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05. 12.   Mikulášský koncert ZUŠ Chodov 
13. 12.   Vánoční laťka
24. 12.   Půlnoční mše v kostele sv. Vavřince
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VÁNOČNÍ LAŤKA
13.12.2021 od 15 hměstská sportovní hala Chodov

18:15  st. žáci (2007-2006) 127 cm

PROGRAM:

17:00  ml. žákyně (2008-2009) 104 cm

15:00  minižačky (2012 a ml.)     78 cm
                 minižáci (2012 a ml.)
15:45        předžačky (2010-2011) 84 cm

17:00  st. žákyně (2007-2006) 111 cm

16:25  předžáci (2010-2011) 84 cm

17:45  ml. žáci (2008-2009) 114 cm

PŘIHLÁŠKY:

 
 

Registrovaní přes www.atletika.cz do 12.12. 20 h. 
Neregistrovaní nejpozději 30 min. před zahájením 
příslušné kategorie. Pořadatelé si vyhrazují možnost 
upravit časový pořad na základě množství přihlášek. 
Startovné: členové ŠAK a žáci základních škol z Chodova 
a Vintířova zdarma. Cizí žactvo 50 Kč.

Nejlepší v každé žákovské kategorii obdrží medaile 
a věcné ceny. Překonání rekordu v kategorii žactva bude 
ohodnoceno finanční prémií (pro vítězného závodníka) 
1 cm = 100 Kč

Karlovarský kraj, ČAS

Město Chodov, Truhlářské práce - Lukáš Kopecký, účetní 
poradce Karel Matička, obec Vintířov, DDM Bludiště Chodov, 

Činnost ŠAK Chodov dlouhodobě podporují:

CHODOV



K věci

Vážení sousedé, milí Chodováci,
nikdo jsme asi nečekali, že i letošní advent-

ní dobu budeme prožívat ve stínu covidových 
opatření, stoupajících čísel a každodenních 
zpráv o vládních opatřeních. Bohužel to tak je.

Nechceme ale na tomto místě psát o úna-
vě z téměř dvouleté pandemie. Nikoho z nás 
tato podivná doba nenaplňuje ani radostí, ani 
optimismem a „blbá nálada“ jde cítit skoro 
všude.

Chceme proto raději psát o tom pěkném, 
co nás čeká. O adventní a vánoční době, které 
jsou před námi.

Žádné vládní opatření a žádná ministerská 
vyhláška nám totiž nemohou a nesmějí vzít 
to, co dělá tuto dobu tak výjimečnou. Protože 
každý svátek a každá oslava jsou vždy jen ta-
kové, jaké si je my sami uděláme.

Tak zkusme využít této doby k zastavení se 
a zamyšlení, co je pro nás opravdu důležité. 
Místo na adventní trhy zajděme s přáteli na 
procházku do přírody, místo předvánočního 
shonu v obchodech si udělejme čas na své 
blízké, přátele a známé.

Připomeňme si také, o čem nadcházející 
vánoční svátky opravdu jsou – o míru, radosti 
a lásce mezi lidmi. Tak zkusme (nejen) v této 
době ukazovat všem lidem kolem sebe to 
lepší v nás.

Nepodporujme spory v už tak až příliš roz-
dělené společnosti. Naopak hledejme to, co 
nás všechny spojuje. Občas jsou prostý lidský 
úsměv a snaha o pochopení tím největším da-
rem, jaký můžeme dát.

 Protože adventní a vánoční čas jsou výji-
mečným obdobím roku. A to nám nikdo ne-
vezme.

Přejeme vám všem, milí sousedé, šťastné, 
veselé a hlavně klidné Vánoce

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

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

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

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

Revitalizace Tovární jde do 
finiše, hotovo bude letos

Závěrečná, třetí etapa rozsáhlé revitalizace pa-
nelového sídliště, které tvoří ulice Tovární, Školní 
a Palackého, se blíží ke svému závěru. Hotovo 
má být do konce letošního roku.

Město nechává v rámci této části úprav vysadit 
desítky nových stromů, více než dva tisíce keřů  
a nejméně dvě městské louky. Přibyly herní prvky, 
hřiště pro mladší i starší děti a postupně se ob-
jevuje mobiliář, který mimo jiné zahrnuje 27 lavic  
a dvě sestavy se stolem.

Tato poslední etapa si vyžádá částku ve výši 
zhruba 12 milionů korun, polovinu z ní tvoří stát-
ní dotace.

Celou akci Chodov zahájil před několika lety 
první etapou, při níž došlo k výměně a opravě 
kanalizace za 7,5 milionu korun. Následná etapa 
pak zahrnovala opravy chodníků a nová parko-
vací místa za přibližně 8,5 milionu korun.

Město nyní intenzivně připravuje obdobné 
projekty na revitalizaci i pro další chodovská síd-
liště. K jejich realizaci by mělo dojít v následují-
cích letech.

Asi nejdále je v přípravě takzvaná stará Huso-
va (vnitroblok od OC Tipo po Chodovský potok), 
kdy radnice nechává rozkreslovat navrženou stu-
dii do projektové dokumentace.  (mák)

Na snímku je jeden z nových herních prvků, který je 
určen pro starší děti. |Foto: Martin Polák
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Krátce z Karlovarského kraje
Žáci středních škol z regionu se mo-

hou zapojit do literární soutěže, kterou 
vyhlásil Karlovarský kraj. Téma „Náhradní 
láska“ má připomenout smysl a význam 
náhradní rodinné péče. Literární klání 
je součástí kampaně „Staňte se pěstou-
nem“, jež byla v kraji zahájena v roce 2016. 
Soutěž potrvá od 12. listopadu do 10. pro-
since 2021.

S příjmy ve výši 7,996 miliardy korun 
a výdaji 9,491 miliardy bude v příštím roce 
hospodařit Karlovarský kraj. Část celkových 
příjmů a výdajů přitom zahrnuje 4,800 mi-
liardy korun účelových dotací z Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 
přímé výdaje v regionálním školství. Rozdíl 
mezi příjmy a výdaji rozpočtu ve výši 1,496 
miliardy korun tvoří náklady na předfinan-
cování a spolufinancování projektů s dotací 
z EU a z národních zdrojů. V provozních 
prostředcích kraj plánuje dosáhnout mír-
ného přebytku, a to ve výši 68 milionů ko-
run. (KK)

Skauti rozdají Betlémské světlo
Středisko Jestřáb Chodov Vás srdečně zve na 

zakončení adventu dne 19. prosince, kdy jako 
tradičně budeme rozdávat Betlémské světýl-
ko. K této příležitosti si skauti pro Vás připravili 
Pohádku o Betlémském světle a budeme rádi, 
když nás přijdete podpořit.  Po roční pauze Vás 
také zveme na večerní zpívání, a to 24. prosin-
ce v kostele sv. Vavřince, spojené s půlnoční mší.  
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků  
a příjemný vstup do nového roku 2022.  ( jes)

Seniory bude vozit 
Chodovský expres

Novou službu, takzvaný Chodovský expres, 
nabídne patrně už od března příštího roku se- 
niorům a zdravotně znevýhodněným spoluob-
čanům chodovská radnice.

Město ji bude provozovat zcela ve vlastní režii 
a do svého autoparku pořídí víceúčelové vozidlo 
(MPV) za zhruba 600 000 korun.

Chodovský expres bude potřebné dopravovat 
především k lékaři, do lékárny a na úřady. Mimo 
město bude zajíždět také do Karlových Varů 
a Sokolova, ale opět pouze do zdravotnických 
zařízení a na úřady.

„Populace stárne a po podobné pomoci vola-
jí chodovští senioři už několik let. Poslední roky 
a události ukázaly, že je opravdu potřeba,“ uvedl 
starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že Cho-
dov se inspiroval u kolegů v Aši, která poskytla  
i pomoc s vytvořením registračního systému. 
Služba bude spadat pod odbor sociálních věcí, 
kde se budou jednotlivé jízdy objednávat.

Chodovský expres je určen pro seniory nad 
65 let a držitele průkazek TP, ZTP, ZTP/P. Cena 
za jednu jízdu je prozatím stanovena na dvacet 
korun. Provozní doba expresu bude kopírovat 
provozní dobu městského úřadu. (mák)

Vzpomínka
Dne 22. 12. 2021 to 

bude 15 let, co nás na-
vždy opustil náš jediný 
milovaný syn Jiří Anjel.

S láskou vzpomínají 
rodiče. Milujeme Tě. Kdo 
jste znali a měli rádi, 
vzpomeňte si s námi. 
 Děkujeme

ZUŠ Chodov chystá den 
otevřených dveří a koncert 
Felixe Slováčka

Od 8. 12. 2021 bude přerušena výuka ve všech 
uměleckých  oborech ZUŠ z důvodu finálního 
stěhování do nové budovy. 

Ve druhém pololetí bude všem žákům poníže-
na úplata  za vzdělávání o 1 měsíc.

Zahájení výuky v nové budově: v pondělí 
3. 1. 2022 dle pravidelného rozvrhu. Vchod pro 
žáky je situován  ze dvora. 

Ve středu 12. 1. 2022 se můžete těšit na den 
otevřených dveří. Dopoledne pouze pro zvané 
hosty, odpoledne 14.00 - 17.30 pro širokou ve-
řejnost.

Večer následuje slavnostní zahajovací koncert, 
jehož hlavním hostem bude Felix Slováček v do-
provodu Červených Panterů. Začátek koncertu 
v 19.00 hodin. 

Vstupenky ve výši 100 Kč lze zakoupit od 3. 1. 
2022 v kanceláři ZUŠ, Dukelských hrdinů 338, 
po předchozí  e-mailové rezervaci na  info@zus-
-chodov.cz.

Těšíme se na Vás.
� Jitka�Kaprová,�DiS.,ředitelka ZUŠ
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Chodovský Klub důchodců 
zve do svých řad

Chodovský Klub důchodců, který ve městě ak-
tivně působí dlouhou řadu let, přivítá ve svých 
řadách nové členy. Pokud máte zájem, ozvěte se 
na některý z níže uvedených kontaktů.

Sídlo: Hlavní 652, Chodov, 357 35
Provozní doba: pondělí, středa, pátek od 12.30 

do 16.00
Kontakty: Mgr. Eva Virtelová - vedoucí odboru 

sociálních věcí - 352 352 121, 702 088 650
Mgr. Michaela Fridrichová - vedoucí pečova-

telské služby - 352 377 712, 774 484 377.  (red)

Síň tradic zdobí nová časová osa

Novou praktickou výzdobu má Síň tradic v Domě U Vavřince. Lucie Radimerská (na snímku) na jednu ze stěn nakreslila 
takzvanou časovou osu, která připomíná nejvýznamnější historické události Chodova. |Foto: Martin Polák

Hasiči opět bodovali 
Skvělé ocenění opět vybojoval chodovský sbor 

dobrovolných hasičů v 11. ročníku prestižní anke-
ty Dobrovolní hasiči roku 2021. Nominaci za ob-
last Jih - Západ Čech, a nakonec i výtečné druhé 
místo, získal za zásah při požáru bytu ve věžo-
vém domě, při kterém hasiči zachránili z balkonu 

malého chlapce.
Umístění vyneslo chodovským hasičům také 

finanční odměnu ve výši 55 tisíc korun, které po-
užijí na vybavení jednotky.

Oceňování jednotek a sborů dobrovolných 
hasičů natáčely také kamery České televize, která 
byla hlavním mediálním partnerem večera. Divá-
ci pořad uvidí  4. 12. ve 14.30 na programu ČT2. 
 (mák)

Chodovští hasiči s moderátorem Petrem Rychlým při 
slavnostním vyhlášení ankety v Brně|Foto: SDH Chodov
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Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

V posledních le-
tech prošla chodov-
ská školská zařízení 
pro nejmenší řadou 
oprav, rekonstrukcí  
a zvelebení. Plánuje 
město v podobném 
trendu pokračovat 
i v této poměrně 
náročné době?

Ve svém tradičním příspěvku bych se 
chtěl věnovat areálům mateřských škol. 
V minulých letech proběhly úpravy na ven-
kovním plášti budov. Došlo k výměně oken, 
zateplení fasád a střech, a všechny budovy 
tak získaly novou tvář, veselými barvami 
hrající podobu, která již zdálky upozor-
ňuje všechny kolemjdoucí, že se jedná  
o zázemí pro nejmenší děti. Postupně se 
připravují opravy vnitřních rozvodů, vymě-
ňují se trubky studené a teplé vody, plánují 
se opravy elektroinstalace. Ačkoliv zvenčí 
vypadají budovy jako nové, všichni si plně 
uvědomujeme, že je potřeba nepodcenit 
vnitřní stav budov postavených v sedm-
desátých letech minulého století. V příš-
tím roce se započne také s rozkreslováním 
studií zahrad do podoby projektové doku-
mentace a postupně by měly následovat 
vlastní revitalizace. 

Z těchto řádek vyplývá, že v areálech 
mateřských škol vždy bylo, je a bude hod-
ně práce. Zde bych chtěl poděkovat paní 
ředitelce, které se podařilo získat financo-
vání na druhou pracovní pozici školníka, 
a v současné době tak o naše areály pe-
čují již dva noví pánové s chutí do práce. 
Mateřskou školu letos opustil pan školník, 
který po letech dobře odvedené práce šel 
do zaslouženého důchodu. Posílení na této 
pracovní pozici umožnilo řešit více některé 
drobné opravy a péči o areály ve vlastní 
režii. V současné době tak můžete spatřit 
po městě dva školníky, kteří tlačí kárku na-
loženou nářadím a materiálem od jednoho 
pracoviště k druhému. V poslední době se 
rozhodla paní ředitelka pořídit nové vo-
zidlo pro zajištění plynulého provozu při 
přepravě nářadí a materiálu a zlepšit tak 

Přijďte si do parku společně 
zazpívat vánoční koledy 

Milí Chodováci, srdečně vás zveme na zpívání 
koled Česko zpívá koledy ve spolupráci s pe- 
riodikem Deník.cz.

Sejdeme se ve středu 8. 12. 2021 v 18 hodin  
v městském parku u sochy Knihkupce. 

Koledy, které si společně s rozhlasem zazpívá-
me: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, 
Půjdem spolu do Betléma, Vánoce, Vánoce při-
cházejí + dvě další, o kterých se nyní hlasuje.

Blíže ke koledám a zpívání  na www.ceskozpi-
vakoledy.cz. Texty koled budou k dispozici, s vět-
šími písmeny. Doporučuji s sebou baterku, nebo 
čelovku.

Těšíme se na setkání a společné zpívání. 
� Ing.�Rudolf�Netík 

Zastupitelé projednají 
rozpočet na příští rok 

Poslední letošní řádné jednání chodovských za-
stupitelů se uskuteční v úterý 7. prosince. Konat se 
bude opět v Kulturním a společenském středisku 
od 16 hodin.

Patrně nejdůležitějším bodem zasedání bude 
návrh rozpočtu na příští rok.

Zastupitelstvo lze sledovat z pohodlí domova, 
KASS opět zajistí na městských informačních ka-
nálech a sítích přímý přenos.

Jednání zastupitelstva města je veřejné a jsou na 
něj srdečně zváni všichni občané města. Návštěv-
níci však musí respektovat všechna platná nařízení 
vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.  (mák) 

pracovní zázemí na všech pracovištích. 
Závěrem bych chtěl poděkovat původní-
mu panu školníkovi za roky poctivé práce, 
popřát poklidný důchod a novým pánům 
školníkům hodně elánu a chuti v novém 
zaměstnání. (mák)
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Aktuality z Chodova
 sledujte na

 www.mestochodov.cz 

Dopravní analýza: Městu by 
prospělo posílení spojů

Zlepšit autobusové spojení ve směru na 
Sokolov a Karlovy Vary či posílit Chodov nej-
méně o dvě autobusové zastávky. To jsou ně-
které návrhy, které vzešly z poslední analýzy 
dopravní obslužnosti města.

„Tento dokument jsme si nechali zpracovat 
mimo jiné jako podklad a argumentaci pro 
jednání s Karlovarským krajem o nové do-
pravní obslužnosti. Ukázalo se, že řada ná-
vrhů je totožná s podněty, které nám posílají 
sami Chodováci,“ uvedl starosta Chodova Pa-
trik Pizinger.

Cílem analýzy je podle jejího autora přinést 
alternativní pohled na řešení veřejné dopravy 
pro Chodov, a to ve třech základních oblas-
tech: veřejná doprava po ose Chodov – Karlo-
vy Vary; veřejná doprava po ose Chodov–So-
kolov a vnitřní doprava po Chodově.

„Výrazně chybí zastávka v ulici Karlovar-
ská nedaleko centra města. Pro cestující od 
Karlových Varů by to znamenalo podstatné 

zkrácení docházkové vzdálenosti například  
k městskému úřadu, gymnáziu či na poštu,“ 
píše se kupříkladu v dokumentu s tím, že další 
uplatnění by mohly najít také zastávky v uli-
ci Lesní či v ulici Husova poblíž obchodního 
centra Penny market u křižovatky s ulicemi 
Okružní a Hlavní (resp. U Koupaliště).

Analýza zmiňuje i MHD, která v Chodově 
až do konce roku 2008 v omezeném provozu  
s jedním spojem jezdila. Její obnovení však 
není z celé řady důvodů rentabilní a smys-
luplné.

„ Jde o materiál, s kterým budeme dál pra-
covat ve spolupráci s dopravci i Karlovarským 
krajem, abychom našli koncepční a optimální 
řešení,“ poznamenal starosta.  (mák)

Zvony připomněly válečné veterány

Den válečných veteránů si 11. listopadu připomněli také lidé v Chodově. Společně s vedením města, armády, zástupci 
policie, strážníky, hasiči a skauty se sešli v městském parku u Památníku obětem válek. Krátký pietní akt i letos 
doprovodil zvuk zvonů chodovského kostela. |Foto: Martin Polák
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v prosinci

Zdá se, že v tomto už zimním měsíci ne-
najdeme na zahradě žádnou práci a bude-
me pouze odpočívat. Správný zahrádkář ale 
dobře ví, že v prosinci nesmí zapomenout na 
zeleninové záhony, a průběžně sklízí kadeřá-
vek, růžičkovou kapustu a podobné rostliny. 
Je třeba je trochu přihrnout zeminou, aby 
kořeny nevymrzly a mohli jsme sklízet celou 
zimu. Zrovna tak zeleninu, kterou jsme vyseli 
v pozdním podzimu, je nutné ochránit před 
zmrznutím bílou netkanou textilií – jedná se 
o česnek, ozimou cibuli apod. Textilie brání 
promrznutí, ale i přílišnému kolísání teplot 
přes den a noc a současně pomáhá pro-
ti předčasnému klíčení, pokud v zimě dojde 
k náhlému oteplení a sadba se probudí. 

Stejně bychom měli přistupovat i k jahod-
níku, který je velmi citlivý na holomrazy. Mů-
žeme použít stejnou textilii, nebo v případě 
přírodních materiálů mulčujeme slámou, štěp-
kou a můžeme využít i drcenou kůru, která je 
kyselá a jahodníky ji mají rády. Středomořské 
bylinky, mezi které patří například dobromysl, 
tymián, saturejka nebo yzop, nejsou zvyklé 
na mráz a potřebují také ochranu. Jestliže je 
pěstujeme ve volné půdě, stačí na ochranu 
kořenů vrstva listí a nadzemní část  můžeme 
zakrýt chvojím. Je prodyšné, větvičky bylinek 
mají po dešti šanci proschnout, a tím se vy-
hnout plísním. Toto pravidlo samozřejmě platí 
pro všechny rostliny, které budeme chvojím 
přikrývat. U tymiánu, levandule a dobromyslu 
je třeba hlídat zimní přemokření, protože rády 
zahnívají. Pokud chcete mít jistotu, že vám i na 
jaře bylinky budou růst, přesaďte si část od ka-
ždého druhu do většího květináče nebo truh-
líku a zahrabejte je do hlíny v nevytápěném 
skleníku. Tam je budete chránit před nepřízní 

počasí a nadměrnou vlhkostí a samozřejmě 
i tady je přikryjeme chvojím.

Začátek zimního období je ideální čas pro 
hluboký zmlazovací řez staršího živého plotu 
a kromě zmlazení docílíme i prosvětlení a cel-
kově vylepšení vzhledu celé stěny. Ořezané 
větve použijeme jako zimní zákryt na chou-
lostivé rostliny, nebo naštěpované jako mulč. 

V našem malém sadu neděláme žádný řez, 
vše si necháme na jaro. Použijeme ale praxi 
našich předků, kteří věděli, že na větvi stromu, 
která roste rovně nahoru nebo pod příliš ost-
rým úhlem, plody nerostou. Nejplodnější jsou 
ty, které jsou buď zcela vodorovné, nebo se 
k této poloze hodně přibližují. Je vhodné před 
začátkem zimy si tyto větve vytipovat, zatížit 
je, nebo podvázat tak, aby si přes zimu zvyk-
ly na požadovanou polohu. Na jaře se nám 
pravda našich předků potvrdí. 

Krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 
přejí všem v Chodově zahrádkáři.

Pranostika:
• Není-li prosinec studený, bude příští 

rok hubený.
• Na Štědrý den hvězdičky, ponesou va-

jíčka slepičky.
• Jaké zimy v prosinci, taková tepla 

v červnu. zahrádkáři�Chodov

Uzavření úřadu pro veřejnost
Městský úřad v Chodově informuje, že z pro-

vozních důvodů bude pro veřejnost uzavřen dne 
30. 12. 2021 od 11.30 hodin a 31. 12. 2021 po 
celý den.

Dne 3. 1. 2022 bude provoz úřadu omezen 
kvůli převádění softwarových úloh z roku 2021 na 
rok 2022, z tohoto důvodu nebudou v provozu 
pokladny do 12.30 hod. 

Omlouváme se občanům za možné komplika-
ce a děkujeme  za pochopení.
� Ing.�Marcela�Kubicová, tajemnice úřadu 

Poplatek za svoz odpadu
Změna poplatku je platná od 1. 1. 2022, proto 

žádáme občany,
aby  platby zasílali dle rozpisu  v uzavřené 

smlouvě až v roce 2022.
Softwarová úloha není zatím otevřena pro při-

jímání  plateb.  (mú)
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Harmonogram svozu odpadu - Chodov
Směsný komunální odpad  sídliště   pondělí, pátek
Směsný komunální odpad  rodinné domy  úterý
Papír    2x týdně   pondělí, čtvrtek
Plast    2x týdně   pondělí, čtvrtek
Sklo    1x za 4 týdny  pátek
Nápojový karton   1x za 2 týdny  úterý
Kovy    1x za 4 týdny  pátek
Bioodpad - sídliště  1x týdně   úterý
Bioodpad - rodinné domy  1x týdně    středa
Bioodpad – zahrady  1x týdně    úterý 

Přehled režimů odvozu směsného komunálního odpadu v Chodově a Staré Chodovské

rok 2022

1. pololetí 2. pololetí

týden
vývoz dle označení

týden
vývoz dle označení

číslo od do číslo od do

52 27.12. 02.01. M Č Ž 27 04.07. 10.07. M Č

1 03.01. 09.01. M Č 28 11.07. 17.07. M Č Ž

2 10.01. 16.01. M Č Ž 29 18.07. 24.07. M Č

3 17.01. 23.01. M Č 30 25.07. 31.07. M Č Ž

4 24.01. 30.01. M Č Ž 31 01.08. 07.08. M Č

5 31.01. 06.02. M Č 32 08.08. 14.08. M Č Ž

6 07.02. 13.02. M Č Ž 33 15.08. 21.08. M Č

7 14.02. 20.02. M Č 34 22.08. 28.08. M Č Ž

8 21.02. 27.02. M Č Ž 35 29.08. 04.09. M Č

9 28.02. 06.03. M Č 36 05.09. 11.09. M Č Ž

10 07.03. 13.03. M Č Ž 37 12.09. 18.09. M Č

11 14.03. 20.03. M Č 38 19.09. 25.09. M Č Ž

12 21.03. 27.03. M Č Ž 39 26.09. 02.10. M Č

13 28.03. 03.04. M Č 40 03.10. 09.10. M Č Ž

14 04.04. 10.04. M Č Ž 41 10.10. 16.10. M Č

15 11.04. 17.04. M Č 42 17.10. 23.10. M Č Ž

16 18.04. 24.04. M Č Ž 43 24.10. 30.10. M Č

17 25.04. 01.05. M Č 44 31.10. 06.11. M Č Ž

18 02.05. 08.05. M Č Ž 45 07.11. 13.11. M Č

19 09.05. 15.05. M Č 46 14.11. 20.11. M Č Ž

20 16.05. 22.05. M Č Ž 47 21.11. 27.11. M Č

21 23.05. 29.05. M Č 48 28.11. 04.12. M Č Ž

22 30.05. 05.06. M Č Ž 49 05.12. 11.12. M Č

23 06.06. 12.06. M Č 50 12.12. 18.12. M Č Ž

24 13.06. 19.06. M Č Ž 51 19.12. 25.12. M Č

25 20.06. 26.06. M Č 52 26.12. 01.01. M Č Ž

26 27.06. 03.07. M Č Ž 1 02.01. 08.01. M Č

Legenda

M modrá 2 x týdně

Č červená 1 x týdně

Ž žlutá 1 x za 2 týdny

V případě svozu s kombinací režimů odvozu je:
- letní období od 1.4. do 30.9.
- zimní období od 1.10. do 31.3.

Přehled režimů odvozu směsného komunálního odpadu v Chodově a Staré Chodovské

rok 2022

1. pololetí 2. pololetí

týden
vývoz dle označení

týden
vývoz dle označení

číslo od do číslo od do

52 27.12. 02.01. M Č Ž 27 04.07. 10.07. M Č

1 03.01. 09.01. M Č 28 11.07. 17.07. M Č Ž

2 10.01. 16.01. M Č Ž 29 18.07. 24.07. M Č

3 17.01. 23.01. M Č 30 25.07. 31.07. M Č Ž

4 24.01. 30.01. M Č Ž 31 01.08. 07.08. M Č

5 31.01. 06.02. M Č 32 08.08. 14.08. M Č Ž

6 07.02. 13.02. M Č Ž 33 15.08. 21.08. M Č

7 14.02. 20.02. M Č 34 22.08. 28.08. M Č Ž

8 21.02. 27.02. M Č Ž 35 29.08. 04.09. M Č

9 28.02. 06.03. M Č 36 05.09. 11.09. M Č Ž

10 07.03. 13.03. M Č Ž 37 12.09. 18.09. M Č

11 14.03. 20.03. M Č 38 19.09. 25.09. M Č Ž

12 21.03. 27.03. M Č Ž 39 26.09. 02.10. M Č

13 28.03. 03.04. M Č 40 03.10. 09.10. M Č Ž

14 04.04. 10.04. M Č Ž 41 10.10. 16.10. M Č

15 11.04. 17.04. M Č 42 17.10. 23.10. M Č Ž

16 18.04. 24.04. M Č Ž 43 24.10. 30.10. M Č

17 25.04. 01.05. M Č 44 31.10. 06.11. M Č Ž

18 02.05. 08.05. M Č Ž 45 07.11. 13.11. M Č

19 09.05. 15.05. M Č 46 14.11. 20.11. M Č Ž

20 16.05. 22.05. M Č Ž 47 21.11. 27.11. M Č

21 23.05. 29.05. M Č 48 28.11. 04.12. M Č Ž

22 30.05. 05.06. M Č Ž 49 05.12. 11.12. M Č

23 06.06. 12.06. M Č 50 12.12. 18.12. M Č Ž

24 13.06. 19.06. M Č Ž 51 19.12. 25.12. M Č

25 20.06. 26.06. M Č 52 26.12. 01.01. M Č Ž

26 27.06. 03.07. M Č Ž 1 02.01. 08.01. M Č

Legenda

M modrá 2 x týdně

Č červená 1 x týdně

Ž žlutá 1 x za 2 týdny

V případě svozu s kombinací režimů odvozu je:
- letní období od 1.4. do 30.9.
- zimní období od 1.10. do 31.3.

Přehled režimů odvozu komunálního směsného odpadu v Chodově a St. Chodovské rok 2022   
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Bohoslužby a koncert
Evangelický kostel:
Vánoční koncert 
20. prosince 18.00  - DAD kvintet a Velmi malý 

komorní orchestr Varvary Divišové
Štědrovečerní bohoslužba 
24. prosince 16.30
26. prosince 14.30
 Kostel svatého Vavřince:
24. prosince 15.00 Mše svatá
24. prosince 22.00 Půlnoční bohoslužba slova 

se zpěvem koled
25. prosince 11.00 Slavnost narození Páně (mše 

svatá)
26. prosince 11.00 Svátek svaté rodiny (mše sva-

tá)
27. prosince 16.00 Mše svatá s žehnáním vína
31. prosince 16.00 Děkovná mše za uplynulý rok
O sobotách v době adventní (4., 11. a 18. 12.) se 

budou v kostele v 7.00 konat rorátní mše svaté se 
staročeskými adventními písněmi.

Vánoční slovo
Drazí Chodováci, 
i v letošním roce to vypadá, že před námi stojí 

velká výzva prožít „normální Vánoce“ v nenormál-
ní době. Tak jako vloni. 

Ale je to skutečně tak? Opravdu máme jen pře-
žít celý ten předvánoční shon? Máme jen vyčer-
paně shánět dárky, stromek, kapra a u toho bědo-
vat nad tím, co se momentálně smí, nebo nesmí? 
Opravdu musíme na Štědrý večer - po vydatné 
večeři, rozbalení dárků a zpívání koled – padnout 
únavou do křesla a povzdychnout si, že máme 
zase po Vánocích? Já si myslím, že ne!

Můžeme přeci prožít neobyčejný a krásný čas, 
pokud se jen na chvíli pokusíme společně o zá-
chranu tajemství Vánoc. Přemýšlíte právě nad tím, 
co je to pravé tajemství Vánoc a jak ho zachránit? 
Nehledejte v tom nic složitého. Nemusíme se ani 
pouštět do velkých teologických debat. Úplně po-
stačí, když pochopíme tajemství. 

Teď si určitě říkáte, že se pan farář asi zbláznil. 
Jak se dá pochopit tajemství? Máte pravdu, tajem-
ství pochopit nejde. Tajemství musíme prožít. Jaké 
je ale to pravé tajemství? „Je jednoduché. Správ-
ně vidíme jedině srdcem; to nejdůležitější je očím 
neviditelné,” vysvětluje Malý princ v knize autora 
Antoine de Saint-Exupéryho. Tak otevřeme v čase 
vánočním svá srdce a vnímejme svět kolem nás.

Přeji nám všem krásný vánoční čas, v kruhu nej-
bližších přátel, v objetí rodiny. Přeji nám, abychom 
všichni prožili Vánoce srdcem. Abychom viděli i to 
neviditelné. 

To Vám přeje a v modlitbě vyprošuje
� P.�Bystrík�Feranec

Velký dřevěný kříž se bude už v příštím roce tyčit na vrcholu Smolnické výsypky. Má připomínat tamní obce a ves-
ničky, které musely v minulém století ustoupit obřímu množství zeminy navezené z nedalekých lomů. Na kříži podle 
modelu (na snímku) v průběhu listopadu pracovaly Loketské městské lesy. Kříž bude z odolného modřínu, jenž se 
osvědčil ve vysokohorských oblastech, například v rakouských Alpách. |Foto: Martin Polák

Smolnický kříž bude z odolného 
modřínu
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ZŠ J. A. Komenského

ZŠ Husova ulice ZŠ Školní ulice

Nabídka volného pracovního místa
Přijmeme na plný úvazek učitele/učitelku s kva-

lifikací na 2. stupeň školy s aprobací český jazyk 
a hudební výchova a dále přijmeme jako zástup za 
mateřskou dovolenou kvalifikovanou vychovatel-
ku do školní družiny na úvazek 0,5. Nástup možný 
ihned. Informace na telefonu 352352190 nebo 602 
255 746.� Mgr.�Iva�Šípová, ředitelka školy

Dne 9. listopadu žáci 2. A a 2. B navštívili por-
celánku Thun 1794 v Nové Roli. Seznámili se  
s postupem výroby porcelánu a zhlédli také po-
učné video. 

V porcelánové školičce měli možnost nalepit 
si obtisky na vybraný porcelán dle své fantazie. 
Všichni měli radost ze svého výrobku.

Poděkování patří p. Dolinové, která nás celou 
exkurzí mile prováděla. � Mgr.�Věra�Křížová

Den v národních barvách
Školní parlament „Donaldi“ připravil pro celou 

školu akci, kterou nazval Den v národních barvách. 
Ten byl spojen se 103. výročím vzniku samostatného 
Československa. Principem bylo mít na sobě kom-
pletní trikoloru. Žáci se s chutí zapojili a výsledek byl 
odborně matematicky vyhodnocen.

Zdobení vánočních stromků
Stalo se již tradicí, že školy našeho města mají ve 

Staroměstské ulici umístěny vánoční stromky. Záleží 
jen na nich, jak se postarají o výzdobu. Naši žáci pod 
vedením paní učitelky Kubincové se toho s radostí 
zhostili  a stromeček pro všechny nazdobili. Děku-
jeme.

Hledáme aktuálně a urychleně učitele na  
2. stupeň (na částečný úvazek). Nástup ihned.

Dále pak učitele/učitelku 2. stupně ZŠ  (aproba-
ce -  AJ, ČJ, M, F, D, Z, Tv a Hv) - plný úva-
zek (dle zákona č. 563/2004 Sb). Informa-
ce podá na tel. 352  352 390 vedení školy.                                                                                                                           
 Mgr.�L.�Hrušková

Zcela nové počítače mají v letošním roce k dispozici žáci ZŠ Školní (na snímku). Techniku využívají jak v rámci výuky 
tradičních předmětů, jako je například matematika či hudební výuka, tak při procvičování počítačové gramotnosti 
 v  IT kroužku.     |Foto:   Mgr. Romana Poláková
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ZŠ Nejdecká ulice

Žáci si užili Dýňový den
Na konci října se žáci naší školy již tradičně 

těšili na Dýňový den, který je jedním z mnoha 
projektových dnů v rámci celého školního roku. 
V průběhu dne si ve svých třídách připomenu-
li nejen svátek Halloween, jehož nejznámějším 
symbolem je právě vydlabaná dýně, ale také 
české Dušičky, které se slaví 2. listopadu po svát-
ku Všech svatých.

Kromě připomenutí historie obou svátků plni-
ly menší i větší děti různé vědomostní i pohybo-
vé úkoly, tvořily prostorové i malované obrázky, 
které s oslavami souvisí, každá třída si se svými 
učiteli a asistentkami vydlabala dýni podle svých 
představ. Hotové si je potom mohli prohlédnout 
i rodiče a další zájemci před vchodem do ško-
ly. Atmosféru celého dne si řada žáků zpestři-
la i různými strašidelnými kostýmy a maskami  
a někteří si připravili i netradiční strašidelné las-
kominy.

Celý den se vydařil a nyní se už všichni těší 
na předvánoční období a přípravu ozdob na 
stromečky.

Dýňový den si žáci ZŠ Nejdecká zpestřili strašidelnými kostýmy.  |Foto: ZŠ Nejdecká

Wannado na ZŠ a MŠ
Národní a sportovní agentura na letošní rok 

přišla s projektem „Podpora činnosti trenérů  do 
ZŠ a MŠ“. Záštitu nad touto akcí má sportovní 
organizace Wannado, z. s., která pro naši školu 
není nováčkem. 

Pořádá nejen sportovní festivaly, ale provozuje 
Tělocvik online, který naši učitelé využívají při ho-
dinách tělesné výchovy.

Cílem projektu je zapojit lokální trenéry do vý-
uky. Po dobu osmi týdnů budou mít děti možnost 
zažít nejen všestrannou tělesnou výchovu pod 
vedením zkušených trenérů dětských a mládež-
nických kategorií, ale také nakouknout do spor-
tovních odvětví, která mají v naší lokalitě tradici 
a zázemí.

 Ke spolupráci nám byli vybráni  trenéři Václav 
Kolář ze SAMURAI FIGHT CLUB na  bojové sporty 
a sebeobranu a Milan Hajduk z TJ BATESTA na 
tenis.

Následná spolupráce bude rozšířena do MŠ 
Nerudova, kde budou probíhat tréninky dětí 
a pořádání workshopu se školením pro pedago-
gické pracovníky ze širokého okolí.
� Mgr.�Eva�Smolková
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Mateřská škola Chodov

Mateřinky v pohybu
V letošním školním roce se skoro všechny ma-

teřinky zapojily do několika různých programů či 
projektů, které u dětí rozvíjí pohybové schopnosti, 
chuť sportovat a hýbat se.

MŠ Zahradní (třída Kuřátka) se zapojila do pro-
jektu Se Sokolem do života. Jde o celoroční projekt 
pro předškolní děti, jehož hlavním cílem je rozvíjet 
pohybové schopnosti dětí. Projekt děti motivuje  
k tomu, aby si vytvořily kladný vztah ke zdravému 
pohybu a začaly ho brát jako přirozenou součást 
života. Během aktivit je rozvíjeno pět základních 
pohybových oblastí. Důležitá je rovněž spolupráce 
s rodinou. 

MŠ Školní (třída Krtečci, Sluníčka a Koťátka) se 
zapojila do projektu Škola v pohybu. Jde o projekt, 
který zpestří rozvoj pohybových dovedností dětí 
během tělesných a pohybových aktivit v MŠ. Děti 
budou 1x týdně docházet do tělocvičny, kde se pod 
vedením trenérů mládeže Fotbalové asociace Čes-
ké republiky zaměří na svůj všeobecný pohybový 
rozvoj.

MŠ Nerudova zase bude spolupracovat se ZŠ 
J. A. Komenského v Chodově v projektu Zapojení 
trenérů do výuky TV a Efektivní a hravá tělesná vý-
chova. Cílem projektu je kromě rozvoje pohybo-
vých schopností i workshop pro pedagogické pra-
covníky. Jeho hlavní náplní budou praktické ukázky 
plné hravých inspirací do hodin TV, organizační 
efektivita při práci v tělocvičně, kompenzační a ná-
pravná cvičení pod vedením zkušeného fyziotera-
peuta. Od září jezdí někteří naši předškoláci také 
do bazénu v Sokolově na lekce předplavecké vý-
uky. V zimě plánujeme pro děti zorganizovat opět 
Lyžařskou školičku a na jaře pak nově bruslení v KV 
Aréně. Prostě žijeme pohybem.
Poděkování

Je tu opět prosinec a rok 2021 končí. I když jsme 
doufali, že bude líp, byl to opět rok nelehký, plný 
mimořádných událostí a obtížných situací. Během 
roku jsme zažili karantény, uzavření provozů, pře-
chod na distanční výuku pro všechny děti, očko-
vání, testování, respirátory a někteří i onemocnění 
covid-19. Se ctí jsme se poprali také s provozem 
krizové školky pro Chodov a okolí. Prostě i s letošní 
mimořádnou situací jsme se vypořádali velmi dob-
ře a dokázali jsme, že nás jen tak něco nezasko-
čí. Všem svým zaměstnancům touto cestou velmi 
děkuji za jejich práci v letošním roce a přeji všem 
pohodové Vánoce a krásný rok 2022.

 Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Podzim ve škole
Letošní školní rok provází po loňské distanč-

ní výuce celá řada akcí, exkurzí a činností, které 
většině žáků v tom minulém chyběly. 

Nejen prvňáčci, kteří čtou metodou SFUMA-
TO slabiky, počítají příklady do pěti, při pracov-
ním vyučování si vyrobili korále z těstovin a šíp-
ků, z barevných listů a kaštanů si sestavili krásná 
zvířátka, ale i ostatní školáci se do práce pustili 
s chutí a elánem.

Děti ze speciálních tříd se vydaly autobusem 
na exkurzi na farmu Kozodoj u Karlových Varů, 
kde se dozvěděly mnoho zajímavých informací 
o životě zvířat, ale především si je mohly pohla-
dit a nakrmit.

Většina tříd navštěvuje pravidelně výukové 
programy a besedy v knihovně.

A protože se kvapem blíží Vánoce, těší se 
všichni žáci i na tradiční společné zpívání koled 
v kostele. Mgr.�Pavel�Nováček
Hrajeme si s odpady 2021

Karlovarský kraj a společnost EKO-KOM,  
a. s., vyhlásily soutěž „Hrajeme si s odpady 2021“,  
s kreativním tématem soutěže „Krajina plná 
života“. Děti z přípravné třídy se do této akce  
s nadšením zapojily.

Ekologické myšlení v naší škole rozvíjíme cí-
leně, a proto pro nás nebyl problém využít  
k tvoření recyklované materiály.

Pomocí techniky frotáže jsme ze starých novin 
vytvořili mraveniště, jehož základem byla PET 
lahev. Našich devadesát mravenců je vytvořeno  
z nového koření, sedm berušek a zlatohlávek ze 
skořápek pistácií. 

Ostatní dekorace, které dotvořily věrnou kopii 
mraveniště, jsou z přírodních materiálů nasbíra-
ných při našich turistických vycházkách.

Tvorba byla náročná a vyžádala si spous-
tu času, nasazení, pečlivosti a urputnosti, 
ale díky této nesnadné tvorbě jsme si vy-
tvořili spoustu nových radostných zážitků.  
 Mgr.�Helena�Kalfářová
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, pří-
spěvková organizace hledá kvalifikovaného uči-
tele/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
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

Říjen byl z pohledu zásahové činnosti velmi ná-
ročný a události byly rozmanité. Jednotka zasa-
hovala celkem u 27 událostí. Z toho 13 událostí 
bylo mimo území zřizovatele jednotky. 6 osob 
bylo zraněno, 9 osob zachráněno, 35 osob bylo 
evakuováno. Jednotka zasahovala ve Vintířově 
společně se ZZS při záchraně osoby s AED (au-
tomatizovaný externí defibrilátor).  Přes snahu 
všech záchranářů lékař konstatoval úmrtí. Celkem 
bylo řešeno 8 požárů (Loket, Nádražní - střecha 
domu, evakuace 10 osob; Karlovy Vary, ulice Mo-
zartova - byt, evakuace 25 osob; Chodov, Lipo-
vá - byt, tři zranění - po ošetření ponecháni na 
místě, šest zachráněných osob; Karlovy Vary, Poš-
tovní - byt, 1 zranění; Božičany - odpad; Sokolov, 
Mánesova - sklep; Chodov, Železný dvůr - odpad 
v lese; Mírová - balík slámy). Jednotka zasahovala 
společně s profesionály ze Sokolova u dopravní 
nehody osobního vozidla na D6 u Louček, bez 
zranění. Během října potrápil silný vítr při orká-
nu Ignatz celou republiku. Jednotka zasahovala 
celkem při deseti událostech s dalšími dvěma ná-
sobnými zásahy s přejezdem k dalším událostem. 

Celkem bylo odstraněno 10 poškozených stromů 
(Chodov, Tatrovice, Božičany, dálnice D6, Karlovy 
Vary, Čankov), byly vyřešeny uvolněné plechy na 
střeše domu v ulici ČSO. Byl zaznamenán nou-
zový vstup do uzavřeného prostoru (osobní auto 
u Penny - uvnitř pes). Jeden případ byl řešen vy-
šetřovatelem jako podezření na zneužití jednotky 
při lživém oznámení o nouzovém vstupu do bytu, 
v nebezpečí z prodlení, v ulici Palackého. Jednot-
ka asistovala v rámci spolupráce složek IZS při 
přistání záchranářského vrtulníku na hřišti Spartak, 
při transportu těžce zraněné osoby do nemocni-
ce. Kuriózní případ tříletého dítěte se zaklíněným 
záchodovým prkénkem na krku byl ihned vyřešen 
a dítě bylo v pořádku předáno jeho matce v ulici 
Budovatelů. Jednotka zasahovala společně s pro-
fesionály z Karlových Varů, dobrovolnými hasiči  
z Vintířova při pracovním úrazu zaměstnance  
v Liaporu. Dvakrát byly městské komunikace očiš-
těny od úniku kapalin. V jednom případě se jed-
nalo o rozlitou barvu v ulici U Porcelánky a druhý 
případ se týkal úniku PHM z nádrže osobního 
vozidla v Husově ulici. Nakonec byl obsah nádrže 
s benzínem přečerpán a únik byl zastaven.

V rámci odborné přípravy proběhl kurz pro nové 
nositele dýchací techniky (NDT-16) dvou našich 

Zásah u požáru bytu v karlovarské Mozartově ulici.  Foto: HZSKVK
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Městská policie Chodov

Střípky z policejních svodek
Místní narkomany, gaunery a bezdomov-

ce řeší strážníci den co den, stále dokola, v ne-
utuchajícím úsilí. Vždy tato práce s sebou nese 
odpovědnost za značnou dávku sebeovládání  
a jejich rodiny doufají, že se jim jejich blízký vrátí 
ze služby domů zpět a v pořádku. Je to náročné. 
Nejen pro samotného strážníka, ale i pro jejich 
rodiny, zvláště i u těch, kteří bydlí ve městě, kde 
vykonává strážník svou službu.

Takovou osobní zkušenost již několik našich 
strážníků za svou historii zákroků mělo na vlast-
ní kůži. Někdy se vztek a pomsta řešených osob 
obrátily vůči rodině strážníka, jindy došlo i k fyzic-
kému útoku, jako tomu bylo například i nyní v ul. 
nám. ČSM, kdy ve večerních hodinách 33letý re-
cidivista po slovních urážkách fyzicky zaútočil na 
strážníka, který byl tou dobou ve svém osobním 
volnu v civilu na cestě ke svému kamarádovi, kdy 
se oba muži potkali u panelového domu. Vzhle-
dem k tomu, že napadení souviselo s výkonem 
služby strážníka, je i takové jednání kvalifikováno 
jako trestný čin útoku na úřední osobu pro výkon 
povolání.

Nemalé pozdvižení vyvolalo přistání vrtulní-
ku letecké záchranné služby uprostřed noci na 
fotbalovém hřišti Spartak. I tentokrát to bylo 
z důvodu vážné zdravotní komplikace. Jednalo 
se o úraz hlavy podnapilého muže, který se při 

pádu zranil v ul. ČSO. Velice děkujeme za osobní 
snahu neznámé ženě, která se na místě pokusila  
o poskytnutí první pomoci a informovala zá-
chranné složky. Snad jí to vesmír vrátí na dětech, 
nebo ve sportce. 

Chápete, že mobilní telefon je dnes pro 
mladou generaci naprosto stěžejní kus majetku, 
od kterého se odvíjí střed jejich prožitého živo-
ta. Tak taky určitě chápete naléhavost tísňového 
oznámení jedné mladé slečny, které nešťastnou 
náhodou ve večerních hodinách upadl telefon 
do malé škvíry dešťové kanalizace, zakryté sil-
ným kovovým poklopem, zarostlým mechem  
a kapradím staletých věků. Jako jediná dostupná 
instance se dívce jevila městská policie s 24hodi-
novou službou.

Taky chápete nabyté mužské sebevědomí před 
sličnou, mladou slečnou, kdy svaly se vám na ru-
kou najednou zdají dvakrát tak veliké a dlaně 
máte velikosti Arnolda, kdy nějaký poklop je pro 
vás samozřejmost všedního dne. Taky chápete 
maskované zděšení mužského ega, kdy najed-
nou cítíte, že ani přes největší úsilí napnutých 
svalů i kalhot na zadku s poklopem nehnete, páč 
ten je přirostlý právě tím staletím klidu.

Brunátnost ve tváři, skoro už povolený svěrač, 
kalhoty se vzadu trhají, ale nechcete ustoupit. 
Ego je mrcha. Se slovy: „Zkrátka, slečno, nebu-
deme se tu pouštět do větších akcí,“ bylo třeba 
zvednutí víka přenechat strojní technice na další 
den.

Ale nevadí. Jsme tu pro vás a rádi se vám bu-
deme snažit pomoci.
Zábavní pyrotechnika

Chtěli bychom připomenout zvláště dětem  
a jejich rodičům, že vzhledem k blížícím se osla-
vám nového roku bude v prodejní nabídce opět 
i tzv. zábavní pyrotechnika.

Ta je však zábavou pouze za dodržení bez-
pečnostních pravidel a její použití nevhodnou 
formou a při porušení bezpečnostních pravidel 
má za následek vážné úrazy a škody na majet-
ku. Doporučujeme rodičům dětí, aby je v zájmu 
ochrany života a zdraví o této skutečnosti řádně 
poučili. 
Hledáme kolegu

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

Přejeme Vám za kolektiv městské policie šťast-
né a klidné prožití vánočních svátků.
� Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

kadetů. Proběhl odborný kurz (S40) pro budoucí 
dva nové strojníky naší jednotky. Další informace 
vč. fotogalerie najdete na našem webu a FB.
Informace SDH

Na přátelské pozvání Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Krajského sdružení hasičů Karlo-
varského kraje jsme se v sobotu 16. října zúčastnili 
ve Žluticích 1. setkání hasičských spolkových pra-
porů sborů dobrovolných hasičů z Karlovarského 
kraje. Tato společenská akce se konala pod zášti-
tou starosty města Žlutice, kdy po desáté hodině 
dopolední se všichni zúčastnili mše svaté v kostele 
sv. Petra a Pavla, kterou celebroval páter Pavel Ka-
vec. Během mše byly vysvěceny stuhy a zavěšeny 
na přítomné prapory, případně předány spolkům, 
které pořízení praporu teprve plánují.  Následo-
valo příjemné posezení v místní hasičské zbrojnici, 
kde k poslechu hrála dechová hudba Hasičanka.
Ing.�Jiří�Kiss,�Bc.�Martin�Lehečka, SDH Chodov, 
www.sdhchodov.cz 
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Nejstarší dodnes 
zachovaná Leninova busta 
u nás je v Chodově

16 Historie



Historické téma tento měsíc nebude příliš 
adventní a vánoční. Dokonce by se dalo říct, 
že to bude pravý opak. 

Rád bych totiž napsal několik řádků k chodov-
skému pomníku Vladimíra Iljiče Lenina. Věděli 
jste, že tato busta byla úplně prvním Leninovým 
pomníkem na území ČSR po roce 1945?

Vždycky jsem tušil, že „náš" Lenin patří mezi 
nejstarší pomníky svého druhu na našem území. 
Ale teprve v listopadu tohoto roku jsem zjistil, že 
šlo o první pomník, který byl tvůrci SSSR posta-
ven na našem území po druhé světové válce. 
Pamětníci si v Chodově tento pomník mohou 
pamatovat hned na dvou místech. Nejprve stál 
dvacet let v městském parku u evangelického 
kostela a poté až do roku 1989 před budovou 
tehdejšího MNV (dnešní budovou infocentra).

Starší Leninův pomník existoval již jen v Pod-
bořanech, kde byl v roce 1928 vztyčen úplně 
první Leninův pomník mimo území Sovětské-
ho svazu. Tento podbořanský pomník však byl 
na příkaz československých úřadů odstraněn již  
v roce 1931. Chodovská busta je tak nejstarší do-
dnes zachovaná Leninova socha u nás.

V Chodově byl pomník Vladimíra Iljiče Lenina 
slavnostně odhalen 9. listopadu 1947 - tedy ještě 
před únorovým komunistickým převzetím moci 
v roce 1948. Vytvořil ho neznámý umělec a odlit 

byl v chodovských Gaschových slévárnách míst-
ními „kováky". 

V městské kronice je k tomu z této doby slav-
nostní zápis ve znění:

„U příležitosti oslav 30. výročí říjnové revolu-
ce vzpomíná i naše město Chodov ušlechtilého 
úsilí demokratických a pokrokových národů SSSR 
o zajištění trvalého a spravedlivého míru mezi 
národy.

Svůj vděk projevuje občanstvo města Chodova 
zbudováním pomníku jednomu z největších synů 
SSSR - Vladimíru Iljiči Leninovi, jehož odhalení se 
koná dne 9. listopadu 1947."

Pomník byl vztyčen na místě původního po-
mníku obětem všech válek z roku 1898. Ten byl 
stržen hned po roce 1945 a zakopán na zahra-
dě evangelického kostela. Pro Leninovu bustu 
byl ale využit jeho původní podstavec. Proč byl 
pomník z tohoto místa odstraněn a přemístěn 
k budově MNV, to se mi zatím zjistit nepodařilo.

Pikantní na celé věci je fakt, že podle názna-
ků v pramenech byly na odlití chodovského po-
mníku v roce 1947 použity prostředky vybrané 
původně na odlití sochy T. G. Masaryka. A to  
z bronzu, který zbyl po zničení sochy císaře Jose-
fa II. Vlastně by to bylo symbolické. 

A krásně by to ukazovalo, jak rychle se otáčí 
kolo dějin. Miloš�Bělohlávek, městský historik  

Busta V. I. Lenina před budovou bývalého městského 
národního výboru, dnes Dům U Vavřince. 

Lenina na podstavci v městském parku si asi už pamatuje 
jen málo Chodováků.
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádí

9. 12. (čt) 20 h, 12. 12. (ne) 20 h, 15. 12. (st) 20 h
West Side Story
156 /́�Muzikál�/�USA�/�MP�/�TIT�/�R:�Steven�Spielberg�/�130�Kč
Adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu West Side Story vypráví příběh zakázané lásky  
a rivality mezi dvěma pouličními gangy. 

26. 12. (ne) 15 h, 29. 12. (st) 15 h
Zpívej 2
90 /́�Animovaný�/�USA�/�MP�/�CZ�/�R:�G.�Jennings�/�130/110�Kč
Parta ze Zpívej se snaží proniknout do vyšších pater šoubyznysu. Aby to dokázala, musí získat na 
svou stranu legendu, která se zařekla, že už nikdy nevystoupí.

16.12. (čt) 20 h, 17.-18.12. (pá-so) 17 h, 19.-20.12. (ne-po) 20 h, 27.12. (po) 17 h, 30.12. (čt) 17 h  
Spider-Man: Bez domova 3D
91 /́�Animovaný�/�USA�/�MP�/�CZ�/�R:�Alessandro�Carloni�/�120/100�Kč
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused 
již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života, čímž se jeho 
nejbližší ocitnou ve velkém nebezpečí. Spider-Man požádá Doctora Strange, aby mu po-
mohl jeho tajemství obnovit. Kouzlo však způsobí v realitě obrovskou trhlinu, jíž do světa 
proniknou ti nejmocnější zloduši, kteří kdy bojovali se Spider-Manem v paralelním světě.

10.-11.12. (pá-so) 17 h, 19.12. (ne) 15 h, 28.12. (út) 17 h
100´/ Pohádka / ČR / MP / R: Ivo Macharáček

140/120 Kč

26.12. (ne) 20 h, 30.12. (čt) 20 h   
100´/ Romant. komedie / SK / MP / R: Jakub Kroner

130 Kč
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Klan Gucci

130 Kč

1.12. (st) 20 h

164´/ Životopisný /USA /MP15/TIT/R: Ridley Scott

2. 12. (čt) 17 h

130 Kč

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

Venom 2: Carnage přichází 3D

130 Kč

107´/ Sci-fi horor/ USA /MP12/ TIT/R: J. Roberts

Resident Evil: Racoon City

2.-3.12. (čt-pá) 20 h, 5.12. (ne) 20h

Karel

3. 12. (pá) 17 h

120 Kč

133´/ Dokument / ČR / MP /R: O. Malířová Špátová 

90´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Greg Tiernan

Addamsova rodina 2

130/110 Kč

4.12. (so) 15 h

157´/ Sci-fi / USA / MP12 / CZ / R: Chloé Zhao

4. 12. (so) 17 h

Eternals 3D

140 Kč

138´/Životopisný/USA/MP12/TIT/R: R. Marcus Green

130 Kč

4. 12. (so) 20 h

Král Richard: Zrození šampiónek 

7. 12. (út) 20 h

Král Richard: Zrození šampiónek 

138´/Životopisný/USA/MP12/TIT/R: R. Marcus Green

130 Kč

109´/ Romant. komedie / ČR / MP /R: M. Ferencová

Přání Ježíškovi

120 Kč

5.12. (ne) 17 h, 6.12. (po) 20 h 

5. 12. (ne) 15 h

91´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: A. Carloni 

Rozbitý robot Ron 

100 Kč

8. 12.  (st) 20 h

Někdo na druhé straně

89´/ Horor / ŠV / MP15 / TIT/R: Tord Danielsson

110 Kč

West Side Story

156´/ Muzikál / USA / MP / TIT /R: Steven Spielberg

130 Kč

9. 12. (čt) 20 h, 12.12. (ne) 20 h

100´/ Pohádka / ČR / MP / R: Ivo Macharáček

140/120 Kč

10.-11.12. (pá-so) 17 h

Tajemství staré bambitky 2

10. 12. (pá) 20 h

Resident Evil: Racoon City

107´/ Sci-fi horor/ USA /MP12/ TIT/R: R: J. Roberts

130 Kč

Myši patří do nebe

120/100 Kč

87´/ Animovaný / ČR / MP / R: Jan Bubeníček

11.12. (so) 15 h 

12. 12. (ne) 17 h

91´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: A. Carloni  

100 Kč

Rozbitý robot Ron 

12. 12. (ne) 15 h

130/110 Kč

90´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Jared Bush

Encanto 

11.12. (so) 20 h

109´/ Romant. komedie / ČR / MP/R: M. Ferencová

Přání Ježíškovi

120 Kč

13. 12. (po) 20 h

120 Kč

133´/Dokument/ČR/MP/R: O. Malířová Špátová

Karel

14. 12. (út) 10 h - dopolední kino

Gump

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

50 Kč

Resident Evil: Racoon City

130 Kč

107´/ Sci-fi horor/ USA /MP12/ TIT / R: R: J. Roberts

14. 12. (út) 20 h

157´/ Sci-fi / USA / MP12 / CZ / R: Chloé Zhao

9. 12. (čt) 17 h

140 Kč

Eternals 3D
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Spider-Man: Bez domova 3D

150/130 Kč

109´/ Sci-fi / USA / MP / CZ

30. 12.  (čt) 17 h

27. 12. (po) 20 h, 29. 12. (st) 20 h

The Matrix Resurrections

148´/ Akční sci-fi /USA/ MP/TIT/R: Lana Wachowski

130 Kč

85´/ Pohádka / NOR / MP / CZ / R: K. Launing

28.12. (út) 15 h, 30.12. (čt) 15 h

130/110 Kč

Dračí princezna

28. 12. (út) 17 h

Tajemství staré bambitky 2

140/120 Kč

100´/ Pohádka / ČR / MP / R: Ivo Macharáček

28.12. (út) 20 h

131´/ Akční / USA / MP 15 /TIT/R: Matthew Vaughn

Kingsman: První mise

130 Kč

19.12. (ne) 17 h

Přání Ježíškovi

109´/ Romant. komedie / ČR /MP/R: M. Ferencová

120 Kč

21. 12. (út) 20 h

Známí neznámí

95´/ Komedie / ČR / MP / R: Zuzana Marianková

140 Kč

Kingsman: První mise

22.12. (st) 20 h

131´/ Akční / USA / MP 15 /TIT/R: Matthew Vaughn

130 Kč

29. 12. (st) 17 h

Myši patří do nebe

87´/ Animovaný / ČR / MP / R: Jan Bubeníček

120/100 Kč

26.12. (ne) 15 h

130/110 Kč

Zpívej 2

90´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: G. Jennings

15.12. (st) 20 h

156´/ Muzikál / USA / MP / TIT / R: Steven Spielberg

130 Kč

West Side Story

Přání Ježíškovi

120 Kč

109´/ Romant. komedie / ČR / MP/R: M. Ferencová

26.12. (ne) 17 h 30.12. (čt) 20 h

Šťastný nový rok 2: Dobro došli

100´/ Romant. komedie / SK / MP /R: Jakub Kroner

130 Kč

16.12. (čt) 17 h

133´/ Dokument / ČR / MP /R: O. Malířová Špátová

120 Kč

Karel

90´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: G. Jennings

29.12. (st) 15 h

130/110 Kč

Zpívej 2

27. 12. (po) 17 h

Spider-Man: Bez domova 3D

109´/ Sci-fi / USA / MP / CZ

150/130 Kč109´/ Sci-fi / USA / MP / CZ / 150/130 Kč

Spider-Man: Bez domova 3D

16.12. (čt) 20 h, 17.-18.12. (pá-so) 17 h, 19.-

20.12. (ne-po) 20 h

140/120 Kč

100´/ Pohádka / ČR / MP / R: Ivo Macharáček

19. 12. (ne) 15 h

Tajemství staré bambitky 2

Známí neznámí

17.-18. 12. (pá-so) 20 h

140 Kč

95´/ Komedie / ČR / MP / R: Zuzana Marianková

26.12. (ne) 20 h

100´/ Romant. komedie /SK/ MP / R: Jakub Kroner 

Šťastný nový rok 2: Dobro došli

130 Kč

90´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Jared Bush

Encanto 

27. 12. (po) 15 h

120/100 Kč

Encanto 

18. 12. (so) 15 h

130/110 Kč

90´/ Animovaný / USA / MP / CZ / R: Jared Bush
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Městská knihovna Chodov
9. 12. (čt) 18 h
Jazz v podkroví
Prosincové hudební posezení bude o tom, že ženy v histo-
rii i současnosti v jazzu nejsou jen inspirací pro muže - jaz-
zové skladatele a interprety. Kromě zpěvu jsou i zdatnými 
instrumentalistkami, jako kapelnice vedou orchestry a jejich 
jména najdeme i mezi autory.

ZUŠ Chodov

4. 12. (so) 18 h   
Vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Chodov  
a kapely Alison
kostel Stříbrná

5. 12. (ne) 14 h   
Mikulášský koncert
společenský sál KASS Chodov

5. 12. (ne) 15.30 h
Vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Chodov  
a kapely Alison
náměstí Sokolov

7. 12. (út) 14 h  
„Den zavřených dveří“
Poslední možnost prohlídky budovy ZUŠ  před uzavřením

7. 12. (út) 17 h   
Žákovský koncert „Na rozloučenou“
koncertní sál ZUŠ Chodov

19. 12. (ne) 18 h 
Vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Chodov  
a kapely Alison
náměstí Kraslice

KASS Chodov

DDM Bludiště Chodov

Městská galerie v DDM Bludiště
30. 11.-16. 12.  
Surrealistické fotografie Jiřího Nárty
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9–12 a 14–17

TV Studio Chodov

7. 12. (út) až 10. 12. (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

14. 12. (út) až 17. 12. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu měsíce listopadu
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

21. 12. (út) až 24. 12. (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

28. 12. (út) až 31. 12. (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

18. 12. (so) 9 h
Život ve vodě (Akvatrhy)
společenský sál

Staroměstský betlém a Ježíškova pošta
DDM Bludiště tradičně připravil vánoční výzdobu ve Staro-
městské ulici v podobě keramického betléma. Přijďte se se 
svými ratolestmi pokochat a nadýchat se vánoční atmosfé-
ry. Opět zde najdete i razítko z Ježíškovy pošty.
Vánoční stromky
Chodovské mateřské školy, základní školy, DDM Bludiště, 
ZUŠ, městská knihovna, gymnázium a Mateřídouška spo-
lečnými silami vyzdobí Staroměstskou ulici vánočními stro-
mečky. Přijďte se podívat na nápady a neobvyklá provedení 
výzdob.

6. 12. (po)
Mikulášská nadílka
Mikuláš, čert a anděl v pekelném sklepě budovy DDM. Re-
zervace v kanceláři DDM za poplatek 50 Kč. Všichni účast-
níci musí splňovat aktuální podmínky ohledně covid-19.
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1. 12. (st) 9 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Horní Blatná - Potůčky, 12 km

4. 12. (so) 16 h
Setkání otužilců na Bílé vodě

5. 12. (ne) 
Samurai Cup
tělocvična ZŠ Školní ul.

8. 12. (st) 14 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Peklo, 10 km

Sport 13. 12. (po) 15 h
Vánoční laťka
36. ročník žákovského závodu ve skoku vysokém
městská sportovní hala

15. 12. (st) 13 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Vánoční trhy Cheb, 5 km

22. 12. (st) 9.45 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Karlovy Vary - vánoční trhy a procházka

29. 12. (st) 14 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Předsilvestrovská procházka na Bílou vodu, 5 km
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Hodně branek, žádné vítězství 
30. října 2021 v klatovské hale pokračovalo  

2. kolo 1. ligy dorostenek skupina 1. Na turnaji ne-
chyběl ani tým chodovských dorostenek z florba-
lového oddílu TJ Plamen Chodov pod vedením 
Lucie Červenkové a Dana Ševčíka.

Na naše svěřenkyně čekaly celkem dva zápasy. 
S FBŠ SLAVIA Plzeň a s týmem SPORT CLUBU 
Klatovy. 

Do prvního zápasu naše svěřenkyně vstupova-
ly s bojovnou náladou, což se v prvních minutách 
ukázalo i na statistice vstřelených gólů. V první 
části tohoto utkání byly zavěšeny do soupeřovy 
kisny krásné tři góly. Bohužel následné chyby, 
které naše florbalistky vytvořily při střídání, stály 
náš tým drahocenné síly, které následně chyběly 
v závěru samotného zápasu. A tak se stalo, že 
ve 28. minutě svěřenkyně SLAVIE Plzeň vstřelily 
vítěznou branku, a plameňačky již neměly dosta-
tek sil, aby výsledek zvrátily ke svému prospěchu. 

Nakonec naše dívky podlehly týmu FBŠ SLAVIA 
Plzeň 6:7.

Dorostenky do dalšího zápasu, s týmem 
SPORT CLUBU Klatovy, nastupovaly bez Denči 
Dobešové, našeho výborného centra, kterých je 
nedostatek. Ta si nepříjemně poranila při prvním 
utkání s Plzní nárt levé nohy, a tak nemohla na-
stoupit do dalšího zápasu. 

Začátek zápasu byl velice slibný. Kristýna Šti-
ková vstřelila první branku a tím otevřela zápas. 
Další minuty na palubovce patřily však dívkám 
z Klatov. Ty nejprve srovnaly skóre na 1:1 a poté 
vstřelily další branky a vytvořily si tak dostatečný 
brankový náskok, který je dovedl až k úplnému 
vítězství. Lehké zachvění ze strany TJ Plamenu 
přišlo v samotném závěru druhé části, kdy Tere-
za Marie Ševčíková vstřelila branku a upravila tak 
konečný mač. TJ Plamen v konečném výsledku 
podlehl týmu z Klatov 2:6. 

„Prostě špatný den. Bylo vidět, že dívky se s tím 
perou a nedaří se jim prolomit soupeřovy strate-
gie,“ to a ještě více nám po zápase sdělili trenéři 
Plamenu.  Pavel�Dawidko

Florbal
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Oslavy atletických výročí ŠAKu
 Atleti, ale i příznivci královny sportu se se-

šli k oslavám vzniku ŠAKu Chodov a otevře-
ní prvního atletického stadionu v Chodově. 

Poděkování patří Kulturnímu domu 
U Kahanu ve Vintířově, který nám připravil 
skvělé prostředí i obsluhu. Poděkování ná-
leží všem sponzorům nejen pro kolo štěstí 
a především městu Chodov, DDM Bludiště 
za trvalou spolupráci a podporu. Dále pořa-
datelské službě i těm, kteří přispěli kulturně- 
-sportovními vystoupeními, i hudbě, která 
hrála k poslechu i tanci.

Samozřejmě i hostům, kteří přijali pozvá-
ní, a předsedovi klubu Mílovi Zítkovi, který 
oslavami provázel moderátorským slovem, 
a zdaleka ne v poslední řadě Renatě Dočka-
lové za skvělou organizaci a zajištění celých 
oslav.

A pozdrav tam nahoru… patří i Liboru Do-
čkalovi, Marcele Mikešové, Karlu Štechovi 
i Petru Bernatovi, kteří s námi být nemohli 
i přesto, že by rádi byli a bavili se s námi.
Ocenění nestora chodovské atletiky 
pana Josefa Kopeckého 

Na oslavy 30 let chodovského ŠAKu přijal 
pozvání i pan Josef Kopecký. Jeden z prvních 
Chodováků, který byl atletem a propagáto-
rem tohoto sportu. A byl u zrodu chodovské 
atletiky. I při tom, když se na sklonku října roku 
1951 otevíral první atletický stadion  při velké 
mírové oslavě, které se zúčastnila i tehdejší 
předsedkyně Národního shromáždění Anež-
ka Hodinová Spurná a přední čeští sportovci 
v čele s legendárním Emilem Zátopkem.

Panu Kopeckému, původně žlutickému 
fotbalistovi, atletika učarovala tak, že se 
záhy stal i jedním z předních českých atletů 
a dokázal se probojovat až do reprezentač-
ní sprinterské štafety  pro mezistátní utkání 
ČSR x Rumunsko  v roce 1956. 

Pan Josef Kopecký zpříjemnil večer svým 

Atletika humorem a svým vyprávěním o začátcích 
chodovské atletiky i o tom, že i dnes, v 91 
letech, si rád přijde na současný stadion 
protáhnout tělo či zaběhat nějaká kolečka... 

A vazba pana Josefa Kopeckého k ŠAKu 
Chodov?  Krom toho, že přichází pofandit 
na všechny závody, přivedl k atletice i své 
děti, vnuky i pravnuky, a tak se jméno Ko-
pecký táhne již čtvrtou generací  chodov-
skou atletikou. 

Z rukou vedení ŠAKu, vedení města i ve-
dení atletiky Karlovarského kraje převzal 
krásnou, originální cenu  z dílny chodovské-
ho výtvarníka Petra Štecha.
Ocenění nejlepších atletů ŠAKu
Ukončení sezony je spojeno každým rokem 
i s vyhlášením nejlepších a nejúspěšnějších 
atletů. Většinou tomu bývá při Vánoční hale v 
kategorii žactva a na valné hromadě u zbylých 
kategorií. Letos jsme využili k tomuto ocenění 
oslavy 30. výročí vzniku ŠAKu Chodov, které 
proběhly již tradičně ve Vintířově U Kahanu. 
Ocenění přebírali nejlepší atleti z rukou 
starosty města Chodova Patrika Pizingera, 
místostarosty Luďka Soukupa a krajské 
atletické  manažerky Lucie Markuskové.

A kdo by letos vybrán trenérskou radou  
a schválen výkonným výborem? 

V kategoriích dospělých František Janec  
a Kateřina Vašková 

Mezi mládeží Dominik Svoboda a Marké-
ta Bauerová

V kategorii staršího žactva Tomáš Zdrálek 
a Michaela Zaschkeová
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Otužilci

Pozvánka pro všechny příznivce 
studené vody  

Voda nejenom hodně studí , ale taky má mno-
ho blahodárných účinků, pokud se dobře a s ro-
zumem používá. 

Karlovarští  otužilci ze širokého okolí se sejdou 
v sobotu 4. prosince  2021  na Bílé vodě od 16 
hodin. Nemusíte vůbec nic, ale jestli pustí vás 

Mezi mladším žactvem David Klouček  
a  Tereza Krejčová

U starších přípravek: Martin Prošek a Alž-
běta Antošová

Mezi nejmenšími přípravkami  Jakub Ko-
pecký a Anastázie Horváthová
Mistrovství Karlovarského kraje           
v přespolním běhu

Jeho hostitelem byl v letošním roce Ost-
rov. I letos nás vyjela jen malá hrstka, když ti 
nejlepší na dlouhých tratích bojují s nemocí 
(Terka Krejčová, Fabián Lochschmidt, Petr 
Lill, Jaroslav Šimmer).

Vlajku a čest našeho oddílu výborně nesli 
Michaela Zaschkeová a Jakub Staněk. Oba se 
dokázali prosadit ve velkém startovním poli 
staršího žactva a oba shodně vybojovali dru-
hé místo. Zastoupení jsme měli také v kate-
goriích dospělých, Hanka Heiserová a Adéla 
Nosková mezi ženami a Tomáš Lang, Robert 
Košek a Miloslav Zítka mezi muži.

Poděkování patří i všem, kteří se tohoto 
běhu zúčastnili a zabojovali, bez ohledu na 
jakém místě skončili. Robertovi Koškovi pak 
i za asistenční pomoc při závodu přípravek  
a mladšího žactva. Miloš�Volek

Tenis

Terka Krejčová - Senzační zakončení 
sezony

27. 9. – 1. 10. se uskutečnil poslední turnaj te-
nisové sezony. Jednalo se o turnaj nejvyšší kate-
gorie A v Mostě, kam se sjelo 48 děvčat z celé 
České republiky. Terezka na tento turnaj odjížděla 
sice jako nenasazená hráčka, ale po vítězství na 
„béčku“ v Plzni a „áčku“ na pražské Štvanici byla 
plná sebevědomí a s ambicemi celý turnaj vyhrát. 
Přes první kolo prošla lehce 6:0, 6:2. V dalším 
kole ji čekala hráčka z Moravy, se kterou si po-
radila 6:2, 6:2. Ve třetím kole narazila na druhou 
nasazenou, útočnou hrou si s hráčkou z praž-
ské Sparty poradila 6:0, 6:4. V semifinále ji čekala 
soupeřka z 1. ČLTK Praha, kterou jednoznačně 
přehrála 6:1, 6:3. V samotném finále se setkala  
s nasazenou jedničkou turnaje. Chuť po vítězství 
měla Terezka větší a svou typicky útočnou hrou 

mohla slavit další prvenství v poměru 6:3, 6:3. 
Pomyslnou třešničkou na dortu bylo, když přida-
la i titul ze čtyřhry. 

V konečné zúčtování sezony tak obhájila krás-
né 4. místo v celorepublikovém žebříčku. Gratu-
lujeme a přejeme další tenisové úspěchy.

  Martina�Krejčová
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Fotbal

TJ Spartak Chodov  
Podzimní část soutěží je u konce, podívejme 

se tedy na výsledky posledních zápasů našich 
družstev.
„A“ muži:
Nejdek – Spartak  3:4
Spartak – Lomnice  2:3
Sl. K. Vary „B“ – Spartak  4:3
V tabulce krajského přeboru přezimuje naše 
áčko na  3. místě.
„B“ muži:
Oloví – Spartak  2:4
Spartak – Svatava  3:2
Béčku zatím patří v okresním přeboru 2. příčka.
Starší žáci:
Kraslice – Spartak  0:6
Svatava – Spartak  1:5
Toto družstvo vede po podzimu tabulku okres-
ního přeboru.

Bojové sporty

Samurai tým sbírá medaile po celé ČR  
Sezona pokračuje a samurai tým získává další 

cenné medaile. Jednotlivé týmy vyrážejí do čes-
kých měst, aby zabojovaly.

Tým A odjíždí do Jihlavy na první část MČR 
ČSK v kickboxu. Johny Kolář potvrzuje formu 
z MS a získává titul mistra ČR v ringové disciplíně 
lowkick a přidává další 2 stříbrné medaile z ju-
niorské a nově i dospělé kategorie v disciplíně 
lightcontact. Bez medaile nezůstal ani další re-
prezentant Kryštof Schwarz, který získává v li-
ghtcontactu také stříbro. Tým B ve složení Hanka 
Schwarzová, František Mikát, Filip Mikát, Daniel 
Sarkany, Daniel Gorbatenko, Dominik Sarkany 
a Vojtěch Kratina odjíždí na mezinárodní turnaj 
v kickboxu Leon Cup, který se koná v Mostě. 
Sedm nadějných bojovníků získává celkově 17 
medailí a stávají se nejúspěšnějším týmem turna-

je. Pozadu nezůstává ani kata tým, který se zú-
častnil turnaje O pohár starosty města H. Slavkov. 
V kata získává zlatou medaili Veronika Dobiášová 
a stříbro Kristýna Křížová a Kamila Hermanová.

Sezona ještě nekončí, čekají nás další turna-
je v kickboxu a především se domácí závodníci 
předvedou 5. 12. na domácím turnaji SAMURAI 
Cup v Chodově v tělocvičně na 2. ZŠ. Všichni jste 
srdečně zváni. 

NÁBOR 2021-2022, fb, instagram - Samurai 
Fight Club, 604 965 358 Václav�Kolář

vnuci, děti nebo rodiče, nemusíte doma ležet na 
břiše.

Ať je zima, prší krásně, na Bílé vodě dobře se 
nám skládaj básně. 

Bílá voda chybu nemá, kdo chce, tak ten se 
taky jen tak jednoduše nedá. Plavat může každý 
z vás, když odhodlá se sám a sám. My pomů-
žeme každému do řeky či bazénu. Vysvětlíme,  
ukážeme, naučíme, také dýchat dokážeme. Tak-
že kašel nebo rýmička, jsme celý rok jak rybička.

Ručník, plavky, karimatku, ať nedojde k žád-
ným zmatkům. Taky oheň teplý bude na ruce  
i nožičky, nastydnout a nachladit se umí přece 
každý z nás, ale zlepšit svoji vlastní imunitu, musíš 
taky pro to něco udělat.

Začneš říkat místo dnes je hnusně, slovo hnus-
ný počasí se promění ve větu krásně prší nebo 
krásně mrzne.

Voda hodně pomáhá nám, když se s rozumem 
používá. Nejsou žádné tabulky ani žádné časy, 
každý si sám najde svoji vlastní cestu a svůj vlastní 
postup.

My vám jen směr ukážeme  a  také  radou po-
můžeme. Pomáhá i dýchání, když dobře dýcháš 
do dlaní.

Uvolní se různé bloky, někde někomu se 
zmenší i tělesné boky.

Stres a taky deprese občas voda hodně daleko 
odnese.

Kdo má chuť, čas a taky zájem, sejdeme se na 
pláži, kdo nechce, tak ten ať se vůbec nesnaží.

Václav�Šamberger
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Volejbal

Mladší žáci:
D. Rychnov – Spartak  0:8
Spartak – Habartov  12:1
Mladší žáčkové jsou průběžně druzí.
Starší přípravka:
Habartov – Spartak  7:9
Spartak – Bukovany  10:6
Mladší přípravka:
Březová – Spartak  3:18
H. Slavkov – Spartak  12:5
U přípravek se tabulka nesestavuje.

Závěrem bych chtěl na tomto místě poděkovat 
hráčům, jejich trenérům, vedoucím, masérům, 
rodičům našich žáčků a vůbec všem, kteří se  
o chod oddílu kopané starají, za jejich úsilí, které 
věnují naší milované hře.

A všem občanům Chodova fotbalisté přejí klid-
ný předvánoční čas, příjemné Vánoce a přede-
vším pevné zdraví v roce 2022. Jaroslav�Pinc

Extraligová euforie pokračuje  
Po kvalifikačních kolech extraligových soutě-

ží v kadetkách a juniorkách jsme tak trochu se 
sportovní obavou očekávali, co se bude dít dále. 
V obou kategoriích jsme se dostali hned na za-
čátku mezi prvních pět nejlepších týmů v ČR. 
Tyto zkušenosti jsme již měli z ročníku 2019/2020, 
ale vzhledem k dlouhodobému výpadku tréno-
vání byla opatrnost a nepřehnané ambice namís-
tě. Velkou výhodou pro oba týmy bylo pořádání 
turnajů na domácích palubovkách.

Družstvo kadetek  se ve dnech 3. a 4. listopa-
du na palubovce tělocvičny ISŠTE Sokolov, která 
je naší druhou domácí palubovkou, postupně 
střetlo s týmy Dukla Liberec, KP Brno, TJ Ostra-
va a Slavia Hradec Králové. Po velmi napínavých 
bojích naše kadetky nakonec v celkovém součtu 
získaly sedm bodů a umístily se na velmi výbor-
ném třetím místě. Tím také obhájily příslušnost 
v první výkonnostní skupině. Poděkování patří 
řediteli ISŠTE Sokolov Mgr. Pavlu Janusovi, který 
poskytl prostory pro ubytování týmů, sportovní 
halu a také celé zázemí pro uspořádání turnaje. 
Finančně tento turnaj podpořilo město Chodov.

O týden později, ve dnech 13. a 14. listopa-
du, se hrálo již na domácí palubovce sportovní 
haly v Chodově. Také juniorky bojovaly o setrvá-
ní v první výkonnostní skupině. Do Chodova se 
sjely týmy Olympu Praha, Madety České Budě-
jovice, TJ Ostrava a Dukly Liberec.  Po dvouden-
ním boji jsme se mohli opět radovat z obhajoby 

příslušnosti v první výkonnostní skupině. Druž-
stvo postupně získalo pět bodů a také se umístilo 
na vynikajícím třetím místě. 

Při obou turnajích byla vidět, a zejména i sly-
šet výborná divácká podpora, za což všem, kteří 
nás přišli podpořit, velice děkujeme. Příští měsíc 
zajíždějí kadetky na turnaj do Hradce Králové  
a juniorky do Ostravy.  

V polovině listopadu proběhlo v divadle v Kar-
lových Varech vyhlášení nejlepších sportovců 
Karlovarského kraje za roky 2019/2020. Velmi 
nás potěšilo, že na divadelní prkna vystoupily 
hned dva celky BVC Chodov. Kolektiv starších žá-
kyň (dnes již kadetky) získal ocenění za 1. místo 
v Českém poháru a 3. místo na mistrovství ČR. 
Druhým oceněným kolektivem bylo družstvo ju-
niorek, které ocenění získalo za 1. místo v 1. lize  
a postup do extraligy juniorek.

Družstvo kadetek „B“ odehrálo v první lize další 
utkání a po osmi kolech je v tabulce na průběžném 
čtvrtém místě se ziskem jedenácti bodů. 28. 11. 
toto družstvo zajíždělo k dvojzápasu do Karlových 
Varů a poté se první sobotu v prosinci utká doma  
s SKV Ústí nad Labem.

Družstva starších a mladších žákyň odehrála 
svá další kola v krajském přeboru Karlovarského 
kraje, kdy starší žákyně po prvním odehraném 
kole drží se sedmi body průběžnou první příč-
ku. Mladší žákyně „A“ se po deseti odehraných 
utkáních drží na velmi pěkném druhém místě  
a mladší žákyně „B“ na šestém místě.

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

27Sport



Uzávěrka 
lednového čísla

14. prosince 2021

Požární sport

Informace SDH
Vedoucí mladých hasičů z Březové si v ne-

děli dne 3. 10. 2021 připravili na tartanovém 
hřišti poblíž ZŠ soutěž v disciplínách požár-
ního útoku a štafety 4x 60 m. 

Byly to první větší závody po koronavirové 
pauze, protože jsme se zatím zúčastňovali 
pouze STIMAX CUPu, což byl seriál závodů 
v individuální  disciplíně v běhu  na 60 m   
s překážkami. Na této soutěži byla každá dis-
ciplína hodnocena zvlášť. 

Ve štafetě 4x 60 m se mladší umístili na  
1. místě a starší se umístili na 2. místě. 

V požárním útoku se ukázali mladší a starší  
opět jako super sehraný tým a zde si vybojo-
vali 1. místo. Po vyhodnocení disciplín přišlo 
celkové hodnocení, a to si mladší a starší od-
nesli další zlatou medaili. 

Na přátelské pozvání Sdružení hasičů Čech 
Moravy a Slezska, Krajského sdružení hasičů 
Karlovarského kraje jsme se v sobotu 16. říj-
na zúčastnili ve Žluticích 1. setkání hasičských 
spolkových praporů sborů dobrovolných 

PRODÁM 
GARÁŽ

POD NÁDRAŽÍM  VE VANČUROVĚ UL.

TEL. 724 033 692

MASÁŽE PRO ŽENY
regenerační a sportovní

cena: 350 Kč / 60 min.

www.masazechodov.cz

tel.  +420 774 738 223

masáž zad + šíje

masáž horních končetin + šíje + hrudi

masáž dolních končetin zezadu, zepředu

baňkovací masáže

antistresová masáž (šíje, hruď, bříško)

ošetření spoušťových bodů (Trigger points)

    
      

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

hasičů z Karlovarského kraje. Tato spole-
čenská akce se konala pod záštitou starosty 
města Žlutice, kdy po desáté hodině dopo-
lední se všichni zúčastnili mše svaté v koste-
le sv. Petra a Pavla, kterou celebroval páter 
Pavel Kavec. 

Během mše byly vysvěceny stuhy a zavěšeny 
na přítomné prapory, případně předány spol-
kům, které pořízení praporu teprve plánují. 

Následovalo příjemné posezení v místní 
hasičské zbrojnici, kde k poslechu hrála de-
chová hudba Hasičanka. Bc.�Martin�Lehečka
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Slevy
LZE sčítat!

na brýlové obruby

na sluneční brýle

na všechna brýlová skla

na světové značky

Akce platí od 1. 10. 2021 do odvolání. Kompletní podmínky této i našich dalších akcí naleznete na www. orangeoptik.cz/akce

U Porcelánky 1017, Chodov, tel.: 777 912 416

29Placená inzerce



Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

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

VSAĎTE NA 
KVALITU

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ 
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

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

www.otherm-sokolov.cz
OTHERM SOKOLOV

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE 
NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH

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

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

PŮJČ 
SI MĚ
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Autoservis Šimek

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel

Montáž tažných zařízení SCV - český výrobce

Příprava vozu na STK

Kompletní servis klimatizace

Přestavby vozu na LPG

Přestavby vozu na E85

Montáže mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT

  tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411 Husova 101, Chodov  

Otevírací doba je

 každý všední den:

8:00-17:30

Připravte svůj vůz na zimu
Kompletní pneuservis 

Děkujeme za Vaši důvěru v tomto roce a přejeme

příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů

v novém roce 2022.♡

Vaše

Nejoblíbenější TAXI služba v Chodově

mmáámmee  ii  ddrruuhhéé  tteell..  čč..  777733  330000  330088
Pro velký zájem 
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Nad Hájovnou 652, 357 33 Loket
tel.: +420 724 345 214     e-mail: vera.tresnakova@seznam.cz

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

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

Nechcete nechávat svého mazlíčka doma na delší nebo jen krátkou dobu Vaší nepřítomnosti?

REVIZE 
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

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

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

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

měření plynových kotlů dle TPG 704 01 čl.8.3.2
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K a r e l Ta s c h l e r 
7 2 1 8 6 4 1 2 9

ŽALUZIE 

LÁTKOVÉ ROLETY

OCHRANNÉ SÍTĚ

FOTOŽALUZIE

CELOROČNÍ PRODEJ
BRAMBOR, CIBULE, ČESNEKU A JABLEK 
OD  FARMÁŘŮ A ZEMĚDĚLCŮČESKÝCH

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

VELKOOBCHOD-MALOOBCHOD 
OVOCE A ZELENINY

V TATROVICÍCH nabízí

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
 SALÁTOVÉ BRAMBORY, CIBULE, ČESNEK, 

JABLKA, HRUŠKY, 
MED, MOŠTY, KOŘENÍ a další

I&N ATOR s.r.o.
evidovaná v seznamu 

u KDP ČR
 IČO: 01484028
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