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17. 2.   Masopustní veselice 
18. 2.   Staroměstský masopust
18. 2.   Ples hasičů
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K věci

Vážení Chodováci, 
milí sousedé,

v dnešním příspěvku 
bych se chtěl věnovat 
otázce bezpečnosti 
v našem městě. Pod-
le mého názoru není 
nic důležitějšího pro 
vedení města, než 
je snaha zajistit klid 

a bezpečí pro nás všechny. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat všem strážníkům a asisten-
tům prevence kriminality od městské policie, 
všem dobrovolným i profesionálním hasičům, 
všem policistům Policie České republiky, zkrát-
ka všem lidem, kteří se nám denně svou skvě-
lou prací snaží zajistit pocit klidu a bezpečí. Za 
roky společné práce si dovolím poznamenat, 
že u nás v Chodově se opravdu podařilo vy-
tvořit perfektně fungující partu lidí, a je jedno, 
kdo obléká jakou barvu uniformy, když do-
jde k vyhlášení poplachu, všechny složky pak 
skvěle spolupracují. 

V Chodově se vždy dbalo na zajištění tech-
niky, vybavení a kvalitního zázemí pro členy 
městské policie i pro dobrovolné hasiče. Pev-
ně doufám, že tento trend bude pokračovat 
i v budoucnosti. My, zastupitelé města, máme 
v tomto procesu před sebou vždy ten lehčí 
úkol. Rozhodnout se, zda uvolnit městské fi-
nance pro nákup kvalitního vybavení ve pro-
spěch našich dvou bezpečnostních složek. 
Ten těžší úkol je na lidech, samotných stráž-
nících a hasičích, kteří si toto poslání dobro-
volně zvolili a denně nám svým vstřícným 
přístupem pomáhají. Postupně dochází s ur-
čitou pravidelností k obměně hasičské cisterny, 
služebního vozidla MP. Pro složité zásahy na 
výškových budovách a v terénu byl zakoupen 
žebřík čtyřkolka. Před několika lety proběhlo 
zateplení a výměna oken na budově Městské-
ho záchranného systému. 

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2023 bylo 
všemi zastupiteli města jednomyslně podpo-
řeno pořízení nové hasičské cisterny a nového 
služebního vozidla pro městskou policii. Dě-
kuji všem svým kolegům za tuto vstřícnost. 
Dále se připravuje projekt na celkovou sta-
vební rekonstrukci vnitřních prostor budovy 
MZS, kdy vlastní realizace by měla následovat 

Jednání zastupitelů
Další jednání chodovských zastupitelů se usku-

teční ve čtvrtek 23. února. Konat se bude v za-
sedací místnosti radnice od 16 hodin.

Zastupitelstvo lze sledovat z pohodlí domova, 
KASS opět zajistí na městských informačních ka-
nálech a sítích přímý přenos. Jednání zastupitel-
stva města je veřejné a jsou na něj srdečně zváni 
všichni občané města.  (mák)

Alej u Bílé vody 
je nejoblíbenější v kraji 

Dubová alej u Bílé vody v Chodově, která při-
pomíná zaniklou obec Smolnice a její obyvatele, 
zabodovala v anketě Alej roku. Nově se může 
pyšnit titulem nejoblíbenější Alej roku 2022  
v Karlovarském kraji.

„Srdečně vám gratuluji, jako koordinátorka an-
kety Alej roku, kterou již 12. rokem vyhlašuje spo-
lek Arnika, k titulu nejoblíbenější Alej roku 2022 
v Karlovarském kraji. O vítězství se zasloužila 
paní Ivana Jačková, jež alej nominovala. Od lidí 
získala 149 hlasů,“ pogratulovala vedení Chodova 
koordinátorka ankety Denisa Hronová.  (mák)

Vítězná alej u Bílé vody. |Foto: Martin Jaček

v roce 2024. 
Myslím si, že cesta nastavená v Chodově je 

správná a že je i nadále potřeba pravidelně 
uvolňovat finanční prostředky na zajištění bez-
pečnosti. Závěrem jedno až téměř neskutečné 
číslo – v posledních letech se počet výjezdů 
hasičů pohybuje neustále kolem 260 za rok. 
Ještě jednou díky všem členům bezpečnost-
ních složek za jejich práci.
� Mgr.�Luděk�Soukup,�místostarosta
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Lidé po pauze opět plesali

Kapitán Demo v obležení svých fanoušků. |Foto: Martin Polák

Chodov má po nucené covidové pauze za 
sebou už osmadvacátý ročník Reprezentační-
ho plesu města. Konal se v sobotu 21. ledna 
na tradiční domácí scéně, a to v Kulturním  
a společenském středisku.

Moderování se jako vždy ujal Aleš Cibulka, 
k tanci hrála osvědčená kapela  A. S. Band, 
kterou později vystřídala skupina Crazy Dogs. 
Ta návštěvníky plesu přenesla do dob největší 
slávy rokenrolu, kdy tomuto stylu kraloval Elvis 
Presley. A ani jeho poměrně věrný napodobitel 
v Chodově nechyběl.   

Své umění znovu předvedl tanečník Jan On-
der. Jako partnerku si opět přivedl nadějnou 
tanečnici a držitelku několika mistrovských ti-
tulů Natálii Otáhalovou. Později pak společně 
z pódia dali zájemcům z publika lekci latin-
skoamerického tance salsa.  

O další taneční kreace se postaralo uskupení 
The Roboticmen, jehož členové jsou trojná-
sobní  mistři světa, mistři Evropy a mistři ČR  
v Electric boogie. Také oni do své show s úspě-
chem zapojili diváky.

Jako překvapení na půlnoc si pořadatelé 

přichystali vystoupení Kapitána Dema. Hiphopový 
zpěvák zvedl ze židlí prakticky celý sál.

Velký zájem byl o bohatou tombolu, kde 
hlavní cenou byl elektrický skútr. Výherci si však 
mohli odnést také televizi, gril, kosmetiku, vou-
chery a dlouhou řadu další větších či menších 
cen.

Více fotografií naleznete na městském face-
booku.  (mák)

Sponzoři městského plesu:
MHNHRM Chodov
Patrik Pizinger
KH-Czechia
KASS Chodov
restaurace Srdcovka
Cetto Bohemia
Karel Matička
TIPO Šimice
Nej.cz
Kadeřnictví Elegance
Teplo Chodov
Auto Kelly Sokolov
Prazdroj
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Do nadačního fondu putují od 
Chodováků první peníze 

První veřejnou sbírku má za sebou městský nadační fond Chodov pomáhá. V rámci lednového Tříkrálového koncertu 
učitelů chodovské ZUŠ v evangelickém kostele se podařilo prodat padesát kalendářů, které obsahují fotografie města 
pořízené Chodováky. Zbylé kalendáře jsou k zakoupení v infocentru. Výtěžek půjde opět do fondu. Fond byl založen 
v loňském roce a je určen na podporu Chodováků, kteří se dostanou do složité životní situace a budou potřebovat 
rychlou pomoc. |Foto:  Martin Polák

Hasiči se mohou těšit  
na novou cisternu

Nový přírůstek do svého autoparku mohou 
očekávat v letošním roce chodovští dobrovolní 
hasiči. Po patnácti letech provozu vymění cister-
nu CAS 20 T815 Ternno 1, vyrobenou v roce 2008, 
za modernější CAS 20.

„V těchto dnech připravujeme výběrové řízení 
na dodavatele,“ informoval velitel hasičů Jiří Kiss  
s tím, že starší cisterna je nabídnuta k prodeji. Zá-
jem o ni už projevily první hasičské sbory.

Nový vůz bude koncipován především pro 
technické zásahy, jako jsou dopravní nehody, 
úniky nebezpečných látek či nouzové otevření 
bytu. K dispozici však bude samozřejmě také pro 
likvidaci požárů.

Pořizovací náklady včetně vybavení jsou od-
hadnuty na dvanáct milionů korun, přičemž 
zhruba 3,5 milionu lze očekávat jako příjem  
z prodeje starší cisterny. Ve hře je také přibliž-
ně milionová dotace od Karlovarského kraje.  

   Město očekává, že nový vůz by mohl dorazit  
v druhé polovině letošního roku.  (mák)

Prevence přijede do Chodova 
po kolejích

Po několikaleté pauze se vrátí do Chodova vla-
ková souprava REVOLUTION TRAIN. Projekt, kte-
rý netradiční interaktivní formou nabízí protidro-
govou prevenci, se ve městě představí už potřetí.

„Projekt je určen především pro žáky druhé-
ho stupně,“ uvedl místostarosta Chodova Luděk 
Soukup s tím, že multimediální vlaková souprava 
o délce 150 metrů a váze 300 tun zamíří na cho-
dovské nádraží v první polovině letošního roku.

Souprava nabízí čtyři kinosály a osm interak-
tivních místností, návštěvníci se v nich mimo jiné 
mohou seznámit s příběhem, jak snadné je pro-
padnout drogám a jak těžké je se závislosti zba-
vit.  (mák)
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Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Chodov se před 
časem připojil  
k přípravě a rea-
lizaci nové cyklo-
stezky z Chodova 
do Lokte, kde se 
má napojit na pá-
teřní trasu podél 
řeky Ohře. V jaké 
fázi jsou nyní pří-

pravy a samotné práce? 
Město Chodov má v plánu podporovat dal-

ší rozvoj cyklodopravy. Většina z nás využívá 
cyklostezky na zrekultivovaných výsypkách, 
kde si může cyklista užít vyjížďku v přírodě. 
Chodov je členem svazku obcí Mikroregion 
Sokolov východ a v této spolupráci se účastní 
přípravy a realizace dvou cyklostezek – z Cho-
dova do Lokte a z Chodova do Nové Role.

První zmiňovaná cyklostezka by po svém 
dokončení měla cyklisty přivést na páteřní tra-
su podél řeky Ohře, druhá zajistí napojení na 
Karlovu stezku, která vede až do Německa.  
V obou případech povedou cyklostezky podél 
hlavní komunikace, jelikož podmínkou dotač-
ních titulů bylo zajistit náhradní dopravu do 
průmyslových zón a do zaměstnání. Tímto 
dojde k vybudování bezpečného propojení 
našeho města s okolními obcemi, které bu-
dou moci využívat kromě cyklistů také chodci 
a běžci.

První etapa cyklostezky do Lokte bude 
končit u porcelánky v Loučkách a měla by 
být hotová v květnu letošního roku. Město 
Chodov se na realizaci finančně podílí ve výši  
3 750 000. Druhá etapa, která je navržena po-
dél železniční trati z Louček do Lokte, závisí 
na povolení obnovy železničního přejezdu na 
příjezdu do Lokte.

 Stejně jako na první etapu i na tuto část je 
vyjednané financování z dotačního programu. 
Cyklostezka přes Božičany do Nové Role je již 
také vyprojektovaná a nyní se čeká na územ-
ní rozhodnutí pro stavební povolení. I zde by 
mělo být zajištěné financování z dotačních 
prostředků se spoluúčastí města.

Pokud vše dobře poběží, mohla by se příští 
rok spustit druhá etapa cyklostezky do Lokte  
i trasa do Nové Role.  (mák)

Autobus staví i v Husově ulici
Nová autobusová zastávka je k dispozici  

v Husově ulici nedaleko vyhořelé prodejny Penny.  
V jízdním řádu je označena jako Chodov, u kou-
paliště a lidé ji budou moci využívat do konce 
roku 2023. 

Dočasná zastávka je reakcí města na prosby 
obyvatel, kteří po požáru v loňském roce přišli 
ve své lokalitě o oblíbený obchod. „Domluvili 
jsme se proto se společností Ligneta, že touto 
zastávkou umožníme lepší dostupnost náhrad-
ních prodejen. Lignetě za spolupráci moc dě-
kujeme,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Zastávka je na lince č. 421219 na trase Cho-
dov–Vřesová, Chodováci se tak snáze dostanou 
k autobusovému nádraží a k OD Tesco. 

Kdo bude chtít pokračovat až do Penny ve 
Staré Roli, může na autobusovém nádraží 
v časech od 8.00 do 17.00 hodin přestoupit na 
navazující spoj (linka č. 421703, trasa K. Vary – 
Chodov), na který Ligneta zařadila obě zastávky 
MHD v ulici Okružní v těsné blízkosti prodejny.  
Jízdní řády najdete na www.ligneta.cz.  (mák)

Změna sídla vedení 
společnosti CHOTES

O necelých dvě stě metrů se přestěhovalo ve-
dení společnosti CHOTES (Chodovské technicko- 
-ekologické služby) se svou administrativou. Od 
závěru minulého roku sídlí v nově zrekonstruova-
ném moderním objektu.

Nová administrativní budova se nachází zhru-
ba 180 metrů od původní budovy směrem k vla-
kovému nádraží. Adresa společnosti (U Porcelán-
ky 212, 357 35 Chodov) se nemění a přechází na 
nový objekt.  (mák)
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Opět po roce procházeli ulicemi města Chodova a Staré Chodovské tři, vlastně šest králů, zůstaly za nimi tóny koledy 
a všem známá značka K+M+B+2023.  Tímto bychom chtěli všem moc poděkovat za vřelá přijetí, laskavá slova a ne-
malé příspěvky pro Farní charitu Karlovy Vary. |Text: Jana Minaříková, Hroši Chodov, foto: Martin Polák

Tři králové vyrazili do ulic

Kynologové se loni činili, 
děkují za podporu

Český kynologický svaz ZKO Chodov tímto dě-
kuje všem, kteří organizaci podporovali v roce 
2022. A že jich v loňském roce nebylo zrovna málo. 
Na jaře jsme se pustili do velké akce, která zahr-
novala rekonstrukci podlahy v naší klubovně. Na 
tuto akci jsme získali dotaci z Programu rozvoje 
venkova. Velké poděkování patří MAS Sokolovsko, 
o. p. s., která nám pomohla se vypořádat se vše-
mi nástrahami dotačního procesu. Dále děkujeme 
skvělé paní účetní Ing. Janě Voráčové, která nám 
pomáhala dát dohromady všechny potřebné do-
klady. O naši krásnou klubovnu se velkou měrou 
zasloužila Stavební společnost Hubert, s. r. o. V září 
se v naší organizaci konala největší akce ve spor-
tovní kynologii v Karlovarském kraji - závod o Pře-
borníka Karlovarského kraje. Tato akce se mohla 
uskutečnit díky finanční podpoře města Chodova, 
Českého kynologického svazu Karlovarské kraj-
ské organizace a sponzorů závodu, kterými byli 
společnost CHEMONTAS, s. r. o., a dovozce krmiv 
Acana a Orijen Weber mlýn. Velké poděkování také 

patří Karlovarskému kraji, kdy se nám díky dotaci 
z Programu na podporu údržby a obnovy spor-
tovních zařízení povedlo zrealizovat chodník od 
branky ke klubovně a související terénní úpravy.  
K realizaci této akce nám také velkou měrou po-
mohla společnost Chotes, s. r. o., a Stavební spo-
lečnost Hubert, s. r. o. V neposlední řadě děkujeme 
všem našim členům, bez kterých by se ani jedna 
z těchto akcí nemohla uskutečnit.  Výbor�ZKO

Poděkování neznámému dárci
Sociální odbor by touto cestou rád poděkoval 

neznámému dárci, který opakovaně věnuje ne-
malý finanční obnos pro námi určenou rodinu, 
která se ocitla v tísni a s níž spolupracujeme.

Dnešní doba není jednoduchá. Potýkáme se 
s nejistotou, se zdražováním, s existenčními pro-
blémy. O to více potěší toto milé gesto dárce, kte-
rý si nepřeje být jmenován, přesto chce pomoci.

Za celý kolektiv sociálního odboru spolu s pe-
čovatelskou službou přejeme všem pevné zdraví 
a hodně pohody do následujícího roku.
�Mgr.�Eva�Virtelová, vedoucí sociálního odboru



8 Zprávy z města

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v únoru

Druhý měsíc 
v roce je krátký,  
jeho týdny již smě-
řují k jaru a místy 
začínají vyrůstat 
sněženky, talovíny, 
ladoňky, nachá-
zíme i zvětšené 
pupeny okrasných 
keřů a za sluneč-

ných dnů i první květy kaliny vonné a jasmí-
nu. Tím se ale zahrádkář nenechá ošálit. 
Zeleninové záhony necháme v klidu, pro-
tože jsou buď promrzlé, nebo tak promo-
čené zimní vláhou, že se na nich skoro nic 
nedá dělat. Přesto pokud jsme je nezryli na 
podzim, měli bychom to udělat co nejdříve, 
aby ještě stačila vymrznout semena pleve-
lů. Soustředíme se na předpěstování nových 
sazenic pro letošní jaro. Od ledna už máme 
vyseté papriky a samozřejmě celer, kdy by 
se měly ukazovat první mateční lístky. Začí-
náme s výsevem rajčat, raného salátu, let-
ního póru a rané košťálové zeleniny, z byli-
nek je na řadě majoránka a bazalka. Čas je 
i na petúnie, hledíky a další pomalu rostoucí 
druhy, kdy všechno děláme doma a ti lépe 
vybavení určitě začínají využívat vyhřívané 
skleníky nebo pařeniště. Vzešlé semenáčky 
si rozsadíme do sadbovačů, v nichž mají 
dost místa a živin pro zesílení, a při sázení 
na pevné stanoviště  budou mít bohatý ko-
řenový bal a dobře se ujmou. Dobrá rada 
našich předků - pokud narazíte na krtinu,  
použijte její hlínu  na výsev nebo výsadbu 
rostlin, protože se jedná o nejvíce nakypře-
nou a přirozeně výživnou zeminu. 

V tomto ročním období rozhodně ne-
zapomínáme na ovocné a okrasné stromy 
a keře,  protože v ovzduší při teplotách  
i mírně pod bodem mrazu se nevyskytují 
téměř žádné zárodky chorob a škůdců, kte-
ré by jinak mohly napadnout čerstvou řez-
nou ránu. Ta navíc nevysychá a lépe se hojí, 
kdežto při silném mrazu se ranky vysoušejí 
a brání v hojení. 

Mnozí zahrádkáři se řezu raději vyhnou, 
protože si nevědí rady, ale postup je jed-
noduchý, pokud dodržíme pár osvědčených 
pravidel. Základem jsou ostré nůžky pro čis-
tý řez, který se dobře hojí. Začínáme teď 

v zimě s jabloněmi a hrušněmi, protože nyní 
se dřeviny nacházejí v klidové fázi a řez pro 
ně nebude tak stresující. Stejné je to i u keřů 
drobného ovoce, naopak peckoviny nechá-
me v klidu. Vždy u každého z nich odstra-
níme nůžkami nebo zahradnickou pilkou 
všechny suché, příliš staré, nemocné a po-
škozené větve. Řez o průměru větším než  
1 cm ošetříme štěpařským voskem, bal-
zámem nebo alespoň latexem. Každý keř 
i strom potřebují pro dostatečnou násadu 
květů, a tím i plodů dostatek světla, proto 
všechny větve jdoucí do středu koruny od-
straníme, tím celou korunu nebo keř pro-
světlíme a současně i provzdušníme. Pokud  
korunou proudí vzduch, lépe dojde k opy-
lení, osychání listů po dešti nebo ranní rose 
a bráníme vzniku plísní a chorob. Plody bu-
dou kvalitněji dozrávat. Při řezu mladých vý-
honů se snažte korunu otevírat do prostoru 
a každá větev by měla mít pokračování buď 
v další větvi, nebo v pupenu. Zabráníme tak 
vznikání pahýlů, ze kterých nikdy nic není.  
K řezu peckovin se dostaneme příště.  

V současnosti je však aktuální zimní postřik 
dřevin. Prostředků je mnoho, jejich cena nás 
kolikrát odradí, ale zimní a předjarní postřik 
za nás udělá mnoho práce v letních měsících 
a má jednu velikou výhodu – buď vůbec, 
nebo minimálně zasahuje do vnitřku rost-
liny a slouží pouze k vnějšímu očistění  od 
škůdců, jejich zárodků a k prevenci. Stále 
se již dlouhou řadu let doporučuje Arborol, 
protože likviduje živé škůdce, jejich kukly 
a larvy. Po namíchání postřiku je nutné celý 
strom nebo keř omýt a zaměřit se na star-
ší, popraskanou borku. V těchto prasklinách 
a záhybech se nejčastěji škůdci nalézají, pro-
to je vhodné tuto starou kůru z kmenů od-
stranit drátěným kartáčem,  ze země shrabat 
a spálit, a to všechno ještě před postřikem. 
Ten provádíme na všech stromech a keřích 
na zahradě, bez ohledu na druh. 

Pranostika:
• Na Hromnice sněží nebo hřímá, jaro 

jistě v blízku dlívá.
• O svaté Juliáně připrav vůz a schovej 

sáně.
• Když svatý Matěj ledy neroztopí, 

dlouho si chlapi budou dýchat do 
dlaní. 

  zahrádkáři�Chodov
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Lenka Březinová představuje 
Kresby v číslech

Kresby v číslech je název výstavy sokolovské 
výtvarnice Lenky Březinové, která v polovině led-
na začala vernisáží v chodovské Galerii u Vavřin-
ce.

Výstavu zahájila úvodním slovem kurátorka 
Božena Vachudová, jež mimo jiné zmínila dřívější 
setkání Lenky Březinové se známým chodovským 
výtvarníkem Jiřím Junem. Oba umělci se potkali 
jako kolegové v propagačním oddělení v Hně-
douhelných dolech a briketárnách (dnes SUAS). 
Právě toto setkání ovlivnilo Lenku Březinovou při 
rozhodování, zda se vydat na samostatnou vý-
tvarnou dráhu. 

Výstava potrvá do 2. března, galerie je otevře-
na v úterý, čtvrtek a v neděli vždy od 14 do 17 ho-
din. Lenka Březinová má za sebou dlouhou řadu 
jak samostatných, tak společných výstav, rovněž 
je držitelkou ocenění v podobě ceny statutárního 
města České Budějovice, kterou získala na česko-
budějovickém Intersalonu.  (mák)

Návštěvník Galerie u Vavřince si prohlíží informační leták o Lence Březinové. |Foto: Martin Polák

Chodovský expres mířil 
nejvíce do Sokolova

Bezmála 22 500 kilometrů, 1 330 litrů pohon-
ných hmot, průměrná spotřeba 5,93 litru a celkem 
2 024 jízd. To je stručná bilance Chodovského ex-
presu za uplynulý rok 2022.

Vůz určený především pro dopravu seniorů  
k lékařům a na úřady jezdil nejvíce do Sokolova 
(822x) a po Chodově (621x). Následovaly Karlovy 
Vary (555x) a Vintířov s Novým Sedlem (dohro-
mady 26x). Nejvytíženější byl v červnu, kdy mu na 
tachometru přibylo 3 120 kilometrů.

Chodovský sociální odbor registroval celkem 
420 žádostí o průkaz k přepravě, dvě z toho za-
mítl, takže vydal celkem 418 průkazů (71 % žen, 
29 % mužů).

Nejpočetnější skupina držitelů průkazu je ve 
věku 70–79 let, je jich 55 %, lidí s průkazem pro 
Chodovský expres ve věku 80–89 let je 30 % 
a mají ho také tři procenta seniorů starších deva-
desáti let (nejstarší žadatelce bude letos 95 let).

Naopak nejméně početná skupina s průkazem 
je ve věku do 69 let, a tvoří tak 12 % z celkového 
počtu. Chodovský expres slouží chodovským se- 
niorům od loňského března.  (mák)

Aktuální dění
v Chodově sledujte na 
www.mestochodov.cz
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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. 

 Mgr.�Hana�Žáková, ředitelka školy

ZŠ Husova ulice

Kam na střední školu?

První pololetí školního roku mají vycházející 
žáci za sebou a před sebou nelehký úkol, vybrat 
si správnou střední školu a správný obor studia. 
V průběhu prvního pololetí absolvovali žáci ne-
jen účast na výstavách škol, besedy se zástupci 
středních škol, dny otevřených dveří, konzultace 
s kariérovou poradkyní. 

V rámci projektů IKAP a JUNIOR mohli studo-
vat a pracovat v prostředí středních škol. Zákonní 
zástupci se sešli s třídními učiteli a kariérovou po-
radkyní, aby získali všechny potřebné informace 
pro své děti.  Pro upřesnění všech dotazů souvi-
sejících s přihláškou na SŠ mohou rodiče využít  
i konzultace online v odpoledních hodinách. 

Výběr budoucího povolání je opravdu nelehký 
úkol, a tak přeji žákům i jejich rodičům šťastnou 
volbu zakončenou úspěchem, tedy přijetím na 
střední školu.

 Kariérová�poradkyně�Mgr.�Hana�Žáková

Oznámení
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, 

z. s., pořádá pro členy svazu rekondiční pobyty 
pro rok 2023.

Termíny:
5. 6.  – 12. 6. – kardio pacienti
12. 6. – 19. 6. – onko pacienti
9. 10. – 16. 10. – respiro pacienti
16. 10. – 23. 10. – kardio pacienti 
Všechny pobyty se konají ve Františkových 

Lázních, penzion Eduard.
Účastnický poplatek je 4 700 Kč. Zájemci o re-

kondiční pobyty se přihlásí během února před-
sedkyni Aleně Koudelkové telefonicky na 774 
878 330 nebo e-mailem na alena.bujarkova@
seznam.cz.  (spcch)

Vzpomínka

Dne 18. 2. 2023 to bude 
rok, kdy nás náhle opustil 

pan Josef Pasztorek.
Stále vzpomínají manželka 

Hana a synové Josef s rodi-
nou a Martin s rodinou.

Vzpomínka

Dne 12. 2. 2023 tomu 
bude pět let, co naposledy 
dotlouklo srdce naší milo-
vané mamince, babičce a 

prababičce Anně Malinové.
Máme tě v srdcích.

Vzpomínka

Dne 22. 2. tomu budou 
dva roky, co nás opustil milo-
vaný manžel, tatínek, děde-
ček, bratr, švagr a kamarád 

pan Jaromír Synek. 
V našich srdcích zůstane 

navždy. Manželka a dcery 
Šárka a Dana

Vzpomínka

Dne 19. února to budou 
čtyři smutné roky, co nás 
opustil náš milovaný syn 

Libor Dočkal.
Nikdy nezapomeneme. 

Kdo jste ho znali, prosím, 
vzpomeňte s námi.

Rodiče
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ZŠ Nejdecká ulice

„Ostrovní zprávy“ z první třídy
Je tu nový rok 2023 a my už zase sedíme na 

svých místečkách v lavicích. Před Vánocemi jsme 
se zúčastnili předvánočního koncertu školy v kos-
tele sv. Vavřince, na který jsme pilně trénovali. 
Zpívali jsme koledy a vánoční písně, někteří z nás 
dokonce zpěv doprovodili  rytmickým  hudeb-
ním doprovodem. Přišli se na nás podívat rodiče, 
prarodiče, sourozenci, ale i tetičky a strýčkové. 
Koncert se moc povedl, měl veliký úspěch.

Poté jsme se již těšili na Ježíška a na příchod 
nového roku. A dostavil se konec pololetí našeho 
prvního školního roku a také první vysvědčení. 
Umíme další nová písmenka, počítáme do osmi 
a pracujeme s geometrickými tvary. Paní učitel-
ka nás moc chválí za čtení, už dokážeme pře-
číst uzavřené slabiky a „čtyřpísmenková“ slova,  
z toho máme velikou radost. 

Také nám jde psaní v písance a většina z nás 
již píše perem, dokážeme už přepsat i celé věty. 
Máme před sebou spousty práce a moc se těší-
me na náš první „sfumáťácký slabikář “, ze které-
ho si již brzy budeme číst příběhy.

  Bc.�Karolína�Tichá

Podpora vzdělání se vyplatí
Od ledna 2023 škola realizuje nový projekt 

z Národního plánu obnovy s názvem „Podpo-
ra vzdělání se vyplatí“. Projekt se zaměřuje na 
zvýšení školní úspěšnosti dětí se sociálním zne-
výhodněním ve vzdělávací oblasti. Jeho cílem je 
získat další odborníky ze speciálně pedagogic-
ké a psychologické oblasti pro individuální práci 
s našimi žáky. Realizovat pro děti adaptační a zá-
žitkové vzdělávací programy, tak aby byla výuka 
více názorná, praktická i prožitková. Dále poskyt-
nout slabším žákům možnost doplnit si v rámci 
doučování učivo, vyrovnat jejich šance pro další 
vzdělávání. V projektu je také myšleno na další 
profesní rozvoj pedagogů.

 Mgr.�Iva�Jurnečková
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Soko-
lov, příspěvková organizace, přijme pro šk. rok 
2022/2023 na částečný úvazek učitele/uči-
telku na 2. stupeň ZŠ 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

Žáci ZŠ Nejdecká při výuce. |Foto: ZŠ Nejdecká 
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Nabídka volných pracovních míst
Od nového školního roku přijmeme na plný 

úvazek učitele/učitelku s kvalifikací pro 1. stupeň 
ZŠ a dále kvalifikované učitele s aprobací M, Fy, 
IVT, Aj, Nj.

Kontakty na stránkách školy www.zs2chodov.cz 
nebo na telefonu 352 352 292.

Mgr. Milan Martinek, ředitel školy
Vánoční turnaj v basketbalu

V předvánočním čase proběhl na druhém 
stupni tradiční sportovní den, tentokráte turnaj 
v basketbale. Z každé třídy vždy zápasily týmy 
děvčat a týmy chlapců. 

V turnaji mezi šestými a sedmými ročníky v ka-
tegorii dívek zvítězily dívky z 6. A, jako druhé se 
umístily dívky ze 7. B, třetí dívky ze 7. A a čtvr-
té dívky z 6. B. V kategorii chlapců mezi šestými  
a sedmými ročníky zvítězili chlapci ze 7. A, dru-
zí se umístili chlapci ze 7. B, třetí chlapci z 6. A  
a čtvrtí chlapci  ze 6. B. 

Druhý den proběhl turnaj mezi osmými a de-
vátými ročníky. Na prvním místě se v kategorii 

děvčat umístily dívky z 8. A, druhé se umístily dívky  
z 9. B, třetí dívky z 9. A a čtvrté dívky z 8. B. 
V kategorii chlapců se jako první umístili chlapci  
z 9. B, druzí chlapci z 8. A, třetí chlapci z 9. A  
a čtvrtí chlapci z 8. B.

Velmi nás těší velká účast nejen žáků, ale i fa-
noušků z každé třídy, kteří vytvářeli krásnou at-
mosféru při zápasech. Nejzajímavějším však bylo 
utkání žáků proti vyučujícím. 

V něm žáci zjistili, že nestačí jen mladší tělo 
a rychlejší nohy, ale je potřeba zkušeností a takti-
ky. Všem hráčům děkujeme za jejich krásné spor-
tovní výkony a vítězům gratulujeme ke sladkým 
cenám.� Mgr.�Arnoštka�Jankovská
Vánoční zpívání

Úspěšné vánoční (novoroční) zpívánky s čajem 
a vlastnoručně napečeným cukrovím mají za se-
bou prvňáčci 2. ZŠ.

Původní prosincový termín jim zhatila velká 
nemocnost a počasí, jako náhradní den si tedy 
vybrali druhý lednový čtvrtek. Koledy s dopro-
vodem měly zaznít venku před školou, nicméně 
opět zaúřadoval silný déšť, a tak se žáci a rodiče 
přesunuli do chodby školy. 

 Mgr.�Romana�Poláková

ZŠ Školní ulice

Prvňáčci při vánočním zpívání na chodbě školy.  |Foto: Martin Polák
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NPO – podporujeme naše žáky
Od 1. 1. 2023 jsme vstoupili do projektu na 

podporu škol s nadprůměrným zastoupením so-
ciálně znevýhodněných žáků. V rámci projektu 
jsme od 1. 1. 2023 zaměstnali asistentku pedago-
ga. V rámci projektu bude od září 2023 probíhat 
celá řada doučovacích kroužků a od 2. pololetí 
školního roku 2022–2023 budou probíhat zážit-
kově vzdělávací akce pro naše žáky. Projekt bude 
probíhat od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2025.

Investice podporuje školy s vyšším poměrem 
sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti 
ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+.

V rámci projektu škola spolupracuje s Národ-
ním pedagogickým institutem v kraji. Projekt je 
financovaný z Next Generation EU.
� Mgr.�Iva�Šípová, ředitelka školyNabídka volných pracovních míst

Přijmeme na plný úvazek učitele/učitelku s kvali-
fikací na 2. stupeň školy s aprobací český jazyk, ma-
tematika,  informatika, anglický a německý jazyk, 
hudební výchova a dále kvalifikovaného učitele/
učitelku pro 1. stupeň školy a  asistenta pedagoga. 
 Mgr.�Iva�Šípová, ředitelka školy

Velký úspěch domečku pro netopýry
Do soutěže vyhlášené DDM Bludiště k Roku 

netopýra se žáci prvních ročníků zapojili s vel-
kým nadšením. Vymysleli, co vyrobí, a pustili se 
do práce.

Domeček pro netopýry zaujal porotu i ná-
vštěvníky výstavy, a tak se prvňáčci mohli radovat 
z vítězství.

Pokud jste výstavu neviděli, můžete si náš 
domeček pro netopýry prohlédnout ve stánku 
DDM ve Staroměstské ulici.

  Mgr.�Romana�Poláková

Domeček pro netopýry (v pozadí) v galerii DDM Bludiště.  |Foto: Mgr. Romana Poláková

ZŠ J. A. Komenského
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Hasiči zasahují při otevírání bytu v Poděbradově ulici.  Foto: SDH Chodov

Souhrn jednotky PO
V prosinci absolvovala jednotka celkem 24 

událostí. 5 osob bylo zraněno a zachráněno. 
Jedna osoba bohužel zemřela (zásah s AED 
ve Vintířově). V šesti případech jednotka zasa-
hovala mimo území zřizovatele. 2x se jednalo 
o nepoplachovou činnost, pomocné práce pro 
město – kontrola funkce okapů sportovní haly 
a čištění kamerových bodů. Bylo evidováno 
šest požárů (hotel Olympic Palace – Karlovy 
Vary, pracovní stroj – Nová Role, odpad – Pod 
Železným Dvorem, vybavení kuchyně v bytě 
v Tovární ulici, bez zranění, příčina: nedbalost 
při používání otevřeného ohně, byt od vánoč-
ního stromku – Karlovy Vary, poslední výjezd  
v roce 2022 byl na nedohašené ohniště v ulici 
Nádražní).

Další případy měly technický charakter. 6x se 
jednalo o nouzový vstup do uzavřených pro-
stor (2x ČSA – 1 zranění, osoba uvízlá ve výta-

hu, ČSO – zraněná osoba, Poděbradova – zra-
nění, U Koupaliště – podezření na sebevraždu, 
nakonec bez zranění, Budovatelů – nepotvrze-
né podezření na zranění). Byla také odčerpána 
voda po havárii topení ve sklepech obytného 
domu v ulici Boženy Němcové. 3x byl likvido-
ván únik ropných produktů na komunikaci –  
v ulicích Boženy Němcové, ČSM, Horní, U Por-
celánky. Byl prověřen únik plynu v obytné bu-
dově ve Staré Roli, nepotvrzen. Jednotka spo-
lupracovala s profesionály ze stanice K. Vary 
při odstranění nebezpečí po pádu uvolněných 
kamenů na komunikaci za Mírovou.

Kuriózní bylo prověření oznámení o zraně-
né labuti na Bílé vodě uprostřed vodní plochy, 
po průzkumu se ukázalo, že je labuť zdravá, 
v klidu si nás přišla sama prohlédnout po le-
dové ploše až na břeh. Jako planý poplach byl 
vyhodnocen signál EPS v kostele sv. Vavřince. 
Bylo také provedeno pravidelné roční ověření 
odborných znalostí členů naší jednotky v rám-
ci posledního školení. Další informace včetně 
fotogalerie najdete na webu nebo facebooku 
SDH Chodov. 
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Městská policie Chodov

Střípky z policejních svodek
Služba během uplynulých vánočních svátků 

nezaznamenala žádné zvláštní výkyvy v rozkolu 
občanského soužití rodin setkávajících se po roce 
u vánočních stromků a společných večeří, jako 
tomu bylo např. v loňském roce, kdy jsme s ne-
bývalou měrou jezdili uklidňovat rodinné hádky 
a sousedské spory krátce před Štědrým dnem či 
po rozbalení dárků.

Ty letošní byly o poznání klidnější. Horší to už 
však bylo s blížícím se silvestrem a s ním spoje-
nou oslavou v rámci ohňostrojové show, kterou 
nám tradičně pořádají nejrůznějších samozvaní 
dělostřelci amatéři, mnohdy nabuzeni i znač-
nou dávkou alkoholu. Strážníci zajistili i několik 
mladistvých či nezletilých, kteří rozhazovali po 
ulicích mezi sídlišti petardy z kapsy kalhot jako 
Večerníček listy brožury. Ihned po zahájení dě-
lostřeleckého veselí museli místní hasiči dvakrát 
vyjíždět na domnělý požár travního porostu na 
sídlišti Jiráskova, ale naštěstí jsme ani během bu-
jarých oslav nového roku neřešili žádná závažná 
zranění. Pouze příchod nového roku nedopadl 
dobře v ul. Vintířovská, kde jsme bohužel i přes 
urputnou snahu v poskytování první pomoci za 
asistence defibrilačního přístroje nevyhráli boj 
o život u 79leté paní se zdravotní komplikací. Tak 
ať pro vás všechny ostatní je ten nový rok rokem 
pozitivním a úspěšným.

Ve sklepních prostorách panelových domů 
se často vyskytují různá zvířátka, většinou však 
taková, která potkat nechcete. Překvapivé shle-
dání však zažil oznamovatel na jednom z cho-
dovských sídlišť, kde při úschově vánočních 
dárků do sklepa zde narazil na procházející se 

želvu, která zřejmě prchala, neboť představa 
zabaleného dárku, nebo snad i přílohy vánoční 
večeře, nebyla jejím favoritem na seznamu přání 
pro konec roku 2022.

Nálezce byl z nálezu značně rozrušen, a pro-
to žádal bleskurychlý příjezd strážníků, aby želva 
mezitím někam neutekla, ale i od doby oznáme-
ní do doby příjezdu hlídky se stačila bleskurychle 
přesunout asi o 20 cm. Na místě bylo zjištěno, že 
se jedná o malou želvu vodní, která toho ve skle-
pě paneláku asi zřejmě moc nenaplave, a proto 
jí strážníci na služebně vytvořili provizorní vodní 
akvárium. Než se však stačili rozkoukat během 
listování kuchařkou, o další umístění mezitím po-
žádala záchranná stanice, a želva ten den tedy 
urazila takový počet kilometrů, jaký si nevysnila 
ani za celý svůj dosavadní život.      
Pozor na silné mrazy!

Pokud přijdou mrazy (o čemž v tomto pojetí 
zimy značně pochybujeme), upozorňujeme rodi-
če malých dětí, aby poučili své ratolesti o nebez-
pečí vstupu na zamrzlé vodní plochy bez dozoru 
dospělé osoby. 

Dále žádáme řidiče, aby neparkovali svá vozi-
dla před nájezdy na chodníky a dodržovali prů-
jezdnost vozovek v případě sněžení s ohledem  
k posypové činnosti a úklidu sněhu a námrazy 
technikou CHOTES.
Hledáme parťáka

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.
vrch.kom.�Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

Informace SDH
V prosinci nechyběla tradiční „Mikulášská 

besídka“ pro děti. SDH v Chodově letos ob-
novuje po dvouleté covidové pauze tradici 
hasičského plesu, termín je 18. února 2023 od 
20.00 h ve společenském sále KaSS Chodov, 
distribuci vstupenek si zajišťuje sbor. 

Závěrem děkuji všem členům jednotky za 
náročnou práci během bohaté zásahové čin-
nosti. Všem členům sboru a jejich rodinám přeji 
hlavně pevné zdraví.
Ing.� Jiří�Kiss, velitel SDH Chodov, www.sd-

hchodov.cz 
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Nautilus, klub s dlouhou historií

Potápěči klubu Nautilus pod vodou.   |Foto: Potápěčský klub Nautilus Chodov

Potápěčský klub Nautilus Chodov je registro-
ván u Svazu českých potápěčů pod číslem 013. 
Už to číslo samo vypovídá, že klub má dlouhou 
minulost.

Klub založila parta kamarádů a nadšenců  
v roce 1974. V té době bylo asi 10 členů a ti svůj 
volný čas věnovali svému koníčku – potápění. 
Klub se usídlil v budově v Poděbradově ulici, kde 
je dnes hotel Nautilus. O možnostech klubu roz-
hodovaly peníze a  „velitel“ SVAZARM. 

Velmi brzo se klub co do počtu členů začal 
rozrůstat, z některých se stali první instruktoři  
a začalo se s přenášením zkušeností – trénová-
ním mládeže. Za tímto účelem klub využíval ma-
ličký bazén v chodovské sauně, karlovarský Ther-
mal, ale i sokolovský bazén. Klub měl už vlastní 
vozidlo – krásného „ŽUKA“.

Výcvik potápěče v osmdesátých letech pro-
bíhal poněkud odlišně a zdlouhavěji než dnes. 
Nováček klubu se po svém přijetí musel nejprve 
naučit dokonale plavat, poté, až do své plnole-
tosti, reprezentoval klub na různých závodech  

v ploutvovém plavání a rychlostním potápě-
ní, kterých se tehdy konaly spousty.  Používaly 
se čelní šnorchly, laminátové ploutve a mo-
noploutve – dnes se draze prodávají jako novin-
ky. Tenkrát  je vyráběli naši trenéři v dílně klubu. 
Celé to trénování a závodění byla pěkná dřina, 
ale odměnou bylo právě potápění.

V týdnu probíhala teorie v klubovně pod vede-
ním zkušených instruktorů a o víkendech praxe 
ve vodě. V té době ke klubu patřila také velká zá-
kladna na tatrovické přehradě. Klub měl propůj-
čený pozemek od „šachty“, současné Sokolovské 
uhelné, a. s., jehož součástí byla také nuda pláž.

Tam jsme byli, coby mládežníci, často vysíláni 
vedoucími, abychom vyháněli nudisty, což nás 
vážně prudilo. V létě jsme v podstatě na základ-
ně „bydleli“, anebo jsme tam jezdili alespoň na 
víkendy. Měli jsme tam stany,  pramici a dva na-
fukovací čluny zn. GRYF, kompresor byl pod hrází 
v domečku. Na základně byly lavice i stůl, a do-
konce i dřevěná „kadibudka“.  V té době se každý 
těšil na svých „pár minut“ pod vodou, zpravidla 
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Potápění je krásný, ale drahý koníček
Minirozhovor o současnosti klubu poskytl jeho 

místopředseda Zdeněk Süssenbeck.
Kolik máte členů?
K dnešnímu dni to je rovných jednadvacet.
Jak často trénujete, kde se scházíte?
Tréninky každé pondělí v bazénu v Sokolově.  

A jinak na různých potápěčských lokalitách. 
Využívají vás na nějakou práci či službu?
Od roku 1989 spíš výjimečně. Zatím poslední 

akcí byl odběr vzorků sedimentu ze dna přehra-
dy Tatrovice před jejím vypuštěním v roce 2017.

Máte nějakou mládež, kdo se k vám může 
přidat?

Výcvik nových potápěčů bez ohledu na věk 
vedou zkušení instruktoři na základě individuál-
ní domluvy. V případě zájmu jsou na webových 
stránkách klubu kontakty.

Je tento koníček finančně náročný, lze vy-
bavení půjčit?

V rámci výcviku je možné výstroj zapůjčit od 
instruktorů. Následně je třeba výstroj zakoupit. 
A ano, je to drahý koníček. Každý potápěč pro-
chází vývojem a se zvyšující se kvalifikací roste 
potřeba výstroj doplnit nebo zcela vyměnit. Jiná 
výbava je pro začátečníka a jiná pro například 
technického potápěče.  (mák)

Každoroční silvestrovské setkání na Bílé vodě, rok 2022.    |Foto: Martin Polák

jen v tričku, neopreny jsme dostali až později - 
až na naše hubená těla sedla první velikost. A ta 
voda – ta byla vážně čistá, průzračná. Jo, to už 
je dávno…, byly to časy bez starostí, s kamarády  
a spoustou zábavy.

Na různé potápěčské výlety a závody v plavá-
ní nás vozil klubový autobus, nejprve Škoda RT  
a později Škoda ŠL.  Jezdili jsme se potápět na Je-
senici, také do zakázaného pohraničního pásma 
na lom v Polné u Hazlova a spoustu jiných míst. 
Na závěr každého roku se konal velmi brutální  
a populární závod Tatrovická čubička. 

Nezapomenutelná byla také „družba“ s ju-
goslávskou loděnicí ULJANIK v Pule, kde  nám 
pak „půjčovali“ svůj podnikový ostrov VERUDA  
u Puly.

Byla také práce – klub potřeboval peníze  

a ty se musely vydělat jak jinak – potápěním. 
Náš tehdy patronátní podnik „Palivový kombinát  
25. únor Vřesová“ nám poskytl příležitost tako-
vých prací na složišti popela u Vřesové, ale byly  
i jiné práce – kontroly a revize vodních děl, studní 
apod. Hledaly se také zbraně pro tehdejší Sbor 
národní bezpečnosti a také se pro tutéž složku 
vyhledávali utonulí.

Po roce 1989 už každý šel svou cestou dál, ale 
potápění zůstalo, jen je trošku nákladnější – klub 
už nedává každému výstroj – a výlety si každý 
také platí sám.  Přesto se snažíme udržet ales-
poň část – zdravé jádro –, abychom si společně 
zaplatili bazén na zimu a na schůzi spolu trošku 
pokecali u toho piva a o tom, kdo kde byl.

Zdroj:� www.nautiluschodov.cz,� předseda�
klubu�Jiří�Šejba
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I malá změna 
může přinést  
velké úspory
Ušetřete náklady za energie

Uniká vám teplo netěsnícími okny či nezateplenými částmi domu?
Máte nízký příjem a na renovaci chybí peníze? Pomůžeme vám.

Dostanete až 150 tisíc korun a zateplíte 
svůj dům rychle a jednoduše.

 
   www.novazelenausporam.cz

Informační servis



19Informační servis



20 Informační servis

KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádí

7. 2. (út) 20 h, 13. 2. (po) 20 h, 19. 2. (ne) 20 h, 27. 2. (po) 20 h
Ostrov 
Komedie�/�CZ�/�100�min.�/�Režie:�Rudolf�Havlík�/�140�Kč
Richard (Jiří Langmajer) a Alice (Jana Plodková) se na exotické dovolené pohádají, protože Richard se 
chce nechat rozvést. Rozhodnou se, že odletí předčasně domů, ale jejich malý letoun ztroskotá na 
opuštěném ostrově, Richard a Alice jsou tak nuceni společně čekat na záchranu. Osamělí trosečníci 
se na tropickém ostrůvku musí postarat nejen o svou záchranu a přežití, ale také začít znovu 
spolupracovat a hledat k sobě cestu zpátky.

10. 2. (pá) 20.30 h, 11. 2. (so) 20 h, 22. 2. (st) 20 h   
Bez kalhot: Poslední tanec
Komedie�/�USA�/�107�min.�/�TIT�/�Režie:�S.�Soderbergh�/�130�Kč
Mauric je kocour ulice. Všemi mastmi mazaný, pořádně prohnaný a jako každá správná kočka myslí 
především na sebe. Jednoho dne ovšem zničehonic zjistí, že začíná mít lidské myšlenky, a dokonce 
že opravdicky mluví. A není sám! Krysy z místního klanu jsou na tom stejně, začaly mluvit, být inteli-
gentní a zajímat se o vzdělání. Prý sežraly něco ze skládky u magické univerzity. 

14. 2. (út) 20 h
Titanic: 25. výročí 3D
Drama�/�USA�/�194�min.�/�CZ�/�Režie:�James�Cameron�/�160�Kč
V rámci 25. výročí své premiéry bude do kin uvedena remasterovaná verze oscarového 
filmu Jamese Camerona Titanic. V Česku bude tento snímek uveden v remasterované edici 
ve 4K 3D a s vysokou snímkovou frekvencí.

3. 2. (pá) 17 h, 5. 2. (ne) 17 h, 9. 2. (čt) 17 h,  11. 2. 
(so) 17 h, 18. 2. (so) 17 h, 26. 2. (ne) 17 h

16. 2. (čt) 20 h, 17. 2. (pá) 17 h, 18. 2. (so) 20 h, 
19. 2. (ne) 17 h, 23. 2. (čt) 17 h, 24. 2. (pá) 20.30 h,  

25. 2. (so) 17 h 
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KASS Chodov

TV Studio Chodov

7. 2. (út) až 10. 2. (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. 2. (út) až 17. 2. (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

21. 1. (út) až 24. 1. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
KINOMIX 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
TV ZÁPAD

28. 2. (út) až 3. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
KINOMIX 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
TV ZÁPAD

17. 2. (pá) 17 h
Masopustní veselice
Hrají: Chodow band, Lele band, Červení panteři. Vstupné 
50 Kč.
Bravíčko

18. 2. (so) 10 h
Staroměstský masopust
Živá hudba, stánkový prodej.
Staroměstská ulice

18. 2. (so) 20 h
Ples hasičů
společenský sál 

13.-14. 2. (po-út) 10-17 h
Prodejní trhy textilu a spotřebního zboží
společenský sál

25. 2. (so) 9 h
Akvatrhy
společenský sál

Knihovna Chodov

9. 2. (čt) 18 h
Swingující básník Josef Kainar
Básník Josef Kainar hrál swing za mladých let jako profesi-
onální kytarista - a po celý život psal české texty k zahra-
ničním evergreenům. 
V jazzovém rytmu i sám zhudebnil některé své básně. V 
repertoáru je měl orchestr jeho kamaráda Gustava Broma i 
další kapely. Ty, co zlidověly, se u táboráků zpívají dodnes. 
Vstup volný.
 
Akademie volného času je zpátky
Tentokrát bude hlavním tématem umění. Dozvíte se zají-
mavosti ze světa současného výtvarné tvorby a dějin umě-
ní. Můžete se těšit na zajímavé lidi, zábavu, ale i na malé 
překvapení. 
To vše při posezení u kávy nebo čaje a něčeho dobrého 
k zakousnutí.
Semestr začíná úvodní hodinou v úterý 14. března od 10 
hodin v podkroví naší knihovny. 
Zápisné činí 300 korun na celý kurz. 
Přihlásit se můžete do 7. března osobně na dospělém od-
dělení, na emailu barbora.smudlova@email.cz nebo na 
telefonním čísle 352 352 256.

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.

ZUŠ Chodov

20. 2. (po) 16.30 h
Třídní přehrávka p. uč. J. Kaprová a E. Bar-
tůšek
koncertní sál



Výstava Lenky Březinové Kresby v číslech 
Výstava potrvá do 2. 3. 2023. 
Výstavní dny úterý, čtvrtek a neděle 14–17 h. Vstup volný.

Galerie u Vavřince

Sport

1. 2. (st) 9.15 h, sraz autobusové nádraží
Vycházka turistů KČT
Karlovy Vary, prohlídka hotelů

8. 2. (st) 8.30 h, sraz vlakové nádraží
Vycházka turistů KČT
Cheb, Retromuseum

15. 2. (st) sraz na vlakovém nádraží
Vycházka turistů KČT
Loket, cca 10 km

22. 2. (st) 7.45 h, sraz autobusové nádraží
Vycházka turistů KČT
Abertamy, Horní Blatná, cca 10 km

Uzávěrka 
březnového čísla 

14. února 2023

24 Informační servis

DDM Bludiště Chodov

16. 2. (čt) 13.30 h
Přebor ZŠ Chodova ve šplhu na tyči
Pořádá DDM Bludiště ve spolupráci se ZŠ Školní ul., za fi-
nanční podpory města Chodov.
Počet soutěžících: doporučujeme max. 5 zástupců v jedné 
kategorii (celkem 10 kategorií).
Pravidla: šplhá se po tyči libovolným způsobem na startov-
ní povely: „Připravte se! – „Klap!“ 
Každý účastník má 1 pokus, nejrychlejší 4 závodníci postu-
pují do finále, kde se rozhodne v přímém souboji o koneč-
ném umístění. Pokud je v kategorii 4 a méně soutěžících, 
šplhá se rovnou finále. 
Hodnocení: první tři z každé kategorie získávají body do 
hodnocení škol a zároveň jsou vyhodnoceni jako jednotliv-
ci. Každý účastník získává drobnou cenu.
tělocvična ZŠ Školní ul.

23. 2. (čt) 13.45 h
Přebor ZŠ Chodova ve skoku přes švihadlo
Pořádá DDM Bludiště ve spolupráci se ZŠ Školní ul., za fi-
nanční podpory města Chodov.
Počet soutěžících: každou školu reprezentuje maximálně  
5 soutěžících v jedné  kategorii (celkem 10 kategorií).  
Pravidla: počet přeskoků snožmo bez meziskoku po dobu 
30 vteřin. 
Hodnocení: první tři z každé kategorie získávají body do 
hodnocení škol a zároveň jsou vyhodnoceni jako jednotliv-
ci. Každý účastník získává drobnou cenu.
tělocvična ZŠ Školní ul.

6.-7. 3. 10-17 h
Burza jarního a letního dětského i miminkov-
ského oblečení, obuvi, hraček a sportovního 
vybavení
Přijímáme pouze dětské - čisté, zachovalé zboží.
Přijďte se včas (nejlépe hned zítra) domluvit do kanceláře 
DDM. Za 100 Kč vratné zálohy Vám přidělíme kód, lepíky 
a arch k zapsání vašeho zboží a Vy si doma vše v klidu 
můžete připravit. 
Ve dnech 27. 2. – 2. 3. už jen přinesete označené, oceněné 
oděvy i se seznamem.

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. 
1. a 2. příměstský tábor s DDM Bludiště – 
léto 2023
termín: 10.–14. 7. 2023 a 17.–21. 7. 2023
O zábavu vašeho dítěte od 7 let věku bude postaráno pe-
dagogy volného času. 
Cena: 1 600 Kč. V ceně: 2x oběd v restauraci (polévka, hlav-
ní chod, nápoj), materiál, pomůcky, veškerá doprava, vstu-
py, pronájem sportovišť, odměny do soutěží, pedagogický 
doprovod. 
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště. Informace: 352 352 281. 
Změna programu vyhrazena.

Letní ozdravný pobyt s DDM Bludiště  
Chodov CHORVATSKO 
13.–23. 8. 2023
Ostrov Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží a pěknými 
sociálkami. Ubytování v mobilhomech ve stínu stromů pro 
4–6 osob, věk dětí 8–15 let a rodiny s malými dětmi. 
Cena poukazu: 11.000 Kč (ubytování, 5x denně strava, pitný 
režim, doprava, služby kempu, pobytová taxa, pedagogic-
ký dozor, pojištění i storna)
Splatnost zálohy 3.000 Kč do 28. 2. 2023, doplatek do 31. 5. 
2023, dospělí (rodiče malých dětí) 11.500 Kč.
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.
tel.: 352 352 281, 731 151 827
Foto z minulých let na www.ddmchodov.cz
Výstava nejzajímavějších prací k soutěži  
k Roku netopýrů 
DDM Bludiště Chodov a  EKOCENTRUM Chodováček  Vás 
zvou na „Půdu“ ve Staroměstské ulici od 13. 1. 2023.
Galerie v boudě 
Máte Chodovákům co ukázat, ale nevíte jak? Nabízíme 
Vám prostor Galerie v boudě ve Staroměstské ulici.
Bližší informace vám podáme v kanceláři DDM Bludiště 
nebo 352352281 nebo ddm-chodov@mybox.cz.
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Volejbal

Mezinárodní úspěch starších žákyň
Koncem minulého a začátkem letošního roku 

odehrála družstva juniorek a kadetek závěrečné 
zápasy svých základních skupin. Juniorky obsadi-
ly v základní skupině první ligy šesté místo a do 
nadstavby jim los určil celky Olomouce, Uherské-
ho Hradiště a Jihlavy. S těmito soupeři odehrají  
v šesti kolech systémem dvojzápasů doma  
a venku celkem dvanáct zápasů. 

Kadetky nakonec v základní skupině druhé ligy 
obsadily páté místo a čeká je v nadstavbě boj  
s celky Plzně a Vejprnic. Zápasy odehrají stejným 
systémem jako juniorky.

 Hracím dnem juniorek bude neděle a kadetek 
sobota. Oba dny vždy od 10.00 a 14.00 hodin. 
O domácích zápasech se dozvíte v rozpisu sou-
těží na stránkách Českého volejbalového svazu,  
v sekci soutěže. 

Velkou radost nám udělalo družstvo starších 
žákyň, které se na sklonku roku 2022 účastnilo 
velkého mezinárodního turnaje Prague Volleyball 
Games 2022, za účasti 76 volejbalových družstev 
z 9 států Evropy. Naše děvčata soupeřila v kate-
gorii U16, která byla rozdělena do pěti skupin po 
čtyřech účastnících. V základní skupině se střetla 
s celky Orion Praha, Volejbal Vyškov a UKS Espe-
ranto z Polska. Po výborných výkonech obsadila 
druhé místo a zajistila si postup do závěrečných 
bojů. V pavouku si po dalších zdařilých výkonech 
a dvou výhrách 2:0 a dvou těsných prohrách 
2:1 odvezla výborné čtvrté místo. Mladší žáky-
ně odehrály další kolo úspěšného tažení poháru 
krajů, kdy na plzeňské palubovce po výborných 
výkonech celý turnaj opět ovládly, a tím si upev-
nily průběžné první místo celkového pořadí.  

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 
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Florbal

Ve sportovní hale v Chodově se poprvé v tomto 
roce, 8. 1., konalo další kolo florbalového turnaje, 
2. liga žen – skupina 1, karlovarsko-plzeňská sou-
těž. Hala byla zaplněna fanoušky tohoto halové-
ho sportu, kteří čekali na hráčky z TJ Plamen, jež 
na turnaji nesměly chybět. Florbalové dopoledne 
nabídlo příchozím divákům mnoho sportovní 
podívané na hráčky z Plzně, Rokycan, Sokolova, 
K. Varů a Chodova. K vidění bylo velké množství 
krásných útočných akcí, střel i výsledkových zvra-
tů. Např. vyrovnaný zápas mezi týmy FbC Plzeň 
a Florbal SokolovVary, který nakonec skončil remí-
zou 6:6. Další zápas turnaje se odehrál mezi FBC 
Rokycany a FbC Plzeň, kde si hráčky z Rokycan vy-
sloveně „urvaly“ tabulkové body, a to výhrou 6:0. 

Hráčky z Chodova se hned v prvním zápasu 
postavily silnému soupeři, kterým je FBC Rokycany. 
Připomínám, že tento tým nemá na svém tabulko-
vém kontě v této sezóně 2022/2023 jedinou pro-
hru. První branku se rokycanskému týmu podařilo 
vstřelit již v šesté minutě a další branka přišla vzá-
pětí v minutě sedmé. Kanonáda hráček z Rokycan 
pokračovala i v dalších třetinách. Plameňačkám se 
v utkání nedařilo. Statistika střel na bránu toho byla 
důkazem. V první třetině byly vypuštěny na roky-

canskou gólmanku pouhé tři střely. Za celý zápas 
pak na branku soupeřů jen třináct střeleckých po-
kusů. Ženám tento zápas s rokycanským týmem 
opravdu nesedl. Ve 2. třetině, za stavu 0:4, se sice 
podařilo plameňačkám snížit, a to zásluhou hráčky 
Chrástkové, ale to nestačilo na zastavení rozjetého 
rokycanského „rychlíku“, který ve 3. třetině přidal 
další dvě závěrečné branky a ukončil tak trápení 
chodovských hráček. I když počet střel na branku 
byl na konci zápasu skoro vyrovnaný 13:14, branko-
vý stav byl zcela odlišný. Nakonec Plamen podlehl 
týmu z Rokycan 1:6.

Do dalšího utkání, s týmem Florbal SokolovVa-
ry, vstupoval Chodov v roli favorita, kterou začal 
naplňovat ve 2. třetině. Po následujícím střídání 
přišla spolupráce hráček Vaníčkové, Červenko-
vé a krásné zakončení za zády gólmanky týmu 
SokolovVary. Neuběhla ani minuta z hrací doby 
a hráčka z Plamenu Geťková lehkým nahozením 
překonala gólmanku hostů. Ve čtrnácté minutě 
pak hráčka Chrástková vstřelila další branku, a za-
končila tak 2. třetinu s výsledkem 3:0. V poslední 
třetině se opět hráčce Chrástkové poštěstilo vstřelit 
další branku. Pak přišel na řadu tým SokolovVary, 
kterému se podařilo těsně před koncem zápasu 
vstřelit dvě rychlé branky a upravit tak konečné 
skóre na 4:2 pro domácí.   Pavel�Dawidko
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Hasičský sport

Poslední závod roku 2022 
10. 12. 2022 na sokolovské kryté dráze stadio-

nu Baník se konaly letošní poslední soutěže pro 
naši mládež. Nesmyslné rozdělení do věkových 
kategorií nám sice neumožnilo nasadit naše 
mladší žáky, nicméně jsme zabojovali a i tak zís-
kali úspěchy:

Starší dívky: Eliška Šimralová s novým osobním 
rekordem 14.24 obsadila pěkné 4. místo, Domi-
nika Slavíčková pak hned 5. místo s časem 14.61 
a Laura Hofrichterová se nečekaného přesunu 
do starší kategorie nezalekla a časem 16.90 ob-
sadila krásné 10. místo (z 22 startujících)

Starší chlapci: Filip Belička skvělým časem 14.98 
doběhl pro bronz, Marek Brom s časem 15.58 
skončil na 6. místě a Denis Hynšt na svém prv-
ním startu ve starší kategorii s osobním rekordem 
15.97 obsadil 7. místo (z 25 startujících)

Dorostenky: Eliška Šimralová obsadila solidní  
7. místo (ze 17 startujících)

Dorostenci: Tomáš Orava vybojoval bronzo-
vou medaili. Marek Brom pak skončil na pěkném       
7. místě (ze 14 startujících)

Spartak sfoukl Jiskru
Chodovští muži po rozpačitém úvodu sezóny 

najeli na vítěznou vlnu. Ještě v prosinci zvládli 
povinné vítězství v Kraslicích proti místnímu So-
kolu 47:57. Pevnou obranu sice nepodržel útok, 
hosté si ale vítězství pohlídali. 

V novém roce je pak čekala větší výzva, do-
savadní lídr soutěže TJ Jiskra Aš. Do utkání vlétli 
domácí s velikou chutí uštědřit hostům první pro-
hru sezóny a díky tomu od první čtvrtiny vedli 
dvouciferným rozdílem, který si pohlídali až do 
konce zápasu. Radost z výhry 83:59 pokazila 
událost z poslední čtvrtiny, kdy si hostující hráč 
ošklivě poranil koleno a musela být zavolána zá-
chranná služba. 

Po uzávěrce zpravodaje odehráli chodovští 
muži venkovní utkání proti TJ Lokomotiva Cheb. 
V únoru má soutěž pauzu, příští domácí zápas 
tak bude až 3. 3. od 18.30 proti TJ Thermia Karlo-
vy Vary. Basketbalu zdar! Tomáš�Randa

Basketbal

Chodovská mládež opět předvedla, že má na 
medailové pozice.    Ing.�Jan�Orava

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

28 Sport / Placená inzerce

www.samurai-fight-club.cz


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

● 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
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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?

Nejlevnější 
v Chodově

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
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
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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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