9. 6.		 Noc kostelů
16. 6.		 Den pro sociální služby
17. 6.		 Den otevřených dveří městského záchranného systému Chodov
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Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři.
Je tomu více než
tři roky, co naše město zahájilo spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování, kterou zřídila vláda České
republiky.
Tuto
spolupráci
jsme zahajovali s cílem zlepšit situaci v našem
městě, a to zejména v oblasti veřejného pořádku, zneužívání dávek a v drogové problematice. Na řešení jsme se s agenturou shodli
a začali zodpovědně připravovat jednotlivé
kroky a projekty. Úkolem vlády ČR bylo prostřednictvím své agentury pomoci nám s financováním a zejména iniciovat změny zákonů tak, aby pomohly k řešení situace.
Po třech letech musím bohužel konstatovat,
že v tomto naše vláda selhala, a je smutné,
že ze všech kroků se jich podařilo realizovat
pouze málo a na zbytek náš stát prostě neumí
nebo nechce uvolnit peníze. Po zvážení celého výsledku spolupráce a nejasného výsledku
do budoucna jsem navrhl zastupitelstvu města spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování ukončit. Osobně jsem zklamán z toho,
že náš stát již přestal vytvářet zákony pro to,
aby chránil slušné lidi. Současná legislativa
nám nedává pravomoc pro ochranu slušných
obyvatel, nemůžeme chránit pracující spoluobčany před tím, když je po noční ruší dobře
vyspaní “nepracující” sociálně slabí svým celodenním večírkem pod jejich okny. Stát úplně
rezignoval na řešení problematiky tak zvaného obchodu s chudobou, kdy spekulanti
s byty nám zcela beztrestně do města stěhují
nepřizpůsobivé a pomocí štědrých dávek jim
všichni my, kdo pracujeme, ještě to bydlení
platíme. Stát prohrává boj s distribucí drog.
Nechci a nebudu naříkat. Nebudu ale také
vytvářet pouze analýzy a papírově zkoumat
příčiny, tak jak si představuje vládou pověřená agentura. Jsem si jistý, že příčiny a důvody
umíme všichni jasně pojmenovat. Nepřestanu spolu s kolegy z okolních měst a vedením
Karlovarského kraje vládu ČR za tuto nečinnost kritizovat a budu i nadále přenášet Vaše
zkušenosti na naše zákonodárce.
Od jara nastoupili do výkonu v městské

policii dva noví strážníci. Můžeme tedy opět
poslat do kritických míst ve městě pravidelné
pěší hlídky. Pevně věřím, že budeme umět najít
také vhodného asistenta prevence kriminality,
který by zaměřil svou činnost na ta nejpalčivější místa a domy ve městě. Za účasti vedení
Karlovarského kraje a zástupců správců bytového fondu budu iniciovat schůzku s vlastníky
bytů, kteří pronajímají převážně příjemcům
dávek. Na této schůzce budu požadovat i přítomnost Policie ČR a úřadu práce.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vím, že
můj dnešní příspěvek není úplně optimistický.
Vnímám Vaši situaci a věřte mi, že všichni ve
vedení města, ale i kolegyně a kolegové ze
zastupitelstva města se snažíme v rámci toho,
co město může, Vám pomoci.
Abych neskončil negativně, tak mi dovolte
Vám všem popřát příjemný červen, plný slunce a krásného počasí. Našim školákům přeji,
ať v posledním měsíci školního roku sklízejí
dobré známky. Společně se pak těším na setkání 9. června při příležitosti Noci kostelů,
kdy Vám poprvé budeme moci prezentovat
zvony Vavřinec a Florian.

Patrik Pizinger, starosta města

Chodovští školáci navštívili
partnerské město

V rámci projektu „Soudržnost a odkaz předků“ se v měsíci květnu uskutečnily dva poznávací
výjezdy žáků devátých ročníků chodovských základních škol do bavorského města Waldsassen,
se kterým pojí Chodov nejen smlouva o partnerství, ale i celá řada historických vazeb. Cílem
projektu bylo seznámit žáky se společnou historií
obou měst. Navštívili proto nejen waldsassenské muzeum a klášterní zahradu, ale absolvovali
i krátkou exkurzi městem a setkali se s vedením
Waldsassenu. Projekt, pořádaný DDM Bludiště
Chodov ve spolupráci s Ekocentrem Chodáček,
byl finančně podpořen Karlovarským krajem a
městem Chodov, kterým děkujeme.Miloš Volek

Piktogram ve zpravodaji

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

4

Zprávy z města

Na pietu přijeli i potomci
zastřeleného zajatce

Vnučka Konstantina Melnika při projevu u hrobu svého dědečka.

Květnové události z konce II. světové války, které
se odehrály před 72 lety, si připomněli také obyvatelé Chodova. Na pietní akt přicestovali až z Izraele také potomci jednoho z válečných zajatců
pohřbených v hromadném hrobě na městském
hřbitově.
Zmíněným zajatcem byl major Konstantin Melnik, jenž byl během války nasazen v chodovské
porcelánce. „Majora Melnika zastřelili pro výstrahu poté, co odmítl pokračovat v práci, dokud se
nezlepší podmínky jeho vojáků,“ popsal událost
z roku 1943 městský historik Miloš Bělohlávek.
„Jeho vnučka a její děti po sedmdesáti letech
poprvé viděly jeho hrob, o jehož existenci ještě
vloni neměly tušení, a položily u něj květiny a věnec,“ doplnil historik.
Na konec války zavzpomínali představitelé města v čele se starostou Patrikem Pizingerem v pátek
5. května. Květiny se stuhou v národních barvách
položili celkem na pěti místech, jež připomínají
nejkrvavější konflikt v dějinách. Akce, která tradičně začíná v Městském parku u Památníku obětem
válek, se zúčastnili také zástupci armády, skautů,
hasičů, městské i státní policie, Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších spolků. 
(mák)

|Foto: Martin Polák

Přijďte na tradiční Den pro
sociální služby

Odbor sociálních věcí ve spolupráci s pracovními skupinami Komunitního plánování sociálních služeb v Chodově pořádají 13. ročník Dne
pro sociální služby.
Akce se bude konat 16. června 2017 od 10 do
15 hod. v prostorách Staroměstské ulice v Chodově. Svoji činnost zde budou prezentovat
poskytovatelé sociálních služeb, které využívají
nebo mohou využívat občané města Chodova.
Prezentace poskytovatelů sociálních služeb
zpestří svými vystoupeními klienti Denního
centra Mateřídouška, děti ze zájmových skupin
při Khamoro, o.p.s., děti z předškolního klubu
Člověk v tísni, o.p.s., a v neposlední řadě i žáci
Základní umělecké školy v Chodově.
Děti si budou moci vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku, vozíky zapůjčí FA Zdravotní potřeby
Petričko.
Na tuto akci srdečně zveme všechny občany
města Chodova a blízkého okolí.
Mária Syrvátková, DiS., koordinátorka KPSS
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Otázka měsíce

Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup
Rada města po
menší odmlce v
květnu opět udělila Cenu Rady města Chodova. Kdo ji
tentokrát získal a
z jakého důvodu?
Společně s kolegy v Radě města
jsme se shodli na principu, že není nutné
udělovat Cenu Rady města každý rok, pokud se neobjeví vhodný kandidát na nominaci. Posledním oceněným za rok 2014
se stal současný městský historik pan Miloš Bělohlávek za probouzení nevšedního
zájmu Chodováků o dějiny našeho města
a prohlubování přátelských vztahů s našimi
partnerskými městy v Německu.
V letošním roce Rada města obdržela
návrh členů Českého svazu ochránců přírody na ocenění jejich dlouholetého předsedy pana Jana Svobody, kterého většina
Chodováků zná také pod přezdívkou Mýval.
Jan Svoboda je členem ČSOP již od roku
1981, od roku 1984 zastává funkci předsedy
a musím se přiznat, že i já osobně patřím
do početných řad odchovanců Mladých
ochránců přírody, u kterých se Mýval vždy
snažil přátelskou a hravou formou probouzet lásku k přírodě. Kromě výchovného
působení v rámci mladých členů ČSOP se
organizace pod jeho vedením vždy zapojovala do údržby zeleně a úklidu v našem
městě, šířením ekologické osvěty v rámci
chodovských škol a pořádáním celosvětových akcí Den Země a Ukliďme svět.
Cena Rady města byla panu Janu Svobodovi udělena na krajském kole přírodovědné soutěže Zlatý list, které proběhlo
v Chodově dne 20. května, a to za celoživotní přínos na poli ekologie pro naše
město. Závěrem bych chtěl oceněnému
poděkovat za dlouholetou obdivuhodnou
práci s mladými lidmi a předem popřát
k významnému životnímu jubileu. (mák)

Aktuality z Chodova sledujte na
www.mestochodov.cz.

Zahrádkáři chystají výstavu

Stalo se již tradicí, že v září Český svaz zahrádkářů - chodovská organizace pořádá u příležitosti Chodovského posvícení výstavu v prostorách KASSu. Zaměřena je na ukázku toho, co se
u nás pěstuje - nejrůznějších výpěstků, květin,
bylinek, plodů a zajímavostí ze zahrádek i domovů našich členů.
Organizovaní zahrádkáři nepochybně nejsou
jedinými, kteří mají zahrádkaření jako součást
svého života, které těší poznávat, jak co roste,
rozkvétá, zkrášluje naše okolí a přináší i užitek.
Proč tedy neposkytnout prostor i těmto ctitelům
přírody k prezentaci jejich koníčku? Všem, kteří
mají zájem ukázat něco ze svých výpěstků, nabízíme příležitost společně předvést je na naší
výstavě. A pokud je doprovodíte i vizitkou a případným popisem, budeme jenom rádi.
Na našich webových stránkách www.zahradkari.cz/zo/chodov/ si můžete fotografiemi připomenout předchozí výstavy a inspirovat se jimi.
Letošní výstava je plánována na sobotu 16.září,
ale její instalace se provádí vždy den předem, tj.
v pátek. Pokud tedy v pátek 15.9. doručíte mezi
15. až 18. hodinou vaše „exponáty“ do velkého
sálu KASSu, potěší nás to a určitě vám zajistíme
prostor pro jejich vystavení. Předem děkujeme
za váš zájem, a potřebujete-li se v tomto směru
poradit, můžete kontaktovat předsedu ZO ČZS
Chodov na tel. 774414666. 
ZO ČZS Chodov

Cestu lemuje javorová alej

Desítky nových stromků lemují cestu pro pěší
do Staré Chodovské (na snímku). Mladé javory
horské tak nahradily letitou alej topolů černých,
které se kvůli svému stavu stávaly nebezpečnými
pro kolemjdoucí.
Město nechalo v místě jako náhradu za poražené stromy vysázet celkem 35 kusů javorů.
Stezka je především v letních měsících velmi
frekventovaná. Využívají ji jak obyvatelé Staré
Chodovské, tak lidé z Chodova na procházky,
cyklisté a běžci.
(mák)
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Stručně z Chodova

Výlukový jízdní řád platný od 20. června
do 21. srpna 2017 naleznete na www.cd.cz
ve složce www.cd.cz - Vlakem po ČR - Jízdní řád - Traťové jízdní řády. Od 20.6. začnou opět z železniční stanice Chodov odjíždět vlaky. Pouze ale spoje mezi Novou Rolí
– Chodovem – Novým Sedlem a Loktem.
Stanice nebude průjezdná, to znamená, že
doprava na hlavní trati Chomutov-KV-Cheb
bude dál jezdit mimo stanici Chodov a zastavovat v Novém Sedle.
V platnosti tak zůstává náhradní autobusová doprava.
Železniční přejezd u Mírové bude z důvodu oprav ve dnech 12. až 13. června uzavřen. Objízdná trasa je nařízena přes Božičany a Jimlíkov.
Rozpočtové změny a další záležitosti mají
na svém programu zastupitelé, kteří se sejdou k řádnému jednání ve čtvrtek 15. června
2017 v 16 hodin v zasedací místnosti chodovské radnice. Veřejnost je srdečně zvána.
Nezaměstnanost v Chodově klesá a
v dubnu dosáhla 7,2 procentního bodu, což
je o 0,6% méně než předchozí měsíc.
Ve srovnání s loňským dubnem poklesla
míra nezaměstnanosti dokonce o 1,1 procenta.
(mák)

Most ve Školní ulici čeká
plánovaná rekonstrukce

Frekventovaný most ve Školní ulici přes
Chodovský potok čeká celková rekonstrukce.
Chodov počátkem května už předal staveniště firmě SMP CZ, a.s., která bude v následujících měsících práce provádět.
„Stav mostu je nevyhovující a vyžaduje rekonstrukci. Dílčí opravy by neměly smysl, proto jsme přikročili k rekonstrukci,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.
Motoristé se nyní musí připravit na určitá
omezení. Stavbaři budou pracovat vždy jen
na jedné polovině mostu, ta druhá zůstane otevřená. Průjezdná však bude jen jednosměrně, a to ze strany od kruhového objezdu ve směru do Školní ulice.
Konec rekonstrukce je naplánovaný na závěr letošního září a město za opravy zaplatí
čtyři miliony korun.
Chodov má ve správě celkem 12 mostů a
šest lávek. Většina z nich vede přes vodní
toky, některé pak přes železniční tratě.
Město jejich stav kontroluje v rámci pravidelných revizí, v letošním roce má na ně připraveno sto tisíc korun. Další více než milion
korun je přichystán na odstranění závad zjištěných při zmíněných revizích.
(mák)

Setkání sportovců

V rámci partnerství se saským městem Oelsnitz/Erzgeb. proběhne v létě tohoto roku
projekt „Setkání sportovců partnerských měst“,
jehož součástí je celá řada sportovních akcí.
Uskuteční se mimo jiné dva fotbalové zápasy
mezi Chodovem a Oelsnitz/Erzgeb. v dospělé
i mládežnické kategorii a bude zorganizován
běžecký závod Chodovská vlečka, kterého se
zúčastní i výprava atletů z Oelsnitz/Erzgeb.
Rádi bychom touto cestou pozvali širokou
veřejnost na fotbalová utkání v mládežnické
i dospělé kategorii, která proběhnou v sobotu
24. června od 13 a od 15 na fotbalovém hřišti
v areálu Spartak Chodov.
Projekt „Setkání sportovců partnerských
měst“ je finančně podpořen Evropskou unií
z Fondu malých projektů ČR – Sasko v česko-saském příhraničním regionu.
(mb)

Předávání staveniště dodavateli prací.  |Foto: M. Polák
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Pálení čarodějnic přilákalo
stovky lidí

Tradiční májka ozdobila park před Kulturním a společenským střediskem. Poslední dubnový den ji tam postavili v rámci
pálení čarodějnic chodovští dobrovolní hasiči. Prostranství kolem KASSu opět zaplnili stánkaři, prodejci různého zboží
a pouťové atrakce. V programu nechyběla řada tanečních vystoupení místních formací, zapálení filipojakubské vatry,
oblíbená volba Miss čarodějnice a muzika nejrůznějších žánrů. Pro seniory připravili pořadatelé ve Společenském sále
Čarodějnickou tancovačku.
|Foto: Martin Polák

Poznejte partnerské město Waldsassen
Již více než
dva roky existuje
partnerství
mezi
Chodovem a bavorským městem
Waldsassen, se kterým nás pojí mnoho historických vazeb. Ve 12. století
byl Chodov osídlen
mnichy z waldsassenského kláštera a první zmínku o našem městě najdeme v listinách tohoto kláštera. Po druhé
světové válce pak mnoho německých obyvatel
Chodova našlo ve Waldsassenu nový domov.
Můžete tam najít Chodovskou ulici nebo kašnu
s chodovským znakem.
Rádi bychom v rámci přeshraničního projektu
„Poznej své partnerské město“ nabídli Chodovákům
možnost blíže poznat svého bavorského souseda.
Proto vás chceme pozvat 2. července na waldsassenský Bürgerfest (městskou pouť) a 15. července

na poznávací zájezd do Waldsassenu.
2. července 2017 (neděle) – waldsassenský
Bürgerfest
- odjezd v 9.30 hodin od městského úřadu
- návrat v cca 18 hodin
15. července 2017 (sobota) – poznávací zájezd
do Waldsassenu
- odjezd v 8 hodin od městského úřadu
- návrat v cca 17 hodin
Doprava je plně hrazena z dotačních prostředků, účastníci jsou ale povinni obstarat si
cestovní pojištění. Na oba zájezdy je možné se
přihlásit v chodovském infocentru, kde obdržíte
i bližší informace.
Projekt „Poznej své partnerské město“ je finančně podpořen Evropskou unií z Dispozičního
fondu ČR – Bavorsko v česko-bavorském příhraničním regionu.
(mb)
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Projekt města – dluhová poradna

Příběh z našeho města:
Tento příběh z Dluhové poradny patří zatím
mezi ty nejsmutnější. Pokud jste, milý čtenáři,
rodičem, dáte mi za pravdu, že komu jinému
chceme důvěřovat nejvíce než svým dětem.
Ale realita může být i jiná. Paní D. je těžce nemocnou důchodkyní. Do loňských Vánoc žila
ve společné domácnosti s jednou ze svých
dcer. Ta „hospodařila“ i s jejím důchodem. Že
se jedná o nestandardní soužití, paní D. věděla. Nečekala však, že ji tato dcera den před
Vánocemi okrade, nechá bez jídla a prostředků. Netrvalo dlouho a objevila se informace o
dlužném nájemném, o dlužných splátkách na
úvěru, na který naše klientka na žádost dcery přistoupila. S klientkou, ve spolupráci s její
druhou dcerou, žádáme o oddlužení.
Řešte své finance dříve, než bude pozdě.
Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních věcí

Exkurze do kostelní věže

Během tradiční Noci kostelů, která letos proběhne
v pátek 9. června, budou mít Chodováci opět unikátní možnost navštívit věž kostela svatého Vavřince
a letos poprvé bude tato exkurze spojena se zvoněním na památný zvon „Jan Vilém“ z roku 1658.
Exkurze proběhne během dne třikrát – v 15, v 16.30
a ve 20 hodin. Infocentrum Chodov bude od 1. 6.
2017 vydávat vstupenky na konkrétní čas výstupu –
do každé skupiny lze vydat pouze 10 vstupenek.
Výstup do věže je po úzkém, točitém schodišti
bez zábradlí, každý by proto měl zvážit své fyzické
možnosti či zdravotní omezení.
Celý program Noci kostelů naleznete v tomto vydání na jiném místě. 
(mb)

Vyhláška o nakládání s odpady

Na svém druhém zasedání dne 23. 3. 2017
zastupitelstvo města vydalo novou vyhlášku
č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání
se stavebním odpadem (o nakládání s komunálním odpadem).
Nová vyhláška především upravuje nakládání

s bioodpady a dalšími odpady, které jsme povinni třídit. Jelikož jsou před námi v třídění odpadů
významné cíle, od nového roku se zvýšila frekvence vývozu plastů a papíru. Nyní jsou kontejnery vyváženy dvakrát týdně, čímž by se mělo
předejít situacím, že jsou kontejnery přeplněny.
Pro podporu třídění je pro všechny v Google
Play a APP Store i nová aplikace Města třídí –
Chotes s.r.o., kde jsou všechna stanoviště pro
třídění odpadů a možnost nahlášení přeplněné
nádoby. Novou vyhlášku najdete na stránkách
města www.mestochodov.cz v sekci radnice –
obecně závazné vyhlášky a nařízení města.

Ilona Nehybová, odbor správa majetku

Zprávy z města

9

Mladí výtvarníci vystavují
v Galerii u Vavřince

Zájezd pro seniory

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí informuje, že dne 13. června 2017 pořádá pro nepracující seniory města Chodova jednodenní zájezd.
Navštívíme barokní zámek Nebílovy, kterému se
říká vídeňský palác na českém venkově. Pak přejedeme do malebného města Horšovský Týn,
kde bude možnost prohlédnout si náměstí a naobědvat se. Poté budeme pokračovat prohlídkou
nádherného renesančního zámku Horšovský Týn a
projdeme si jeho zámecký park, jedná se o přírodně krajinářský park o rozloze téměř 40 hektarů.
Přihlášky s poplatkem a rodným číslem (pro
vyřízení pojištění na cestu) budeme přijímat od
1. června 2017 na odboru sociálních věcí, v přízemí
kancelář č. 127, vždy od 8 do 15 hodin, s polední
přestávkou od 11.30 do 12.30 hodin. V pátek pouze
do 11 hodin. Poplatek činí 150,- Kč/osobu.

Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Chotes modernizuje vybavení

Nový automobil s hákovým nosičem kontejnerů
zařadila v těchto dnech do svého autoparku firma
Chodovské technicko-ekologické služby (CHOTES).
Vůz najde využití díky pohonu 4x4 především v horských oblastech, kde CHOTES rovněž působí.
„Můžeme ho použít i pro aktivní nástavby, například hydraulickou ruku. Vůz je zároveň připraven
na osazení pluhu či kropící nástavby,“ popsal další
přednosti jednatel CHOTESu Rudolf Pocklan s tím,
že nový automobil nahradí dosluhující avii obdobného typu.
Vůz v hodnotě přibližně půl druhého milionu korun bez DPH pořídil CHOTES na operační leasing.
Své technické vybavení firma postupně modernizuje. Minulý měsíc například uvedla do provozu
novou tlakovou myčku. 
(mák)

V Galerii u Vavřince v Chodově začala ve středu 17. května tradiční výstava Děti dětem. Její už 36. ročník potrvá až
do 14. června. Expozice opět představuje desítky prací žáků chodovské základní umělecké školy, kteří navštěvují
výtvarný obor pod vedením učitelů Milana Exnera a Vladimíra Hrebeňáka. První ročník výstavy, která má dnes za
sebou už několik desetiletí, připravil ve školním roce 1980/81 uznávaný chodovský výtvarník Jiří Jun. Galerie u Vavřince
je otevřena vždy v úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin. 
|Foto: Martin Polák

Ochránci slavili Den Země
a dvacetileté výročí

Den Země přilákal na oslavu do Ekocentra
Chodováček 100 účastníků. I přes nepříznivé počasí, které zahájilo deštěm, pokračovalo deštěm
a končilo deštěm ( neděláme si legraci, na chvilku
přišly i kroupy i sluneční paprsky). Přesto většina
návštěvníků setrvala téměř do konce.
Mladí ochránci přírody měli připraveno 10 výtvarných dílniček, na nichž se mohli zájemci výtvarně vyřádit.
U ohně si mohli opéci buřty, rodiče si mohli
dát pivo Krušnohor (poděkování patří panu Liboru Sladkému za chutný hořký sponzorský dar),
bramboráky, bramborovou polévku, kafe, čaj či
koláče.
Letošní oslavy byly spojeny navíc s oslavou 20
let oddílu Mladých ochránců přírody v Chodově,
a tak zavítali i manželé Jitka a Waltr Gosslovi, kteří
byli u založení tohoto oddílu, či Martin Voleman
a Veronika Soukupová (Chmelenská), kteří s mladými ochránci přírody jezdili na tábory.
Zároveň s oslavou byl zahájen i letošní provoz

Minibotanické zahrady s výukovým programem
pro žáky 1. stupně Rok v zahradě.
Na oslavu zavítala také chodovská televize.
Z rukou chodovského místostarosty Mgr. Luďka Soukupa pak převzali současná vedoucí oddílu Stáňa Volková a předseda ČSOP Jan Svoboda
poděkování a upomínkový dar za dlouholetou
práci s dětmi.
Oba pak poděkovali městu za přízeň a finanční
podporu organizace Mladých ochránců přírody
i dalším členům organizace za práci, jmenovitě
především Karlu a Michalu Paulovým.
Výtěžek akce – dobrovolné vstupné 2170 Kč
- byl i letos věnován Stanici handicapované zvěře Drosera na Bublavě, se kterou ČSOP Chodov
velmi úzce spolupracuje.
Miloš Volek

Uzavření úřadu pro veřejnost

Městský úřad v Chodově informuje, že z provozních důvodů bude pro veřejnost uzavřen dne
7. 7. 2017 po celý den.
Omlouváme se občanům za možné komplikace a děkujeme za pochopení.

Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu
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Zahrádkáři radí zahrádkářům

Zahrada v červnu a červenci
V těchto měsících je stejně práce jako jindy,
a pokud si necháme ujet vlak, přijdeme o několik plodů naší počáteční péče.
Zelenina – v tomto období můžeme ještě vysadit zelí, růžičkovou kapustu, ale i salát.
U tyčkových rajčat průběžně odstraňujeme
postranní výhony, tzv. zálistky, u keříčkových rajčat to není nutné. Odstraněním těchto „zálistků“ si citelně zvýšíte úrodu těchto plodů. Růst
a zdraví podpoříme používáním organického
hnojiva (komposty, pěstební substráty, mulčování posečenou trávou, granulovaná bio hnojiva, uleželý nálev z kopřiv). Rajčata kryjeme
před deštěm a nikdy nezaléváme na list, ale ke
kořenům rostliny.
Brambory – nezapomeneme v červnu
přihrnout zeminu, šedočerné skvrny při vlhkém počasí mohou znamenat nástup plísně
bramborové. Jako prevence působí nepřehnojovat dusíkem a při prvních příznacích použít
měďnatý fungicid.
Ovocné dřeviny – přihnojíme každý strom
i keř organickým hnojivem, při horkém a suchém počasí nešetříme zálivkou. Okolí stromu
je vhodné mulčovat posečenou trávou, která
se však nedává těsně ke kmeni, aby nezpůsobila plíseň.
Jahody – počátkem června naposledy nakypříme půdu, můžeme přidat i mulčovací
materiál (piliny, štěpek), které zabrání zahnívání
plodů, a sklízíme tak čisté jahody.
Cibuloviny – venku jsou již tulipány a hyacinty, které necháme dobře osušit a uskladnit,
sázíme je zpět, až když jdou děti v září do školy.
• O svatém Norbertu chladna jdou k čertu.
• V červenci déšť a slunečná pohoda –
hojná bude v příštím roce úroda.

zahrádkáři Chodov

Zprávy z města

Plán dovolených lékařů

MUDr. Vlastimil Korejs
12. 6. – 16. 6.
24. 7. - 4. 8.
21. 8. – 25. 8.
MUDr. Vlastimil Musil
7. 7. – 14. 7.
7. 8. – 18. 8.
28. 8. - 1. 9.
MUDr. Vít Baloun
12. 6.- 19. 6.
MUDr. Jan Šteinfeld - interní ambulance
31. 7. – 18. 8.
MUDr. Romana Ševčíková - oční
3. 7. -14. 7.
21. 8. – 1. 9.
MUDr. Petr Volšík - gynekologie
19. 6. – 7. 7.
Eva Bělohlávková - OKBH laboratoř
3. 7. – 7. 7.
31. 7. – 11. 8.
MUDr. Martin Havlán - neurologie
3. 7. – 14. 7. 2017
7.8. - 18. 8.
(red)

Upozornění

V závěru měsíce května byly zahájeny práce
na stabilizačním opatření v dubové aleji vedoucí
k Bílé vodě. Z důvodu výskytu dřevokazné houby sírovce žlutooranžového a zdravotního stavu
dubů v aleji vedoucí na Bílou vodu budou provedeny udržovací, stabilizační a redukční řezy.
Cílem zásahů je stabilizace korun stromů, jelikož po většinu roku je zde značný pohyb obyvatel a je nutné zajistit jejich bezpečnost.
Žádáme obyvatele, aby dbali zvýšené opatrnosti v daném prostoru, kde budou arboristické
práce probíhat.

Ilona Nehybová, odbor správy majetku

Teplo Chodov s.r.o. - kontakt

Kontaktní údaje na novou městskou společnost
Teplo Chodov s.r.o.
601 116 181 - Zdeněk Süssenbeck, jednatel společnosti Teplo Chodov s.r.o.
e-mail: Info@teplochodov.cz
Adresa pro doručování:
ČSM 1170
357 35 Chodov
Další informace naleznete na www.teplochodov.cz.
(red)
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Město zateplí školní jídelnu

Školní jídelnu, kde se denně stravují stovky
žáků, čeká plánované zateplení. Budova by tak
měla mít od příštího školního roku zcela novou
fasádu.
Práce začnou počátkem června, jejich konec
je naplánovaný na polovinu srpna. Město za zateplení, jehož cílem je ušetřit náklady za vytápění,
zaplatí 3,4 milionu korun. Radnici se podařilo na
akci získat dotaci ve výši 40 %.
Jídelna je součástí ZŠ J. A. Komenského, kde
v těchto dnech probíhají stavební práce na rozšíření budovy. Podle starosty města Patrika Pizingera jsou dodržovány všechny termíny a nic nebrání tomu, aby škola v nových prostorách letos
v září přivítala žáky 1. stupně. Ti se dosud učí ve
třídách v budově v ulici Dukelských hrdinů.
Město Chodov realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. A. Komenského“,
registrační číslo „CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001
657“.
Cílem a výsledkem projektu je zlepšení tepelně
technických vlastností budovy ZŠ J. A. Komenského podle současných platných norem a nařízení.
Dojde tak k výraznému snížení spotřeby energie
a nákladů na vytápění.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou
unií - Fondem soudržnosti/Evropským fondem
pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
(mák)

ZŠ J. A. Komenského
Okresní kolo dopravní soutěže

V oblastním kole dopravní soutěže, která proběhla v polovině dubna, naši žáci obsadili první tři místa. Začátkem května zamířili na okresní
kolo do DDM v Sokolově.
Soutěžící museli v časovém limitu splnit tyto
čtyři disciplíny - test z pravidel silničního provozu,
jízdu zručnosti, jízdu na dopravním hřišti a první
pomoc. Úspěšná byla obě naše družstva. Mladší
žáci ve složení Pechová Petra, Dolejš Marek, Nykl
Jiří a Zapfová Kateřina se v náročné konkurenci
13 družstev umístili na krásném 3. místě.
Skvěle se dařilo i družstvu starších žáků ve slo-

žení Rutkovská Zuzana, Šuhajda Ladislav, Hubená Martina a Terč Josef, kteří v konkurenci dalších
11 družstev vybojovali také pěkné 3. místo.
Všem soutěžícím gratulujeme k úspěchu.

Mgr. Kristýna Veršecká

Výstava prací žáků 2. stupně

4. května se uskutečnila vernisáž k výstavě
prací žáků naší školy v DDM Bludiště s názvem
„Všechno vidíme reálně“.
V úvodu paní ředitelka představila výtvarné
práce i výsledky předmětových projektů. Následovalo kulturní vystoupení žáků 6. tříd pod
vedením p. uč. Houskové. Výstava trvala do
23. května.
Věříme, že se všem, kteří si našli čas na prohlédnutí, práce žáků líbily.
Mgr. J. Chmelenská, zástupkyně ředitelky školy

Okresní kolo štafetového poháru

Ve středu 10. 5. 2017 se v Sokolově uskutečnilo okresní kolo štafetového poháru. Své běžecké
síly zde změřilo celkem 144 žáků z 9 škol, mezi
nimiž byli také běžci z naší školy David Forst, Filip
Maxa a Štěpánka Dvořáková z 3.A, Tobias Linhart, Lukáš Kopecký, Tereza Krejčová, Darja Fedunová a Karolína Weberová z třídy 3.B, Vojtěch
Jeřábek ze 4.B, Karel Frolík a Simona Jará z 5.A,
Aleš Olšan a Nela De Diana Boro z 5.B a Marek Dolejš, Adéla Čedíková a Tereza Lichnerová
z 5.C. Běžely se celkem čtyři štafetové závody,
a to na vzdálenosti 8x 100 m a 8x 200 m. Tři nejlepší časy se sečetly a družstvo s nejnižším časem
vyhrálo.
Čas 9 minut a 45 sekund zajistil našim úžasným závodníkům prvenství v okresním kole závodu a postup do krajského kola štafetového
poháru. Marek Dolejš si navíc vybojoval medaili
za druhé místo v doplňkových disciplínách, což
byl skok daleký a hod medicinbalem. Všem patří obrovská gratulace a samozřejmě pochvala a
poděkování za výtečnou reprezentaci naší školy.

Lenka Kozumplíková

Kulturní
servis
12

Zprávy z města

ZŠ Školní ulice
Hledáme učitele Aj

Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku
s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku
Aj převážně na II. stupni ZŠ. Další informace na
tel. 352352290 nebo u ředitele školy.

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Exkurze Jáchymov  

2. května se třídy 8. A a 8. B vydaly na exkurzi
do Jáchymova. Naším cílem bylo Muzeum Královské mincovny a prohlídka štoly č. 1. V muzeu jsme se dozvěděli mnoho informací o těžbě
v místních dolech a zpracování stříbra a následné výrobě mincí – jáchymovských tolarů. Mnoho žáků zaujaly exponáty pomůcek – tyglík, flek
apod., ale také makety různých strojů, které vyrobili studenti z ČVUT. V poslední části muzea byly
místnosti věnované neslavné době pracovního
tábora v Jáchymově. Tato část expozice v mnoha studentech zanechala špatné pocity. Zajímavá
byla také prohlídka štoly č. 1, kde většina studentů hned po vstupu do štoly vyděšeně konstatovala, že nemají na telefonu signál.

The action

Žáci 8. A se 17. května vypravili do Sokolova na
„The action“, multimediální divadelní představení
o prevenci řízení dopravních vozidel.
Realita dopravních nehod a skutečné příběhy lidí, o jejichž životě rozhodlo pár osudových
vteřin, které se mohou stát kdykoliv a komukoliv
z nás.
Při tomto představení se netleská. Naše příběhy nemají happy endy. Diváci většinou mlčí. Není
to divadlo. Není to fikce. Je to …The Action…“ Více
na http://www.theaction.cz/THE-ACTION.

Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Husova ulice
Čarodějná škola

Ze života školy

V pátek 28.dubna se konala „Čarodějná škola.“
Do čarodějného rejdění se zapojili žáci 1. stupně naší školy. Čarodějové a čarodějnice umíchali
nejrůznější lektvary, vymysleli nová zaříkávadla,
spočítali nespočitatelné a začarovali písmenka.
Odměnou za pilné čarování byl čarodějný diplom.
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Pozvánka na Školní akademii

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat
na Školní akademii, která se uskuteční v pátek
23. 6. 2017 v Kulturním a společenském středisku
(KASS) v Chodově.
Přesnější informace naleznete měsíc před akcí
na webových stránkách školy – www.zs3chodov.
cz.
Další informace o životě na naší škole najdete
na stránkách www.zs3chodov.cz.

Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ Nejdecká ulice
Počítačová soutěž

Na konci dubna škola uspořádala 13. ročník
krajského kola soutěže v počítačových dovednostech žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Klání probíhalo ve dvoučlenných
družstvech, naši školu reprezentovali chlapci z 8. a 9. ročníku. Úkolem soutěžících bylo
upravit a doplnit text, vyhledat informace na
internetu, zpracovat vědomostní test a vytvořit
obrázek podle pokynů v programu malování.
Z vyrovnaného soupeření osmi škol vyšlo vítězně družstvo našich žáků před družstvem
z Ostrova a Horního Slavkova.

Třídy pro děti se SVP

Škola čtvrtým rokem rozšiřuje vzdělávací na
bídku o speciální třídy běžné základní školy,
které jsou určené dětem bez mentálního postižení.

Hledáme

I v měsíci květnu probíhaly besedy s velitelem
MP, tentokrát na téma trestní právo, kterou si vyslechla třída 9. A.
Konalo se okresní kolo dopravní soutěže
a štafetový pohár v Sokolově. Dále jsme se jako
všechny školy v Chodově zúčastnili soutěže
O pohár starosty města, ale o té se více dozvíte
příště.
Jak jste to viděl, pane Shakespeare, aneb život
a dílo největšího dramatika, toť název vzdělávacího divadelního představení, které měli tu čest
zhlédnout všichni žáci naší školy. Žáky velmi zaujalo vtipné podání informací.

Přijmeme učitele(ku) s kvalifikací dle zákona
č.563/2004Sb. pro výuku Čj, Aj, M, F, D, VV na II.
stupni ZŠ a vyučující(ho) pro I. stupeň ZŠ s nástupem od 1. 9. 2017.
Informace podá na tel.352 352 390 ředitel školy.

Pronájem

Nabízíme k pronájmu místnost v bývalé školní
družině (vhodná jako zkušebna).
Dále nabízíme k pronájmu školní kuchyň
(vhodná jako sklad). Nájezdová rampa je k dispozici.
V případě zájmu se obraťte na vedení školy (Mgr. Libor Dočkal- tel. 602 459 734,
352 352 390)

Zaměřujeme se na vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení a poruchami řeči, děti
hyperaktivní s poruchami pozornosti. Výuka
probíhá ve třídách s nižším počtem žáků, je
orientována na překonávání výukových pro-

blémů spojených s individuálními vzdělávacími
potřebami.
Využíváme speciální metody vzdělávání,
kompenzační a učební pomůcky, speciální
učebnice a didaktické materiály, zařazujeme
předměty speciálněpedagogické péče. Od září
2017 škola otevírá první až čtvrtý ročník.
Žáky přijímáme na základě doporučení školského poradenského zařízení.
V případě zájmu se můžete přijít do školy podívat nebo se informovat telefonicky:
352 352 490 nebo 731 151 826.

Mgr. Iva Jurnečková

Gymnázium & SOŠ Chodov
Exkurze v Německu

Vybraní žáci ze tříd G3, G4 a PEG2 se vypravili k našim německým sousedům, aby
navštívili partnerské město Chodova a aby
se dozvěděli něco o studiu a práci za českými hranicemi. Jako první navštívili informační
vzdělávací centrum BIZ Annaberg- Buchholz.
Zde se dozvěděli, jaké možnosti mají němečtí
studenti po dokončení studia na gymnáziu.
Poté se přesunuli do Chemnitz, kde si prohlédli vzdělávací a technické centrum hospodářské komory. Studenti si prohlédli dílny
různých studijních oborů od kovářství přes
truhlářství a tesařství až po cukrářství i malířství. Zjistili také, co vše se v těchto oborech
vyučuje, a byli uchvácení velkým výběrem
možností.
Další zastávkou bylo hornické muzeum
v Oelsnitz, kde studenti sfárali do dolu, viděli stroje, které v různých dobách ulehčovaly
horníkům práci. Zkusili si, jaké to bylo, když
horníkovi zhaslo světlo, jak těžké měli nástroje nebo kolik hluku museli horníci celý den
snášet.
Překvapením pro žáky byla nečekaná návštěva vlakového nádraží v Oelsnitz, kde se
zastavili cestou na bowling. V nedalekém
parku stojí totiž na počest partnerství města Chodova a Oelsnitz dvojník chodovského
mariánského sloupu. Celý výlet byl zakončen
bowlingem, prohlídkou u hasičů.

Televizní soutěž a naši žáci

Naši studenti Jaromír Péc, Stanislav Srba,
Vilém Schlapák, Radek Hegenbart a Kateřina Králová (G3 SE) se zúčastnili soutěže U6
- Úžasný svět vědy a techniky aneb soutěž,
která vás katapultuje do „Ligy výjimečných
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(Husova a Horní ulice), jednou zahořel odpad při pobytu bezdomovců v rozestavěném
domě v Poděbradově ulici.
Nejnebezpečnější byl požár osobního auta
v Karlovarské ulici, které bylo zaparkováno
bezprostředně u garáže a rodinného domu.

Požár osobního vozidla, Karlovarská ulice, Chodov, 12.
dubna 2017. 
|Foto: SDH Chodov

Stavění májky 30. dubna 2017. 

požární ochranu včetně praktických ukázek.
Nejvýznamnější dubnovou akcí byly tradiční čarodějnické slavnosti. Hasiči připravili
vatru, postavili májku a zajistili bezpečnost
během slavností u vatr y a při ohňostroji.
Koncem dubna oslavili naši tři členové kulatá
životní jubilea, bývalý starosta SDH a velitel
jednotky, dlouholetý člen sboru Bc. Ladislav
Zapf, DiS. (50), dále náš dlouholetý technik
strojní služby Stanislav Šimral (45) a internetový správce sboru Ing. Martin Hora (40).
Všem gratulujeme a přejeme hlavně hodně
zdraví.

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

V dubnu zasahovali chodovští hasiči u osmi
událostí. Po dlouhé době klidnější měsíc, kdy
navíc převažovaly ve statistikách požár y nad
technickými zásahy. Byl zaznamenán „pouze“ jeden technický zásah při záchraně psa,
kter ý byl uvězněn v kanálu pod betonovým
panelem v ulici U Koupaliště. Hořely ve dvou
případech saze komínů rodinných domů
v Božičanech, dva kontejner y v Chodově

Informace SDH

Během dubna proběhlo ve spolupráci s Ladislavem Staňkem proškolení žáků ze speciální a praktické školy v Nejdecké ulici. Témata
se týkala zejména pr vní pomoci, integrovaného záchranného systému se zaměřením
na chování při mimořádných událostech a

Souhrn jednotky PO

Německo, kde pr ý pracuje. Nešťastníka si na
místě převzala hlídka dopravních policistů.
Velkým neštěstím mohla skončit lehkovážná hra dvou nezletilých dívek v ul. U Koupaliště, které zůstaly doma samotné poté, co
jejich mamka odešla do obchodu nakoupit.
Dívky si otevřely okno a soutěžily, kdo uvidí
mamku z okna pr vní. Děti jsou samozřejmě
velmi soutěživé a i v tomto případě zapomněly na bezpečné zásady a zabrány do hr y
si neuvědomovaly nebezpečí. Postupně se
vykláněly až do takových úhlů, že hrozil jejich pád z vysokého patra panelového domu.
Naštěstí si jejich počínání všiml kolemjdoucí
občan, kter ý zaslechl smích, okamžitě si uvědomil nebezpečí a informoval tísňovou linku 156. Při příjezdu policejního vozu se děti
schovaly do bytu, ale trestu rodičů samozřejmě neušly. Velkým ponaučením však bylo i
samotné prošetřování události pro rodiče
dětí, kteří si moc dobře uvědomovali, co vše
se mohlo stát. Poučte prosím své ratolesti, co
nemají dělat, pokud jsou samy doma.

Blokové čištění

Rychlým zásahem jednotek PO byly objekty uchráněny, ale vozidlo bylo zcela zničeno.
Jednou zaznamenali hasiči planý výjezd při
ohlášeném požáru lesa v Loučkách. Další informace včetně fotogalerie najdete na webu
www.sdhchodov.cz či na facebooku.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

|Foto: Martin Polák

mozků“.
Tato soutěž se konala v Techmania center
v Plzni, kde naši žáci vybojovali zasloužené
vítězství. Ve finále se tým našeho gymnázia
utkal s gymnáziem z města Sušice. Tématem
bylo cestování. Samotná soutěž se skládala
z několika znalostních a dovednostních disciplín, např. vědomostní kvízy, hádání jména
známé osobnosti, slalom na segwayi, hledání
nápověd v katakombách atd.
Soutěžícím se tak naskytla příležitost zažít
celodenní natáčení s Českou televizí, která
bude záznam ze soutěže zanedlouho vysílat.

V. Hegenbartová a K. Králová
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Městská policie Chodov
Perličky z činnosti MP Chodov

Sedm jednou ranou by se s nadsázkou
mohlo konstatovat po ranním podání hlášení noční hlídky, která během své služby
uprostřed noci v ul. Okružní zaznamenala
nejistou jízdu motocyklisty na skútru. Řidič
neměl na hlavě přilbu, vezl za sebou spolujezdce, kter ý neměl rovněž přilbu, před
policejním vozem kličkoval až mezi garáže
pod Smolnicí a tam svou neslavnou jízdu zakončil u kontejneru. Hlídka na místě zjistila,
že řidič je pod vlivem alkoholu, nemá a ani
nikdy nevlastnil řidičské oprávnění, a navíc,
dle zjištění, ujíždí z Nové Role, kde způsobil
dopravní nehodu a ujel. Do Chodova si pr ý
jen odskočil, neboť tam odvezl svého spolujezdce a mínil své úsilí zaměřit na sousední

Nadále v průběhu uzávěrky Zpravodaje
probíhalo v regionu města blokové čištění.
Od začátku blokového čištění jsme bohužel
již odtáhli 109 vozidel. V podstatě stejné číslo jako v roce 2016!

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Historie

Škola slouží dětem už 130 let

Historie
opakovaně označovány za „neodpovídající pedagogickým a hygienickým požadavkům“. Stavba nové školy se zdála neodvratná, a tak se zastupitelstvo a rada obce po několika zasedáních
a po přímluvě městské i okresní školní rady rozhodly založit (dnes bychom řekli, že se rozhodly
zřídit dvě městské organizace) chlapeckou měšťanskou školu (12. října 1896) a později (7. března
1897) také dívčí měšťanskou školu.

Stavbu dozoroval sám starosta

Mešťanská škola kolem roku 1930.

Již sto třicet let slouží chodovským školákům budova stojící v dnešní ulici Dukelských
hrdinů. Za tuto dobu prošly jejími třídami tisíce a tisíce dětí, stovky kantorů a kantorek,
a zatímco město kolem se postupně měnilo a
staré budovy mizely, zůstala škola stát a dnes
je jednou z nejstarších stojících budov v našem městě.
Rád bych se proto v tomto článku podíval na
dobu, kdy byla škola postavena, a co pro tehdejší
město znamenala.
S rostoucím počtem obyvatel Chodova
v druhé polovině 19. století rostla také potřeba
důstojné školní budovy pro velký počet dětí.
V sedmdesátých letech 19. století sice byla zvětšena školní budova vedle kostela (dnešní dům U
Vavřince s infocentrem), ale rychle se rozvíjejícímu městu přestala brzy stačit. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového objektu, kam by se
přesunula výuka chlapců, zatímco pod kostelem
by zůstala dívčí škola.
Se stavbou chlapecké školy se začalo už na
podzim 1887 a pro její výstavbu byla vybrána
louka u Chodovského potoka, která předtím po
staletí sloužila jako místo pro veřejná shromáždění a kde se například konaly chodovské pou-

|Foto ke článku: archiv Miloše Bělohlávka

tě. Místní obyvatelé ji nazývali jednoduše Anger
– louka. Stavba pokračovala velmi rychle, škola
byla postavena během jednoho jediného roku
a již 14. října 1888 začala být novostavba používána ke svému účelu, což nám dokládá i zápis
ve farní kronice, kde se hovoří o slavnostním vysvěcení budovy za přítomnosti čestných hostů a
velkého množství obyvatel Chodova a okolí.
Šlo na tehdejší dobu o nákladnou dvoupatrovou budovu, která měla šest učeben a tři malé,
nad sebou položené kabinety, z nichž přízemní
kabinet byl přidělen školníkovi jako byt a kabinet
v prvním patře vychovatelce mateřské školy. Jelikož jedna učebna přebývala, byla také tato dočasně poskytnuta vychovatelce. Do nové budovy
se podle úředního nařízení přestěhovala chlapecká škola, zatímco stará budova sloužila do
budoucna jako dívčí škola. Z pohledu dnešního
Chodováka jde o severní křídlo školy obrácené
ke kruhovému objezdu – tedy o menší ze dvou
budov, kterými je dnešní škola tvořena.
Rozvoj města a příchod nových obyvatel se ale
nezastavily, a tak se již po pěti letech město Chodov znovu ocitlo před problémem zajistit nové
prostory pro výuku, a to tím spíše, že třídy staré
školy v budově u kostela byly ze strany úřadů

Na zmíněných zasedáních obecního zastupitelstva bylo rozhodnuto, že nová škola bude
postavena jako přístavba k již existující chlapecké škole na stavební parcele ve vlastnictví obce.
Nová budova měla podle rozhodnutí zahrnovat
také 6 učeben pro obecnou školu a odpovídající
prostory pro obě měšťanské školy. Jakmile bylo
vydáno úřední povolení, zahájili zednický mistr
Josef Würkner z Chodova a tesařský mistr Karel
Köhler z Chranišova dne 20. května 1897 stavbu
podle návrhu stavitele Andrease Lehmanna ze
Sokolova. Jelikož stavbu osobně dozoroval tehdejší starosta Karel Fenkl, pokračovala nesmírně
rychle a do konce října byla budova pod střechou. Na počátku jara 1898 byly stavební práce
znovu zahájeny, a tak mohla být nová škola po
mnohých problémech a stavebních překážkách
již na začátku školního roku 1898/1899 vysvěcena
a předána do užívání. Vznikla tak velká měšťanská škola s téměř tisícovkou školou povinných
dětí.
Nová školní budova z roku 1898 byla robustní
dvoupatrová stavba s hlavním průčelím s 25 okny
(60 m na délku, 18 m na šířku), na níž stálo zlatými písmeny napsáno: „Kaiser Franz-Josefs-Volksund Bürgerschule“ (Obecná a měšťanská škola
císaře Františka Josefa). Tento nápis je dobře
patrný na nejstarších pohlednicích a fotografiích
školní budovy z dob Rakouska-Uherska.
Komplex obou budov tehdy zahrnoval následující místnosti: v přízemí (zprava doleva) 1 místnost mateřské školy, 3 učebny, byt ředitele s 3
pokoji, kuchyní a spíží, byt školníka (1 pokoj), byt
vychovatelky mateřské školy (1 pokoj), tělocvična
s nezbytným příslušenstvím a toalety; v prvním
patře 7 učeben, 1 kabinet na pomůcky a 1 zasedací místnost; ve druhém poschodí 6 učeben,
1 kreslírna, 1 kabinet na pomůcky a ředitelna.
Ve vestibulu hlavního vchodu budovy byly
slavnostně odhaleny dvě rozměrné pamětní desky z černého leštěného mramoru s těmito nápisy
ve zlatě:
Stěna vlevo: Stavba této školy byla schválena a
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realizována za úřadování starosty Karla Fenkla a
radních Franze Gerstnera, Josefa Gerstnera, Antona Krause a Josefa Modera
Stěna vpravo: Budova postavena za vlády Jeho
Výsosti císaře Františka Josefa I. péčí podnikatelů
Josefa Würknera a Karla Köhlera v letech 1897-98
a otevřena 1. září 1898.

Budova po dlouhých letech osiří

Celá školní budova byla vybavena produkty
strojíren Carla Gasche, který dodal od školních
lavic a učitelských stolů přes tabule, ventilační
zařízení a kompletní zařízení tělocvičny naprosto kompletní inventář. Za zmínku bohužel stojí,
že z původních (a velmi vzácných) školních lavic
od firmy Gasch se do dnešního dne nedochovala
žádná.
Politická vlastivěda okresu Sokolov o dostavbě
školní budovy v roce 1898 konstatovala, že „I přes
jiné velké výdaje, jež rychle se rozvíjejícímu městu bez odpovídajícího majetku vznikají, se zastupitelstvo obce nebojí žádné oběti, aby vzdělávací
prostory pro mládež vybavilo zařízením vyhovujícím všem požadavkům moderní doby.“

Škola v roce 1900.

Každý rok, celých těch sto třicet let, děti v červnu opouštěly školní budovu v ulici Dukelských
hrdinů, aby se do ní na počátku září vrátily. Letos poprvé tomu tak nebude, neboť v září děti
nastoupí do nové školní budovy ve Smetanově
ulici. Žáci a jejich učitelky opustí objekt v ulici Dukelských hrdinů a po dlouhých sto třiceti letech
tak škola přestane sloužit svému účelu. Přejme jí,
aby našla nové smysluplné využití!

Miloš Bělohlávek, městský historik
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15.00 - exkurze do věže kostela
15.00 - komentovaná prohlídka varhan s ukázkou varhanní hry
16.00 - vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
“Franz Flamin von Plankenheim”
16.30 - hudební vystoupení žáků ZUŠ Chodov
17.30 - exkurze do kostelní věže se zvoněním
17.30 - komentovaná prohlídka varhan s ukázkou varhanní hry
18.00 - vystoupení sboru „Melodie“ – evangelický kostel
19.00 -

slavnostní představení dvou nově odlitých kostelních
zvonů svatý Vavřinec a svatý Florián

19.15 - vystoupení sboru Cubitus z Lokte
20.00 - exkurze do kostelní věže
20.00 - komentovaná prohlídka varhan s ukázkou varhanní hry

16.-17. 6. (pá-so) 17 h,
17.-18. 6. (so-ne) 17 h ve 2D
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč (2D)

29. 6.-1. 7. (čt-so) 17 h,
1.-2. 7. (so-ne) 15 h ve 2D
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč (2D)

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

1.-3. 6. (čt-so) 19.30 h, 13. 6. (út) 19.30 h | 9.-10. 6. (pá-so) 17 h ve 2D

WONDER WOMAN 3D /141/
Premiéra / Akční fantasy / USA

Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek Diana trénink, který z ní udělal
neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji až do doby, kdy na jejich pobřeží
havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním světě.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130/115 Kč (2D)
8.-9. 6. (čt-pá) a 12. 6. (po) 19.30 h, 27. 6. (út) 19.30 h

21.00 - promítání krátkého filmu o odlévání chodovských zvonů

MUMIE 3D /115/

22.00 - noční prohlídka kostela

Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a zavření ve zdobené rakvi, musí ve
vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořádného. V hlavní roli Tom Cruise, Sofia
Boutella, Russell Crowe…?

Premiéra / Akční, dobrodružný / USA

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

Pokud není uvedeno jinak, konají se všechny akce v kostele svatého Vavřince.
Evangelický kostel bude otevřen od 17.00 do 20.00, kromě koncertu zde budou
čteny vybrané žalmy.

22.-24. 6. (čt-so) 19.30 h, 1.-2. 7. (so-ne) 19.30 h | 23. 6. (pá) a 25. 6. (ne) 17 h ve 2D

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D
Premiéra / Akční sci-fi / USA

Automechanik Cade Yeager (Mark Wahlberg) má s Transformery bohaté zkušenosti a válce
navzdory se spojí s „nepřítelem“ Bumblebeem. Jejich společným cílem je nalezení důvodu,
proč se Transformers po staletí vracejí na Zemi.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč (2D)
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Kino Malá scéna Chodov
1. 6. (čt) 17 h
CUKY LUKY /112/
Komedie / Slovensko

Film Vám povypráví příběh začátku ztřeštěného kamarádství, které je navždy změní. Cuky (Peťa Polnišová) je neuznaná video-bloggerka, která touží po slávě, a Luky (Zuzana
Šebová) je naopak celebrita na výsluní.

Přístupné, slovenské znění. Vstupné 105 Kč
1.-3. 6. (čt-so) 19.30 h
WONDER WOMAN 3D /141/
Premiéra / Akční, fantasy / USA

Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna
Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou
bojovnici. Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji až do
doby, kdy na jejich pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním světě.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
2. 6. (pá) 17 h
ŠPUNTI NA VODĚ /85/
Komedie / ČR

Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh.
Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech tak, jako za starých časů.

Přístupné. Vstupné 105 Kč

3. 6. (so) 15 h
MIMI ŠÉF /97/
Anim. rodinná komedie / USA

Zveme vás na setkání s velmi neobyčejným děckem, které nosí
oblek a kravatu, mluví hlubokým hlasem a nemístně žertuje.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

3. 6. (so) 17 h, 4. 6. (ne) 19.30 h ve 3D
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA /120/
Premiéra / Dobrodružný / USA

Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, se ocitá tváří v tvář bandě smrtících
pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem).

Přístupné, česky ml. Vstupné 130 Kč/150 Kč (3D)
4. 6. (ne) 15 h
PŘÍŠERKY POD HLADINOU /92/
Animovaná komedie / Španělsko

V jedné podmořské kolonii žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. Tři kamarádi znamená pochopitelně třikrát více průšvihů, a ten
poslední, ten je opravdu kolosální.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
4. 6. (ne) 17 h
STRÁŽCI GALAXIE 2 3D /136/
Premiéra / Akční, dobrodružný / USA

Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na
samé hranice kosmu. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim superhrdinům
přicházejí i další oblíbené postavy.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Informační servis
5. 6. (po) 19.30 h
VETŘELEC: COVENANT
Akční sci-fi horor / USA

Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, ve které posádka
vesmírné lodi Covenant směřuje na vzdálenou planetu na
druhé straně galaxie, která se zdá být neobjeveným rájem.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
6. 6. (út) 10 h - dopolední kino
VŠECHNO NEBO NIC /107/
Romantická komedie / ČR
Vstupné 50 Kč
6.-7. 6. (út-st) 19.30 h
Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE /110/
Premiéra / Dobr. drama / Francie, Kanada

Maurice a Joseph mají před sebou dlouhou cestu nočním
vlakem, bezohledné německé hlídky, nebezpečný přechod
přes demarkační čáru a cestu přes vysokohorské hřebeny.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 8. 6. v 17 h
STRÁŽCI GALAXIE 2 /136/
Premiéra / Akční, dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 105 Kč
8.-9. 6. (čt-pá) a 12. 6. (po) 19.30 h
MUMIE 3D /115/
Premiéra / Akční, dobrodružný / USA

Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a zavření ve zdobené rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořádného. V hlavní
roli Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe…

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
9.-10. 6. (pá-so) 17 h
WONDER WOMAN /141/
Premiéra / Akční, fantasy / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
10. 6. (so) 15 h
PŘÍŠERKY POD HLADINOU 2D /92/
Animovaná komedie / Španělsko
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
10.-11. 6. (so-ne) 19.30 h
SMRTIHLAV /119/
Premiéra / Historický, válečný / Fr, USA, VB

Nový zahraniční film s účastí hollywoodských hvězd, který
se věnuje velkému českému příběhu druhé světové války
– atentátu na Heydricha. Výpravný Smrtihlav se však od
většiny předešlých zpracování výrazně liší. Vedle československých parašutistů totiž sleduje i život a vzestup samotného Heydricha.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
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13. 6. (út) 19.30 h
WONDER WOMAN 3D /141/
Premiéra / Akční, fantasy / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
14. 6. (st) 19.30 h
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL /130/
Drama / ČR

První film unikátní trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra Jarchovského, jejíž děj předchází
oblíbeným Pelíškům. V hlavních rolích se představí: A.
Geislerová, O. Sokol, J. Macháček, M. Finger, K. Melíšková.

Přístupné. Vstupné 115 Kč

15.-16. 6. (čt-pá) a 19. 6. (po) 19.30 h
EXTRÉMNÍ RYCHLOST /94/
Premiéra / Akční thriller / Francie

Film vypráví příběh dvou bratrů, zlodějů aut, kteří cestují
za novou zakázkou na jih Francie, kde se dostanou do
hledáčku místního zločineckého bosse.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
16.-17. 6. (pá-so) 17 h,
17.-18. 6. (so-ne) 17 h ve 2D
AUTA 3 3D
Premiéra / Animovaný / USA

Legendární závoďák Blesk McQueen (v českém znění Richard Krajčo) z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše
miluje. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu
o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
17.-18. 6. (so-ne) 19.30 h
POBŘEŽNÍ HLÍDKA /119/
Premiéra / Akční komedie / USA

Nová Pobřežní hlídka je řízná akční komedie, které nejsou
svatí ani utopenci. A Mitch (Dwayne Johnson) je chlap
jako hora se silným morálním kompasem a stoprocentním zápalem pro práci vodního záchranáře…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

18. 6. (ne) 17 h
STRÁŽCI GALAXIE 2 3D /136/
Premiéra / Akční, dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
úterý 20. 6. v 19:30 h
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 3D /126/
Akční fantasy / USA, VB

Artuš, oloupený o následnické právo prvorozeného syna,
vůbec netuší, kdo ve skutečnosti je. Když se mu ale podaří
vytáhnout meč z kamene, obrátí se mu život vzhůru nohama a musí vzít na vědomí svůj skutečný původ.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

11. 6. (ne) 15 h
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE /88/
Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

21. 6. (st) 19.30 h
POBŘEŽNÍ HLÍDKA /119/
Premiéra / Akční komedie / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

11. 6. (ne) 17 h
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA 3D /120/
Premiéra / Dobrodružný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

22. 6. (čt) 17 h
ŠPUNTI NA VODĚ /85/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 105 Kč

22.-24. 6. (čt-so) 19.30 h,
23. 6. (pá) a 25. 6. (ne) 17 h ve 2D
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč/130 Kč (2D)
24. 6. (so) 15 h
PŘÍŠERKY POD HLADINOU /92/
Animovaná komedie / Španělsko
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
24. 6. (so) 17 h, 25. 6. (ne) 15 h ve 2D
AUTA 3 3D
Premiéra / Animovaný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč/130 Kč (2D)
25. 6. (ne) 19.30 h
WONDER WOMAN 3D /141/
Premiéra / Akční, fantasy / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
26. 6. (po) 19.30 h
SMRTIHLAV /119/
Premiéra / Historický, válečný / Fr, USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
27. 6. (út) 19.30 h
MUMIE 3D /115/
Premiéra / Akční, dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
28. 6. (st) 19.30 h
VETŘELEC: COVENANT
Akční sci-fi horor / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
29. 6.-1. 7. (čt-so) 17 h, 1.-2. 7. (so-ne) 15 h ve 2D
JÁ PADOUCH 3 3D /98/
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA

Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. A budou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt.

Přístupné, česky ml. Vstupné 150 Kč/130 Kč (2D)
29.-30. 6. (čt-pá) 19.30 h
HOLKY NA TAHU /97/
Premiéra / Komedie / USA

Pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy (v podání Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilany Glazer a
Zöe Kravitz) uspořádá víkendové setkání po deseti letech
v podobě divoké dámské jízdy v Miami. Jejich nespoutané
řádění ale nabere překvapivě zlověstný směr poté, co se jim
nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
1.-2. 7. (so-ne) 19.30 h
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

2. 7. (ne) 17 h
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA /120/
Premiéra / Dobrodružný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
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KASS Chodov
16. 6. (pá) 17 h
Koncert Bigbandu Červení panteři
Staroměstská ulice

Informační servis

TV Studio Chodov
6. 6. (út) až 9. 6. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ROCKPARÁDA

Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

13. 6. (út) až 16. 6. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za 1. polovinu června (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

16.-18. 6. (pá-ne) 22 h
Staroměstské letní kino
16. 6. Bezva ženská na krku
17. 6. Manžel na hodinu
18. 6. Miluji tě modře
Staroměstská ulice

PODSKALÁK – I. ČÁST

23. 6. (pá) 16 h
Školní akademie ZŠ Husova
společenský sál

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

27. 6. (út) 17 h
Poslední zvonění ZŠ Komenského
společenský sál
28. 6. (st) 9 h
Předávání pamětních listů žákům 9. tříd
společenský sál

ZUŠ Chodov
9. 6. (pá) 16.30-17 h
Koncert žáků pěveckého oddělení v rámci
Noci kostelů
kostel sv. Vavřince
15. 6. (čt) 16.30 h
Závěrečné vystoupení žáků LDO a TO
kino Malá scéna
16. 6. (pá) 10 h
Vystoupení žáků ZUŠ v rámci Dne pro sociální služby
Staroměstská ulice
19.-22. 6. (po-čt) 15-17 h
Přijímací řízení nových žáků do ZUŠ

Hudební obor: 20. a 21. 6. (nám. ČSM 693)
Výtvarný obor: 20. a 21. 6. (Školní 697)
Taneční obor: 19., 21. a 22. 6. (suterén - Smetanova 738)
Literárně-dramatický obor: 22. 6. (1. patro – Smetanova 738)

Záznam z divadelního vystoupení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

20. 6. (út) až 23. 6. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

PODSKALÁK – II. ČÁST

Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

27. 6. (út) až 30. 6. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za 2. polovinu června (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

KAČENKA V ŘÍŠI SNŮ

Záznam z představení ZUŠ (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

TV studio Chodov

o prázdninách nevysílá.

Pravidelné vysílání začne opět
od úterý 5. září 2017.
Archiv pořadů naleznete na
www.kasschodov.cz
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DDM Bludiště Chodov
1. 6. (čt) 14.30 h
Celoměstská oslava Mezinárodního dne dětí

Pro děti je nutno si PŘEDEM zakoupit vstupenku v kanceláři
DDM Bludiště! Vstup: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč. V den akce
všichni 20 Kč.
Program:
soutěže: 14.30–15.45 hodin
kulturní program: 15.45–16.15 hodin
soutěže: 16.15–17.30 hodin

18. 6. (ne) 14 h
Den otců - nebe plné balónků

Děti, přijďte v neděli oslavit svátek otců na stadion ŠAK.
Na místě si vyzvednete cedulku k namalování či napsání
vzkazu, kterou pak po zakoupení balónku s heliem společně vypustíme k nebi. Pokud potom vzkaz někdo nalezne,
dozví se způsob, jakým nám na internetu může dát vědět,
kam až přáníčko doletělo.
14.00 – sraz účastníků, prodej kartiček, malování a psaní
vzkazů, vystoupení
14.30 – ukončení malování kartiček a začátek laminování
14.45 – nafouknutí a navázání balónků
15.00 – společné vypuštění balónků s kartičkami

20. 6. (út) 16 h
Zakončení školního roku

Zakončení proběhne formou závodů rodičů a jejich dětí.
Všechny dvojice budou rozděleny do družstev, na vítěze
budou čekat odměny a medaile. Nepůjde o výkony, nemusíte se obávat, ale o šikovnost a hlavně nadšení.
Po ukončení závodů bude opět připraveno opékání vašich
buřtů s posezením u ohně.

30. 6. (pá) 9.30 h
Barevný chodník

Kreslení křídou v areálu DDM.

30. 6. (pá)
Balónek za vysvědčení

1. třída – max. jedna dvojka, 2. třída – max. dvě dvojky,
3. třída – max. tři dvojky, 4. třída – max. čtyři dvojky,
5. třída – max. jedna trojka, 6. – 9. třída – max. tři trojky
Ostatní 30,- Kč

DDM Bludiště Chodov pořádá akce za finanční
podpory Karlovarského kraje a města Chodova

Městská knihovna Chodov
8. 6. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky

Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let.

15. 6. (čt) 17.30 h
Plány lidské a Boží

Jsme hříčkou nezvratného osudu nebo karmy? Stane se
vždy, co má se stát? Má cenu dělat si plány? Co na to posvátné texty Bible? Beseda s biblistou Tomášem Kábrtem.

Pondělí 16 h
Herní klub

5. 6. Prší, 12. 6. Youtůbeři, 19. 6. Kostky, 26. 6. Honba za
pokladem

Středa 15 h
Výtvarná dílnička

7. 6. Bambulky, 14. 6. Akvarel, 21. 6. Sovičky

Čtvrtek 16 h
Pohádkohraní

1. 6. Nezbedníci, 8. 6. Pohádky ze Sluníčka, 15. 6. Mach a Šebestová na prázdninách, 22. 6. Malované čtení

TIPY KNIHKUPECTVÍ

V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17
Žízeň - Jo Nesbo
11. díl detektivní série plný nečekaných zvratů, Harryho
sarkastických poznámek a svérázného chování.
Atlas bylin - Marta Knauerová, Jana Drnková
Poznáváme naše květiny. V knize naleznete více než 100
planě rostoucích druhů, které můžete najít v naší přírodě od
časného jara až do pozdního podzimu.

Městská galerie v DDM Bludiště
Srdeční záležitost - keramika a foto DDM
Probíhající výstava do 15. 6. 2017.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9-12 a 14-17 h

Galerie u Vavřince
Děti dětem

Probíhající výstava do 14. 6. 2017.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 14-17 h a neděle 13-17 h

Ostatní akce
2. 6. (pá) 17 h
Stezka odvahy
lesopark ve Vintířovské ulici
pořádá Junák Chodov
9. 6. (pá) 9-23 h
Noc kostelů
kostel sv. Vavřince
15. 6. (čt)
Zájezd na zámek Zákupy u České Lípy

Přihlásit se lze 5. a 6. 6. 2017 od 10 do 11 h v domě s PS (v
hale v přízemí) Luční 1050, Chodov. Budeme vybírat příspěvek na dopravu 200 Kč a 120 Kč na vstupné do celého
zámku. Prosíme pokud možno odpočítané vstupné. Odjezd autobusu je v 7 hodin od autobusového nádraží v
Chodově. Návrat počítáme okolo 18 hodin. Zveme všechny
zájemce, jak členy, tak i obyvatele města Chodova a okolí.
Kontaktní telefon 725 061 919 (V. Podhorská).

Pořádá SPCCH Chodov, V. Podhorská
16. 6. (pá)
Den pro sociální služby
Staroměstská ulice

pro členy, tak i obyvatele města Chodova a okolí.

17. 6. (so) 9 –13 h
Den otevřených dveří u Městského záchranného systému Chodov
areál SDH Chodov
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Sport
3. 6. (so) 9 h
Soutěž ke Dni dětí ve sportovní gymnastice
tělocvična ve Smetanově ulici 738
TJ Batesta Chodov

Informační servis
pořádá DDB Bludiště Chodov, MP Chodov, SDH
Chodov
10.-11. 6. (so-ne) 9 h
Český pohár juniorů a juniorek Chodov 2017
beach areál BVC Chodov

3. 6. (so) 9–16 h
O pohár starosty města Chodov

14. 6. (st) 17 h
Kolo pro rodinu

požární cvičiště v Bezručově ulici,
SDH Chodov

pláž Bílé vody, pořádá TJ Plamen Chodov

Soutěž hasičů - dospělí a dorost

4. 6. (ne) 9–16 h
O pohár starosty města Chodov
Soutěž hasičů - mládež
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Sport

Žákyně BVC Chodov vicemistryněmi
České republiky pro rok 2017!

Cyklistický MTB závod rodinných dvojic.

18. 6. (ne) 10 h
Chodovský bike

Závody horských kol pro všechny generace.

areál Junáku, pořádá TJ Plamen Chodov

požární cvičiště v Bezručově ulici
SDH Chodov
6. 6. (út) 16 h
Atletické víceboje sportovních přípravek
sportovní areál ŠAK Chodov
6.-7. 6. (út-st) 9 h
9. ročník WITTE AUTOMOTIVE CUP CHODOV
beach areál BVC Chodov
7. 6. (st) sraz v 6.30 h Závodní klub Chodov
Vycházka turistů: Bílina, Bořeň, cca 15 km

9. 6. (pá) 9 h
Branný den

Pro děti ze 4. a 5. tříd ZŠ Chodov

sportovní areál ŠAK Chodov,

23.–24. 6. (pá-so) 17 h
Chodovská MAXIštafeta
sportovní areál ŠAK Chodov
24.-25. 6. (so-ne) 9 h
Krajské přebory II. kolo
beach areál BVC Chodov

Fotbal
Výsledkový servis za duben

Fotbalové soutěže běží svým tempem a dále
poutají pozornost diváků. Naše mužstva jsou každou sobotu nebo v neděli bojovníky za zisk mistrovských bodů v soutěžích. Takto se jim to daří.
A muži - krajský přebor
29. 4. Hvězda Cheb - Chodov 2:1 PK, branka: Koranda. Utkání bylo sehráno na hřišti v Lipové a
naše mužstvo přišlo o vítězství dvě minuty před
koncem utkání a o bonusový bod přišlo v penaltovém rozstřelu.
6. 5. Chodov - SU N. Sedlo 1:2 PK
I v tomto utkání přišlo naše mužstvo o bonusový
bod v penaltové loterii.
14. 5. SK Toužim - Chodov 3:4, branky: Kočí 2x (1x
PK), Macák P., Podolník. Zasloužené vítězství našeho mužstva. Vítěznou branku zaznamenal Podolník, který nastoupil po dlouhodobém zranění.
Mužstvo je po těchto utkáních ve středu tabulky a v klidu může soutěž dohrát a již se připravovat na příští soutěžní ročník.
B muži
V první části okresního přeboru se mužstvo
umístilo na druhém místě. Po rozdělení tabulky již byla sehrána čtyři kola a naše mužstvo ve

všech zvítězilo.
23. 4. Chodov - St. Chodovská 9:0, branky: Macák P ml. 3x, Laur 2x, Kůrka, Smolka, Macák P st,
Jesipčuk st.
30. 4. Lomnice B - Chodov 2:4, branky: Macák P.
ml 2x, Frána, Kůrka
7. 5. Chodov - Jindřichovice 6:1, branky: Laur 2x,
Kůrka, Gergely, Boči, Frána 10m
13. 5. Krásno - Chodov 1:4, branky: Jankovský P.
2x, Kůrka, Dušek
Výsledky mládežnických kolektivů přineseme v
červencovém Zpravodaji. Ing. Alfons Skokan

Atletika
Chodovská tretra

Na 26. ročníku Chodovské tretry se i přes nepříznivé počasí sešlo více než 500 závodníků z 21
oddílů. Krom oddílů z našeho kraje nechyběly
ani oddíly pražské či velká skupina německých
závodníků.
A i přesto, že bylo chladno, místy deštivo a nechyběly ani kroupové přeháňky, bylo dosaženo
mnoha vynikajících výsledků ať už ve sprintech,
vrzích či na závěrečné pětce.
Velkou cenu - Memoriál Petra Bernata (bývalého vynikajícího sprintera a trenéra dětí a mládeže) v běhu na 100 m vyhrál Matěj Nádhera v čase
těsně pod 11 s.
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Memoriál Marcely Mikešové, bývalé vynikajíc
chodovské vytrvalkyně v běhu na 5000 m žen,
zcela jednoznačně ovládla Ivana Sekyrová z AK
Sokolov.
Velkou cenu v hodu diskem si pak odnesla česká reprezentantka Eliška Staňková z Kladna.

ŠAK Chodov na Vídeňském maratonu

Na samém počátku by ale asi nikoho nenapadlo, že do Vídně bude za ŠAK nakonec přihlášeno jedenáct borců a borkyň. Uběhnout maraton samozřejmě není jen tak, takže půlrok, který
mu předcházel, byl věnován intenzivní přípravě
a náročnému tréninku. Přišel duben a celý ten
šílený nápad s maratonem začal dostávat zcela konkrétní obrysy. Krátce před odjezdem už
bylo bohužel jasné, že dva členové týmu, Pavel
Simeth a Eva Hejnicová, se nakonec nebudou
moci zúčastnit ze zdravotních důvodů.
Ve Vídni nás přivítal déšť, chvílemi kroupy, zima
a především velmi silný vítr. A samotný závod?
Vydatná podpora publika, krásná trať, perfektně vyřešené občerstvovací stanice (tedy až na
absenci jiného jídla než banánů), obecně skvělá
atmosféra.
Vienna City Maraton dokončili všichni, někteří
poprvé, někteří v novém osobáku, všichni v první
třetině dokončivších, ale především všichni společně. A to v následujících časech: Jirka Folvarčík:
02:55, Martin Horváth: 03:09, Tomáš Lang: 03:22,
Martin Maliňák: 03:35, Lukáš Kopecký: 03:45,
Venca Vachrlon: 03:48, Miloslav Zítka: 03:54 (se
zraněním, kvůli kterému poslední čtyři kilometry
prakticky dopajdal!), Patrik Pizinger : 03:55, Láďa
Kareš: 03:55, Mája Hanzálková: 04:04

1. kolo OMD předžactva KV kraje

V úterý 9. 5. 2017 se v Chebu sešli nejmladší
závodníci kraje z kategorie předžactva. Každý
závodník absolvoval trojboj složený z běhu na
60 m, 60 m překážek a skoku do dálky z místa.
Ze závodníků ŠAKu se nejvíce dařilo Tereze Krejčové, která mezi stejně starými dívkami obsadila
2. místo. Na nejvyšší příčku na stupních vítězů
vystoupil z našich závodníků Tobias Linhart, který
nenašel ve své kategorii přemožitele.
Nejen díky jmenovaným medailistům, se nám
tak hromadí první body do soutěže družstev. Děkujeme všem našim reprezentantům a přejeme
úspěchy i ve druhém kole, které proběhne 24.5.
v Karlových Varech.
Ve středu 10. 5. 2017 hostily Mariánské Lázně
1. kolo soutěže družstev mladšího žactva. Tento
závod byl zároveň mistrovskou soutěží jednotlivců ve vícebojích. Nejúspěšnějším atletem ŠAKu

Sport
se stal Petr Kuřák, který obsadil v konkurenci 30
závodníků úžasné 3. místo. Dalším v kategorii
chlapců, kterému se víceboj vydařil, byl celkově 10. Marek Bubelini. Mezi děvčaty se nejvýše
v celkovém pořadí umístila Anna Peřinová, která
ve velké konkurenci 42 dívek obsadila 7. místo.
Druhou nejúspěšnější závodnicí ŠAKu se stala
celkově 11. Lenka Gárská.

Petr Kuřák vystoupil na třetí příčku při mistrovství kraje
ve vícebojích.

Pozvánka na Chodovskou maxištafetu

Zveme širokou veřejnost na již 17. ročník Chodovské maxištafety. Tento závod, který trvá 24
hodin, se uskuteční na stadionu ŠAK Chodov, a
to od pátku 23. června od 17 hodin do soboty
24. června do 17 hodin.
V závodě soutěží družstva složená z neomezeného počtu členů. Minimální délka jednoho
úseku činí jeden okruh, čili 333,33 m. Pokud nenastoupí ucelené družstvo, může se každý zapojit do akce jako člen štafety složené z příchozích
běžců.
Podrobné informace k akci na webových stránkách www.sakchodov.cz nebo na facebooku.

Miloš Volek

níci neztratili. Všechny potrápilo výškové převýšení 170 m a elitní závodníci z celé ČR. Skončili
jsme v poslední třetině závodního pole a velkým
úspěchem je, že nikdo z našeho týmu nebyl diskvalifikován a všichni zvládli všechna stanoviště.

Turistické závody

15. 4. uspořádali Hroši Chodov za podpory města Chodova krajské závody v Turistickém závodě.
Závodníci ve věku 3 až 74 let zdolávali 2 nebo 3,5
km dlouhé tratě.
Na trase bylo devět zastavení, která prověřila
znalosti závodníků z rostlin, práce s mapou, poznávání měst aj. Na trase všichni zdolali lanovou
lávku a desetimetrové plížení. Z každé kategorie
postupovali tři závodníci na Český pohár TZ. Děkujeme všem závodníkům za účast, hlavně těm, kteří
se zúčastnili poprvé.

Chodaublick – vrcholová kniha

23. 4. Hroši Chodov umístili, na spolkem Solles
opravené vyhlídce Chodaublick, pamětní vrcholovou knihu.

Turistika
Hroší úspěchy

Na krajském Turistickém závodu v Chodově
si malí Hroši doběhli na skvělá postupová místa. Trať 2 km, mladší žákyně 2. Lucie Minaříková, 3. Magdalena Hofmanová, 4. Eliška Sajdlová.
Mladší žáci 1. Jakub Mazanec, 2. Jiří Pomikálek,
3. Tomáš Bauer, 4. Radovan Marek. Ženy A, 3,5
km 3. Kateřina Ventrubová, muži nad 70 1. Josef
Sosnovec.
Na Českém poháru Turistického závodu
v Kraslicích se na trati 2,2 a 6,5 km naši závod-

27

Sport

Kniha je umístěna v plastové schránce u nohou stolu. Chceme tak oživit 140 let starou tradici
vrcholových knih, které byly umísťovány na zajímavé vrcholy a vyhlídky. Zapisujte se, kreslete a
neničte ji. Napište vždy, kolikátí jste a počet ná-

vštěv v aktuálním roce. Nejaktivnější návštěvníky
odměníme v listopadu malým dárkem! Sledujte
také www.facebook.com/chodaublick

Hroší stezka – 24. červen

Zveme aktivní rodinky s dětmi od 3 let na Hroší stezku. Navštívíme Mariánské Lázně, Zpívající fontánu, lanovkou vyjedeme ke Krakonošovi
s daňčí oborou. Přes rozhlednu Hamelika půjdeme k vodnímu světu u Prelátova pramene.
Odjezd vlakem v 8:46. S sebou svačinu na celý
den, buřty na oheň. Trasa je vhodná i pro sportovní kočárky.
Těšíme se na nové rodinky, prosím, svoji účast
potvrďte pomocí SMS na tel. 776 074 172.

Hroši Chodov

Bojové sporty
JP Team Sakura Spirit

První sobotu v květnu, 6. 5. 2017, jsme vyrazili společně s našimi spojenci z klubu Oyamas
team Praha na konající se 7. mistrovství České
republiky v kyokushin karate. Tohoto mistrovství
se zúčastnilo cca 120 závodníků z 5 zemí. Za náš
začínající klub nastoupil Girls Team Janička Petříková a Věrka Krejčí.
Obě naše holky předvedly super výkony a přes
veškeré zápasy prošly bez větších problémů a
nezbylo nic jiného, než že se setkaly spolu ve
finále a popraly se o titul. Výsledek: Janička Petříkova 1. místo a titul mistryně České republiky,
Věrka Krejčí 2. místo, vicemistryně České republiky.
Více informací o nás na facebooku.

JP Team Sakura Spirit
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Tenis
Honzík Psota si zahrál prestižní Masters

V neděli 5. března se konalo na pražské Štvanici Masters. Událost, které se účastní 16 nejlépe
bodově postavených chlapců této věkové kategorie. Po slavnostním zahájení byli hráči rozlosováni do čtyř hracích skupin. Honzík svou skupinu
dokázal vyhrát a probojovat se tak mezi osm
nejlepších. Ve čtvrtfinále po výborném zápase
prohrál s hráčem Prostějova, který nakonec celé
Masters ovládl. 
Milan Hajduk

Cyklistika
Pozvánka na červnové cyklistické akce
Kolo pro rodinu - středa 14. 6.

Oblíbený závod rodinných dvojic okolo Bílé
vody, kde závodí všechny generace v kategoriích od přívěsných vozíků přes odrážedla až po
dospělácká kola. Na závěr nebude chybět opékání buřtů, které budou připraveny pro všechny
závodníky.
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CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
Bezručova 492

CHODOV

’
IDEAL
mob.: 607 276 954
PO - PÁ 9.00 - 17.30
SO 9.00 - 11.30

novinka

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH:

Chodovský bike - neděle 18. 6.

Závod horských kol na nové trati v prostoru
areálu Junák Chodov v Zahradní ulici. Pro všechny věkové kategorie.
Podrobné informace o závodech a možnost
registrace on-line na www.plamenchodov.cz

Karel Macán

Uzávěrka letního dvojčísla
16. června 2017

➔ záruční i pozáruční servis vozů všech značek
➔ diagnostika řidících jednotek
➔ opravy brzdových systémů, válcová zkušebna brzd
➔ seřízení geometrie obou náprav
➔ výměna autoskel, seřízení světel
➔ opravy, výměny výfuků

➔ kompletní pneuservis
➔ výměna oleje, tlumičů, spojek, rozvodů
➔ montáž tažného zařízení
➔ nástřik podvozků a dutin
➔ servis klimatizace
➔ příprava a zajištění vozu na STK

PRO ZÁKAZNÍKY AUTOSERVISU
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ
NÁHRADNÍHO VOZIDLA
(nejen po dobu opravy vlastního vozu)

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
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dámské a pánské

Kadeřnictví
Po - Pá 8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00
Husova 1056, Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

tel.: 776 616 029

mobil: 602 190 602

Placená inzerce
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zakázková výroba

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
dětské pokoje, ložnice,
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com

Opravy a prodej
automatických praček a myček
+ bazar a výkup
Vám nabízí
Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700
Po-ne 8.00-20.00 h

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

www.home-pcservis.cz
Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…
Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme
Prodej nových PC
Kamerové systémy

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
gARÁŽOVÁ VRATA, OPRAVY
A SERVIS PLASTOVýcH OKEN

jsme nositelem certifikátu

DoDání, MonTáž, ServiS
KONTAKT: 777 870 067

OTHERM SOKOLOV
sokolov@otherm.cz
Aleš Hoch, Bendlova 572, 356 01 Sokolov
www.othermsokolov.cz
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229
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sobota 1. 7. 2017 - areál TJ Baník Vintířov

TJ Baník Vintířov
„stará garda“

-

Amfora klub
Praha
mediální partner

sobota 1. 7. 2017 - 10.30 hodin
benefiční vstupné - 50 Kč
Výtěžek ze vstupného poputuje
Dennímu centru Mateřídouška Chodov.
13.00 - 18.00 - atrakce pro malé i velké
fotbal v koulích skákací stan brankař
16.00 - 22.00 - k tanci a poslechu hrají Sympaťáci
občerstvení po celý den
guláš z polní kuchyně
Širší kádr hráčů Amfory: Andrea Andrei, Petr Bende, Jan Berger, Přemysli Bičovský, Ivan Borisov,
Miroslav Čamaj, Jan Čenský, Martin Dejdar, Karol Dobiaš, Miroslav Etzler, Jna Fiala, Stanislav Hložek,
Vladimír Hron, Tomáš Hübschman, František Jakubec, Michal Jiráň, Jakub Kohák, David Kozohorský,
Martin Kraus, Marcel Kusín, Josef Lébr, Adam Mišík, Radúz Mácha, Davide Mattioli, Zdenek Merta,
Zbyněk Merunka, Martin Michal, Josef Alois Náhlovský, Jiří Novotný,
Vašo Patejdl, Lukáš Pavlásek, Zdeněk Piškula, Milan Pitkin, Pavel Poulíček, Petr Rada, Jan Rosák, Tomáš
Řepka, Pavel Řezníček, Petr Salava, Horst Siegl, Roman Skamene, Felix Slováček ml., Oleg Sokolov, Pavel
Steiner, Kamil Střihavka, Roman Šebrle, Karel Šíp, Vladimír Šmicer, Václav Tittelbach, Sagvan Tofi, Aleš
Valenta, Ondřej Vetchý, Pavel Větrovec, Ladislav Vízek, Petr Vrabec, Jan Weber, Robert Změlík, Jiří
Zonyga, Pavel Zuna, Miroslav Žbirka
(k zápasu z uvedeného kádru nastoupí minimálně 18 hráčů). Rozhodčí: Dagmar Damková nebo Pavlín
Jirků
Činnost Amfora klubu Praha v roce 2017 podporují a sponzorují:
PENTA Q, Machala a.s. – Tempur a PerDomire, ProSpánek a.s., KUDYZNUDY.CZ, Česko – Země příběhů,
Štěrkovny Olomouc a.s., SNYZE a.s., Ravantino a.s., VAS v.o.s., stavební firma Arnošt s.r.o., Farma Klídek
Doubravčice, CK GREECE TOUR PRAGUE s.r.o., Umbrella Group a.s., BusPoint.cz, FLIX BUS.CZ, PF
GROUP a.s. – TOPSTEP, TOPSET A TOP WET, Mlýn Davídkov, I.C.S. a.s., STARLIFE s.r.o., ACTIVITY.LIFE,
O.T.E.C. CR s.r.o., MH CASE Pelhřimov, Reklamní společnost QUO, Poháry Bauer, Stolní voda – automaty
s vodou Skalní pramen a Pivovar Litovel a.s.
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