12. 8.		 Svěcení zvonů a zdvižení do věže kostela
12. 8.		 Vavřinecká pouť
26. 8.		 Chodovská vlečka
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K věci

Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři.
Svůj pravidelný příspěvek chci protentokrát věnovat dvěma,
podle mého důležitým podnětům, kterým se bude věnovat
vedení města a které
bych chtěl s Vámi jako
s obyvateli města projednat ještě dříve, než
své konečné rozhodnutí učiní zastupitelstvo
města. Můj příspěvek považujte prosím za
první seznámení s těmito záměry a budu rád,
když poté přijdete na společnou diskusi, či mi
případně pošlete své názory na adresu starosta@mestochodov.cz.

Záměr výstavby obchodního centra
v ulici U Porcelánky

Na město Chodov se obrátil zájemce o pozemek v ulici U Porcelánky.
Jedná se o pozemek v místě bývalé tržnice
a přilehlé volné plochy směrem k sídlišti ČSO.
Dlouhodobě je tento pozemek v územním
plánu města vyčleněn právě pro výstavbu občanské vybavenosti.
Konkrétně tedy ke stávající žádosti. Záměrem investora je vystavět v této lokalitě obchodní centrum (ilustrační snímek dole), ve

kterém bude umístěno cca 4 - 5 obchodů
s nabídkou sortimentu, jako jsou hračky, drogerie, obuv, oblečení apod.
Nájemci těchto obchodních jednotek by
měly být známé obchodní značky a řetězce,
které samy projevily zájem o vstup do města
Chodova.
Celá stavba bude přízemní s tím, že zásobování nebude zajišťováno kamiony. Pokud
bych měl přiblížit obdobné centrum v okolí
našeho města, tak podobné najdete ve Staré
Roli, Sokolově - Michal, či v Kadani (viz ilustrační fotografie).
Investor také vybuduje v souvislosti s touto
stavbou parkoviště, které bude sloužit veřejnosti, přičemž v jednání je i rozšíření výstavby
parkoviště tak, že přibudou parkovací místa
v lokalitě za restaurací Dukla.
Jedná se o záměr, který by mohl pro obyvatele Chodova rozšířit a zkvalitnit nabídku sortimentu a nabídnout zároveň nová pracovní
místa.
Právě nedostatek nabídky obchodů s uvedeným sortimentem se jako podnět často
opakoval i v anketě mezi obyvateli, kterou
město organizovalo při přípravě Strategického plánu rozvoje města.
Pokud by v letošním roce došlo k dohodě
a pozemek město za tímto účelem prodá, lze
výstavbu realizovat v roce 2019.

Patrik Pizinger, starosta města
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Otázka měsíce

Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup

Revitalizace náměstí ČSM

V roce 2019 ukončí svou platnost smlouva na dobu určitou, kterou město pronajalo
pozemky pod tzv. „Bílými stánky“ na náměstí
ČSM. Dlouhodobým cílem je poté tedy ukončit
provoz tohoto od začátku časově omezeného
řešení a začít tuto část města znovu utvářet.
Město Chodov nechalo tedy zpracovat architekty objemovou studii, která navrhuje, jak
by se celé území mohlo změnit a rozvíjet (snímek nahoře). Dnes Vám chci představit výsledky této objemové studie. Krátce bych shrnul
zadání, které by měla objemová studie řešit.
Celé území by mělo plnit funkci opravdového
náměstí, propojit celé území s přilehlým parkem směrem k objektu KASS Chodov, zachovat
maloobchodní jednotky v lokalitě a nabídnout
možnost bydlení v nových bytech. Dále jsme
požadovali, aby studie řešila celé území, tedy
včetně stávajícího objektu č.p. 694. Realizace
by měla být možná i bez případné spolupráce
s vlastníkem této budovy, a tedy pouze na pozemcích ve vlastnictví města Chodov.

Dnes představený výsledek tedy navrhuje
celkovou reorganizaci celého území a přináší
výstavbu zcela nových objektů, které budou
mít v přízemí obchodní jednotky a v dalších
patrech poté celkem 50 bytů. Dále dojde
k propojení ulic Hlavní a ČSM, včetně nového
parkoviště.
Filozofií celého území je opticky propojit novou a historickou část města, navržené objekty
respektují okolní zástavbu a podle mého názoru velmi moderně, ale zároveň i citlivě řeší
celé území. Já osobně považuji tento návrh
za velmi zdařilý a věřím, že jeho realizace se
podaří. Nelze do několika vět obsáhnout veškeré informace, které takto obsáhlá změna
přináší, a proto bych Vás rád pozval na společnou diskusi dne 6. září 2017 od 15 hodin
do zasedací místnosti chodovské radnice.
Zároveň budou zpracované podklady kdykoliv
k nahlédnutí v tištěné formě v kanceláři starosty
a dále v elektronické formě budou k dispozici
na webových stránkách města.

Patrik Pizinger, starosta města
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Letní prázdniny
jsou ideální pro
opravy a údržbu
školských areálů.
Kolik peněz bude
město tentokrát
investovat do škol
a jaké práce nechá
provést?
Již každoročně probíhá ve školských
areálech nejvíce stavebních úprav a rekonstrukcí přes letní měsíce. Nejinak tomu
bude i letos u většiny chodovských mateřských a základních škol, jelikož nejen vedení města, ale i ředitelé chtějí naplno využít
prázdných objektů pro plánované opravy.
Asi nejvíce zájmu provází současně největší staveniště, tj. areál ZŠ J.A.Komenského ve Smetanově ulici. Zde byla úspěšně
dokončena přístavba budovy 1. stupně,
kde konečná cena za dílo včetně rekonstrukce šaten a sociálních zařízení v objektu 2. stupně byla vyčíslena na 37 miliónů
včetně DPH.
Přes léto bude dobíhat ještě druhá velká
investice v tomto areálu, kterou je zateplení fasád, střech a výměna oken na všech
starších budovách včetně jídelny.
Kromě těchto dvou dlouhodobých investičních akcí dojde přes léto k rekonstrukci
šaten u tělocvičny, každoroční výmalbě jídelny či pořízení šatních skříněk do přístavby. Celkové náklady by zde měly činit asi
1,5 milionu.
I na ZŠ Školní plánuje pan ředitel tradiční
letní opravy, které obsáhnou rekonstrukci dílen nacházejících se v objektu školní
družiny, pořízení protipožárních dveří do
spojovací chodby nebo úpravu kabinetu
výchovného poradce. Náklady byly vyčísleny na 800 tisíc.
Stavební práce se nezastaví ani v areálu ZŠ Husova, kde plynule pokračuje budování nové zahrady financované v rámci
přeshraničního projektu Na stopě klimatu.
Dále by chtěl pan ředitel dokončit vstupní
portál do budovy 2. stupně a kompletně
zrekonstruovat místnosti družiny. Zde budou stát plánované opravy asi 500 tisíc.

ZŠ Nejdecká se letos také připojí k plánovaným rekonstrukcím pořízením nových
podlahových krytin a vymalováním některých učeben. Tyto práce budou stát školu
140 tisíc.
Na závěr bych chtěl zmínit největší dvě
investiční akce v mateřských školách, kterými bezpochyby jsou zateplení fasád,
střech a výměna oken v areálech MŠ Školní
a MŠ Nerudova. Zde se pohybují náklady
kolem 13 milionů.
(mák)

Chodov zateplí poslední dvě
mateřské školy ve městě

Poslední dvě mateřské školy nechá v průběhu následujících měsíců zateplit Chodov.
Ten se v minulosti zavázal, že postupně sníží
energetickou náročnost všech svých budov.
Na řadu tak nyní přijdou školky v ulici Nerudova a Školní. „Po dokončení prací budou
všechny budovy mateřských škol ve městě
zateplené, včetně stacionáře Mateřídouška.“
uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.
Zateplení obou školek mělo podle prvních
odhadů stát zhruba 17 milionů korun bez
DPH, městu se však díky výběrovému řízení
podařilo cenu srazit na přibližně 13 milionů
bez DPH.
Na akci navíc získá dotaci. Vítězná firma
provede práce v letních prázdninových měsících.
Město Chodov realizuje projekty „Snížení
energetické náročnosti budovy MŠ Nerudova“ registrační číslo „CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_01
9/0001669“ a „Snížení energetické náročnosti
budovy MŠ Školní“ registrační číslo „CZ.05.5.1
8/0.0/0.0/15_019/0001643“.
Cílem a výsledkem projektů je zlepšení tepelně technických vlastností MŠ Nerudova
a MŠ Školní podle současných platných norem a nařízení. Dojde tak k výraznému snížení
spotřeby energie a nákladů na vytápění.
Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti/Evropským
fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.  (mák)
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Stručně z Chodova

Tradiční setkání s vedením města mají
za sebou senioři z pečovatelského domu
v Chodově. Na úvod otevřené diskuze je starosta Patrik Pizinger seznámil s probíhajícími
a plánovanými investicemi a poté zodpověděl několik dotazů. Penzisty především zajímalo, kdy bude zateplen jejich dům.
Chodovské přírodní koupaliště Bílá
voda potvrdilo své kvality. Hygienici zhruba
před měsícem totiž opět ocenili jakost tamní
vody nejlepší známkou.
Do ostrého provozu spustily nové webové stránky Chodovské technicko-ekologické
služby. Návštěvníkům poskytnou celou řadu
praktických novinek. Mimo jiné obsahují online žádosti a formuláře pro snazší komunikaci, například žádost o existenci sítí, žádost
o vytýčení, rezervaci rezidentního parkovacího místa a podobně. Za zmínku stojí také
záložka Historie, kde se dozvíte o počátcích
chodovských technických služeb.
(mák)

Díky za recyklaci

Dovoluji si poděkovat všem obyvatelům našeho města za třídění využitelných složek komunálních odpadů v loňském roce. Vytřídili jste
449,516 tun plastu, papíru a skla. Touto činností
jste přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížili „uhlíkovou stopu“ o 460,708 tun emise CO2
a uspořili 11 938 678 MJ energie.
Díky tomuto byly sníženy náklady města Chodov na odpady o 1 153 426 Kč.
Ilona Nehybová, odbor správy majetku

Letošní vavřinecká pouť bude
výjimečná

Vavřinecká pouť letos oslaví kulaté narozeniny
– uskuteční se již po 340., což z ní dělá jednu
z nejstarších poutí v našem regionu. Tomu také
odpovídá slavnostní program, jehož jádrem je
svěcení dvou nových kostelních zvonů, ale rád
bych Vás pozval i k dalším akcím a příležitostem.
Již v pátek 11. srpna se v 16 hodin uskuteční slavnostní představení obrazů křížové cesty
v kostele svatého Vavřince. V letech 2016 a 2017
nechalo město Chodov odborně zrestaurovat
čtrnáct obrazů unikátní křížové cesty z kostela
svatého Vavřince a u příležitosti pouti budou po-

prvé představeny veřejnosti.
V sobotu 12. srpna začne program v 9.30 na
náměstí před kostelem svatého Vavřince, kde
Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, slavnostně posvětí dva nové kostelní zvony – svatého
Vavřince a svatého Floriana. Ihned po vysvěcení
budou oba zvony před zraky Chodováků vyzdviženy jeřábem do věže kostela, kde budou zavěšeny.
Na svěcení zvonů plynule naváže v 10 hodin
výroční česko-německá poutní mše svatá, kterou
bude celebrovat opět plzeňský biskup. Během
mše zazní některé skladby chodovského učitele a skladatele Franze Heinzmanna (1877–1966),
který je složil právě pro účely svatovavřinecké
pouti. Franz Heinzmann byl od roku 1905 učitelem měšťanské školy v Chodově, později se stal
jejím ředitelem. Na závěr mše, přibližně před
polednem, se pak společně na téměř čtvrt hodiny poprvé rozezní všechny tři kostelní zvony.
Ve tři hodiny odpoledne proběhne v Galerii u Vavřince vernisáž výstavy děl chodovského
rodáka Williho Huttiga. Tento umělec se narodil v roce 1909 v Chodově a pocházel z rodiny
místního fotografa Williho Fritsche. Po svém dědečkovi převzal ve 30. letech fotografický ateliér
a provozoval jej až do roku 1946, kdy odešel do
Bavorska. V rámci výstavy budou představeny
jeho nejvýznamnější fotografie, se kterými vyhrál i celou řadu významných světových ocenění
a výstav.
Poslední pouťový den, neděle 13. srpna, bude
patřit především vzpomínkovým setkáním. V 11
hodin se v parku na místě zbořeného domu naproti budově chodovského vlakového nádraží
setkají členové továrnické a průmyslnické rodiny Carla Gasche. K uctění památky jejich předků
bude zřízena pamětní cedule v parku v Nádražní
ulici, kde se nacházely Gaschovy strojírny a kde
rodina bydlela. A jako již tradičně se u příležitosti
pouti uskuteční také vzpomínkové setkání, jehož
účelem je uctít památku zaniklé vesnice Smolnice a jejích zemřelých obyvatel. Toto setkání proběhne za přítomnosti obyvatel zaniklé obce ve
13 hodin u Smolnického kříže na hrázi Bílé vody.
Vavřinecká pouť je v rámci projektu „Poznej
své partnerské město“ finančně podpořena Evropskou unií z Dispozičního fondu ČR – Bavorsko
v česko-bavorském příhraničním regionu.

Miloš Bělohlávek, městský historik
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Zvony už jsou v kostele

Přeprava zvonů do kostela byla náročná, pomáhat musela i těžká technika. 
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|Foto: Martin Polák

Dva nové zvony, které v minulých dnech odlila firma na Moravě, jsou už v Chodově v kostele
svatého Vavřince. Lidé si je mohli poprvé prohlédnout v rámci Noci kostelů.
Svatý Vavřinec a svatý Florián, jak se zvony jmenují, dorazili do města v pátek (9. června)
odpoledne za doprovodu hasičských cisteren s nápisem Vezeme zvony pro město Chodov. Po
krátkém průjezdu Chodovem zaparkovala malá kolona před kostelem.
Tam už čekal jeřáb, aby oba těžké zvony přepravil na podstavce, na nichž budou v kostele k
vidění až do 12. srpna, kdy budou slavnostně vysvěceny a osazeny do zvonice.
Aby se na ně obyvatelé Chodova mohli podívat zblízka, bude kostel speciálně k tomuto účelu otevřen veřejnosti o některých prázdninových víkendech. Konkrétně půjde o soboty 1. a 8.
července a pak o víkend 5. a 6. srpna. Všechny dny bude kostel pro zájemce otevřen po celé
odpoledne (přibližně od 12 do 18 hodin). 
(mák)

Nové zvony přilákaly do kostela řadu návštěvníků. 

|Foto: Martin Polák
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Projekt města – dluhová poradna

Dva příběhy z našeho města:
1. Manželé S. patří mezi klienty, kteří nás
zaskočili svým požadavkem. Zaskočili nás
v dobrém, protože přišli ještě dříve, než spadli
mezi dlužníky. Vždy vše platili včas, ale pokles
příjmů je nenechal klidnými. Zmapovali jsme
situaci. Naskytla se možnost pomoci z rodiny.
Klienti měli štěstí, rodina pomohla, k nám mají
i do budoucna dveře otevřené. Byli seznámeni s postupem k oddlužení.
2. Nemít na splácení úvěrů a stát se dlužníkem vůči SVJ (dlužit do fondu oprav) je mnohokrát rychlejší, než se zdá. Stačí přijít o práci.
Dluh u SVJ jde řešit domluvou a splátkovým
kalendářem. Ale co když se jej nedaří dodržovat. Víme o mnoha rodinách, které podcenily
včasné řešení. Jejich byt byl vydražen a jim
nezbývá, než bydlet v předraženém podnájmu.
Řešte své finance dříve, než bude pozdě.
Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních věcí

Reakce na příspěvek

Vážení spoluobčané, musím reagovat na příspěvek p. Mgr. Luďka Soukupa Otázka měsíce.
Chtěl bych Vás upozornit, že v tomto příspěvku jsou „zavádějící informace.“
Pokud budete mít zájem, mohu tyto uvést na
pravou míru.
Blahopřeji stávajícímu předsedovi ZO ČSOP p.
Svobodovi (Mývalovi) k udělení Ceny Rady města
Chodova.
Velice obdivuji Radu města Chodova, že považují 36 let činnosti za „celoživotní přínos“ - je to
jejich rozhodnutí!
Co se týká „údržby zeleně“ v našem městě, tak
toto nechám na každém z Vás k posouzení.

Jan Plát, bývalý předseda ZO ČSOP

Kino promítne festivalový
film s Nicole Kidman

Chodov se nepřímo zapojí do dění 52. ročníku
Mezinárodního filmového festivalu v Karlových
Varech. Kino v Kulturním a společenském středisku totiž promítne 4. července od 19. 30 hodin
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jako předpremiéru nový film režisérky Sofie Coppolové s názvem Oklamaný.
Projekci festivalového snímku v Chodově, Ostrově, Sokolově, Chebu a Mariánských Lázních se
podařilo zajistit vedení Karlovarského kraje, které
mimořádné představení dohodlo s organizátory
festivalu.
Příběh Oklamaného zavede diváky do období
americké občanské války. V uzavřeném společenství chovanek a vedoucích dívčího internátu
kdesi ve Virginii roku 1864 se octne zraněný voják nepřátelské unijní armády. Soucit, s nímž ho
ženy přijmou a ošetřují, začne v průběhu jeho
uzdravování nahrazovat žárlivost a soupeření o
jeho přízeň. V hlavních rolích po boku Kidmanové a Farrella hrají Elle Fanningová nebo Kirsten
Dunstová. Vstupné je 80 korun. 
(mák)

Kraj ocenil dárce krve

Šestice Chodováků obdržela ocenění od Karlovarského kraje za dobrovolné dárcovství krve.
Uznání si vysloužili Vladimír Vachoušek, Jaroslav
Přibáň, Marta Dubnická, Robert Velechovský,
Martin Hruška a Jiří Kot.
Vyznamenání Zlatého kříže II. a III. stupně předávala hejtmanka Jana Vildumetzová spolu se
starosty měst a obcí, zástupci Českého červeného kříže a nemocnic v úterý 13. června v krajské
knihovně, tedy den před Světovým dnem dárců
krve.
Čerství držitelé Zlatého kříže při slavnostním
ceremoniálu dostali symbolickou rudou růži, pamětní list, plakety Zlatého kříže, likér a další pozornosti.

Starosta Patrik Pizinger gratuluje jednomu z chodovských dárců.
|Foto: Martin Polák

„Všem dárcům je třeba za jejich nezištnou pomoc poděkovat, zaslouží si naše uznání,“ řekl starosta Chodova Patrik Pizinger, který se předávání
vyznamenání zúčastnil společně se svým zástupcem Luďkem Soukupem.
Letos kraj ocenil celkem 59 dárců, z toho 54
mužů a 5 žen. 
(mák)

Mladí zpěváci, tanečníci, výtvarníci a další žáci chodovské základní umělecké školy se v úterý 30. května představili
veřejnosti. Svá vystoupení předvedli na školní zahradě v rámci celostátního happeningu základních uměleckých
škol ZUŠ OPEN. Bohatý program začínal v deset hodin dopoledne a trval až do podvečera. Návštěvníci si tak mohli
poslechnout pěvecký sbor a několik dětských kapel různých žánrů. Ukázku si připravili také mažoretky, tanečníci či
žáci literárně-dramatického oboru. Pro zájemce bylo přístupné nahrávací studio, výstava tanečních kostýmů či tvořivé
dílny. K ZUŠ OPEN se přihlásilo celkem 355 základních uměleckých škol, akci pořádal Nadační fond Magdaleny Kožené
a jednotlivé školy. V Chodově ji zaštítil starosta města Patrik Pizinger. 
|Foto: Martin Polák

DDM Bludiště slaví narozeniny,
letos mu je padesát let

Významné jubileum si v letošním roce připomíná
chodovský Dům dětí a mládeže Bludiště. Své služby
a zázemí už nabízí rovné půlstoletí.
Jedinečnému výroční také odpovídá program,
který DDM připravuje na září. Oslavy odstartuje
hned zkraje měsíce (4. září od 16 hod.) vernisáž výstavy „50 let DDM a 30 let taneční skupiny Rytmus“
v městské galerii přímo v budově DDM.
Hodinu předtím se návštěvníci mohou zúčastnit
akce Pojď se bavit s Bludištěm, kdy se představí jednotlivé zájmové útvary a zároveň proběhne nábor
do kroužků. Oslavy v areálu DDM pokračují v pátek
22. září od 8 hodin soutěžemi pro děti a vystoupením členů kroužků (pro veřejnost je akce přístupná
od 14.30 do 17 hodin). K poslechu i tanci zahraje kapela Alabalabamba.
Vrcholem pak bude setkání DDMáků ve Společenském sále ve Vintířově, které se uskuteční o den
později, a to v sobotu 23. září od 19 hodin.
Vstupenky lze pořídit za 150 korun v kanceláři
DDM (pozor, v ceně je i řízek). O hudbu se postará
skupina KV band. Doprava Chodov – Vintířov a zpět
je zajištěna. 
(mák)

Poděkování za ZUŠ OPEN

Ředitelství ZUŠ Chodov touto cestou děkuje všem
partnerům regionu za podporu a pomoc při organizaci celostátního happeningu ZUŠ OPEN (snímek
nahoře) dne 30.5.2017 v prostorách zahrady ZUŠ.
Regionální podporu nám poskytli: město Chodov, SRPŠ z.s. při ZUŠ, DDM Bludiště, Chotes Chodov, KASS Chodov, Městská policie Chodov, Myšáci
s.r.o. Krajková. Děkujeme také návštěvníkům chodovských ZŠ, MŠ, ŠD a široké veřejnosti, kteří přišli
podpořit naše žáky při celodenní prezentaci základní
umělecké školy. 
Jitka Kaprová, ředitelka ZUŠ

Dopravní omezení v Mírové

Na dopravní omezení se musí připravit řidiči,
kteří budou projíždět Mírovou.
V období od 3. 7. 2017 do 24. 7. 2017 budou
na silnici 222 umístěny semafory z důvodu výstavby kanalizace.
Jedná se o část od křižovatky (bývalá hospoda) směr Karlovy Vary další křižovatka (Jimlíkov).
Obec Mírová se omlouvá za případné komplikace a žádá motoristy v době prací o shovívavost a
trpělivost.
(mák)

10

Zahrádkáři radí zahrádkářům

Zahrada v červenci a srpnu
V tomto období často zaléváme, ale správné zalévání
je umění, protože musíme
vědět, jaké nároky jednotlivé rostliny mají. Nejvíc vody
potřebuje zelenina, protože
má většinou kořeny mělce
pod povrchem a nemůže čerpat vodu ze spodních vrstev. Střední množství vody vyžadují ovocné stromy a stromky, které ji čerpají ze spodních
vrstev půdy. Stromy při nedostatku vody nezahynou, ale mohou suchem shodit plody. Nejméně
vody potřebují květiny a okrasné keře.
Nejlepší voda na zálivku je srážková. Voda
z vodovodu se chloruje, proto ji nejdříve napustíme do sudů a používáme až po odvětrání,
okysličení a ohřátí. Nejsnadněji zaléváme hadicí,
nevýhodou ovšem je, že ohřáté rostliny v podvečer dostanou studenou vodu. Namáhavější
zalévání konví je proto pro rostliny nejvhodnější,
navíc lijeme vodu ke kořenům a zbytečně nevlhčíme listy. Obzvlášť plodové zeleniny, např.
rajčata, okurky a papriky, jsou náchylné na plísně
a vlhčením listů napomáháme tvorbě plísní.
Nestačí pouze zalévat, musíme půdu kypřit, protože z nekypřené půdy uniká voda do
ovzduší. Největší úniky pak způsobuje půdní
škraloup po zalévání. Záhony je nejvhodnější kypřit po deštích a vzniklý škraloup narušit. Kypření
a okopávání je současně bojem proti plevelům
a nezapomeneme kypřit v létě pouze mělce.
Dalším způsobem šetření vláhou je mulčování,
nastýlání trávy, rašeliny nebo krátké slámy. Mulč
nám také pomáhá proti plevelům a na podzim
ho můžeme zarýt a vytvořit si humus.
Jedna rada nakonec - proti plísním plodové
zeleniny je vhodné použít postřik Ridomil Glod
MZ Pepite. Přípravek je velmi rychle přijímán zelenými částmi (30 min.), transportován do rostlin,
a nehrozí tak spláchnutí deštěm ještě před jeho
účinností. Raději jednou postříkat než po půlroční práci vyhazovat vědra rajčat a okurek.
• Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích
se zima zaskvěje.
• Co červenec neupeče, to již v srpnu neuteče.
• Od svatého Ignáca léto sa obracá.
• Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
• Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě
sněhu.
zahrádkáři Chodov

Zprávy z města

Prázdninové fotbalové utkání
partnerských měst

Chtěli bychom pozvat širokou veřejnost na
přátelský fotbalový zápas mezi TJ Spartak Chodov a FC Oelsnitz, který se z původně avizovaného červnového termínu přesunul na sobotu
5. srpna.
Od 13 hodin proběhne utkání starších žáků
a od 15 hodin se odehraje zápas mezi A týmy
mužů obou partnerských měst.
Zápasy se uskuteční v rámci projektu „Setkání
sportovců partnerských měst“, který je finančně
podpořen Evropskou unií z Fondu malých projektů ČR - Sasko v česko-saském příhraničním
regionu.
(red)

Zprávy z města
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Žáci ZŠ Komenského opět
bodovali

Bývalá ubytovna půjde k zemi

Nevyužitá budova bývalé ubytovny, která leží
v Hrnčířské ulici na okraji Chodova, půjde k zemi.
Město ji má v plánu zdemolovat ještě v průběhu
letošního léta.
S opuštěným domem měla radnice původně
jiné plány, nicméně její současný stav je zcela nevyhovující pro jakékoliv smysluplné záměry.
Po dokončení bouracích prací chce město pozemky pod ubytovnou upravit na parcely pro
rodinné domy. „V Chodově je hlad po místech
pro individuální bytovou výstavbu, mohou tam
vzniknout jedna či dvě parcely,“ doplnil starosta
Chodova Patrik Pizinger.
Na demoliční práce město vyčlenilo ve svém
rozpočtu 400 tisíc korun. 
(mák)

Bývala ubytovna nedaleko nádraží.  |Foto: Martin Polák

Poděkování

Upřímně děkujeme městu Chodov za nezapomenutelný obřad připravený dne 20.5.2017
v obřadní síni města k oslavě zlaté svatby manželů Bohuslava a Marie Žďárských.

Rodina Žďárských

Prvenství v tradiční soutěži O pohár starosty města letos obhájila ZŠ J. A. Komenského. Druhou příčku obsadila ZŠ
Husova a bronzové medaile si odnesli žáci ZŠ Školní. Organizátor akce, kterým byl opět Dům dětí a mládeže Bludiště,
připravil pro školáky řadu vědomostních a sportovních disciplín. Děti tak soutěžily například v přetahování lanem,
nafukování balonků, jízdě na koloběžce, početních úkolech a stavění věže z kostek. Klání se zúčastnili i ředitelé škol.
Dvaadvacátý ročník soutěže se konal ve čtvrtek 18. května v sále Kulturního a společenského střediska. Školy si podle
konečného pořadí rozdělily celkem 30 tisíc korun.
|Foto: Martin Polák

Na stopě klimatu

V neděli odpoledne jsme se vypravili v rámci projektu EU Na stopě klimatu na týdenní
výpravu za poznáním. Tentokrát na Boží Dar
a opět spolu s německými žáky ze školy v Luggau. Seznámili jsme se při seznamovacích
hrách. V pondělí jsme se blíže poznávali při
putování podél Blatenského příkopu, otočili se
u vodní nádrže Myslivny.
Večer jsme si poslechli prezentaci o trvale
udržitelném cestovním ruchu s přihlédnutím
k zajímavostem Karlovarského kraje. V úterý
jsme se rozehřáli výšlapem k větrným elektrárnám na Neklidu s výhledem z klínovecké rozhledny a po obědě absolvovali náročné odpoledne v ostrovském zámeckém parku, výtvarné
dílně v galerii a odpočinuli v Ekocentru. Večer
jsme opět zakončili besedou, tentokrát o výrobě a využití větrné energie. Středa probíhala v Jáchymově v duchu hornictví, dolování a
vzpomínání na politické vězně z předrevoluční
historie.

Středeční večer byl věnován včelařství a jeho
významu pro ekologii. Čtvrteční dopoledne
jsme strávili na Božídarském rašeliništi a vyslechli si povídání o využití vody v krajině.
Odpoledne nás přivítaly Karlovy Vary, zdejší
přírodovědná expozice muzea, motýlí dům a
rozhledna Diana. Večerní program byl pojat
v duchu zábavy u táboráku nebo na diskotéce.
S Božím Darem jsme se rozloučili oddychovým
programem, putováním po Ježíškově cestě.
Před obědem každý účastník obdržel upomínkové předměty a certifikát o absolvování programu.
Děkujeme všem, kteří se organizačně i osobně, a také finančně, podíleli na realizaci projektu. Panu Volkovi za nadupaný program. Za
finanční podpory EU a města Chodova jsme
prožili krásný vzdělávací a poznávací týden.

Účastníci Na stopě klimatu

Kulturní
servis
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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

Vzpomínka

Dne 22. července 2017 by se dožil 40 narozenin bratr Jiří Pěnkava a zároveň si připomeneme 2. výročí jeho úmrtí. Za vzpomínku
děkuji. 
sestra Jára

Zahájení školního roku 2017/2018

Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4.9. 2017 v 8:00. Všichni žáci 1.-9. ročníku
budou navštěvovat školu v ulici Smetanova
738. Žáci 1.stupně budou do školy vstupovat
vedlejším vchodem, tzn. u nově postavené
budovy, a žáci 2.stupně přijdou do školy hlavním vchodem – u původní budovy.

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ Školní ulice
Mandala pro Kapíka

Vzpomínka

To, že se rána zahojí, je jen zdání, v srdci bolest zůstává a vzpomínání.
Dne 23. srpna 2017 vzpomeneme 2. výročí,
kdy nás opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček Josef Macák.

S láskou vzpomíná rodina

Vzpomínka

Dne 1. července uplyne 1 rok
od doby, kdy nás navždy opustil pan Karel Jeřábek. Kdo
jste ho měli rádi, vzpomeňte.

Manželka Ivana a děti

ZŠ J. A. Komenského
Poděkování

Ředitelství školy děkuje všem rodičům za podporu akcí, které proběhly během školního roku
(humanitární sbírky, sběr starého papíru, baterií,
drobných elektropřístrojů, školní výlety a exkurze,
školy v přírodě, dodávky kancelářského papíru
apod.)
Všichni pedagogičtí pracovníci školy děkují DDM Bludiště, Městské knihovně v Chodově,
Městské policii Chodov za přípravu zajímavých
akcí pro žáky naší školy, za besedy a další aktivity,
které probíhaly během celého školního roku.
Děkujeme za spolupráci a podporu školy také
městu Chodov.
Všem přejeme krásné prožití letní dovolené a těšíme se na spolupráci ve školním roce
2017/2018.

Od dubna naši žáci tvořili mandaly z přírodnin
určené do výtvarné soutěže pro statek Bernard
v Královském Poříčí. Nakonec naši deváťáci vytvořili krásné mandaly z luštěnin, skořápek, kamínků, bylin a různého koření. Tyto práce byly
natolik zdařilé, že se mezi nimi našly i vítězné
mandaly. Mandaly byly ukázány na Festivalu řemesel 2017 ve dnech 17. a 18. června na statku
Bernard a Mgr. I. Marešová zde převzala ocenění
pro vítěze.

Hledáme učitele Aj

Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku
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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

Krajské kolo soutěže Zlatý list

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Letos jsme se také zapojili do této celosvětové akce a s třídami 6.A a 9.A jsme uklízeli určenou lokalitu v Chodově. Třída 6.A vytvořila plakát
o akci, který jsme poslali do soutěže a umístili
jsme se v našem kraji na krásném druhém místě.
Všem tvůrcům plakátu moc gratuluji a už se těšíme na cenu. Avizovanou cenou za druhé místo
je Evropská karta mládeže (EYCA) na rok zdarma
pro členy zapojené do soutěže.

Akce školy

V červnu jsme nelenili a proběhlo mnoho akcí.
Školní družina bojovala „O putovního medvěda“
ve fotbalovém zápase s družinou ze 3. ZŠ, které
nakonec po velkém boji podlehla 0:1.
Naši prvňáčci byli slavnostně pasováni na čtenáře v městské knihovně. No a ta hlavní náplň
červnové školy, mimo nudné uzavírání známek,
probíhá v plném proudu v druhé polovině června, a to jsou školní výlety a exkurze. Třída 4.A se
například podívala na letiště Karlovy Vary-Dvory
a dále vyrazili na vlastivědnou exkurzi po okolí Chodova. Třída 4.B také zavítala do Karlových
Varů na prohlídku lázeňských krás. Páté třídy
navštívily klášter v Teplé a podívaly se Hroznatovy akademie, kde zjistily zajímavé informace
o knihtisku. První a druhé třídy se na školní výlet
vydaly společně, když se vydaly na „Pohádkovou
zahrádku 2017“ na hrad Seeberg. No a na druhém stupni se také nezahálelo, protože deváťáci se rozloučili s povinnou školní docházkou na
škole v přírodě v Horním Podluží. Třída 8. A se
vydala do zábavního parku do Plohnu a druhý
den si po prožité zábavě odpočinuli v bazénu
ve Františkových Lázních. Třída 8. B se vypravila
na prohlídku krás Bečova nad Teplou. No a naši
sedmáci se nejprve bavili v ZOO v Chomutově
a druhý den se kochali krásami našeho krajského
města.
Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Husova ulice
Hledáme

Přijmeme učitele(ku) s kvalifikací dle zákona
č.563/2004Sb. pro výuku Čj, Aj, Nj, 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.

V sobotu 20.5.2017 se v areálu ČSOP Chodov
uskutečnilo krajské kolo přírodovědné soutěže
Zlatý list. Naši školu reprezentovalo družstvo
mladších žáků ve složení Eliška Mečířová, Karin
Kӓmpfová, Kateřina Vaňková, Roman Šarišský,
Pavel Staněk a Aleš Ořechovský.
Prověřili si své znalosti na 10 stanovištích: botanika, ornitologie, geologie, mykologie, myslivost,
dendrologie, zoologie, entomologie, meteorologie a práce pro přírodu.
Přestože to byla jejich první účast v této soutěži, dokázali ji hned vyhrát, a to s velkým náskokem 8,5 bodu.
Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za
výbornou reprezentaci naší školy. Také děkujeme
p. uč. Mgr. Kateřině Grycové za vzornou přípravu
žáků do soutěže.

Školy v přírodě

Ve dnech 5. – 9. 6. 2017 si užila svou první
školu v přírodě na Bublavě třída 2.A. Vše vyšlo
– výlet do Kraslic, turistika, návštěva záchranné
stanice DROSERA, beseda s horskou službou
s předvedením techniky i očekávané první diskotéky.
Také prvňáčci z 1.A vyrazili na svou první
„školandu“ na Bublavu. Nemohli se dočkat. Počasí se vydařilo, děti byly skvělé, a tak týden
uběhl jako voda. Nezbývá než se těšit na příští
školní rok.
Tímto bych chtěla poděkovat rodičům
a drobným sponzorům za dárečky, sladkosti
a upomínkové předměty, které byly pro děti
vítanou odměnou.

Pronájem

Nabízíme k pronájmu místnost v bývalé školní družině (vhodná jako zkušebna).

14

Zprávy z města

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). Další informace o životě na naší
škole najdete na stránkách www.zs3chodov.cz

Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ Nejdecká ulice
Pasování na školáky

Celý školní rok jsme s přípravnou třídou navštěvovali městskou knihovnu a těšili se i na
poslední červnovou návštěvu. Přivítala nás paní
knihovnice, převlečená za královnu. Přivedla nás
do svého království, kde jsme plnili úkoly. Poznávali jsme čísla, chytali písmenkové rybičky, připravovali si tašku do školy. A protože jsme všechny
úkoly splnili, pasovala nás „královna“ na školáky.
Bylo nám moc líto, že už to byla poslední návštěva knihovny, ale slíbili jsme paní knihovnici, že se
sejdeme v příštím školním roce už jako školáci.

Bohumila Miltová, PřT, třídní učitelka

Krajské sportovní turnaje

Blíží se konec školního roku a všichni se těšíme na prázdniny. Letošní školní rok jsme si užili,
ale také nás hodně potrápil. S jeho koncem jsou
spojené různé výlety, exkurze a sportovní soutěže. Byli jsme hodně zvědaví, zda se i letos budou
konat krajské soutěže v malé kopané a ve vybíjené. Neustále jsme se ptali našich učitelů, jestli
už vědí, kdy pojedeme. Měsíce jsme usilovně
trénovali. Dívky hrály vybíjenou proti chlapcům,
aby získaly potřebné dovednosti a rychlost. Naše
úsilí se vyplatilo.
Nakonec jsme se dočkali a 13. června jsme se
vydali do Karlových Varů.
Sestavili jsme dvě družstva chlapců na fotbal
a jedno družstvo dívek na vybíjenou. Bojovali
jsme jako lvi a lvice a nakonec přivezli 3 poháry.

Chlapci vyhráli turnaj starších žáků v malé kopané, družstvo mladších žáků se umístilo ve své
kategorii na 2. místě stejně jako děvčata.
Všem žákům, kteří vzorně reprezentovali naší
školu, patří veliká pochvala, ale nesmíme zapomenout ani na ty, kteří pomáhali a dělali sparingpartnery při tréninku.
VI. třída

Zprávy z města

Hasiči bojovali o pohár
starosty Chodova
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Gymnázium & SOŠ Chodov
Maturitní vysvědčení

Za přítomnosti pana starosty, ředitelky školy
a svých blízkých převzali z rukou třídní učitelky
maturitní vysvědčení naši letošní absolventi.
Kromě studentské hymny zazněly též proslovy,
které nešetřily slovy díků a povzbuzením do dalších studijních let, která naše absolventy čekají.
Ještě jednou všem moc gratulujeme k úspěšnému vykonání maturitní zkoušky a přejeme
krásné, pro některé již poslední prázdniny.

První víkend v červnu proběhla v Chodově tradiční soutěž v požárním sportu O pohár starosty města Chodova. V
sobotu soutěžila družstva mužů, žen a mládeže a v neděli pak družstva starších žáků, mladších žáků a přípravky.
Výsledky a více informací naleznete na www.sdhchodov.cz.
|Text: Jiří Kot, foto: Martin Polák

Zahájení školního roku

Školní rok 2017/2018 bude zahájen dne 4. 9.
2017 v 8:00 v kmenových třídách.
Pro žáky prvního ročníku osmiletého gymnázia proběhne zahájení v 9:00 v prostorách auly
školy.
Srdečně zveme všechny rodiče našich nových
primánů.
Bc. Jitka Čmoková

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn událostí jednotky PO

V květnu zasahovali celkem u 10 událostí.
Z toho byly tři lesní požáry (Lesní ulice v Chodově, les v Křemenité, les u Louček). Jednotka
zasahovala u dvou dopravních nehod osobních vozidel, na křižovatce ve Staré Chodovské
a v Nejdecké ulici. Vše „odnesly“ jen plechy a nehody si nevyžádaly žádné zranění.
Dvakrát byl nouzově otevřen byt z důvodu
nebezpečí z prodlení, které bylo včasným zása-

hem vyloučeno (ul. Hlavní, Konečná). Jednotka
pomohla občanovi v indispozici při vystoupení
z osobního vozidla, další osoba byla zachráněna, na žádost posádky zdravotnické záchranné
služby, při výpomoci transportu zraněné osoby
do sanity ve Vintířově. Jednou byl zaznamenán
planý poplach při hlášeném požáru lesa u Vřesové. Proběhl plánovaný výcvik na téma dálkové
dopravy vody z „Račího“ rybníka. Nechyběl „tradičně opožděný“ Velikonoční turnaj MZS v malé
kopané. Celkem čtyři týmy se utkaly systémem
každý s každým. První místo obsadili chodovští
hasiči, druhé místo patřilo chodovskému policejnímu týmu „A“, třetí byli velmi veselí policisté „C“
a čtvrté místo patřilo policejnímu týmu „B“. Další
informace o činnosti včetně fotogalerie najdete
na webu www.sdhchodov.cz.

Informace SDH

Květen byl opět plný akcí i soutěží. V průběhu
května pokračovala celoroční preventivně-výchovná činnost zaměřená na studenty chodovské
střední odborné školy ekonomické a gymnázia.
Ke konci května proběhly hned čtyři akce zaměřené na děti k oslavám Dne dětí, kde na závěr

nechyběla hasičská pěna. Dětský den s koňmi
v Boučí, Den dětí v Božičanech, ve Staré Chodovské na psím cvičišti a ve Vintířově. V květnu
nezahálela ani soutěžní činnost, zejména mládeže. Další ligové body z Útviny patřily za druhé místo starším žákům a za třetí místo mladším
žákům.
Květnovým vrcholem bylo zasloužené vítězství
v kategorii mladších žáků v okresním kole celoroční HRY PLAMEN mládeže ročníku 2016-2017.
Starší žáci dosáhli na celkové třetí místo. Závěrečné kolo se konalo v Kynšperku, kde také proběhlo i závěrečné vyhodnocení. Obě chodovská
družstva díky těmto výsledkům postoupila do
kola krajského. Hasiči nechyběli ani na vzpomínkové akci a slavnostním aktu u Památníku obětem válek, kde si připomněli květnové události
z konce druhé světové války, které se odehrály před dvaasedmdesáti lety. Někteří sportovci
z řad členů sboru, včetně starosty města Chodova, se zúčastnili velmi povedené benefiční akce
s názvem „SPOLEČNĚ K CÍLI“. Zde v rámci více
než desetikilometrového běhu podpořili Nadační fond „Šance onkoláčkům“. Tuto zdařilou akci
pořádali dobrovolní hasiči z Ostrova společně
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s profesionály z Karlových Varů, Toužimi, Čepro
Hájek. Koncem května chodovské hasiče navštívila nově zvolená hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová a krátce pohovořila
s velitelem jednotky na téma finanční podpory

Družstvo mládeže, Útvina, 8. května 2017.

dobrovolných hasičů.
Závěrem děkujeme všem členům sboru, vedoucím kolektivu mládeže, členům zásahové
jednotky za náročnou zásahovou činnost. Všem
obyvatelům přejeme slunečné a hlavně bezpečné prázdniny.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Městská policie Chodov

Perličky z činnosti MP Chodov

V netradiční podívanou se změnil služební
zákrok hlídky po telefonickém oznámení občana, že na stadionu Spartaku ve třetí dráze trénuje
sprinty srnka. Na sportoviště se dostala neznámo
kudy a nyní neví, kudy z toho neznáma ven. Na
pomoc si strážníci přinesli odchytovou síť a toto
zajímavé safari sdružení začalo srnku obkličovat
a tlačit ve směru otevřené branky. Srna po chvíli
pochopila, že má následovat volná disciplína –
přespolní běh, a vytratila se do luk a polí.
V noční můru se občas může zvrhnout krásný, vroucí sen, obstarat si do panelového bytu
psa. Jeden takový, zhmotnělý, v panelovém
domě v ul. U Koupaliště spolehlivě likvidoval
šanci na klidný spánek nejen svým majitelům, ale
i sousedům až do nejvyššího patra. Nevraživost
sousedů se poté začala projevovat nejen vůči
majitelům psa, ale i vůči psu samotnému. Vstupní dveře do bytu majitelům psa někdo postupně
pomaloval barvou s hanlivými nápisy a před rohožku u vstupních dveří rodiny se psím miláčkem
někdo rozházel drobné střepy. Majitelé nakonec
psa odvezli ke svým příbuzným na vesnici, ale
sousedské vztahy se již nenarovnaly.
Neradostné vrásky přidělal policistům a strážníkům nový, tzv. „Protikuřácký zákon“ s ustanovením o zákazu kouření i v barech a provozovnách,

kde se nepodává jídlo. V těchto barech se spíše
jen konzumuje alkohol a nyní kuřáci postávají
v hloučcích během nočního klábosení před provozovnami a ruší noční klid. Před barem Mikeš
v ul. ČSM si dokonce hosté vyndali ven o páteční
noci stolek a celé osazenstvo pokuřovalo a popíjelo mimo podnik. Bohužel hned v jejich blízkosti
je několik bytových jednotek, kde bylo rázem po
spaní. Situaci musela přijet řešit přivolaná hlídka.
V nouzi poznáš přítele, se říká. Do dost ošemetné situace se dostal muž zdravotně postižený
úplnou slepotou, který se vydal se svou známou,
jako asistenčním doprovodem, do Chodova ze
Staré Role na návštěvu k příbuzným, kde se i trochu slavilo za asistence alkoholických nápojů.
Nálada gradovala a hladina alkoholu stoupala.
Když se však postižený muž zvedl k odchodu,
neboť mu zazvonilo upozornění, že mu již pojede autobus domů, zjistil, že nikdo kolem něj,
včetně jeho asistenčního doprovodu, není pod
vlivem alkoholu schopen přímé chůze, natož
ještě někoho zodpovědně doprovázet. Nastala
panika, jak tuto situaci vyřešit, a v nouzi nejvyšší
se tento muž obrátil na služebnu městské policie se žádostí o pomoc. Struktura asistenčního
doprovodu se tedy diametrálně změnila a muže
do místa jeho bydliště přivezla policejní hlídka
služebním vozem.

Přichází letní sezóna

A je tu letní sezóna, otevírají se restaurační
předzahrádky. Důrazně žádáme provozovatele
všech restauračních zařízení, aby pečlivě zvažovali, v jaké míře a komu podávají alkoholické
nápoje a při pořádání svých hudebních produkcí
nezapomněli na pravidlo o zachování nočního
klidu. Kuřáky trávící čas nočním klábosením před
restauracemi prosíme o ztišení svých hlasových
projevů.
Přichází opět období dovolených a my přejeme všem co nejvydatnější odpočinek od pracovního stresu a vypětí, ale zároveň varujeme před
nástupem zlodějů, kteří se specializují na letní
bytové krádeže. Dodržujte pravidla bezpečného zajištění svého majetku při odjezdu na delší
dovolenou.
Zabezpečte pravidelné vybírání své poštovní schránky. Zajistěte si řádně uzávěr vody před
způsobením případných škod na majetku. Dohlížejte na své děti ať již v blízkosti bazénů, vodních ploch, tak u silnic a při volnočasových aktivitách.
Šťastný návrat všem.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Historie

Mumie z krypty čeká CT
vyšetření v nemocnici

Otevírání hrobky v chodovském kostele svatého Vavřince. 

Uprostřed kostela svatého Vavřince je v kostelní uličce rozměrná kamenná deska, na
které je erb pánů z Plankenheimu. Pod touto
žulovou deskou bychom našli krátké a strmé schodiště vedoucí do rozlehlé podzemní
krypty, která prakticky odpovídá svými rozměry šířce kostela.
Zatímco dříve byla krypta snadno přístupná,
a i to je koneckonců důvod nesmírně špatného
stavu, ve kterém se nachází, dnes je vstup do ní
znemožněn.
Výstavba kostelní krypty, která měla sloužit
jako místo posledního odpočinku tehdejších majitelů Chodova, pánů z Plankenheimu, byla naplánována již společně se stavbou kostela v roce
1725. Kdy přesně byla výstavba hrobky zahájena,
bohužel nevíme. Je ale jisté, že byla stavěna ve
velkém spěchu. Stavitel kostela, rytíř Franz Flamin
z Plankenheimu, se totiž na počátku roku 1733
těžce roznemohl a bylo jasné, že jeho odchod
z tohoto světa je jen otázkou času. Hrobku se
podařilo dokončit 4. května 1733 a o tři dny později rytíř z Plankenheimu skonal. Devátého května byl do hrobky pohřben jako první ze svého
rodu, ačkoliv kostel tehdy ještě nebyl ani dosta-
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|Foto: Martin Polák

věn, ani vysvěcen.
O necelý rok později – 23. ledna 1734 – byly
do krypty přeneseny ostatky jeho nejbližších příbuzných. Můžeme předpokládat, že původně
byly uloženy v loketském kostele svatého Václava, neboť není pravděpodobné, že by vlastní
hrobku měl starý chodovský kostelík. Na svátek
Zasnoubení Panny Marie bylo podle farní kroniky do krypty nově uloženo celkem devět rakví.
Šlo o ostatky Jana Viléma z Plankenheimu (1624–
1710), jeho ženy Uršuly Barbory rozené von Doboneck a jejich sedmi v dětském věku zemřelých
dětí – tedy sourozenců Franze Flamina.
Ačkoliv smrtí Franze Flamina vymřela chodovská větev pánů z Plankenheimu po meči, neznamenalo to úplný konec se šlechtickými pohřby do
rodinné hrobky. Jedna z jeho dcer, Marie Anna,
se totiž provdala za rytíře Brauna z Braunsdorfu,
jehož rodina pak vlastnila až do konce 18. století
Horní Chodov, kde obývali tamní zámek. Proto
byla krypta v následujících desetiletích využívána
touto rodinou. Svědčí nám o tom letopočty na
některých, především dětských rakvích.
Pravděpodobně jedním z posledních pohřbených, a jediným, který neměl „modrou“ krev, se
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Do klubovny, na hřiště pojď s DDM Bludiště
Nabídka ZÚ pro školní rok 2017/2018

Vnitřek krypty s mumifikovanými ostatky. 

v roce 1761 stal místní farář a děkan Wenzl Spitzl. Stalo se tak jen několik málo let předtím,
než Marie Terezie zakázala z hygienických důvodů pohřbívání do kostelních krypt a hrobek.
Farář Spitzl byl pohřben stranou od ostatních
v levé části hrobky, což dosvědčují ještě i fotografie ze 30. let 20. století, kde je vidět jeho zachované mumifikované tělo s odznaky kněžské
hodnosti (štolou kolem krku).
Mumifikace proběhla přirozenou cestou
i u několika dalších zemřelých – hrobka je totiž
velmi suchá a má přirozené odvětrávání, což
zabránilo rozkladu a vedlo k vysušení těl.
Následující staletí se krypta k pohřbívání nevyužívala a nedocházelo k žádným zásadním
zásahům do její podoby. Pouze v době první
republiky byly opraveny trhliny ve zdech a došlo k výmalbě vápnem.
Bohužel, negativně se na hrobce podepsala
druhá polovina 20. století. Hrobka byla hned
po druhé světové válce vykradena a zloděj
ve snaze nalézt cennosti u zemřelých násilím
otevřel všechny rakve a vyházel některé kosterní pozůstatky. V následujících desetiletích
se krypta několikrát stala cílem vandalů, což se

|Foto: Martin Polák

stalo osudným pro mumifikované ostatky faráře
Spitzla. Do té doby zachované tělo bylo zničeno a rozházeno po celém prostoru.
V červenci tohoto roku se hrobka poprvé
za dlouhá staletí dočká vědeckého zkoumání.
Na několik týdnů proto bude otevřena, aby
byl umožněn přístup archeologům, antropologům a patologům, kteří provedou důkladný
průzkum všech tělesných pozůstatků, ale třeba i barokních rakví. Všechny ostatky budou
vyneseny z krypty a podrobeny odborným
vyšetřením. Mumifikovaní jedinci budou převezeni k CT vyšetření do karlovarské nemocnice
a doufáme také, že se nám podaří identifikovat ostatky zakladatele kostela Franze Flamina
z Plankenheimu. S trochou štěstí bychom totiž
podle jeho lebky mohli rekonstruovat jeho ideální podobu.
Hlavním cílem prací je ale uvedení hrobky do
důstojného stavu. Po skončení průzkumu proto
budou ostatky uloženy do nových rakví a hrobka bude na další desetiletí uzavřena. Aby mohli
páni z Plankenheimu a Braunsdorfu odpočívat
konečně v pokoji, který jim náleží.

Miloš Bělohlávek, městský historik

Astronomie (10 – 15 let, úvod do astronomie, sluneční soustava, souhvězdí, kosmonautika, …)
Rybáři (od 8 let; všechny dovednosti a vědomosti potřebné k získání rybářského povolení)
Pohybové hry 1 (od 4 let; forma zábavných soutěží a her)
Pohybové hry 2 - atletika (předškoláci; forma soutěží, her, běhy, hody, skoky)
Pohybové hry 3 - atletika (1.+2. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj)
Pohybové hry 4 - (3.+4. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)
Atletika 1 (5.-6. třída; atletická příprava + závody, soustředění)
Atletika 2 a 3 (od 7. třídy; atletická příprava + závody, soustředění)
Stolní tenis (od 8 let)
Tenis 1 (od 7 let)
Tenis 2 (od předškoláků) – není nábor
Volejbal – přípravka 1 (předškoláci + 1. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – přípravka 2 (2.-3. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – přípravka 3 (4.-5. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal - ml.žákyně - (6.- 7. třída)
Volejbal - st. žákyně
Volejbal – kadetky + juniorky
Fotbal - elévové (ročníky 2010 a 2011)
Fotbal - přípravka (ročníky 2007 až 2009)
Fotbal - žáci (ročníky 2003 až 2006)
Fotbal - dorost (ročníky 1999 až 2002)
Cyklistika (od 9 let; silniční i terénní cyklistika, atletická příprava, sauna, míčové hry, posilovna)
Karate 1+2 (od 5 let)
Florbal - žáci (ročník 2006 a starší)
Florbal - elévové (všichni 2007 – 2008 a dívky 2006)
Florbal - přípravka (všichni 2009 - 2010 a dívky 2008)
Florbal - dívky (ročníky 2000 – 2007)
Samurai Fight Club 1+2 (od 5 let; kontaktní karate)
Digi foto (od 12 let; základy práce s fotoaparátem, úprava fotografií, výjezdy za focením)
Rokenrol 7 – 10 let
Dívčí klub (od 5.třídy; výtvarné a dekorační práce s různými materiály)
Šikovné ruce (1.- 4. třída; výtvarné a dekorační práce s různým materiálem)
Keramika (od 8 let, i dospělí)
Ochránci přírody - Ještěrky (od 1.třídy; ochrana a poznávání přírody, výlety, exkurze, výjezdy)
Rytmus 1-3 (od 6 do 99 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Anglický jazyk (od 1. třídy; nové i pokračovací kurzy)
Pilates (kurzy pro dospělé)
Šachy 1+2 (2011 a st.)
Dětská jóga 1 (4-8 let) – není nábor
Dětská jóga 2 (od 1.třídy)
Historický šerm (od 6 let) – nábor konkurzem
Logopedie (5-10 let)
Sportovní gymnastika – není nábor
One Crew (10-20 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Cvičení rodičů s dětmi – dopolední hrátky v tělocvičně a klubovně DDM
Přihlášky je možno vyzvednout: v kanceláři DDM od 1. 9. 2017 v době 10-16, kdykoliv na
http://www.ddmchodov.cz . Telefon: 352 352 280-1, mobil: 731 151 827.
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Kino Malá scéna Chodov

1.-2. 7. (so-ne) 15 h ve 2D, 1. 7. 17 h ve 3D
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 mluveno. Vstupné 150/130 Kč

1.-2. 7. (so-ne) 19.30 h
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D /151/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
2. 7. (ne) 17 h ve 2D, 3. 7. (po) 19.30 h ve 3D
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA /120/
Dobrodružné / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
3. 7. (po) 17 h
AUTA 3 3D /100/
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.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč
5. 7. (st) 17 h ve 2D, 19.30 h ve 3D,
3.-4. 8. (čt-pá) 19.30 h, 5.-6. 8. (so-ne) 17 h 2D
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

4. 8. (pá) 17 h ve 2D, 5.-6. 8. (so-ne) 19.30 h 3D
18. 8. (pá) 19.30 h
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč (2D)

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

4. 7. (út) v 19.30 h - projekce MFF K. Vary 2017, 23. 8. (st) 19.30 h

OKLAMANÝ /94/
Premiéra / Drama / USA

Dusno až k zalknutí. Tak lze nejlépe charakterizovat atmosféru v izolované dívčí internátní škole,
kde se znenadání objeví muž. Jediný široko daleko. Oscarová režisérka Sofia Coppola (Ztraceno v
překladu) natočila film plný zničujících emocí, které roznítily chtíč, vášeň a láska.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 80 Kč (4. 7.), 115 Kč (23. 8.)
10.-11. 8. (čt-pá) 17 h, 12.-13. 8. (so-ne) 15 h 2D, 19. 8. (so) 17 h ve 3D

EMOJI VE FILMU 3D /90/

Premiéra / Animovaná komedie / USA

Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro
textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se
jednou dostanou do zprávy.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné  150/130 Kč
31. 8. (čt) 17 h

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D /85/
Premiéra / Animovaná komedie / ČR

Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase
jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět
skrytý před zraky návštěvníků.

Přístupné. Vstupné 150/130 Kč
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4. 7. (út) v 19.30 h - projekce MFF K. Vary 2017
OKLAMANÝ /94/
Premiéra / Drama / USA

Dusno až k zalknutí. Tak lze nejlépe charakterizovat atmosféru v izolované dívčí internátní škole, kde se znenadání objeví
muž. Jediný široko daleko. Oscarová režisérka Sofia Coppola
(Ztraceno v překladu) natočila film plný zničujících emocí,
které roznítily chtíč, vášeň a láska. Ve snímku excelují Colin
Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst a Elle Fanning.

4. 8. (pá) 17 h ve 2D, 5.-6. 8. (so-ne) 19.30 h 3D
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 3D /137/
Premiéra / Akční dobrodružné sci-fi / Francie

Valerian a Laureline jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají na
starost udržovat pořádek v lidských vesmírných teritoriích.
Ve své práci patří k absolutní špičce. Na rozkaz velitele se
oba vydávají na misi do intergalaktické stanice Alfa…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120/140 Kč

5.-6. (so-ne) 15 h
LETÍME /85/
Premiéra / Animovaná komedie / Něm., Belgie

Richard je vrabec. A všichni to vědí. Všichni kromě Richarda. Malý ptačí sirotek vyrůstá v čapí rodině a je přesvědčený, že se narodil jako čáp.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

7. 8. (po) 19.30 h
MUMIE 3D /115/
Akční, dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
8. 8. (út) 19.30 h
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D /151/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč
9. 8. (st) 19.30 h
WONDER WOMAN 3D /141/
Akční, fantasy / USA

Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna
Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou
bojovnici.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 80 Kč

10.-11. 8. (čt-pá) 17 h, 12.-13. 8. (so-ne) 15 h 2D
EMOJI VE FILMU 3D /90/
Premiéra / Animovaná komedie / USA

5. 7. (st) 17 h ve 2D, 19.30 h ve 3D
SPIDER-MAN: HOMECOMING 3D/133/
Premiéra / Dobr. fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130/110 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

DOVOLENÁ 6. - 31. 7. 2017

1.-2. 8. (út-st) 19.30 h
VÁLKA O PLANETU OPIC 3D /143/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč

Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se
ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy.

10.-11. 8. (čt-pá) 19.30 h
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI /115/
Premiéra / Akční mysteriózní thriller / USA

Agentka MI6 Lorraine Broughton (Charlize Theron) je vyslána
během studené války do Berlína, aby vyšetřila vraždu kolegy.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

3. 8. (čt) 17 h
JÁ PADOUCH 3 2D /98/
Animovaný, rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

12. 8. (so) 17 h
AUTA 3 3D /109/
Animovaný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

3.-4. 8. (čt-pá) 19.30 h, 5.-6. 8. (so-ne) 17 h 2D
SPIDER-MAN: HOMECOMING 3D /133/
Premiéra / Dobr. fantasy / USA

12.-14. 8. (so-po) 19.30 h
TEMNÁ VĚŽ /120/
Premiéra / Dobrodružné akční fantasy / USA

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105/130 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Peter, nadšený ze svých zážitků s Avengers, se vrací domů,
kde žije se svou tetou May (Marisa Tomei) pod bedlivým
dohledem svého nového učitele Tonyho Starka (Robert
Downey Jr.). Peter se snaží vrátit ke svému běžnému životu.

Roland Deschain, poslední z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu s Walterem O‘Dimem, známým též jako Muž v černém,
a je odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže, která
svou existencí drží pohromadě celý vesmír.
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13. 8. (ne) 17 h
PIRÁTI Z KARIBIKU 3D /120/
Dobrodružné / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

20. 8. (ne) 17 h
SPIDER-MAN: HOMECOMING 3D /133/
Premiéra / Dobr. fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

26. 8. (so) 15 h
JÁ PADOUCH 3 2D /98/
Animovaný, rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstup120/100 Kč

15. 8. (út) 19.30 h
SMRTIHLAV /119/
Historický, válečný / Fr, USA, VB

21. 8. (po) 19.30 h
DUNKERK /107/
Premiéra / Akční, historický / USA, Francie

26.-27. 8. (so-ne) 19.30 h
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME /92/
Premiéra / Komedie / Francie

Nový zahraniční film s účastí hollywoodských hvězd, který se
věnuje velkému českému příběhu – atentátu na Heydricha.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč
16. 8. (st) 19.30 h
POBŘEŽNÍ HLÍDKA /119/
Akční komedie / USA

Mitch (Dwayne Johnson) je chlap jako hora se silným
morálním kompasem a stoprocentním zápalem pro práci
vodního záchranáře.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

17. 8. (čt) 17 h
JÁ PADOUCH 3 3D /98/
Animovaný, rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstup 130/110 Kč
17. 8. (čt) a 20. 8. (ne) 19.30 h
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA /109/
Premiéra / Horor / USA

Výrobce panenek se svou manželkou přijmou několik let
po tragické smrti jejich dcerky do svého domu řádovou
sestru a několik dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlouho se stanou terčem aktivit Annabelle.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
18. 8. (pá) 17 h, 19. 8. (so) 15 h
MAXINOŽKA /91/
Premiéra / Animovaný / Francie

Válečné drama Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických
vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
22. 8. (út) 19.30 h
KŘIŽÁČEK /90/
Premiéra / Drama / ČR

Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka (Karel Roden), se
jednoho letního dne obléká do dětského brnění a utíká z
domova v touze dosáhnout Svaté země. Zoufalý otec se
vydává po stopách zmizelého synka.

Přístupné. Vstupné 105 Kč

23. 8. (st) 19.30 h
OKLAMANÝ /94/
Premiéra / Drama / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
24. 8. (čt) 17 h
PO STRNIŠTI BOS
Premiéra / Válečné drama / ČR

Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu
Obecná škola. Nyní jsme však v protektorátu, kdy je rodina
osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Městečko, kde chlapec dosud trávil jen
prázdniny, se nyní stává jeho domovem.

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu,
aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného tatínka, jen aby
zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž!

19. 8. (so) 19.30 h
HOLKY NA TAHU /97/
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.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč
20. 8. (ne) 15 h
AUTA 3 /109/
Animovaný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
27. 8. (ne) 17 h, 28. 8. (po) 19.30h
PO STRNIŠTI BOS
Premiéra / Válečné drama / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
29.-30. 8. (út-st) 19.30 h
BABY DRIVER /115/
Premiéra / Akční thriller / USA

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
25.-26. 8. (pá-so) 17 h, 27. 8. (ne) 15 h
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Premiéra / Animovaný / USA, Kanada

Veverčák Bručoun musí se svými přáteli zabránit starostovi
Oakton City zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě
pochybného zábavního parku.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

Willi Huttig (1909 - 2001) pocházel z rodiny fotografa Wenzla
Fritsche, který založil v Chodově první fotoateliér již v roce
1884. Ve dvacátých a třicátých letech patřil mezi fotografické
špičky našeho regionu a v této době také vyhrál několik desítek národních i mezinárodních fotografických soutěží. Kromě
našeho regionu se jeho celoživotní vášní staly Alpy a byly to
většinou právě horské fotografie, co mu přineslo věhlas. Po
druhé světové válce začal pracovat pro americkou armádu a
společně s ní také v roce 1945 Chodov opustil. Svůj nový domov našel v bavorském Starnbergu, kde se nadále věnoval
alpinistice a stal se uznávaným portrétistou. Až do své smrti
se pravidelně účastnil setkání chodovských Němců a na svůj
domov v Chodově nikdy nezapomněl.
Úvodní slovo: Patrik Pizinger, hudební doprovod: Jazzové
trio Jana Horycha. Výstava potrvá do 1. 9. 2017.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 14-17 h a neděle 13-17 h

31. 8. (čt) 17 h
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D /85/
Premiéra / Animovaná komedie / ČR

Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však
hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea, kde
objeví svět skrytý před zraky návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč
k jeho záchraně.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Barry Seal je znuděný dopravní pilot, kterému potřebnou životní
energii dodá spolupráce s CIA. Barry pro ni z letadla mapuje
oblasti, do kterých se úřady jen tak snadno nedostanou.

12. 8. (so) 15 h
Vernisáž výstavy Willi Huttig - chodovský
fotograf

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Nejlepší bodyguard na světě dostane nového klienta, nájemného vraha, který musí svědčit u Mezinárodního soudního dvora.

24.-25. 8. (čt-pá) 19.30 h
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Premiéra / Krimi thriller / USA

Galerie u Vavřince

Talentovaný mladý řidič (Ansel Elgort), který zajišťuje zločincům únik z místa činu, je ve své práci tím nejlepším z
oboru i díky hudbě, kterou si během ní pouští.

31. 8. (čt) 19.30 h
ZABIJÁK & BODYGUARD /111/
Premiéra / Akční komedie / USA

18. 8. (pá) 19.30 h
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 3D /137/
Akční dobrodružné sci-fi / Francie
Přístupné, česky mluveno. Vstup 140 Kč
19. 8. (so) 17 h
EMOJI VE FILMU 3D /90/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstup 150/130 Kč

Christian Clavier jako Jean-Etienne Fougerole, který je velice respektovanou osobností francouzské literární scény. V
přímém přenosu vzdoruje silné kritice ze strany přítomného oponenta, který jej napadá. A tak Jean-Etienne veřejně
vyzve jakoukoliv romskou rodinu k společnému soužití u
nich doma.

Přístupné. Vstupné 150/130 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
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KASS Chodov
4. 7. (út)
Předpremiéra filmu Oklamaný z MFF K. Vary
kino Malá scéna
4. 7. (út) 9-17 h
Prodejní akce společenských oděvů
společenský sál
25.-26. 7. (út-st) 9-17 h
Prodejní trhy
společenský sál
12.-13. 8. (so-ne)
Vavřinecká pouť
Staroměstská ulice

Městská galerie v DDM Bludiště
4. 9. (po) 16 h
Vernisáž výstavy „50 let DDM a 30 let taneční
skupiny Rytmus
Výstava potrvá do 29. 9. 2017.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9-12 a 14-17 h

ZUŠ Chodov
4. 9. (po) 9-12 a 13-16.30 h
Zahájení školního roku 2017/2018
kostel sv. Vavřince
Přijímací řízení nových žáků

hudební obor: 5. a 6. 9. 2017
výtvarný obor: 5. a 6. 9. 2017
taneční obor: 4. 9., 6. a 7. 9. 2017
literárně dramatický obor: 7. 9. 2017

Městská knihovna Chodov
Pohádky v parku

12. července od 10.00 O vznešené ježibabě
26. července od 10.00 Křemílek a Vochomůrka
2. srpna od 10.00 Včelí medvídci
9. srpna od 10.00 O Karkulákovi
16. srpna od 10.00 Ferda Mravenec
23. srpna od 10.00 O Sněhurce
30. srpna od 10.00 O pejskovi a kočičce
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Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.
Přehled stanovišť kontejnerů na objemný odpad – Chodov – 2. pololetí 2017

1. kontejner:
Nejdecká (u č.p. 452)
Čapkova (u VS 14)
Karlovarská (u Základní školy)
9. května, Jiráskova (u VS 12)
Jiráskova (u VS 13)
Husova (u VS 21)
Poděbradova (u č.p.701)

19.
26.
3.
10.
17.
24.
31.

6. - 26.
6. - 3.
7. - 10.
7. - 17.
7. - 24.
7. - 31.
7. - 7.

6.
7.
7.
7.
7.
7.
8.

7.
14.
21.
28.
4.
11.
18.

8. - 14.
8. - 21.
8. - 28.
8. - 4.
9. - 11.
9. - 18.
9. - 25.

8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.

25. 9. - 2.10.
2.10. - 9.10.
9.10. - 16.10.
16.10. - 23.10.
23.10. - 30.10.
30.10. - 6.11.
6.11. - 13.11.

13.11. - 20.11.
20.11. - 27.11.
27.11. - 4.12.
4.12. - 11.12.
11.12. - 18.12.
18.12. - 25.12.
25.12. - 31.12.

19.
26.
3.
10.
17.
24.
31.

6. - 26.
6. - 3.
7. - 10.
7. - 17.
7. - 24.
7. - 31.
7. - 7.

6.
7.
7.
7.
7.
7.
8.

7.
14.
21.
28.
4.
11.
18.

8. - 14.
8. - 21.
8. - 28.
8. - 4.
9. - 11.
9. - 18.
9. - 25.

8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.

25. 9. - 2.10.
2.10. - 9.10.
9.10. - 16.10.
16.10. - 23.10.
23.10. - 30.10.
30.10. - 6.11.
6.11. - 13.11.

13.11. - 20.11.
20.11. - 27.11.
27.11. - 4.12.
4.12. - 11.12.
11.12. - 18.12.
18.12. - 25.12.
25.12. - 31.12.

19.
26.
3.
10.
17.
24.
31.

6. - 26.
6. - 3.
7. - 10.
7. - 17.
7. - 24.
7. - 31.
7. - 7.

6.
7.
7.
7.
7.
7.
8.

7.
14.
21.
28.
4.
11.
18.

8. - 14.
8. - 21.
8. - 28.
8. - 4.
9. - 11.
9. - 18.
9. - 25.

8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.

25. 9. - 2.10.
2.10. - 9.10.
9.10. - 16.10.
16.10. - 23.10.
23.10. - 30.10.
30.10. - 6.11.
6.11. - 13.11.

13.11. - 20.11.
20.11. - 27.11.
27.11. - 4.12.
4.12. - 11.12.
11.12. - 18.12.
18.12. - 25.12.
25.12. - 31.12.

19.
26.
3.
10.
17.
24.
31.

6. - 26.
6. - 3.
7. - 10.
7. - 17.
7. - 24.
7. - 31.
7. - 7.

6.
7.
7.
7.
7.
7.
8.

7.
14.
21.
28.
4.
11.
18.

8. - 14.
8. - 21.
8. - 28.
8. - 4.
9. - 11.
9. - 18.
9. - 25.

8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.

25. 9. - 2.10.
2.10. - 9.10.
9.10. - 16.10.
16.10. - 23.10.
23.10. - 30.10.
30.10. - 6.11.
6.11. - 13.11.

13.11. - 20.11.
20.11. - 27.11.
27.11. - 4.12.
4.12. - 11.12.
11.12. - 18.12.
18.12. - 25.12.
25.12. - 31.12.

2. kontejner:

Sport
8.-9. 7. (so-ne)
Krajské přebory II. kolo
beach areál BVC Chodov
12. 7. (st) sraz 9 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Okolo Bílé vody

15. 7. (so) 8.30 h
Chodov Open

Tenisový turnaj neregistrovaných hráčů.

tenisové kurty
TJ Batesta Chodov

19. 7. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary, cca 10 km

22.-23. 7. (so-ne)
Mistrovství ČR Chodov 2017
beach areál BVC Chodov
23. 7. (ne) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Lipová u Chebu, Železná hůrka, cca 12 km

26. 7. (st) sraz 7.45 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Bečov nad Teplou, botanická zahrada, cca 12 km

2. 8. (st) sraz 9 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Bílá voda, Nejdek, cca 15 km

5.-6. 8. (so-ne)
22. ročník Lážo plážo Open Chodov 2017
beach areál BVC Chodov
9. 8. (st) sraz 7.45 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Jáchymov, naučné stezky, cca 12 km

16. 8. (st) sraz 9.30 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Tatrovice, přehrada, cca 10 km

23. 8. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary, cca 10 km

26. 8. (so) 17 h
Chodovská vlečka

Běžecký závod pro širokou veřejnost.
Info na www.behychodo.cz

Bílá voda

30. 8. (st) sraz 9 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Loket, cca 15 km

Tovární (za č.p. 721-724)
Nádražní (u železničního přejezdu)
Palackého (za 5. MŠ)
Luční (na parkovišti)
U Porcelánky (parkoviště u č.p. 852)
Hrnčířská
ČSO (na parkovišti)

3. kontejner:
U Koupaliště (u 6. MŠ)
Příční
Lesní
Revoluční
Obránců míru (u č.p. 671)
Nerudova
Zahradní

4. kontejner:
osada Chranišov (u zastávky)
garáže Horní
Stará Chodovská (u požární nádrže)
garáže Tovární
garáže Okružní
Stará Chodovská (u č.p. 52)
garáže Vančurova

Přemístění vždy v pondělí, odvoz 2 x týdně (pondělí, čtvrtek). Kontejnery jsou určeny pouze chodovským občanům.
Zákaz ukládání firemního a podnikatelského odpadu!!!
Pro ukládání odpadu slouží přednostně Sběrný dvůr v ulici U Porcelánky (CHOTES s.r.o.).
Provozní doba v pracovních dnech od 7,00 do 19,00 hodin, soboty, neděle a svátky od 7,00 do 11,00 hodin.
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Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.
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Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

BĚŽÍME PRO NATÁLKU

Ilustrační foto: Michaela Prášilová.

Běžecký závod pro širokou veřejnost,
pro všechny výkonnostní a věkové skupiny.

sobota 26. srpna 2017
/ start v 17:00 /

Přírodní koupaliště Bílá voda
v Chodově u Sokolova.
Hlavní závod: délka 10 km, vede v okolí Bílé vody, trať je mírně zvlněná, po písčitém povrchu
Dětská trať: 0,4 km – 3,2 km, vede kolem Bílé vody
Předškoláci: 100 m a 200 m
Mapa tratě: http://gis-sql.mestochodov.cz/webapp/beh/

www.behychodov.cz
Chodovská vlečka

Hlavní organizátor závodu

Za podpory

Volejbal
Prázdninové akce BVC Chodov

Ve dnech 22.-23.7. 2017 se koná v areálu BVC
Chodov, Bezručova ulice UNIQA Mistrovství ČR
v plážovém volejbalu kategorie do 22 let mužů
i žen. Začátek turnaje je v sobotu od 9 hodin a
finálová utkání se budou konat v neděli cca od
12 hodin. Pojišťovna UNIQA připravila na finálová utkání diváckou soutěž o hezké ceny. Přijďte
se podívat na to nejlepší z beachvolejbalu u nás!
Srdečně Vás zve tým BVC Chodov.
Tradiční turnaj ve smíšených trojicích se bude
již po několikáté konat v srpnu, a to 5.-6.8. 2017.
Letos je novinkou vytvoření dvou kategorií, a to
„profi“ hráčů a „amatérských“ hráčů, a je jen na
družstvech samotných, do které kategorie se
přihlásí. Pravidlem je, že ve družstvu musí být
minimálně jedna žena. Tento turnaj není omezen věkem, proto kdo máte rád plážový volejbal,
přihlaste se a přijďte s námi pobýt. Občerstvení
v areálu bude zajištěno.
Přihlášky je možno zaslat e-mailem na adresu:
jiri.turecek@bvc-chodov.cz.
Více na webu: www.bvc-chodov.cz

Hráčky BVC Chodov v reprezentacích ČR!

Volejbalová sezona má momentálně pauzu, to ale
neplatí pro vybrané volejbalistky BVC Chodov, které se dostaly do reprezentačních týmů ČR. S nově
vzniklou reprezentací U14 se připravuje hned pět
hráček z Chodova - Veronika Kudrlová, Kateřina Zapfová, Radka Veselá, Aneta Trollerová a Barbora Klánová. Na mistrovství Evropy do 16 let se s národním
týmem připravují Kateřina Kudrlová a Aneta Egermajerová a konečně v nominaci do reprezentace
U18 se dostala také Anna Bicanová. BVC Chodov tak
potvrzuje svou vynikající práci s mládeží.
Jiří Tureček a Štěpán Javůrek

Pravidla pro dopisovatele

Redakční rada Zpravodaje města Chodova
společně s jeho redakcí připravila nová pravidla pro přispěvatele. Ta platí od 1. května.
Jejich znění najdete na webových stránkách
Kulturního a společenského střediska www.
kasschodov.cz a na webových stránkách města www.mestochodov.cz. Pravidla se týkají
mimoredakčních příspěvků a cílem je přinášet
čtenářům kvalitnější a pestřejší obsah. (mák)
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Tanec
Rytmus přijme nové zájemce

Rytmus Crew Chodov při DDM Bludiště přijme
do svých řad děti 6-9 let, juniorky 10-13 let, mládež
14-25 let. Začínáme v září, info v DDM Bludiště.

Rytmus senior

Tančíte rádi? Máte pocit, že už na to nemáte
věk? OMYL!!! Taneční skupina Rytmus Chodov
tančí v kategorii SENIOR ve věku 25-60 let. Přijďte k nám, rádi vás přivítáme do svých řad. Tréninky v úterý a čtvrtek 18:30-20:00 v bývalé družině
3.ZŠ u Penny. 
Zuzana Šimková, trenérka

naše mužstvo dlouhodobá zranění hráčů (Podolník, Dušek, Kočí, Kopecký).
B muži
28. 5. St. Chodovská - Chodov 1:11, branky Macák
P. ml 7x, Frána, Pulpán, Kovařík vlastní.
4. 6. Chodov - Lomnice B 2:1, branky Laur, Kůrka
10. 6. Jindřichovice - Chodov 1:3, branky Pulpán,
Benda, Gergely.
18. 6. Chodov - Krásno 13:3, branky Kůrka 3x, Pulpán 2x, Macák p. ml 2x, Jesipčuk st. 2x, Rau 2x,
Macák p. st., Kopecký
Naše B mužstvo se stalo přeborníkem okresu. Namísto Chodova však do B třídy postupuje
Lomnice B.
Funkcionáři oddílu by se měli zamyslet, zda B
mužstvo plní svou funkci - výchovu mladých hráčů pro A mužstvo a možnost rozehrání hráčů A
mužstva po zranění.
Ing. Alfons Skokan

Tenis
Chodovští tenisté na vítězné vlně

Rytmus senior.

Fotbal
B družstvo přeborníkem okresu

Soutěžní ročník 2016/17 je minulostí. Jednotlivá mužstva budou hodnotit sezonu, zda byla
úspěšná, nebo zda nedosáhla mety, kterou si
vytyčila. Jinak to nebude ani u našich mužstev.
Dříve však uvedu výsledky posledních zápasů.
A muži
20. 5. Chodov - Citice 2:3 PK, branky Macák P. ml
2x. Matný výkon našeho mužstva proti slabému
soupeři.
27. 5. Chyše - Chodov 2:4, branky Kočí 2x, Kovařík, Macák P. ml. Po bojovném výkonu jsme porazili soupeře, který soutěž opouští.
3. 6. Chodov - SK Cheb 4:2, branky Kočí 2x, Vild,
Macák P. ml. Vyrovnané utkání, ve kterém bylo
šťastnější naše mužstvo.
10. 6. R. Rotava - Chodov 2:3, branky Laur, Vild,
Macák P. ml. Bojovné utkání jsme rozhodli v náš
prospěch tři minuty před koncem. Soupeř krajský
přebor opouští.
17. 6. Chodov - Loko K. Vary 3:2, branky Kočí 10m,
Štěpánovský, Dušek 10 m. Mužstvo se rozloučilo
se soutěží velmi matným výkonem, ale nakonec
získalo vítězství.
V konečném hodnocení skončilo mužstvo na
šestém místě krajského přeboru. To odpovídá
naší současné síle. V průběhu soutěže oslabovala

V květnu začala Krajská soutěž družstev v kategorii babytenis (7-9 let). Naše omlazené družstvo sbírá zkušenosti, a přesto předvádí výborné
výsledky. K prvnímu zápasu jsme jeli do Dalovic
a přivezli výhru 4:2. Další zápas nás čekal na rozpálených kurtech v Chebu, naše družstvo se nezaleklo silného soupeře a zvítězilo 4:2. Následující víkend jsme nastoupili k prvnímu domácímu
zápasu proti Mariánským Lázním. Zápasy byly
vyrovnané, ale nakonec zkušenější soupeř vyhrál
5:1. Naše tenisty prohra nabudila a v dalším kole
soutěže vyhráli na kurtech Lokomotivy Karlovy Vary 4:2. Chodovský tým reprezentují David
Forst, Anička Michalíková, Davídek Psota, Dan
Pechoušek, Dominika Psotová a Ondřej Dudáš.
O dalších výsledcích Vás budeme informovat a
přejeme mnoho tenisových úspěchů.

Milan Hajduk
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Sportovní gymnastika
Gymnastky zakončily závodní rok

Gymnastky našeho oddílu úspěšně zakončily
školní rok 2016/2017. Zúčastnily se několika závodů na okresní, krajské i republikové úrovni.
Marie Hrušková získala na krajských závodech stříbrnou medaili v kategorii dorostenky a postoupila do
republikového finále konaného v Doubí u Třeboně.

Posledním závodem v tomto školním roce byla
již tradičně naše chodovská Soutěž ke Dni dětí,
které se zúčastnily gymnastky TJ Batesta Chodov,
z.s., i ostatní oddíly Karlovarského kraje. Letošní,
13. ročník byl velmi úspěšný. Leontýnka Boumová
získala svoji první zlatou medaili, Denisa Grollová
se umístila na úžasném 3. místě a Marie Hrušková
získala pohár za nejlepší přeskok a zlatou medaili
ve čtyřboji.
Děkujeme všem našim gymnastkám za úžasný
rok, rodičům za podporu i pevné nervy a v září
na shledanou. Více informací na www.batestachodov.com 
 Bc. Michaela Furiaková a Šárka Bendová

Stolní tenis
TJ Batesta Chodov - stolní tenis

V květnovém čísle jsme psali o závěru sezóny,
nicméně není tomu ještě úplně tak. S ohledem
na kvalitní výkony nám sezónu prodlužují ještě
další akce, na které se celosezónními výsledky
musejí naši borci nominovat.
Tou první akcí byly TOP12, a to ve všech kategoriích, kde má právo startu 12 nejlepších z průběžného krajského žebříčku. Kromě mladších žákyň jsme měli mezi dvanáctkou nejlepších v kraji
vždy minimálně 3 zástupce. Zde se nejvíce dařilo
Morové, Kárové, Brožovi, Nyklovi, Minářovi i Pušmanovi s Perglerovou.
Nejlepší 4 z této akce následně postoupili do
oblastního finále, které se konalo 7.5.2017 v Plzni
a 14.5.2017 v Lubech, kde došlo ke konfrontaci se
4 nejlepšími z Plzeňského kraje. Ovšem ani zde
jsme se neztratili. Morová (bohužel kvůli nemoci)

skončila až na 4. místě, Kárová hned za ní na místě pátém. Kluci měli poměrně smůlu, a tak brali
v závěrečném sčítání 7. (Brož) a 8. (Nykl) příčku.
Ovšem kvalitu chodovského oddílu zastřešuje
účast našich nejlepších na MČR jednotlivců. V kategorii staršího žactva v Hostinném nás v dobrém světle reprezentoval Jirka Nykl a v kategorii
mladšího žactva v Havířově Lukáš Boči.
Na konci dubna naše „éčko“ ještě vybojovalo postup do krajského přeboru 2. třídy v rámci
play-off proti houževnatému družstvu z Aše. Ale
kvalita E družstva ve složení Miloš Minář, Ondřej
Minář, Gabriel Kalanyos a Jiří Kalanyos (2x otec
a syn) nedala soupeři šanci. Gratulujeme a děkujeme.
Závěrem považujeme za nezbytné občany
Chodova informovat, že i na Olympiádě dětí
a mládeže v Brně (24. – 29.6.2017) měl chodovský stolní tenis své zástupce. Do krajské sportovní
reprezentace se nominovali Natka Morová a Jirka Nykl.
I přes uznání a poděkování jim sezóna ještě
zdaleka nekončí. Čeká nás ještě hodně práce
a velké úsilí, abychom naladili formu na správný
okamžik. Krásné a pohodové léto všem. 

Mgr. Jan Kořínek, předseda oddílu

Florbal
Úspěšná sezóna florbalového Plamenu

Florbalový oddíl, skládající se z družstev mladších a starších žáků, smíšeného družstva juniorů a
seniorů, nově ze starších žákyň a dorostenek, navázal svými výkony na úspěšný rok 2016. Mladší
žáci vyhráli a obhájili po 12 kolech, která se hrála turnajovým způsobem, krajskou ligu, kde byli
poraženi pouze ve čtyřech zápasech ze 36.

Mladší žáci.

Starší žáci, nehrající žádnou pravidelnou soutěž, se účastnili v průběhu sezóny několika turnajů a přátelských zápasů, na které je zvou kluby
v rámci Karlovarského kraje. V dubnu byli první
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na turnaji O pohár hejtmanky Karlovarského kraje, v květnu skončili také první na Jarním turnaji
pořádaném naší TJ. Přátelská utkání většinou vyhráli, porazili starší žáky z klubů Hurrican K. Vary,
Mocní Tuleni Podbořany a výběr hráčů Karlovarského a Plzeňského kraje.
Díky Richardu Parthovi se oddíl rozrostl v této
sezóně o družstvo starších žákyň a dorostenek,
které začaly hrát společně Krajskou ligu. Jako
nováček v soutěži ji také s přehledem vyhrály.
Dokázaly porážet zkušené týmy FBŠ Plzeň a FBC
Plzeň.
Smíšené družstvo juniorů a seniorů se v Karlovarské amatérské lize také neztratilo a skončilo
po 6 kolech a jednom kole play-off rovněž na
prvním místě. Svoji výkonnost potvrdili hráči výhrou na turnaji O pohár hejtmanky Karlovarského kraje.
V návaznosti na vnikající výsledky a za odměnu jsme přihlásili čtyři týmy na prestižní turnaj
Fat Pipe open-junior, který se hrál na konci května v Plzni. Opět se ukázala síla hráčů a hráček.
V obrovské konkurenci florbalových družstev
z celé republiky skončily mladší žákyně a starší
žákyně na třetích místech a mladší žáci na vynikajícím druhém místě, když nestačili pouze na
regionálního soupeře z Chebu.
Děkujeme všem hráčům a hráčkám za dobrou reprezentaci našeho klubu a města Chodova.
Přejeme všem příjemné prožití letních prázdnin

Radek Buchtel a Richard Parth, trenéři

Bojové sporty
JP Team Sakura Spirit

Ani v červnu jsme nelenili a náš „Girls Team“
Janička Petříková a Věrka Krejčí se zúčastnil hned
první sobotu v červnu druhého kola shinkyokushin ligy kumite ve Františkových Lázních.
Tyto závody jsou velikým přínosem jak pro začátečníky tak pro pokročilé. Pro začátečníky jsou
to první zkušenosti a pro pokročilé super příprava na velké závody, kterých nás ještě letos čeká
dost. A protože jsme začínající team, tak máme
zatím jen dvě bojovnice, ale mezi začátečníky se
určitě nepočítají. Jsou to zkušené bojovnice a dle
toho si právem vybojovaly: Věrka Krejčí (starší
žákyně) 2. místo, Janička Petříková (dorostenky)
1. místo.
Hned druhou sobotu 10. 6. jsme vyrazili na
druhou, ale pro nás hodně důležitou akci, a to
Mistrovství Evropy Shidokan Karate konané v Německu.
Téhle výpravy se zúčastnila jen reprezentace

České republiky a naše reprezentantka Janička
Petříková za Czech Republic Shidokan ukázala,
že do reprezentace opravdu patří.
Ve velké konkurenci ze všech zemí se postavila
na stupně nejvyšší.

Věrka Krejčí a Jana Petříková.

Výsledek - 1. místo a titul mistryně Evropy
v Shidokan Karate Kumite a jako bonus 1. místo
a titul mistryně Evropy Shidokan Karate Kata.
Gratulace patří oběma a pokračujeme dál.
Více informací na fcb.  JP Team Sakura  Spirit

Sezóna samurajů pokračuje

Sezóna vrcholí a samurajové pokračují v bojích
v kickboxu, karate a grapplingu. Tereza Cvingerová na světovém poháru v Maďarsku vítězí na
Hungarian World Cup Kickboxing. Na světovém
poháru Ausstrian Clasicss Kickboxing Pavel Pilný bojuje v K1 o světový pás, prohrává těsně na
body s rakouským šampiónem. Tereza Cvingerová ve finále poráží soupeřku z Bosny a získává
historicky první pás světové šampiónky ve Fullcontactu. Druhý den přidává druhý pás světové
šampiónky v Kick-lightu.
Junioři a děti odjíždí na MČR v Kyokushinkai
Karate v Hostinném v plnokontaktním karate.
Jan Kovářík předvedl perfektní výkon, nastoupil
v kategorii junioři do 60 kg a ve všech zápasech
ukončil zápas před limitem a stal se mistrem
České republiky. Ve stejné kategorii nastoupil
Pavel Jelínek a získává 3. místo. Loňský titul mistra ČR obhájil Johny Kolář v kategorii starší žáci
nad 47 kg.
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Maraton závodů pokračuje na největším
turnaji v ČR ČSK Bohemia Open Kickboxing, za
juniory nastupuje Pavel Jelínek, který končí na
2. místě. Druhý junior Johny Kolář ve finále poráží německého reprezentanta a obhajuje loňské
vítězství. V dospělé kategorii nastupuje nováček
týmu Kamil Němec a ve váze do 71 kg rovněž vítězí. Pavel Pilný obhajuje loňské vítězství ve váze
75 kg.
Vrchol sezóny je Mistrovství Evropy WKU KICKBOXING v Liberci. Tereza Cvingerová vybojovala
titul mystrině Evropy v ženách v kategorii Fullcontact, Kick-light a přidala 3. místo z disciplíny
Lightcontact. Jan Kovářík v kategorii junioři do 60
kg v disciplíně Fullcontact získal titul mistr Evropy.
Poslední reprezentant Johny Kolář vybojoval v kategorii Fullcontact 3. místo a Kick-light 3. místo.
Turnaje nekončí, další Fighting Cup Strupčice,
kam odjíždí 12členný tým. Tyto závody jsou zaměřeny především na zápas na zemi. Disciplínu
KATA ovládli Anička Kováčová, Ondra Schwarz,
Kryštof Schwarz a Lukáš Rys a v dospělé kategorii
Pavel Pilný a Jaroslav Kalfář. Ve Fighting získávají
medaile Kryštof Schwarz, Anička Kováčová, Jan
Gotz, Petra Holíková, Ondra Schwarz, Marek
Schonbauer a Lukáš Rys. Juniorskou katego-

rii ovládli Johny Kolář, Jan Kovářík a Jiří Dobiáš.
Johny Kolář nastoupil ještě o kategorii výše, kde
rovněž zvítězil. Mezi dospělými odváží cenné
kovy Pavel Pilný. Sezóna ještě nekončí a jedeme
dál. 
Václav Kolář

Uzávěrka
zářijového čísla
16. srpna 2017
Připoj se k nám!

CATR informuje

Jak naladit
kanály
TV
Vážení
občané města
Chodova,
SVšechny
radostíprogramy
Vás informujeme,
ževekformátu
svátku DVB-T
našichs malých
ratolestí
jsme
spustili(H.264).
od 1.6. vysílání kanálu
jsou vysílány
kódováním
MPEG2
a MPEG4
Nickelodeon Jr. v českém
Frek. jazyce. Také nám na kanálu National Geographic vyvrcholil děj seriálu GéniKanál

Programy

[MHz]
us, o největším vědci
všech dob, Albertu Einsteinovi. Příběh se z větší části odehrával na historickém

K21
474
Multiplex 1: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport
území města
K22Lokte.482
Multiplex 2: Nova, Prima, TV Barrandov, Nova Cinema, Prima Cool
K23 zákazníky,
490
Multiplex
Prima rychlosti
Love, Prima
MAX, Óčko,
Prima
Zoom, Šlágr,připojení
Óčko Gold,
Upozorňujeme
nadšené3:měřiče
internetu,
že naše
garantované
100/100
ČT:D/art, Kino Barrandov, Barrandov plus
Mbps je potřeba
měřit
na přívodním
datovém
kabelu,Rebel,
bez domácích
routerů
a dalších
podobK24
498 pouze
Multiplex
4: Telka, Fanda,
Smíchov,
Relax, ZAK,
Mňam,
Mňau TV,
Central WiFi, za dobrých podmínek, nepřenáší vyšší rychlost
ných zařízení. V reálném Prima
světě Comedy
běžná domácí
K25
506
Multiplex 7: ČT:D/art, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD, Retro, Kino Svět
než 30-35K26
Mbps. 514
Multiplex RS 8: TV Noe, Barrandov Muzika, Óčko Expres, Regionálnítelevize.cz, Sport 5, Osem/Slovak Sport TV
Dovolujeme
jednou
požádat
ty zEins
vás,plus,
kteříPhoenix
hradí platby za TV a internet trvalým příkazem,
K27si ještě
522
Arte,
Das Erste,
530kteréDvojka
HD, Jednotka
HDrokem. Někteří stále zasílají platby na staré číslo účtu
o kontroluK28
čísla účtu,
bylo změněno
před
K29
538
Duck TV HD, France24, TV5 Monde, Wau, (Markíza International v prípravě)
u České spořitelny.
Tento účet
byl již zrušen
a platby
K30
546
TV Chodov,
TV Chodov
HD se Vám budou vracet.
TV Povinná
Nové číslo účtu u KB: 115-2855470277/0100. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
K34
578
Food Network, Golf Channel, TA3 HD, Universal Channel
K35 o 586
Planet službách
, Doma HD,
JimJam, televize,
VH1
Bližší informace
našich Animal
nabízených
kabelové
internetu a kamerových systémů
K37
602
National Geographic Channel, Nova HD, Prima HD
naleznete na našich stránkách www.catr.cz
K38
610
JOJ Cinema, Markíza HD, MTV
K39
618
JOJ HD, JOJ Plus HD, Nickelodeon
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Glazovačka porcelánu

Výrobna porcelánu v Chodově přijme brigádně
glazovačku porcelánu.
Pracovní doba dle dohody.

V případě zájmu volejte 603 271 603

Technici, absolventi,
chcete práci, která Vás baví?
Přijďte k nám!

ZPA Industry a.s.
Karlovy Vary - Stará Role
Díky našim inženýrským řešením oživujeme složité technologie ve velkých průmyslových
provozech v oblasti energetiky, chemického průmyslu, vodárenství a automatizace.

Baví Vás pracovat s novými technologiemi a rozvíjet se?
Chcete dělat něco, co má význam a smysl?
Píšete weby nebo plnohodnotné aplikace jen tak pro zábavu?
Dovodete hrát za tým a dotáhnout věci do konce?
Máte chuť cestovat a poznávat nová místa?
Pokud ano, pak hledáme právě Vás!
Bližší informace včetně nabízených benefitů na webu společnosti: www.zpaindustry.cz
Zaujala Vás tato příležitost? Pošlete strukturovaný životopis na email: kariera@zpaindustry.cz

novinka

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH:

➔ 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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Mgr. Jana Pflugerová
advokát

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

MARTIN HEJNA

• VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
TEL.: 603 702 221
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
10 000 Kč + 10% DPH
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ
www.oknadverehejna.cz

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

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

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
Bezručova 492

CHODOV

’
IDEAL
mob.: 607 276 954
PO - PÁ 9.00 - 17.30
SO 9.00 - 11.30
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p. Janáèek - 1/4

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás

zakázková výroba

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

www.truhlarstvikopecky.com

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

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc

KONTAKT: 777 870 067

mobil: 602 190 602
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PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
gARÁŽOVÁ VRATA, OPRAVY
A SERVIS PLASTOVýcH OKEN

jsme nositelem certifikátu

DoDání, MonTáž, ServiS
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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