4. 10.		 Vernisáž výstavy fotografií Stanislava Koženého
5. 10.		 Ples seniorů města Chodova
16. 10.		 Kabelkový veletrh
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K věci

Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři.
První měsíc školního roku byl pro Chodov v podstatě po
mnoha letech premiérový. Zahájením výuky
v novém areálu školy J. A. Komenského
jsme tak poprvé mohli
vyzkoušet, zda to, co jsme si od této investice
slibovali, se naplní. Jsem rád, že mohu říci, že
ano. Děti jsou v moderním areálu, ve kterém
najdou vše, co potřebují. Propojení s jídelnou a družinou umožnilo nejmladším žákům
bezpečněji docházet na oběd a v klidu se naobědvat. Celkově se tak zlepšila organizace
docházky do školy a družiny.
Všechny úkoly ale neskončily. Již teď je jasné, že se musí změnit dopravní situace ve
Smetanově ulici. Je nutné vyřešit parkování
obyvatel této ulice a výjezd z ulice Palackého.
Velký apel bych chtěl klást na rodiče, ať zváží,
zda je opravdu nutné svou ratolest vozit do
školy autem, a pokud ano, je nutné při tom
respektovat dopravní značení a zejména brát
ohled na obyvatele ulic Smetanova a Palackého. Nejde pouze o parkování, ale například
troubením se opravdu nic nevyřeší.
Září byl také měsíc, během kterého jsme
chtěli představit návrh na využití dnes volného
objektu v ulici Dukelských hrdinů. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 7. září 2017
odsouhlasilo radou města předložený návrh
na zachování objektu a jeho další využití pro
potřeby městských organizací. S ohledem
na finanční a organizační náročnost budeme
postupovat ve dvou fázích s tím, že primárně
zde bude trvale umístěna naše základní umělecká škola, a to v té části, kde je dnes hlavní
vchod a nese číslo popisné 338.
Toto řešení přinese kromě konečného a dle
mého názoru i hezkého umístění školy ve městě i tolik potřebné sloučení všech oborů pod
jednu střechu. Pro potřeby základní umělecké
školy bude nutné vybranou část objektu zrekonstruovat, opravit fasádu, vyměnit stavební
výplně a uvnitř stavebně upravit pro potřeby
školy. Rád bych, aby již v příštím roce se připravila úplná projektová dokumentace tak,
aby mohlo město ideálně v roce 2019 již vy-

brat zhotovitele a veškeré práce zahájit.
Již teď je ovšem zřejmé, že základní umělecká škola nevyužije celý volný objekt, a proto i nadále bude pro město přetrvávat úkol
najít využití pro zbytek domu.
Původně zamýšlené umístění městské
knihovny se v tuto chvíli s ohledem na vysoké
investice neukazuje jako vhodné řešení. Pro
potřeby knihovny by bylo potřeba provést zásadní rekonstrukci včetně statického zpevnění
pro zatížení regály s knihami.
To by znamenalo investice v řádu desítek
milionů. Souběžně s projektem pro uměleckou školu tak budeme zpřesňovat i možné
další využití zbytku domu, tak aby byl pro město a jeho občany přínosem.

Patrik Pizinger, starosta města

Pečovatelská služba dostane
nové auto

Chodovská pečovatelská služba dostane nový
automobil pro rozvoz obědů klientům. Sloužit by
mohl začít ještě v tomto roce.
Stávající VW Caddy s termonástavbou je v permanentním provozu od roku 2005, což se podepsalo na jeho spolehlivosti. Město chce automobil nahradit vozem stejné značky a v rozpočtu si
na jeho nákup připravilo přibližně 600 tisíc korun.
Radnice původně chtěla na nový vůz žádat
o dotaci, nakonec však z důvodu nevýhodných
podmínek od tohoto kroku ustoupila.
„Dlouhodobým cílem je vyměnit i druhý vůz,
který slouží pro převozy potřebných, například
k lékaři,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.
Chodovská pečovatelská služba má ve městě
dlouholetou tradici. Nabízí podporu a pomoc
seniorům a lidem v nepříznivé sociální situaci.
Služby poskytuje přímo v domácnosti klienta,
tedy v jeho přirozeném prostředí, čímž se snaží,
aby co nejdéle žil běžným způsobem, na který
byl zvyklý. 
(mák)

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

Chodovské školy přivítaly
prvňáčky

První školní den v nové přístavbě školy J. A. Komenského. 

Po dvouměsíčních letních prázdninách se v
pondělí 4. září vrátili do svých lavic školáci. Učitelé je přivítali v uklizených třídách, které v průběhu
léta prošly tradiční údržbou.
Výuka začala také v moderní přístavbě školy
J. A. Komenského, kam poprvé zamířili žáci prvního stupně z budovy v ulici Dukelských hrdinů.
Starosta Chodova Patrik Pizinger popřál pedagogům v nových prostorách hodně úspěchů a zároveň jim věnoval keramické dílo s vyobrazením
loga školy – moudré sovy.
K zápisu dostalo v letošním roce pozvánku 141
budoucích prvňáčků, kolik jich však skutečně nastoupilo, bude jasné později.
V lavicích usedalo v minulém školním roce v
Chodově celkem 1 312 žáků.
(mák)

Chodovský rozpočet je ve
vysokém přebytku

S vysokým přebytkem hospodařil Chodov v
první polovině letošního roku. Přebytek tak dosáhl za uvedené období přibližně 74 milionů
korun.
Celkové příjmy dosáhly 194,8 milionu korun,
což je 71 % celkového objemu upraveného rozpočtu. Na straně výdajů pak město mělo 120,3

|Foto: Martin Polák

milionu korun. „To představuje 44 % z celkového
objemu upraveného rozpočtu. Nicméně čeká
nás ještě platba za řadu investičních akcí, jako
je například přístavba školy či zateplení školek,“
doplnila tajemnice chodovské radnice Marcela
Kubicová.
Město už začalo s intenzivní přípravou rozpočtu na rok 2018 a na ekonomickém odboru se už
sešly požadavky jednotlivých městských organizací, společností a odborů.
Pro letošní rok má Chodov schválený rozpočet
ve výši 246 milionů korun. 
(mák)

Ptejte se vedení Chodova
v přímém televizním přenosu

Další ze série přímých přenosů chodovského
televizního studia se uskuteční v úterý 3. října
od 18 hodin.
V rámci pořadu Podvečer se starostou bude
na dotazy diváků a obyvatel města odpovídat
starosta Chodova Patrik Pizinger a místostarosta
Luděk Soukup.
Otázky můžete posílat již nyní, a to na adresu produkce@kasschodov.cz, nebo volat v době
vysílání přímo do studia na čísla 352 352 422
a 352 352 426. 
(mák)
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Otázka měsíce

Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup
Město
uvažovalo o nabídce
výstavby malého
obchodního centra, které mělo
stát v místě bývalého tržiště mezi
restaurací Dukla a
ulicí U Porcelánky.
Zastupitelé však nakonec investorům
prodej potřebných pozemků neschválili. Z jakého důvodu?
Někdy na jaře se na nás obrátil zástupce soukromého investora, jenž by chtěl
v Chodově postavit objekt, ve kterém by
se nacházelo asi pět šest prodejen nabízejících úzce zaměřené zboží, jako je
drogerie, obuv, oblečení či hračky. Investor hovořil o tom, že se jedná o podnět
obchodních firem, jako jsou Kik, Dráčik,
Deichman či Rossman, které si nechaly
zpracovat poptávku po chybějící nabídce
v našem městě, a ačkoliv podobné prodejny jsou již vybudované v nedalekých Karlových Varech či v Sokolově, přesto by chtěly
přijít do Chodova zaplnit volné místo na
trhu.
Město tento záměr vřele uvítalo, jelikož
z anketních dotazníků pro tvorbu Strategického plánu rozvoje města vyplněných
občany v roce 2015, vyplynula informace,
že by lidé v Chodově uvítali obchody nabízející prodej oblečení či obuvi.
Pro budoucí centrum byla vybrána lokalita v ulici U Porcelánky od bývalého tržiště
až po restauraci Dukla, která splňuje podmínky územního plánu pro další rozvoj a
v současné době leží ladem.
Rada města tudíž schválila záměr prodeje pozemků potřebných pro vybudování tohoto objektu a posunula celou věc
k projednání v zastupitelstvu města. V letním čísle Zpravodaje města Chodova také
pan starosta představil ve své pravidelné
rubrice K věci tento záměr občanům, což
rozpoutalo širokou diskuzi na internetu.
Velmi mne osobně mrzí, že jsme se nedostali k vyjádření občanů, kteří nediskutují
pouze na facebooku. Kromě převažujících

negativních stanovisek na internetu jsme
obdrželi petici obyvatel žijících v okolí zvolené lokality, která se postavila proti záměru vybudování.
Poslední kapkou byl pracovní seminář
zastupitelů, kde zaznívala opět pouze
negativní stanoviska, proto zastupitelstvo
města na svém řádném zasedání dne 7.9.
2017 přijalo usnesení nepodporující výše
avizovaný záměr. Osobně si myslím, že
je to škoda. Jednopodlažní objekt se zatravněnou střechou, zásobovaný malými
dodávkami, by jistě zapadl mezi okolní panelové domy a částečně by řešil i neustálou poptávku po chybějících parkovacích
stáních. A co se týká nabízeného zboží,
které se mělo v prodejnách prodávat, to
v našem městě opravdu chybí.
(mák)

Seniorské dny v říjnu 2017

Městský úřad v Chodově, odbor sociálních věcí
informuje o kulturně-společenských akcích pro
seniory města Chodova na měsíc říjen 2017.
Seniorské dny budou zahájeny na plese seniorů.
5. 10. – Ples seniorů v KaSSu Chodov, moderátor Petr Čimpera, hraje skupina Sympaťáci,
vystoupí Darlings Chodov. Začátek plesu v 17 hodin. Prodej vstupenek v KaSSu, infocentru nebo
na OSV. Vstupné 100 Kč.
10. 10. – Turnaj v šipkách v herně U Žíly
v Chodově – začátek v 9 hodin, přihlášky na OSV,
vstup zdarma.
12. 10. – Plavání seniorů – bazén u KV Areny
K. Vary - odjezd v 9.30 hodin z Chodova z autobusového nádraží, vstupné 75 Kč.
13. 10. – Kostel sv. Vavřince – od 10 hodin
komentovaná prohlídka s panem Milošem Bělohlávkem, vstup zdarma.
17. 10. – Film pro seniory Masaryk v kině KaSS.
Informace na OSV. Prodej vstupenek v KaSSu, začátek filmu v 10 hodin. Cena vstupenky 20 Kč.
18. 10 – Prezentace Civilní ochrana, varovné
signály ve městě, krizová tel. čísla, bytová a
majetková kriminalita, bezpečnost v dopravě
v Klubu důchodců Chodov, Hlavní 652, od 14 hodin, vstup zdarma.
19. 10 – Turnaj v bowlingu v hotelu Nautilus – začátek v 9 hodin, přihlášky na OSV, vstup
zdarma.
Podrobné informace získáte na OSV. Srdečně
Vás zveme a těšíme se na hojnou účast.
Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí
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Nádraží má novou tvář,
změn se dočká i budova
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Projekt města – dluhová poradna

Rok působení v našem projektu máme
zdárně za sebou a můžeme s radostí říci, že
se nám nastavené cíle a plány daří postupně
plnit.
S klienty, kteří nás vyhledají, máme možnost řešit jejich problémy spojené s dluhovou
problematikou – od prevenční péče až po tu
konečnou „oddlužovací“ komplexně. Máme
stále k dispozici právníky, komunikujeme s firmami a veškerou pomoc poskytujeme zcela
zdarma.
S potěšením konstatujeme, že se již na nás
obrací i klienti, kteří uvažují o úvěrech a chodí konzultovat svou budoucí finanční situaci
s předstihem.
Řešte své finance dříve, než bude pozdě.

„Na čtrnácti místech budou chráničky pro případné sítě, vyměníme silniční obrubníky a budeme revitalizovat dešťové vpustě. Poté bude
následovat pokládka finálního povrchu,“ popsal
práce jednatel CHOTESu Rudolf Pocklan s tím, že
termín dokončení rekonstrukce je naplánovaný
na 31. října 2017.
Akce si vyžádá náklady ve výši šesti milionů korun včetně DPH.
Práce v Lesní ulici využije i společnost Vodárny
a kanalizace Karlovy Vary, která provede potřebné opravy vodovodních přípojek.
(mák)


Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru
sociálních věcí
V chodovské stanici po delší výluce už zase staví vlaky. 

|Foto: Martin Polák

Dva podchody, nové zastřešené bezbariérové peróny, osvětlení a další novinky čekají na cestující
na vlakovém nádraží v Chodově. To prošlo v uplynulých měsících rozsáhlou rekonstrukcí za zhruba
půl miliardy korun.
Podle zhotovitele stavby je nejdůležitějším přínosem akce zvýšení traťové rychlosti a komfortu
cestování v úseku mezi stanicemi Chodov a Nové Sedlo.
Chodovské nádraží se ale podle všeho dočká v blízké budoucnosti ještě dalších příjemných změn.
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) totiž zařadila Chodov do svého plánu rekonstrukcí a revitalizací nádraží. Chodov by v něm měl přijít na řadu v roce 2019. 
(mák)

Město si připomene vznik
československého státu

Tradiční pietní akt u příležitosti 99. výročí vzniku samostatného československého
státu se bude konat v pátek
27. října 2017 v 11 hodin u
Památníku obětem válek v
městském parku.
Vedení města na připomenutí této významné události zve všechny obyvatele Chodova. 
(mák)

Začala rekonstrukce vozovky
v Lesní ulici

Starou nádražní budovu čeká oprava.  |Foto: M. Polák

Pohled na nové perony. 

|Foto: Martin Polák

Vyfrézováním povrchu vozovky v ulici Lesní začaly v těchto dnech Chodovské technicko-ekologické služby (CHOTES) ve spolupráci
s dodavatelem SWIETELSKY, stavební s.r.o., její
plánovanou rekonstrukci. Motoristé se tak musí
připravit na částečnou dočasnou uzavírku, která
bude práce provázet.
Od areálu bývalého Drobného zboží v Chodově se do Vintířova lidé dostanou pouze v jednom
směru, v tom opačném je pak čeká objížďka po
Vintířovské ulici.

Rekonstrukce vozovky v Lesní ulici.  |Foto: Martin Polák

Zákaz ořezávání stromů

Poslední dobou bylo zjištěno, že dochází k neodbornému ořezávání stromů v majetku města
Chodov bez jeho souhlasu. Dovoluji si upozornit, že jakékoliv řezy na stromech může provádět
pouze městem určený arborista a nikoliv jakýkoliv vlastník motorové pily.
Těmito neodbornými zásahy dochází k nezvratnému poškození stromů a jejich estetickému znehodnocení, které je bude ovlivňovat po
celý jejich život. Tyto neodborné zásahy v mnoha
případech život stromů výrazně zkrátí. Toto platí
i pro ty, kteří mají pozemky od města Chodov
v pronájmu.

Ilona Nehybová, odbor správy majetku

Aktuality z Chodova sledujte na
www.mestochodov.cz
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Běžci vybrali pro Natálku
tisíce korun

Bezmála dvě stovky běžců všech věkových kategorií se v sobotu 26. srpna postavily na start 2. ročníku závodu
Chodovská vlečka. Na startovném pořadatelé vybrali přibližně 16 tisíc korun, které věnují Natálce Weissové s
vrozeným rozštěpem páteře. „Potěšilo nás, že účastníků bylo více než v loňském roce. Samotný závod proběhl za
hezkého počasí, bez úrazů a komplikací,“ zhodnotil Chodovskou vlečku ředitel závodu Martin Horváth s tím, že
oproti minulému ročníku byla pro závodníky připravena novinka, a to štafeta 1+1. Desetikilometrová trať opět vedla
v okolí Bílé vody. Hlavní závod byl i pro letošní rok součástí Ligy běžců Karlovarského kraje. Organizátoři pomalu
začnou připravovat další ročník. Také v něm chtějí vybrané peníze věnovat na dobročinné účely.  |Foto: Martin Polák

Zemřel P. Ladislav Škrňa, chodovský farář v letech 1970–1991

Pro Boha není důležité, kdo člověk je, ale kým je, řekl při pohřbu P. Ladislava
Škrni na Svaté Hoře P. Stanislav Přibyl. Kdybychom podle této věty měli psát
životopis kohokoli z nás, pomineme životopisná data, pomníky slávy, které si
občas stavíme. Zkusme se nyní pod tímto úhlem pohledu zastavit nad odkazem
otce Ladislava, který tu s námi v Chodově prožil jedenadvacet let svého kněžského života, než v roce 1991 odešel na Svatou Horu. Když skládal své první
sliby u redemptoristů, měl před sebou vidinu života řeholního kněze. Knězem se
však mohl stát až v roce 1969 a Chodov se stal jeho druhým nejdelším kněžským
místem. Slovo o kříži, který máme nést, zde naplnil beze zbytku.
Bůh mu řekl: Dávám Ti hřivnu skoro na konci světa. A nic jiného než sebe Ti
k tomu přidat nemohu. To ale stačilo, aby přišel, aby se nesmířil s haváriemi, které ho čekaly. V kostele,
na faře, ve vztazích. Kým tedy P. Ladislav byl? Pro mnohé opravovatelem, když zachraňoval kostel, jak
se dalo. Pro další budovatelem, když se objevila v kostele kaple, aby bylo aspoň kde sloužit. Pro další
se tak stal mužem činu. Tak jsme ho mohli vidět i vnímat.
Byl ale především člověkem víry a věrnosti, nikdy nešel proti slibu, který dal Bohu, ani se k němu
neobrátil zády. Byl šiřitelem naděje a poslem lásky ve svátostech, které uděloval, a že jich bylo požehnaně. Byl Božím dítětem, pochopil, že to je cesta k nebi, kterou vedl i lidi. A nebál se jím být – skrze
kříž, skrze odevzdanost. Ladislav nám zanechává dvojí odkaz: člověka činu a Božího dítěte. Za obojí
můžeme být vděčni, protože na obojím můžeme všichni stavět. Nést kříž a následovat Krista – cesta,
která vede do Božího království. Otče Ladislave, přimlouvej se tam za nás. 
P. Petr Mecl
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Zahrádkáři se pochlubili na
tradiční výstavě

V měsíci září se konala výstava zahrádkářů (na
snímku), o které jsme chvíli uvažovali, že ji vzhledem k letošnímu hlavně letnímu počasí zrušíme.
Nekonala se totiž každoroční přehlídka jablek
v Mariánských Lázních ani další výstavy v kraji.
Byli jsme proto velice překvapeni úrodou, kterou se chodovští zahrádkáři pochlubili. V tomto
období se už většina ovoce a zeleniny sklidila,
květiny oslabily předchozí deště, přesto bylo patrné, že si členové jednotlivých osad uchovali a
pečlivě uchránili své poslední a nejhezčí výpěstky.
Návštěvníci proto mohli vidět, že i v Chodově
se dají vypěstovat melouny, daří se hroznovému
vínu, zájem byl o nádherná jablka, uznání sklidili
pěstitelé zelí, řepy i kořenové zeleniny a tradičně
nechyběly ani květiny.
Snad prvním rokem se předvedly všechny
osady v Chodově, každá měla svého zástupce
a velice nás potěšilo, že své výpěstky přivezli i
nečlenové svazu a zástupci Sokolova a Svatavy.
Všem proto patří veliké poděkování. A je
dlužno říci, že bychom se neobešli bez pomoci
pracovníků KASS Chodov, která nám přišla velice
vhod.
Mnozí návštěvníci se během výstavy na nás
obraceli s různými dotazy, proto uveřejňujeme
adresu, na kterou se můžete se svými pěstitelskými problémy obracet – http://www.zahradkari.
cz/zo/chodov/, průběžně vám budeme odpovídat.
Nakonec tedy výstava proběhla dobře a jenom
doufáme, že nám počasí příští rok dovolí předvést se ještě lépe a hojněji.
ZO ČSZ Chodov

Stručně z Chodova

Návrh rozpočtových změn a další záležitosti ohledně chodu města projednají chodovští zastupitelé na svém říjnovém zasedání,
které se koná ve čtvrtek 26. října v budově
radnice od 16 hodin. Vedení města na něj srdečně zve veřejnost.
Společnost Bytservis nechává zateplit
dům s pečovatelskou službou v Luční ulici,
který má ve své správě. Nová fasáda přinese
především energetické úspory. Vítěz výběrového řízení, firma KOHIM STAV, zahájil práce
v srpnu. Předpokládaný termín jejich dokončení je s ohledem na průběh počasí naplánovaný na prosinec letošního roku. Bytservis
za akci, jejíž součástí jsou také opravy balkonových konstrukcí, zaplatí 5,7 milionu korun
včetně DPH. 
(mák)

Živá knihovna

V úterý 12. září 2017 jsme se zúčastnili
workshopu v chodovské knihovně s názvem
Živá knihovna. Tuto akci organizuje dobrovolné hnutí Amnesty International (www.amnesty.com), které usiluje o dodržování lidských
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strukci staré a stavbě nové budovy. Jmenovitě
děkuji panu Malářovi a Baranovskému.

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Soutěž ve sběru

XIV. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin, jehož pořadatelem je AVE sběrné suroviny,
a.s., dopadl velmi dobře pro naši školu.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích - kategorie
I – dle celkového množství dodaných tun sběru,
a kategorie II – dle průměrného množství dodaného sběru na žáka v kilogramech.
Ve školním roce 2016 - 2017 se naše škola ve
II. kategorii umístila na 2. místě s průměrným
množstvím 364,74 kg dodaného sběru na žáka.
Poděkování patří nejen dětem, které tento sběr
přinášejí do školy, ale i rodičům a rodinám, kteří
dětem ve sběrové soutěži pomáhají.

Miloš Volek, koordinátor EVVO

ZŠ Školní ulice
Hledáme učitele Aj

Stěhování vybavení do nové přístavby J. A. Komenského.

práv po celém světě.
Workshop jsme začali debatou o světových
problémech, o tom, co vůbec lidská práva
jsou, a o všem, čím se Amnesty International
zabývá.
Poté jsme se rozdělili do malých skupinek a
konečně jsme si mohli „prolistovat“ ony živé
knížky, na které jsme se těšili. Živé knížky byli
reální lidé. Lidé s neuvěřitelnými a dechberoucími životy.
Naskytla se nám možnost vyslechnout si
jejich životní příběh a zeptat se „knížek“ na
jakoukoliv otázku, která nás zajímala.
Tím se nám přiblížil například proces změny pohlaví, život egyptského doktora v Praze,
dozvěděli jsme se, jak je pro Romy těžké prosadit se ve společnosti.
Akci jsme ukončili sdílením názorů se svými spolužáky a zanecháním vzkazů pro živé
knížky.
Velice děkujeme chodovské knihovně a
Amnesty International za umožnění setkat se
s lidmi, které bychom pravděpodobně v běžném životě neoslovili, a nedozvěděli bychom
se, jak odlišné můžou lidské životy být.

Jana Nováková, G6

|Foto: Martin Polák

ZŠ J. A. Komenského
Poděkování za pomoc se stěhováním

Nový školní rok je pro naši školu zcela výjimečný, začínáme psát její novou historii. Po mnoha
letech se podařilo to, po čem jsme toužili velmi
dlouho.
Po školském areálu, který bude nám zaměstnancům a především našim žákům skýtat vše,
co potřebuje moderní škola pro svůj optimální
chod.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří mají svůj velký podíl na tom, jak dnes naše
škola vypadá. Jsou to především zaměstnanci
školy, kteří se podíleli na sestěhování dvou původně oddělených budov v Komenského ulici
a v ulici Dukelských hrdinů. Děkuji za pomoc
při stěhování Chotesu Chodov, chodovským
hasičům, Rubikonu, Karlovarskému porcelánu
v Nové Roli (zapůjčení auta na stěhování) a samozřejmě vedení města Chodov, panu starostovi
a místostarostovi, kteří nám osobně při stěhování
pomáhali.
Děkuji
zaměstnancům Městského úřadu
v Chodově za vynikající spolupráci při rekon-

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

Festival kresleného humoru

V měsících červen až červenec probíhal ve
Františkových Lázních mezinárodní festival, během kterého byla vyhlášena výtvarná soutěž pro
žáky ZŠ a ZUŠ na téma Veselý obrázek. Vítězkou
kategorie pro 1. stupeň ZŠ a ZUŠ se stala naše žákyně Kateřina Poláková. Kateřina obdržela věcnou cenu a pro svou třídu vedenou Mgr. Soňou
Spurnou získala výtvarné pomůcky a půlroční
předplatné časopisu Pastelka. Kateřině gratulujeme.

Školní parlament

Od září začíná na škole fungovat školní parlament, ve kterém se pravidelně budou scházet
zvolení zástupci pátých až devátých tříd.
Pod vedením Mgr. Arnoštky Fedorkové mají
možnost diskutovat nad svými návrhy, požadavky a připomínkami k chodu školy. Poprvé si tak
budou v praxi zkoušet systém demokratického
rozhodování.

EVVO

Zapojili jsme se do několika sběrových akcí.
V rámci projektu Recyklohraní jsme odstartovali
podzimní sběrovou akci na sběr starých baterií,
vysloužilého drobného elektra a mobilních telefonů.
Dále pro Armádu spásy sbíráme staré použitelné oděvy, hračky a boty. Nově sbíráme plastová víčka na lázně pro Natálku a její kamarádku.

Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Nejdecká ulice
Nabídka pracovních míst

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace přijme pro šk. rok 2017/2018
na částečný úvazek učitele/ku AJ s kvalifikací dle
zákona č. 563/2004 Sb.
Informace:
osobně
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov
telefonicky:
352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem: info@zschodov-nejdecka.cz

Poprvé do školy

Výtvarná soutěž městské knihovny

V závěru loňského školního roku proběhla výtvarná soutěž městské knihovny na téma Lesy
kolem nás, ve které se naši žáci vedení Mgr. Irenou Marešovou umístili ve dvou kategoriích a
postoupili do krajského kola soutěže.
Ve IV. kategorii na 2. místě Eliška Prišťáková,
na 3. místě Lana Kazdová a v V. kategorii na 1.
místě Tereza Krassová, na 2. místě Adéla Kubínová, na 3. místě Aneta Kučová. Práce si můžete
prohlédnout na vernisáži konané 3.10. v 16 hodin
v sále Krajské knihovny v Karlových Varech-Dvorech. Všem zúčastněným gratulujeme k umístění
a přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Prázdniny uplynuly jako voda a 4. září se opět
otevřely dveře školy. Do přípravné třídy “Sluníčko“ nastoupilo patnáct dětí s odkladem školní docházky. Zpočátku byly obavy z toho, co
je čeká, ale nyní se již těší na vše, co si pro ně
paní učitelka připravila. Nejdříve se seznámily

Kulturní
servis
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osvěžení běžců a zajištěním bezpečnosti. Děkujeme kolegům hasičům ze Sokolovské uhelné,
kteří zajišťovali se sanitou jedno ze dvou bezpečnostních stanovišť a pitný režim na trati. Také
děkujeme posádce zdravotníků Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, výjezdového
stanoviště Sokolov za odborný zdravotnický dozor na akci. Celá akce proběhla bez jakéhokoliv
problému a zranění.

zaparkovaných poblíž kontejneru. Ostatní technické zásahy zaměstnaly hasiče v pěti případech.
Nouzová otevření bytu, kde hrozilo nebezpečí
z prodlení, v ulicích ČSO, ČSA. V ulici Příční šlo
o spolupráci se ZZS při ošetření zraněné osoby. Bylo zlikvidováno sršní hnízdo v Tatrovicích.
Zlikvidovaná byla havárie vodovodního potrubí
v objektu MěÚ Chodov. V jednom případě jednotka pomohla při likvidaci úniku PHM v ulicích
Vintířova.

Informace MZS

Zajištění bezpečnosti 2. ročníku běžecké soutěže Chodovská vlečka, 26. srpna 2017.
|Foto: SDH Chodov

Návštěva lanového centra.

s opravdovým školním prostředím a s novými kamarády. Učily se sedět ve školní lavici a pozorně
naslouchat. Nejvíce se jim zatím líbí ve sportovní
hale, v počítačové učebně a hudebně. Oblíbily si
také práci na interaktivní tabuli. Chodí často na
vycházky, sbírají kaštany pro zvířátka a povídají si
o našem městě. 
Mgr. Iva Jurnečková

Gymnázium & SOŠ Chodov
Prázdninový projekt

Na začátku letních prázdnin se vybraní žáci
naší školy zapojili do projektu ve spolupráci s
partnerským městem města Chodova - Oelsnitz.
Hlavním cílem tohoto projektu bylo seznámit
české studenty s možností studia v Německu, a
to nedaleko českých hranic.
Celý pobyt započal seznámením českých studentů se studenty z Německa za pomoci různých
seznamovacích her. V průběhu pobytu navštívila
česká skupina tři univerzity v Sasku – univerzitu
ve Zwickau, Technickou univerzitu v Chemnitz a
univerzitu v Drážďanech. Na jednotlivých univerzitách se naši žáci setkali s místními profesory,

|Foto: GaSOŠ

kteří výpravu seznamovali s prostředím školy, ale
i s jednotlivými obory, které zde lze studovat.
Odpoledne se pak nesla v duchu zábavy a
adrenalinu. S německými studenty se naše výprava lépe poznávala na bowlingu, na motorkách, v lanovém centru a aquaparku. Studenti
společně navštívili také bývalou ženskou věznici,
podívali se do muzea Audi nebo do vědeckozábavního centra Phenomenia. Na závěr pobytu
se všichni společně sešli a zhodnotili povedený
týden. Na památku spolu česká a německá skupina zasadily javor.
Všichni studenti si odnesli nezapomenutelné
zážitky a pak se vydali vstříc vlastním prázdninovým plánům. Doufáme, že se projekty tohoto
typu stanou tradicí. 
Jitka Čmoková

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Informace SDH

V srpnu pomáhali chodovští hasiči při organizaci 2. ročníku sportovní běžecké akce s názvem
„Chodovská vlečka“ v lokalitě Bílá voda. Hasiči
pomohli se zázemím pořadatelů, sprchou pro

Další velmi povedená akce byla během výroční
Vavřinecké poutě, při které byly do věže kostela
za asistence hasičů, vyzdviženy dva nové zvony
(sv. Vavřinec a sv. Florián). Tímto děkujeme kolegům profesionálům ze Záchranného útvaru
Hlučín za zajištění speciálního hasičského jeřábu.
Chodovští hasiči také navštívili kolegy v SDH
Pozorka, kteří oslavili 115. výročí založení sboru.
Nechyběla hasičská pěna pro děti v Božičanech
při dalším ročníku „Military day“.
Závěrem děkujeme všem členům jednotky,
kteří s maximálním nasazením zvládli prázdninovou službu a zápřah při zásahové činnosti.

Souhrn jednotky PO

Chodovští hasiči zasahovali celkem u devíti
událostí. Ačkoliv šlo, co do počtu, o „klidnější“
měsíc, při těchto událostech došlo i ke zraněním. Celkem byly čtyři osoby, které musely být
předány do péče lékařům. Jednotka zasahovala
u dvou dopravních nehod. Jedna se stala poblíž
Jimlíkova, kde musel být ve spolupráci s karlovarskými profesionály vyproštěn z havarovaného
osobního vozidla zraněný řidič.
K druhé došlo na komunikaci u Chodova
směrem na Vřesovou. Zde havaroval motocykl
s dvoučlennou posádkou, která musela být předána do lékařské péče. I zde naše jednotka spolupracovala s kolegy profesionály ze Sokolova
včetně dalších složek IZS. Dále hasiči likvidovali
požár kontejneru v Nejdecké ulici, při kterém docházelo k explozím nádob od montážních pěn.
Zásahem bylo uchráněno několik nových vozidel

Za nezávadný stav komínů nese odpovědnost
majitel objektu. Povinnosti majitelů, správců a
uživatelů budov i uživatelů spotřebičů paliv ve
vztahu k čištění komínů jsou vymezeny zvláštním
předpisem, kterým je Nařízení vlády č. 91/2010
Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Při
jakýchkoliv, i drobných, stavebních úpravách,
jako je např. výměna dveří, oken apod., je třeba mít na paměti, že každý spotřebič, ve kterém
dochází ke spalování paliva, musí mít zajištěný
i přívod vzduchu. Při nesprávné údržbě nebo
provozování tepelného spotřebiče může vznikat nedokonalým spalováním oxid uhelnatý. Díky
svým nebezpečným vlastnostem - velmi jedovatý, bez zápachu, neviditelný, hořlavý, lehčí než
vzduch, může zabíjet!!!! Kromě prevence v podobě pravidelných kontrol a revizí investujte několik set korun do vašeho bezpečného života a
pořiďte si detektor oxidu uhelnatého.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Městská policie Chodov
Perličky z činnosti MP Chodov

V ul. Jiráskova došlo vzhledem k technické závadě na zaparkovaném osobním vozidle k jeho zahoření a následný požár přešel do
prudkého plamenného hoření, které ohrožovalo
i okolní zaparkovaná vozidla. Byla to mimořádně
nebezpečná situace a svědci velmi správně velmi
rychle zareagovali oznámením události na tísňovou linku 150. Na místo vyjel výjezd městského
záchranného systému, tedy jednotka místních
hasičů a strážníci městské policie. Při příjezdu na
místo události měli hasiči velké problémy projet ulicí a správně a bezpečně ustavit zásahové
vozidlo, které není malých rozměrů, z důvodu
špatného parkování nezodpovědnými řidiči. Důrazně žádáme každého řidiče, zvláště parkující
v intravelánu sídlišť, aby mysleli při parkování i na
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tyto situace, které mohou nastat. Pokud budete
potřebovat urychlený zásah jednotek integrovaného záchranného systému, je Vám vzácná každá vteřina Vašeho ohroženého života či majetku.
V ul. U Porcelánky zaslechl jeden ze sousedů
při odchodu k venčení svého psa na schodech
panelového domu přitlumené zvuky za dveřmi
jednoho z bytů. Připadalo mu to jako škrábání na
dveře a nějaké tlumené volání. Při návratu z venčení při průchodu kolem tohoto bytu se již zvuky
neopakovaly. Doma u televize to však tomuto
muži stále vrtalo hlavou a vzpomněl si, že v tom
bytě přebývá nějaká žena.
Nedalo mu to a vytočil tísňovou linku 156,
kde strážníkům oznámil svá zjištění s tím, že se
té paní mohlo něco stát, neboť ji již delší dobu
neviděl. Šetřením na místě bylo následně zjištěno, že v bytě se nacházela starší paní, která zde
bydlí sama a upadla do diabetického kolapsu.
V dnešní době, kdy obyvatelé panelových domů
již skoro ani netuší, kdo v jejich domě bydlí, je
lhostejnost k lidem i ke svému bezprostřednímu
okolí velmi častým jevem. Jsme rádi, že tomu tak
v tomto případě nebylo a všímavost a ochota
pomohly zachránit lidský život.
Kuriózní situaci se svým psem řešil jeho
majitel v ul. Smetanova, když ve věžovém panelovém domě odcházel psa vyvenčit a měl jej
cestou ze schodů puštěného tzv. “na volno“. Dle
jeho slov to tak dělá pokaždé, když jdou venčit a
jeho pes bere radostně schody tryskem a majitel
jej pak dohoní až před vchodovými dveřmi. Nyní
zde však psa nenašel, proto si myslel, že psa již
někdo, kdo dveře otevřel, pustil před dům. Zde
však svého psa také nenalezl, ani když obešel
dům, prošel okolní prostor, volal i pískal. Majitel
rozjel velké pátrání a celý den se svou rodinou
psíka hledali, zakládali událost na Facebooku,
obvolali všechny známé, povolali do zbraně policii, navštívili všechny útulky, a vše bezvýsledně.
Po 22.hodině na dveře bytu nešťastného majitele někdo zaťukal a za dveřmi po otevření vesele
panáčkoval chlupatec, kterého doprovázel jeden
ze sousedů a uvedl, že přišel z pracovní směny
domů a po otevření dveří zde ve svém bytě za
dveřmi nalezl sousedova psa, který mu roztrhal
všechny boty v botníku, okousal rohlíky na stole,
pokadil celý obývák a pustil chlupy v ložnici na
postel.
Tato tryskomyš totiž při sprintu za svým ranním
pachovým dobrodružstvím míjela otevřené dveře souseda ve spodních patrech, ten se zrovna
chystal do práce, ale ještě si pro něco skočil do
koupelny a průzkumník, zlákaný nějakým zají-
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mavým pachem, vběhl do bytu. V té chvíli vyšel
majitel bytu na chodbu domu, zabouchl dveře a
odešel do zaměstnání. Nezvaný chlupatý nájemce si tak celý den užíval wellness pobyt.

Ochrana rekreačních objektů a jejich
zazimování

Tak už začíná podzim a zase se bude blížit
zima a s ní i možné riziko vloupání do chaty či
zahradního domku v zazimované zahradě kdesi na samotě nebo v zahradní kolonii. Všemu by
měl odpovídat určitý stupeň zabezpečení. Drahé
věci si raději odvezte do městského bytu. Chraňte svůj majetek.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Praktické informace pro voliče

Úspěšnost doručení hlasovacích lístků
závisí na tom, zda
máte svoji schránku označenou Vaším
jménem.
Věnujte
chvilku tomu, abyste
si svoji schránku pro
doručování listovních
zásilek zkontrolovali a
měli tak dostatek času
se s obsahem hlasovacích lístků seznámit
ještě před návštěvou volební místnosti.
Nepodaří-li se hlasovací lístky doručit touto
cestou, obdržíte je ve dnech voleb ve volební
místnosti.

Hlasování do přenosné volební
schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů městský úřad a ve dnech
voleb přímo okrskovou volební komisi (dále jen
„OVK“) o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla OVK zřízena. V takovém případě OVK vyšle k voliči své dva členy s
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové
OVK tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Z uvedeného vyplývá, že není možné požádat
OVK o to, aby voliče, který spadá do jejího volebního okrsku, navštívila na území jiného volebního okrsku, kde je volič například na návštěvě.

Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí odboru
školství, kultury a vnitřních věcí
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Zprávy z města

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Starosta města Chodova podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 20. října 2017 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V Chodově
jsou volební okrsky a jejich sídla vymezeny takto:
Volební okrsky č. 1, 2 a 3 - volební místnost na
adrese:
ZASEDACÍ MÍSTNOST - Městský úřad Chodov,
Komenského čp. 1077, tel.: 352 352 316
Volební okrsek č. 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - HORNÍ, HRNČÍŘSKÁ,
KRÁTKÁ, NÁDRAŽNÍ, U PORCELÁNKY (170, 230, 849
- 864, 867 – 871, 936, 1171), VANČUROVA, VINTÍŘOVSKÁ a č. ev. 11E .
Volební okrsek č. 2
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - ČS. ODBOJÁŘŮ, DVOŘÁKOVA, U PORCELÁNKY (169, 266, 1012), ŠTĚŘÍKOVA LOUKA a ZÁPADNÍ.
Volební okrsek č. 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - BEZRUČOVA, DUKELSKÝCH HRDINŮ, HAVLÍČKOVA, KARLOVARSKÁ,
KOMENSKÉHO, NEJDECKÁ, ROOSEVELTOVA, STAROMĚSTSKÁ a TYRŠOVA.
Volební okrsek č. 4 - volební místnost na adrese:
OBŘADNÍ SÍŇ - Městský úřad Chodov, Komenského čp. 1077, tel.: 352 352 245
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - LESNÍ, LUČNÍ, NERUDOVA, ŠKOLNÍ a TOVÁRNÍ.
Volební okrsky č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10: volební místnost na adrese:
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO CHODOV, náměstí ČSM čp. 1022, tel.: 352 352 432
Volební okrsek č. 5:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - 1. MÁJE, HLAVNÍ (616
– 620), KONEČNÁ, LIPOVÁ, POLNÍ, PŘÍČNÍ, ŘÍJNOVÁ,
VÍTĚZNÁ, ZAHRADNÍ a ŽIŽKOVA.
Volební okrsek č. 6:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - ČAPKOVA, HUSOVA (86,
87, 91, 93, 94, 195, 234, 596, 788, 981 – 992, 1111, 1115,
1116, 1124, 1127, 1145, 1174), JIRÁSKOVA (781 – 784),
NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA (759 - 766), PODĚBRADOVA
(76, 79, 231, 238, 289, 311, 359, 363, 409, 472, 484,
490, 789, 1044, 1045, 1086, 1091, 1114, 1118, 1122, 1137,
1216) a č. ev. 8E, 17E a 25E.

Volební okrsek č. 7:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - BOŽENY NĚMCOVÉ,
BUDOVATELŮ, ČSA, NÁMĚSTÍ ČSM, OBRÁNCŮ
MÍRU, OSADNÍ, ŽELEZNÝ DVŮR a POD ŽELEZNÝM
DVOREM.
Volební okrsek č. 8:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - HUSOVA (146, 739 - 750),
JIRÁSKOVA (773 - 780), NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA (751 758) a PODĚBRADOVA (701 -704) a č. ev. 12E a 15E.
Volební okrsek č. 9:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - HLAVNÍ (650 - 659) a
U KOUPALIŠTĚ.
Volební okrsek č. 10:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - PALACKÉHO, REVOLUČNÍ a SMETANOVA.
Volební okrsek č. 11: volební místnost na adrese:
RESTAURANT „JOKY“, Stará Chodovská čp. 111,
tel.: 725 714 658
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - STARÁ CHODOVSKÁ
a č. ev. 1E a 14E.
2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se do volební místnosti dostaví
s voličským průkazem, je povinen jej odevzdat okrskové volební komisi.
3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
V Chodově dne 13. září 2017
Patrik Pizinger, starosta
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Historie

V Chodově jsou další kameny
zmizelých

Sochař Gunter Demnig pokládá kameny zmizelých. 

V neděli 17. září 2017 byly v Chodově položeny další tři stolpersteiny – kameny zmizelých. V roce 2015 se Chodov stal prvním
městem v Karlovarském kraji, kde se tyto kameny objevily, a v loňském a letošním roce
se k tomuto projektu připojily i Karlovy Vary.
Kameny zmizelých připomínají po celé Evropě oběti holocaustu a do dnešního dne jich bylo
položeno bezmála sedmdesát tisíc. Skrze tyto
jednoduché kostky se základními životopisnými
údaji se symbolicky oběti druhé světové války
vrací k domům, ve kterých žily před svým nuceným odchodem do transportu. Všechny kostky
osobně pokládá německý sochař Gunter Demnig, který projekt počátkem 90. let vymyslel.
V Chodově jsou od roku 2016 tři kameny položeny před budovou obřadní síně městského
úřadu, kde připomínají rodinu chodovského lékaře Bedřicha Kettnera, a celkem devět kamenů
je položeno před služebnou Policie ČR ve Staroměstské ulici. Tyto kameny připomínají židovského obchodníka Eduarda Kronbergera, který
zahynul během druhé světové války společně s
většinou své rodiny.
Nejnovější tři kameny byly u policejní služebny položeny na památku Františky, Alice a Věry

|Foto: Martin Polák

Bergmannových, které patřily k rodině Eduarda
Kronbergera (šlo o jeho dceru a vnučky). Františka Kronbergerová (nar. 1898) si v roce 1921 vzala
Josefa Bergmanna ze sousedního Nového Sedla, který byl Němec a katolík. V roce 1921 tato
skutečnost nehrála až tak významnou roli (sňatky
mezi katolíkem a Židovkou nebyly zcela běžné,
ale nešlo ani o nic naprosto výjimečného), během druhé světové války však Františce a jejím
dvěma dcerám zachránila život. Bergmannovým
se totiž v první polovině dvacátých let narodily
dvě dcery – Věra (1921) a Alice (1925) – a všichni čtyři žili v rodinném domě Kronbergerových
v Chodově čp. 18. Josef Bergmann byl vyučený
obchodník, takže se velmi brzy úspěšně zapojil
do zavedeného Kronbergerova velkoobchodu.
Po obsazení československého pohraničí a
Křišťálové noci na podzim 1938 uprchla většina
rodiny do Prahy. Ve velkém chodovském domě
zůstal jen starý Eduard Kronberger a Bergmannovi, přičemž Josef Bergmann doufal, že jeho
rodinu i tchána ochrání fakt, že on je Němec.
Nicméně v červenci 1939 byl Eduard Kronberger zatčen gestapem a obviněn z devíti případů
homosexuálního obtěžování, což bylo v době
nacistického režimu trestáno až pěti lety vězení.

Historie
Do jaké míry byla tato obvinění vykonstruovaná
a měla sloužit k diskreditaci starého obchodníka a do jaké se jednalo o realitu, nelze již dnes
s jistotou tvrdit. Faktem je, že i přes opakované
snahy Josefa Bergmanna byl Eduard Kronberger
odsouzen k trestu odnětí svobody na čtyři a půl
roku. Trest nastoupil v dubnu 1940 v saské věznici
Waldheim, kde o několik měsíců později i zemřel.
V té době začala být perzekuována i rodina
Josefa Bergmanna. Kvůli židovskému původu
bylo zakázáno další studium jeho dcer. Starší
Věra nastoupila v roce 1938 na Karlovu univerzitu a současně na pražskou Victoria College,
kde studovala cizí jazyky, mladší Alice studovala
gymnázium v Karlových Varech. Zatímco jeho
žena Františka byla v relativním bezpečí – ačkoliv
byla Židovka, chránilo ji její manželství s Němcem – jejich společné dcery byly označeny jako
poloviční Židovky a určeny tudíž k transportu do
ghett a koncentračních táborů. Josef vynaložil
velké úsilí a všechny své konexe, aby se od nich
tento osud pokusil odvrátit. Nejprve je fingovaně
zaměstnal ve své firmě, což ale brzy odhalilo a
zakázalo gestapo. Nakonec uplatil velmi vysokou částkou (musel kvůli tomu prodat část svého
obchodu) jednoho z úředníků a jeho dcery byly
místo do koncentračního tábora poslány „jen“ na
nucené práce do Německa, kde postupně prošly
celou řadou pracovních táborů.
Na počátku roku 1945 došlo i na osoby ze
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smíšených manželství, a tak byla do transportu
povolána i Františka Bergmannová. Byla převezena do Terezína, kde se setkala s oběma svými dcerami a kde se všechny tři ve zdraví dočkaly konce války. Hned 9. května 1945 si Josef
Bergmann vyžádal speciální povolení od velitele
americké vojenské posádky v Chodově a vyrazil
na nesmírně riskantní cestu do Terezína, odkud
si svou ženu a obě dcery odvezl. Bohužel, pro
rodinu to ještě neznamenalo konec, neboť Josef
Bergmann byl považován z pohledu Benešových
dekretů za Němce a i se svou rodinou byl zařazen do odsunu.
Díky tomu, že jeho žena a dcery byly za války
vězněny, mohli si Bergmannovi odvézt do Německa i velkou část svého rodinného majetku.
Společně s jejich odchodem z Chodova zmizeli i
poslední členové kdysi velké rodiny KronbergerBergmann. Františka, Alice a Věra Bergmannovy
tak byly pro svůj původ potrestány hned dvakrát.
Během druhé světové války byly postupně vězněny jako Židovky, po válce byly zařazeny do
odsunu jako Němky.
Pietního aktu při pokládání kamenů se v letošním roce zúčastnily i paní Kitty Weiss a Beate
Friedrich, dcery Alice Bergmannové. Další členové rodiny Kronberger-Bergmann žijí ve Spojených státech a v Izraeli, kde dodnes žijí také dvě
chodovské Wintonovy děti, vnoučata Eduarda
Kronbergera. M
 iloš Bělohlávek, městský historik

Se starostou Patrikem Pizingerem (vlevo) se pokládání kamenů zúčastnili také členové a příbuzní rodiny Bergmannových. 
|Foto: Martin Polák
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Informační servis

19. 10. (čt) 17 a 19.30 h, 20. 10. (pá) 19.30 h,
21. 10. (so) 17 a 19.30 h, 22. 10. (ne) 17 h
Přístupné. Vstupné 125 Kč

26.-28. 10. (čt-so) 19.30 h,
29. 10. (ne) 17 h
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

Kino malá scéna chodov
uvádí

5.-7. 10. (čt-so) 19.30 h, 15. 10. (ne) 17 h, 18. 10. (st) 19.30 h

BLADE RUNNER 2049 3D /163/
Premiéra / Sci-fi thriller / USA, Kanada, VB

Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K
(Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední
zbytky lidské společnosti.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč

6.-7. 10. (pá-so) 17 h, 8. 10. (ne) 15 h, 22. 10. (ne) 15 h, 28. 10. (so) 17 h

ESA Z PRALESA /97/

Premiéra / Animovaná komedie / Francie

Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Však byl také
vychován hrdou tygřicí. Maurice se touží stát nejlepším kung-fu mistrem na světě. To nebude ale vůbec
snadné, protože vyniká spíše neohrabaností a nemotorností.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

14.-15. 10. (so-ne) 15 h, 29. 10. (ne) 15 h

MY LITTLE PONY FILM /99/
Premiéra / Romantická komedie / USA

Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na konec bájné
Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný domov.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
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7. 10. (so) 15 h
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM /85/
Animovaná komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130/110 Kč

15. 10. (ne) 20 h, 16. 10. (po) 19.30 h
SNĚHULÁK
Premiéra / Krimi thriller, horor / USA, VB

26. 10. (čt) 17 h
BAJKEŘI /95/
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 125 Kč

Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však
hrozí zbourání. Hurvínkovi se podaří proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví klíč k jeho záchraně.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Přístupné. Vstupné 130/110 Kč

8. 10. (ne) 17 h
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D /85/
Animovaná komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 140/120 Kč

26.-28. 10. (čt-so) 19.30 h, 29. 10. (ne) 17 h
THOR: RAGNAROK 3D
Premiéra / Akční dobr. fantasy / USA

1. 10. (ne) 17 h
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR /116/
Drama / ČR

8.-9. 10. (ne-po) 19.30 h
AMITYVILLE: PROBUZENÍ /85/
Premiéra / Horor, thriller / USA

Kino Malá scéna Chodov

1. 10. (ne) 15 h
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 2D /85/
Animovaná komedie / ČR

Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává
na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní
postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina,
kterou zde zaměstnává.

Přístupné. Vstupné 125 Kč

1. 10. (ne) 19.30 h
LOGANOVI PARŤÁCI /119/
Komedie / USA

Bratři Loganovi žijí v úplném zapadákově, nemají peníze, nemají práci a na krku mají rodinnou tradici smolař. Jimmy Logan se rozhodne otočit konečně kolo štěstí a ukrást 14 milionů
dolarů během největšího automobilového závodu v Americe.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
2.-3. 10. (po-út) 19.30 h
TO /135/
Horor, mysteriózní thriller / USA

Na motivy o stejnojmenného románu Stephena Kinga.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
3. 10. (út) 10 h - dopolední kino
MUZZIKANTI /109/
Romantický hudební / ČR
Přístupné od 12 let, vstupné 50 Kč
4. 10. (st) 19.30 h, 5. 10. (čt) 17 h
PO STRNIŠTI BOS /111/
Válečné drama / ČR

Po strništi bos je lyrický film o dětství a hrdinství v každém z
nás od tvůrčí dvojice Jana a Zdeňka Svěrákových.

Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

5.-7. 10. (čt-so) 19.30 h
BLADE RUNNER 2049 3D /163/
Premiéra / Sci-fi thriller / USA, Kanada, VB

Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade
Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling)
dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by
mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč

Bella, její dvojče James a malá sestra Juliet se se svou matkou přestěhují do nového domu Navíc James nejen nečekaně nabyde vědomí, ale začne se zázračně uzdravovat.
Bohužel to je pro obyvatele domu pravděpodobně poslední dobrá zpráva…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
10.-11. 10. (út-st) 19.30 h
DOBRÝ ČASY /100/
Premiéra / Krimi drama / USA

Bratr Constantina Nikase se po zpackané bankovní loupeži
ocitá ve vězení. Constantine (Robert Pattison) se kvůli jeho
vysvobození vydává na zoufalou cestu městským podsvětím. Během jediné šílené noci závodí s časem, aby získal
dostatek peněz na bratrovu kauci.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč
13. 10. (pá) 17 h
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR /116/
Drama / ČR
Přístupné. Vstupné 125 Kč

Harry Hole je na jedné straně výjimečně dobrý detektiv, na
straně druhé se však jedná o nezodpovědného alkoholika.

17. 10. (út) 10 h - dopolední kino
MASARYK /113/
Historické drama / ČR
Přístupné od 12 let, vstupné 50 Kč
17. 10. (út) 19.30 h
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR /116/
Drama / ČR
Přístupné. Vstupné 125 Kč
18. 10. (st) 19.30 h
BLADE RUNNER 2049 3D /163/
Premiéra / Sci-fi thriller / USA, Kanada, VB
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč
19. 10. (čt) 17 a 19.30 h, 20. 10. (pá) 19.30 h,
21. 10. (so) 17 a 19.30 h, 22. 10. (ne) 17 h
BAJKEŘI /95/
Premiéra / Komedie / ČR

Nevlastní bratři Jakub a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Na nátlak
rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy
půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. Hrají A. Mišík, C. Buckingham, H. Vagnerová, T.
Matonoha, M. Suchánek, V. Postránecký, V. Hybnerová…

Přístupné. Vstupné 125 Kč

13.-14. 10. (pá-so) 19.30 h
WIND RIVER /107/
Premiéra / Akční krimi thriller / USA, VB

20. 10. (pá) 17 h
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D /85/
Animovaná komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130/110 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

21. 10. (so) 15 h
EMOJI VE FILMU /90/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené pusté
krajiny Wyomingu tělo mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování
se ujímá novopečená agentka FBI Jane Bannerová, která do
odlehlé indiánské rezervace Wind River přijíždí z Las Vegas.

14.-15. 10. (so-ne) 15 h
MY LITTLE PONY FILM /99/
Premiéra / Animovaný / USA

Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi
na cestu až na konec bájné Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný domov.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
14. 10. (so) 17 h
LEGO® NINJAGO® FILM 3D /97/
Animovaná akční komedie / USA

22. 10. (ne) 15 h
ESA Z PRALESA /97/
Premiéra / Animovaný / Francie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč
22.-23. 10. (ne-po) 19.30 h
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ 3D /109/
Premiéra / Akční sci-fi thriller / USA

Systém vytvořený k ochraně Země začne na Zemi útočit a začíná závod s časem, kdy je nutné zjistit skutečnou hrozbu dříve,
než geomagnetická bouře smete vše ze zemského povrchu.

6.-7. 10. (pá-so) 17 h, 8. 10. (ne) 15 h
ESA Z PRALESA /97/
Premiéra / Animovaný / Francie

Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý
Lloyd, známý také jako Zelený Nindža, společně se svými
přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

24.-25. 10. (út-st) 19.30 h
MATKA! /115/
Premiéra / Mysteriózní horor / USA

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

15. 10. (ne) 17 h
BLADE RUNNER 2049 3D /163/
Premiéra / Sci-fi thriller / USA, Kanada, VB
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho
hrudi bije statečné srdce tygra. Však byl také vychován
hrdou tygřicí. Maurice se touží stát nejlepším kung-fu mistrem na světě. To nebude ale vůbec snadné, protože vyniká spíše neohrabaností a nemotorností.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je zaklepání na
dveře. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrají manželský
pár, jehož idylické soužití v nádherném domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté, kterých neustále přibývá.

Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého
mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem,
aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok - zkázu
svého domova a konec asgardské civilizace - který se snaží
rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč
27. 10. (pá) 17 h
PO STRNIŠTI BOS /111/
Válečné drama / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč
28. 10. (so) 15 h
LEGO® NINJAGO® FILM 2D /97/
Animovaná akční komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
28. 10. (so) 17 h
ESA Z PRALESA /97/
Premiéra / Animovaný / Francie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč
29. 10. (ne) 15 h
MY LITTLE PONY FILM /99/
Premiéra / Animovaný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
29.-30. 10. (ne-po) 19.30 h
JIGSAW /91/
Premiéra / Horor / USA, Kanada

Zohavená těla se začnou objevovat na různých místech ve
městě. V průběhu vyšetřování všechny důkazy jednoznačně ukazují na jednoho muže: Johna Kramera. Jak to jen
může být možné? Muž zvaný Jigsaw je totiž více než 10
let po smrti. Pokračování známé hororové série SAW je tu
znovu.... Těšte se, budete se bát.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
31.10.-1. 11. (út-st) 19.30 h
ČÁRA /108/
Premiéra / Krimi thriller / SR, ČR

Kriminální thriller o pašerácích ze slovensko-ukrajinských
hranic získal na MFF v Karlových Varech Cenu pro Nejlepší režii. Režisér Peter Bebjak ukazuje podsvětí a život na
samotné východní hranici Evropské unie, kde platí často
vlastní zákony.

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
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TV Studio Chodov
3. 10. (út) 18 h
Podvečer se starostou - TV přímý přenos

Informační servis

KASS Chodov
3. 10. (út) 8 h
Prodej společenského oděvu Volanský
společenský sál
5. 10. (čt) 17 h
Ples seniorů města Chodova  
společenský sál
6. 10. (pá) 10 h
Výkup zlata
předsálí kina Malá scéna

3. 10. (út) až 6. 10. (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)

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

12. 10. (čt) 19 h
Světáci (Divadelní společnost Háta)   
kino Malá scéna Chodov
20. 10. (pá) 14-22 h a 21. 10. (so) 8 – 22 h
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
společenský sál
27. 10. (pá) 11 h
Pietní akt (Den vzniku samostatného Československa)
městský park

ZUŠ Chodov

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

11. 10. (st) 18 h
Lilian Malkina - Herečka na export

KINOMIX

koncertní sál

Souhrn událostí za první polovinu října (premiéra)
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

Zábavná talkshow.

MAM ZELLE NITOUCHE – I. ČÁST

Záznam z divadelního vystoupení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

MAM ZELLE NITOUCHE – II. ČÁST

Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

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

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu října (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

SUPERMARKET

Záznam z představení pro ZŠ (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

3. 10. (út) 18 h
Papu Papua

Cestovatel Tomáš Kubeš vás tentokrát vezme na dobrodružnou cestu za posledními lidojedy a obyvateli divoké
Papuy Nové Guiney.

5. 10. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky

Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

10. 10. (út) 17-19 h
Jóga smíchu

Jan Kindl vás seznámí s principy jógy smíchu. Poté bude
následovat cvičení smíchocviků a na závěr si vyzkoušíte
meditaci smíchu a relaxaci. S sebou si přineste pohodlné
oblečení, vodu v uzavíratelné láhvi, karimatku a chuť se
smát. Rezervace osobně v knihkupectví nebo na telefonu
352 352 257. Počet míst je omezen.

12. 10. (čt) 10 h
Spisovatelé do knihoven - Jakub Řehák

V rámci projektu Spisovatelé do knihoven budete mít tentokrát možnost setkat se s Jakubem Řehákem, básníkem a
esejistou. Za svou básnickou sbírku „Past na Brigitu“ získal
cenu Magnesia Litera.

17. 10. (út) 19 h
Nekonečná moc touhy

Literární pořad Hany Maciuchové. Herečka v něm ukazuje
protnutí poetického světa čínské básnířky Li Čching-čao,
žijící na přelomu 11. a 12. století, a americké spisovatelky
Ericy Jongové ze surové současnosti.

19. 10. (čt) 17 h
Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap

Přes 16000 km pěšího putování a 31 měsíců na cestě ze
Dvora Králové nad Labem do tří poutních míst křesťanství:
Santiaga de Compostela, Říma a Jeruzaléma. Pojďte se s
Petrem Hirschem projít po stezkách a poutních cestách,
kde se psala historie.

24. 10. (út) 18 h
Labyrint záhad

17. 10. (út) až 20. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

Městská knihovna Chodov
2.-8. 10.
Týden knihoven

Amnestie na upomínky. Registrace na rok zdarma.

2.-6. 10.
Miniškolení na PC

Individuální termíny dle dohody s paní Danou Urbanovou,
tel.: 352 352 255.

1. 10. (ne) 15 h
Cvičení proti stárnutí

Během 8 lekcí se naučíte cviky, které zlepšují pohyblivost
kloubů a koordinaci. Cena jedné lekce je 50 Kč, v případě
platby za všech 8 lekcí je cena 320 Kč. Přineste si s sebou
ručník, vodu a případně podložku na cvičení.

2. 10. (po) 9-18 h
Burza knih

V čítárně knihovny bude připraven velký výběr knih.
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Se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem se tentokrát vydáte po stopách záhad a tajemství Čech, Moravy a Slezska.
Můžete se těšit na neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, paranormální úkazy, utajené skutečnosti, historické otazníky,
překvapivé hypotézy, přísně tajné konspirace….

29. 10. (ne) 15 h
Halloweenské strašení

Na odvážné čtenáře čeká opět naše strašidelné sklepení.

Pondělí 16 h
Herní klub

2. 10. Člověče, nezlob se!, 9. 10. Pohádkový kvíz,
16. 10. Pexeso, 23. 10. Hádanky

Středa 15-17 h
Výtvarná dílnička

4. 10. Záložky do knížek, 11. 10. Dráčci z papíru,
25. 10. Bubáčci z přírodnin

Čtvrtek 17 h
Pohádkohraní

5. 10. Čtyři roční období medvídka Pú, 12. 10. Jeden za
všechny, všichni za jednoho, 19. 10. Jak si Slávek načaroval
dubového mužíčka, 26. 10. Kamarádi duchové

TIPY KNIHKUPECTVÍ

V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17
Lunární kalendář krásné paní 2018 - Žofie Kanyzová
Indie a nejstarší známá nauka o zdraví ájurvéda jsou tématem dvou publikací i Lunárního kalendáře Krásné paní 2018.
Rok ve Svatojánu – Eva Francová
Čtyři roční období očima autorky úspěšných Kuchařek ze
Svatojánu.

DDM Bludiště Chodov
3. 10. (út) 9 h
Školka - Cup 2017

Turnaj v kopané pro chodovské mateřské školy.

stadion TJ Spartak Chodov

16.-17. 10. (po-út) 10-17 h
Burza zimního dětského oblečení, obuvi,
hraček a sportovního vybavení.

Přijímáme pouze čisté a zachovalé zboží. Přijďte se včas
(nejlépe hned zítra) domluvit do kanceláře DDM. Za 100 Kč
vratné zálohy vám přidělíme kód, lepíky a arch k zapsání
vašeho zboží a vy si doma vše v klidu můžete připravit. Ve
dnech od 9.–12. 10. už jen přinesete označené, oceněné
oděvy i se seznamem.

16.-27. 10.
Kabelkový veletrh

Můžete si opět přijít koupit za symbolické ceny zajímavé
zboží, které jejich původní majitelé věnovali do prodeje.
Nakoupit můžete kabelky, gramofonové desky, bižuterii,
šály a šátky. Pomozte nákupem dobré věci. Výtěžek půjde
na nákup pomůcek pro zdravotně postižené klienty Denního centra Mateřídouška v Chodově.

12.-18. 2. 2018
5 dní lyžování bez starostí - Itálie 2018 s DDM

Hotel Locanda Locatori, středisko Temú – Passo Tonale –
Ponte di Legno (1257–3016 m n. m.). Najdete zde 65 km
sjezdovek a na své si přijdou i nároční lyžaři, kteří mohou na
severních svazích zdolat při sjezdu úctyhodné převýšení 900
m. Sjezdovky: 6x černá, 27x červená, 15x modrá.
2lůžkový pokoj 12 300 Kč/osoba. Cena zahrnuje: dopravu
luxusním autobusem, 4x ubytování s italskou polopenzí,
5denní skipas. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Pište na e-mail: ddm-chodov@mybox.cz,
volejte DDM: 352 352 280-1, R. Špačková tel. 775 900 604

Městská galerie v DDM Bludiště
31. 10. (út) 14 h
Šikovné ruce - Mateřídouška  2017
Prodejní výstava.
Výstava potrvá do 10. 11. 2017.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9-12 a 14-17 h

Galerie u Vavřince
4. 10. (st) 17 h
Stanislav Kožený - Prolínání

Výstava fotografií.
Úvodní slovo: Mgr. Zdeňka Čepeláková, hudební doprovod: duo Ladislav Gerendáš a Jan Horych.
Vstup zdarma.
Výstava potrvá do 13. 11. 2017.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 14-17 h a neděle 13-17 h
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4. 10. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Ostrov, Borecké rybníky, naučné stezky, délka cca 12 km

7. 10. (so) 10 a 14 h
Volejbal

1. liga kadetky – soupeř Karlovy Vary
1. liga juniorky – soupeř Karlovy Vary,

sportovní hala

18. 10. (st) sraz 10.30 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů

Hroznětín - židovský hřbitov, Ostrov - naučné stezky, délka
cca 12 km

21.-22. 10. (so-ne) 9 h
Volejbal

Sport

Přípravky BVC Chodov
zahájily sezonu
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Krajské přebory, soupeř Karlovy Vary a Sokolov
Sobota: mladší žákyně
Neděle: starší žákyně

sportovní hala

Chodovské technicko-ekologické
s.r.o.
25. 10. (st) sraz 8.30 h služby
vlakové nádraží
Chodov
11. 10. (st) sraz 13 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů

Jindřichovice - mauzoleum, výklad zajištěn

Vycházka turistů

Aš - rozhledna Háj, délka cca 10 km

Rozmístění kontejnerů pro zahrádkáře – podzim 2017

1. kontejner:
za hřbitovem (ZO č. 9)
za hřbitovem (ZO č. 8)
ČSO (ZO č. 1)
ČSO (ZO č. 6 )

2.10. 9.10. 16.10. 23.10. -

9.10.
16.10.
23.10.
30.10.

2.10. 9.10. 16.10. 23.10. -

9.10.
16.10.
23.10.
30.10.

2.10. 9.10. 16.10. 23.10. -

9.10.
16.10.
23.10.
30.10.

2. kontejner:
Poděbradova (ZO č. 2 nahoře)
Poděbradova (ZO č. 2 dole u RS)
Poděbradova (ZO č. 14)
Pod Žel. dvorem (ZO č.16)

3. kontejner:
Žižkova (u ZO č. 4)
Žižkova (u ZO č. 7)
Žižkova (u ZO č. 12 u „Bahňáku“)
Lesní (CHO č. 1)

4. kontejner:
rybník Račák (nahoře)
rybník Račák (dole)
Horní (ZO č.15)

2.10. - 9.10.
9.10. - 16.10.
16.10. - 23.10.

Hrnčířská

23.10. - 30.10.

5. kontejner:
Stará Chodovská (ZO č. 17)
Stará Chodovská (mlýn)
Karlovarská (ZO č. 13)
Karlovarská (ZO č. 11)

2.10. 9.10. 16.10. 23.10. -

9.10.
16.10.
23.10.
30.10.

2.10. 9.10. 16.10. 23.10. -

9.10.
16.10.
23.10.
30.10.

Bereme děvčata všech věkových kategorií - bližší informace na telefonním čísle 723 760 267. 

Šachy
Sedlišťák zahájil sezónu

V sobotu 2.9.2017 se v Novém Sedle uskutečnil první mládežnický turnaj sezóny. Mezi
nedočkavými šachisty byla i pětice chodovských
hráčů. Nejvíce se dařilo Václavu Vojířovi, který
turnaj suverénně vyhrál s plným bodovým ziskem. Dobře si vedl rovněž Michal Pech, který bral
v mladší kategorii stříbro, a to jen kvůli horšímu
pomocnému hodnocení. Start do sezóny se nám
tedy vydařil.
Marcel Vlasák

6. kontejner:
Vančurova (ZO č. 5)
Vančurova (ZO č. 10, ZO č. 10a, CHO č. 2)
Vančurova (ZO č. 10, ZO č. 10a, CHO č. 2)
Vančurova (ZO č. 10, ZO č. 10a, CHO č. 2)

Přemístění vždy v pondělí, odvoz 3 x týdně (pondělí, středa, pátek). 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.

Michal Pech, první zleva.

Fotbal
Podzimní soutěž v plném proudu

Podzimní část fotbalových soutěží se už naplno rozběhla a naše družstva všech věkových
kategorií se do ní zapojila.
Zde přinášíme výsledky odehraných zápasů A
mužů:
Chodov - Toužim
3:1 (3:0)
Chodov - Žlutice		
3:1 (2:0)
Chodov - Ostrov		
0:7 (0:4)
FC Cheb - Chodov
4:2 (0:1)
Chodov - Loko K. Vary
3:1 (2:0)
Výsledky ostatních utkání se dozvíte na webových stránkách Spartaku Chodov:
http://spartak-chodov.webnode.cz/
V měsíci říjnu budou na domácím hřišti odehrány tyto zápasy:
Muži A
7. 10. 16.00
Chodov - Nejdek
21. 10. 15.30
Chodov - Lomnice
Muži B
8. 10. 15.00
Chodov - Bukovany
22. 10. 15.00
Chodov - Kynšperk
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Dorost
1. 10. 10.30
Chodov - Sedlec B
15. 10. 10.30
Chodov - Habartov
29. 10. 10.30
Chodov - N.Role
Starší žáci
8. 10. 10.30
Chodov - Královské Poříčí
22. 10. 10.30
Chodov - D. Rychnov/Svatava
Mladší žáci
14. 10. 13.00
Chodov - Luby
30. 10. 16.00
Chodov - Citice/Březová
Starší přípravka:
07.10. 10.30
Chodov - Aš
Mladší přípravka
13. 10. 16.30
Chodov - Kraslice/Rotava
Zveme všechny příznivce fotbalu na naše zápasy. Přijďte fandit našim klukům, pojďte na fotbal!
Více informací o našem klubu se dozvíte na:
http://spartak-chodov.webnode.cz/. 
(kar)

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)



ději do soboty 14. 10. do 20.00 hodin.
Výjimečně v místě startu na atletickém stadionu
za zvýšené startovné ve výši 80,-/150,- Kč, nejpozději do 9.30 hodin (děti), mládež a dospělí nejpozději hodinu před startem příslušné kategorie.
Pro přihlášení do krajského přeboru je nutné
zakliknout přihlášení i do krajského přeboru!
Upozornění: závodníci kategorie žactva smí
startovat pouze v jedné věkové kategorii.
Startovné: žactvo 50 Kč (na místě 80 Kč), ostatní 80 Kč (na místě 150 Kč). Žactvo chodovských
škol, ZŠ ve Vintířově, členové ŠAK Chodov startovné neplatí.
Informace: Zítka Miloslav, tel. 607 992 873,
e-mail: atletikachodov@seznam.cz,
www.sakchodov.cz
Závodní kancelář (prezentace), start a cíl všech
kategorií jsou na atletickém stadionu.
(miv)

Velký úspěch Honzíka Psoty

|Foto: TJ Spartak Chodov

Atletika
XXVI. ročník Běhu Smolnickým kopcem

Memoriál Marcely Mikešové v kategorii veteránek, Krajský přebor Karlovarského kraje v přespolním běhu pro rok 2017.
Neděle 15. října 2017 od 10.00 hodin na
Smolnickém kopci v Chodově.
Pořadatel: ŠAK Chodov, z.s., ve spolupráci s
DDM Bludiště Chodov.
Přihlášky: výhradně elektronicky přes přihlašovací formulář:
https://goo.gl/forms/yjN02YNxyC3lVNIi1 nebo
http://mz-sport.cz/smolnice.html, a to nejpoz-

Uzávěrka
listopadového čísla
16. října 2017

|Foto: ŠAK Chodov

Tenis
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Koncem srpna vyvrcholila letní sezóna tenisových turnajů na pražské Štvanici prestižním
turnajem Masters, na který se probojovalo 16
nejlepších chlapců této věkové skupiny. Po slavnostním zahájení, kde všichni kvalifikovaní obdrželi medaile, byli hráči rozlosováni do čtyř skupin. Honzík po velkém boji dokázal stejně jako
v zimě svou skupinu vyhrát a postoupit tak mezi
osm nejlepších. Tentokrát však své čtvrtfinále
proti soupeři ze Španělska s přehledem zvládl a
stejně tak i následné semifinále, kde nedal šanci
domácímu hráči. Ve finále se střetl s obhájcem
prvenství, hráčem prostějovského Agrofertu. Zápas to byl vyrovnaný až do samotného závěru,
kdy Honzík už sahal po vítězství, ale nakonec se
musel před favoritem sklonit. I tak je druhé místo
skvělým úspěchem. Gratulujeme.
(mih)

Jan Psota, vpravo.

Vážení občané města Chodova,

Připoj se k nám!

naladit
kanály TV že v měsíci říjnu, k radosti našich malých ratolestí, spouštíme na
SJak
radostí
vás informujeme,
zkušebním kanálu 8 a 10 programy Nickelodeon, Disney Channel a Nick Jr. Czech. Na kanálu
Všechny programy jsou vysílány ve formátu DVB-T s kódováním MPEG2 a MPEG4 (H.264).
Disney Channel začíná skvělý děj animovaného seriálu Hotel Transylvánie, kde Mavis řeší „oficiFrek.
ální upírské
záležitosti“.
Kanál
Programy
[MHz]

K21
474 během
Multiplex
1: ČT1, ČT2,
ČT24, ČT
sport
Velká novinka
čeká
podzimu
všechny,
kteří
přijímají naši IP televizi. Připravujeme
K22
K23

482
490

Multiplex 2: Nova, Prima, TV Barrandov, Nova Cinema, Prima Cool
Multiplex 3: Prima Love, Prima MAX, Óčko, Prima Zoom, Šlágr, Óčko Gold,
S vaším zařízením budete
mít možnost
souběžně
sledovat
ČT:D/art,
Kino Barrandov,
Barrandov
plusprogram třeba v dětském pokoji, v
K24
498 chytrém
Multiplex
4: Telka,kdekoliv
Fanda, Smíchov,
Rebel,
Relax, ZAK, Mňam, Mňau TV,
tabletu, počítači
nebo
telefonu,
mimo váš
domov.
Prima Comedy Central
506 nákup
Multiplex
7: ČT:D/art,
ČT1 HD, ČT2
HD, ČT sport
HD, Retro, Kino Svět
Všechny, K25
kteří plánují
nového
televizního
přijímače,
upozorňujeme
K26
514
Multiplex RS 8: TV Noe, Barrandov Muzika, Óčko Expres, Regionálnítelena změnu přechodu vysílání TV programu z DVB-T na DVB-T2. Tuto změnu odsouhlasila vláda
vize.cz, Sport 5, Osem/Slovak Sport TV
na svém zasedání
20. 7. 2016.
Souběžný
provoz
K27
522
Arte, Das
Erste, Eins
plus, vysílání
Phoenix bude v únoru
2021 ukončen.
K28
530
Dvojka HD, Jednotka HD
K29 televizní
538 přijímače
Duck TV HD,
France24, TV5
Monde,
(Markíza International v prípravě)
Ne všechny
s tunerem
DVB-T2
a Wau,
kódováním
K30
546
TV Chodov, TV Chodov HD
H.265/HEVC dokáží správně zpracovat signál vysílacích sítí v České reTV Povinná
publice. České
začaly
přijímače,
u nichž
K34 Radiokomunikace
578
Food Network,
Golfoznačovat
Channel, TA3
HD, Universal
Channel
praktickýmK35
testem586
ověřily
jejich
kompatibilitu
s
technickým
řešením
Animal Planet , Doma HD, JimJam, VH1
použitým K37
v ČR, speciální
pečetí. Přehled
certifikovaných
602
National
Geographic
Channel, Nova přijímačů
HD, Prima naHD
leznete naK38
adrese 610
http://www.dvbt2overeno.cz/.
Seznam je průběžně
JOJ Cinema, Markíza HD, MTV
618
JOJ HD, JOJ Plus HD, Nickelodeon
doplňovánK39
a aktualizován.
K43
650
AXN, Discovery, FilmBox, TLC, Viasat Explore/Spice, Viasat History
Bližší informace
našich AMC,
nabízených
službách
kabelové
televize, internetu a kamerových systéK44 o 658
Eurosport
1 HD, Eurosport
2 HD
K45 na našich
666
Nova Sport www.catr.cz
1 HD, Nova Sport 2 HD
mů naleznete
stránkách
K47
682
Sport 1, Sport 2, TV Paprika
TV Základní

přechod na opravdu interaktivní TV, a to vše za stávajících podmínek a se stejnými set-top-boxy.
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Nebojíte se pracovat ve výškách?

SERVISNÍ TECHNIK - VŘESOVÁ
•
•
•
•

Praxe na pozici revizního/servisního technika
Osvědčení odborné způsobilosti, vyhl. 50/78 Sb. §6
Řidičský průkaz sk. B
Služební vůz k soukromým účelům

Kontaktujte nás
www.conectio.eu/recruitment

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

zakázková výroba

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

www.truhlarstvikopecky.com
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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

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
Bezručova 492

CHODOV

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

Rodinný bankéř senior

nová adresa:
Staroměstská 377, Chodov

ALI
PŘESTĚHOV
JSME oSkoEus!ek,
m
(sice jeno ece)
ale př

Otevírací doba je
každý všední den:
8:00-17:30
tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411

Autoservis Šimek
Připravte svůj vůz na zimu
Kompletní pneuservis

Husova 101, Chodov

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel
Montáž tažných zařízení SCV - český výrobce
Příprava vozu na STK
Kompletní servis klimatizace
Přestavby vozu na LPG
Přestavby vozu na E85
Montáže mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT
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PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
gARÁŽOVÁ VRATA, OPRAVY
A SERVIS PLASTOVýcH OKEN
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jsme nositelem certifikátu

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

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

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

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc

mobil: 602 190 602
novinka

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH:

KONTAKT: 777 870 067

➔ 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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