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Zprávy z města

K věci

Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři, město Chodov uzavřelo
v květnu dva konkurzy na posty ředitelů
našich školských zařízení. Tím prvním byl
plánovaný
konkurz
na post ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola Chodov, do kterého se přihlásily dvě uchazečky. Výběrem se zabývala
odborná komise složená ze zástupců města,
mateřské školy, základních škol a pedagogicko-psychologické poradny.
Jednoznačné doporučení výběrové komise
bylo jmenovat od 1. srpna 2018 jako ředitelku
paní Ivanu Šestákovou, která doposud pracovala jako učitelka na jednom z pracovišť naší
mateřské školy.
Jsem rád, že se podařilo v rámci konkurzu
novou paní ředitelku vybrat, a jak jsem měl
možnost posoudit jí představenou koncepci,
tak jsem si jistý, že pod jejím vedením se budou mít naše děti ve školkách dobře.
Druhý konkurz, který město muselo vyhlásit na základě návrhu ústředního školního inspektora, byl konkurz na post ředitele základní
školy, Školní ulice. Připomínám, že město samo
chtělo pana ředitele v jeho funkci potvrdit, nicméně proti naší vůli jsme se museli podřídit zákonnému návrhu od inspekce. Do vyhlášeného
konkurzu se přihlásil jediný uchazeč, a to právě
stávající ředitel pan Mgr. Milan Kovářík. Konkurz
proběhl regulérně a pan Kovářík jasně přesvědčil komisi, že je tím správným ředitelem.
Závěrem je jednomyslné doporučení komise,
tedy včetně zástupce České školní komise,
pana Kováříka ředitelem jmenovat.
Oběma vítězům konkurzů jsem již předal
jejich jmenovací listiny a osobně jim přeji v jejich práci hodně úspěchů, radosti a uznání. Na
spolupráci s nimi se těším a jsem připraven je
v jejich nelehkém poslání podporovat. Závěrem
bych na tomto místě rád poděkoval dosavadní
ředitelce mateřské školy paní Janě Piklové. Paní
Piklová si zaslouží naše uznání za svoji 30letou
práci pro děti a rodiče v našem městě a loučíme
se s ní jako s úspěšnou ředitelkou. Do dalších let
jí přeji zejména odpočinek a hodně příjemných
chvil strávených s vlastní rodinou.

Patrik Pizinger, starosta města
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Chotes rozšíří svůj areál

Městská společnost Chodovské technickoekologické služby (CHOTES) významně rozšíří
svůj stávající areál. V těsné blízkosti koupí rozlehlý
objekt s pozemky (na snímku dole).
„Jde o dlouhodobý záměr, vyřeší se tím mimo
jiné skladovací prostory a společnost bude mít
nové a důstojné sociální zázemí pro zaměstnance,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím,
že jedna z variant rozšíření počítala s výstavbou
zcela nové budovy. Akce by ale přišla na zhruba
30 milionů korun, a tento plán tak nakonec padl.
Dohodnutá cena je ve výši 16,5 milionu korun,
společnost si bude na nákup brát úvěr. Ručitelský
závazek už schválili zastupitelé města.
CHOTES nyní zvažuje, že objekt, kde sídlí vedení a správa firmy, v budoucnu pronajme. Získaný nájem by pak společnosti pomohl se splácením úvěru.
Firma Chodovské technicko-ekologické služby, s.r.o., byla založena na sklonku roku 2000
městem Chodov jako nástupce příspěvkové organizace Technické služby Chodov. K 1. 1. 2001
převzala všechny obchodní a pracovněprávní závazky příspěvkové organizace a navázala tak na
její úspěšný rozvoj v oblasti komunálních služeb,
a to zejména odvozu komunálního a tříděného
odpadu, provozu veřejného osvětlení a údržbě
a čištění komunikací.
K dispozici má dostatečné množství speciálních vozidel a techniky k plnění svých každodenních povinností. 
(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.
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Bikeři vyzkoušeli chodovský
pumptrack

Sportovci předvedli opravdu krkolomné kousky.

Oficiální slavnostní otevření má za sebou nové
chodovské sportoviště – pumptrack. Na zahájení
provozu u Bílé vody se na začátku června přišly
podívat zhruba dvě stovky lidí.
Trasu plnou klopených zatáček a vln jako první projeli zkušení bikeři, kteří v exhibiční ukázce
předvedli, jak lze pumptrack správně využít. Později následoval závod pro veřejnost a hudební
produkce.
Chodov za stavbu pumptracku zaplatil ze svého rozpočtu přibližně 1,3 milionu korun. Práce na
tvarované dráze trvaly zhruba šest týdnů.
Podle starosty města Patrika Pizingera bude
město zvažovat v místě také výstavbu nového
skateparku. 
(mák)

|Foto: Martin Polák

letní sezonu. Na vodě jsou pontony pro snadný
přístup do vody a radnice nechala rozmístit slibované dřevěné převlékárny pro větší soukromí.
Jedna se nachází u hráze, druhá pak u písčité
pláže.
Stejně jako v minulých letech bude návštěvníkům k dispozici rychlé stánkové občerstvení.
S jeho provozovatelem se město dohodlo na
tříleté spolupráci. Kromě klasické nabídky bude
ve stánku pro případnou potřebu také obvazový
materiál a desinfekční prostředky. 
(mák)

Bílá voda má zase jedničku

Nejlepší možnou známkou opět ocenili krajští hygienici chodovské přírodní koupaliště Bílá
voda. Poslední měření se konalo v květnu, přičemž na pětistupňové škále získala Bílá voda nejvyšší příčku.
Oblíbená lokalita je už zcela připravena na

Přírodní koupaliště Bílá voda.

|Foto: Martin Polák
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Otázka měsíce

Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup
Prázdniny
tradičně patří mimo
jiné i údržbě školských zařízení ve
městě. Kolik peněz
bude město v průběhu letního volna
do škol investovat
a jaké práce nech

udělat?
Na období letních prázdnin si letos naplánovali pravidelné opravy a investice do
svěřeného majetku všichni ředitelé chodovských mateřských a základních škol.
Z již rozběhnutých akcí by měly být dokončeny opravy fasád na ZŠ Husova a na
ZŠ Školní. Tyto investiční akce, které byly
zahájeny již v měsíci dubnu, jsou realizovány bez výrazných komplikací a zhotovitel
se nechal slyšet, že dokončí stavební práce
s téměř měsíčním předstihem. Proinvestované peníze u těchto dvou zakázek činí 8,5
milionu Kč.
Ve všech areálech proběhnou drobnější opravy, jako je malování tříd a chodeb,
oprava vstupní brány, výměna podlahových krytin či rekonstrukce počítačové a telefonní sítě. Prázdninové investice budou
přibližně činit 3,7 milionu Kč. Ze zajímavých
záměrů zmíním např. vybudování nového
workoutového hřiště vedle umělé trávy pro
malou kopanou mezi ZŠ J.A.Komenského
a ZŠ Školní, vybudování odpočinkové místnosti, tzv. snoezelen, pro handicapované
děti ze ZŠ Nejdecká, rekonstrukci kuchyně
a přilehlých prostor včetně pořízení nového konvektomatu v MŠ Zahradní. Osobně
věřím, že se všechny naplánované akce
podaří zrealizovat a žáci i pedagogové se
po prázdninách navrátí do vylepšených
areálů.
(mák)

Kino nabídne předpremiéru
festivalového filmu

Chodov se po roce opět nepřímo zapojí do dění Mezinárodního filmového festivalu
v Karlových Varech. Kino v Kulturním a společenském středisku totiž promítne v úterý

3. července od 19.30 hodin jeden z festivalových snímků.
Pro předpremiéru byl vybrán film brazilského
režiséra Gustava Pizzia. Vypráví o Ireně, která
žije se svou rodinou v rozpadajícím se domku na předměstí Rio de Janeira. Skromný, ale
přesto radostný život rodiny se obrátí naruby
v momentě, kdy nejstarší syn Fernando dostane nečekanou nabídku hrát profesionálně házenou v Německu. Příběh o rodičích a dětech
diváky dojímá, baví, zahřívá a slibuje, že život
má spoustu barev a nových začátků.
Vstupné na představení bude stejně jako
v loňském roce za festivalovou cenu, a to rovných 80 korun. 
(mák)

Na radnici bude nová
dotyková úřední deska

Novou
elektronickou
úřední
desku budou mít
v dohledné době
k dispozici obyvatelé Chodova. Město ji nechá umístit
u hlavního vstupu
do radnice.
Desku bude tvořit
dotykový monitor
s úhlopříčkou zhruba 82 centimetrů. Lidé si
tak pohodlně vyhledají potřebné dokumenty, oznámení a informace. V případě nutnosti
bude zřejmě možné v pracovní době požádat
o asistenci vyškoleného pracovníka, který s obsluhou poradí.
„Některé dokumenty jsou velmi obsáhlé
a mají desítky stran, na klasické nástěnky se tak
nevejdou a my jsme povinni je vyvěsit a zpřístupnit veřejnosti,“ vysvětlil zavedení novinky starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že
elektronická úřední deska je také na webových
stránkách Chodova www.mestochodov.cz. Informace městského úřadu si lze přečíst rovněž
v tradičních vývěsních skříňkách.
Monitor má veřejnosti sloužit po ukončení plánované rekonstrukce radnice, což bude
v průběhu letošního září. 
(mák)

Aktuality z Chodova sledujte na
www.mestochodov.cz
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Projekt města – dluhová poradna

Vážení čtenáři, v letním vydání Zpravodaje
se zamyslíme nad všemi tak očekávaným obdobím. Prázdniny jsou časem cestování, dovolených, letních táborů, sportovních aktivit.
Udělejte si chvilku času a prověřte si, zda jste
a jak pojištěni na úraz, na krytí ztráty příjmu
v pracovní neschopnosti. Zda máte úrazově
pojištěné i děti. Jestli vaše pojistka na domácnost zahrnuje pojištění občanské odpovědnosti pro případ, že byste vy nebo děti nechtěně
poškodili majetek druhých. Zajímejte se o cestovní pojištění! Výše zmíněné patří do základů abecedy finanční gramotnosti. Opomíjení
zmíněných krytí znamená zpravidla negativní
finanční dopad nadlouho a pro celou rodinu.
Jedná se o jeden z častých důvodů návštěvy
naší poradny.
Přejeme vám pohodové prázdniny.
Řešte své finance dříve, než bude pozdě.


Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru
sociálních věcí

Mateřinky v Chodově bude
řídit Ivana Šestáková

Novou ředitelkou chodovské mateřské školy, která
zahrnuje čtyři pracoviště, se
stává od 1. srpna 2018 Ivana Šestáková (na snímku).
Ve funkci tak vystřídá svou
dlouholetou předchůdkyni
Janu Piklovou.
Ivana Šestáková pracuje
ve školství rovných 25 let. „V roce 1993 jsem nastoupila na tehdejší 1. MŠ (dnes MŠ Zahradní), po
dvou letech práce v této školce jsem přestoupila
do 5. MŠ (dnes MŠ Školní), kde působím dosud,
mou domovskou třídou v této školce je po řadu
let třída Sluníčko,“ připomněla své začátky v Chodově nová ředitelka.
Její vizí je především to, aby se školka stala místem radosti, úspěchu pro každé dítě, pochopení,
respektu, individuálního přístupu, vzájemné komunikace, místem podporujícím pohyb i místem
otevřeným pro veřejnost.
„Chtěla bych ve spolupráci se všemi pracov-

níky chodovských mateřinek vytvořit školu, do
které se děti těší a nerady ji opouští, kde mohou
ve větší míře rozvíjet svou pohybovou aktivitu,
zájem o přírodu, o nové poznatky a informace, které mohou získávat moderními, aktivními,
badatelskými formami, zážitkovou pedagogikou
a environmentální výchovou,“ doplnila Ivana Šestáková své plány s tím, že zájem soustředí také
na hlubší spolupráci s rodiči, se zřizovatelem
a také na lepší prezentaci MŠ na veřejnosti.
„Odstupující ředitelka svou dlouholetou prací
položila základy MŠ jako fungující příspěvkové
a výchovně vzdělávací organizace. Na těchto
základech bych chtěla stavět,“ poznamenala ředitelka.
Za cíl si zároveň stanovila modernizaci celé
organizace, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí a vybavení školek, pokračování v započatých projektech a prohloubení spolupráce
mezi jednotlivými pracovišti. „Letošní školní rok
byl rovněž posledním pro několik dlouholetých
spolupracovnic, které odchází, aby si vychutnaly
zasloužený odpočinek. Takže nás čekají v některých mateřinkách i personální změny,“ uzavřela
nastupující ředitelka. 
(mák)

Chodov nechá zateplit radnici

Budovu chodovské radnice čeká zateplení a
další úpravy. První práce začaly v minulých dnech
a skončit mají do konce letošního září.
„Je to sice náš nejmladší komplex budov, nicméně i po těch letech již vyžaduje opravu střecha, výměnou projdou střešní okna na chodbách,
dojde k opravě a zateplení fasády a výměně skleněných výplní oken ve vybraných kancelářích za
skla, která budou mít nižší propustnost slunečního záření,“ popsal starosta Chodova Patrik Pizinger.
„Celkově budou práce stát 6,6 milionu korun
a z výběrového řízení vzešla jako dodavatel prací
vítězně společnost SOVA stavební, s.r.o.,“ doplnil
starosta.
Chodov dlouhodobě pracuje na snížení energetické náročnosti svých budov a v posledních
letech nechal v tomto směru postupně upravit všechny mateřské i základní školy ve městě.

(mák)

Gratulace

Dne 19. srpna 2018 se dožívá paní Helena
Kolaříková 85 let.

Vše nejlepší přejí děti s rodinami.
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Karlovarský kraj ocenil
dárce krve

Místostarosta Luděk Soukup gratuluje Lence Levorové. 

Trojice Chodováků obdržela v těchto dnech
ocenění od Karlovarského kraje za dobrovolné
dárcovství krve. Uznání si vysloužili Josef Klement, Lenka Levorová (Zlatý kříž III. stupně) a Jiří
Pergler (Zlatý kříž II. stupně).
Vyznamenání předávala hejtmanka Jana
Vildumetzová spolu se starosty měst a obcí,
zástupci Českého červeného kříže, zdravotních
pojišťoven a nemocnic v pondělí 18. června v
krajské knihovně, krátce po Světovém dni dárců
krve (14. června).
Čerství držitelé Zlatého kříže při slavnostním
ceremoniálu dostali symbolickou rudou růži, pamětní list, plakety Zlatého kříže, likér a další pozornosti.
„Všem dárcům je třeba za jejich nezištnou
pomoc poděkovat, zaslouží si naše uznání,“ řekl
místostarosta Luděk Soukup, který se předávání
vyznamenání zúčastnil a oceněným předal drobné dárky od města.
„Skláním se před všemi, kteří darují krev a pomáhají tím zachránit zdraví a život ostatním.

|Foto: Martin Polák

Mám obrovskou radost, že vám osobně mohu
poděkovat. A musím vyzdvihnout, že mezi 75
oceněnými je 11 žen, z toho dokonce 2 dámy,
které dosáhly Zlatého kříže II. stupně za 120
a více bezpříspěvkových odběrů krve,“ vyjádřila
poděkování hejtmanka.
Letos kraj ocenil celkem 75 dárců, z toho 11
žen. Zlatý kříž III. stupně se uděluje za 80 a více
bezplatných odběrů, Zlatý kříž II. stupně pak za
120 a více odběrů.
Za 160 a více návštěv transfuzní stanice získává
dárce Zlatý kříž I. stupně. 
(mák)

Vzpomínka

To, že se rána zahojí, je jen zdání, v srdci
bolest zůstává a vzpomínání.
Dne 23. srpna 2018 vzpomeneme 3. výročí, kdy nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček Josef Macák.

S láskou vzpomíná rodina
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Zahrádkáři radí zahrádkářům

Začínají prázdniny a v tomto období nám
naše zahrádka pomalu začíná vracet vynaložené úsilí. Sklizeň jahod a třešní už je skoro za
námi, ale začíná plodit rybíz, angrešt, maliny
a ostatní drobné ovoce. Také okurky, rajčata a
papriky sklízíme v hojné míře a uvědomujeme
si, jak je celá naše zahrada žíznivá. Jak tvrdí
staří zahradníci – zavlažování je věda, proto
se na některé rady podívejte do předchozího čísla Zpravodaje. Ještě několik poznámek
k rajčatům – pokud jsou plody u stopky žluté nebo zelené, mají málo draslíku. Pokud
u slupky zasychají, chybí jim vápník, a pokud
se kroutí listy, nemusí jít hned o plíseň, ale došlo k velkému výparu při odstraňování zálistků.
V tomto období bychom si naopak měli zadělávat na novou velkou úrodu ovoce v příštím roce a správně a včas „seřezat“ stromy.
Konec prázdnin je optimálním obdobím pro
řez třešní, višní, meruněk, broskví, mirabelek,
raných slivoní a dalších peckovin. Důležité je,
aby již měly odplozeno, protože letní řez peckovin přispívá k lepšímu vyzrávání plodonosných výhonů a podporuje hojivý zával / tzn.
že kůra se převalí přes řeznou plochu/. Zvýší
se tím velikost a kvalita plodů v následující sezoně a díky včasnému řezu nenutíme strom
živit všechny nové i staré výhony. Prosvětlíme
korunu, vyřežeme všechny křižující a zahušťující větve, starší koruny tak zmlazujeme a vysoké snižujeme. Broskvoním zkrátíme dlouhé kosterní větve na polovinu a dbáme na to,
aby poslední pupen byl listový, nikoliv květní
– větev tak po řezu bude mít možnost se prodlužovat. Boční výhony krátíme na dvě očka.
Višně plodí pouze na jednoletých výhonech,
tedy na koncích větví, proto musíme řezat
radikálně - odřežeme odplozené výhony i se
starším dřevem až po letošní nové letorosty,
vyrostlé co nejblíže k hlavním větvím, zároveň
seřízneme slivoně. V žádném případě neřežeme peckoviny v zimě, protože zimní řez
podporuje výskyt klejotoku a dalších chorob
typických pro peckoviny.
Z jiného soudku je problém s plísní bramborovou na rajčatech. Všichni se snažíme bránit chemii, ale tady se podobnému zásahu asi
nevyhneme. Zahrádky jsou tak blízko u sebe,
že stačí jeden zahrádkář a zlikviduje okolních
třicet zahrad třeba tím, že svoji napadenou
úrodu sklidí do vědra a hodí na kompost.
Účinně zlikvidovat tyto napadené rostliny je

možné snad jenom spálením na ohni. Proto
můžeme doporučit osvědčený měďnatý postřik Kuprikol, a pokud přece jenom nechcete
použít chemii, existuje bio prostředek Ridomil
Gold MZ Pepite. Receptem našich předků
je odvar z přesličky smíchaný s řepkovým olejem a osvědčená prevence - držet listy rajčat
suché, zálivku provádět pouze podmokem, ve
skleníku neustále větrat a držet sušší vzduch.
Je na každém pěstiteli, pro který postup se
rozhodne. Příjemné prázdniny přejí zahrádkáři Chodov.
zahrádkáři Chodov

Recyklací jsme ulevili
životnímu prostředí

Loni občané Chodova odevzdali k recyklaci
14 308,02 kilogramů starých spotřebičů. Tato snaha
recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se
již několik let vyplácí.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že jsme v loňském roce
vyřadili 14 308,02 kilogramu elektra. Tím, že bylo
následně předáno k recyklaci, uspořilo se 151,08
MWh elektřiny, 7 858,94 litrů ropy, 700,67 m3 vody
a 6,52 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 32,37 tun CO2 ekv. a
produkci nebezpečných odpadů o 146,84 tun.
Ilona Nehybová, odbor správy majetku

Výběrové řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na
obsazení pracovního místa:
účetní - správa bytů a NP v osobním
vlastnictví.
Předpokládaný nástup: dohodou, tříměsíční zkušební doba, doba neurčitá
Místo výkonu práce: Bytservis Chodov,
s.r.o., nám. ČSM č.p. 1132, 357 35 Chodov
Požadované vzdělání a praxe: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomie (účetnictví)
Další dovednosti, schopnosti: znalost
práce na PC, schopnost samostatného rozhodování, operativnost při uplatňování nových
právních předpisů, komunikační a organizační
schopnosti, flexibilita, pečlivost a systematičnost.
Podrobnější informace k výběrovému řízení
naleznete na www.bytservischodov.cz v záložce Vývěska.
(red)

Zprávy z města

Prvňáčky čekalo pasování
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Desítky nových čtenářů přivítala v polovině června městská knihovna v Chodově. Prvňáčky z chodovských škol tam
symbolicky do rytířského stavu čtenářského pasoval starosta Patrik Pizinger. Děti složily čtenářský slib, zapsaly se na
pamětní listinu a od ředitelky knihovny obdržely pasovací glejt a čtenářský průkaz. Domů si pak odnesly knihu Bráchova bota od Evelíny Koubové, s obrázky Radky Kielbergerové.
|Foto: Martin Polák

Zákaz odkládání odpadu
mimo nádoby

V roce 2005 se ukončil svoz kusového odpadu
uloženého vedle odpadových nádob. Po mnoho
let tato praxe fungovala.
Od loňského roku se nešvar odkládat odpady
mimo odpadové nádoby opět rozrostl. Z tohoto
důvodu opětovně upozorňujeme, že v souladu
s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017, o nakládání s komunálním odpadem, je zakázáno odkládat
odpad mimo odpadové nádoby.
Tím, že odložíte odpad mimo nádobu, pácháte
přestupek znečištění veřejného prostranství a hrozí
Vám pokuta do výše 20 000 Kč. Již v loňském roce
nás úklid tohoto nepořádku stál 306 106 Kč.
Dle mého názoru jsou to peníze vyhozené oknem, které mohly být využity daleko lépe pro
všechny obyvatele města. Takto musely být využity
pouze pro jednotlivce, kteří jsou líní odvézt svůj již
nevyužívaný majetek do sběrného dvora, který je
každý den otevřen.

Ilona Nehybová, odbor správy majetku

Školné v ZUŠ se nezvýší

Základní školné pro individuální výuku v hudebním oboru v chodovské základní umělecké
škole zůstane i v příštím školním roce ve výši 260
korun za měsíc. Částka, kterou schválila rada města, se neměnila už deset let.
„Vzhledem k tomu, že měsíční částka výše
úplaty nesmí překročit 110% skutečných neinvestičních nákladů na jednoho žáka, což se
pohybuje za posledních deset let mezi 300 až
370 korunami za měsíc, je naše školné opravdovým luxusem,“ poznamenala ředitelka školy Jitka
Kaprová.
Stejnou sumu jako v předchozích letech budou
platit také žáci v přípravném a základním studiu
tanečního, výtvarného a literárně-dramatického
oboru (180,- Kč/ měs. a 200,- Kč/ měs.).
Poslední zásadnější změna ve financování se
odehrála v roce 2012, kdy škola zpoplatnila hru
na druhý a další nástroj, která byla dosud zdarma. K úpravám ceny sáhla škola také u docházky
do kolektivních předmětů, zde se však jedná spíše jen o symbolický poplatek. 
(mák)
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Město vydá novou brožuru

Od roku 1956 se každé dva roky v bavorském
Waldsassenu konalo setkání bývalých německých
obyvatel Chodova. V poválečné době totiž právě
v tomto městě nalezla svůj nový domov většina
Chodováků, kteří museli naše město opustit v důsledku dějinných zvratů v polovině 20. století.
Na základě těchto historických vazeb byla mezi
městy Chodovem a Waldsassenem v roce 2015
uzavřena smlouva o partnerství a s německými
rodáky je od té doby udržován pravidelný kontakt. Mnozí němečtí obyvatelé Chodov opustili
až v šedesátých letech, navštěvovali proto zdejší
české školy a mají zde dodnes mnoho kamarádů
a známých.
Díky těmto stykům se nám daří zachraňovat
nehmotné součásti historického dědictví, informace, dokumenty a hlavně obrazové materiály, které
by jinak byly nenávratně ztraceny. S jejich pomocí
byla obnovena vyhlídka Chodaublick u Tatrovic,
nalezena a obnovena štola Bílá paní, výrazně také
němečtí rodáci přispěli i do sbírky na pořízení nových zvonů v kostele svatého Vavřince.
Ze získaných materiálů bude v létě tohoto

roku vydána česko-německá brožura, jejímž cílem je představit široké veřejnosti dějiny Chodova
a hlavně jeho proměny v průběhu 20. století. Její
těžiště bude spočívat ve fotografiích, které z velké části poskytli právě původní němečtí obyvatelé, a srovnávacích pohledech na stejná místa našeho města dnes. Brožura s názvem „Chodovské
proměny“ bude od 10. srpna zdarma k dispozici
v chodovském Turistickém a informačním centru.
U příležitosti prezentace této dvojjazyčné publikace se v termínu Vavřinecké pouti uskuteční ve
spolupráci s městem Waldsassen setkání německých rodáků. Bude výjimečné mimo jiné tím, že
je to poprvé, kdy se oficiálně setkají ve svém rodném městě. Na setkání jsou srdečně zváni všichni, kdo se chtějí znovu setkat se svými bývalými
německými kamarády a sousedy.
Akce je součástí česko-německého projektu
„Máme něco společného“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu
Euregia Egrensis.

Miloš Bělohlávek, historik města

Pěna, hry, soutěže - děti slavily svůj svátek

Ve velkém stylu si připomněli nejen ti nejmenší, ale také jejich rodiče Mezinárodní den dětí, který
připadá na 1. červen. Dům dětí a mládeže Bludiště pro ně připravil tradiční celoměstské oslavy. Na
návštěvníky areálu čekaly soutěže, hry, ukázky tanečních skupin a šermířů. Děti se bavily ale i na jiných místech. Bohatý program například připravili také ve Staré Chodovské, kde byly k vidění ukázky
výcviku psů či vojenská technika. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na koních a vyřádit se v pěně (snímek
dole). 
(mák)
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Starostův pohár vybojovala
ZŠ J. A. Komenského

Prvenství v tradiční soutěži O pohár starosty města letos opět obhájila ZŠ J. A. Komenského. Druhou příčku obsadila
ZŠ Školní a bronzové medaile si odnesli žáci ZŠ Husova. Organizátor akce, kterým byl Dům dětí a mládeže Bludiště,
připravil pro školáky řadu vědomostních a sportovních disciplín. Největší bitvu a emoce vyvolalo oblíbené přetahování lanem. Do klání se zapojili také ředitelé škol. Třiadvacátý ročník oblíbené soutěže se konal ve čtvrtek 17. května
v sále Kulturního a společenského střediska. Školy si podle pořadí rozdělily celkem 30 tisíc korun (15 000, 9 000, 6 000).

|Foto: Martin Polák

ZŠ J. A. Komenského
Zahájení školního roku 2018-2019

Školní rok 2018/2019 bude slavnostně zahájen 3. září 2018 v 8:00 pro žáky 1. – 9. ročníku
ve škole v ulici Smetanova. Žáci 1.-5. ročníku
budou vcházet do školy vedlejším vchodem
(nově přistavěná část školy), žáci 6.-9.ročníku
vchází do školy hlavním vchodem.
První školní den nemusí mít žáci s sebou
přezůvky. První školní den mohou se žáky
1.tříd přijít zákonní zástupci.
Od druhého školního dne vstupují do školy
žáci sami, z bezpečnostních a organizačních
důvodů není možné, aby žáky rodiče doprovázeli až do budovy!!!

Placení obědů

Kancelář školní jídelny bude v provozu od
27. 8. 2018 v době od 7.00 – 11.00 a od
11.30 – 15.00 hodin každý všední den. Každý
strávník si musí v září aktivovat obědy.
Aktivace je možná přímo v kanceláři ŠJ
nebo telefonicky na čísle 325325199.

Hledáme učitele anglického jazyka

Od 1.9. 2018 přijmeme na plný úvazek učitele/učitelku anglického jazyka pro žáky 6.-9.
ročníku.
Výuka anglického jazyka probíhá na naší
škole ve skupinách cca 15 žáků.
Bližší informace na telefonu 352352190
nebo u přímo u ředitelky školy.
Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ Školní ulice
Hledáme učitele

Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/
ku s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro
výuku Aj převážně na II. stupni ZŠ, dále přijme
učitele/ku především českého jazyka, fyziky a
pracovních činností a učitele/ku pro 1. stupeň.
Další informace na tel. 352352290 nebo
u ředitele školy.Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

O putovního medvěda

8. června proběhl na našem školním hřišti fotbalový zápas mezi družinami ZŠ Školní ulice a

Kulturní
servis
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ZŠ Husova ulice. Chlapci naší školy pod vedením
trenéra Petra Jankovského porazili chlapce z družiny ZŠ Husova vysokým rozdílem 11:0. Ukázalo
se, že měsíc trvající tréninky přinesly své ovoce.
Chlapcům k povedenému výkonu a samotné hře
gratulujeme.

Letní úpravy ve škole

Jako každé léto, tak i letos proběhly ve škole různé úpravy. Všichni jste si určitě všimli nové
krásné fasády školy a tělocvičny. Ve škole byl instalován nový bezpečnostní systém. Dále jsme se
zaměřili na úpravy, které vzešly z podnětů žáků
chodících na školní parlament. Na prvním stupni byly postupně vyměněny toalety a plánuje se
jejich výměna i na druhém stupni. Na druhém
stupni byla na chodbě v prvním patře vybudována knihovna a herna plná zajímavých společenských her, kterou již na konci školního roku žáci
hojně využívali.
I v novém školním roce 2018/2019 budou probíhat naše sběrové akce. Stále vybíráme drobné
elektrospotřebiče a použité tonery, pro které byla
instalována sběrná nádoba u vchodu školy. Opět
proběhne sbírka starých oděvů, bot a hraček pro
Armádu spásy. Dále sbíráme víčka od PET lahví,
staré pečivo pro chovatele, staré telefony.

Zprávy z města
né byly úkoly při třídění odpadu do malých popelniček, nebo hra na popelku, kdy pro splnění
úkolu museli roztřídit hrášek, čočku a slunečnicová semínka. Během dopoledne si předškoláci
mohli vyzkoušet své znalosti z důležitých telefonních čísel, sestavili kostru z pěnové skládačky a ti
odvážnější si vyzkoušeli masáž srdce na figuríně.
Samozřejmě úkolů bylo hodně a všichni je pilně plnili. Odměnou byl nejen pěkný zážitek, ale
sladké bonbonky a medaile. Těšíme se na opakování akcí v dalších letech.

Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Husova ulice
Škola v přírodě

Recyklohrátky

Stejně jako loni se vydaly některé třídy závěrem školního roku na školy v přírodě. Společný
pobyt zvolily 1. A a 3. A na Bublavě.
Nové místo pro pobyt si vybrala 2. A, která vyrazila na druhou stranu Klínovce - do obce Háj
pod Klínovcem. Zde podnikla různé vycházky,
navštívila zaniklou obec Königsmühle a vypravila
se k hranicím – na dohled Oberwiesenthallu k větrným elektrárnám.
Všichni si pobyt užili a ve zdraví ho přežili.
Chtěli bychom poděkovat dopravci za odvoz
a rodičům za sponzorské dary ve formě drobných dárečků a sladkých mlsků.

Zlatý list

V pondělí 4. června se již podruhé konal projektový den Recyklohrátky, zaměřený na předškoláky. Na několika stanovištích si naši budoucí
prvňáci vyzkoušeli své znalosti z volně rostoucích
bylin a dřevin, poznávání drobného ptactva a
zvířectva. Oříškem bylo i pexeso, ve kterém museli poznat stopy některých našich zvířat. Zábav-

V sobotu 19.5. se zúčastnili vybraní žáci ze 7.A
krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list.
Zahrada ČSOP byla startem a zároveň cílem trasy kolem Bahňáku a okolí. Na cestě si účastníci
prověřili své znalosti na 10 stanovištích - ekologie,
geologie, zoologie, dendrologie, meteorologie,
botanika, ornitologie, mykologie, myslivost, entomologie.
Na závěr pak prezentovali svůj projekt na téma
- Práce pro přírodu. V zázemí byl také připra-
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ven program pro ty, kteří momentálně nesoutěžili. Mohli si vyrobit papírové origami zvířátek
nebo kytičku z látky. Žáci se také mohli občerstvit
a využít herních prvků v zahradě. Naši zástupci
pod názvem Mega veverky vybojovali v kategorii
7.-9.tříd krásné šesté místo. Moc jim gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Retrohry

Dalším obrovským úspěchem pro naši školu
byl fantastický výkon fotbalového týmu mladších
a starších žáků v krajské soutěži, která se konala
12. 6. 2018 v Toužimi. Oba dva týmy předvedly
neskutečné výkony, které je za podpory pedagogů Zdeny Chomoutové a Mgr. Karla Chaloupky,
vynesly až k té nejvzácnější, zlaté medaili.

Den dětí jsme na naší škole oslavili netradičně.
Školní parlament připravil pro své kamarády
hry z dětství svých rodičů - cvrnkání kuliček do
důlku, přebírání provázků, hod kroužkem na cíl,
přenášení míčku na lžíci, skákání přes švihadlo.
Na ŠAKu členové parlamentu označili jednotlivá stanoviště, kde za spolupráce s učiteli hodnotili jednotlivé výkony.
Zvítězili všichni a za své výkony byli náležitě
odměněni.

Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace - ČJ,
AJ, NJ, M, F) - nástup 1. 9. 2018 - plný úvazek (dle
zákona č. 563/2004 Sb).
Informace podá na tel. 352 352 393 vedení
školy.
A protože je tady konec školního roku, přejeme všem žákům krásné prázdniny a učitelům
příjemnou dovolenou a zasloužený odpočinek.
Další informace o životě na naší škole najdete
na stránkách www.zs3chodov.cz.

Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ Nejdecká ulice
Sportovní úspěchy aneb cesta k vítězství

Školní sportovní aktivity odstartovalo okresní
kolo SHM v atletickém čtyřboji, které se konalo
v Sokolově. Dva naši žáci se probojovali k postupu do krajského kola, kde „zazářili“. Na stupně
vítězů hrdě vystoupili, a to s bronzovou medailí
Job A. Bažo a se stříbrnou medailí Karel Pástor.
Karel postoupil do národního kola.

Na sportovní úspěchy chlapců navázala také
děvčata, která naši školu reprezentovala v krajském kole soutěže ve vybíjené pod vedením Bc.
Heleny Kalfářové a Lenky Zemanové. Děvčata si
oblékla sportovní dres a rázem se v nich projevila
síla sportovního ducha. Týmové nadšení našich
dívek vyřazovalo jednoho soupeře za druhým.
Tato hra je vynesla až ke stříbrné medaili, na kterou jsme náležitě pyšní.
Sportovních výkonů našich žáků si velice vážíme a budeme se snažit i v příštím roce je dostatečně motivovat k obhájení těchto krásných
výsledků. 
Bc. Helena Kalfářová

Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov,
příspěvková organizace, přijme pro školní rok
2018/2019:
na plný úvazek učitele/ku do ZŠ speciální. Požadujeme vzdělání: VŠ - fakulta pedagogická
- magisterský obor Speciální pedagogika - učitelství nebo učitelství pro 1. nebo 2. stupeň ZŠ
+ doplňující studium obor Speciální pedagogika
- učitelství nebo výhledově zahájení studia speciální pedagogiky. Praxe: práce s dětmi s SVP - ZŠ
speciální vítána.
na částečný úvazek učitele/ku AJ a učitele/
ku na 2. stupeň ZŠ s kvalifikací dle zákona č.
563/2004 Sb. v aktuálním znění.
Informace: osobně:
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov
telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem:
info@zschodov-nejdecka.cz

Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy
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Hasiči při simulovaném požáru v chodovské škole J. A. Komenského vynášejí figurínu, která nahrazuje zraněnou
osobu. 
|Foto: SDH Chodov

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn událostí

Květen byl velmi náročný, oproti loňsku více
než stoprocentní nárůst zásahové činnosti, celkem je evidováno 22 událostí. Z toho bylo šest
požárů (byt ČSO – zahoření elektrické zásuvky, pražce v Počernech, louka a les na výsypce
v Loučkách, sklad nábytku u Primy v Karlových
Varech, byt Budovatelů – zahoření potravin,
Vřesová – Generátorovna SUas). Dále šlo o tři
dopravní nehody (osobní vůz v příkopu Jenišov – bez zranění, D6 přívěs s koňmi – bez
zranění, 3 osobní vozidla v „esíčku“ u Počeren
– se zraněním a vyproštěním zraněné osoby
z vozidla). Z důvodu plošné události spojené
s výkyvem počasí byla jednotka svolána do zálohy na své stanici a na stanici v Chebu.
Ve dvou případech šlo o nouzové otevření
bytu v ulici U Porcelánky a Dukelských hrdinů,
uvnitř byly nalezeny dvě zraněné osoby, které
byly předány lékařům. Čerpala se voda v zatopeném sklepě v ZŠ v Husově ulici. Byl prověřen únik plynu v ulici Revoluční, měřením nebyl

únik potvrzen. V jednom případě byl likvidován obtížný hmyz, který ohrožoval děti v blízkosti školního zařízení. Dvakrát byly likvidovány úniky provozních náplní z osobních vozidel,
v ulici Hlavní a ČSM. Jednotka absolvovala tři
cvičení při simulovaných požárech (sklárna
v Novém Sedle, ZŠ J. A. Komenského Chodov
– nová přístavba, VLNAP Nejdek).
V rámci odborné přípravy byl obnoven po
deseti letech kurz předurčenosti k zásahům
při dopravních nehodách. V rámci sportovní
přípravy proběhl tradičně „opožděný“ Velikonoční turnaj MZS v malé kopané. Celkem pět
týmů se utkalo systémem každý s každým. První místo obsadili loketští policisté, druhé místo
patřilo chodovským hasičům, třetí byli městští
strážníci, čtvrté místo patřilo chodovským policistům z družstva B a pátí byli chodovští policisté z družstva A. Další činnost včetně fotogalerie najdete na webu www.sdhchodov.cz

Informace SDH

Květen byl opět plný akcí i soutěží. Pokračuje celoroční preventivně výchovná činnost
zaměřená na studenty chodovské střední odborné školy ekonomické a gymnázia, preven-
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Zprávy z města
tivní akce byla připravena i pro mateřskou
školu z Nového Sedla. Hasiči položili pěnu na
Dětském dni s koňmi v Boučí. V květnu nezahálela ani soutěžní činnost, zejména mládeže
a družstva žen.
Další ligové body z Útviny patřily za třetí místo starším i mladším žákům. Květnovým
vrcholem bylo zasloužené vítězství v okresním
kole celoroční HRY PLAMEN mládeže ročníku
2017-2018. Starší i mladší žáci dosáhli na celkové vítězství. Závěrečné kolo se konalo poprvé v Oloví, kde také proběhlo i závěrečné
vyhodnocení.
Obě chodovská družstva díky těmto výsledkům postoupila do kola krajského. V jednotlivcích v běhu na 60 překážek v kategorii
mladších máme dvě zlata - Šimon Gavenda
a Anežka Šimralová, a jeden bronz - Filip Belička, v kategorii starších další bronz přidal Jiří
Dočkal. Ženy bodovaly při noční soutěži v Toužimi druhým místem. Koncem května navštívilo
družstvo mládeže své kolegy v partnerském
městě Oelstnitz.
Hasiči nechyběli ani na vzpomínkové akci
a slavnostním aktu u Památníku obětem válek,
kde si připomněli květnové události z konce
druhé světové války.
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

Nepříjemné okamžiky zažíval vozíčkář na
invalidním vozíku, kterému selhaly elektrické baterie při cestě do Vintířova v kopci ul. Lesní. Těžký
vozík se bál spustit samospádem zpět a počasí žhnulo naprostým dusnem brzkého léta. Na
kontaktních číslech mobilního telefonu se jako
na potvoru nikdo neozýval a okolo jdoucí občané si vozíčkáře nevšímali. Jako poslední možnost vyhodnotil vozíčkář tísňové volání na linku
156. Strážníci přijeli na místo a snažili se nejdříve
těžký vozík i s vozíčkářem přemístit alespoň ze
silnice na chodník, ale baterie i váha vozíku byly
znát. Dozorčí stálé služby městské policie vyslechl
v radioprovozu zhodnocení situace hlídky a nechal se ve službě vystřídat, vzal z parkoviště své

vícemístné osobní vozidlo, sklopil sedačky a vyrazil
na místo pomoci naložit vozík do svého vozidla, kdy
vozíčkáře i s vozíkem převezl do místa jeho bydliště.
Kradlo se, krade se a krást se nejspíše bude
i v budoucnu. Své by o tom mohli vyprávět
mnozí prodavači nejrůznějšího zboží, které musí
chránit před nenechavci na svých pultech. Občas se vyskytnou anomálie v typizaci pachatelů, jako např. nejmladší zadržený zlodějíček ve
4 letech věku, či postižený invalida, nebo lékař
z nemocničního zařízení. Tentokrát to byla 87letá
paní, která si na stará kolena chtěla vyzkoušet
adrenalinový zážitek v obchodě s potravinami.
Pytlík s bonbóny neochotně vyhrabala ze své
podprsenky s komentářem, že si celý život přála
vyzkoušet ten pocit nebezpečí.
Láska kvete v každém věku. To je známá
pravda. Svérázně jí však šla naproti 83letá paní
v restauraci K2 v ul. Staroměstská, která se zde
snažila najít si ženicha a se sílící myšlenkou na
příjemně strávený víkend v mužské společnosti
svou myšlenku posilovala i alkoholickými nápoji.
Takto posílena poté v provozovně začala převracet nejen židle, ale i názory obsluhy, že je ještě
schopna rozumné komunikace, a ta se snažila
paní z restaurace vykázat. Mužskou společnost
poté paní nalezla v náruči strážníků, kteří jí blahosklonně doprovodili na pokoj v protialkoholní
záchytné stanici, noc však trávila osamoceně.

Letní sezona

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
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Chodovské století – 1968

Srpen 1968 v ulicích Chodova.

V minulém díle jsme skončili rokem 1967. Proto
se v letním dvojčísle podíváme na události ze srpna
roku 1968, jejichž padesáté výročí si letos připomínáme. Krátce před druhou hodinou ráno 21. srpna
začal pražský rozhlas vysílat mimořádné hlášení, ve
kterém bylo oznámeno, že území Československé
republiky začala obsazovat vojska pěti států Varšavské dohody. Jednalo se o reakci na tzv. pražské jaro
- období od počátku roku 1968, během kterého
docházelo k politickému uvolňování. Byla zrušena
cenzura, znovu mohly být založeny některé spolky
a sdružení, veřejně se hovořilo o zločinech padesátých let a mezi veřejností se hovořilo i o obnovení
politické plurality. Toto směřování bylo přerušeno
vpádem vojsk v noci z 20. na 21. srpna 1968.
Reformní komunisté v čele s Alexandrem Dubčekem byli odstaveni od vlády a počátkem 70. let započala éra známá jako normalizace. I v Chodově se
v srpnu 1968 nacházely vojenské síly „spřátelených“
států. Naštěstí se jejich pobyt obešel bez incidentů
a zranění. Máme pouze zprávy o střelbě u podniku
Chodos, které nelze potvrdit.
Rád bych Vám zde ale především předložil zápis
z městské kroniky k roku 1968. Autorem původního
textu je pan Václav Švorba, který zápis vyhotovil
hned počátkem roku 1969. Tento text se však brzy
stal pro svou emotivnost a silně protisovětské vyznění nepohodlným, a tak rada MěstNV na svém

Historie

|Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka

zasedání 18. května 1970 „zhodnotila stav zápisu za
rok 1968 a rozhodla opravit některé odstavce v připojeném doplňku. Obsah doplněného zápisu byl
na této schůzi jednomyslně schválen.“ Novou verzi
textu, která přímo na původní znění zápisu reaguje,
pak sepsal pan učitel Václav Kasík. Je to nesmírně
zajímavý pramen, který ukazuje různé nahlížení na
historické události a různý výklad zásadních dějinných okamžiků. Velmi pěkně nám dokládá, že nic
jako objektivní historie neexistuje – vždy ji ovlivňuje
osoba pisatele a jeho pohled.
Předkládám tedy původní text z městské kroniky
z roku 1969 i s opravou z roku 1970. Původní text
je psán tučně, oprava je psána běžným písmem.
Život v městě byl vzrušen událostmi v noci
na 21. srpna, kdy kolem půlnoci začala vojska
spřátelených států Varšavské smlouvy (mimo
rumunských) obsazovat celé území ČSSR. Počet těchto vojsk měl na 600 tisíc mužů, vybavena byla se vší vojenskou technikou.
Nejde o obsazení, ale o vstup spřátelených
vojsk Varšavské smlouvy na základě Bratislavských
dohod, které nebyly z naší strany plněny. Šlo o internacionální pomoc v zabránění kontrarevoluce
a zvratu socialismu u nás a též i narušení socialistického tábora.
V samotné Praze došlo k vysazení vojska a vojenské techniky na ruzyňském letišti
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a hned během rána a dne došlo k obsazování
centrálních úřadů, budovy rozhlasu a televize.
Druhý den 22. srpna nastoupili pracující do závodů, avšak citové vzrušení nad neočekávanou
zdrcující skutečností, potvrzenou projíždějící
vojenskou technikou, nedovolilo soustředit
se na práci a tak na většině závodů odcházeli
pracující dříve domů, značně roztrpčeni, a očekávali, jak se dále situace ve vlasti vyvine. Citové vzrušení zaměstnanců podniku Chodos
dostoupilo vrcholu, když z jednoho projíždějícího vojenského auta bylo na závod vystřeleno
několik ran z pušky. Vojska byla plně vyzbrojena. Prvé dny vojenská technika cizích vojsk
projížděla městem sem a tam, zvláště pak když
orientační tabule byly obráceny opačným směrem, tabulky s názvy ulic snímány neb pomalovány vápnem apod.
Pokud jde o vysazení vojsk na ruzyňském letišti
a obsazení centrálních úřadů, je tato informace nepravdivá a autor zápisu vycházel z informací sdělovacích prostředků, které byly ovládány pravicově
o převzetí moci jakýchkoliv státních úřadů a institucí. Pokud jde o střelbu u n. p. Chodos, informace
občanů se rozchází, a nelze proto určit pravdivost
tohoto tvrzení. Došlo skutečně k tomu, že projíždějící vojska se v některých úsecích města vracela, což
bylo zaviněno samotnými občany, kteří nesprávně
na základě výzvy sdělovacích prostředků otáčeli
směrníky u silnic a informovali vojska zkresleně.
Přestalo vysílání rozhlasu z centrálního ústředí, které bylo obsazeno cizími vojsky, rovněž
tak televize. Obyvatelstvo bylo informováno
o dění ve státě rozhlasovými stanicemi, které
nebyly obsazeny. Jejich ústředí bylo v městě
Plzeň, která své vysílání nepřerušila. Obyvatelstvo, hlavně mládež, byla varována před jakýmikoliv provokacemi, což ovšem nezabránilo
tomu, aby ve městě nebyla psána hesla v azbuce.
Došlo sice k narušení plynulého vysílání rozhlasu a televize, ne však tím, že by tyto instituce byly
v zájmu vojsk Varšavské smlouvy obsazeny. Pokud
se tak stalo, bylo to proto, že tehdejší pracovníci
rozhlasu a televize ve snaze dezorientovat lid naší
země se uchýlili až k výmyslům a lžím, jejichž součástí právě bylo i přerušování vysílání, informování obyvatel a obsazování těchto institucí, čímž byl
zanášen mezi lid velký zmatek. Negativní úlohu
v tomto směru sehrál právě plzeňský rozhlas.
Na výzvy rozhlasem se život velmi pomalu
vracel do normálních kolejí. Lidé nastupovali
do práce až když president republiky Ludvík
Svoboda s prvním tajemníkem strany KSČ

Dubčekem, předsedou vlády ing. Oldřichem
Černíkem a předsedou Národního shromáždění Josefem Smrkovským se vrátili z Moskvy.
Ujali se znovu svých funkcí a učinili opatření,
aby mohli rozhlasem a televizí informovat občany o smlouvě, kterou po čtyřech dnech jednání v Moskvě podepsali.
V prvých dnech vstupu spojeneckých vojsk na
naše území poklesla sice pracovní morálka, ale není
pravdou, že by lidé nastupovali do práce až po návratu státních představitelů z Moskvy. Je možné, že
někteří nezodpovědní jednotlivci využili tohoto období k tomu, o čem je v kronice psáno, ale je třeba
vysvětlit, že se většinou jednalo o lidi pochybného
charakteru.
Ve městě Chodov se na MěstNV třikráte dostavili zástupci sovětských vojsk a ultimativně požadovali smazání hesel na zdech domů
ve městě. Toto bylo prováděno až po návratu
našich představitelů z Moskvy. Popisovati toto
období národního smutku je nyní velmi těžké.
Tato akce spřátelených států sdružených ve
Varšavské smlouvě, které je ČSSR rovněž členem, je mnoha lidem nepochopitelná a teprve
snad náležitý časový odstup umožní správně
tento děj zhodnotit. Faktem zůstává, že stín,
který se vloudil do spojenectví mezi státy
Varšavské smlouvy, zůstává v mysli občanů,
pokud nebude splněn slib o odchodu cizích
vojsk z území naší republiky, což má nastati po
konsolidaci našich vnitřních poměrů.
Vysvětlení příčin srpnových událostí a záměrů
pravicově oportunistických sil naše národy poznaly,
že rozhodnutí, které provedly vlády socialistických
států a vyslaly svá vojska na naše území, bylo v zájmu našich národů správné. Tím bylo zabráněno
nástupu kontrarevolučních živlů, zvrácení výstavby.

Miloš Bělohlávek, historik města

Srpen 1968 v ulicích Chodova.

18

Informační servis

Do klubovny, na hřiště pojď s DDM Bludiště
Nabídka ZÚ pro školní rok 2018/2019
Astronomie (10 – 15 let, úvod do astronomie, sluneční soustava, souhvězdí, kosmonautika, …)
Rybáři (od 8 let; všechny dovednosti a vědomosti potřebné k získání r ybářského 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, hr y, všeobecný sportovní rozvoj)
Pohybové hry 4 - (3. - 5. třída; soutěže, hr y, všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)
Atletika (od 6. třídy; atletická příprava + závody, soustředění)
Volejbal – přípravka 1 (předškoláci + 1. třída; základy volejbalu, míčové hr y, obratnost)
Volejbal – přípravka 2 (2.-3. třída; základy volejbalu, míčové hr y, obratnost)
Volejbal – přípravka 3 (4.-5. třída; základy volejbalu, míčové hr y, obratnost)
Volejbal - ml.žákyně - (6.- 7. třída)
Volejbal - st. žákyně
Volejbal – kadetky + juniorky
Fotbal - elévové (ročníky 2012 a ml.)
Fotbal – ml. přípravka (ročníky 2010 až 2011)
Fotbal – st. přípravka (ročníky 2008 až 2009)
Fotbal – ml. žáci (ročníky 2006 až 2007)
Fotbal - dorost (ročníky 2003 a st.)
Cyklistika (od 9 let; silniční i terénní cyklistika, atletická příprava, sauna, míčové hr y,
posilovna)
Karate 1+2 (od 5 let)
Florbal - žáci (ročník 2007 a starší)
Florbal - elévové (všichni 2008 – 2009 a dívky 2007)
Florbal - přípravka (všichni 2010 - 2011 a dívky 2009)
Florbal - dívky (ročníky 2000 – 2012)
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 9 – 18 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 7 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 (od 5 let )
Dětská jóga 2 (6 -12 let)
Historický šerm (od 6 let) – nábor konkurzem
One Crew (6 - 25 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)

Přihlášky je možno vyzvednout v kanceláři DDM od 31.8.2018 v době 8-18 h.
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Placená inzerce

Fenomén CHODOS – 1. díl
Carl Gasch – otec zakladatel

Vážení čtenáři, přinášíme Vám první díl ze seriálu článků, které se budou věnovat dlouhé a bohaté
historii chodovských strojíren, doslova po celém světě známých pod názvem CHODOS CHODOV s.r.o.
A protože každý správný historický seriál má svůj začátek a konec, nemůžeme dnes odstartovat jinak
než článkem o zakladateli firmy, chodovském kováři Carlu Gaschovi.
Příjemné čtení!
Carl Gasch (na snímku vlevo, na snímku
vpravo je pak zakládací listina firmy) se narodil v roce 1844 do rodiny rolníků Johanna a
Augusty Gaschových v pruské vesničce Neudeck (dnes je součástí Polska pod názvem
Świerklaniec) a tam také s největší pravděpodobností vyrůstal. Důvody, které jej později vedly k tomu, že se přestěhoval do Čech
(i se svou matkou), jsou pro nás velkou otázkou. V té době nebylo zvykem cestovat na
tak velké vzdálenosti bez dobrého důvodu.
Jisté je jen to, že najednou se nám v roce
1870 mladý Carl Gasch objevuje v Lokti nad
Ohří. Je už ženatý, vzal si jistou Paulinu Koffler z Jirkova, která se narodila v roce 1848
a byla tedy přibližně stejně stará jako on. V Lokti se Carl Gasch věnuje
řemeslu, kterému se vyučil – kovařině.
Carl Gasch nebyl zásluhou svého rodu ani movitým uhlobaronem, kteří v blízkém okolí v jeho
době otevírali jednu šachtu za druhou, ani finančně sanovaným podnikatelem druhu pana Miessla,
který v roce 1808 koupil chodovský zámek a přestavěl jej posléze na porcelánku. Nepatřil dokonce
ani k měšťanům. Osud mu přesto nadělil šťastnou hvězdu, která mu do života přisoudila dovedné
a pracovité ruce a poctivý smysl pro fortel, tolik typický pro pracovníky CHODOSU až do dnešních
dnů. Byl kovářem, ale mimořádně zručný byl i v jiných oborech, především strojních. Neúnavně pracoval, sbíral zkušenosti, ale také vydělané zlatky a čekal trpělivě na svoji příležitost, na svůj pravý čas,
který musel přijít.
Právě v osudný rok 1883 Carl Gasch, v té době již napůl kovář a napůl zámečník, sáhl na své úspory.
Díky tomu, že Chodov byl v té době železnicí spojen s Nejdkem, město a okolí byly schopny poskytovat dost příležitostí k rozšíření jeho původní profese. Vyrostly první skromné objekty nového závodu,
který měl zahájit éru chodovské kovovýroby. Gasch si vybral prostranství mezi ulicí vedoucí k nádraží,
silnicí do Chranišova a náspem železniční trati. Zde se sice nalézalo ve třech budovách pouhých čtyřicet čtverečných metrů výrobní plochy, avšak Carlu Gaschovi a jeho prvnímu zaměstnanci to stačilo,
a tak závod Carla Gasche přispíval od roku 1883 k rozvoji města Chodova a během dvou let činnosti
nové firmy se stává významným průmyslovým centrem, natolik významným, že město pokládá za
nutné požádat, aby zde rychlíky měly svoji zastávku. Cestující na trati Karlovy Vary – Cheb si mohou
přečíst velké oznámení, že ve třech budovách hned vedle náspu sídlí nová forma označená zatím jen
docela skromně: Carl Gasch Chodau.
Tak se firma pod rukama svého šéfa rozvíjí, v roce 1905 se skládá již z deseti výrobních objektů a
nad nimi se tyčí vysoký zděný komín. Branami závodu prochází v té době do práce již kolem sta zaměstnanců. Někdejší kovář Gasch je v této době již zkušeným podnikatelem, který dokázal správně
odhadnout své možnosti. I nadále však zůstává tím starým Carlem Gaschem, který své zaměstnance
stále ještě pokládá za své spolupracovníky.
Gaschovy strojírny se do roku 1910, především díky neúnavné práci svého zakladatele, rozrostly
v rozsáhlý závod. V roce 1912 přebírá podnik syn Carl Josef Gasch a vstupuje do nové epochy ekonomického rozvoje s rozvahou a cílevědomým plánem. To už je ale jiná kapitola. Carl Gasch, zakladatel
chodovských strojíren, umírá v roce 1920.
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3.-4. 8. (pá-so) 17 h, 5. 8. (ne) 15 h, 17. 8. 17h,
18.-19. 8. (so-ne) 15 h
Přístupné, česky ml. Vstupné 150/130 Kč

4.-5. 8. (so-ne) 19.30 h, 28. 8. (út) 19.30 h
Přístupné, titulky. Vstupné 130 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

2-3. 8. (čt-pá) 19.30 h, 5. 8. (ne) 17 h, 6. 8. (po) 19.30 h, 9. 8. (čt) 17 h, 31. 8. (pá) 17 h

Ant-Man a Wasp 3D /109/
Premiéra / Akční sci-fi / USA

„Sotva se Scottu Langovi podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi, které má
jako Ant-Man, objeví se Hope van Dyne a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí. Scott musí znovu
obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
10.-11. 8. (pá-so) 17 h, 25.-26. 8. (so-ne) 15 h

Úžasňákovi 2 3D /118/

Premiéra / Animovaný, rodinný / USA

Tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi
zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc,
že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

11. 8. (so) 19.30 h, 12. 8. (ne) 17 h, 18. 8. (so) 19.30 h, 23. 8. (čt) 17 h

Chata na prodej /77/
Premiéra / Komedie / ČR

Rodiče prodávají starou rodinnou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty
novému majiteli se však matka (Ivana Chýlková) zarazí, co by to byli za rodinu, kdyby na
chatě neuspořádali poslední pořádnou rodinnou slezinu?

Přístupné. Vstupné 120 Kč
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Kino Malá scéna Chodov
Projekce v rámci MFF Karlovy Vary 2018
3. 7. (út) 19.30 h
MAMA BRASIL /95/
Drama / Brazílie, Uruguay, Německo

Irenin svět, to jsou její čtyři synové, manžel snílek, nešťastně
provdaná sestra, rozpadající se domek na předměstí Rio
de Janeira, neustálý ruch, radost, pusinky, objímání, slzy,
moře a starost, aby všichni byli najezení, umytí, šťastní a
milovaní. Když její nejstarší syn Fernando dostane příležitost
hrát profesionálně házenou v Německu, je za něj šťastná,
ale nejraději by ho nikam nepustila. Nejobyčejnější příběh
o rodičích a dětech od brazilského režiséra Gustava Pizzia
v hlavní roli s okouzlující Karine Teles dojímá, baví, zahřívá a
slibuje, že život má spoustu barev a nových začátků.

Přístupné, titulky. Vstupné 80 Kč

DOVOLENÁ 4. - 31. 7. 2018
1. 8. (st) 19.30 h
Jurský svět: zánik říše /130/
Akční sci-fi / USA

Od chvíle, kdy zběhlí dinosauři zničili zábavní park a luxusní
resort Jurský svět, uběhly už čtyři roky. Lidé Isla Nubar opustili a zanechali dinosaury jejich osudu. Když ale na ostrově
začne ožívat dosud spící sopka, pustí se Owen (Chris Pratt)
a Claire (Bryce Dallas Howard) do záchranné operace, jejímž cílem je převézt dinosaury z ostrova do bezpečí.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 120 Kč
2. 8. (čt) 17 h
Backstage /90/
Taneční hudební film / ČR, SR

Dynamická lovestory, plná tance a hudby. Život Mary a
Buddyho se točí kolem jejich lásky, mají hlavně sami sebe
navzájem a žijí romanticky v odstaveném přívěsu. Navíc je
spojuje vášeň k tanci. Výraznou tváří filmu je Ben Cristovao.

Přístupné. Vstupné 110 Kč

2-3. 8. (čt-pá) 19.30 h, 5. 8. (ne) 17 h
Ant-Man a Wasp 3D /109/
Premiéra / Akční sci-fi / USA

Sotva se Scottu Langovi podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví
se Hope van Dyne a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí.
Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
3.-4. 8. (pá-so) 17 h
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 3D
/87/
Premiéra / Anim. rodinná komedie / USA

Vydáme se na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě
oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní
plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické
exkurze a opalování při měsíčku. Když však Mavis zjistí, že
se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která
skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po
celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

4. 8. (so) 15 h
Pat a Mat znovu v akci /75/
Rodinný animovaný / ČR

„A je to opět tady,“ Pat a Mat, naši dva známí kutilové, znovu v akci. Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají
nové kutilské výzvy a nové příhody.

Přístupné. Vstupné 100 Kč

4.-5. 8. (so-ne) 19.30 h
Mamma Mia: Here We Go Again /114/
Premiéra / Hudební komedie / USA

Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní
i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova Kalokairi,
nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan.

Přístupné, titulky. Vstupné 130 Kč

5. 8. (ne) 15 h
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená /87/
Premiéra / Anim. rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120/100 Kč
6. 8. (po) 19.30 h
Ant-Man a Wasp 3D /109/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
7.-8. 8. (út-st) 19.30 h
První očista /103/
Premiéra / Akční horor / USA

Přežijte nejnebezpečnější noc v roce. Pokračování originální hororové série vás zavede na samotný začátek. Do
hodin, které znamenaly zrod nejkrvavější americké tradice.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

9. 8. (čt) 17 h
Ant-Man a Wasp 3D /109/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
9.-10. 8. (čt-pá) 19.30 h
Mission: Impossible - Fallout
Premiéra / Akční thriller / USA

Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt MI6.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč
10.-11. 8. (pá-so) 17 h
Úžasňákovi 2 3D /118/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA

Tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v
domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká
změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje
superschopnosti malého Jack-Jacka.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč
11. 8. (so) 15 h
Příšerky z vesmíru /90/
Animovaná komedie /Něm. Dánsko

Tři ufoni se rozhodli, že si u nás pořídí speciální a bezkonkurenčně nejlepší matraci, kterou viděli ve vysílání teleshoppingu. Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti a místo
hladkého přistání ztroskotají. Dají se dohromady s člověčím
klukem Louisem a rozjedou velkolepé dobrodružství.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
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11. 8. (so) 19.30 h, 12. 8. (ne) 17 h
Chata na prodej /77/
Premiéra / Komedie / ČR

Rodiče prodávají starou rodinnou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty novému majiteli se však
matka (Ivana Chýlková) zarazí, co by to byli za rodinu, kdyby
na chatě neuspořádali poslední pořádnou rodinnou slezinu?

Přístupné. Vstupné 120 Kč

12. 8. (ne) 15 h
Úžasňákovi 2 /118/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130/110 Kč
12.-13. 8. (ne-po) 19.30 h
Meg: Monstrum z hlubin 3D /113/
Premiéra / Akční sci-fi thriller / USA

Hlubinná ponorka byla napadena obrovským tvorem, který
byl dosud považován za vyhynulý a nyní leží na dně nejhlubšího podmořského příkopu v Pacifiku… i s posádkou
uvězněnou v poškozené ponorce.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč
14.-15. 8. (út-st) 19.30 h
Miss Hanoi /90/
Premiéra / Krimi drama / ČR

V malém příhraničním městě je silná vietnamská komunita.
Ve městě byla před čtyřmi lety zavražděna vietnamská dívka HIEN, krátce poté, co vyhrála okresní soutěž krásy. Jejím
vrahem byl nezletilý JAN POLANSKÝ. Vrah byl jako nezletilý
umístěn do výchovného ústavu, odkud ho po dovršení plnoletosti právě pustili. Krátce poté je nalezen mrtvý.

Přístupné od 12 let.Vstupné 125 Kč
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18. 8. (so) 19.30 h
Chata na prodej /77/
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 120 Kč
19. 8. (ne) 17 h
Ant-Man a Wasp 3D /109/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
20. 8. (po) 19.30 h
Equalizer 2
Premiéra / Akční krimi thriller / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
21.-22. 8. (út-st) 19.30 h
Než přišla bouře /96/
Premiéra / Akční romant. thriller / USA

Ve filmu o přežití, natočeném podle skutečného příběhu
vyústí náhodné setkání dvou mladých lidí nejdříve v lásku
a posléze v největší dobrodružství jejich života, když musí
čelit jednomu z nejkatastrofálnějších hurikánů, jaký byl kdy
v historii zaznamenán.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
23. 8. (čt) 17 h
Chata na prodej /77/
Premiéra / Komedie / ČR

Rodiče prodávají starou rodinnou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty novému majiteli se však
matka (Ivana Chýlková) zarazí, co by to byli za rodinu, kdyby
na chatě neuspořádali poslední pořádnou rodinnou slezinu?

Přístupné. Vstupné 120 Kč

16. 8. (čt) 17 h, 19. 8. (ne) 19.30 h
Úsměvy smutných mužů /93/
Premiéra / Komedie, drama / ČR

23.-24. 8. (čt-pá) 19.30 h
Mrakodrap 3D
Premiéra / Akční / USA

Přístupné od 15 let. Vstupné 120 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů,
kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života. Na
dno, odkud vede už jen cesta vzhůru.

16.-17. 8. (čt-pá) 19.30 h
Equalizer 2
Premiéra / Akční krimi thriller / USA

Denzel Washington se vrací jako bývalý člen speciální jednotky Robert McCall, který bojuje za práva a spravedlnost
pro ty, kteří už ztratili veškerou naději.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

17. 8. (pá) 17 h
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 3D
/87/
Premiéra / Anim. rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Dwayne Johnson vyráží do smrtonosné pasti, aby v ní přežil
skleněné peklo a zachránil rodinu. Mrakodrap je akční thriller, po němž si začnete vážit slova „přízemí“.

24.-25. 8. (pá-so) 17 h
Kryštůfek Robin
Premiéra / Rodinná komedie / USA

Dospělý Kryštůfek Robin dře v zaměstnání. Má sice rodinu, ale práce ho vytěžuje natolik, že mu na ženu a dcerku
zbývá jen málo času. Kryštůfek docela zapomněl na své
idylické dětství strávené s prostomyslným a mlsným plyšovým medvídkem a jeho kamarády. Když se však s nyní
potrhaným a ošuntělým Medvídkem Pú opět setká, jejich
přátelství opět vzplane a připomene Kryštůfkovi nekonečné dny dětských radovánek a hrátek, které jako malý
chlapec zažíval.

Přístupné, titulky. Vstupné 120 Kč

18.-19. 8. (so-ne) 15 h
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená /87/
Premiéra / Anim. rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

25.-26. 8. (so-ne) 15 h
Úžasňákovi 2 /118/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130/110 Kč

18. 8. (so) 17 h
Jurský svět: zánik říše /130/
Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

25. 8. (so) 19.30 h, 26. 8. (ne) 17 h
Meg: Monstrum z hlubin 3D /113/
Premiéra / Akční sci-fi thriller / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč
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26.-27. 8. (ne-po) 19.30 h
Temné síly
Premiéra / Sci-fi thriller / USA

Poté, co neznámý virus zabije 98% všech dětí v Americe, se
u přeživších 2% dětí objeví superschopnosti, kvůli nimž jsou
umístěny do internačních táborů. Šestnáctiletá dívka Ruby
z tohoto tábora utíká a přidává se ke skupince teenagerů,
kteří utíkají před vládou.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
28. 8. (út) 19.30 h
Mamma Mia: Here We Go Again /114/
Premiéra / Hudební komedie / USA
Přístupné, titulky. Vstupné 130 Kč
29. 8. (st) 19.30 h, 30. 8. (čt) 17 h
Úsměvy smutných mužů /93/
Premiéra / Komedie, drama / ČR
Přístupné od 15 let. Vstupné 120 Kč
30.-31. 8. (čt-pá) 19.30 h
Děsivé dědictví /126/
Premiéra / Mysteriózní horor / USA

Když zemře Ellen, matriarcha rodu Grahamů, začíná rodina
její dcery rozplétat záhadná a čím dál tím děsivější tajemství
svých předků. S přibývajícími odhaleními se čím dál více
snaží překonat svůj neblahý osud, který zřejmě pronásleduje celý jejich rod a pomalu ničí vše, co znají.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

31. 8. (pá) 17 h
Ant-Man a Wasp /109/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

KASS Chodov
28. 7. (so) 9 h KASS Chodov
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál
11.-12. 8. (so-ne)
Vavřinecká pouť
Staroměstská ulice
11. 8. (so) 18 h
Klenoty české hudby

koncert (harfa, flétna, zpěv)
vstupné 120 Kč, vstupenky se kupují na místě před koncertem

kostel sv. Vavřince Chodov
20. 8. (po) 9 h
Výkup zlata
předsálí kina Malá scéna

25. 8. (so) 9 h
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál KASS Chodov
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DDM Bludiště Chodov
3. 9. (p0) 15 h
Pojď se bavit s Bludištěm

Přijďte se první školní den podívat na ukázky kroužků DDM
Bludiště a hned se můžete přihlásit. V průběhu se můžete zúčastnit doprovodných soutěží o drobné ceny a přihlásit se i
do dalších kroužků DDM.
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.40
16.50
17.05

atletika, ještěrky – ochránci přírody, 		
astronomie, šachy, keramika, digifoto
florbal, dětská jóga
karate
samurai fight club
volejbal, historický šerm
cyklistika
One Crew
rokenrol
fotbal
Rytmus

Městská knihovna Chodov

Sport

30.6.-8. 7. (so-ne)
Letní sraz turistů v Sokolově

sraz 4.7. v 17.00 na Starém náměstí v Sokolově

7.– 8. 7. (so-ne) 9 h
Mistrovství republiky beachvolejbal
muži a ženy do 18 let

beach kurty, BVC Chodov
11. 7. (st) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Sokolov, okolo Ohře, délka trasy 8 km

21. 7. (so) 8.30 h
Chodov OPEN 2018

tenisový turnaj neregistrovaných

tenisové kurty U Porcelánky, TJ Batesta
25. 7. (st) sraz 9.35 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Jáchymov - Údolí mlýnků, délka trasy 10 km

23. 7. (po) 9 h
Lumpík: piknik v parku
25. 7. (st) 10 h
Letní výtvarná dílnička
30. 7. (po) 10 h
Prázdninové čtení
7. 8. (út) 10 h
Lumpík

8. 8. (st) 9 h
Rodinné knížkohrátky aneb přines si svou knihu
22. 8. (st) 9 h
Lumpík: piknik v parku

Infocentrum Chodov
Nové propagační předměty Chodova

Turistické informační centrum pro Vás objednalo k prodeji
nové propagační předměty Chodova jako například magnety, podtácky, otvírák a další.

1. 8. (st) sraz 7.45 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Bochov, délka trasy 10 km

8. 8. (st) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů

Loket, okolo Ohře – Královské Poříčí, délka trasy 10 km

15. 8. (st) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Františkovy Lázně, délka trasy 10 km

17.– 24. 8. (pá-pá)
Gymnastické soustředění
tělocvična 3.ZŠ, ul.Husova, TJ Batesta
22. 8. (st) sraz 7.45 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů

Karlovy Vary – Jáchymov – Ostrov, Popovský kříž, délka
trasy 15 km

29. 8. (st) sraz 9.30 autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Nové Sedlo, koupaliště Anna
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Informační servis

9. července až 15. července je knihovna z důvodu revize uzavřena.

Přijmeme

personál pro naše kino
na pozice
pokladní, uvaděčka.
Nástup září 2018.
NE HPP.

Zájemci, prosím, pište na:
kass@kasschodov.cz

Přijmeme

zručného vitálního
seniora na zkrácený
pracovní úvazek pro
práci údržby KASSu.
Požadavky:
časová flexibilita.

Zájemci, prosím, pište na:
kass@kasschodov.cz
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Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

BĚŽÍME PRO ONDRÁŠKA

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

sobota 25. srpna 2018
/ 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
Kategorie hlavního závodu: M39, M40, M50, M60, Z34, Z35, štafeta 1+1
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
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Maxištafeta se vydařila

Atletika

Letošní ročník tradičního závodu na 24 hodin
Maxištafeta se dočkal změn. Běhalo se i dál pro
radost, ale i pro pomoc. Pořadatelé tohoto sportovního mítinku vypsali pro letošní ročník soutěž a
za každé uběhnuté kolečko, mající 333,33 m, přibývalo na konto Mateřídoušky 3,33 Kč.
Do sportovně-charitativní akce se zapojilo celkem 141 účastníků včetně chodovského starosty
Patrika Pizingera a místostarosty Luďka Soukupa.
Na trase nechyběli ani klienti Denního stacionáře
Mateřídouška.

Krajská mistrovství

Naše výprava na mistrovství západních Čech
ve Stříbře byla vskutku maličká.
Medaile se však blýskly: stříbrnou medaili vybojovala Anna Peřinová v kategorii mladšího žactva
v běhu na 800 m, bronzové pak přidal Ondra
Sladký v běhu na 200 m př., Josef Terč ve skoku
do dálky a v hodu oštěpem a Markéta Bauerová
v hodu oštěpem. Těsně pod medailemi zůstala
výškařka Nikola Rotová a vytrvalkyně Zuzka Peřinová v kategorii mladšího žactva a Ondřej Sladký
mezi staršími žáky na dálce a na 300 m.
V pondělí 14. 5. se v Mariánských Lázních konalo mistrovství kraje ve vícebojích mladšího žactva. Tento závod byl zároveň také prvním kolem
soutěže družstev. Pětiboj tvořený během na 60
m, 60 m překážek, skokem dalekým, hodem míčkem a závěrečným během na 800 m absolvovalo
celkem 8 závodníků ŠAKu. Nejlepšího výsledku
dosáhla Anna Peřinová, která v konkurenci 50
dívek obsadila krásné 5. místo. I přes malý počet
závodníků jsme dokázali připsat první body do
soutěže družstev. Příště snad již s větší účastí budeme v získávání bodů pokračovat.

Chodovská tretra

Celkem se odběhalo 851 kol - to je 283,666
km, čímž se do kasičky pro Mateřídoušku přisypalo od pořadatele ŠAK Chodov 2837 Kč.
Na dobrovolném vstupném či za občerstvení
se vybralo dalších 6210 Kč. Celkem tak na konto
Mateřídoušky vyběhali chodovští atleti 9047 Kč.
Poděkování patří kromě města Chodov, které
tuto akci podpořilo svým grantem, i Pivovaru
Krušnohor, který sponzorsky věnoval sud piva
pro občerstvení sportovců či příchozích.
Krásné je, že v tomto, již 18. ročníku byli těmi
nejaktivnějšími právě mladí studenti. Neuvěřitelných 54 kol, to je 18 km, naběhl Martin Tonhauser, který se stal absolutním vítězem i vítězem
mužské kategorie. V kategorii žen a dívek se pak
o prvenství podělila děvčata Jitka Gregorová,
Barča Fenclová, Jarka Hauerová a Anežka Štulíková. Každá z jmenovaných odkroužila na stadionu 18 kol, to jest 6 km.
Velké poděkování ale patří všem, kteří přišli,
zaběhali, pobyli či pofandili. No a samozřejmě
pánům atletům Martinu Horváthovi a Lukáši Kopeckému, kteří kdysi před 18 lety s myšlenkou tohoto 24 hodinového běhu přišli a kteří jsou jeho
hlavními organizátory dodnes.
Kdo by se chtěl proklikávat všemi fotkami:
https://atletikachodov.rajce.idnes.cz/Maxistafeta_2018/.

342 závodníků z 26 oddílů se představilo v 574
startech a 43 disciplínách na 27. ročníku Chodovské tretry.
Odměnou jim bylo krásné počasí a spousta
skvělých výkonů. Závod byl podpořený grantem
města Chodov a KV kraje. Výsledky:
http://online.atletika.cz/vysledky/34954/300

Dorostenecké mistrovství v Domažlicích

Dorostenci měli svoje mistrovství spojené s Plzeňským a Jihočeským krajem, přesto se dokázalo blýskat. Nejúspěšnějším dorostencem se stal
Adam Bauer , který zacinkal ve všech disciplínách
a v hodu oštěpem se stal mistrem všech tří krajů.

Miloš Volek

Chodovská vlečka

V poslední srpnovém víkendu se bude konat
3. ročník běžeckého závodu Chodovská vlečka.
Běžecký závod je určen široké veřejnosti a tímto
zveme všechny běžecké nadšence do Chodova na
Bílou vodu. Na pozvání vedení města zavítají na závod i naši běžečtí kamarádi ze spřáteleného oddílu
Oelsnitz. „Závod bude měřený čipovou časomírou,“
sdělil ředitel závodu Martin Horváth. Hlavní závod
odstartuje v sobotu 25. srpna v 18 hodin,“ poznamenal. „Trať závodníky z hráze Bílé vody zavede do
zrekultivované oblasti Chodovské výsypky až na nejvyšší bod tratě k železniční vlečce, od toho odvozen

28

Sport

název závodu,“ přiblížil trať závodu Martin Horváth.
Velký význam je přikládán také dětským závodům.
Děti absolvují dle ročníku tratě od 0,1 km až po 3,2 km.
Hlavní závod je i pro letošní rok součástí Ligy běžců
Karlovarského kraje. Pro letošní rok vybrané startovné
bude věnováno Ondřeji Minaříkovi, který se narodil
jako zdravé miminko, ale v půl roce byl napaden zákeřnou herpetickou meningoencefalitidou.
„Letošní novinkou, kterou si organizátoři připravili,
je to, že v hlavním závodě je nově vypsána kategorie mužů nad 60 let. Po loňském zájmu o štafetový
závod 1+1 se pořadatelé rozhodli ponechat tuto
formu závodu,“ sdělil technický ředitel závodu Miloslav Zítka.
„I pro letošní závod jsou pro všechny účastníky
připraveny dvě občerstvovací stanice v průběhu
závodu a samozřejmě i v cíli, kde bude nachystán
dostatek tekutin a ovoce,“ doplnil hlavní rozhodčí
závodu Pavel Simeth.
Starty jednotlivých závodů budou probíhat v sobotu 25. srpna od 17 hodin (dětské kategorie), v 18
hodin (hlavní závod). Registrovat se je možné na
adrese: www.behychodov.cz
Martin Horváth

Triatlon
Na mistrovství ČR v cross triatlonu, které se konalo v sobotu 2. června v Plzni, si připsal další
titul Jan Kubíček. Triatlonista, který se poprvé stal
českým šampionem už v roce 2002.
V úvodní plavecké části prokázal své kvality místní Petr Šlajs, který vbíhal do prvního depa s téměř
minutovým náskokem před zbytkem startovního
pole. Kubíček ztrácel ještě o půl minuty více. Na
horském kole se však favorit závodu velmi brzy
propracoval do čela, aby náskok stále navyšoval.
Jan Kubíček si v poklidu doběhl s téměř minutovým náskokem pro vítězství.
Jana Kubíčka dlouhodobě finančně podporuje
město Chodov. 
(zdroj: triatlony.com)

Stolní tenis
Okresní přebory

Chodovský oddíl v sobotu 26. 5. pořádal odložené okresní přebory v kategorii dorostu a mladšího žactva. Kolize termínu s mezinárodním turnajem v Praze sice zapříčinila slabší účast, avšak

nic to nemění na tom, že Chodov nemá v okrese
mezi mládeží i žactvem konkurenci. V kategorii dorostu si titul okresních přeborníků odnesli
Natka Morová a Jirka Nykl. Stříbrné medaile vybojovali Lukáš Boči a Barča Perglerová. Bronz si
odnesla Klára Sankotová. Další tituly si odnesli ze
smíšené čtyřhry Nykl & Morová, ze čtyřhry dorostenců Nykl & Boči, stříbro Boči & Sankotová,
Neškrabal & Tomas a bronz Tomas & Hubená.
Jednoznačnou záležitostí bylo vítězství Jirky Nykla v kategorii mladšího žactva. Nicméně milým
a překvapivým byl bojovný a houževnatý výkon
Dušana Mihoka, který přešel přes všechny své
soupeře a setkal se s Jirkou ve finále. Jeho druhé místo na okresní úrovni je výbornou vizitkou
a předpokladem do další práce, přeci jen pinká teprve od září 2017. Jirka s Dušanem vyhráli
i čtyřhru a Tomáš Kratochvíl s vintířovským Kájou
Stellnerem získali bronzové medaile. Všem oceněným gratuluji.
Závěrem přeji všem krásné a pohodové prázdniny a děkuji městu Chodovu a DDM Bludiště
Chodov za celosezónní spolupráci.

Mgr. Jan Kořínek, předseda oddílu

Šachy
Chodov udržel ligu

Doslova všichni svatí stáli o víkendu 21.22.4.2018 při našich mladých šachistech. Ti totiž
nastoupili v Ústí nad Labem k posledním třem
kláním letošního ročníku 1. ligy mládeže. Přestože nás čekali dva soupeři z čela tabulky, v zápase
s domácí rezervou jsme byli jasní favorité a tři
body dávaly jistotu setrvání v soutěži. Bohužel,

29

Sport
zápas se nám příliš nepovedl a nakonec jsme
museli zachraňovat remízu my.
O víkendu se však všichni naši nejbližší soupeři
rovněž nepotkali s formou, a my tak vybojovali
ve dvanáctičlenné skupině 8. místo, a tím i jistotu
ligové příslušnosti pro další sezónu. V tomto dramatu nás nejvíce podržel Vašek Vojíř, který neprohrál a připsal si 2 body, a Monika Kurčíková,
která zvládla těžkou koncovku v 10. kole a výhrou
zajistila týmu nakonec cennou remízu. Premiéru
zvládl benjamínek Míša Pech, který byl nominován k duelu s Libštátem a partii remizoval.

Finále KP mládeže v Chodově

Víkend 12.-13.5.2018 patřil finálovým duelům
krajského přeboru mládeže, který hostil Chodov.
Ve třech kategoriích se utkala o tituly, medaile
a postupy na MČR vždy šestice nejlepších hráčů
z kvalifikace. Mezi 18 šachisty měl domácí oddíl
největší zastoupení – 7 hráčů.
V nejstarší kategorii U16 obsadil Jirka Ulč 5. místo. V naší nejúspěšnější kategorii U14, kde jsme
měli hned 4 zástupce, vybojoval stříbro Vašek Vojíř, kterému uniklo zlato skutečně jen o pomyslný
vlásek. Bronz vybojoval Honza Kurčík, pátý a šestý skončil Tomáš Orava, resp. Tomáš Wildhaber.
V nejmladší kategorii nás potěšil stříbrem Kuba
Červenka, Míša Pech bral 5. místo, ale za předvedenou hru by si medaili zasloužil také.
Kuba s Vaškem si vybojovali účast na podzimním mistrovství Čech, Honza je pak prvním
náhradníkem. Článek, fotky a reportáž z akce
najdete na www.sachychodov.cz.Marcel Vlasák

v Praze, projížďky lodí po Vltavě, prostě Chodováci jsou pořád někde vidět. Od ledna jsme
nachodili 404 km a celkem bylo 538 účastníků.
Chodí s námi i pejskové, těch bylo 6, a sem tam
jdou i vnoučata, prostě parta se nenudí a průměrný věk je okolo 75 let. Různé překážky zvládneme v pohodě, i když se někdy vracíme domů
správně unaveni. Zase se těšíme na další akci, tak
kdo se k nám přidá? I přes léto budeme někde
courat po světě. 
Růžena Štěpánková

Fotbal
Výsledkový servis

Fotbalová sezona 2017/2018 je již minulostí a
všichni hráči Spartaku Chodov si mohou dopřát
zasloužený odpočinek.
V následujících řádcích přinášíme výsledky posledních odehraných utkání.
Muži A: Lomnice - Chodov 4:3, Chodov Hvězda Cheb 4:3, Královské Poříčí - Chodov 2:1,
Toužim - Chodov 2:2 PK 4:5, Žlutice - Chodov 0:3
Muži B: Kynšperk - Chodov B 0:2, Chodov B
- Oloví 11:1, Svatava - Chodov B 0:9, Chodov B Jindřichovice 9:1, Dolní Rychnov B - Chodov B 0:4
Ostatní výsledky najdete na stránkách:
https://spartak-chodov.webnode.cz/
A jak dopadlo konečné umístění jednotlivých
družstev?
Muži A - 13. místo v krajském přeboru
Muži B - 1. místo v okresním přeboru
Dorost - 7. místo v krajské soutěži dorostu
Starší žáci - 2. místo v okresním přeboru
Mladší žáci - 2. místo v okresním přeboru
Starší přípravka - 11. místo v krajském přeboru
Mladší přípravka - 6. místo v okresním přeboru
Spartak Chodov děkuje všem svým fanouškům, hráčům i trenérům za uplynulou sezónu
a přeje všem obyvatelům Chodova prázdniny
plné sluníčka, pohody a nezapomenutelných zážitků z letní dovolené. 
Petr Karbulka

Kuželky
KULICH (KUželkářská LIga CHodova)

Zleva bronzový Honza a stříbrný Vašek.

KČT Chodov

Turistika

KČT Chodov je parta turistů, která se zúčastňuje různých akcí v okolí. Pořádáme i vlastní
výšlapy po cestách Krušnohoří. Zúčastnili jsme
se Jarního setkání turistů ve Skalné, 130 let KČT

Letos byl úspěšně odehrán již 6. ročník soutěže chodovských kuželkářů. I tento ročník byl opět
přehlídkou vyrovnaných a hlavně napínavých zápasů v poctivé kuželně hotelu NAUTILUS. Navíc
se představili i další noví hráči, kteří se mezi skalními kuželkáři vůbec neztratili. První místo obhájili STAVĚČI. Druzí skončili po vyrovnaném boji
AJEŤÁCI. Na třetí místo se po kratší pauze vrátili
JUNIOŘI. Na dalších místech následovali Zahrád-
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káři, Plyšáci, Dřeváci, Šikulové a Starosedláci. Celý
turnaj proběhl za podpory vedení hotelu NAUTILUS manželů Fukových. Závěrečné vyhodnocení
se uskutečnilo v sobotu 9. 6.

Vaško J.

Karlovarská Liga Neregistrovaných
Kuželkářů

Družstvo NAUTILUS A, složené z hráčů soutěže Kulich, v letošním ročníku dokázalo v měření
sil s kuželkáři z Karlových Varů a Sokolova vybojovat vynikající 1. místo v soutěži skupiny A neregistrovaných kuželkářů Karlovarského kraje. Tým
nastupoval ve složení: Milan Hruška c., Vaško
Jozef, Havel Martin, Pavelka Vladimír, Rewczuk
Marcel, Hruška David. Dále nám vypomáhali i
hráči družstva Nautilus C, kteří se jako tým umístili ve své druhé sezóně ve skupině B na velmi
dobrém 5.místě. Ve skupině A jsme měli ještě
druhého zástupce NAUTILUS B, kterému bohužel druhá sezóna v elitní skupině vůbec nevyšla
a spadl pro příští ročník do skupiny B , kde bude
mimo jiné měřit síly s NAUTILUSEM C.
Bližší informace najdete na stránkách:
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/
Hruška M., Čepila K., Čermák E., za vedení
družstev Nautilus

Florbal
Poslední turnaje před florbalovým volnem

Florbalová sezóna byla již ukončena, ale naše
dorostenky a mladší žákyně z týmu TJ Plamen dívky
ještě florbalové hole neukládají do pouzder.
Pod vedením trenéra Ríši Partha nejprve tým dorostenek vyrazil 11.-13.5. na víkendový turnaj Tatran
Cups 2018 do pražských Střešovic, kde se ve své
skupině utkal s týmy: Tatran Střešovice, FBC Liberec,
Ivanti Tigers JM. Dorostenky hrály výborný pětkový
florbal. Konečně získaly prostor natvrdo si vyzkou-

šet, co znamená hrát mezi manťáky v pěti. Přestože
jim nevyšel los výběru soupeřů, držely se statečně
a odhodlaně se snažily utrhnout alespoň jeden bodík. Nestalo se, a tak tým dorostenek TJ Plamenu
dívky skončil ve své skupině na 4. místě a dál již
v turnaji nepostoupil. Týden poté mladší žákyně,
opět pod vedením trenéra Ríši Partha, vyrazily 19.5.
na sobotní turnaj FAT PIPE OPEN do Plzně. Zde ve
sportovní hale naše mladší Plameňačky odehrály
krásné zápasy. Podařilo se jim vysoko porazit takové týmy, jako jsou FBŠ SLAVIA Plzeň 5:0 nebo
v osmifinále tým Klatovy 6:1. Díky tomuto úspěchu
se mladší žákyně posunuly do čtvrtfinále. Naše
mladší svěřenkyně se snažily udržet až do posledních minut. Ale než fanoušci zaslechli závěrečný
hvizd zápasu, tým FAT PIPE florbal Chodov, tak zněl
název našeho protivníka, dívkám vstřelil rozhodující
branku. Nakonec tým TJ Plamen dívky podlehl stejnojmennému Chodovu z Prahy 1:2.
I když turnaje dopadly tak, jak dopadly, naše dívky z florbalového Plamenu slzy neronily. Už se naučily, že i prohra je důležitá pro to, aby se celý tým
dostal o krok dál.
Pavel Dawidko

Mimořádný úspěch mladších žáků

Florbalová sezona 2017/18 skončila pro mladé florbalisty TJ Plamen Chodov mimořádným
úspěchem. V krajské ligové soutěži obhájili suverénním způsobem první místo a navázali tak na
vítězství z předchozích dvou sezon. Za odměnu
se zúčastnili kvalitně obsazeného turnaje Fat Pipe
Open v Plzni, který s trochou štěstí rovněž vyhráli.Na závěr sezony byli pozváni jako nejlepší tým
v kraji na turnaj Flo-Kej do Sokolova, kde porovnali síly s oblastními hokejovými týmy a i tento
turnaj vyhráli. Chtěli bychom všem hráčům, kteří
se na tomto úspěchu podíleli, poděkovat za jejich nasazení a obětavost pro tým.
Přejeme vám krásně prožité prázdniny bez
zranění a v září vás rádi uvidíme. Radek Buchtel
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Tenis
Chodovští tenisté na vítězné vlně

V květnu začala krajská soutěž družstev v kategorii babytenis (7-9 let). Naše omlazené družstvo sbírá zkušenosti, a přesto předvádí výborné
výkony. V prvním zápase jsme doma přivítali tenisový klub Mariánské Lázně a vyhráli 5:1. Dalším soupeřem byl Gejzír Karlovy Vary B a přivezli
jsme hladkou výhru 5:1. Naše družstvo získalo

zdravé sebevědomí a v dalších zápasech přejelo
soupeře z Chebu a Lokomotivy Karlových Varů
stejným poměrem 5:1 a upevnilo si první místo
v Karlovarském kraji. Následující víkend jsme po
velkém boji poprvé prohráli s Gejzírem Karlovy
Vary A 2:4. Chodovské naděje čekají ještě dva
zápasy a budou se snažit vybojovat postup proti
dětem z Plzeňského kraje. Chodovský tým reprezentují Daniel Pechoušek, Anička Michalíková,
Davídek Psota, Dominika Psotová, Dan Komínek
a Agátka Půhoná. O dalších výsledcích Vás budeme informovat a přejeme mnoho tenisových
úspěchů. 
Milan Hajduk

Úspěšná Petra Mihoková

Petra
Mihoková (13 let)
úspěšná na nejp r e st i ž n ě j š í c h
přeborech Prahy! Ve dnech 2.5. 6. se v Praze
konaly přebory
Prahy
starších
žákyň v tenise,
kde Péťa vybojovala bronzový
stupínek. Potvrdila tím, že patří
pořád do špičky
republikového
tenisu žákyň do 14 let. Blahopřejeme.

Volejbal

UNIQA Český pohár žen

V západočeském beachvolejbalovém areálu
BVC Chodov se ve dnech 26. a 27. 5. 2018 v příjemném, teplém počasí uskutečnil UNIQA Český pohár žen za účasti 20 dvojic, které se sjely
z celé republiky. Byly k vidění profesionální výkony všech zúčastněných. Turnaj se plynule odehrál ke spokojenosti jak hráček, tak pořadatelů
a rozhodčích. Hráčkám děkujeme za skvělý přístup k celému turnaji. Obrovské poděkování patří
hráčkám BVC Chodov, které
po oba hrací dny podávaly
aktérkám míče téměř bez
přestávky, což bylo v tomto
počasí velmi vyčerpávající!
Nemalý dík patří celému realizačnímu týmu, který měl
na hladkém průběhu turnaje
zásadní podíl.
Domácí sestry Alena
a Klára Pecháčkovy obsadily
Alena Pecháčková.
9. místo.

Krajské výběry

V termínu 1.-3. 6. se v 500 km vzdáleném Bílovci uskutečnil tradiční Kafkův memoriál, ve
kterém se setkávají a o pomyslný trůn v sezóně
bojují krajské výběry děvčat ve volejbale.
V letošním roce se družstvu Karlovarského
centra mládeže, ve kterém nastupovalo i pět našich hráček, velice dařilo.
Veronika Kudrlová na nahrávce, Aneta Trollerová na bloku, Kateřina Zapfová na postu diagonální hráčky a smečařky Barbora Klánová a Radka Veselá vytvořily spolu s karlovarskými děvčaty
velice kompaktní a silný tým.
Neporazitelnost nám bez ztráty setu vydržela
po celé tři dny i do nedělního finále, a tak jsme
z Bílovce přivezli zlaté medaile za první místo
a neoficiální titul mistra ČR krajských výběrů.

UNIQA Český pohár juniorek a juniorů

Turnaj juniorek se hrál o víkendu 9. a 10. 6.
v areálu BVC Chodov. Na turnaj se přihlásilo 23
dvojic, ale vzhledem k současnému konání Českého poháru žen v Litoměřicích nakonec dorazilo dvojic jen 18. V sobotu zápasy na hodinu přerušil vydatný déšť doprovázený hromy a blesky.
Jinak turnaj probíhal plynule, bez komplikací.
V neděli se k juniorkám přidali se svými zápasy
i junioři. Po velkých odhlašovacích manévrech se
nakonec dostavilo 12 dvojic.
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Uzávěrka zářijového čísla

17. srpna 2018

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu

Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách
Green Shell - typu Arakauna
Stáří 15 – 20 týdnů | Cena 159 -195 Kč / ks
Prodej se uskuteční:

19. srpna ve 14.40 h

Chodov - parkoviště naproti klubu Luna
Případné bližší informace Po-Pá 9-16 h:

601 576 270, 728 605 840

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky

Prodáme i Vaši nemovitost!

Staroměstská 347,
Chodov.

774 730 518
Vaše domovská realitka....

W W W. T RC H O D O V. C Z
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Připoj se k nám!
Vážení zákazníci a obyvatelé města Chodova,

půl naladit
roku uteklo
jako voda
Jak
kanály
TV a jsou tady prázdniny.

Pokud ještě nemáte naladěné naše testovací kanály K8 a K10, nalaďte si je a možná
Všechnypřekvapeni.
programy jsou vysílány ve formátu DVB-T s kódováním MPEG2 a MPEG4 (H.264).
budete
Opět si Vám dovolujeme připomenout blížící se přechod pozemního TV vysílání na
Frek.
Kanál DVB-T2 H.265/HEVC.
nový formát
Programy
[MHz]
K21
K22
K23

474
482
490

Multiplex 1: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport
Multiplex 2: Nova, Prima, TV Barrandov, Nova Cinema, Prima Cool
Multiplex 3: Prima Love, Prima MAX, Óčko, Prima Zoom, Šlágr, Óčko Gold,
ČT:D/art, Kino Barrandov, Barrandov plus
K24
498
Multiplex 4: Telka, Fanda, Smíchov, Rebel, Relax, ZAK, Mňam, Mňau TV,
Prima Comedy Central
K25
506
Multiplex 7: ČT:D/art, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD, Retro, Kino Svět
K26
514
Multiplex RS 8: TV Noe, Barrandov Muzika, Óčko Expres, Regionálnítelevize.cz, Sport
Osem/Slovak
Sport TV
Nyní pro Vás, kteří vlastníte
starší5,typ
TV přijímače
či set-top-boxu, přinášíme nový výK27 set-top-box
522
Arte, sDas
Erste, EinsHD
plus,
Phoenixa kodeku H.265/HEVC, který uspokojí
konný DVB-T2
podporou
vysílání
K28
530
Dvojka HD, Jednotka HD
běžné i náročné
uživatele.
Snadná instalace, elektronický průvodce EPG a teletext jsou
K29
538
Duck TV HD, France24, TV5 Monde, Wau, (Markíza International v prípravě)
samozřejmostí,
stejně
jako
možnost
nahrávání a přehrávání vysílání z USB.
K30
546
TV Chodov, TV Chodov HD
Tento
TVvýkonný
Povinná DVB-T2 set-top-box Vám nabízíme za bezkonkurenční cenu 599 Kč
a pro našeK34
zákazníky
550Network,
Kč. OdGolf
1. 8.
2018 bude
dostupný
naší provozovně.
578 zaFood
Channel,
TA3 HD,
Universal na
Channel
Buďte K35
s námi586
připraveni
na nový systém vysílání, ať Vás nic nepřipraví o Vaše
Animal Planet , Doma HD, JimJam, VH1
oblíbenéK37
pořady!
602
National Geographic Channel, Nova HD, Prima HD
Adresa provozovny: Staroměstská 377 / 1. patro Chodov, tel.: 352 665 298
K38
610
JOJ Cinema, Markíza HD, MTV
K39
618
JOJ HD, JOJ Plus HD, Nickelodeon
K43
650
AXN, Discovery, FilmBox, TLC, Viasat Explore/Spice, Viasat History
K44
658
AMC, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD
K45
666
Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD
K47
682
Sport 1, Sport 2, TV Paprika
TV Základní
K51
714
HBO HD
K54
738
HBO 2, HBO 3
K55
746
Extreme Sports, Film Europe HD, Horor Film, Hustler TV
K57
762
CS Film/CS Mini, Doku CS, Kino CS, Muzika CS
TV Rozšířená
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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
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ŘEZNICTVÍ M+M
• uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo
• sobotní nákupy - slevy až 20Kč/kg

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
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Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
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jsme nositelem certifikátu

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
gARÁŽOVÁ VRATA

PRODEJ, MOnTáž, SERviS
OTHERM Sokolov s.r.o.
Bendlova 572, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz
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