spartak Chodov 1:3
Spartak Chodov – Nové Sedlo 5:2
Vintířov – Spartak Chodov 1:3
Spartak Chodov – FC Cheb 7:1
Toužim – Spartak Chodov 0:6

29. 10. 2021 16:30 hodin Sp. Chodov – Habartov
Starší přípravka
8. 10. 2021 17:00 hodin Sp. Chodov – Kr. Poříčí
15. 10. 2021 17:00 hodin Sp. Chodov – Kraslice
29. 10. 2021 16:30 hodin Sp. Chodov – Bukovany
Mladší přípravka
1. 10. 2021 17:00 hodin Sp. Chodov – N. Sedlo/
Loket
15. 10. 2021 17:00 hodin Sp. Chodov – Vintířov
28. 10. 2021 16:30 hodin Sp. Chodov - Sokolov

Jaroslav Pinc

„B“ muži (okresní přebor):
Nové Sedlo – Spartak Chodov 6:3
Spartak Chodov – Oloví 4:0
Svatava – Spartak Chodov 2:2
Spartak Chodov – Horní Slavkov 0:2
Dolní Rychnov – Spartak Chodov 1:2
Starší žáci (okresní přebor):
Spartak Chodov – Nejdek / Nová Role 5:0
Dolní Rychnov – Spartak Chodov 0:2
Mladší žáci (okresní přebor):
Spartak Chodov – Dolní Rychnov 5:0
Habartov – Spartak Chodov 1:9
Starší přípravka (okresní přebor):
Svatava - Spartak Chodov 9:8
Spartak Chodov – Staré Sedlo 13:6
Mladší přípravka (okresní přebor):
Spartak Chodov – Dolní Rychnov 14:7
Kraslice/Jindřichovice – Spartak Chodov 5:15

Pozvánka na říjnové domácí zápasy

Přijďte povzbudit naše hráče!
„A“ muži
2. 10. 2021 16:00 hodin Sp. Chodov – Žlutice
16. 10. 2021 15:30 hodin Sp. Chodov – Hroznětín
30. 10. 2021 14:00 hodin Sp. Chodov – Lomnice
„B“ muži
17. 10. 2021 15:00 hodin Sp. Chodov – N. Sedlo
31. 10. 2021 14:00 hodin Sp. Chodov – Svatava
Starší žáci
2. 10. 2021 10:30 hodin Sp. Chodov – Březová
16. 10. 2021 10:30 hodin Sp. Chodov – St. Sedlo
Mladší žáci
15. 10. 2021 17:00 hodin Sp. Chodov – Kynšperk

Futsal

Futsal má v Chodově dlouholetou tradici, bohužel mnoho klubů již zaniklo, ale naštěstí se
objevují nové a díky tomu tento sport ve městě
stále existuje. Dokonce klub FK Havran Mírová letos oslavuje 25. výročí založení klubu.
Aktuálně zde působí tři týmy hrající soutěže
organizované FAČR. Jde o Okresní přebor a 1. třídu okresu Sokolov. Domácí aréna všech oddílů je
na umělém hřišti v areálu 2. ZŠ Chodov.

Aktuální rozpis domácích zápasů:
03.10.
11:00
FC Vřesová - FC WC H. Slavkov
09.10.
09:30
FC Chodov - SKP Detektiv Sokolov
10.10.
09:30
FK Havran Mírová - FC Vřesová
24.10.
10:00
FK Havran Mírová - Raptors Sokolov
24.10.
11:00
FC Vřesová - Termiti Loket „B“
28.10.
11:00
FC Vřesová - Raptors Sokolov
28.10.
10:00
FK Havran Mírová - 1. FK Josefov
30.10.
10:00
FC Chodov - ASK Rád „B“
07.11.
11:00
FC Vřesová - TJ Olympie Březová
07.11.
10:00
FK Havran Mírová - TJ Baník Kr. Poříčí
13.11.
11:00
FC Chodov - FC Beverly H. Slavkov

Tomáš Randa
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Slevy
LZE sčítat!
brýlová skla
na všechna

ačky
na světové zn

na brýlov
é

obruby

na slun
eční br
ýle

U Porcelánky 1017, Chodov, tel.: 777 912 416
Akce platí od 1. 10. 2021 do odvolání. Kompletní podmínky této i našich dalších akcí naleznete na www. orangeoptik.cz/akce
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Uzávěrka

listopadového
čísla

MASÁŽE PRO ŽENY
regenerační a sportovní

18. října 2021

masáž zad + šíje
masáž horních končetin + šíje + hrudi
masáž dolních končetin zezadu, zepředu

Petr Kácha & Vítězslav Vondrys
antsatel-kv

baňkovací masáže
antistresová masáž (šíje, hruď, bříško)
ošetření spoušťových bodů (Trigger points)
cena: 350 Kč / 60 min.

Anténní a satelitní technika
EZS Jablotron , Elektro

www.masazechodov.cz
tel. +420 774 738 223

Tel.:604 200 386
info@antsatel-kv.cz
www.antsatel-kv.cz

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

www.home-pcservis.cz
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
Otevírací doba je
každý všední den:
8:00-17:30
tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411

Autoservis Šimek
Připravte svůj vůz na zimu
Kompletní pneuservis

Husova 101, Chodov

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
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PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE
NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH

PŮJČ
SI MĚ

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

Se zvířátky je to jako s dětmi, ne vždy je můžete brát s sebou...
Nechcete nechávat svého mazlíčka doma na delší nebo jen krátkou dobu Vaší nepřítomnosti?
Školka a hotýlek Merlin se ráda o Vašeho mazlíčka postará v krásném prostředí v Lokti.
Hřiště pro pejsky, procházky, hry i mazlení.

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

VSAĎTE NA
KVALITU
PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

OTHERM SOKOLOV

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

37

Placená inzerce

ŽALUZIE

FOTOŽALUZIE
LÁTKOVÉ ROLETY
OCHRANNÉ SÍTĚ
K a r e l Ta s c h l e r
721 864 129

REVIZE
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

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

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

VELKOOBCHOD-MALOOBCHOD
OVOCE A ZELENINY
V TATROVICÍCH nabízí

CELOROČNÍ PRODEJ

BRAMBOR, CIBULE, ČESNEKU A JABLEK
OD ČESKÝCH FARMÁŘŮ A ZEMĚDĚLCŮ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
BRAMBORY, CIBULE, ČESNEK NA USKLADNĚNÍ
ZELÍ NA KROUHÁNÍ, JABLKA, HRUŠKY,
MED, MOŠTY, KOŘENÍ A DALŠÍ

PRODEJ V TATROVICÍCH (pod kostelem)
OTEVŘENO: PO-PÁ 9.00-11.30 13.00-17.00 SO 9.00-12.00

TEL. 702 040 495, 352 676 737

Telefonické objednávky s možností závozu až k vám!
www.ovoce-zelenina-tatrovice.cz

ZDE

JE MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT
ceník s rozměry inzerce na www.kasschodov.cz
tel. 352 352 422, 721 657 791
zpravodaj@kasschodov.cz
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I&N ATOR s.r.o.
evidovaná v seznamu
u KDP ČR
IČO: 01484028
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telefon: 352 352 422
e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz
www.kasschodov.cz
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