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12. 12.   Vánoční laťka 
18. 12.   Ukončení Staroměstského adventu
18. 12.   Koncert Lenky Filipové
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K věci

Vážení a milí Cho-
dováci,

parkování je téma, 
které řešíme na strán-
kách zpravodaje kaž-
dý rok hned několikrát. 
Každý rok se snažíme 
společně s kolegy na 
radnici vybudovat ale-
spoň několik dalších 

parkovacích ploch a každý rok investujeme 
do parkování miliony korun. Za posledních 
pár let tak vzniklo mnoho desítek nových par-
kovacích míst. Stále je to ale málo, protože 
počet automobilů roste mnohem rychleji.

Vytvořili jsme proto, a já jsem zde o tom 
již psal, projektovou dokumentaci pro vy-
budování cca 120 parkovacích míst v ulici  
U Koupaliště na místě zanedbaného lesíku 
mezi sídlištěm a teplovodem. A současně 
byla zhotovena i studie na parkoviště v ulicích 
Vítězná, 1. máje, Říjnová a Příční. Zde mělo 
vzniknout 100 až 200 parkovacích míst.

Navržená řešení v různých variantách jsme 
v loňském roce představili obyvatelům těchto 
ulic, proběhlo několik veřejných projednání, 
na která byli pozváni všichni obyvatelé, a ná-
sledně jsme projekt debatovali i s předsedy 
všech SVJ. Dali jsme obyvatelům možnost se 
k projektům vyjádřit, zvolit jednu z variant, 
nebo projekt zcela odmítnout.

Na základě hlasování v rámci jednotlivých 
SVJ bylo nakonec většinou obyvatel zmíně-
ných ulic rozhodnuto, že parkoviště v této 
lokalitě nechtějí. I když mne to mrzí, proto-
že považuji počty parkovacích stání zejména  
v těchto ulicích za nedostačující, tak samo-
zřejmě s kolegy plně respektujeme názor 
obyvatel, a parkoviště zde tedy vybudována 
nebudou.

V současné době je tedy rozpracováno  
z velkých záměrů jen parkoviště v ulici U Kou-
paliště, kde vznikne do dvou let parkoviště 
pro 120 automobilů, a já věřím, že to velmi 
uleví nejen tomuto sídlišti, ale i okolním ulicím. 
Zároveň se budeme snažit najít další lokality  
v Chodově, kde je možné vybudovat ale-
spoň jednotky, nebo nižší desítky parkova-
cích míst bez dramatických zásahů do ze-
leně.

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.

A nakonec, i když toto téma moc sváteční 
není, mi dovolte, abych vám všem a celému 
městu popřál krásné a šťastné prožití adventní 
doby i vánočních svátků. Těším se na viděnou 
v roce 2023. Patrik Pizinger, starosta

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

vozních důvodů bude pro veřejnost uzavřen dne 
29. 12. 2022 od 11.30 hodin a 30. 12. 2022 po 
celý den.

Dne 2. 1. 2023 bude provoz úřadu omezen 
kvůli převádění softwarových úloh z roku 2022 
na rok 2023, z tohoto důvodu nebudou v pro-
vozu pokladny do 12.30 hodin. Omlouváme se  
občanům za možné komplikace a děkujeme  za 
pochopení.

 Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu

Zastupitelé projednají rozpočet

Poslední letošní řádné jednání chodovských 
zastupitelů se uskuteční ve středu 7. prosince. 
Konat se bude v zasedací místnosti radnice od  
16 hodin.

Nejdůležitějším bodem zasedání bude návrh 
rozpočtu na příští rok. Zastupitelstvo lze sledovat 
z pohodlí domova, KASS opět zajistí na městských 
informačních kanálech a sítích přímý přenos.

Jednání zastupitelstva města je veřejné a jsou na 
něj srdečně zváni všichni občané města.  (mák)
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Novou odbavovací halu pro cestující bude mít 
chodovské vlakové nádraží. Její stavba začala  
3. listopadu a dokončena má být na podzim příš-
tího roku.

Investorem je Správa železnic, která za budovu 
zaplatí přibližně 34 milionů korun. Naopak v re-
žii Chodova bude propojení nádraží chodníkem  
a úprava tamního prostranství. „Ve spolupráci se 
Správou železnic zároveň plánujeme dokončení 
podchodu do Hrnčířské ulice,“ uvedl při zahájení 
stavby starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že 
věří v bezproblémový průběh stavby.

„Aš (také tam začala stavba nové budovy)  
a Chodov se tak zařadí po bok horního nádraží  
v krajské metropoli, kde již cestující využívají ne-
jen moderní nástupiště, ale i zcela novou odba-
vovací halu,“ poznamenal generální ředitel Sprá-
vy železnic Jiří Svoboda.   

Podle investora dojde díky nové výpravní bu-
dově k výraznému zvýšení bezpečnosti a úrovně 
kultury cestování. Tu mimo jiné zajistí bezbarié-
rový přístup do budovy a nové WC pro imobilní 
osoby.

Nový přednádražní prostor má nabídnout také 
parkoviště pro 28 vozidel, stání pro motocykly, 

stojany a boxy na kola.
Starou budovu čeká demolice, uvolněný pro-

stor pak poslouží jako točna autobusům.  (mák)

Klasický kámen při zahajování stavby symbolicky nahradila kolejnice.  |Foto: Martin Polák

Nádraží se dočká nové výpravní  
budovy, za rok má být dokončena

Chodov navýšil podporu 
bublavské Droseře

Bublavská záchranná stanice handicapovaných 
živočichů Drosera může i v dalších letech počítat 
s podporou Chodova. Město v těchto dnech se 
stanicí prodloužilo partnerskou smlouvu, a navíc 
jí bude na účet posílat i více peněz, než tomu 
bylo v předchozím období. „Roční podporu jsme 
zvedli z pěti tisíc korun na dvanáct tisíc,“ upřesnil 
starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že nová 
smlouva má platnost tři roky.

Radnice s Droserou spolupracuje dlouhodobě 
a stanice si z Chodova do péče převezla už ně-
kolik zvířat. V loňském roce například vypustila  
u vodní nádrže poblíž Chodova do volné příro-
dy uzdraveného bukače velkého, kterého zce-
la vysíleného našel v zasněženém městě jeden  
z Chodováků.  (mák)
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Stavba knihovny je v polovině

Zhruba v polovině je stavba nové knihovny za 
poliklinikou. Při kontrolním dni v první polovině 
listopadu to uvedl zástupce dodavatelské firmy.

Rozestavěnou knihovnu si před začátkem zimy 
prohlédli také radní města, a přímo na místě se 
tak seznámili s postupem prací. Zároveň si ne-
chali detailněji popsat a ukázat dispoziční řešení 
celé budovy.

Nezměněný plán zimní údržby a stovky tun 
soli mají na letošní zimu připraveny Chodovské 
technicko-ekologické služby (CHOTES). Kapa-
cita jejich skladu je 350 tun a už od poloviny 
letošního června je plný.

Posypovou sůl firma objednává v předstihu, 
zpravidla v dubnu, kdy jsou ceny příznivější.  
I tak musel CHOTES připlatit. „Ceny totiž me-
ziročně vzrostly o třicet procent,“ poznamenal 
jednatel CHOTESu Rudolf Pocklan s tím, že 
na běžný průběh zimy budou zásoby stačit. 
V opačném případě pak není podle jednatele 

problém potřebné množství soli dokoupit.
Solení komunikací není přímo závislé na 

sněžení, ale odvíjí se především od mrznou-
cích srážek, deště a následných nízkých teplot. 
Pracovníci CHOTESu proto drží pohotovosti  
a solit do ulic města vyjíždějí častokrát už ko-
lem půlnoci.

Plán zimní údržby pro Chodov zůstává stej-
ný jako v předchozích letech, a to i přes sou-
časnou složitou dobu. V praxi to znamená, 
že žádná komunikace nebyla přeřazena do 
bezúdržbového režimu.  (mák)

CHOTES hlásí před zimou plný sklad soli

 Kontrolní den na stavbě nové knihovny. |Foto:  M. Polák     

Nová knihovna vzniká přestavbou bývalé ma-
teřské školy, později výrobny knedlíků, od druhé 
poloviny roku 2021.

Na jejím konci má být moderní budova odpo-
vídající evropským trendům.

Termín dokončení se kvůli současné složité si-
tuaci posunul až do příštího roku.  (mák)
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Kulturní servis

Česko zpívá koledy
Milí Chodováci, srdečně vás zveme zazpívat si 

české koledy v rámci akce Česko zpívá koledy 
ve spolupráci s periodikem Deník.cz. 

Zpívání proběhne 7. 12. 2022 v 18.00 v krás-
ném prostředí městského parku, u sochy Knih-
kupce.

Koledy, které si společně s rozhlasem zazpí-
váme: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus 
Pán, Půjdem spolu do Betléma a další dvě, kte-
ré můžete pomoci vybrat hlasováním na ad-
rese Deníku.cz. Blíže ke koledám a zpívání na  
www.ceskozpivakoledy.cz.

Texty koled se silnějším písmem budou k dis-
pozici, čtecí brýle nikoliv.  Po zkušenosti z minu-
lých let doporučuji s sebou baterku  pro osvětlení 
textu. Těšíme se na setkání a společné zpívání.

 Ing. Rudolf Netík

Strážníci opět rozdávají 
reflexní pásky 

Další várku reflexních pásek začali v uplynu-
lých dnech rozdávat vybraným účastníkům sil-
ničního provozu chodovští strážníci. Pokračují 
tak v projektu Buďte vidět, přežijete, kterého se 
účastní také ostatní městské policie v Karlovar-
ském kraji.     

„Projekt je zaměřen zvláště na chodce a cyk-
listy, kteří často v nevhodném tmavém oblečení 
při snížené viditelnosti vstupují do vozovky nebo 
se pohybují v její blízkosti,“ vysvětlil smysl dnes 
už tradiční akce velitel chodovské městské poli-
cie a preventista Ladislav Staněk.

Praktický reflexní prvek, který lze jednoduše 
upevnit na rukáv oblečení, tašku či kabelku, má 
za úkol upozornit především motoristy na člo-
věka za snížené viditelnosti. 

Podle odborníků na dopravu je páska lehce 
dostupná a může pomoci předejít tragédii. Při 
pohybu mimo obec je navíc chodec povinen 
být za snížené viditelnosti zřetelně označen.

Desítky návštěvníků přilákal tradiční výlov, který pořádali na přelomu října a listopadu rybáři z ČRS MO Božičany. Ti 
se tentokrát zaměřili na rybník Nad cestou, který jim po usilovné práci vydal bohatou odměnu.    |Foto: Martin Polák

Rybník Nad cestou  vydal letošní 
nadílku

„Až do vyčerpání zásob je možné si pásky na 
požádání vyzvednout také ve služebně městské 
policie,“ poznamenal velitel.  (mák)
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Vánoční slovo
Milí Chodováci, dovolte mi, abych nám všem 

k nadcházejícím svátečním týdnům popřál plné 
prožití poselství, které přinášejí. Vánoce v sobě 
totiž skrývají nadčasový vzkaz, který nám v reali-
tě všedních dní často uniká. Co je tedy opravdo-
vým poselstvím těchto velkých svátků?

Během následujících týdnů a hlavně o Váno-
cích budeme přát svým blízkým, přátelům, kole-
gům a kamarádům samé pěkné věci. Přejeme si 
navzájem radost, lásku, pokoj a mír. V dnešní di-
voké době je to možná důležitější než kdy jindy. 
To, že jsme schopni si tyto myšlenky předávat, že 
se navzájem dokážeme hezky lidsky povzbuzo-
vat. Pro nás křesťany je to totiž odrazem událos-
tí, které se udály před dvěma tisíci lety v malém 
městečku Betlémě. A tyto události si dodnes při-
pomínáme a staly se součástí naší kultury.

V Betlémě se narodilo dítě, které toužilo a tou-
ží po setkání s člověkem. Zrozený Bůh se touží 
setkat s člověkem. A já věřím, že podle toho vzo-
ru se i člověk touží setkat s člověkem. A právě 
tuto touhu po setkání já vnímám jako opravdové 
poselství Vánoc. Společné setkání je totiž zákla-
dem a zdrojem všeho. Bez setkání člověka s člo-
věkem není lásky, není míru, není pokoje.

Proto bych vám všem, milí Chodováci, chtěl 
k letošním Vánocům popřát, aby se svátky staly 
časem opravdového setkání. Abychom z toho 

Prosincové bohoslužby
Evangelický kostel:
24. prosince v 16.00 – Štědrovečerní bohosluž-

by 
25. prosince v 11.00 – Hod boží vánoční
Katolický kostel:
24. 12. – 22.00 – Vánoční bohoslužba slova
25. 12. – 11.00 – Slavnost Narození Páně (mše 

svatá)
26. 12. – 16.00 – Svátek svatého Štěpána (mše 

svatá)
27. 12. – 16.00 – Svátek sv. Jana (mše svatá  

s žehnáním vína)
28. 12. – 17.30 – mše svatá
1. 1. 2023 – 11.00 – Slavnost Matky Boží, Panny 

Marie (mše svatá)

dobrého, co prožijeme, dokázali čerpat. Aby 
nám Vánoce dodaly mnoho sil, které nám dají 
sílu jít dál ve dnech svátečních i nesvátečních.

A hlavně se nenechme otrávit těžkostmi a cho-
vejme v srdci naději v dobré konce. A hledejme 
cesty k setkání s Bohem i s člověkem. K setkáním 
v lásce, pokoji a dobru.

Pamatuji na vás, vaše blízké a celé město  
v modlitbě a přeji požehnaný čas nejen vánoční.
� P.�Bystrík�Feranec, administrátor chodovské 

farnosti

Chodováci vzpomínali na zesnulé 

Řada obyvatel z Chodova a okolí zamířila v listopadu na Dušičky na městský hřbitov, aby zavzpomínali na své blízké, 
kteří již nejsou mezi námi. Krátce po setmění měli návštěvníci hřbitova možnost vyslechnout si podvečerní bohoslužbu.
 |Foto:  Martin Polák
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v prosinci

Poslední měsíc 
v roce by mohl 
být  pro zahrádká-
ře měsícem odpo-
činku a nicnedělá-
ní, ale ani tehdy se 
některým činnos-
tem nevyhneme. 
V prosinci věnu-
jeme pozornost 

okrasným rostlinám a keřům, jejichž koruny 
stáhneme, a zabráníme tak většímu množ-
ství sněhu, aby je poškodil. Pokud nemrzne, 
pravidelně listnaté a jehličnaté stromy zalé-
váme, dokonce častěji než v letních měsí-
cích. Stejně zaléváme i  dvouletky a trvalky, 
které ale chráníme proti chladu netkanou 
textilií. Záhony je dobré zahrnovat sněhem, 
který chrání před vymrznutím a současně 
zavlažuje. 

Během prosince stříháme rouby, letoros-
ty by měly být zdravé, dlouhé asi 30 cm,  
z vnější strany koruny stromu. Přechovává-
me  je ve vlhku a chladu, můžeme je po-
ložit vedle kmenu stromu a přihrnout listím  
a sněhem. Na jaře je zapícháme do roztáté 
půdy, kde vydrží nerašit až do července. 

Pokud nemrzne, je prosinec nejvhodněj-
ším měsícem na řez bobulovin, keře je tře-
ba prosvětlit, odstřihnout  odplozené části 
výhonů a všechny křížící se a slabé výhony, 
které korunku zbytečně zahušťují. Pokud 
některé pomalu rostoucí druhy nevytvoří 
dostatek nových výhonů, ponechte starší  
a odstřihněte je ve výšce kolen. Pod místem 
řezu dojde k větvení a vytvoří se výhony, 
které ponesou plody.

Přišel čas česneku, kterému vždy prospěje 
namoření, které zároveň významně zvyšuje 
výnos. Pokud ho ale zasadíme příliš brzy, 
žádné namoření jej nemusí zachránit. Pro 
česnek je mnohdy výhodnější počkat až na 
první mrazíky, kdy stálá teplota půdy bude 
8 až 9 stupňů. Na povrchu může být půda 
už ztvrdlá, ale nesmí být celá promrzlá. 
Za teplého počasí totiž česnek rychle klíčí  
a mohl by zmrznout, proto také platí pravi-
dlo, čím dříve sázíme, tím hlouběji.

Důležité je i stanoviště, protože zásadní 
chybou je sázet česnek po košťálovinách, 
jako zelí, pór, kedlubna, kapusta, dokonce 

není vhodný ani hrách a fazol. 
Odebírají stejné živiny, a dokonce do půdy 

přidávají látky, které  druhým neprospívají. 
Pokud česnek vysadíme na místo, kde před-
tím rostl hrách, s největší pravděpodobností 
se dočkáme drobnějších, nedostatečně vy-
rostlých cibulí česneku. Naopak v kombi-
naci s jahodníky, salátem, špenátem, mrkví, 
okurkami, bramborami nebo rajčaty se mu 
bude dařit skvěle.

Brambory dokonce předávají česneku ži-
viny a je vhodné jej vysadit na místo, kde 
v loňském roce byly brambory. Při tomto 
kombinovaném způsobu pěstování se vy-
platí sázet česnek dále od sebe, abychom  
měli dostatek místa na ostatní sazenice do 
kombinovaného záhonu. Velmi dobrým 
partnerem pro česnek je i červená řepa, ale 
je užitečnější spíš česnek pro řepu než na-
opak. Vůně česneku odhání škůdce napa-
dající řepu a také zlepšuje její chuť.

Závěrem přejeme nejen zahrádkářům 
pěkné a příjemné vánoční svátky, po nichž 
už se zase budeme těšit na jaro a na svoje 
zahrady a potěšení z práce na nich. 

Pranostika:
• Je-li prosinec deštivý, mírný a pro-

měnlivý, není se kruté zimy třeba 
báti.

• Prosinec naleje a leden zavěje.
• Není-li prosinec studený, bude příští 

rok hubený. zahrádkáři�Chodov

Poděkování
Děkuji fotbalovému oddílu A mužů a re-

alizačnímu týmu Spartak Chodov za dárek  
a květiny. Přejeme hodně vyhraných zápasů.

 Rodina Novotných 

Vzpomínka

Dne 19. 12. 2022 uplyne 20 
let, kdy nás navždy opustil ve 
věku 32 let milovaný syn

Tomáš Suchánek.
Děkujeme za tichou vzpo-

mínku.
 S láskou rodina
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ČSOP informuje
Během podzimu vyráběli chodovští ochránci 

přírody pro město Chodov 4 velkokrmítka, která 
budou postupně osazena v městských parcích. 
Zároveň je u krmítka i naučný panel, čím a jak 
správně ptactvo krmit, a obrázky ptáků nejčastěji 
přilétajících ke krmítkům.

 Chodovská dubová alej  soutěží v anketě Alej 
roku. Pojďme společně podpořit chodovskou 
dubovou alej na Bílou vodu. Již podruhé je nomi-
novaná do soutěže o nejhezčí alej v Česku. Roku 
2015 skončila v desítce nejlepších. Co s tím udě-
láme letos? Sdílej a hlasuj na – https://alejroku.
cz/2022/alej-u-bile-vody.

V říjnu si připomněli chodovští ochránci Den 
stromů.  Oslavili jej dnem otevřených dveří v Eko-
centru Chodováček a odpolednem plným sou-
těží, kvízů, hádanek a her zaměřených na naše 
stromy a lesy. Každý si odnesl malou odměnu  
a mohl si posedět u posledního ohně s opékáním 
buřtů.

Na závěr akce byli  vypuštěni do volné příro-
dy i všichni ježečci, kteří byli při podzimu v péči 
ekocentra a dobrali se správné váhy, někteří zů-
stanou v péči ekocentra i přes zimu. 

Poděkování patří všem, kteří přispěli na jejich 

krmení, ať už dětem ze školek, škol, DDM Bludiš-
tě, stacionáře Mateřídoušky či veřejnosti. 

Na zimu se ekocentrum zavírá a bude pro 
veřejnost otevřeno zase až s jarem při dubnové 
oslavě Dne  Země. 

Ve spolupráci naší ZO ČSOP s DDM Bludiště 
na podzim pokračovaly besedy s EVVO  temati-
kou ve školkách a školách o záchraně ježků. Dále 
pokračoval i dlouholetý program pro žáky 4. a 5. 
ročníků chodovských škol  podpořený dotací KV 
kraje - Děti chrání život a Děti šetří přírodu.

 Miloš Volek

Poliklinika nabídne služby 
fyzioterapeuta

Chodovská poliklinika nově nabídne od začát-
ku příštího roku služby fyzioterapeuta. Město se 
na pronájmu jedné z ordinací dohodlo s fyziote-
rapeutem Přemyslem Škábou.

Ten nové prostory pochválil a uvedl, že po ne-
zbytných administrativních krocích by rád začal 
pracovat hned zkraje ledna 2023. Podle svých 
slov bude v Chodově k dispozici čtyřikrát týdně, 
volným pracovním dnem má být středa.  (mák)

V DDM Bludiště se koná až do 2. prosince tradiční výstava Mateřídoušky Šikovné ruce. Kdo shání pěknou a zajímavou 
vánoční dekoraci, měl by se tam zastavit. Galerie má otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 12 hodin, odpoledne pak 
od 14 do 17 hodin.      |Foto: Martin Polák

Vánoční dekorace od 
Mateřídoušky
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ZŠ J. A. KomenskéhoZŠ Školní ulice

Halloweenská škola 

I přesto, že Halloween není tradičním čes-
kým svátkem, jeho popularita stále stoupá. Lidé 
si zdobí své domovy, dlabou a vyřezávají dýně, 
převlékají se do kostýmů a účastní se různých 
halloweenských akcí.

Jednu takovou akci si pro své žáky a jejich ro-
diče připravily také paní učitelky z prvního stup-
ně naší školy. Rodiče měli možnost přijít se svými 
dětmi do jejich tříd a společně si zde vydlabat 
a vyřezat dýni, popovídat si u toho s ostatními 
rodiči a paní učitelkou a zpříjemnit si posezení 
kávou, čajem a pestrým halloweenským občerst-
vením, o které se postarali rodiče žáků.

Co by to ale bylo za Halloween bez pořád-
ného strašení? Tohoto úkolu se výborně zhostili 
žáci 9. B za pomoci a podpory svého třídního 
učitele Mgr. Miloše Volka. Připravili pro své mlad-
ší spolužáky strašidelnou stezku plnou lekavých 
okamžiků, úkolů a zábavy. Nechyběl ani oblíbený 
fotokoutek. Za svou odvahu si děti odnesly di-
plom a drobnou sladkou odměnu. 

Děkujeme rodičům, že si udělali čas a dopro-
vodili své děti do naší Halloweenské školy. 

Velké poděkování patří také všem, kteří se po-
díleli na realizaci akce.  Mgr. Lenka Spálenková
 Nabídka volných pracovních míst

Přijmeme na plný úvazek učitele/učitelku s kva-
lifikací na 2. stupeň školy s aprobací český jazyk, 
matematika,  informatika, anglický a německý ja-
zyk, hudební výchova a dále kvalifikovaného uči-
tele/učitelku pro 1. stupeň školy a  asistenta peda-
goga.  Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Strašidelná výstava
V měsíci listopadu vyhlásila školní družina sou-

těž pro děti a rodiče „Halloweenské dekorace“. 
Do soutěže se zapojilo 47 dětí s rodiči. Z nád-
herných dekorací byla v budově školní družiny 
vytvořena výstava, kterou zhlédli žáci, učitelé  
a rodiče.  Vychovatelky ŠD
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Hledáme 
Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace – M, 

AJ, F, D, Z, Hv) – plný úvazek, nástup od 1. 9. 
2023. Informace podá na tel. 352 352 390 vedení 
školy. Další informace o životě naší školy najdete 
na www.zs3chodov.cz. 

ZŠ Husova ulice

Pozvánka
Srdečně zveme rodiče 

žáků ZŠ J. A. Komenského 
Chodov na předvánoční 
setkání.

Kde: Kostel sv. Vavřince
Kdy: 21. 12. 2022 od 17 

hodin. Přijďte si s námi 
zpříjemnit předvánoční čas 

poslechem a zpěvem vánočních písní. 

Počátkem listopadu jsme v rámci Projektového dne navštívili Ekocentrum Chodováček. Dozvěděli jsme se od paní 
Stanislavy Volkové mnoho zajímavého o stromech i o ochraně ježků. Děkujeme.  |Foto: třída 4. B, ZŠ Školní

IKAP 2 – projektové aktivity

Listopadová návštěva SOŠ stavební byla zamě-
řena na výuku v odborných učebnách této školy.

Naši žáci byli seznámeni teoreticky a přede-
vším prakticky s tímto druhem výuky.

Všichni přítomní si pod vedením zkušených 
pedagogů a starších místních studentů mohli vy-
zkoušet práci v těchto učebnách. Společná práce 
je velkým přínosem pro žáky 9. ročníku a nabízí 
jim nové možnosti při rozhodování o jejich dal-
ším studiu.

Děkujeme za příkladnou realizaci tohoto pro-
jektu.  Mgr.�Hana�Žáková, ředitelka školy
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ZŠ Nejdecká ulice

Cyklistou snadno a rychle
Na jaře loňského školního roku navštívila naše 

třída poprvé dopravní hřiště v sokolovském 
DDM. Když jsme se dozvěděli, že nás nyní čeká 
pokračování, nemohli jsme se dočkat. Po příjez-
du se nás hned ujal pan instruktor, který nám vy-
světlil, že tentokrát půjde o hodně. 

V sázce bylo totiž získání „řidičáku“, tedy prů-
kazu cyklisty. V první části dopoledne jsme se 
věnovali především teorii – dopravním značkám, 
bezpečnostním předpisům, technickým parame-
trům.

A abychom dokázali, že opravdu všemu rozu-
míme, čekal nás také závěrečný test. Po této vy-
čerpávající části jsme se posílili svačinou a šli jsme 
si získané poznatky vyzkoušet v praxi. Každý  
z nás obdržel helmu, kolo a instrukce k pohybu 
po hřišti. Úspěšně jsme se popasovali se všemi 
nástrahami a splnili tak i druhou podmínku k zís-
kání průkazu cyklisty. 

Odteď už budeme opravdoví, plnohodnotní  
a zodpovědní účastníci silničního provozu.

 Žáci�VI.�třídy
Ergoterapeutická učebna

Děti ze základní školy speciální se dočkaly 
vytoužené kuchyňky, kterou jsme vytvořili ze 
starého nevzhledného skladu. Kuchyňka se 
bude používat v rámci výuky pracovního vy-
učování pro nácvik sociálních dovedností, se-
beobsluhy, stolování a spousty jiných činností, 
které, jak doufáme, uplatní ve svém dalším 
životě.

Budou vařit, dělat si svačiny, připravovat  
a uklízet stůl, vytírat, vysávat, mýt nádobí. Sou-
částí kuchyně je i pračka či žehlicí prkno s žeh-
ličkou. Blíží se vánoční svátky a novou kuchyni 
ovoníme hnedle vánočním cukrovím. Doufá-
me, že spojíme příjemné s užitečným a že pro 
děti to bude zábava. Rádi bychom poděkovali 
především panu Mgr. Martínkovi, řediteli 2. ZŠ, 
za poskytnutý prostor a všem ostatním, kteří se 
na vybudování kuchyňky podíleli.

 Mgr. Klára Heidenreichová

Žáci ZŠ Nejdecká na návštěvě ostrovského ekocentra.  |Foto: ZŠ Nejdecká
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Mateřská škola Chodov

Listopad a prosinec v mateřince
Během listopadu jsme dokončili sběr kašta-

nů a žaludů ve třídách všech mateřinek. Nej-
větší množství nasbírali děti s rodiči v MŠ  
U Koupaliště a v MŠ Nerudova.

Na obou pracovištích jsme všechny tyto 
podzimní plody předali mysliveckým sdruže-
ním, která je využijí k zimnímu přikrmování 
zvěře. V MŠ Zahradní proběhlo 27. 10. zá-
bavné odpoledne na školní zahradě, plné her, 
soutěží a zábavy, které na závěr vyvrcholilo 
malým lampionovým průvodem v okolí ma-
teřinky. MŠ Školní zase 2. 11. připravila pro 
své rodiče a děti podzimní tvořivé dílničky na 
téma „Dušičkové strašení“. Odpoledne bylo 
ukončeno procházkou s lampiony ke hřbito-
vu a poté se připojili k velkému lampionové-
mu průvodu, který pořádalo DDM Bludiště. 
Ve všech školkách proběhlo tradiční vánoční 
fotografování dětí a strašidelná dopoledne 
s karnevalem a zábavou. Děti s učitelkami 
z mateřinek Školní, Zahradní a U Koupaliště 
pravidelně dochází do místních tělocvičen, 
předškoláci stále jezdí „na plavání“. Děvčátka 
ze třídy Kuřátek z MŠ Zahradní byla v obřadní 
síni MěÚ přivítat naše malé občánky a popřát 
jim vše nejlepší do života. 

V půli listopadu v MŠ Nerudova proběhly 
adventní tvořivé dílničky pro děti a jejich ro-
diče a na závěr listopadu  tato mateřinka při-
chystala pro veřejnost akci s názvem „Advent 
přichází“. Jednalo se o odpoledne na školní 
zahradě s programem, ve kterém vystoupily 
děti ze všech tříd, s koledami, občerstvením  
a s rozsvícením stromečku.

Podobná akce s názvem „Zdobení stromeč-
ku“ proběhne 1. 12. i v MŠ Zahradní, kde vás 
čeká také bohatý adventní program. Dále se 
všechny mateřinky chystají na zdobení vánoč-
ních stromečků na Staroměstském náměstí.

Za hodnými dětmi i za nezbedy přijde jis-
tě do MŠ čert s Mikulášem a celý letošní rok 
bude ukončen vánočními tvořivými dílnička-
mi, posezením s rodiči ve třídách u cukroví 
nebo klasickými vánočními besídkami. Přeje-
me všem krásné Vánoce!
Poděkování a přání do nového roku

Vedení Mateřské školy Chodov děkuje všem 
svým zaměstnancům za jejich práci v roce 
2022 – za ochotu, kreativitu, tvořivost a jejich 
profesionální přístup ke všem dětem bez roz-
dílu. Rodičům dětí bychom chtěli poděkovat 
za spolupráci, pochopení a vstřícnost.

Všem pak přejeme klidné a pohodové pro-
žití kouzelného vánočního času a v novém 
roce mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu 
pěkných zážitků. Ivana� Šestáková, ředitelka 
MŠ Chodov

Návštěva Ekocentra v Ostrově
V úterý 18. 10. jsme spolu s kamarády z 6. tří-

dy navštívili Ekocentrum v Ostrově, kde pro nás 
místní pracovníci s paní Volkovou z chodovského 
DDM připravili program „Děti chrání život“. Ná-
vštěvu jsme zahájili prohlídkou zvířat. Začali jsme 
u papoušků – Pepíčka a Kačenky. Pepíček toho 
moc nenamluví (vlastně neumí říct nic), zato Ka-
čenka je upovídaná. Umí spoustu slovíček, ale je 
to trémistka, a proto musíte být dobře schovaní, 
abyste slyšeli, jakou má slovní zásobu.

 Následovala prohlídka terárií, ze které si od-
nášíme nejsilnější zážitek. Na vlastní oči jsme vi-
děli, jak se kajman vyhřívá pod lampou a že má 
opravdu spoustu zubů! Uspořádali jsme želví zá-
vody, pohladili jsme si agamy, nechali po sobě 
běhat strašilky a ti nejotrlejší z nás si na krk pově-
sili užovku červenou. 

Dále jsme si mohli prohlédnout terária s hlo-
davci – králíky, potkany, myškami, křečky a čin-
čilami. Ve venkovních voliérách jsme potom ob-
divovali nádherně zbarvené papoušky a ostatní 
ptactvo, žasli nad rychlostí a akrobatickými 
schopnostmi veverky a poznali zákeřnou zbraň 
skunka.

V druhé části jsme si s paní Volkovou povídali 
o přírodě a její ochraně. Jak můžeme každý ale-
spoň trochu přispět, aby naše planeta zůstala 
hezkým místem pro život nejen pro nás, ale i pro 
další generace.

Z tohoto výjezdu jsme si přivezli spoustu zá-
žitků i nových poznatků a budeme na něj rádi 
vzpomínat. Žáci�V.�třídy
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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Souhrn jednotky PO
Říjen byl z pohledu zásahové činnosti roz-

manitý. Jednotka zasahovala celkem u 18 udá-
lostí. Z toho 5 událostí bylo mimo území zřizo-
vatele jednotky. 3 osoby byly zraněny, celkem 
6 osob zachráněno. Pozitivní informace je, že 
během října neevidujeme žádnou ztrátu na 
lidských životech u absolvovaných událostí. 
Celkem byly likvidovány 3 požáry (Oloví – byt, 
SU, právní nástupce, a. s. – střecha výrobního 
objektu, obytný dům v Karlových Varech, Mo-
skevská).

Jednotka zasahovala u dvou dopravních 
nehod. V Karlovarské ulici  havarovalo osob-
ní vozidlo do sloupu veřejného osvětlení, bez 
zranění. V Karlových Varech jednotka zasaho-
vala u nehody dvou dodávek, jednoho osob-
ního vozidla a motocyklu, se zraněním mo-
torkáře. Zde byla velmi komplikovaná cesta 
k místu zásahu hlavním průtahem, kde nebyla 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov ostatními účastníky silničního provozu vytvoře-
na záchranná ulička pro průjezd záchranných 
složek. Další události měly technický charakter. 
Ohlášený únik plynu v ulici U Porcelánky nebyl 
detekcí hasičů ani plynařů potvrzen. Byl od-
straněn spadlý strom na komunikaci ve Staré 
Chodovské, taktéž byl odstraněn obtížný hmyz 
v domě ve Staroměstské ulici. Byla poskytnuta 
technická pomoc v rámci spolupráce se ZZS 
při transportu pacienta do sanitního vozu  
v ulici U Koupaliště.

Celkem 8x jednotka zasahovala při nouzo-
vém otevření uzavřených prostor z různých 
důvodů při nebezpečí z prodlení. U Koupali-
ště, uvnitř nalezen velmi tvrdě spící muž, bez 
zranění. V ulici Budovatelů byly vyproštěny dvě 
děti z výtahové kabiny. U Porcelánky byla opět 
nalezena tvrdě spící seniorka, která nereago-
vala na pečovatelskou službu, bez zranění.

Obdobné dva případy tvrdého spánku, při 
obavě o člena rodiny, prověřily všechny zá-
chranné složky v ulici Jiráskova a Dukelských 
hrdinů. I zde se vše obešlo bez zranění. 

Hasiči zasahují u dopravní nehody v Karlovarské ulici.  Foto: SDH Chodov
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Městská policie Chodov

Střípky z policejních svodek
O nezodpovědných majitelích psů jsme tu 

už psali mnohokrát. Každý, kdo na veřejnosti 
pouští svého psa ze své pozornosti, musí počí-
tat se svou odpovědností za všechny případné 
škody, které zvíře napáchá.

Rozebírali jsme zde případy, kdy nehlídaný 
pes vběhl na silnici a způsobil dopravní ne-
hodu, nebo kdy pes způsobil zranění jinému 
zvířeti. Další případ se stal u jednoho z pane-
lových domů v ul. Poděbradova, kde majitel 
psa venčil svého svěřence malé rasy na trávě 
a zpoza domu se vynořila dvojice osob, kolem 
které pobíhal na volno nezajištěný německý 

ovčák, který okamžitě na venčeného psíka 
zaútočil. Majitel, ve snaze svého napadeného 
psa ochránit, jej vyzvedl do náruče, ale byl po-
kousán útočícím ovčákem do tváře.

Jakmile toto viděla dvojice majitelů ovčáka,  
z místa utekla a pes se samozřejmě za nimi vy-
tratil. Vše se seběhlo velmi rychle a na místě 
zůstal vystrašený pes a poraněný majitel. Při 
pohybu se psem po městě dbejte nejenom na 
dodržování zákonných nařízení, ale hlavně na 
zdravý rozum.

Kuriózní rozuzlení mělo podané oznámení 
rozčilené ženy, že byla v nákupním středisku 
v Chodově během svého nákupu okradena  
o svůj batoh.

Při následném šetření byl zjišťován pohyb 
oznamovatele po zmíněném obchodě, kdy 
paní střídavě obviňovala ochranku obchodu, 
prodavače u pokladen i případného nezná-
mého chmatáka, a to až do okamžiku, kdy se 
strážníci mohli seznámit s pořízenými záběry 
vnitřního kamerového systému, kdy bylo zjiš-
těno, že paní z obchodu normálně odkráčela,  
a to až do svého vozidla, i s batohem na zá-
dech. Zaražená oznamovatelka, konfrontová-
na s novými skutečnostmi, pátrala ve své pa-
měti, kdy si posléze vybavila, že vozidlem ještě 
pokračovala do jiného nákupního střediska  
a potom až domů, kde ztrátu zjistila.

Následovala tedy prověrka v dalším vyzna-
čeném obchodě, kde byl samozřejmě u po-
kladny batoh hlídán prodavačkou jako odlože-
ná věc, kterou zde zanechal nějaký zákazník,  
a čekalo se, zda se někdo o něj přihlásí.
Zábavní pyrotechnika

Chtěli bychom připomenout zvláště dětem 
a jejich rodičům, že vzhledem k blížícím se 
oslavám nového roku bude v prodejní nabídce 
opět i tzv. „zábavní pyrotechnika“.  Ta je však 
zábavou pouze za dodržení bezpečnostních 
pravidel a její použití nevhodnou formou a při 
porušení bezpečnostních pravidel má za násle-
dek vážné úrazy a škody na majetku. Doporu-
čujeme rodičům dětí, aby je v zájmu ochrany 
života a zdraví o této skutečnosti řádně poučili. 

Přejeme Vám za kolektiv městské policie 
šťastné a klidné prožití vánočních svátků.  
Hledáme parťáka

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

 Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

Nicméně v ulici Husova se zranění po vstupu 
do bytu potvrdilo a pacient byl předán zdra-
votníkům.

Nebezpečí požáru bylo vyloučeno při nou-
zovém vstupu do bytu, kde se na plotně při-
pravovalo jídlo bez dozoru, uživatelka si ne-
chtěně zabouchla dveře do bytu, zde nedošlo 
naštěstí k žádné škodě. Jednotka byla vyslána 
k otevření nastartovaného vozidla, kde došlo 
k poruše centrálního zamykání. Zde nehrozilo 
žádné nebezpečí, jednotka nakonec nezasa-
hovala a nepříjemná záležitost byla vyřešena 
asistenční službou.

V jednom případě jednotka prověřila ohlá-
šený požár v Mírové, který se nepotvrdil,  
a událost byla překlasifikována jako planý po-
plach. V rámci odborné přípravy proběhlo 
odborné školení řidičů v autoškole. Odborné 
instrukčně-metodické zaměstnání velitelů vy-
braných jednotek na téma vyprošťování osob z 
havarovaných vozidel proběhlo ve společnosti 
Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav.

Zde bylo možné se seznámit s novými po-
stupy a také konstrukčními prvky nových mo-
delů včetně elektroautomobility. Během prak-
tického výcviku byly „rozstříhány“ nejnovější 
modely vozidel značky ŠKODA. V říjnu vybraní 
členové jednotky absolvovali periodické škole-
ní strojníků a velitelů.

Pět nových držitelů oprávnění na obsluhu 
motorových řetězových, včetně rozbrušova-
cích, pil absolvovalo speciální kurz zakončený 
praktickou i teoretickou zkouškou.

Další informace včetně fotogalerie najdete 
na našem webu a FB. 

Za SDH Chodov Ing.�Jiří�Kiss, www.sdhcho-
dov.cz 
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Dnešní příspěvek bude více obrazový než 
textový. Na vedlejší stránce vidíte dvě kolo-
rované fotografie, které pocházejí s největší 
pravděpodobností z léta 1966. Byly pořízeny 
z věžového domu na náměstí ČSM. 

Co na těchto obrázcích vlastně vidíme? Na hor-
ní fotografii vidíme budovu 2. ZŠ, vlevo od ní vilu 
továrníka Antona Langera (dnešní DDM). V poza-
dí se právě staví objekt Plzeňky a domy v Palac-
kého ulici. Ještě nestojí ani jeden věžový dům ve 
Smetanově a Školní ulici. Stejně jako ještě neexis-
tují panelové domy v Tovární ulici. Ty vzniknou 
během následujícího roku a půl. 

Na dolní fotografii vidíme zcela novou budovu 
OD Družstevník, panelové domy v Revoluční ulici 
z let 1960–1963 a v pozadí areál porcelánky Rich-
ter, Fenkl & Hahn.

Obě fotografie nám ukazují naše město v ob-
dobí jeho největší proměny mezi lety 1960–1975. 
Od roku 1961 totiž náš Chodov rychle rostl. Z ma-
lého městečka, kde žily necelé tři tisíce obyvatel, 
se stávalo sídlištní město. Podle plánů mělo vznik-
nout „jen“ asi šest set padesát bytů a počet oby-
vatel Chodova se měl zdvojnásobit ze tří na šest 
tisíc. V roce 1960 začíná vlastní panelová výstavba, 
pro kterou je prozatím vyhrazeno území mimo 
zastavěnou plochu původní chodovské zástavby.

První panelové domy byly dány do užívání 
v prosinci 1961 a šlo o Revoluční ulici, kterou zde 
vidíme. Chodov měl tehdy 3 582 obyvatel. Násle-
dující rok je dokončeno dalších 656 bytů a v roce 
1963 dalších 686 bytových jednotek. Šlo o domy 
na tzv. „starém“ sídlišti. Celkově bylo během čtyř 
let v Chodově vybudováno 1 467 bytů a počet 

obyvatel raketově vyrostl na téměř osm tisíc. Při-
cházejí lidé z českého vnitrozemí, ze Slovenska 
a dochází k velké fluktuaci obyvatel. Stovky lidí 
odcházejí po několika měsících zase zpět, na jejich 
místa přicházejí jiní. Situace je srovnatelná s výmě-
nou obyvatelstva po druhé světové válce. Nikdy 
jindy nedošlo v Chodově k tam rychlým změnám.

Do malého, prakticky vesnického Chodova se 
stěhuje téměř šest tisíc nových obyvatel během 
pěti let. S tím souvisí nutnost vybudovat odpoví-
dající infrastrukturu. Je postavena nová škola ve 
Školní ulici (2. ZDŠ), jejímž ředitelem je jmenován 
Jiří Troup. Nová škola pavilonového typu s dvaceti 
sedmi třídami, jídelnou a tělocvičnou byla slav-
nostně uvedena do provozu 2. 9. 1962.

Na co si obyvatelé stěžovali, byl ovšem nedo-
statek prodejen. Plánovaný obchodní dům, který 
měl být dokončen společně se sídlištěm, se ne-
podařilo otevřít včas a ve městě byl zoufalý ne-
dostatek prodejních kapacit, základních potravin  
a zboží. Městská kronika z té doby výslovně kriti-
zuje i velmi špatnou kvalitu dodávaného pečiva, 
chleba nebo ovoce a brambor.

V roce 1966 byl konečně otevřen obchod-
ní dům „Družstevník“, na který čekali Chodováci 
několik let. Na svou dobu šlo o moderně pojatý 
obchod, ve kterém byly prodejny potravin, masa, 
ovoce a zeleniny, látek, oděvů, obuvi, elektrospo-
třebičů a papírnictví. 

Díky tomu se výrazně usnadnilo zásobování 
města, jakkoliv prakticky až do konce éry státní-
ho socialismu byly prodejní kapacity a dostupnost 
zboží o krok pozadu za potřebami města.
� Miloš�Bělohlávek, městský historik

Chodov v roce 1966

Na dobovém snímku je dlouho očekávaný obchodní dům Družstevník.  |Foto na dvoustraně: archiv M. Bělohlávka
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádí

8. 12. (čt) 20 h, 10. 12. (so) 20 h
Šílená noc 
Akční�/�USA�/�TIT�/�Režie:�Tommy�Wirkola�/�140�Kč
Trávit Vánoce s dominantní matkou (Beverly D´Angelo) jen proto, že je nechutně bohatá a že 
potřebujete, aby „pustila chlup“, je samo o sobě solidní peklo. Když ale rodinu krátce před 
štědrovečerní večeří přepadne ozbrojený gang, jehož členové si přejí k Vánocům obsah rodinného 
trezoru, nastává krize, kterou si nikdo neuměl představit. Naštěstí k přepadení došlo právě v onen 
kouzelný večer, kdy i otrlí pragmatici aspoň na chvíli věří na zázraky.

1. 12. (čt) 20 h, 4.-5. 12. (ne-po) 20 h, 13. 12. (út) 20 h     
Hranice lásky
Drama�/�ČR,�Polsko�/�95�min�/�Režie:�Tomasz�Wiński�/�120�Kč
Hana (Hana Vagnerová) začíná cítit, že její vztah s Petrem (Matyáš Řezníček) se pohybuje v příliš zaje-
tých kolejích. Rozhodne se ho tedy osvěžit a začne s Petrem sdílet své erotické představy a tajné sny. 
Od vyprávění je pak už jen krůček k činům. Ke zkoumání vlastní intimity, k zážitkům s jinými partnery 
a ke stále intenzivnějšímu hledání hranic, za které se dá v lásce a sexu zajít. Experiment se svobodou 
se však může snadno vymknout z rukou... 

26. 12. (po) 17 h, 28. 12. (st) 15 h, 30.12. (pá) 15 h
Kocour v botách: Poslední přání
Animovaný�/�USA�/�101�min�/�CZ�/�Režie:��J.�Crawford�/�140/120�Kč
Kocour v botách zjišťuje, že jeho vášeň pro dobrodružství si vybrala svou daň: už přišel o 
osm ze svých devíti životů. A tak se vydává na výpravu za bájným Posledním přáním, aby 
svých devět životů zase obnovil. 

3. 12. (so) 17 h, 4. 12. (ne) 15 h, 9. 12. (pá) 17 h, 
18. 12. (ne) 17 h, 30. 12. (pá) 17 h

15.12. (čt) 17 a 20.30 h; 16. a 18.12. (pá a ne) 20 h, 
17.12. (so) 17 a 20.30 h, 20.-21. 12. (út-st) 20 h, 22.12. 

(čt) 17 h, 26.12. (po) 20 h, 27.12. (út) 17 h, 
29.12. (čt) 20 h
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KASS Chodov TV Studio Chodov

6. 12. (út) až 9. 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

13. 12. (út) až 16. 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

20. 12. (út) až 23. 12. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
KINOMIX 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
TV ZÁPAD

27. 12. (út) až 30. 12. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
KINOMIX 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
TV ZÁPAD

5. 12. (po) 16 h
Mikuláš a krampusáci
Originální krampus vystoupení, soutěže pro děti, mikuláš-
ská nadílka.
Vstupné 350 Kč.

12.–13. 12. (po–út) 
Prodejní trhy
společenský sál

16. 12. (pá) 17 h
Kája a Bambuláčk
Vstupné 290 Kč.
společenský sál

17. 12. (so) 9 h
Akvatrhy
společenský sál

18. 12. (ne) 16 h
Ukončení Staroměstského adventu
Staroměstská ulice

18. 12. (ne) 18 h
Koncert Lenky Filipové
kostel sv. Vavřince

21. 12. (st) 19 h
Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišo-
vé – Štědrej večer nastal
Vánoční pořad, kde zazní krásné a méně známé středo-
věké, české a moravské koledy, vánoční próza, kterou 
uvede herečka Lucie Domesová. Průvodní slovo s vánoční 
poetikou uvádí Libor Velička. 
Vstupné 100 Kč
evangelický kostel



Městská galerie v DDM Bludiště
13. 12. (út) 15 h   
Výstava prací k Soutěži k Roku netopýrů 
Vernisáž a vyhodnocení: 13. 12. 2022 
Termín výstavy: 13. 12. – 12. 1. 2023

Evangelický kostel

Kostel sv. Vavřince

Srdce – výstava tkaných obrazů Drahomíry 
Jandové 
Hosté výstavy: 
Milada Matoušová – tkané tapisérie – insitní umění, Miloš 
Klíma – černobílé foto, Kristina Klímová – kresba.
Výstava potrvá do 9. 12.  2022. 
Výstavní dny úterý, čtvrtek a neděle 14–17 h.

Galerie u Vavřince
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Knihovna Chodov

5. 12. (po) 15–17 h
Mikuláš v knihovně
Na děti do 6 let čeká Mikulášská dílna a hry. Na závěr přijde 
Mikuláš se svým doprovodem. Pro veřejnost, vstup zdarma.

8. 12. (čt) 18 h
Jazz v podkroví – koncert dua Vedvouband
Na závěr pátého roku, co se „Jazz v podkroví“ v městské 
knihovně koná, vystoupí koncertní duo, zpěvačka Kateřina 
Bodláková a jeden z našich nejlepších současných 
jazzových klavíristů Henry Volf.

Městská knihovna Chodov po celý rok nabízí službu 
nejen pro seniory:
Základy obsluhy počítače nebo přímo vašeho note-
booku a zasvětíme vás do tajů internetu. 
Zájemci se mohou hlásit  v knihovně osobně nebo  na 
tel. č.: 352 352 256 u paní Urbanové.

DDM Bludiště Chodov

5. 12. (po)
Mikulášská nadílka
V pekelném sklepě DDM Bludiště čert, anděl a Mikuláš pře-
dají dětem vaše balíčky. Trénujte básničky a písničky.
Nutno zajistit předem časové vstupenky, 50 Kč za dítě.  
V  kanceláři denně od 10 do 18 h, v pátek do 16 h.      
3D tisk – grafika – programování
Budete si moci sami pro sebe vytisknout nějaký drobný 
model, který si sami navrhnete a „naprogramujete“ do po-
čítače a potom do tiskárny. Schůzky budou v DDM sudý 
týden v pondělí 16–17.30 h a lichý týden v úterý 16–17.30 h. 
Určeno mládeži od 12 let. Pololetí 600 Kč. 
Klub deskových her
Klub je určen dětem od 6 let, které si rády zahrají stolní 
nebo karetní hry. Schůzky budou některé odpoledne (dle 
největšího zájmu) 1,5 h v době od 14.30 do 17.30 v herně 
DDM. Školné je 600 Kč na rok. Zájemci se mohou přihlásit  
v kanceláři DDM.

24. 12. (so) 16 h
Štědrovečerní bohoslužby 

25. 12. (ne) 11 h
Hod boží vánoční

24. 12. (so) 22 h
Vánoční bohoslužba slova 

25. 12. (ne) 11 h
Slavnost Narození Páně (mše svatá)

26. 12. (po) 16 h
Svátek svatého Štěpána (mše svatá)

27. 12. (út) 16 h
Svátek svatého Jana (mše svatá s žehnáním 
vína)

28. 12. (st) 17.30 h
Mše svatá

1. 1. (ne) 11 h
Slavnost Matky Boží, Panny Marie (mše 
svatá)

ZUŠ Chodov

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

4. 12. (ne) 17 h
Vystoupení pěveckého sboru ZUŠ a kapely 
Alison
Slovanský dům Rotava

12. 12. (po) 17 h
I. Vánoční koncert žáků
koncertní sál

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

18. 12. (ne) 16 h
Ukončení Staroměstského adventu
vystoupení pěveckého sboru ZUŠ a kapely 
Alison
Staroměstská ulice

26. 12. (po) 18 h
Vystoupení pěveckého sboru ZUŠ a kapely 
Alison
kostel Božího těla Kraslice

6. 1. (pá) 18 h
Tříkrálový koncert učitelů ZUŠ
evangelický kostel Chodov



Sport
7. 12. (st) 14 h, sraz autobusové nádraží
Vycházka turistů KČT
Peklo, Mikulášská vycházka, cca 10 km

Ostatní akce

7. 12. (st) 18 h
Česko zpívá koledy
městský park u sochy Knihkupce

28. 1. 2023 (so) 8–16 h
Výstava drůbeže, holubů, králíků, exotického 
ptactva a akvarijních ryb
Občerstvení, prodej zvířat, rybiček a krmiv. Vstupné 50 Kč.
chovatelský areál, Nádražní 881, Chodov

12. 12. (po) 15 h
Vánoční laťka
37. ročník mítinku ve skoku vysokém
sportovní hala Chodov

14. 12. (st) 9 h, sraz vlakové nádraží
Vycházka turistů KČT
Potůčky, cca 10 km

21. 12. (st) 13.15 h, sraz vlakové nádraží
Vycházka turistů KČT
Cheb, vánoční trhy

28. 12. (st) 14 h, sraz autobusové nádraží
Vycházka turistů KČT
Předsilvestrovská vycházka na Bílou vodu, cca 10 km
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Samurai Cup 2022 
22. 10. 2022 jsme se zúčastnili domácího mezi-

národního turnaje SAMURAI CUP 2022.
Celý turnaj proběhl za podpory města Cho-

dov, města Nejdek a Karlovarského kraje. 
Turnaj měl více než 495 startů ze 33 klubů  

z 5 zemí. Čekala nás silná konkurence.
Za samuraje nastoupilo 30 bojovníků všech 

úrovní od nejmenších dětí až po dospělé. Pro 
některé to byl úplně první turnaj, ale představi-
li se zde i šampióni a medailisté z MS. Domácí 
prostředí a skvělé zázemí chodovské haly hnaly 
naše bojovníky vpřed. Naši nejmenší samurajové 
se nenechali zahanbit. Velké souboje předvedli 
i v grapplingu a stužkované. Největší bojovníci 
Petr Chvostal, Petr Krejčík, Nikita Habriel a z ho-
lek Nataly Sarkány, Sofia Bubyr, Milana Solodov-
nik a Leontýna Pfeifer poráželi protivníky z cizích 
klubů, ale došlo i na domácí souboje. Svými zá-
pasy si získali respekt nejen soupeřů, ale i náš. 
Odměnou jim byl zisk prvních medailí a pro nás 
zasloužené body do klubové soutěže. 

V další disciplíně kata nás skvěle reprezento-
val náš Kata team. Veronika Dobiášová získala 
krásné druhé místo po těsné bodové prohře 
v rozstřelu ve vyšší kategorii, Kamila Hermanová  
a Kristýna Křížová byly čtvrté a Tien Minh  

Nguyen Dinh skončil třetí.
Vrchol splnili naši nejlepší bojovníci i nováčko-

vé v disciplínách kickboxing, fighting i grappling 
a brali další medaile. Dominik Sarkány, Maxim 
Dobei, Kamila Hermanová, Jan Potužník, Filip 
Mikát, André Schwarz, Kryštof Baranec a Vojtěch 
Kratina. Úspěch samurajů potvrdili naši reprezen-
tanti, kteří dominovali ve všech disciplínách a od-
nesli si skvělé výsledky. Daniel Sarkány tři zlata, 
jeden bronz, Kryštof Schwarz zlato a dvě stříbra. 

Reprezentační úspěch podtrhli další reprezen-
tanti, Hanka Schwarzová ziskem 4 zlatých me-
dailí, Lenka Dušková 3 zlatými medailemi a Johny 
Kolář se stal absolutním vítězem, předvedl svou 
univerzálnost a získal v disciplínách MMA, kic-
kboxing, fighting, grappling 4 zlaté a 2 stříbrné 
medaile ve více než 12 zápasech. 

Srdce samuraje, týmový duch a skvělé výsledky 
vynesly náš tým na první místo v celkovém pořadí 
klubů, a v konkurenci 33 klubů jsme se tak stali jed-
ničkou. V celkovém pořadí Bohemia open se dota-
hujeme na vedoucí klub Tiger Fight Club Chomutov. 

Bylo nám jako každý rok ctí hostit tento meziná-
rodní turnaj v Chodově. Samurai Cup patří zaslou-
ženě mezi elitní turnaje v České republice. Tradice, 
a především velká konkurence soupeřů zaručují 
prestiž, kterou můžeme vidět v našem regionu. 

Velké poděkování patří hlavnímu partnerovi –
městu Chodov, dále Karlovarskému kraji a městu 
Nejdek. Václav�Kolář

Bojové sporty
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 Hned další víkend proběhl v Chodově 
krajský přebor Karlovarského kraje v kara-
te, který organizoval Svaz karate kraje ve 
spolupráci s Champions teamem. Ani tady 
se naši převážně začínající karatisté nedali 
a hlavně v soutěži kumite vybojovali před-
ní místa.

Další náročná soutěž proběhla ve dnech 
15. a 16. 10. v Dubňanech. Tady pokračoval 
posledním kolem národní pohár ČSKe. I z 
tohoto závodu přiváží naši svěřenci me-
daile. Zlaté pozice J. Endršt, Š. Šnajdr, R. 
Tirala (hostující z SKP Březová), všichni 
kumite junioři. Stříbrné K. Štecová, kumi-
te juniorky, V. Lugert a K. Benda (hostující 
z SKP Březová), kumite junioři. K. Sluka, 
kumite dorostenci, a nakonec M. Balák, 
bronz, kumite žáci. Do letošního ročníku 
České ligy karate, která se koná tříkolo-
vě, byly přihlášeny tři naše týmy. Kumite 
žáci, juniorky a junioři, ani jeden tým ne-
dal soupeřům šanci, získali jsme tři tituly 
mistrů ČR kategorie kumite týmů.

Všem, kteří nás reprezentovali na těchto 
soutěžích v říjnu 2022, děkujeme za re-
prezentaci Champions teamu, města Cho-
dova, Karlovarského kraje a na mistrovství 
světa i České republiky. Jiří�Nosál

Champions team měl říjen plný soutěží
Měsíc říjen byl pro Champions team 

plný dost významných soutěží. Hned první 
víkend se v Karlových Varech konalo mist-
rovství světa SKDUN v karate. Na startu se 
sešli karatisté stylu shotokan ze 40 zemí 
světa 4 kontinentů a proběhlo více než 
2 600 startů. Asociace SKDUN bere stále 
karate jako bojový sport, proto jde o tvrd-
ší boje v téměř plnokontaktním pojetí. 

Některé zápasy byly opravdu tvrdé a o 
to více si vážíme výkonů členů Champions 
teamu, kteří vybojovali 7 zlatých, 1 stříbr-
nou a 9 bronzových medailí. Na nejvyšším 
stupni stanuli hned dvakrát v solo kumi-
te J. Endršt, K. Štecová. V kumite týmech 
vybojoval zlato tým juniorek ve složení 
Štecová, Soukopová, Vašíčková, Pokorná. 
Další zlato v týmech mix přidali junioři ve 
složení Lugert, Šnajdr, Štecová, Vašíčková, 
Soukopová, Tirala, Benda, poslední dva 
jako hostující z SKP Březová. Další zlato 
vybojoval náš tým veteránů ve složení Pe-
kuniak Daniel a David, M. Jindra, R. Tva-
růžek. Stříbrná medaile tentokrát čekala 
na Daniela Pekuniaka v kategorii veterá-
nů. Třetí místa z tohoto turnaje jsou velký 
úspěch, dosáhla na něj dokonce dvakrát 
K. Vašíčková, dále po jednom K. Duško-
vá, L. Kopča, K. Fraňka, K. Benda, R. Tirala. 
Také v soutěži kumite týmů naši závodníci 
vybojovali bronzové medaile, kumite tým 
dorostenci Hluchý, Jindra, Tichota, Pavlí-
ček a v kategorii týmů mix Balák, Sluka, 
Dušková.

Florbal

Juniorky v Kadani

V neděli 6. 11. 2022 se konalo ve sportov-
ní hale v Kadani 4. kolo florbalového turnaje  
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Volejbal

Český pohár v Chodově
V měsíci říjnu se družstvo juniorek dočkalo 

v zápase s Kometou Praha na její palubovce 
svých prvních bodů, které ale bohužel nepři-
nesly žádný posun v celkové tabulce. Stále 
jsme na šestém místě základní skupiny. 

Kadetky odehrály svá dvě dvojutkání, kdy jak 
s klubem Volejbal Ústí nad Labem, tak s SKV 

Ústí nad Labem všechna utkání prohrály a se 
šesti body jsou v základní skupině na pátém 
místě. Oba kolektivy čeká náročný prosinec, 
kdy sehrají se svými soupeři tři kola.  

Starší žákyně ve dnech 19. a 20. listopadu 
hrály již druhé kolo základních skupin Českého 
poháru, které pořádal BVC Chodov. 

Na domácí palubovce se našim děvčatům  
v druhé výkonnostní osmičce docela dařilo 
a po čtyřech výhrách a třech prohrách s cel-
kovým ziskem 12 bodů obsadila celkově čtvrté 
místo. Toto umístění jim zaručilo setrvání ve 
druhé výkonnostní skupině a dobrou výchozí 
pozici pro závěrečné kolo základní části. 

Tato děvčata také odehrála další kolo kraj-
ského přeboru. Po dvou výhrách a jedné pro-
hře se v celkovém pořadí posunula na prů-
běžné druhé místo za VK Karlovy Vary „A“. 
Družstvo starších žákyň „B“, za které nastupuje 
družstvo mladších žákyň, je v průběžném po-
řadí na pátém místě. 

Mladší žákyně nás také zastupují ve své ka-
tegorii krajského přeboru, kde jsou po dvou 
odehraných kolech na pěkném třetím místě. 
Některé hráčky se také zúčastnily barevného 
volejbalu, který dne 23. října pořádal oddíl 
VK Sokolov. Děvčata odehrála turnaj v modré 
a červené barvě. Po odehrání celého turnaje 
si chodovská děvčata odvezla v modré barvě 
zlato a stříbro a v červené barvě zlato. 

Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na 
zápasy a další aktuální informace můžete sle-
dovat na oficiálních stránkách Českého volej-
balového svazu nebo na facebookových a in-
ternetových stránkách BVC Chodov. 

 Ladislav�Zapf 

2. ligy juniorek - skupina 2. Na tomto turnaji 
nechyběl ani tým juniorek z TJ Plamen Cho-
dov dívky pod vedením Lucie Červenkové  
a Dana Ševčíka. V 10.15 hodin se na kadaň-
skou palubovku postavily naše dívky proti 
týmu Florbal SokolovVary.

Zápas to nebyl až tak vyrovnaný. Plameňač-
ky se snažily, jak jen to šlo. Ostřelovaly branku 
soupeře, ale více než dva míčky se jim nepo-
dařilo za záda gólmanky SokolovVary vstře-
lit. Skóre střel na branku 28:16. I to vypovídá  
o tom, že naše dívky nešetřily municí a flor-
balové čepele se nezastavily. Nakonec zápas 
skončil remízou 2:2. 

Zhruba o dvě hodiny později se na stejné 
palubovce postavily juniorky z Chodova těž-
kému soupeři FBC DDM Kati Kadaň. Už název 
tohoto týmu vypovídá o tom, že to nejsou 
žádná ořezávátka a naše dívky budou muset 
vymyslet jinou strategii než v prvním zápase 
proti týmu SokolovVary. Bylo jasné z před-
chozích zápasů, že  kadaňské juniorky mají 
poměrně velkou převahu nad všemi týmy,  
a nestalo se, že by od začátku sezony prohrá-
ly jediný zápas. 

Zpočátku se naše dívky snažily udržet krok 
s Kadaní, ale po chvíli začaly hodně ztrácet 
na síle. Nedařilo se jim totiž střelecky prosa-
dit. Kadaňské dívky nekompromisně trestaly 
jakékoliv zaváhání plameňaček, jako třeba 
proměněné trestné střílení v čase 03:13. První 
dvě třetiny byly pro chodovské dívky na góly 
nulové, až v poslední třetině zápasu vstřeli-
ly dvě branky. Zápas nakonec skončil výhrou 
domácího týmu v poměru 7:2. Juniorská ús-
tecko-liberecká liga je dosti náročná, ale jsme 
na začátku sezony. 

Naše dívky se teprve rozkoukávají, a tak jim 
dopřejme více času. Věříme, že další turnaje 
zvládnou, a přejme jim hodně florbalového 
štěstí. Pavel�Dawidko
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Basketbal

Posledním rokem starší žákyně neboli katego-
rie U14 byla pro Terezku, dalo by se říct, „snová 
sezona“. Rok začala prvním vítězstvím na evrop-
ském turnaji v Milovicích ve dvouhře, následně 
přidala i tituly ze čtyřhry, a to v Portugalsku na 
turnaji super category a následně i v Mostě na 
turnaji nejvyšší kategorie. Dále se již soustředi-
la na turnaje vyšší kategorie U16, kde dokázala 
zvítězit hned 3x, a to v Brně, italském Tolentinu 
i v Mariánských Lázních. Na konci června odje-
la s nabytým sebevědomím na Olympiádu dětí 
a mládeže do Olomouce, kde jako nasazená 
jednička turnaje bez ztráty jediného setu ten-
to turnaj opanovala. Těmito skvělými výsledky v 
celé sezoně se kvalifikovala na závěrečný turnaj 
Junior Masters U16 do Monte Carla, kterého se 
zúčastnilo 8 nejlepších děvčat z celé Evropy. Pro 
Terezku tento závěrečný turnaj byl odměnou za 
skvěle odvedenou práci a dřinu během celého 

roku. V konečném zúčtování sezony se v celore-
publikovém žebříčku umístila na krásném 2. mís-
tě, v evropském TOP 5. Gratulujeme a přejeme 
další tenisové úspěchy. Martina�Krejčová

Tenis

Skvělá sezona Terky Krejčové

Rekapitulace zápasů
Po domácí prohře s Chebem jsme prohráli  

i v Karlových Varech na Thermii, a tak stále čeká-
me na první výhru v sezoně. 

Zápas s Chebem byl tak trochu smolný. Před 
utkáním se zranili čtyři hráči, ale i tak jsme měli 
dostatečnou sílu na to vyhrát. Bohužel se neda-
řilo hlavně v útoku, kde jsme všechnu zodpo-
vědnost nechali na Jirkovi Slavíkovi. Koncovku 
zápasu poznamenala kuriózní situace. Za neroz-
hodného stavu vstřelili hostující hráči koš až po 
klaksonu ukončujícím zápas. Kontrolou časomíry 
se ale zjistilo, že nevypršel hrací čas. Rozhodčí 
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Atletika

Běh 17. listopadu v Ostrově
Malá skupina chodovských vytrvalců se vypra-

vila 13. 11. na tradiční Běh 17. listopadu do Ostro-
va.

Krásně připravené tratě v Ostrově nejlépe 
vyhovovaly Jakubu Kopeckému, který ve své 
kategorii předžáků vybojoval krásnou stříbrnou 
medaili. Druhou medaili, bronzovou, na své trati  
vybojovala starší žákyně Michaela Zaschkeová.

Do desítky se ve své kategorii mezi muži vešel  
i Robert Košek, který v hlavním závodě, katego-
rie muži do 39 let, proběhl cílem na 8. místě. 

Ostatní se tentokrát ve velmi velké konkurenci 
do prvních dvacítek ve své kategorii neprobo-
jovali. Přesto patří nejlepším gratulace a všem 
ostatním poděkování za reprezentaci oddílu.  
Výsledky na www.sokotime.cz.
Slavkovský kros 

23. 10. proběhl v Horním Slavkově další pře-
spolní běh.  Na trati 380 m krásným 8. místem 
překvapila Michaela Kroniková. V mladších pří-
pravkách dofinišoval Jakub Kopecký na trati 650 
m pro nádherné 5. místo, David Bukovský přidal 
místo 10.

Zastoupení jsme měli i v kategorii staršího 
předžactva, které se muselo poprat s 930 m 
dlouhou, náročnou tratí. Mezi chlapci obsadil 
Daniel Rymaruk 8. příčku. Mladší žactvo čekala 
trasa dlouhá 1 500 m. Denis Baraňaski doběhl do 
cíle na 7. místě. Mezi staršími dívkami si na stejně 
dlouhé trati doběhla Tereza Krejčová pro 4. místo 
a Michaela Zaschkeová pro místo 6. 

Mezi dospělými si na trati 9 km Robert Košek 
doběhl v kategorii do 29 let pro 6. místo, Miloslav 
Zítka pak v kategorii do 59 let proběhl cílem na 

9. místě. Hanka Heiserová mezi ženami nad 35 
let na místě 6. 

Ostatním atletům a atletkám ŠAKu Chodov se 
nepodařilo prosadit v desítce nejlepších. Přesto 
i jim patří poděkování za reprezentaci oddílu  
a města. 

Výsledky, diplom ke stažení a video z doběhu 
najdete na webu www.sokotime.cz.
Po čertech dobrý běh 

Tradiční běh chodovským lesoparkem Po čer-
tech dobrý běh je připraven na 6. 12. od 15.30 
pro všechny věkové kategorie. Na pekelně dlou-
hém okruhu 666 m se budou odehrávat všechny 
kategorie.  Od nejmladších – půl okruhu, až po 
dorostence, juniory a dospělé, kteří tento okruh 
budou absolvovat 3x.  Akci připravil ŠAK ve spo-
lupráci s DDM Bludiště Chodov. Nezapomeňte 
na čelovku. 
Vánoční laťka

12. 12. proběhne tradiční skokanský závod  
(37. ročník) Vánoční laťka. Uskuteční se od 15.00  
v městské sportovní hale. Je připraven pro všech-
ny žákovské věkové kategorie.

 Více o všech  aktivitách ŠAKu včetně fotografií 
ze všech akcí na www.sakchodov.cz.  

 Miloš Volek

Nejúspěšnější závodnicí na přespolních bězích je starší 
žákyně Michaela Zaschkeová. |Foto: ŠAK Chodov

se rozhodli koš uznat a nastavit zápas o pět vte-
řin. Poslední útok se nám ale nepovedl, a tak si 
Chebští odvezli z Chodova cennou výhru. 

V zápase s Thermií jsme nebyli favority utkání. 
Navíc chyběl Jirka Slavík a Michal Boguský. I když 
jsme většinu zápasu dotahovali, šlo o nejlepší vý-
kon v dosavadní sezoně. Do hry se zapojili všich-
ni naši hráči a nebojácně se poprali o výsledek. 
Výšková a střelecká převaha domácích byla ale 
nad naše síly. 

Zápas s BK Sokolov jsme odehráli po uzávěr-
ce zpravodaje. V prosinci nás čeká jen venkovní 
utkání, 9. 12. změříme síly s TJ Sokol Kraslice.

 Tomáš�Randa
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Hasičský sport

SDH – říjen

V říjnu proběhla, po koronavirové pauze, 
tradiční sportovní akce „Pohár hejtmana Karlo-
varského kraje 2022“ v požárním útoku na par-
kovišti obchodního centra Varyáda v Karlových 
Varech, kterou spolupořádal náš sbor společně s 
krajským sdružením dobrovolných hasičů Karlo-
varského kraje. Tato soutěž byla nejobsazenější v 
letošním roce, rekordní byla účast celkem 33 ko-
lektivů. Počasí moc nepřálo, nicméně na úrovni a 
atmosféře soutěže to nebylo znát. Letošní ročník 
vyhrálo ve své kategorii družstvo starších žáků, 3. 
místo obsadilo ve své kategorii družstvo mladších 
žáků z Chodova. Naše družstvo žen, které soutě-
ží ve stejném obsazení  více než 20 let (tudíž už 
mají nárok soutěžit v kategorii veteránek), obsa-
dilo krásné 4. místo v kategorii žen. V průběhu 
října byla naše mládežnická družstva pozvána na 
slavnosti  našich kamarádů a kolegů v německém 
Oelsnitz. Zde proběhla oslava věnovaná výročí 
založení kolektivu mladých hasičů. 

Závěrem děkujeme všem sportovcům a je-
jich vedoucím za skvělé výsledky a reprezentaci 
sboru. Členům zásahové jednotky děkujeme za 
kvalitně odvedenou práci během mimořádných 
událostí.   Ing.�Jiří�Kiss�a�Martina�Svobodová

Uzávěrka 
lednového čísla 

12. prosince 2022

AUTOELEKRO OPRAVY
opravy alternátorů a startérů

ROMAN HORÁK
Lesní 482, Chodov | tel.: 603 237 045

PO, ÚT, ČT, PÁ 8:00-11:30  13:00-17:00 h
ST 8:00-11:30 h

Fotbal

Průběžné výsledky
V měsíci listopadu odehráli naši fotbalisté po-

slední mistrovské zápasy.
Po podzimu si tedy mužstva Spartaku vedou 

následovně:
A muži:
V tabulce krajského přeboru drží 6. místo. 
B muži:
V přeboru okresu Sokolov jsou zatím třetí.
Starší žáci:
Hrají okresní přebor a patří jim 4. příčka.
Mladší žáci:
Po podzimu drží krásné 2. místo.
Starší a mladší přípravka:
Tabulka se u těchto kategorií nevede, ale obě 

mužstva odehrála několik pěkných zápasů.
Elévové:
Naši nejmladší fotbalisté zatím zápasy nehrají, 

ale o to pilněji trénují!
Přejeme všem Chodovákům příjemný závěr 

roku a pevné zdraví v roce 2023.
A pokud by se mezi dospělými fandy fotbalu 

našel nadšenec, který by si chtěl vyzkoušet tre-
nérské řemeslo, rádi ho přivítáme v našich řa-
dách. Bližší informace na t. č.: 731 533 250.

 Jaroslav Pinc

Mladí hasiči u Varyády. |Foto: SDH Chodov

Ilustrační foto. |Foto: Spartak Chodov
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HLEDAJÍ SE SPRÁVCI SPORTCENTRA VINTÍŘOV

C M Y K

Veškeré podrobné informace o vyhlášeném výběrovém řízení na obsazení
místa správce (benefity, požadavky, výhody, aj.) získáte po rozkliknutí
odkazu: www.vintirov.cz • použitím QR kódu • na Obecním úřadu Vintířov
tel. 352665416.

Obec Vin� řov nabízí pracovní příležitos�  na obsazení dvou míst 
správců, provozářů sportovního zařízení Sportcentra Vin� řov 
(zaměstnanců obecního úřadu) s předpokládaným nástupem
k 1.1.2023. Zájemci mohou své přihlášky předložit v termínu do
9. prosince 2022 na adresu: Obecní úřad Vin� řov, Vin� řov 62,
357 35 Vin� řov.

Sportcentrum Vintířov se nachází v centru obce Vintířov 
a nabízí bowling, velký a malý squash, stolní tenis, kardio, 
posilovnu. Součástí je i bar s možností pronájmu správcům 
s živnostenským listem. Výhodou je možnost přidělení 
služebního bytu 3+kk (po dobu vykonávané práce) s přidělením 
po tříměsíční zkušební době.
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ZDE JE MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT
tel. 352 352 422, 721 657 791 |  zpravodaj@kasschodov.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

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

35Placená inzerce

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


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

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
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     Petr Kácha & Vítězslav Vondrys 
     antsatel-kv 
 
 
 
       Anténní a satelitní technika 
       EZS Jablotron , Elektroinstalace 
       

       Tel.:604 487 516           info@antsatel-kv.cz 
                            www.antsatel-kv.cz  

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

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

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

Nechcete nechávat svého mazlíčka doma na delší nebo jen krátkou dobu Vaší nepřítomnosti?
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www.dluhovaporadna.cz


PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE 
NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH

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

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

PŮJČ 
SI MĚ
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Děkujeme vám za přízeň 
v letošním roce a přejeme krásné Vánoce a

šťastný nový rok 2023.

Vaše

● Mechanické opravy osobních a dodávkových vozidel
● Přezutí a uskladnění pneumatik, seřízení geometrie
● Plnění kl imatizací
● Výměny autoskel
● Odtah nepojízdného vozidla
● Možnost zapůjčení náhradního vozidla

Petr Cerovský tel: 606 389 050

pneu servis. .auto
chodov

SLUŽBA
tel. 605 023 315

www.vsuklidovka.cz

vsuklidovka@seznam.cz

V. Š.
ÚKLIDOVÁ
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