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Rozsvícení vánoční výzdoby
Stánkový prodej

Zprávy z města

K věci

Vážení sousedé, milí
Chodováci,
odpady – to je věc,
která nás všechny
bude letošní podzim,
a zejména celý příští
rok zaměstnávat. V zářijovém vydání zpravodaje jsem Vás informoval o změně legislativy
a také o tom, že město na tuto změnu bude
muset zareagovat. S kolegy v městském zastupitelstvu jsme proto přijali několik změn, které
Vás budou v následujících měsících doprovázet skoro na každém kroku. Věřím, že se nám
všem díky těmto krokům povede v Chodově
vyprodukovat výrazně méně komunálního odpadu, a vyhneme se tak dramatickému zdražení, které zákon přináší.
Ta první a asi nejviditelnější změna se týká
toho, jak budete za odpad od nového roku platit. Již to nebude poplatek za osobu, ale půjde
o poplatek za odpadovou nádobu placenou
majitelem domku, nebo sdružením vlastníků.
V tomto čísle zpravodaje najdete podrobný
popis, a to včetně návodu, co a jak je potřeba udělat. Proč bylo potřeba změnit systém
výběru poplatku? Prvně, je to nový zákon. Za
druhé, teď každý z nás bude mít větší možnost
ovlivnit, kolik za odpad zaplatíme. A za třetí,
nově budou za odpad platit také obyvatelé,
kteří doposud v Chodově neměli své trvalé
bydliště, a podle starého systému se tak k poplatku nehlásili. Věřím, že se tak podaří nastavit
spravedlivé podmínky pro každého z nás.
Jedná se o změnu velkou a zcela jistě přinese ještě mnoho detailů, které se budou muset
v následujícím roce takzvaně „doladit“. Jistě se
bude muset vyřešit, jak zabezpečit nádoby.
Možná se ukáže, že bude potřeba přidat některé nádoby na separovaný odpad, či změnit
jejich umístění. To vše si s kolegy uvědomujeme
a věřte, že naším cílem je společně s Vámi všemi postupně zlepšovat třídění a zlepšovat naše
okolí a životní prostředí. Chci poděkovat všem,
kdo již dnes odpovědně třídíte a chováte se
k našemu městu a jeho životnímu prostředí
ohleduplně. Na tomto místě chci poděkovat
také představitelům a zástupcům SVJ, pro které
změna poplatku přináší v těchto týdnech novou administrativu. Děkuji Vám!
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Vážení sousedé, jak píši v úvodu - odpad,
jeho likvidace a cena s tím spojená by nás měly
zajímat. V dalších letech bude totiž tato otázka
čím dál důležitější. Jsem přesvědčen, že pokud se všichni budeme chovat rozumně, tak
bez problémů zvládneme změny, které přináší
legislativa. Stejně jako jsme v minulosti zvládli
společně všechno. Děkuji.

Patrik Pizinger, starosta města

Změna platby za odpad

V souvislosti se změnou zákonů o odpadech
a místních poplatcích zastupitelstvo města přijalo
na svém jednání dne 23. 9. 2021 nové obecně
závazné vyhlášky týkající se nakládání s odpady
a platby za svoz komunálního odpadu. Co je
nutné udělat, abyste se správně a včas zaregistrovali k platbě místního poplatku?
Pro majitele rodinných domů nebo rekreačních objektů změna znamená, že se musí registrovat na odboru správy majetku Městského úřadu v Chodově. Za panelové domy tuto povinnost
musí splnit buď společenství vlastníků jednotek,
vlastník nemovitosti, anebo ten, kdo na základě
plné moci zastupuje vlastníka či SVJ.
Ohlašovací povinnost je nutné splnit do konce
roku. Doporučujeme nenechávat ohlašovací povinnost na poslední chvíli. Registrovat se je možné už nyní.
Při registraci, resp. objednání nádoby na odpad, obdrží plátce smlouvu se zcela novými platebními údaji, tj. číslem účtu, na který poplatek
platit, a novým variabilním symbolem.
Poplatek platí SVJ, pokud pro dům vzniklo,
v ostatních případech vlastník nemovité věci.
Výše poplatku se vypočte podle objednaného
objemu svozových nádob, u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadní nádoby
je vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého je poplatek vypočten, a to 60 l měsíčně.
Za litr objednané kapacity odpadové nádoby
(popelnice) se bude platit 0,32 Kč. Příklad: Domácnost v rodinném domě, která používá odpadovou nádobu velikosti 120 litrů s frekvencí svozu
jedenkrát týdně, zaplatí 1 997 Kč ročně. Poplatek
bude splatný kvartálně.
Formulář a návod, jak postupovat, najdete na
stránkách města www.mestochodv.cz v dlaždici
Radnice – formuláře.
Z výše uvedených důvodů již nebudou zasílány složenky na odpad. Taktéž ten, kdo má nastavený trvalý příkaz k platbě na svém účtu, musí jej
zrušit. Ilona Nehybová, odbor správy majetku
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Krátce z Karlovarského kraje
Žáci a studenti základních a středních škol
v Karlovarském kraji se mohou i letos zapojit
do soutěže o atraktivní ceny v projektu Kraje pro bezpečný internet. Cílem soutěžních
kvízů je informovat jednu z nejzranitelnějších skupin pohybujících se na internetu, tedy
děti a mládež, o bezpečném užívání informačních technologií. Soutěžní on-line kvízy
včetně pravidel jsou dostupné na internetových stránkách projektu https://www.kpbi.cz/
a zájemci se mohou zapojit do soutěže až do
28. února 2022.
Své logo inovoval Karlovarský kraj, to je
teď modernější a snadno zobrazitelné ve
všech typech mobilních zařízení. Došlo k modernizaci typografie i celkovému zjednodušení hlavního symbolu, kterým je tryskající pramen v červeném a modrém barevném ladění.
Rada Karlovarského kraje schválila poskytnutí příspěvku Horské službě ČR, oblasti
Krušné hory na obnovu a doplnění zdravotnického materiálu. Na dotaci ve výši 200 tisíc
korun budou využity prostředky z rezervy finančního odboru určené na individuální dotace v roce 2021. 
(KK)

„Milostivé léto“ pomůže od
exekucí

Tato nabídka vznikla v rámci novely exekučního řádu a občanského soudního řádu a pomůže
dlužníkům vymanit se z dluhů vůči státu nebo
obci.
Občané, jejichž dluhy vůči městu Chodov jsou
vymáhány prostřednictvím soudního exekutora, mohou využít akci „Milostivé léto“ a vypořádat se s nimi. V principu jde o to, že kdo zaplatí
v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 původní
dluh vůči městu ( jistinu) a paušální poplatek na
exekuci ve výši 907,50 Kč, odpustí se mu zbytek
dluhu. Dlužník však nesmí být v insolvenci.
Jak postupovat:
1. Oslovit soudního exekutora, který vymáhání dluhu řeší. Město Chodov spolupracuje s Mgr.
Ing. Jiřím Proškem, Plzeň-město, jehož kancelář
je možno kontaktovat v pondělí–pátek v době
od 08.00 – 14.00 na tel. 377 464 009, popř.
prostřednictvím e-mailu: info@exekutors.cz.
Zde povinný zjistí výši dluhu a kolik je potřeba
uhradit.

2. Dlužník musí výslovně uvést, že chce využít
institut „Milostivého léta“, a požádat exekutora,
aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část
druhá, článek IV, bod 25.
3. Vzhledem k tomu, že se jedná výhradně
o vztah mezi dlužníkem a exekutorem, nemá
význam v této záležitosti oslovovat úředníky
městského úřadu. Město nemá k dispozici žádné
prostředky, jak „Milostivé léto“ ovlivnit.
„Milostivé léto“ se týká i dluhů vůči Bytservisu
Chodov, s. r. o., jehož vlastníkem je město Chodov. Tato organizace však využívá služby i jiných
exekutorských kanceláří, proto by se měl dlužník
u nich nejdříve dotázat, kterého exekutora oslovit, a poté může také postupovat dle výše uvedeného bodu č. 2.
„Milostivé léto“ se nevztahuje na peněžité tresty, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení,
na náhrady škody za spáchanou trestnou činnost
a dále na pohledávky na výživném nebo na pohledávky náhrad škody na zdraví.
Dlužníkům, kteří tuto velmi výjimečnou oddlužovací akci nevyužijí, zůstává dluh nadále ve
stejné výši, včetně nákladů na exekuční řízení,
a jejich dluh bude nadále vymáhán prostřednictvím exekuce.

Ing. Vladislava Rejhová, úsek vymáhání
pohledávek

Chodov si opět připomene
válečné veterány

Den válečných veteránů si tradičně připomene
Chodov. Pietní akt za přítomnosti vedení města
a dalších hostů se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu v městském parku u Památníku obětem válek.
Začátek je v 11 hodin.
Vedení města na pietní akt zve všechny obyvatele Chodova. 
(mák)

Zprávy z města

Koho letos volili Chodováci?
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Přestože se při otevření volebních místností tvořily fronty, volební účast byla v Chodově tradičně slabá a zaostávala
za celorepublikovým průměrem. 
|Foto: Martin Polák

Vítězem říjnových voleb do Poslanecké sněmovny se v Chodově opět stalo hnutí ANO
2011. Oproti volbám v roce 2017 však ztratilo
zhruba tři procenta.
Ve městě ho podpořilo 1 825 obyvatel, což je
34,62 % voličů. Druhá skončila koalice SPOLU
(ODS, TOP 09, KUD-ČSL) s 17,22 procenta, hlas
jí tak dalo 908 Chodováků.
Prakticky stejný výsledek jako při posledních
parlamentních volbách zopakovala SPD Tomia Okamury. Jeho stranu volilo 779 lidí, tedy
14,78 % voličů.
Koalice Pirátů a STAN přesvědčila 668 voličů
a získala tak 12,67 % platných hlasů.
V poslaneckých lavicích by Chodováci rádi
viděli také kandidáty PŘÍSAHY Roberta Šlachty, odevzdali jim 307 hlasů, které stačily na
5,82 %. V celorepublikovém měřítku však Šlachtovo hnutí neuspělo.
Výrazný propad opět zaznamenaly v Chodově tradiční levicové strany ČSSD (4,04 %)
a KSČM (2,78 %) a nepřekročily ani pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.
Volební účast ve městě byla slabá a zaostávala za průměrem ČR, který činil 65,43 %.

V Chodově tak využilo možnost volit 50,66 %
oprávněných voličů (celkový počet 10 493).
I tak byla účast přibližně o pět procent vyšší
než v roce 2017.
Karlovarský kraj bude ve Sněmovně zastoupen pěti poslanci. Dva bude mít ANO (Jana
Mračková Vildumetzová, Renata Oulehlová)
a po jednom STAN (Jan Kuchař), SPOLU (Jan
Bureš) a SPD (Karla Maříková). 
(mák)

Starou lávku čeká demolice

Cyklisté a pěší turisté se budou muset po řadu
měsíců obejít bez frekventované dřevěné lávky
přes Ohři ve Starém Sedle. Lávku, která napojuje
cyklotrasu č. 2030 na páteřní cyklostezku č. 6 podél řeky, čeká demolice.
„Dnem 1. listopadu 2021 bude lávka uzavřena. Jelikož je hojně využívanou spojnicí turisty
i cyklisty, je z hlediska bezpečnosti nutností ji nahradit novou. Ta by měla začít sloužit nejpozději
v srpnu roku 2022,“ informoval obyvatele okolních obcí a měst starosta Starého Sedla Miroslav
Toncar. 
(mák)

Kulturní
servis
6
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Otázka měsíce

Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova
Někteří
lidé
už mají v těchto
dnech nárok na
třetí
takzvanou
posilující
dávku
očkování.
Bude
v Chodově opět
otevřené očkovací
místo, jako tomu
bylo před několik

měsíci?
Ve spolupráci s Karlovarskou krajskou
nemocnicí se podařilo v Chodově znovuotevřít očkovací centrum v Galerii U Vavřince. Máme z tohoto kroku všichni obrovskou
radost, jelikož umožní všem občanům nejen z našeho města, ale i z přilehlého okolí
nechat se naočkovat třetí, posilující dávkou
proti nemoci covid-19.
Po jarním provozu bylo očkovací místo
zakonzervováno a nyní se ukazuje, že to
byl prozíravý krok. Pro třetí dávku si mohou zájemci dojít v pondělí či ve středu,
od 13.00 do 17.00. Očkovat se nebude ve
středu 17.11. Jelikož na jaře bylo nejvíce lidí
naočkováno vakcínou Moderna, bude se
touto vakcínou v Chodově očkovat i nadále. Dle výpovědí odborníků je možné
přeočkovat Modernou jakoukoliv podanou
vakcínu proti nemoci covid-19. Využijte
prosím opět rezervační systém na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://registrace.mzcr.cz/ a z nabídky
očkovacích center vyberte místo Sokolov
Infocentrum Chodov. V případě jakýchkoliv
dotazů se neváhejte obracet na čísla 352
352 260 nebo 352 352 122. V očkovacím
centru se na Vás těší sehraný kolektiv dobrovolníků, který Vám velmi ochotně pomůže s očkováním. Neváhejte a přijďte se
přeočkovat třetí dávkou.
(mák)

Zavzpomínejme na zemřelé

Milí Chodováci, vážení přátelé, zastavme se na
okamžik v uspěchané době. Podzimní čas barvícího se padajícího listí nám přináší období, ve
kterém s láskou vzpomínáme na všechny, kdo
nás vychovali a odevzdali nám kulturu života.
A dnes již nejsou mezi námi.

Už mnohokrát jsem slyšel, že vyspělost kultury se pozná podle našeho vztahu k zemřelým.
Nezapomínejme proto na naše zesnulé. Zamysleme se nad nápisem, který zdobí brány mnoha
hřbitovů: „Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my,
budete i vy!“ Tento nádherný citát se objevuje
na mnoha místech a vždy mě osloví. Vyloženě
na mě křičí - Brzdi, človíčku, brzdi! Pořád někam
spěcháme, za něčím se ženeme, řítíme se stále
vpřed a často zapomínáme mít radost ze života.
Protože nám na to už prostě nezbývá čas.
Věnujme našim zemřelým malou vzpomínku při procházce hřbitovem, zapalme plamínek
svíčky a možná jim i řekněme to, co jsme nestihli
za jejich pozemského života. Věnujme jim svůj
čas a nespěchejme, zavzpomínejme, poděkujme
za výchovu, poprosme o pomoc a radu. A popřejme jim klidný život věčný.
I církev slaví tyto dny s velkou úctou, vzpomíná
na zemřelé a prosí za ně v modlitbách. Kdo by
se chtěl připojit ke společné modlitbě za všechny
zemřelé, toho srdečně zvu v neděli 31. 10. od 17
hodin k centrálnímu kříži našeho hřbitova.

P. Bystrík Feranec, administrátor
Římskokatolické farnosti Chodov

V parku svítí nové lampy

Instalace nového veřejného osvětlení, které
v minulých dnech osadili pracovníci CHOTESu,
definitivně ukončila loňskou rozsáhlou revitalizaci
plochy před Kulturním a společenským střediskem.
Osm nových lamp na okraji parku na náměstí ČSM je součástí projektu, při kterém byl nahrazen dosluhující asfaltový povrch za betonovou dlažbu. Město výhledově plánuje výměnu
i zbývajícího osvětlení, jež lemuje páteřní cestu
parkem. Dokončena je rovněž oprava schodiště
u bývalého obchodního domu u KASSu. Také
tyto práce patřily k plánované úpravě prostranství před kulturním střediskem.(mák)

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.

Zprávy z města
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Senioři slavili svůj svátek

Mezinárodní den seniorů si připomněli dříve narození také v Chodově. V rámci projektu Senior pas se v Kulturním
a společenském středisku konal v závěru září Den seniorů, nad kterým převzal záštitu hejtman Karlovarského kraje Petr
Kulhánek. Na návštěvníky čekal kulturní program a malé občerstvení. Součástí akce byla také zdravotně preventivní
část s možností nechat si například změřit krevní tlak a cukr. 
|Foto: Martin Polák

Slza přivezla porci muziky

Česká popová stálice Slza se představila minulý měsíc v Chodově. V Kulturním a společenském středisku v rámci
podzimního turné předvedla, že řadu hudebních ocenění nezískala náhodou. Více než hodinový koncert tak potěšil
fanoušky nejen z Chodova, ale i z okolí. 
|Foto: Martin Polák
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v listopadu

Zahrada se v listopadu již ukládá k zimnímu spánku, listí už téměř opadalo, ale drobné ovoce, na které jsme zapomněli, tam ještě
zůstalo. Necháme ho na stromech, protože
ptáci se o ně postarají a navykneme je tak
na přítomnost na naší zahradě. Nesmíme ale
zapomenout, že sice teď ještě mají co sbírat,
ale když k nám budou ptáci létat i v zimě,
až sníh vše úplně přikryje, musíme jim něco
k snědku z domova přinést, oni nám to příští
rok bohatě vrátí.
Práce na zahradě ale pro správného zahrádkáře nekončí, zopakujeme si ještě pár
bodů, které se nemění - je třeba sklidit kořenovou zeleninu, zrýt a pohnojit neosázené
záhony, shrabat opadané listí, trvalky přikrýt
chvojím. Pokud nemrzne, zasejeme salát,
ředkvičky nebo karotku pro jarní sklizeň.
Přikrytí trvalek a skalek chvojím má velkou
výhodu a používáme hlavně smrkové chvojí, které rostliny ochrání před mrazem, propouští potřebnou vláhu a hlavně jím proudí
vzduch. Zabrání se tím vzniku plísní a tento
materiál je vhodnější než seno a sláma, kterou také někteří zahrádkáři používají. V žádném případě nepoužíváme jako přikrývku
chvojí z jalovců, protože pro některé rostliny
je jalovec jedovatý a příliš hustý.
A ještě jedna rada našich předků. Shrabané listí můžeme dát na kompost, ale ke svému rozkladu potřebuje prosypat vápnem,
jinak se listy vlhkem slepí a jejich rozklad trvá
příliš dlouho. Všichni ale víme, že vápno do
kompostu nepatří, protože nám zničí všechny kultury, které v kompostu potřebujeme
a jsou pro něj prospěšné. Proto shrabané
listí dáváme v nějakém odlehlém koutě zahrady na hromadu, kterou postupně vápnem

prosypáváme. Vlhkost a vápno udělají práci
za nás a na jaře budeme mít krásnou listovku, kterou můžeme zarýt, a tím půdu i provápníme.
A ještě trochu o balkonech a truhlících muškáty a další kvetoucí balkonovky jsme
zazimovali, ale i v zimě mohou být truhlíky
krásné. Na jejich osázení použijeme konifery, vřesy, vřesovce, nebo rostliny s výraznými
červenými plody, například cesmínu, jeřáb
a hlohyni. Na balkoně dokáží přezimovat
i některé bylinky, nesmíme je ale zapomenout zalévat, protože truhlíky a podobné
nádoby v zimě snadněji promrzají. Je vhodné je obalit izolací, ale opravdu musíme dbát
o mírnou zálivku, aby substrát nevyschl. Je
známé, že rostliny v zimě většinou nevymrznou, ale uschnou.
V listopadu nesmíme zapomenout na zazimování zahradních jezírek. Mělčí úplně
vypustíme a do hlubších dáme svazky rákosu, které brání jejich úplnému zamrznutí
a umožní průniku vzduchu a odvětrávání
vznikajících plynů v případě, že máme v jezírku ryby, nebo vodní rostliny. Pokud nemáme rákos, postačí kus plovoucího polystyrénu, nebo plastové lahve. Obojí zabrání
i pnutí ledu, které by mohlo nádrž poškodit.
V listopadu je nejvhodnější čas, kdy přebytečnou vodu z vypouštěných jezírek nebo
sudů použijeme na dostatečné prolití kořenů
stromů, keřů a stálezelených rostlin, všechny
nám budou vděčné. Příprava na zimu je nekonečná, ale nikdo z nás neví, jaká vlastně
bude, tak bychom se měli snažit udělat vše
co nejlépe.
Pranostika:
•
Kvetou-li stromy v listopadu, sahá
zima až k létu.
•
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
•
Jaký listopad, takový březen.

zahrádkáři Chodov

Blahopřání

Dne 16. 10. 2021 oslavila 80. narozeniny
naše maminka, babička a prababička paní
Gisela Holinková z Chodova.
Všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přejí děti Standa a Věra
s rodinami.
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Obyvatelé města přispěli do sbírky

Žlutý kvítek nabízelo k prodeji také chodovské infocentrum.

Pětadvacátý ročník celorepublikové sbírky na
podporu boje proti rakovině se nevyhnul ani
Chodovu. Řada jeho obyvatel se tak koupí žlutého kvítku zapojila do boje proti této zákeřné
nemoci. V Karlovarském kraji se letos nabízelo
k prodeji celkem 12 400 kvítků. Prostředky získané z prodeje jdou letos na nádorovou prevenci,
zlepšení kvality života onkologických pacientů,
podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center. 
(mák)

Tréninková místa 2021

Šestá sezóna tréninkových míst realizovaných
RUBIKON Centrem v Chodově letos trvá od
června do prosince 2021. Do práce se zapojili celkem čtyři klienti s trestní minulostí. Za úkol
měli především úklid odpadků a údržbu zeleně.
Dostali možnost vyzkoušet si i práci s křovinořezem, ale hlavně získat nebo si obnovit své pracovní návyky v rámci tříměsíční praxe. Bude tak
pro ně snazší uplatnit se na volném trhu práce
a získat stabilní zaměstnání.
Letos jste naši partu mohli potkat při úklidu na
Bílé vodě, v Hrnčířské ulici, okolo potrubí u rybníka Bahňák, v lesíku v ulici U Koupaliště. Na některá místa jsme se museli vracet i opakovaně,
neboť se lokalita bohužel poměrně brzy opět

|Foto: Martin Polák

zaplnila odpadky. Klienti také sekali trávu kolem
garáží, prosekávali cesty u Bílé vody a na Železném dvoře.
Po konci tréninkového místa získali dva klienti
nové zaměstnání, jednomu klientovi jsme prodloužili smlouvu do konce roku.
Pracovní zakázky získáváme hlavně od města
Chodov, které s námi úzce spolupracuje a naši
činnost i finančně podporuje. Zájemci o informace týkající se činnosti RUBIKON Centra nás mohou navštívit na adrese Vítězná 624, Chodov.

Milan Roháč, manažer pobočky

Sport dostane více peněz

O rovných sto tisíc korun navýšil Chodov svou
podporu pro sportovní kluby a organizace pracující s dětmi a mládeží. Ty si tak budou moci
v příštím roce rozdělit 1,2 milionu korun.
Mezi příjemce zmíněných městských dotací tradičně patří například TJ Spartak Chodov, TJ Batesta
Chodov, ŠAK Chodov, BVC Chodov, karatisté, skauti
či hasiči.
Subjekty žádající o dotace mají v Chodově dohromady zhruba šest stovek mladých členů. Radnice mládežnický sport podporuje dlouhodobě, vidí
v tom, mimo jiné, jednu z účinných metod prevence kriminality. Návrhy rady města musí ještě schválit
zastupitelé na svém prosincovém jednání.  (mák)
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Rozhovor s Pavlínou Havlanovou, personální
manažerkou SUAS GROUP

Jaký je vztah tradiční Sokolovské uhelné
a SUAS GROUP?
Tradiční Sokolovská uhelná se dle celosvětového trendu postupně odkloňuje od těžby a energetického využití hnědého uhlí. Na tradici tak významné firmy a pozici největšího zaměstnavatele
v regionu, která sahá až do roku 1792, tak plynule navazuje nově založená sesterská společnost
SUAS GROUP, a. s.
Čím se nově založená SUAS GROUP zabývá?
V květnu tohoto roku jsme představili její čtyři hlavní oblasti podnikání. I nadále se věnujeme
energetice, která je celospolečensky na prahu
rychlých změn, chystáme zde změny v oblastech
výroby tepla a elektrické energie pro náš kraj.
Hledáme cesty, jak nejlépe nahradit uhlí. Chceme
budovat moderní fotovoltaické elektrárny, záložní zdroje, připravujeme projekty na energetické
využití odpadů nebo výraznou proměnu jezera
Medard.

A ty další oblasti, ve kterých skupina SUAS
GROUP podniká?
Všechny oblasti, ve kterých podnikáme, jsou
velmi úzce propojené s transformací Sokolovska a celého Karlovarského kraje. Naše divize
Ecology se zabývá oběhovým hospodářstvím,
recyklací odpadu, to jsou oblasti, ve kterých je
velký potenciál. Karlovarský kraj vytvoří ročně 60
tisíc tun komunálního odpadu, se kterým se dá
v moderní energetice dál pracovat. Mezi naše
další divize pak patří stavebnictví, SUAS GROUP
je největším vlastníkem pozemků v Karlovarském
kraji a chceme je využít pro výstavbu buď obytných částí, nebo částí pro průmysl a logistiku.
Tradičně se věnujeme i strojírenství. Podle mě
nejkrásnějším projektem je zmíněná revitalizace
okolí jezera Medard, které vzniklo zatopením
původního lomu. Prostřednictvím naší stavební
divize a spolu s investory tu chceme vybudovat
nejen vyhledávanou rekreační oblast se vším, co
k ní patří, ale též kompletní zázemí pro trvalé bydlení a pro služby denní potřeby. Na to se osobně s mojí rodinou velmi těšíme. Volnočasových
prostor není nikdy dost. Sokolovsko se tak může
stát zajímavou lokalitou pro začínající rodiny, tím
spíše pokud se nám povede propojit kvalitní životní styl se zajímavým pracovním uplatněním.
Jak se vám osobně v SUAS GROUP pracuje?
Já ve firmě pracuji už více než 20 let. Nemohu
si stěžovat. Samozřejmě, každý den přinese něco
nového k řešení, ale v principu mne ta práce
velmi naplňuje a jsem hrdá na to, že mohu své
zkušenosti z personalistiky a ze sociologie uplatňovat právě zde. Z pozice personální šéfky je to
velká výzva, protože v našem kraji, a zejména
pak na Sokolovsku se potýkáme s odlivem potenciálních zaměstnanců do jiných krajů.
A jaké uplatnění u vás tedy mohou zaměstnanci najít?
Jak jsem již uvedla, jsme velká firma, jsme aktivní v moderní energetice a v průmyslu. Práci
u nás najdou lidé, kteří chtějí pracovat v provozech, například strojní mechanici/zámečníci,
elektrikáři, obraběči, automechanici – jsou to lidi
s tzv. „černým řemeslem“. Ale chci tu vyzdvihnout,
že hledáme uchazeče i na kancelářské pozice do
centrální kanceláře v Sokolově. Například v těchto měsících jsme obsadili pozici firemní právničky,
obchodního ředitele, rozšiřujeme kapacity mého
personálního oddělení, rozšiřujeme tým v oblasti
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marketingu, posílili jsme také například tým PR
a Komunikace.
Máte také pozice pro absolventy?
Ano. V personální politice máme jako jednu
z priorit diverzitu. Sázíme na diverzní týmy, kdy
seniorní pracovníci spolupracují s těmi, kteří jsou
ještě studenti nebo jsou krátce po škole. Možná
byste se divili, kolik v naší, ač průmyslové, firmě
pracuje žen.
Rozvíjíme a zkvalitňujeme spolupráci i se školami, vyzdvihla bych tu například trvalou a dlouhodobou spolupráci s ISŠTE Sokolov a jejího
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pana ředitele Pavla Januse. Společně se zabýváme tím, jak podpořit školství a vzdělávání v celém
regionu, protože v blízké budoucnosti zde bude
velká poptávka po technicky a ekologicky vzdělaných lidech, kteří tu zatím nejsou.
Co byste jako zástupce SUAS GROUP potenciálním uchazečům o práci u vás vzkázala?
Ráda bych potenciálním uchazečům prostřednictvím vašich novin vzkázala: pojďte k nám,
přijďte se podívat, jaké uplatnění a možnost kariérního růstu tu najdete. Zůstaňte v našem regionu a pojďme ho společně rozvíjet. 
(PI)

Preventisté seniory obdarovali preventivními dárky

Každým rokem je datum 1. října Mezinárodním dnem seniorů a kdy jindy myslet na bezpečí
a pomoc této ohrožené a zranitelné skupině obyvatel než právě v tento den?
V prvním říjnovém týdnu při oslavách Mezinárodního dne seniorů se preventisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zúčastnili preventivní akce
zaměřené na seniory. Během té navštívili několik obchodních center po celém Karlovarském
kraji. Cílem bylo varovat seniory před možnými podvodníky a upozornit je na možná rizika
s tím spojená. Preventisté se snažili seniorům předat co nejvíce potřebných a důležitých informací
spojených s nakupováním v obchodních centrech, ale také seniorům předali obecné informace
o prevenci kriminality.
Oslovení senioři od preventistů dostali i drobné dárky, jako například nákupní tašky s reflexními prvky, reflexní pásky, žetony do nákupních košíků, pouzdra na léky, kapesní lupy, ochranná
pouzdra na platební karty nebo také letáčky, na kterých mohli najít několik dalších důležitých
preventivních rad.
Celorepubliková preventivní akce zaměřená na seniory proběhla již začátkem měsíce října
2021, přesto nadále chceme upozorňovat tuto ohroženou skupinu obyvatel, kterým chceme
poskytnout veškeré důležité rady a informace o prevenci kriminality uvedené níže, které by měli
znát.
Důležité rady a informace, které byste měli znát:
- Nikdy neotvírejte vchodové dveře, aniž byste se přesvědčili, kdo za nimi stojí.
- Do bytu si vpusťte jen ty lidi, které důvěryhodně znáte.
- To, že Vás někdo osloví jménem, neznamená, že Vás zná.
- Mějte důležitá telefonní čísla poblíž telefonu na dobře viditelném místě.
- Nenoste u sebe větší množství peněz. Před nikým se penězi ani majetkem nechlubte.
- Nikomu, koho neznáte, peníze nikdy nepůjčujte.
- Nenechávejte své cennosti a doklady bez dohledu.
- Svoji tašku mějte stále uzavřenou a například při nákupu buďte více ostražití.
- Tašku, kde máte cennosti (např. peněženku, mobil apod.), nikdy nikam neodkládejte.
- Nikomu neposkytujte své osobní informace (telefonní číslo, rodné číslo, datum narození atd.).
- Chraňte si své platební prostředky (nikomu neposkytujte svůj PIN kód k platební kartě).
Výše uvedené rady a informace ochrání nejen Vás, ale také Váš majetek. Buďte obezřetní. Dávejte pozor. V případě, že se i Vy stanete obětí protiprávního jednání, nemějte strach a tuto věc
okamžitě oznamte na Vám nejbližší policejní služebnu.
Preventivní akce zaměřené na seniory budou formou přednášek probíhat v tomto roce nadále.
Pokud máte v rámci seniorských spolků zájem o tuto přednáškovou činnost, neváhejte kontaktovat oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje na e-mailové
adrese krpk.tisk@pcr.cz.
prap. Jan Bílek, kpt. Bc. Zuzana Týřová

Zprávy z města
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V druhé polovině září proběhla v tělocvičně beseda pro žáky 3. až 7. ročníků ZŠ Školní od organizace Trilopark. Žáci
se na třech stanovištích seznámili s prací paleontologů. Pomocí štětců odkryli maketu kostry dinosaura, vytvořili si odlitek zkamenělého živočicha a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o životě v druhohorách. Velkým potěšením
pro všechny byly vlastnoručně vyrobené odlitky, které si žáci vybarvili při hodinách výtvarné výchovy a odnesli si je
domů.
|Text a foto : Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Školní ulice
V září jsme přihlásili do akce T-Mobile Olympijský běh 1.-5. třídu naší školy. Uspořádali jsme
jej 27. 9. 2021 na hřišti Školního atletického klubu
v Chodově. Celé naše sportování bylo v duchu
5 olympijských kruhů – vytrvalost, síla, odvaha,
rychlost a čestnost, se kterými jsme děti seznámili.
Děti měřily síly ve vytrvalostním běhu, hodu
do dálky, štafetovém trojskoku, přenášení krabic
a hodu na cíl. Počasí nám přálo, bylo celkem teplo a nepršelo. Děti nás odměnily radostí z pohybu
a svým úsměvem.
Mgr. Marcela Kotousová

ZŠ Nejdecká ulice
Přípravka zahájila úspěšně

V letošním školním roce se lavice naší školy
opět zaplnily nejen žáky v běžných třídách, ale
také novými dětmi v přípravné třídě. Počáteční
adaptace na školní prostředí proběhla úspěšně,

a tak se děti postupně zapojují i do různých vzdělávacích aktivit. Krásné počasí umožnilo vycházky
do přírody, kde se předškoláci mohli naučit spoustu zajímavých věcí, znalostí a dovedností. Zpívají,
tančí, učí se různá říkadla, věnují se grafomotorice,
cvičí, poznávají písmenka a mnoho dalšího. Třída
je plná smíchu, který všechny tyto aktivity doprovází. Nezbývá si tedy přát nic jiného, než aby radost z poznávání vydržela i v dalších měsících.
Mgr. Helena Kalfářová

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

Poznávali jsme les

Ve čtvrtek 14. září se žáci sedmého a osmého
ročníku vypravili v rámci projektového vyučování
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na exkurzi zaměřenou na lesní pedagogiku.
Zamířili jsme do Doupovských hor, kde pro nás
lektorka z Vojenských lesů ČR měla připraveno
nejen zajímavé povídání o lese, ale také řadu
aktivit, které s činností a prací v lese souvisí. Za
klasického podzimního počasí jsme si vyslechli několik informací o důležitosti ochrany lesa,
přírody i zvířat, která zde žijí. Také už děti vědí,
jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem, a naučily se jejich pozdrav. Zjistily, jaké činnosti a práce se v lese provádí, kdy je která z nich důležitá.
Na závěr této části se žáci pokusili na kreslených
tabulkách jednotlivé činnosti uspořádat v pořadí, ve kterém se v průběhu roku uskutečňují. Po
nejčastější svačině lesníků, tedy špekáčcích s hořčicí a chlebem, následovala druhá část exkurze
- praktické činnosti.
V té se žáci seznámili nejen s druhy označování stromů, ale vyzkoušeli si i způsoby přenášení
pokácených kmenů. Provedli v určité části lesa
ochranu malých stromků proti okusu zvěří. Viděli kaliště divokých prasat a snažili se rozpoznat
stopy zvířat.

vznikem lázeňské léčby a architekturou Karlových Varů až po historii mezinárodního filmového
festivalu.
Dále pak s přírodou a historií regionu od nejstarších dob, těžbou rud, cínařstvím a výrobou
skla a porcelánu.

Mgr. Jana Veselá, třídní učitelka 7. A

Domů jsme se sice vraceli prokřehlí a zablácení, ale s mnoha novými poznatky a spokojeni ze
zajímavě prožitého dne.  Mgr. Pavel Nováček

Nabídka volného pracovního místa

ZŠ J. A. Komenského
Návštěva muzea v Karlových Varech

Dne 24. 9. 2021 se žáci 7. A vypravili na exkurzi
do karlovarského muzea, které je dnes moderním informačním a badatelským centrem pro
dokumentaci karlovarského lázeňství a historicko-stavebních památek Karlovarska.
Muzeum je multimediální, nechybí v něm doplňující projekce, nahrávky, dotykové obrazovky
a kvízy.
Žáci se seznámili s Vřídlem, založením lázní,

Prohlídka památek Chodova

Ve středu 29. září se děti ze 3. A vydaly na prohlídku historických památek našeho města spolu
s historikem Chodova panem M. Bělohlávkem.
Nejdříve si děti velmi důkladně prohlédly kostel, o kterém jim pan Bělohlávek vyprávěl všechny zajímavosti – o oltářích, zvonech, obrazech,
sochách i varhanách.
Když byly zodpovězeny i všechny dotazy, přesunuli jsme se před kostel, kde se děti dozvěděly
více o dalších památkách našeho města. Po návratu do školy jsme si povídali o všem, co nového
jsme se dozvěděli.
Prohlídka tedy splnila svůj účel a jsme moc
rádi, že nám pan Bělohlávek věnoval svůj čas.

Mgr. Alena Bártová, třídní učitelka 3. A
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.

Soutěž ve sběru kaštanů

Je tu opět podzim a s ním přichází tradiční
soutěž tříd 1. stupně ve sběru kaštanů. Kaštany
vybírá pan školník každou středu od 15.00 do
16.00 u vchodu na školní hřiště. Ceny pro žáky
připravuje myslivecké sdružení Rysy, kam nasbírané kaštany poputují.

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Zprávy z města
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ZŠ Husova ulice
Říjen plný akcí

Měsíc říjen byl v naší škole plný akcí. V rámci
projektu Šablony II se žáci 2.-9. ročníku účastnili „Projektového dne mimo školu“ a navštívili
Techmania Science Center v Plzni.
Další vzdělávací akcí EVVO byla exkurze do
CEVOH Černošín. Zúčastnili se jí žáci 7. a 9.
ročníku. Seznámili se s nutností třídění odpadu a na dotřiďovací lince viděli, co všechno se
musí z odpadu dodatečně oddělit.
A v neposlední řadě se žáci 4. a 5. ročníku
účastnili ve spolupráci s DDM „Bludiště“ Chodov projektu „Děti šetří přírodu“. Cílem projektu bylo seznámit děti se způsoby třídění,
likvidace a ukládání odpadů. Projekt je také
zaměřen na znečišťování a čištění vody. Společně s lektorkou ČSOP Stanislavou Volkovou
zamířili žáci do sběrného dvora v Chodově,
zašli do čistírny odpadních vod a poté odjeli
na skládku Sater.
A aby toho nebylo málo, žáci 9. ročníku pokračují v projektu IKAP II a počátkem měsíce
vyrazili na „Technicko-řemeslný den pro žáky
ZŠ“.

Prvňáčci v knihovně

Také naši prvňáčci měli svou akci. Přes celý
Chodov vyrazili do městské knihovny, kde pro
ně byla připravena beseda na téma „Poprvé
v knihovně“.
Zde se seznámili s provozem knihovny,
prohlédli si plno knížek, zhlédli pohádku
a odpovídali na všetečné otázky pana knihovníka a paní knihovnice. Beseda se moc líbila
a paní učitelka všechny žáčky moc chválila.

Nabídka pracovního místa

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

Aktuality z Chodova
sledujte na
www.mestochodov.cz

Městská policie Chodov
Střípky z policejních svodek

Velmi překvapena byla žena po příchodu
do svého bytu, když nejprve zjistila, že zámek
u vstupních dveří nemá zamčený, i když si byla
skoro jista, že při odchodu do zaměstnání zamykala. Hned po vstupu na chodbu bytu uslyšela pohodové pískání písničkového rytmu z koupelny,
kde tekla voda do vany, a při vstupu do koupelny
zjistila, že se u ní v bytě koupe ve vaně její bývalý
přítel, se kterým se již rozešla. Jiného mínění však
byl její přítel, který společně koupený byt stále považoval za společný, i přes důvod rozchodu, který se uskutečnil před několika měsíci, kdy z bytu
odešel a zřejmě si i ponechal kopii klíče. Zřejmě ke
vzájemné dohodě nevedlo ani opakované vypouštění vany a napouštění ledovou vodou, či přivolání policejní hlídky, muž trval na tom, že se jedná
stále o společně nabytý majetek, a tudíž zde má
také užívací právo, a klíče si do doby vypořádání
majetku ponechá. Občanskoprávní spor tak bude
muset nakonec rozhodnout až soud.
Ve veliké drama se změnilo poklidné nedělní odpoledne na pěší zóně, kdy se u výpůjční
knihovničky posadil na obrubník muž s nožem
v ruce, který si přiložil ke krku a začal si s ním na
krku vytvářet pořezová poranění, kdy rozrušeně
vykřikoval, ať se k němu nikdo nepřibližuje, jinak
spáchá sebevraždu. Na místo byl ihned zaměřen
kamerový systém města, který jednání muže monitoroval, a byl vyhlášen krizový výjezd policejních
složek a záchranné služby. Na místě probíhalo složité vyjednávání, kdy ve chvíli rizikového pohybu
muže s nožem v ruce ve směru přítomné lékařky
zdravotní pomoci byl policisty využit elektricky
zneschopňující taser, který muže krátce znehybnil,
a poté byl nešťastník zajištěn zasahujícími policisty.
S příchodem zimního počasí vyvstává místní
komunitě bezdomovců odvěký problém s přespáváním. Každý, kdo má zájem o nějakou pomoc,
byl osloven pracovníky neziskových organizací
i sociálního odboru města a pomoc mu byla nabídnuta. Nejen s přespáváním, ale i s ošacením,
jídlem, či jen nutnou hygienou. Kdo ji nevyužil,
setrvává dál na ulici, i s vědomím všech zdravotních následků. Bohužel i v řadách místních bezdomovců si takováto jejich rozhodnutí vybírají daň
nejkrutější, amputací končetin počínaje, zdravotními komplikacemi či smrtí konče. Přesto se tak
rozhodli, i třeba proto, že se dobře vyspí někde
po sklepních kójích, či v mezipatře neuzamčených
vchodů panelových domů, nebo vyžebrají nějaké
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Zásah u dopravní nehody na silnici D6.

peníze kolem nákupních středisek k aplikaci nějaké té látky do žíly, nebo k odchodu do alkoholového opojení.

Ochrana rekreačních objektů

Tak už se nám blíží zase zima a s ní i možné
riziko vloupání do chaty či zahradního domku
v zazimované zahradě kdesi na samotě nebo
v zahradní kolonii. Všemu by měl odpovídat určitý
stupeň zabezpečení. Drahé věci si raději odvezte
do městského bytu. Chraňte svůj majetek.

Hledáme kolegu

Stále 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

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

Chodovští hasiči v září zasahovali 21x. Během
těchto událostí bylo 5 osob zachráněno, 9 osob
zraněno a předáno do péče zdravotníkům. Zásahů mimo území zřizovatele bylo celkem 8. Nepoplachové události na pokyn zřizovatele byly
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|Foto: HZS KVK stanice Sokolov

celkem tři. Ze zářijových událostí byly čtyři požáry (skládka komunálního odpadu v Činově, byt
v Sokolově, odpadkový koš u polikliniky, garáž ve
Staré Roli).
Čtyřikrát jednotka vyjížděla k dopravní nehodě
(nehoda osobního vozidla na střeše, D6, 1 zranění; nehoda 3 osobních vozidel na křižovatce Mírová-Jimlíkov, 3 zraněné osoby; na stejném místě
o dva dny později nehoda dodávky a osobního
vozidla, 1 zranění; nehoda motocyklu v Božičanech, 2 zranění). 5x se nouzově vstupovalo do
bytů z důvodu nebezpečí z prodlení (Vřesová 1 zranění, v Chodově v ulicích ČSO - 1 zranění,
Revoluční, Luční - 1 zranění, U Porcelánky - bez
zranění). Byl odstraněn obtížný hmyz v ulici Komenského. 1x byl zaznamenán planý poplach.
Byl proveden transport osoby do sanitního
vozidla v ulici Luční. 2x byl likvidován únik PHM
na komunikaci, v ulici U Porcelánky a na silnici
z Vřesové do Tatrovic. V rámci odborné přípravy
proběhla exkurze a výcvik ve výrobním objektu
KH Czechia. Proběhl také speciální výcvik jízdy
v terénu offroadové dráhy poblíž Vřesové s naší
čtyřkolkou a cisternou. Tímto děkujeme klubu
Team 4x4 Offroad Commanders za umožnění
výcviku. Bližší informace naleznete na www.sdhchodov.cz.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov

Historie
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Kameny zmizelých připomenou
další oběti holokaustu

Otto Schwabach v roce 1939.

Mezi dlažebními kostkami našeho města je
již položeno šestnáct kamenů zmizelých. Po
letošním 9. listopadu jich bude dvacet čtyři.
Letos si těmito malými pomníčky připomeneme
hned dvě rodiny. V ulici Dukelských hrdinů položíme šest kamenů v místě, kde stál činžovní dům
rodiny Wilhelma Schwabacha, a na chodovském
náměstí pak přibydou další kameny před obchodním domem Prior, kde připomenou další členy
rodiny Sommerovy.
Rozvětvenou rodinu Schwabachů založil obchodník Wilhelm Schwabach (1858-1941), pocházející z Teplic. Do Chodova se přistěhoval za
obchodem na počátku 90. let 19. století. To je
období, kdy naše město zažívalo velký hospodářský i demografický rozmach a stěhovaly se do
něj každý rok stovky lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. V roce 1893 se Wilhelm oženil, vzal si
Františku Schwarzovou (1873-1904), s kterou měl
šest dětí, jež se narodily již v Chodově. Rodina
tehdy žila v jednom z domů v tehdejší Hlavní ulici (dnešní ulice U Porcelánky). Měli malý obchod

Valerie Schwabachová. |Foto: archiv Miloše Bělohlávka

s potravinami a žili velmi spokojeně. Na společné
modlitby se scházeli společně s ostatními členy
židovské komunity v sále hotelu Chebský dvůr
v tehdejší Fenklově ulici.
V roce 1904 zemřela Františka Schwabachová
během porodu svého šestého dítěte a o rok později se Wilhelm znovu oženil. V té době nebylo
běžné a skoro ani představitelné, aby muž vychovával své děti sám. Bylo tedy společensky nutné
si co nejdříve po uplynutí ročního smutku najít
novou manželku. Wilhelm si vzal Elsu Steinovou
(1882-1944), která pocházela z Rakovníka. I to byl
možná důvod, proč se v domácnosti u Schwabachů hovořilo oběma jazyky. Víme totiž, že v dospělosti všechny děti plynně ovládaly češtinu
i němčinu. To bylo v židovských rodinách té doby
běžné, umožňovalo to obchodní kontakty v rámci
celých českých zemí.
V době první světové války rodina výrazným
způsobem pomáhala uprchlíkům z Haliče. Do
Chodova jich tehdy přišlo několik stovek. Šlo
velmi často o židovské uprchlíky prchající před

Historie
postupující frontou a přišli zcela bez prostředků.
Navíc pocházeli z jiného sociálního a kulturního
prostředí a bylo pro ně velmi složité najít zaměstnání a uplatnění. Wilhelm Schwabach organizoval ubytování v chodovských hotelech a fungoval
také jako styčná osoba pro všechny, kdo v Chodově hledali své příbuzné mezi uprchlíky. I proto se
zřejmě po roce 1918 stal jednou z nejvýraznějších
osobností chodovské židovské komunity společně
se svým přítelem Eduardem Kronbergerem. S tím
jej kromě víry pojil i podobný věk a oblast podnikání – oba měli obchody s potravinami a smíšeným zbožím. Někdy v té době rodina Schwabachova zakoupila velký činžovní dům poblíž školy
v tehdejší Fenklově ulici. Zde také provozovali svůj
obchod. Dnes na tom místě stojí vchod č. p. 838.
Wilhelmův syn Otto (1898-1943) se na konci
20. let šťastně oženil s mladou Valerií Neumannovou (1907-1943) z Karlových Varů. Mladí novomanželé převzali obchod a postupně se jim narodili dva synové – Bedřich (1930) a Kurt (1936).
Konec první republiky a rozmach nenávistné
ideologie nacismu bohužel ukončily toto šťastné
období celé široké rodiny.
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zavražděn během masakru v židovském ghettu
v městečku Izbica na východě Polska. Osud dalších členů rodiny – Wilhelm měl ještě tři dcery,
které se dožily dospělosti – je zatím neznámý.
Na místě, kde stával činžovní dům Schwabachových, bude letos položeno šest kamenů. Každý
z nich bude připomínat jednoho člena této rodiny.
Jde vlastně o malé válečné pomníky pro osoby,
které svůj vlastní hrob nemají. Stejně tak přibydou
další dva kameny na chodovském náměstí. Jeden
za Gretu Rosenbaumovou, rozenou Sommerovou
(1908-1944), a druhý za Editu Sommerovou (19131942). Na místě je již několik let kámen připomínající jejich matku Idu Sommerovou, takže alespoň
takto bude rodina opět pohromadě na místě, kde
prožili většinu svého života.

Z transportu přežil jediný člověk

Většina rodiny uprchla z Chodova hned krátce po obsazení pohraničí na počátku října
1938. Doma v Chodově zůstal jen starý Wilhelm
Schwabach, kterému tehdy bylo již 80 let, a jeho
žena Elsa. Syn Otto se svou rodinou uprchl do
Prahy, odkud se v následujícím roce zoufale pokoušel vycestovat do zahraničí. Bohužel, žádná
země v té době židovské uprchlíky již nepřijímala. V srpnu 1942 byla rodina transportována do
Terezína a o půl roku později byli zařazeni do
transportu do vyhlazovacího tábora. Transport
nesl označení Cq a vyjel z Terezína 20. ledna 1943.
Z dvou tisíc osob v transportu přežil válku jen
jediný člověk. Obchodník Otto Schwabach, jeho
žena Valerie, třináctiletý syn Bedřich i sedmiletý
Kurt byli zavražděni v plynové komoře krátce po
příjezdu do Osvětimi.
Wilhelm Schwabach byl přesídlen do židovského tábora pro přestárlé v Odeři u Hroznětína.
Zde bylo shromážděno několik stovek židovských
obyvatel regionu ve velmi vysokém věku. Ti zde
kvůli nedostatku péče a strašným podmínkám
umírali sešlostí věkem, vyčerpáním, ale i na nemoci, které se táborem šířily. Wilhelm Schwabach
zemřel 18. dubna 1941 a je zatím nejstarší známou
chodovskou obětí holokaustu. Když byl zavražděn, bylo mu 83 let. Wilhelmův nejstarší syn Josef Schwabach (1896-1942) byl v listopadu 1942

Žádost o cestovní pas.

Od konce druhé světové války uplynulo už
více než sedm desítek let, ale varovné memento holokaustu by pro nás mělo být věčné. Nezapomínejme, kam až může vést nenávist člověka
k člověku. Pojďte si společně s námi připomenout
chodovské oběti holokaustu. Pojďte si připomenout rodinu Schwabachovu a sestry Sommerovy.
Pietní akt se i letos, jako již tradičně, odehraje ve
výroční den Křišťálové noci. Zvu vás tedy srdečně 9. listopadu od 18.30 k domu č. p. 838 v ulici
Dukelských hrdinů, kde vzpomínková akce začne.

Miloš Bělohlávek, městský historik
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Komora vydala rybí nadílku

Stovky kilogramů ryb skončily v kádích po výlovu rybníka Komora na Kaskádě v Nové Roli. Rybáři už vylovili nejméně
osm rybníků, další je ještě čekají. Podle svých slov jsou spokojeni, a do revíru tak mohli vypustit kapry, štiky, cejny, líny
a další druhy ryb.
|Foto na straně Martin Polák
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ADVENTNÍ KONCERT
v kostele sv. Vavřince

26.11.2021 od 18 h
skupina ROHÁČI

vstupné 100 Kč

Informační servis
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11. 11. (čt) 20 h, 12. 11. (pá) 17 h, 13. 11. (so) 20 h,
19. 11. (pá) 20 h, 30. 11. (út) 20 h
109´/ Romant. komedie / ČR / MP /
R: Marta Ferencová / 130 Kč

4. 11. (čt) 20 h, 5. 11. (pá) 17 h, 6.-7. 11. (so-ne) 20 h,
13.11. (so) 17 h, 19.11. (pá) 17 h, 21.11. (ne) 20 h, 28.11. (ne) 17 h
157´/ Sci-fi / USA / MP12 / CZ / R: Chloé Zhao /
150 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

7. 11. (ne) 15 h, 20. 11. (so) 15 h

Myši patří do nebe

87´/ Animovaný / ČR / MP / R: Jan Bubeníček / 120/100 Kč

Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější myší na celém světě a vůbec
ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, ve skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se kolem jen mihne.
Jejím toužebným přáním je být stejně statečná jako její tatínek. Ten se dokázal s nasazením vlastního
života postavit děsivému lišákovi Tlamounovi, postrachu celého lesa. Boj sice nevyhrál, stal se ale
obdivovaným hrdinou myšího společenství. Šupito chce všem dokázat, že odvaha je dědičná.

18. 11. (čt) 20 h, 20.11. (so) 20 h, 21.11. (ne) 17 h, 26.11. (pá) 17 h

Krotitelé duchů: Odkaz

100´/ Sci-fi  / USA / MP / CZ / R: Jason Reitman / 130 Kč

Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu z původního příběhu Krotitelů
duchů. Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná matka se svými dvěma dětmi na
maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po
sobě zanechal jejich dědeček.

6. 11. (so) 15 h, 21. 11. (ne) 15 h

Rozbitý robot Ron

91´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Alessandro Carloni / 120/100 Kč

Snímek vypráví příběh trochu osamělého dvanáctiletého sedmáka Barneyho a Rona, jeho
nového chodícího, mluvícího a zcela digitálního přítele, který má být, alespoň podle reklamy, „nejlepší kamarád robot“. Avšak roztomilý robot Ron není úplně v pořádku a zdá se,
že je rozbitý. Na pozadí doby svázané sociálními sítěmi a prodchnuté digitálními vztahy
chlapec a robot prožívají nevšední a laskavé dobrodružství.

Informační servis

1.11. (po) 20 h
Halloween zabíjí
106´/ Horor / USA / MP15 / TIT / R: David G. Green
130 Kč
2. 11. (út) 20 h
Poslední souboj
152´/ Historický / USA / MP12 / TIT / R: Ridley Scott
130 Kč
3. 11. (st) 20 h, 6. 11. (so) 17 h
Venom 2: Carnage přichází 3D
98´/ Akční sci-fi / USA / MP12 / CZ / R: Andy Serkis
140 Kč
4. 11. (čt) 17 h
Karel
133´/ Dokument / ČR / MP / R: Olga Malířová Špátová
130 Kč
4.11. (čt) 20 h, 5.11. (pá) 17 h, 6.-7.11. (so-ne) 20 h
Eternals 3D
157´/ Sci-fi / USA / MP12 / CZ / R: Chloé Zhao
150 Kč
5. 11. (pá) 20 h
Zbožňovaný
98´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Petr Kolečko
130 Kč
6. 11. (so) 15 h
Rozbitý robot Ron
91´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Alessandro Carloni
120/100 Kč
7. 11. (ne) 15 h
Myši patří do nebe
87´/ Animovaný / ČR / MP / R: Jan Bubeníček
120/100 Kč
7.11. (ne) 17 h
Kurz manželské touhy
90´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Radek Bajgar
140 Kč
8. 11. (po) 20 h
Není čas zemřít
163´/ Akční / USA / MP15 / TIT / R: Cary Joji Fukunaga
140 Kč
9. 11. (út) 10 h - dopolední kino
Matky
95´/ Komedie / ČR / MP / R: Vojtěch Moravec
50 Kč
9. 11. (út) 20 h
Karel
133´/ Dokument / ČR / MP / R: Olga Malířová Špátová
130 Kč
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10. 11. (st) 20 h
Poslední souboj
152´/ Historický / USA / MP12 / TIT / R: Ridley Scott
120 Kč
11. 11. (čt) 17 h
Venom 2: Carnage přichází 3D
98´/ Akční sci-fi / USA / MP12 / CZ / R: Andy Serkis
140 Kč
11.11. (čt) 20 h, 12.11. (pá) 17 h, 13.11. (so) 20 h
Přání Ježíškovi
109´/ Romant. komedie / ČR / MP / R: Marta Ferencová
130 Kč
12. 11. (pá) 20 h
Duna 3D
155´/ Dobrudružný / USA / MP / CZ / R: Denis Villeneuve
130 Kč
13. 11. (so) 15 h
Addamsova rodina 2
90´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Greg Tiernan
130/110 Kč
13.11. (so) 17 h
Eternals 3D
157´/ Sci-fi / USA / MP12 / CZ / R: Chloé Zhao
150 Kč
14. 11. (ne) 15 h
Seal Team: Pár správných tuleňů
98´/ Animovaný / JAR / MP / CZ / R: Greig Cameron
120/100 Kč
14. 11. (ne) 17 h
Karel
133´/ Dokument / ČR / MP / R: Olga Malířová Špátová
130 Kč
14. 11. (ne) 20 h, 16. 11. (út) 20 h
Paroží
99´/ Horor / USA / MP15 / TIT / R: Scott Cooper
120 Kč
15. 11. (po) 19 h
One Knor Show
Stand-up comedy celovečerní představení Miloše Knora.
390 Kč
17. 11. (st) 20 h
Duna 3D
155´/ Dobrudružný / USA / MP / CZ / R: Denis Villeneuve
130 Kč
18. 11. (čt) 17 h
Zbožňovaný
98´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Petr Kolečko
130 Kč
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18. 11. (čt) 20 h, 20.11. (so) 20 h, 21.11. (ne) 17 h
Krotitelé duchů: Odkaz
100´/ Sci-fi / USA / MP / CZ / R: Jason Reitman
130 Kč
19.11. (pá) 17 h, 21.11. (ne) 20 h
Eternals 3D
157´/ Sci-fi / USA / MP12 / CZ / R: Chloé Zhao
150 Kč
19.11. (pá) 20 h
Přání Ježíškovi
109´/ Romant. komedie / ČR / MP / R: Marta Ferencová
130 Kč
20. 11. (so) 15 h
Myši patří do nebe
87´/ Animovaný / ČR / MP / R: Jan Bubeníček
120/100 Kč
20. 11. (so) 17 h
Láska na špičkách
90´/ Romantický / ČR / MP / R: Petr Zahrádka
120 Kč
21. 11. (ne) 15 h
Rozbitý robot Ron
91´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Alessandro Carloni
120/100 Kč
22.11. (po) 20 h
Někdo na druhé straně
87´/ Horor / SV / MP15 / TIT / R: Tord Danielsson
120 Kč
23.11. (út) 10 h - dopolední kino
Mstitel
96´/ Komedie / ČR / MP / R: Lucia Klein Svoboda
50 Kč
23.11. (út) 20 h
Zpráva
94´/ Válečný / ČR / MP 12 / R: Peter Bebjak
100 Kč
24.11. (st) 20 h
Není čas zemřít
163´/ Akční / USA / MP15 / TIT / R: Cary Joji Fukunaga
140 Kč
25. 11. (čt) 17 h
Venom 2: Carnage přichází 3D
98´/ Akční sci-fi / USA / MP12 / CZ / R: Andy Serkis
140 Kč
25. 11. (čt) 20 h, 27.11. (so) 17 h, 28.11. (ne) 20 h
Vánoční příběh
105´/ Komedie / ČR / MP / R: Irena Pavlásková
140 Kč

Informační servis
26.11. (pá) 17 h
Krotitelé duchů: Odkaz
100´/ Sci-fi / USA / MP / CZ / R: Jason Reitman
130 Kč
26. 11. (pá) 20 h
Karel
133´/ Dokument / ČR / MP / R: Olga Malířová Špátová
130 Kč
27.-28. 11. (so-ne) 15 h
Encanto
90´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Jared Bush
130/110 Kč
27. 11. (so) 20 h
Kurz manželské touhy
90´/ Komedie / ČR / MP12 / R: Radek Bajgar
140 Kč
28.11. (ne) 17 h
Eternals 3D
157´/ Sci-fi / USA / MP12 / CZ / R: Chloé Zhao
150 Kč
29. 11. (po) 20 h
Poslední noc v Soho
116´/ Horor / VB / MP12 / TIT / R: Edgar Wright
140 Kč
30.11. (út) 20 h
Přání Ježíškovi
109´/ Romant. komedie / ČR / MP / R: Marta Ferencová
140 Kč
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Informační servis
servis
Informační

TV Studio Chodov
2. 11. (út) až 5. 11. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

26. 11. (pá) 16 h
Zahájení adventu

Hudební vystoupení, stánkový prodej, rozsvícení vánoční
výzdoby

náměstí Staroměstská ul.

KINOMIX

26. 11. (pá) 18 h
Adventní koncert skupiny Roháči

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU

kostel sv. Vavřince

O aktuálních novinkách v kinech
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

9. 11. (út) až 12. 11. (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

Vstupné 100 Kč

27. 11. (so) 9 h
Život ve vodě (Akvatrhy)
společenský sál

VELKÁ
HARMONIKÁŘSKÁ
PŘEHLÍDKA

TV ZÁPAD

16. 11. (út) až 19. 11. (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

e kulturu

uj
dov podpor

Město Cho

č
ném -100 K

up
sleva na vst

23. 11. (út) až 26. 11. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce listopadu

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

KASS Chodov
13. 11. (so) 16 h
Velká harmonikářská přehlídka

Vystoupí: Jiří Homolka, Nikol Bukóciová, Čuprbaby z Prahy,
ŠLAPETO a další. Moderuje: Petr ČIMPERA. Vstupné 50 Kč

společenský sál

15. 11. (po) 19 h
One Knor Show

Celovečerní stand-up comedy, představení Miloše Knora.
Vstupné 390 Kč

kino Malá scéna

Vystoupí: Nikol Bukóciová, Čuprbaby z Prahy, Šlapeto a další
moderuje: Petr Čimpera

13. 11. 2021

KASS CHODOV, 16 h společenský sál

vstupné 150 Kč / předprodej: infocentrum Chodov, KASS Chodov, on-line: www.kasschodov.cz

Městská knihovna Chodov
11. 11. (čt) 18 h
Jazz v podkroví

ZUŠ Chodov
10.11. (st) 17 h
Podzimní žákovský koncert
koncertní sál ZUŠ Chodov
26.11. (pá) 16 h
Zahájení adventu

Vystoupení pěveckého sboru (p. uč. Boháčová) a kapely
Alison.

Staroměstská ul.
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DDM Bludiště Chodov
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.

6. 12. (po)
Mikulášská nadílka

Čert, anděl a Mikuláš předají dětem vaše balíčky. Trénujte
básničky a písničky.
Nutno zajistit předem časové vstupenky v kanceláři, denně
od 10 do 18 h, v pátek do 15 h. Vstupné 50 Kč za dítě

DDM Bludiště nabízí volná místa v kroužcích

Máte-li zájem o náplň pro volná odpoledne, můžeme vám
nabídnout ještě několik aktivit.

Florbal dívky (2009 a starší)
Karate (od 5 let)
Kopaná (od 5 let)
Volejbal (od 5 let)
Streetball (od 10 let)
Rybáři (od 8 let)
Rytmus senior (od 25 let)
Anglická konverzace (od 11 let)
Florbal elévové (2010–2012)
Šachy (od 5 let)
Videokroužek (od 12 let)
Deskové hry (od 6 do 15 let)
Dívčí klub (od 10 let) – pletení z pedigu, ruční
práce

Volná místa jsou i v některých dalších kroužcích z nabídky
na www.dddmchodov.cz. Přihlášky přijímáme v kanceláři.

Městská galerie v DDM Bludiště
22.-26. 11.
Dárečky pro radost

Chcete udělat radost sobě i vašim blízkým?
Přijďte na prodejní výstavu ručního tvoření. Najdete zde výrobky pro potěšení i k užitku… háčkované košíky, dekorace
do bytu, vánoční dekorace, náramky i další drobnosti.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9–12 a 14–17

2.-18. 11.
Šikovné ruce - Prodejní výstava Denního
centra Mateřídouška

Prodej vánočních dekorací, keramiky, mýdel, textilních doplňků, šperků, svíček a pestré palety dárků pro potěchu duše.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9–12 a 14–17

30. 11.-16. 12.
Surrealistické fotografie Jiřího Nárty
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9–12 a 14–17

Informační servis

Sport
3. 11. (st) 10 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Jenišov – Globus

10. 11. (st) 10 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Hory – Obora – Loket

18. 11. (čt) 10 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Bílá voda – Božičany

24. 11. (st) 10 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Osada – Nové Sedlo – Koupaliště Anna

6. 11. (so)
Velká cena Chodova ve stolním tenisu
krajský bodovací turnaj dospělých

Tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova 738
Pořádá SKST Chodov
7. 11. (ne)
Velká cena Chodova ve stolním tenisu
krajský bodovací turnaj mládeže kat. U15

Tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova 738
Pořádá SKST Chodov
13. 11. (so) 10 h a 14 h
První liga ve volejbale

kategorie kadetky, soupeř – SKV Ústí nad Labem

Tělocvična 2 ZŠ Chodov, Školní 697
Pořádá BVC Chodov

13. 11. (so) 9 h a 15 h
Skupina „A“ extraliga ve volejbale

kategorie juniorky, soupeři: Olymp Praha, Dukla Liberec,
TJ Ostrava a Madeta České Budějovice

Sportovní hala Chodov, Tyršova 1201

14. 11. (ne) 11 h a 17 h
Skupina „A“ extraliga ve volejbale

kategorie juniorky, soupeři: Olymp Praha, Dukla Liberec,
TJ Ostrava a Madeta České Budějovice

Sportovní hala Chodov, Tyršova 1201

17. 11. (st)
Okresní přebory jednotlivců (stolní tenis muži, ženy)
Tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova 738,
Pořádá SKST Chodov
20. – 21.11. (so-ne)
Český pohár starších žákyň skupina „B“ ve
volejbale
Sportovní hala Chodov, Tyršova 1201, BVC
Pořádá BVC Chodov
27. – 28.11. (so-ne)
Krajské kolo barevného minivolejbalu
Sportovní hala Chodov, Tyršova 1201
Pořádá BVC Chodov

Informační servis

STAND-UP COMEDY MILOŠE KNORA

ONE
KNOR
SHOW

15.11.2021
19:00 H

CHODOV

kino Malá scéna

vstupné 390 Kč
předprodej: kino Malá scéna, infocentrum Chodov
www.kasschodov.cz
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Atletika
Oslavy atletických výročí
Pro příznivce atletiky a chodovského sportu
vydal ŠAK Chodov publikaci 30 let ŠAKu a 70
let chodovské atletiky. Tuto publikaci plnou fotografií, textových vzpomínek na zrod, počátky
a historické události chodovské atletiky a tabulek představili atleti právě na Oblastních přeborech přípravek a při Chodovské tretře a Běhu
Smolnickým kopcem.

Symbolická cena této publikace na křídovém
papíře je 100 Kč. Především díky sponzorům,
kteří vydání této publikace podpořili finančním
příspěvkem (hnutí Místní HNHRM Chodov, Dinocommerce Chodov, účetní kancelář Karla
Matičky a Truhlářství Kopecký). Publikace bude
k dostání i v kanceláři DDM Bludiště.
Její prodej pak bude pokračovat i při oslavách atletických výročí, které proběhnou 6. 11.
od 18 h ve společenském domě U Kahanu ve
Vintířově. Cena vstupenky je 150 Kč, v ceně je i
společná večeře. Vstupenky můžete zakoupit v
kanceláři DDM u Mgr. Renáty Dočkalové. Možno objednat a uhradit přes internet.
Mistrovské soutěže
Družstvo juniorů se probojovalo na mistrovství Čech. V září v Pardubicích tak narazilo na
takové věhlasné oddíly, jako je Dukla a Slávie.
Bylo na co koukat, soupeři z takových oddílů
jsou opravdu zcela jinde. Nejblíže k finálovým
místům měl oštěpař Dominik Svoboda, který
výkonem 47,17 skončil těsně za postupovým
osmým místem, a štafeta 4× 100 m, která do-

běhla 6. v čase 45,06. Těsně za bodovanou
desítkou zůstal čtvrtkař Lukáš Volf v novém
osobním rekordu 52,55. Nové osobní rekordy si dokázal v závěru sezony vytvořit středotraťař Fabian Lochschmidt (800 m – 2:07,78,
1 500 – 4:49,90). Škoda že nás bylo jen devět
z možných 15. Na velkou marodnost doplatilo i družstvo mužů, které celý rok suverénně
kralovalo oblastním přeborům a postoupilo do
baráže o ligu do Kladna. I sem nás poté vlivem
marodky a zranění vyjelo jen 9 z 24. Bohužel
chyběli i ti, kteří v OMD dokázali dělat body za
přední umístění. I v devíti jsme se ovšem nedali
zadarmo. První body připsali kladiváři František
Janec a Martin Tonhauser. Finále a s ním body
pro družstvo přihodil Josef Terč na skoku dalekém a poté v nejkratším sprintu spolu s Vildou
Šmídlem bodovali v B finále na 100 m. Velmi
dobře si vedli koulaři a ve finále zabodovali
Franta Janec a Jan Jirovec. Ten odskakoval od
koule k výšce, kde také za svůj sezonní výkon
172 cm získal body za sedmé místo. Na čtyřstovce se opět blýskl Lukáš Volf a 4. nejlepším
časem připsal 7 bodů, bod přihodil i Pepa Terč.
Dominik Svoboda mezitím přidal 4 body za
výkon v oštěpu. Na trojskoku překvapil Lukáš
Volf, který po čtvrtce dokázal zmobilizovat síly
a skončil v osobáku 12,90 na místě druhém.
3 body za 8. místo přidal i Dominik Svoboda.
Další body přidali sprinteři na 200 m Lukáš Volf
na 2. místě a Vilda Šmídl na místě 8. 9 bodů za
druhé místo urvala štafeta 4× 100 (Ben Omar
Othmene – Vilda Šmídl – Lukáš Volf – Josef
Terč), která zaběhla druhý nejlepší čas v 30leté
historii ŠAKu Chodov, 44,73. Také na disku jsme
nezůstali bez bodů a Jan Jirovec zabodoval ze
4. a Martin Tonhauser z 8. místa. Závěrečný
bod si vyšel mezi dvacítkou chodců na 5 km
ve své chodecké premiéře Dominik Svoboda.
Suma sumárum jsme dokázali v konkurenci
11 oddílů, vítězů krajských oblastních přeborů
a sestupujících z II. ligy, vybojovat 7. místo a Lukáš Volf se stal s 25 body 4. nejvíce bodujícím
mužem ve 134hlavém startovním poli a zároMiloš Volek
veň nejlepším ŠAKalem. 

27

Sport

Florbal
Florbalové dorostenky doma zářily

Ani florbalová sezona dorostenek TJ Plamenu
Chodov na sebe nenechala dlouho čekat. Začala o týden později než u žen, 10. října 2021, a to
turnajem v chodovské hale. Oba trenéři, jak Lucie
Červenková, tak i Daniel Ševčík, nám před turnajem
sdělili: „Dorostenky jsou natěšeny na dnešní klání,
příprava nebyla snadná, vzhledem k velké marodce
hráček.“
V úvodním zápase proti FBŠ SLAVIA Plzeň se
dorostenky pokusily navázat na výbornou sezonu
2019/2020, kdy se staly vítězi ligové soutěže starších žákyň - skupina 1 pro Karlovarský a Plzeňský
kraj. Pro diváky na ochozech haly bylo toto utkání
sportovním zážitkem. Dorostenky do tohoto zápasu daly duši. Jak se říká, „oko nezůstalo suché“. Neuvěřitelně napínavý a vyrovnaný zápas byl otevřen
týmem Plzně vstřelením dvou branek a následným
závěrem týmu plameňaček, které srovnaly skóre
těsně před koncem zápasu. Krásný pětkový florbalový mač oba týmy zakončily po uplynutí čisté hrací
doby zaslouženě 4:4.

Na hráčky Plamenu čekalo v tento sportovní den
ještě jedno utkání, a to s týmem FBC ROKYCANY.
I tento zápas byl plný infarktových stavů, které vtahovaly diváka na hrací palubovku. Fanoušci Plamenu skandovali hesla jako: „Plamen, do toho“ nebo
„Chodov, jedemé“. To vše „nakopávalo“ naše dívky
k lepším výkonům. Po třech třetinách dorostenky
z Chodova porazily tým z Rokycan 4:1.
Výhra je opravdu zasloužená a tímto výsledkem
byla zakončena i spanilá nedělní jízda plameňaček.

2. liga žen – úvodní zápasy v Klatovech

Ve sportovní hale v Klatovech se 26.09.2021 konalo 1. kolo florbalového turnaje 2. ligy žen - skupina 1. Na místě nechyběl ani ženský tým TJ Plamen Chodov, který opět reprezentoval chodovský
florbal, pod vedením trenérů Marka Vaníčka, Lucie
Červenkové a Pavla Dawidka.
Do prvního zápasu se proti našim ženám postavily hráčky týmu SPORT CLUB Klatovy. Zápas to byl
velice vyrovnaný a napínavý již od prvních minut.
Nakonec se naše svěřenkyně nenechaly zaskočit a
zápas vyhrály 3:2, a získaly tak tři cenné body do
tabulky. Góly vstřelily: K. Baštářová, K. Geťková a D.
Marešová.
Druhý zápas byl pro naše ženy trošičku oříškem.
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FBC Rokycany je tým, nad kterým vždy naše hráčky
vyhrávaly již v žákyních i juniorkách. Zápas otevřela naše hráčka #99 - D. Marešová, a to vstřelením
první branky, právě když časomíra ukazovala 00:32.
Pak nastalo ze strany týmu Rokycan srovnání skóre
a následné vedení týmu Rokycan. Ženám z Plamenu se podařilo srovnat výsledek až v druhé části
zápasu, kdy hráčka #8 V. Baštářová lehce nahodila
míček na gólmanku, která střelu nezachytila, a byla
z toho vyrovnávací branka. I když plameňačky do
zápasu daly všechnu sílu, v zápase nakonec podlehly výsledkem 2:5.
„Musíme hráčky pochválit za svědomitý přístup,
je však potřeba se neustále zdokonalovat. V trénincích se musíme více zaměřit na vytrvalost a fyzickou zdatnost,“ shodli se po turnaji všichni trenéři
týmu TJ Plamen Chodov.

Pavel Dawidko

Turistika
Akce KČT Chodov

V letošním roce KČT Chodov má 50 let. Za tu
dobu uspořádal dost akcí pro veřejnost, jak pro
děti, tak i dospělé.
V době covidu jsme většinou chodili jen okolo Chodova, ale podnikli jsme i zájezd do Mostu
do kostela Nanebevzetí Panny Marie a na zámek
Stekník.
V současné době chodíme po výletech po
okolí, ale podíváme se i za hranice kraje. Byli
jsme na Mezinárodním srazu turistů ve Vsetíně,
i bájnou Lysou horu jsme vylezli, a teď v září
jsme byli v Čerčanech, kde jsme navštívili zámky
v okolí a absolvovali pochod Benešovské toulky,
kde jsme dostali pohár za velkou partu.
Naše parta seniorů se dále těší na nové zážitky z okolí, ale i na akce naplánované jinými kluby.

Růžena Štěpánková

Bojové sporty
Mistrovství světa! Jsme mistři světa
aneb sen, který se stal skutečností

Český tým pod vedením trenérů Václava Koláře,
Evžena Bubyra a Jaroslava Kalfáře vyrazil poslední
zářijový víkend na mistrovství světa do rakouského
Salzburgu. Tým byl složený ze zkušených reprezentantů Johnyho Koláře, Kryštofa Schwarze a
Matyáše Flídra, který si o nominaci řekl posledními
výsledky z domácích soutěží. Závodníci bojovali
v disciplíně kickboxing. Mistrovství světa po covid
pauze zaručovalo maximální účast bojovníků z celého světa a po registraci bylo přihlášeno více než
1 300 bojovníků z 26 zemí. První zkouškou bylo už
kontrolní vážení při registraci. Vše naštěstí dopadlo
na výbornou, naši závodníci udrželi své váhy a navážili. Začínali jsme hned v pátek 24. 9. a rovnou v
ringu. Johny Kolář nastoupil v královské disciplíně
K1 a v pozdních hodinách se probojoval až do semifinále, kde prohrál se srbským zápasníkem těsně 1:2 na body a bral první medaili mistrovství pro
náš tým, skvělý bronz. Druhý den, poznamenaný
těsnou porážkou z prvního dne, nabudil naše samuraje a v bojové náladě doslova vtrhli na tatami.
Postupně Matyáš, Kryštof i Johny válcovali své soupeře. Rozhodčí zvedali v každém zápase ruku jen
vítězným samurajům a první titul a pás světového
šampióna získal Matyáš Flídr v kategorii junioři -65
kg. V rychlém sledu získal druhý titul světového
šampióna a další pás Kryštof Schwarz v kategorii
starší žáci -50 kg a obrovský úspěch potvrdil nejzkušenější samuraj Johny Kolář, který přidal třetí
pás světového šampióna v kategorii junioři -70
kg. Sen pokračoval i v poslední disciplíně. Matyáš
přidal společně s Kryštofem bronz a Johny získal
kompletní sadu medailí ziskem stříbrné medaile.
Konečný počet medailí končí sedmičkou. Naši tři

Sport
bojovníci vybojovali 7 medailí ve 20 zápasech, ve
kterých nebyla nouze o tvrdé výměny, které rozhodly o konečném úspěchu. Soupeři z Německa,
Rakouska, Srbska, Turecka i Holandska byli poraženi. Samurajové nevzdali žádný zápas a sen se
stal skutečností, sen, za kterým stojí hodiny poctivé
a tvrdé přípravy v době, kdy podmínky k tréninku
nebyly ideální. Příprava v horských podmínkách,
ale i finální příprava za podpory samurai týmu
v SAMURAI gymu. Tímto děkujeme všem sparingpartnerům za pomoc v přípravě, děkujeme Pavlíně Schwarzové, která se stala nedílnou součástí
týmu a zajistila organizační podporu na místě.
Děkujeme za podporu NSA, Karlovarskému kraji,
městu Chodov a městu Nejdek.
„Jsem samurai“ NÁBOR 2021-2022 pokračuje,
Samurai Fight Club - fb, instagram, tel. 604965358

Václav Kolář

Kata tým samurajů slavil úspěchy

V neděli 12. 9. se tři členové Samurai fight clubu Chodov zúčastnili krajského přeboru karate
v disciplíně kata. Náš malý tým na tomto turnaji
vybojoval pět medailí, z toho čtyři zlaté a jednu
stříbrnou. První zlatou vybojoval Tien Minh Nguyen Dinh. Další dvě zlaté medaile ze svých kategorií přidaly zkušené závodnice Kamila Hermanová a Veronika Dobiášová. Holky se spolu navíc
utkaly ve finále společné kategorie, kde poslední
zlatou vyhrála Kamča a na Verču zbyla „jen“ stříbrná medaile.
V sobotu 2. 10. se kata tým samurajů zúčastnil
mezinárodní soutěže Czech open ve sportovním
karate. Samurajové opět ukázali, že ani na této
prestižní soutěži nebudou jen do počtu a všichni si
ze svých kategorií odvezli medaile. Veronika Dobiášová startovala ve dvou kategoriích a obě suverénně vyhrála. Milým a nečekaným překvapením
bylo vítězství Kristýny Křížové. Kamila Hermanová
a Tien Minh Nguyen Dinh si na turnaji vybojovali
bronzové medaile. 
Jaroslav Kalfář

Champions team na krajském přeboru
a mistrovství světa WUKF

Po více než roční přestávce zaviněné pandemií mohl Champions team společně s karlovarským svazem karate konečně uspořádat ve dnech
11. a 12. 9. 2021 školení trenérů a rozhodčích
s následnou soutěží „krajský přebor mládeže“
v karate. V sobotu 11. 9. v prostorách Champions
teamu proběhlo školení rozhodčích a trenérů
s přezkoušením a praktickou ukázkou. Svoje poznatky mohli rozhodčí uplatnit hned následující
den 12. 9. při soutěži krajského přeboru v karate,
kterou Champions team uspořádal v tělocvičně
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3. ZŠ v Chodově. Soutěže se zúčastnilo 9 oddílů,
včetně chodovského karate klubu a Samurai fight
clubu Chodov, s celkovým počtem 61 závodníků.
Za Champions team bojovalo 18 závodníků a podařilo se jim vybojovat celkem 12 zlatých, 5 stříbrných a 10 bronzových medailí. Tím se stal Champions team nejlepším týmem v počtu vybojovaných
medailí.
Další soutěž, která na Champions team čekala, bylo mistrovství světa v rumunském městě
Cluj–Napoca. Tato světová soutěž proběhla ve
dnech 23. až 26. 9. za účasti 39 států a 56 týmů,
což reprezentovalo asi 3 000 startů.
Champions team se zúčastnil jako součást asociace CAOKK, která reprezentuje Českou republiku. CAOKK reprezentovalo 52 závodníků, z toho
12 členů Champions teamu. Asociace se v počtu
získaných medailí dostala z 56 týmů na pátou
příčku s počtem 35, z toho 13 zlatých, 10 stříbrných
a 12 bronzových.

Ani zástupci Champions teamu se neztratili,
z celkového počtu medailí asociace jim patří 7 zlatých, 2 stříbrné a 6 bronzových. 2x zlato pro kumite tým Pokorná, Štecová, Vašíčková, Soukopová,
další zlato pro M. Boguského a D. Pekuniaka, členy týmu mužů. B. Kerbelová zlato za tým dorostenek, V. Lugert a R.Tirala stříbro za dorostence.
V týmech ještě přidala děvčata Pokorná, Vašíčková,
Štecová 3. místo. V soutěži jednotlivců v kategorii kumite 2x zlato K. Štecová, 1x zlato E. Pokorná.
Stříbro potom M. Boguský. Výčet zakončí držitelé
bronzových medailí N. Soukopová, B. Kerbelová,
M. Boguský, D. Pekuniak a J. Endršt. Všem členům
Champions teamu děkujeme za reprezentaci České republiky a města Chodov. Současně děkujeme
trenérům za jejich práci, rodičům a všem, kteří nás
podporují hlavně finančně. Bez jejich pomoci bychom se nemohli takových soutěží zúčastnit. 

Jiří Nosál
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Stolní tenis
Stolnětenisová mládež boduje

O víkendu 25. a 26. září 2021 se v Havířově
konalo odložené MČR v kategorii jednotlivců U13
(mladší žactvo) a U15 (starší žactvo). Nadějní Dušan Mihok s Nelčou Kořínkovou z SKST Chodov
byli jediní zástupci Karlovarského kraje na tomto nejprestižnějším šampionátu České republiky
v dané kategorii. Přestože tamější podmínky jsou
téměř dokonalé (hrálo se v novém národním tréninkovém centru), našim hráčům tentokrát štěstí
nepřálo. Dušanovi se lepila smůla na paty už při
losu, Nelče pro změnu v koncovkách jednotlivých setů. I tak je třeba vyzdvihnout závěrečné
umístění, tj. Nelča se probojovala mezi 17.-32.
nej v ČR v kategorii mladších žákyň, Dušan mezi
33.-64. v kategorii mladších žáků.

Fotbal
TJ Spartak Chodov

V měsíci říjnu běžely mistrovské soutěže našich
družstev naplno.
Tady jsou jejich výsledky:
„A“ muži (krajský přebor):
Spartak Chodov – Nová Role 3:1
Františkovy Lázně – Spartak Chodov 2:6
Spartak Chodov – Žlutice 7:1
Královské Poříčí – Spartak Chodov 3:1
Spartak Chodov – Hroznětín 0:1
„B“ muži (okresní přebor):
Spartak Chodov – Krásno 7:0
Krajková –Spartak Chodov 1:6
Jindřichovice – Spartak Chodov 1:4
Spartak Chodov – Nové Sedlo „B“ 7:0
Starší žáci (okresní přebor):
Spartak Chodov – Sedlec „B“ 15:1
Bečov – Spartak Chodov 1:7
Spartak Chodov – Březová 4:2
Lomnice/Král. Poříčí – Spartak Chodov 2:3
Spartak Chodov – Staré Sedlo 5:3

Chuť si oba spravili na Velké ceně Chodova 2021
druhý říjnový víkend, kde v kategorii U19 (dorost)
zářili a mezi staršími, mnohdy o 4 roky, vybojovali
oba bronz. Ještě lepší umístění, tentokráte stříbrné, vybojovali Klára Sankotová a Jiří Nykl. Všichni
přidali ke svým úspěchům z dvouhry i stříbro ze
čtyřhry. I Velká cena Chodova 2021 v kategorii U13
(mladší žactvo) znamenala zisk krásných umístění. Nejúspěšnější Chodovačkou se stala Nikolka
Tonhauserová, která ve dvouhře žákyň vybojovala
2. místo, ve čtyřhře pak s vintířovskou Denisou
Stellnerovou další stříbro. U žáků sice tentokrát
bez medaile, ale bojovnost a úsilí, které předvedli
na stolech proti soupeřům, zaslouží zvláštní gratulaci - Petr Tonhauser, Mikuláš Vála i Jiří Petřík. Jejich
čas teprve přijde a nebude to dlouho trvat. V listopadu nás čekají další akce, zejména pak Velká
cena Chodova (06.11.2021 - dospělí, 07.11.2021 starší žactvo), republikový turnaj ve Vlašimi (20. 11.
2021) a okresní přebory v Chodově (17. 11. 2021).
Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Chodov
za dlouhodobou podporu, díky které se tradiční
chodovský turnaj stává velmi oblíbeným. 

Mgr. Bc. Jan Kořínek

Mladší žáci (okresní přebor):
Spartak Chodov – N. Sedlo/Loket 3:9
Vintířov – Spartak Chodov 1:15
Kynšperk – Spartak Chodov 4:5 (pen)
Citice/Krajková – Spartak Chodov 2:6
Starší přípravka (okresní přebor):
N. Sedlo/Loket – Spartak Chodov 15:11
Spartak Chodov – Lomnice 18:6
D. Rychnov – Spartak Chodov 2:10
Spartak Chodov – Kraslice 2:11
Mladší přípravka (okresní přebor):
Spartak Chodov – Sokolov 30:1
Citice – Spartak Chodov 14:7
Spartak Chodov – N. Sedlo/Loket 14:14
Lomnice – Spartak Chodov 3:16
Spartak Chodov – Vintířov 14:12
Jediným týmem, který v listopadu nastoupí
do zápasu o mistrovské body, je družstvo „A“
mužů.
To se s podzimem rozloučí v pátek 5. 11.
2021 v 19.00 hodin na hřišti Slavie Karlovy
Vary.

Jaroslav Pinc

31

Sport

Volejbal
Zahájení sezony kolektivů BVC

Po minulé netradiční sezoně a náročné letní
přípravě se družstva juniorek a kadetek dočkala
prvních mistrovských kvalifikačních kol extraligy.
Ostrý start do sezony 2021/2022 začal pro
družstva začátkem října. Klub BVC Chodov pořádal ve dnech 2.–3. 10. ve sportovní hale v Chodově kvalifikační kolo extraligy kadetek, kdy do
Chodova přicestovala družstva ze Střešovic, Plzně, Havlíčkova Brodu a ZŠ Mikulova Praha. Po
velmi dobrém výkonu a za výrazné podpory domácích fandů naše děvčata, po čtyřech výhrách
3:0, obsadila 1. místo. Tento výsledek je výkonnostně posunul v dalších bojích do skupiny „A“,
kde je čekají ve dnech 6. a 7. 11. již těžší soupeři.
Toto kolo odehrají také doma, ale na náhradní
palubovce sportovní haly ISŠTE v Sokolově.
Extraligový tým juniorek, který je pro tuto sezonu složen převážně právě z kadetek, cestoval
ke svému kvalifikačnímu kolu do Brna. Ve dnech
9. a 10. 10. se děvčata utkala s týmy ze Střešovic,
Plzně, Prostějova a Brna. Po dvoudenním zápolení obsadila se ziskem 10 bodů celkově první
místo a také se kvalifikovala do skupiny „A“. Všem
děvčatům a realizačnímu týmu gratulujeme
a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.

Družstvo kadetek „B“ odehrálo v první lize již
dvě kola a po dvou výhrách a dvou prohrách
jsou v tabulce na průběžném čtvrtém místě se
ziskem šesti bodů. Další utkání je čeká venku
s Jirkovem a poté doma s SKV Ústí nad Labem.
Svou soutěž se také povedlo rozehrát družstvům starších a mladších žákyň. Starší žákyně

se zúčastnily kvalifikace Českého poháru, kde se
po velmi dobrém výkonu probojovaly do druhé
výkonnostní skupiny, kterou odehrají ve dnech
20. a 21. listopadu v domácí sportovní hale
v Chodově. Také byly odehrány první turnaje
krajského přeboru Karlovarského kraje. Po prvních kolech jsou starší žákyně na průběžném
prvním místě, mladší žákyně „A“ na druhém místě
a mladší žákyně „B“ na šestém místě.
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

Tenis
Terka Krejčová - Jugend Cup
Renningen v Německu

9.-13. 8. 2021 se konal mezinárodní tenisový
turnaj U14 v německém Renningenu a Rutesheimu. Na tento turnaj se přihlásilo 31 děvčat z celé
Evropy. Terka na turnaj odjížděla jako nenasazená
hráčka sbírat zkušenosti. V prvním kole deklasovala
Němku 6:0, 6:0. Ve druhém kole si poradila s Belgičankou 6:0, 6:2. Ve čtvrtfinále porazila hráčku z
Litvy 6:2, 6:0. V semifinále přehrála další německou
soupeřku 6:1, 6:1, a tím se probojovala do samotného finále turnaje. V ryze českém finále nakonec
Terka padla, ale 2. místo se na takovém turnaji hodnotí jako velký úspěch. Prohrála až ve finále s nasazenou hráčkou č. 1. Navíc spolu přidaly i titul ze
čtyřhry, kde bez ztráty jediného setu slavily vítězství.

Martina Krejčová
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Požární sport
Závěrečné kolo STIMAX CUPu Varnsdorf

Chodovská mládež zakončila 18. září seriál závodů v běhu na 60 a 100 m s překážkami opět ve znamení osobních rekordů. Výsledky: Mladší dívky: Niki
Balážová, 16,64 (osobní rekord), konečné 6. místo
v seriálu závodů. Dominika Slavíčková, 17,56 (osobní rekord), konečné 10. místo. Mladší chlapci: náš
nejúspěšnější Filip Belička - 16,32 stačilo na celkové
vítězství v seriálu. Denis Hynšt, 16,90, konečné 6.
místo. Starší dívky: Eliška Šimralová, 15,20 (osobní
rekord) a konečné 23. místo. Střední dorost: Tomáš
Orava, 18,68 (osobní rekord), konečné 5. místo. Seriál závodů STIMAX CUPu nám dal možnost srovnání se špičkou poloviny České republiky, ve které
se naši závodníci vůbec neztratili a umisťovali se na
předních místech i s několika medailovými úspěchy.

Krajská soutěž jednotlivců v Jáchymově

Milé překvapení na konci sezony. O úrodnou
sklizeň medailí se postarali reprezentanti Chodova 26. září na krajských závodech v běhu na 60
a 100 m s překážkami. Filípek Belička v kategorii
mladší chlapci nenechal nic náhodě a s výrazným
náskokem, s časem 16,34 s, za sebou zanechal zbytek startovního pole. V kategorii mladší dívky nám
obrovskou radost udělala Dominika Slavíčková,
zvítězila v čase 17,62 s před týmovou kamarádkou,
stříbrnou Niki Balážovou, která zaběhla čas 18,11 s.
V kategorii starší dívky na krásném 5. místě skončila s časem 15,72 s Eliška Šimralová, která nás záhy
překvapila výkonem v náročnější kategorii mladší
dorostenky (100 m s překážkami), kde vybojovala
bronzovou medaili s časem 24,16 s. Podobný výkon
předvedl v novém osobním rekordu 15,97 s Marek
Brom v kategorii starší chlapci, kde obsadil 4. místo, ale naopak v kategorii mladší dorost si odvezl
s časem 24,94 s stříbrnou medaili. U obou je nutno
podotknout, že v kategorii mladší dorost startovali

vůbec poprvé!!! Takže opět i osobní rekordy. V kategorii střední dorost pak úspěch chodovské výpravy doplnil vítězstvím Tomáš Orava, a Chodováci tak
sklidili 3 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili.

Nejtvrdší hasič přežívá

V zářijový státní svátek pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Jáchymově soutěž v disciplínách TFA.
V tomto extrémním závodě jde o sílu, tvrdost, nasazení, přežití. Trať je složena z několika úseků, které
simulují zásahovou práci hasiče, také podrobují závodníka absolutnímu fyzickému vypětí. Jsme rádi,
že naši „závoďáci“ na chvíli odložili tretry, oblékli
zásahové obleky a postavili se na start tohoto náročného závodu. Vedli si skvěle. Mladší kategorie:
Nikola Balážová - 1. místo, Dominika Slavíčková 2. místo, Filip Belička - 1. místo. Starší kategorie: Eliška Šimralová - 4. místo, Marek Brom - 7. místo, Jan
Gregor - 8. místo, Štěpán Baláž - 13. místo. Dorost:
Matyáš Michl - 2. místo, Tomáš Orava - 5. místo,
Jakub Kiss - 6. místo. Ukázalo se, že dlouhodobý
poctivý přístup v tréninku plodí vynikající výsledky.
Trenéři všem gratulují a děkují za krásné výsledky!!!
Závěrem děkujeme sportovnímu týmu mládeže,
jejich trenérům za úspěšnou reprezentaci sboru a
vynikající výsledky. Členům zásahové jednotky patří
velký dík za náročnou práci při zásahové činnosti.
Ing. Jan Orava, Martina Svobodová

Pavel DOLEŽEL |tel. 602 160 734

žaluzie
SÍTĚ PROTI HMYZU

horizontální - vertikální žaluzie
Látkové roletky

Pondělí - pátek 9.00-15.00 hod.
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Uzávěrka prosincového čísla
16. listopadu 2021

Karlovarsko
POMŮŽEME VÁM
S PRODEJEM I PRONÁJMEM
VAŠÍ NEMOVITOSTI
+420 603 880 965

f.dvorak@reality11.cz

osobní kontakt Elektro Fany Chodov

60 let SPŠ Ostrov
TRADICE KVALITNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ROK 2022/2023 OTEVÍRÁME OBORY:

AUTOTRONIK, ELEKTROTECHNIKA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE,
NÁSTROJAŘ, MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL,
STROJÍRENSTVÍ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
VÍCE NA WWW.SPSOSTROV.CZ

34

Placená inzerce

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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MASÁŽE PRO ŽENY
regenerační a sportovní
Út-St: 8-12,14-16:00h
Čt-Pá: 8-12,14-16:30h
So: 8-11h

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
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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

Stříhání pejsků
Tatrovice
střihy od 250 Kč
Tel. 728 765 797

KOUPÍM
GARÁŽ
VE VANČUROVĚ UL.

TEL. 702 379 571
Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
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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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