
Zpravodaj města
Chodova

  3. 9.   Pojď se bavit s Bludištěm
12. 9.   Ještě jednou z Chodova do Chodova
16. 9.   Chodovský bikemaraton
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K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři.
Začátkem října si 

budete moci vybrat 
své zástupce do měst-
ského zastupitelstva 
na další čtyři roky. Rád 
bych na tomto místě 
poděkoval kolegyním 
a kolegům z městské-

ho zastupitelstva za jejich čtyřletou práci pro 
naše město. Spravovat a rozvíjet naše město 
je týmová práce a jsem osobně rád, že tak 
tomu bylo i doposud. Díky spolupráci a pod-
poře v našem městském zastupitelstvu, díky 
zodpovědné práci členek a členů jednotlivých 
výborů zastupitelstva se úspěšně podařilo re-
alizovat řadu náročných a pro město Chodov 
důležitých projektů. 

Vedle běžných úkolů, jako je údržba naše-
ho majetku, chodníků, komunikací a zeleně, 
se podařilo dokončit velké investice do měst-
ských školských areálů. Všechny mateřské 
a základní školy prošly rekonstrukcí.  Základní 
škola J. A. Komenského má moderní nový are-
ál. Je důležité připomenout, že všechny inves-
tice, opravy a provoz města se podařilo za-
financovat z vlastních prostředků města, bez 
potřeby úvěru. Chodov je i tak nadále městem 
bez dluhů a zároveň disponuje dostatečnou 
finanční rezervou. 

Před novým zastupitelstvem bude v násle-
dujících čtyřech letech ležet mnoho podob-
ně velkých a důležitých úkolů. Mezi jinými to 
budou například přestavba prázdného ob-
jektu bývalé školy v ulici Dukelských hrdinů 
na sídlo chodovské základní umělecké školy 
nebo vybudování důstojné městské knihovny 
v objektu bývalé „knedlíkárny“. Kromě toho 
čeká vaše nové politické zástupce také mno-
ho úkolů dlouhodobých – snaha o zajištění 
důstojného bydlení pro staré i mladé, zajištění 
pořádku v ulicích, další rozvoj sídlišť a jejich 
revitalizace.

To vše záleží i na vás a vašem rozhodnutí 
během říjnových voleb. Komunální volby jsou 
velmi důležité a jejich výsledky ovlivňují přímo 
prostředí v našem bezprostředním okolí.

Proto vás prosím, abyste svou volební účastí 
projevili zájem o naše město, ve kterém spo-
lečně žijeme. Patrik Pizinger, starosta města

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

to, že k dané akci pořídilo chodov-
ské TV studio videozáznam, popří-

padě videoreportáž, které jsou ke zhlédnutí 
na www.kasschodov.cz v záložce Archiv TV 
Chodov.

Cestujícím zpříjemní jízdu 
nové autobusy

Pohodlí pro cestující, novou dimenzi kom-
fortu zvláště pro starší část populace či dlou-
hodobě udržitelné jízdné. To je jen část výhod, 
které poskytnou nové nízkopodlažní autobusy 
s plynovým pohonem, jež pořídila společnost 
LIGNETA.

Ve svém vozovém parku má nyní osm těchto 
vozů. Autobusy mají nájezdovou plošinu pro 
handicapované na vozíku, jsou vybaveny no-
vým světelným vnitřním i vnějším informačním 
systémem, který bude doplněn i o informační 
systém pro nevidomé a slabozraké. Pro snížení 
exhalací jsou autobusy poháněny zemním ply-
nem. 

Pořízení nových autobusů je výsledkem 
dlouhodobé spolupráce města Chodova 
a LIGNETY, kdy se i po zrušení podpory této 
dopravy ze strany Karlovarského kraje před 12 
lety mnohé podařilo.  Například nové autobu-
sové nádraží a zachování autobusové dopravy 
v pravidelných intervalech mezi Chodovem 
a Karlovými Vary včetně víkendových a večer-
ních spojů.

Projekt nákupu autobusů byl navržen tak, 
aby bylo možné pro realizaci využít pobídky 
EU a jedinečné příležitosti podpory programu 
IROP i v našem regionu. Podpora veřejné do-
pravy z programu integrovaného regionálního 
operačního programu ve výši 85% na nákup 
8 vozidel MAN Lion‘s City Ü, jejichž hodno-
ta je téměř 50 mil. korun, tak přináší poprvé 
i k obyvatelům našeho regionu  část prostřed-
ků určených pro Českou republiku na zlepšení 
kvality veřejné dopravy a životního prostředí. 
Tento projekt se podařilo realizovat jako jediný 
v Karlovarském kraji díky vedení města Chodov 
a spolupráci s dopravcem LIGNETA. 

A ještě jedna novinka od září. Pro podporu 
veřejné dopravy byly vládou nařízeny nové ta-
rify. Pro dospělé cestující, na které se tyto slevy 
nevztahují, zavádíme nový bonus „Káva zdar-
ma“.  Dokončení na straně 5
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Zvonice připomíná zaniklé vesnice

Rozeznít zvon zkoušeli i původní obyvatelé Smolnice a Nových Chalup. |Foto: Martin Polák

Na Bílé vodě stojí nová dřevěná zvonice. Stejně tak jako blízký kovaný kříž připomíná zaniklé vesnice 
Smolnice a Nové Chalupy.

Zvonici při vzpomínkovém aktu v rámci svatovavřinecké pouti (11. srpna) představil starosta Patrik Pizin-
ger a městský historik Miloš Bělohlávek.

„Zvonice nese původní zvon z roku 1827, který se podařilo zachránit ze Smolnice těsně před jejím 
zničením. Do Chodova se vrátil v loňském roce,“ doplnil Miloš Bělohlávek s tím, že zvon byl po akci opět 
sundán, aby se zabránilo jeho krádeži.

„V budoucnu chceme nechat vyrobit repliku zvonu, která by byla ve zvonici už nastálo,“ poznamenal 
starosta. Na Bílou vodu dorazila v sobotu řada původních obyvatel zmíněných vesnic, které krok města 
potěšil. Zároveň si vyzkoušeli, jak „jejich“ starý zvon zní.  (mák)

Nová zvonice na Bílé vodě. |Foto: Martin Polák
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup

Město krátce za 
sebou vypisuje už 
třetí konkurz na 
ředitelské místo 
v jedné ze škol. 
O jakou školu se 
jedná a jaký je dů-
vod dalšího výbě-
rového řízení?

Po červnových konkurzech, ve kterých 
rada města vybrala vhodné kandidáty na 
pozici ředitelky MŠ a ředitele ZŠ Školní, 
nás opravdu čeká již třetí výběrové říze-
ní na post ředitele v tomto roce. Tentokrát 
jsme byli donuceni okolnostmi vyhlásit 
konkurz na ředitele základní školy Huso-
va. Tuto pozici zastával od 1.8. 2012 Mgr. 
Libor Dočkal, který se vždy usilovně sna-
žil změnit nejen celkový vzhled, ale i vní-
mání školy v očích veřejnosti. Dle názoru 
rady města odvedl pan Dočkal za uplynulé 
šestileté období obdivuhodný kus práce, 
proto ho tento orgán na březnovém jed-
nání potvrdil na postu ředitele i pro léta 
následující. Sám pan ředitel Dočkal však na 
konci minulého školního roku ze zdravot-
ních důvodů rezignoval. Město bylo tedy 
nuceno vyhlásit na uvolněný post ředitele 
konkurz, kdy případní zájemci se mohou 
hlásit do 10. září. Samotný konkurz by měl 
proběhnout v měsíci říjnu a poté bychom 
měli znát jméno nového ředitele či ředi-
telky. Vedením školy byla prozatím pově-
řena zástupkyně ředitele školy Mgr. Hana 
Žáková.  Závěrem mi dovolte osobně po-
děkovat panu Dočkalovi za ten nesmírný 
kus poctivě odvedené práce na ZŠ Husova 
a popřát mu především pevné zdraví. 
 (mák)

Vyhodnocení nakládání 
s odpady nepotěšilo

Na jaře letošního roku proběhlo vyhodnocení 
plánu odpadového hospodářství našeho města za 
rok 2017. 

Závěry nejsou potěšující. Ve třídění plastů, papíru, 
skla a kovu jsme se zlepšili pouze o 0,5 % (z 29,5% 
na 30%). Plán nám ukládá vytřídit ze směsného od-
padu alespoň 50%. Lépe jsme na tom s tříděním 
papíru 35% a skla 38%, ale třídění plastu je pouze 
na 23%. Dovoluji si apelovat  do budoucna na Vaše 
peněženky, jelikož od roku 2024 nebudeme smět 
ukládat odpady na skládky a během zřejmě dvou 
let vzroste skládkovací  poplatek o 50%. To vše se 
odrazí v cenách, které bude město muset hradit 
z Vašich poplatků, a pokud nezvýšíme svou snahu 
v třídění, bude každý z nás platit více. 

Taktéž nepotěšil fakt, že po zavedení nádob na 
bioodpady se nám zvýšilo třídění tohoto druhu 
odpadu, ale nesnížil se nám objem směsného od-
padu, což bylo hlavním cílem – ušetřit. To zname-
ná, že majitelé zahrad přestali bioodpad využívat 
na kompostech a ve velkém jej dávají pouze do 
nádob. Je nutné si uvědomit, že povinnost před-
cházet vzniku odpadu se vztahuje na všechny 
druhy odpadů a na všechny obyvatele. Takže než 
vyhodíte do bio nádoby, cokoliv co můžete využít 
(větvičky na opékání buřtů, slupky od banánů jako 
přísun draslíku, dusíku a fosforu pro Vaše růže atd.), 
zamyslete se, zda chcete platit více. Toto pravidlo se 
vztahuje na všechny druhy odpadů. Cokoliv vyho-
dím a nevytřídím = zaplatím.

 Ilona Nehybová, správa majetku města

Bezpečnost na pumptracku
Vyzývám všechny uživatele 

pumptracku, aby dodržovali 
pravidla bezpečnosti.  

Od první myšlenky na vy-
budování pumptracku jsme 
věděli, že se nejedná o zcela 
bezpečný druh sportu. Samo-
zřejmě že sem patří odřeniny, 

nepříjemné pády, ale přesto lze dodržováním zá-
kladních bezpečnostních pravidel předejít nejhorším 
zraněním. Základy jsou uvedeny v provozním řádu, 
ze kterého vybírám především užívání ochranné přil-
by, chráničů loktů a kolen. 

Taktéž doporučuji užívání v přítomnosti druhé 
osoby, aby při případném zranění byl někdo s vámi, 
kdo by poskytl a zavolal první pomoc.

 Ilona Nehybová, správa majetku města

Pokračování ze strany 3 
Cestující po předložení dvou kuponů, které 

jsou součástí jízdenky, obdrží na AN Chodov 
žeton na nákup kávy nebo jiného teplého ná-
poje v automatu budovy autobusového ná-
draží.

Představení a prezentaci nových autobusů 
připravila LIGNETA ve spolupráci s Chodovem 
na středu 5. září ve Staroměstské ulici. Začá-
tek je v 16 hodin.  (lig)
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Projekt města – dluhová poradna
Vstupujeme do posledního roku projektu 

a do současné doby využilo našich služeb 
celkem 210 klientů. V Dluhové poradně bylo 
116 osob, někteří z nich využili i bezplatnou 
možnost proškolení ve finanční oblasti, 18 
klientům byla podána pomocná ruka při 
oddlužení, 40 studentů využilo možnosti 
proškolení v této problematice a s dalšími 
36 klienty pravidelně měsíčně spolupra-
cují terénní pracovnice sociálního odboru 
na splácení jejich dluhů. Můžeme konstato-
vat, že se cíle daří plnit, povědomost veřej-
nosti vzrůstá. Dluhová poradna je Vám i na-
dále k dispozici každé pondělí a středu od 
15.00 hodin do 17.00 hodin v budově MěÚ 
Chodov, případně dle domluvy. K dispozici 
právník a finanční specialista

Řešte své finance dříve, než bude pozdě. 

Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních věcí

Rubicon je opět v terénu
Od července můžete v Chodově opět po-

tkávat naši pracovní četu (na snímku) v bar-
vách RUBIKON Centra, která má za úkol úklid 
a údržbu veřejného prostoru města a blízkého 
okolí.

Na starost má sekání trávy a větví kolem cest, 

Zájezd pro nepracující 
seniory města Chodova 

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí 
informuje nepracující seniory města Chodova, že 
dne 18. září 2018 pořádá jednodenní zájezd na 
42. ročník zahradnického veletrhu v Litoměřicích 
ZAHRADA ČECH 2018.

Přihlášky na zájezd s poplatkem ve výši 150,- 
Kč a rodným číslem (pro vyřízení pojištění na ces-
tu) budeme přijímat od 10. září 2018 na odboru 
sociálních věcí, v  přízemí kancelář č. 127, vždy 
od 8 do 15 hodin, s polední přestávkou od 11.30 
do 12.30 hodin. V pátek pouze do 11 hodin.

Podařilo se nám opět zajistit patrový autobus 
se 78 místy, abychom potěšili co nejvíc zájemců. 

 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Nohejbalisté dostanou 
peněžní podporu

Chodovská radnice pod-
poří místní nohejbalový 
klub. Na účet sportovců po-
šle 19 tisíc korun, částku už 
odsouhlasila rada města.

„Peníze půjdou na roz-
voj a údržbu jejich areálu,“ 
upřesnil starosta Chodova 

Patrik Pizinger s tím, že se jedná o individuální 
dotaci.

Na klasickou dotaci, kterou dostávají jiné kluby 
ve městě, nohejbalisté podle něj nedosáhnou. 
„Nemají totiž dětskou a mládežnickou členskou 
základnu,“ vysvětlil starosta.

„Rádi bychom to změnili a tento sport, který 
má v Chodově tradici, opět zatraktivnili. S klu-
bem proto chceme více spolupracovat,“ doplnil 
Patrik Pizinger.  (mák)

sběr odpadků, úklid černých skládek apod. Moh-
li jste ji potkat na Bílé vodě, v areálu TJ Spartak 
Chodov, na hřišti ve Staré Chodovské, kolem 
rybníka „Bahňák“ a na dalších místech. Je před 
nimi ještě hodně práce.

Naši pracovníci měli delší dobu problém najít 
si legální zaměstnání a teď jsou rádi za nabídnu-
tou šanci. Naším cílem bude připravit je do bu-
doucna na vstup na volný trh práce a zajistit jim 
dlouhodobě stabilní zaměstnání tak, aby si zlep-
šili svou celkovou finanční situaci a začali např. 
také splácet své dluhy. V tom jim pomáhá i náš 
dluhový poradce.

Držte našim klientům palce, ať se jim jejich plá-
ny podaří naplnit.

Milan Roháč, manažer pobočky Chodov a Sokolov
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Tradiční Vavřinecká pout v Chodově opět při-
lákala tisíce lidí nejen z města, ale také ze široké-
ho okolí. Program odstartoval v sobotu 11. srpna 
v 10 hodin ve Staroměstské ulici a trval až do ve-
černích hodin.

Na návštěvníky čekalo dobové tržiště, pouťové 
atrakce, stánky s občerstvením, historický šerm, 
taneční skupiny a spousta muziky v podání ně-
kolika kapel rozličných žánrů.

Posluchačům se postupně představily skupiny 
Vesnická čtyřka, Březovská desítka, Zajíc Compa-
ny, Červení Panteři a Roxette Tribute band.

Ohňostroj, který bývá nedílnou součástí poutě, 
tentokrát kvůli suchu a nebezpečí požáru nebyl. 
Návštěvníci však o zábavu na noční obloze ne-
přišli, pyrotechniku totiž nahradila světelná la-
serová show. Více fotografií naleznete na jiném 
místě zpravodaje. (mák)

Pouť opět přilákala tisíce 
návštěvníků 

Provozovatelé atrakcí dovezli do Chodova některé novinky, které jsou známé spíše ze zahraničí. Na snímku je jedna 
z nich. |Foto: Martin Polák

Předvolební výzva občanům
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby 

do Zastupitelstva města Chodova. Na přelomu 
září a října 2018 Vám budou opět do Vašich 

domovních poštovních schránek doručovány 
hlasovací lístky a pokyny k volbám, a to nejpoz-
ději do 2. října. Na základě poznatků z předcho-
zích voleb vyzýváme a žádáme všechny občany, 
zejména v panelových domech, aby si řádně 
označili své poštovní schránky jménem alespoň 
jednoho z obyvatel, který má v bytě trvalý po-
byt. Sami jistě máte zájem se zúčastnit voleb, 
v nichž můžete rozhodovat o složení zastupitel-
stva našeho města v dalších čtyřech letech. Tím-
to jednoduchým opatřením si zajistíte doručení 
hlasovacích lístků do schránky a budete mít do-
statek času si je pročíst v klidu domova. U rodin-
ných domů, prosím, ve stejném zájmu prověřte 
funkčnost zvonku u vstupu na pozemek, nebo 
si umístěte poštovní schránku na plot (zejména 
pokud Váš majetek hlídá pes).

Jakékoliv další informace ohledně voleb Vám 
rády sdělíme na telefonních číslech 352 352 101 
(vedoucí OŠKV Hana Zapfová) nebo 352 352 107 
(paní Romana Jiroušková), případně e-mailem na 
adresu:  zapfova@mestochodov.cz nebo jirous-
kova@mestochodov.cz.  Osobně nás můžete 
navštívit v kanceláři č. 102 nebo 105. 

Hana Zapfová, vedoucí odboru školství, kultury 
a vnitřních věcí
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Připravujeme výstavu zahrádkářů
Stalo se již tradicí, že 

v září Český svaz zahrád-
kářů - chodovská organi-
zace pořádá v prostorách 
KASSu výstavu. Zaměřena 
je na ukázku toho, co se 
u nás pěstuje - nejrůzněj-
ších výpěstků, květin, by-
linek, plodů a zajímavostí 

ze zahrádek i domovů našich členů.
Organizovaní zahrádkáři nepochybně ne-

jsou jedinými, kteří mají zahrádkaření jako 
součást svého života, které těší poznávat, jak 
co roste, rozkvétá, zkrášluje naše okolí a při-
náší i užitek.  Proč tedy neposkytnout prostor 
i těmto ctitelům přírody k prezentaci jejich 
koníčku. Všem, kteří mají zájem ukázat něco 
ze svých výpěstků, nabízíme příležitost spo-
lečně předvést je na  naší výstavě. A pokud je 
doprovodíte i vizitkou a případným popisem, 
budeme jenom rádi. 

Na našich webových stránkách www.za-
hradkari.cz/zo/chodov/ si můžete fotogra-
fiemi připomenout předchozí výstavy a inspi-
rovat se jimi.

Letošní výstava je plánována na sobotu 
8. září, ale její instalace se provádí vždy den 
předem, tj. v pátek. Pokud tedy v pátek 7.9. 
doručíte mezi 15. až 18. hodinou vaše „ex-
ponáty“ do velkého sálu KASSu, potěší nás 
to a určitě vám zajistíme prostor pro jejich vy-
stavení.

Předem děkujeme za váš zájem, a potře-
bujete-li se v tomto směru poradit, můžete 
kontaktovat předsedu ZO ČZS Chodov na tel. 
774 414 666. zahrádkáři Chodov

Oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu v Chodově
Komenského 1077, 357 35 Chodov
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 3 pra-

covních míst pečovatelky/pečovatele oddě-
lení pečovatelské služby města Chodova

Předpokládaný nástup: dohodou, doba ne-
určitá

Místo výkonu práce: region města Chodova 
a Nového Sedla

Pracovní doba:  po – pá:  7:00 hod.  -  15:30 
hod. 

Platové zařazení:  v souladu se zákonem č. 
262/2006 Sb., v platném znění, nařízením vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových  poměrech  zaměst-
nanců  ve  veřejných  službách  a správě, a  na-
řízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací 
ve veřejných službách a správě, platová třída 5.

Požadované kvalifikační předpoklady: 
minimálně ukončené základní vzdělání a ab-
solvování akreditovaného kvalifikačního kurzu 
dle § 116 odst. 1 písm. c) zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
změn a dodatků  Lhůta pro podání přihláš-
ky: do 27. 9. 2018. Více informací na www.
mestochodov.cz.  (MěÚ)

Jazz v podkroví
Když jsme před čtyřiceti lety zakládali v Cho-

dově jazzklub, byly možnosti poslechnout si jaz-
zové nahrávky úplně jiné než dnes. Byla nejen 
jiná doba, ale i jiná technika. Dnes není problém 
„vygůglovat“ si na internetu prakticky cokoliv, 
vždyť i interpreti a pořadatelé koncertů tam sami 
umisťují svoje nahrávky a videoklipy.

Ale přesto - co když i dnes bude pro pár lidí 
v našem městě zajímavé hudbu nejen poslou-
chat, ale tak jako tenkrát - povědět si i něco 
navíc? Když paní ředitelka chodovské knihovny 
souhlasila s nápadem na obnovení jazzových 
„fonopárty“, přemýšlel jsem, čím začít, co a jak 

vybrat. Heřman Metka, nestor našeho jazzklubu, 
mi napsal: „Já si vůbec neumím představit, co 
bych dnes pouštěl, aby po prvních taktech po-
sluchači neutekli. Tenkrát jsme to naplno rozjeli 
s Maynardem a vůbec jsme se nestarali, co tomu 
lidi řeknou. A vyšlo to.“

Maynard Ferguson v šedesátých letech minu-
lého století hrával s kapelou Gustava Broma. Se 
svým Jazz at Lincoln Center Orchestra teď u nás 
již několikrát byl jiný slavný jazzový trumpetista, 
Wynton Marsalis. A dokonce hráli i s Českou 
filharmonií! 

První „Jazz v podkroví“ bude ve čtvrtek 
20. září 2018 v 18 hodin, v sálku pod střechou 
Městské knihovny Chodov. 

Program jazzového podvečera je sestaven 
z nahrávek Wyntona Marsalise a dalších sou-
časných muzikantů, kteří tak jako on dovedou 
stejně dobře zahrát swing i moderní jazz. A kteří 
se podobně jako on umístili na prvních místech 
loňských anket časopisu Down Beat. 

Všichni jste srdečně zváni chvilku pobejt 
s jazzem - snad hned po prvních taktech neute-
čete.  Štěpán Podešt
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Mateřídouška děkuje
Chtěli bychom poděkovat zaměstnancům 

DDM Bludiště a paní Heleně Tomanové za 
upořádání dalšího „Kabelkového veletrhu“, je-
hož finanční výtěžek obdrželo Denní centrum 
Mateřídouška. V letošním roce jsme tak díky 
tomu mohli vybudovat pro klienty Mateřídouš-
ky venkovní snoezelen. 

Děkujeme organizátorům z chodovského 
ŠAKu a běžcům 18. ročníku Chodovské ma-
xištafety za sportovní výkony i finanční dar, ze 
kterého Mateřídouška pořídí klientům stacio-
náře netradiční hudební nástroje na muziko-
terapii. 

Vážíme si vaší pomoci a děkujeme.
Bc. Věra Bráborcová, ředitelka Denního 

centra Mateřídouška, o.p.s.

Chodov obnoví hrobku rodiny 
Gaschů

Hrobka významné chodovské průmyslnické 
rodiny Gaschů na místním hřbitově se dočká 
kompletní obnovy. Město už podalo žádost 
o dotaci z Česko-německého fondu budouc-
nosti.

„Rodinná hrobka chátrá od roku 1945. Kvůli 
nekvalitnímu materiálu ji navíc ohrožuje větrná 
i vodní eroze,“ uvedl městský historik Miloš Bě-
lohlávek s tím, že město už má k dispozici vy-
pracovaný plán na obnovení původního stavu.

Rekonstrukce hrobky vyjde podle prvních 
odhadů na zhruba 600 tisíc korun. Peníze by 
chtěl Chodov získat ze zmíněného fondu, z 
případné dotace od Karlovarského kraje, od 
potomků rodiny Gaschů a předběžný příslib 
má také od společnosti Chodos Chodov, která 
je považována za nástupce Gaschových stro-
jíren.

„Pokud budeme v žádostech úspěšní, práce 
začnou v příštím roce,“ řekl starosta Chodova 
Patrik Pizinger.

„Je to součást naší historie a chceme se k ní 
přihlásit. Gaschovi byli významnými průmysl-
níky a podle nás si zaslouží důstojné místo po-
sledního odpočinku,“ doplnil starosta.

Rodina Gaschů stála v roce 1883 u zrodu 
strojírenské tradice města. „Do vysídlení v roce 
1946 dávala práci stovkám obyvatel Chodova a 
po čtyři generace se výrazně podílela na jeho 

rozvoji a politickém a společenském životě. Je-
den z členů rodiny, Josef Gerstner, byl v letech 
1900-1918 starostou Chodova,“ připomněl Miloš 
Bělohlávek.

Radnice chce postupem času nechat zrenovo-
vat dalších 14 významných hrobových míst, kde 
jsou pochovány osobnosti Chodova. „Hroby jsou 
opuštěné a nejen z historického hlediska by ne-
bylo vhodné, aby zanikly,“ doplnil starosta Pizin-
ger.  (mák)

Hrobka rodiny Gaschů na chodovském hřbitově.  |Foto: Martin Polák
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Oznámení o vyhlášení 
konkurzního řízení

Rada města Chodov veřejně oznamuje vy-
hlášení konkurzního řízení na obsazení pra-
covního místa ředitel/-ka příspěvkové orga-
nizace:

Základní škola Chodov, Husova 788, okres 
Sokolov, příspěvková organizace.

Úplné znění oznámení je vyvěšeno na 
úřední desce města: www.mestochodov.cz

Termín pro doručení přihlášek: 
10. září 2018 včetně
Poznámka:
Nástup na pracovní místo ředitele uvedené 

příspěvkové organizace dle dohody.  (MěÚ)

Bylo Vám v srpnu teplo? 
Máme za sebou poměrně dlouhé a velmi 

teplé období srpnových dnů. Můžete to zlep-
šit střešní zahradou na Vašem panelovém 
domě. Myslím, že se moc nezmýlím, když 
uvedu, že 90% panelových domů v Chodově 
je již zatepleno a má vyměněná okna.

Tímto krokem to nemusí skončit. Ve světě je 
již zcela běžné mít na ploché střeše zahradu. 
Takto využitá střecha má mnoho přínosů ne-
jen pro obyvatele konkrétního domu, ale i pro 
své okolí. 

Vegetační střecha 
•	 zlepší mikroklima uvnitř domu. Toto 

ocení především obyvatelé pod stře-
chou, jelikož již nedochází k tepelným 
výkyvům ani v létě, ani v zimě.

•	 změní klima ve městě. Asfaltové nebo 
betonové povrchy akumulují přes den 
velké množství tepla a z tohoto důvo-
du je ve městě přes den o 3°C a v noci 
až o 10°C vyšší teplota. 

•	 snižuje tvorbu smogu. Vysoká teplota 
vzduchu dohromady se znečišťujícími 
látkami, které stoupání teplého vzdu-
chu zvedá ze země, urychluje tvorbu 
smogu. Zeleň naopak výrazně tvorbu 
smogu snižuje.

•	 zlepšuje životní prostředí tím, že díky 
fotosyntéze spotřebovává oxid uhličitý 
a vrací čistý kyslík.

•	 zlepšuje hospodaření s vodou. Z běž-
né střechy veškerá voda odteče. Zele-
ná střecha zachytí 50% vody.

•	 ušetří Vám do budoucna peníze. Jako 
ve většině zemí Evropy i u nás dojde 
k zpoplatnění odvádění dešťové vody 
do kanalizace z obytných budov. Ne-
bytové domy již toto „stočné“ hradí 
a nejedná se o zanedbatelnou částku.

Někdo si může pomyslet, co se změní ve-
getační střechou na panelovém domě, která 
má 200 m2. Pro představu, střechy panelo-
vých domů v našem městě mají dohroma-
dy 5,5 ha. Takovou změnu bychom rozhodně 
poznali.

Stát nyní zavedl dotaci na budování těchto 
střech 500 Kč/m2. Více na www.novazele-
nausporam.cz.

Myslím, že rozhodně stojí za to tuto mož-
nost využít.  Ilona Nehybová, správa majetku 
města

Ještě jednou z Chodova do 
Chodova

Známý chodovský výtvarník Jiří Jun (na sním-
ku z roku 2014 při vernisáži v Chodově) bude 
12. září vystavovat v Galerii u Vavřince. I tentokrát 
se návštěvníci setkají s jeho oblíbenou kreslířskou 
technikou, kresbou perem různě ředěnou tuší na 
papíře. Ale jeho poetická, duchovní a filozofická 
zamyšlení nad životem svým a kolem nás budou 
mít novou náplň, nová poselství. Ukáží také, že 
skromná technika kresby tuší má nevyčerpatel-
né výtvarné možnosti. Autor představí dosud 
nepublikovaná díla, v nichž na milovníky jeho 
tvorby čekají nejenom mnohá tajemství, ale i pře-
kvapení. Jiří Jun také vysvětlí, proč svoji výstavu 
nazval: „Ještě jednou z Chodova do Chodova“.

Na vernisáži zahraje speciálně připravený pro-
gram houslová virtuoska Monika Cimprich, žijící 
ve Švýcarsku.

Mgr. Božena Vachudová, hlavní kurátorka 
sbírek Galerie umění Karlovy Vary
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Oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu v Chodově
vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., vý-

běrové řízení na obsazení pracovního místa 
referent odboru stavebního úřadu.

Předpokládaný nástup: dohodou, doba 
určitá (zástup za mateřskou a rodičovskou 
dovolenou) 

Místo výkonu práce:  Městský úřad Cho-
dov, region města a jeho správní území

Platové zařazení:  v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších změn 
a dodatků, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě, platová třída 9, 
10 v závislosti na kvalifikačních předpokla-
dech.

Požadované vzdělání a praxe: vyšší od-
borné vzdělání nebo střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou v oboru stavebnictví.

Lhůta pro podání přihlášky: do 15. 11. 
2018. Více informací na www.mestocho-
dov.cz.  (MěÚ)

Restaurátorské práce usilují 
o cenu památkářů

Obnova a restaurátorské práce v kostele svatého 
Vavřince v Chodově, které se uskutečnily převážně v 
minulém roce, usilují o titul Národního památkové-
ho ústavu Patrimonium pro futuro.

„Chodov v této anketě reprezentuje obnova 
zvonového fondu, krypta a křížová cesta,“ upřesnil 
městský historik Miloš Bělohlávek.

„Cenu Národního památkového ústavu Patrimo-
nium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění 
příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od 
roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v 
oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se 
o úspěšné dílo přičinili,“ uvádí na svém webu památ-
káři s tím, že v roce 2015 se mohla do hodnocení 
poprvé zapojit i veřejnost.

„Formou on-line hlasování na stránkách NPÚ vy-
bírají účastníci z nominovaných počinů ten, který je 
nejvíce zaujal. Při slavnostním udílení potom získává 
cenu veřejnosti Památky děkují,“ doplnil Národní pa-
mátkový ústav. Pokud chcete podpořit chodovské 
práce, hlasovat můžete na www.npu.cz/cs.

Anketa končí 14. září, vyhlášení se uskuteční v ná-
sledujícím měsíci.  (mák)

Chodováci obdivovali 
nablýskané stroje

Desítky nablýskaných krasavců mohli obdivovat obyvatelé Chodova v sobotu 4. srpna. Městem totiž opět vedla trasa 
oblíbené Karlovarské veteran rallye. Závodníci měli zastávku ve Staroměstské ulici, kde na ně čekal jeden z úkolů rallye. 
Proudem vody z požární hadice museli zasáhnout několik PET lahví, poté pokračovali v cestě. Pozornost přitahovaly 
především nejstarší stroje pocházející z počátku 20. století. Jedním z nich byl například Ford T Touring z roku 1911. 
Stranou zájmu nezůstaly ani dobové motocykly české výroby. |Foto: Martin Polák
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Kulturní servis

EVVO Projekt „Na stopě 
klimatu“ pokračuje letní částí

Tentokrát vyjely chodovské děti  do německé-
ho RS Tabakstane, aby zde poznávaly jednotlivé 
druhy dopravy a jejich dopady na ŽP. První den 
byl věnován seznamovacím zábavným hrám 
v objektu

Velmi zajímavou byla druhý den exkurze do 
Drážďan, kde se seznámily s historií a současností 
města a navštívily krásné muzeum dopravy.

Další dny byly zaměřeny na mediální výchovu. 
Děti se ve skupinkách připravovaly pod vede-
ním odborníků na novinařinu a vytváření anket 
a rozhovorů na téma: Doprava a životní pro-
středí. Vytvořili tak společně projekt, který byl 
zakončen výletem do Chemnitz, kde zpovídaly 
řidiče, chodce, cyklisty i cestující v železniční do-
pravě s nahrávacími přístroji či televizními kame-
rami a kladly anketní otázky, které později byly 
zpracovány do televizních a rádiových reportáží 
v nahrávacích studiích.

Samozřejmě nechybělo ani koupání v nedale-
kém koupališti, hry a soutěže v táboře či skvělý 
výlet   na Fichtlberg, kde byly domluveny velké 
horské koloběžky (na snímku), a zatímco cesta 
vzhůru byla lanovkou, cestu dolů absolvovali 
všichni na koloběžkách.

Celou akci hodnotily všechny děti jako zábav-
nou i naučnou a velkým kladem bylo nejen po-
znání v oblasti environmentalistiky, ale i rozvíjení 
znalostí konverzace v německém jazyce.

Velké poděkování patří nejen DDM Bludiště 
Chodov, které je organizátorem těchto pobytů, 
ale i pedagogickému doprovodu  M. Volkovi, 
R. Flaškovi a K. Vaškové, kteří se po dobu pobytu  
o české děti starali, a tlumočníkovi K. Matičkovi.

 Za DDM Bludiště Chodov M. Volek

Město přitvrdí v boji proti 
drogám

Chodov pokračuje 
v sérii opatření, kte-
rými chce vrátit klid 
a pořádek přede-
vším do lokality mezi 
ulicemi Obránců 
míru, Boženy Něm-
cové a ČSM. Dohodl 

se tak na užší a intenzivnější spolupráci s Policií 
České republiky a zapojit chce také veřejnost.

Vedení města a obyvatele trápí především 
distribuce drog a jejich konzumace na veřej-
ných místech. „Registrujeme řadu problémů, 
které přerostly v něco, co už vyžaduje jiný zá-
sah než dosud,“ uvedl starosta Chodova Patrik 
Pizinger.

Starosta se sešel se zástupci policie, pracov-
níky takzvaného protidrogového vlaku (RE-
VOLUTION TRAIN), který do Chodova zavítal 
koncem letošního května, hasiči a strážníky. 
„Společně jsme stanovili priority, opatření a ur-
čili jsme, kam směrovat síly,“ poznamenal sta-
rosta.

„Bez spolupráce s veřejností se ale neobe-
jdeme. Od lidí nám chybí to jednoduché ozná-
mení, neměli by být pasivní, když vidí distribuci 
drog nebo jejich konzumaci, měli by to ozná-
mit na linku 158, policie pak bude moci s přípa-
dem pracovat. Kde není žalobce, není soudce,“ 
řekl Patrik Pizinger.

Určitá opatření zavedla už samotná policie. 
„Ze strategického hlediska je samozřejmě ne-
lze veřejnosti prozradit,“ doplnil starosta s tím, 
že město i jeho partnery nyní čeká mravenčí 
a dlouhodobá práce.

Chodov se snaží drogovou problematiku 
řešit systematicky. Kromě pravidelných předná-
šek ve školách, které budou v nadcházejícím 
školním roce provádět ve vzájemné spoluprá-
ci preventista MP Chodov a preventistka PČR 
Chodov, přijela do města zmíněná interaktiv-
ní vlaková souprava, v ulicích se objevili dva 
asistenti prevence kriminality a město zavedlo 
koncem loňského roku opatření obecné pova-
hy. To ve vybrané lokalitě omezuje doplatky na 
bydlení a brání před narůstajícím obchodem 
s chudobou a jeho doprovodnými jevy.

„Naším cílem je vrátit slušným obyvatelům 
klid a bezpečí. Nestojíme o problémové oby-
vatele, nestojíme o drogové dealery,“ doplnil 
Patrik Pizinger.  (mák)
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Emeritní plzeňský biskup František Radkovský při svěcení oltáře.  |Foto: Soňa Pikrtová

Svěcení oltáře
 Při sobotní poutní bohoslužbě byl v kostele sv. 

Vavřince posvěcen nový oltář. Příběh jeho výroby 
i dopravy jste měli možnost sledovat na webo-
vých stránkách farnosti. Emeritní biskup plzeňský, 
Mons. František Radkovský, přijal pozvání a nový 
oltář posvětil. Slavnostní zapálení svící připadlo 
autorovi oltáře Pavlu Tylšarovi, hudebně celou 
slavnost doprovázel plzeňský sbor Resonance.

Děkuji všem, kdo se na přípravě této slavnosti 
podíleli. Kéž se tato slavnost prodlouží do všed-
ních dnů a nový oltář se stane znamením Boží 
lásky, která nás všechny zve k následování.
Charitativní šatník

Charitní šatník otevřen pro příjem i výdej věcí 
ve středu a pátek mezi 16. – 17. hodinou. Vy-
užívejte, prosím, těchto hodin a nenechávejte 
věci volně ležet u šatníku, mohlo by dojít k jejich 
znehodnocení.

Kontakt na farnost
Mobil: +420 723 459 162
www.farnost-chodov.cz
Boží požehnání vám všem vyprošuje
 P. Mgr. Petr Mecl, administrátor farnosti

Město opět  podpořilo 
včelaře

Finanční podporu ve výši deseti tisíc korun 
obdrží chodovští včelaři. Město jim tuto částku 
posílá pravidelně už řadu let.

„Všichni radní i vedení města vnímají činnost 
našich včelařů jako velmi důležitou,“ uvedl staros-
ta Chodova Patrik Pizinger s tím, že produkty 
místních včelařů prezentují i město.

„Chodovský med jsme například předávali jako 
vánoční dárek našim partnerům a návštěvám, 
stejně tak jako výrobky klientů Mateřídoušky. 
Chceme v tom pokračovat i v budoucnu,“ po-
znamenal starosta.  (mák)

Zastupitelstvo se sejde 
počátkem září 

Poprázdninové zasedání městského zastupi-
telstva se uskuteční ve čtvrtek 6. září od 16 ho-
din. Konat se bude tradičně v zasedací místnosti 
městského úřadu.

Vedení města na jednání srdečně zve všechny 
obyvatele města.  (mák)
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Do Chodova míří putovní 
kovárna

Ojedinělá putovní kovárna míří do Chodova. 
Lidé si ji budou moci prohlédnout a vyzkoušet 
v pátek 7. září ve Staroměstské ulici.

Napříč několika státy (Německo, Belgie, Pol-
sko, Rakousko, Itálie, Slovinsko, Česká republika 
a Chorvatsko) bude putovat belgický kovář se 
svým náčiním a bude pomáhat vytvořit společný 
kovový strom. Účastníci workshopů pak mohou 
za asistence kováře vytvářet jeho listy.

„Lístky tedy představují obyvatele žijící v prů-
myslových regionech. Cílem workshopu je tvorba 
společné identity a uvědomění, že regiony spo-
juje něco zajímavého a unikátního,“ uvedla Lucie 
Přibylová, projektová manažerka Krajského sdru-
žení MAS Karlovarského kraje.

Strom má symbolizovat partnerství regionů, 
v nichž průmysl hraje důležitou roli, jejich krea-
tivitu ale i sílu. Větve stromu budou vyrobeny ze 
železného šrotu té dané oblasti, která se v akti-
vitě zapojila.

„Putovní kovárna je aktivita organizovaná 
v rámci mezinárodního projektu InduCult2.0, 
který se zabývá šířením průmyslové kultury a je-
jím využitím při zlepšení image regionů,“ doplnila 
Lucie Přibylová.

V České republice bude kovárna přístupná 
na dvou místech, a to v Chodově a Sokolově. 
V pátek 7. 9. 2018 bude kovárna umístěna 
v Chodově ve Staroměstské ulici. V dopoled-
ních hodinách navštíví kovárnu děti chodovské 2. 
základní školy, od 13 hodin bude workshop pří-
stupný pro veřejnost. (red)

Chodováci chtějí sportovat, 
ukázala anketa

Chodov má jasno, jakým směrem se bude vy-
víjet podpora sportu ve městě. Priority a cíle mu 
naznačil nedávno dokončený dokument s ná-
zvem Strategický plán podpory sportu města 

Nerudova ulice prochází 
rekonstrukcí

Zvýšenou pozornost by měli věnovat motoris-
té při průjezdu chodovskou ulicí Nerudovou (na 
snímku dole). V těchto dnech tam pokračují prá-
ce na rekonstrukci povrchu tamní komunikace.

„Potrvají až do konce letošního října. Jedná se 
o celkovou opravu v úseku od křižovatky s ulicí 
Luční po křižovatku s ulicí Lesní. Rekonstrukce 
bude probíhat pouze s částečným omezením 
provozu, proto žádáme řidiče o zvýšenou opatr-
nost při průjezdu staveništěm,“ informoval jedna-
tel Chodovských technicko-ekologických služeb 
Rudolf Pocklan.

Rekonstrukce navazuje na práce, které se 
konaly v minulých letech v ulici Lesní a Tovární. 
V rozpočtu jsou na ni připraveny zhruba čtyři mi-
liony korun.  (mák)

Chodova.
„Chodov se chce hýbat,“ shrnul starosta Patrik 

Pizinger výsledky jarní ankety mezi Chodováky, 
která byla součástí tvorby plánu. „Obyvatelé dali 
jasně najevo, že o sport, sportoviště a další akti-
vity mají zájem,“ doplnil.

„Plán nebereme jako nějaký papír z povinnosti, 
připravovali ho lidé z terénu a členové našeho 
výboru pro volný čas,“ poznamenal starosta.

Hlavním výstupem zmíněné ankety je podle 
něj napojení Chodova na páteřní cyklostezku 
podél řeky Ohře v Lokti. „Nyní děláme všech-
ny potřebné kroky k realizaci. Pokud vše půjde 
podle plánu, v roce 2019 by mohlo být staveb-
ní povolení a o rok později by se mohlo začít 
stavět,“ uvedl Patrik Pizinger s tím, že chodovský 
dokument by se měl v budoucnu stát nedílnou 
součástí krajského plánu.

Smyslem Strategického plánu podpory sportu 
města Chodova je specifikovat oblasti pohybo-
vých aktivit a sportovišť, které budou prioritně 
podporovány z rozpočtu města Chodova v le-
tech 2018-2025.  (mák)
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ZŠ Husova ulice

Zahájení školního roku
Školní rok 2018/2019 bude slavnostně zahájen 

3. září 2018 v 8.00 hod pro žáky 1. -9. ročníku.
První školní den nemusí mít žáci s sebou pře-

zůvky.
Prvňáčky můžou první školní den doprovodit 

do tříd zákonní zástupci. Od druhého školního 
dne vstupují do školy žáci sami, z bezpečnost-
ních a organizačních důvodů není možné, aby 
žáky rodiče doprovázeli až do budovy.

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 při-
stavená část školy), žáci 6.-9.ročníku vchází do 
školy hlavním vchodem.

První školní den nemusí mít žáci s sebou pře-
zůvky. 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 dopro-
vázeli až do budovy!!!
Aktivace obědů pro všechny strávníky

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 mož-
ná přímo v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle 
325325199.
Hledáme učitele anglického jazyka

Od 1.9. 2018 přijmeme na plný úvazek kvalifi-
kovaného učitele/učitelku anglického jazyka pro 
žáky 6.-9.ročníku. Výuka anglického jazyka pro-
bíhá na naší škole ve skupinách cca 15 žáků. Bliž-
ší informace na telefonu 352352190 nebo přímo 
u ředitelky školy. Dále přijmeme kvalifikovanou 
učitelku na 1.stupeň školy – zástup za mateřskou 
dovolenou.
Volné pracovní místo - kuchařka

Od 1.9. 2018 přijmeme do naší školní jídelny ku-
chařku na plný úvazek. Zájemci se mohou hlásit 
na tel. čísle 352352190 nebo e-mailem iva.sipo-
va@seznam.cz. Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Poděkování
Dne 20. července 2018 na hlavní poště 

jsem šla zaplatit telefon a vedle podacího 
místa jsem položila obálku s větším ob-
nosem peněz, která mně byla odcizena. 
Žádost o nahlédnutí do kamerového zá-
znamu mně byla poštou odmítnuta, a tak 
jsem se obrátila o pomoc na státní policii 
v Chodově. Tímto bych chtěla moc podě-
kovat státní policii v Chodově za rychlé 
vyřízení a navrácení odcizených peněz.

 Vladimíra Stuchlíková

Poděkování
Rodina Parthova by chtěla touto ces-

tou poděkovat všem příbuzným, přáte-
lům a známým za účast na pohřbu naše-
ho  drahého zesnulého Rudolfa Partha, 
se kterým jsme  se naposledy rozloučili 
3.7.2018.

Začaly práce na výstavbě 
nové SRDCOVKY KASS 

V Kulturním a společenském středisku za-
čaly v těchto dnech první práce na výstavbě 
nové restaurace SRDCOVKA KASS. Ta bude 
stát na půdorysu bývalých podniků Na Spilce 
a Mipo.

„V první fázi je třeba vyklidit a připravit 
prostory pro nové vybavení, rekonstrukci ku-
chyně a modernizaci toalet. Pokud půjde vše 
podle plánu, nová restaurace zahájí provoz 
1. prosince,“ uvedl jednatel KASSu Jiří Spěvá-
ček.

Srdcovka KASS nabídne svým zákazníkům 
zvýšenou kapacitu, a to 101 míst, tankové pivo 
a českou kuchyni.  (mák)

Vzpomínka
 „Kdo v našich srdcích žije, 

neumírá …“
Dne 26. 9. 2018 uplyne 

1 rok, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatí-
nek, dědeček a pradědeček 
pan

Josef Vilinger.
S láskou stále vzpomíná manželka Blanka 

a synové Luděk a Marek s rodinami.
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Mateřská škola Chodov

Policie České republiky

Odhalená pěstírna v Chodově
Kriminalisté z pracovní skupiny TOXI Krajského 

ředitelství policie Karlovarského kraje odhalili dal-
ší pěstírnu konopí, tentokrát ve městě Chodov na 
Sokolovsku, kde zadrželi 47letého muže.

Policisté ho obvinili ze spáchání zvlášť závaž-
ného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Obviněný muž měl nejméně po dobu 2,5 let, 
od začátku roku 2016 až do svého zadržení, pro-
vozovat v nebytových prostorech svého domu 
zařízení pro intenzivní pěstování rostlin konopí 
tzv. indoor způsobem. Nejméně v šesti po sobě 
jdoucích pěstebních cyklech měl pěstovat rostliny 
konopí ze semen až do stadia květenství. Poté je 
zpracovat a získat tak celkem více jak 10 kilogra-
mů marihuany a tu následně prodat další osobě, 
čímž získal finanční hotovost ve výši téměř dva 
miliony korun.

Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili bez-
mála 200 kusů rostlin konopí. Dále zajistili různé 
chemikálie, příslušenství a technické vybavení 
k pěstování rostliny marihuany.

V případě odsouzení hrozí obviněnému trest 
odnětí svobody až na deset let.
Vydával se za svého bratra

Policisté z obvodního oddělení Chodov sdělili 
44letému muži ze Sokolovska podezření ze spá-
chání přečinů poškození cizí věci, neoprávněné 
užívání cizí věci, maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání a přečinu.

Podezřelý muž měl od února do června 2018 
v několika případech řídit osobní vozidlo značky 
Mercedes Benz. Při silničních kontrolách nikdy 
nepředložil doklady potřebné k řízení motorové-
ho vozidla a ani doklady, které by prokázaly jeho 
totožnost. Řidič během silničních kontrol byl vždy 
za přestupkové jednání pokutován a policejním 
hlídkám měl vždy uvést osobní údaje svého bra-
tra. Svým jednáním uvedl v omyl policisty a způ-
sobil značnou újmu na právech svému bratrovi 
tím, že mu byly načítány body na kartu řidiče, 
kdy dosáhl 12 bodů.

Svého jednání se podezřelý 44letý muž dopus-
til i přes to, že byl již dříve uznán vinným pro 
přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vy-
kázání a byl mu vysloven zákaz řízení všech mo-
torových vozidel.

V případě prokázání viny hrozí muži trest od-
nětí svobody až na 3 roky.
 Kateřina Krejčí, mluvčí policie

Mateřinky jsou připravené
Také v letošním školním roce se opět otevřou dve-

ře ve čtyřech chodovských mateřských školách slou-
čených roku 2004 do jedné příspěvkové organizace.

V celkem 16 připravených a nazdobených tří-
dách, s kapacitou přes 400 předškoláčků, se 
bude na děti těšit 32 paní učitelek, 1 asistent pe-
dagoga, 4 školní asistenti, 1 speciální pedagog, 
8 paní uklízeček, 1 školnice, 2 vedoucí stravo-
vání, 10 paní kuchařek a jeden pan údržbář.                                                                                                                                         
Kromě obvyklé věkové skupiny dětí (3 – 7 let) letos 
přibylo i větší množství dětí 2letých. Pro ně budeme 
muset postupně dovybavit třídy vhodným nábyt-
kem, pomůckami, hračkami….

Rovněž pro ně chystáme pozvolnější individuální 
adaptační program, aby si v novém prostředí bez 
problémů zvykly.

O prázdninách proběhla velká celková re-
konstrukce školní kuchyně na MŠ Zahradní. Paní 
kuchařky tak na další mateřince budou moci při-
pravovat dětem jídla zdravější a šetrnější formou 
v konvektomatu. Také dvě kuchyňky ve třídách této 
školky prodělaly menší úpravy. V opravách a re-
konstrukcích budeme pokračovat i v příštím roce. 
Všechny mateřinky si přes prázdniny přichystaly 
nápadité a propracované dílčí školní vzdělávací 
plány, které jsou nabité spoustou lákavých aktivit a 
činností. Tak všem předškoláčkům, i jejich rodičům, 
přejeme 3. září  šťastnou cestu do školky. Chodov-
ské mateřinky už na vás čekají!
Hledáme učitelku

Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, příspěv-
ková organizace hledá milou, aktivní a šikovnou 
paní učitelku, v mateřské škole s kvalifikací dle zá-
kona č.563/2004 Sb. v aktuálním znění, která by 
rozšířila řady svých kolegyň ve školním roce 2018-
2019.

Informace: osobně - na adrese MŠ Nerudova 
951, Chodov, telefonicky - 773 052 498, e-mai-
lem - materskaskola@mestochodov.cz

 Ivana Šestáková, ředitelka MŠ

Hledáme
Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace -  AJ, 

M, F) - nástup 1. 9. 2018 - plný úvazek (dle záko-
na č. 563/2004 Sb).

Informace podá na tel. 352 352 393 vedení 
školy. Další informace o životě na naší škole na-
jdete na stránkách www.zs3chodov.cz

 Mgr. Lenka Hrušková
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn událostí

V červnu zasahovali chodovští hasiči celkem 
20x. Během těchto událostí byly 3 osoby zachrá-
něny, dvě osoby zraněny, 36 osob bylo evakuo-
váno. Z toho byly 4 požáry (plastové kontejnery 
v ulici ČSA, nákladní vozidlo včetně přístřešku 
v Karlových Varech, travní porost vedle statku 
Bernard, nebezpečný požár plynové přípojky 
a domu v Poděbradově ulici, který si vyžádal 
kompletní evakuaci objektu). Jednotka zasaho-
vala společně se sokolovskými profesionály u do-
pravní nehody osobního vozidla a motocyklu ve 
Vintířově u dolu Jiří, kde byla těžce zraněna jed-
na osoba. Ta musela být letecky transportována 
do nemocnice.

Další byly technické zásahy. Při nouzovém 
otevření bytu v ulici 9. května byla uvnitř naleze-
na osoba, která potřebovala lékařskou péči, byl 
nouzově otevřen výtah v ulici 1. máje. Ve třech 
případech se čerpala voda po silných deštích 
ve Staré Chodovské, ze sklepů v Základní škole 
v Husově ulici a v Dolních Nivách.

V jednom případě byl odstraněn spadlý strom 
v Božičanech. Dva případy patří k planým po-
plachům, prověření signálu elektrické požární 
signalizace (EPS) v KV Areně a úmyslné zneu-
žití jednotky při bezdůvodném přivolání hasičů 
k smyšlenému požáru v Božičanech. Byl likvido-
ván únik provozních náplní z osobního vozidla 
v ulici Hlavní. V pěti případech jednotka prová-
děla práce dle pokynu zřizovatele jednotky na 
tzv. zprávy o činnosti. Jednou byla jednotka pro-
věřena v rámci prověřovacího cvičení v objektu 
SU, právní nástupce, a.s., ve Vřesové.

Členové také absolvovali speciální školení na 
použití automatického externího defibrilátoru 
(AED), které lektorovali zaměstnanci ZZS KvK. 

Jednotka bude po vybavení přístrojem AED 
v rámci poplachového plánu předurčena pro po-
skytování plánované první pomoci na vyžádání 
ZZS KvK. 

V červenci hasiči zasahovali celkem 20x. 
Z toho bylo 5 požárů (lesní hrabanka u Nové 
Role, chata v Karlových Varech - 1 zraněná oso-
ba, kontejner Dukelských hrdinů, rodinný dům 
v Jenišově, potraviny v bytě v ulici Hlavní). Zbý-
vající události byly technického charakteru. 12x 
šlo o technickou pomoc (3x likvidace obtížného 
hmyzu, 2x odstranění nebezpečného stromu, 
5x nouzové otevření uzavřených prostor z dů-
vodu nebezpečí – 2 osoby zraněné a předané 
do lékařské péče, technická pomoc při vyčištění 
potrubí na Spartaku a snesení zemřelé osoby). 
Jednou byl řešen únik PHM z osobního vozidla, 
1x byl prověřen kouř z areálu bývalé sklárny, kde 
šlo o planý poplach.  
Informace SDH

v červnu proběhly každoroční společné akce, 
jako je „branný den“ na ŠaKu, „den otevřených 
dveří“ hasičské zbrojnice. Tradičně se slavil „Den 
dětí“ s oblíbenou hasičskou pěnou v DDM Blu-
diště, ve Staré Chodovské (včetně stavění stanů), 
v Božičanech, v Boučí. Hasiči navštívili také Fami-
ly Day společnosti SKF. Nově založenou tradicí 
byla účast a provedení ukázek na Rodinném dnu 
pro zaměstnance MěÚ Chodov v prostorách are-

álu Spartak Chodov.
Chodovští hasiči se také zúčastnili akce „Moto-

sraz 155“ na Ranči Vranov u Lomnice, který měl 
i charitativní účel. Jeho součástí bylo předání šeku 
pro Nadaci policistů a hasičů s částkou 25 000 Kč. 
Nechyběly každoroční exkurze všech mateřských 
škol a denního stacionáře v prostorách zbrojni-
ce. Červen byl opět plný soutěží, takže jen krátký 

Požár rodinného domu v Jenišově.  |Foto: SDH Chodov

Sraz veteránů ve Waldsassenu.  |Foto: SDH Chodov
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Městská policie Chodov

Perličky z činnosti 
 Sousedské soužití v panelových domech 

není vždy ideální. Někdy se lidé rozumně do-
mluví a někdy jde spíše o zákopovou válku. V ul. 
Osadní k takovému vyhlášení války stačila mali-

cherná záminka ve chvíli, kdy sousedka věšela 
prádlo na sušák u okna a kapající voda potřísnila 
parapet a okno spodního souseda, kterému to 
vadilo. Násadou od koštěte tedy prádlo dešťové 
víly deportoval ze sušáku na trávu pod panelák. 
Výsledkem sporu byla modřina pod okem, popli-
vaná blůza, poškrábaný krk a nakopnuté bytové 
dveře.

Na nově zbudovaném pumptrackovém hřišti 
pod lokalitou „Bílá voda“ již několikrát strážníci 
poskytovali první pomoc při závažnějších úra-
zech na kole. Žádáme všechny jezdce, aby dobře 
zvážili své schopnosti před vjezdem na tuto drá-
hu, pečlivě volili plán jízdy a triků a v neposlední 
řadě mysleli na svou bezpečnost užitím ochran-
ných bezpečnostních prvků.

Na své vyjednávací kvality sázel jeden z hos-
tů baru v ul. Tovární, který přišel podnapilý 
k pultu a dožadoval se dalšího alkoholu. Obslu-
ha vzhledem k jeho stavu mu již další konzumaci 
nedoporučila a požádala jej, aby lokál opustil. 
Muž se pustil do sáhodlouhého verbálního roz-
boru své současné dehydratace a nehodlal s tím 
skončit ani před přivolanou policejní hlídkou. 
Jeho vyjednávání bylo ukončeno říznou policejní 
výzvou a následnou vyváděcí pákou.

Velká vlna veder pokračovala i letošním lé-
tem a bohužel se negativně projevovala i na 
zdravotních komplikacích lidí, převážně starších 
osob. V několika případech byli strážníci dokonce 
nuceni použít i automatický srdeční defibrilátor. 
Ve třech případech v ul. Luční, ul. Husova a ul. 
1. máje však i přes značné úsilí všech účastníků 
poskytování první pomoci a následné lékařské 
péče byl jejich boj o lidský život marný.
První cesta do školy

Milí rodiče,
Váš malý školák již poprvé vykročil na cestu do 

školy. Poprvé, podruhé s Vámi, ale pak již dříve 
nebo později sám. Pomozte svému dítěti, aby 
tento krok v životě zvládlo bez zbytečných pro-
blémů ve stávajících záludnostech silničního pro-
vozu. Vysvětlete dítěti hlavní zásady bezpečného 
chování v blízkosti silniční komunikace a využijte 
každé vhodné příležitosti  (procházka, nákup) 
k praktickému nácviku těchto zásad v silničním 
provozu. 

S dítětem projděte celou cestu do školy a vy-
světlete mu, kudy má jít, kde má přecházet a kde 
jsou nebezpečná místa.

I na Vás totiž záleží, aby následná samostatná 
cesta dítěte do školy nebyla jeho cestou poslední.
 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

výčet. 2.6. Chodov (pohár starosty města) - muži 
2. místo plus 3. místo, ženy 1. místo, 3.6. Chodov 
(pohár starosty a liga) - starší žáci 6. místo, mlad-
ší žáci 4. místo, 10. 6. Hroznětín (krajské kolo) - 
mladší žáci 2. místo, jednotlivci - Šimon Gavenda         
2. místo, Anežka Šimralová 4. místo, 16. - 17. 6.  
Ostrov (krajské kolo) - starší žáci 4. místo (plus 
pohár za 3. místo v požárním útoku, 3. místo ve 
štafetě CTIF), 24. 6. Bor (liga) - starší žáci 4. místo, 
mladší žáci do ligy bez bodů (běželi v pěti), 29. 6. 
Březová (liga - noční soutěž) - starší žáci 2. místo, 
mladší žáci 1. místo.

v červenci se uskutečnila tradiční týdenní letní 
aktivita mladých hasičů v Červené Vodě (poblíž 
Králíků), děti si vše náležitě užily. 

Velké poděkování patří také vedoucím kolek-
tivu mládeže Martině Svobodové, Bc. Martinu 
Lehečkovi a jejich pomocníkům Petře Hatašové 
a bratrům Paštékům. Hasiči také stavěli v rámci 
letních slavností v partnerském německém Wald-
sassenu velký městský stan.

V červenci oslavil významné životní jubileum 
člen sboru Jiří Pergler (70), gratulujeme a pře-
jeme hlavně pevné zdraví. Další akcí, kde cho-
dovští hasiči nechyběli, byl sraz hasičských ve-
teránů v partnerském městě Waldsassen. Zde 
byla představena historická technika, chodovská 
ERENA (r. v. 1952).

  Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Letní aktivita mladých hasičů.  |Foto: SDH Chodov
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Astronomie (10 – 15 let, úvod do astronomie, sluneční soustava, souhvězdí, kosmonautika…)
Rybáři (od 8 let; všechny dovednosti a vědomosti potřebné k získání rybářského povolení)
Pohybové hry 1 (od 4 let; forma zábavných soutěží a her)
Pohybové hry 2 - atletika (předškoláci; forma soutěží, her, běhy, hody, skoky)
Pohybové hry 3 - atletika (1.-2. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj)
Pohybové hry 4 - (3.- 5. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)
Atletika (od 6. třídy; atletická příprava + závody, soustředění)
Tenis 1 (od 7 let)
Cyklistika (od 8 let; silniční i terénní cyklistika, atletická příprava, sauna, míčové hry, posilovna)
Volejbal – přípravka 1 (předškoláci + 1. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost) 
Volejbal – přípravka 2 (2.-3. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – přípravka 3 (4.-5. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal - ml.žákyně - (6.- 7. třída)
Volejbal - st. žákyně
Volejbal – kadetky + juniorky
Karate 1+2 (od 5 let)
Samurai Fight Club 1+2 (od 5 let; kontaktní karate)
Historický šerm (od 6 let) – nábor konkurzem
Fotbal 1 - (ročníky 2012 a mladší) 
Fotbal 2 - (ročníky 2010 a 2011)
Fotbal 3 - (ročníky 2008 a 2009)
Fotbal 4 - (ročníky 2006 a 2007) 
Fotbal 5 – (ročníky 2004 a 2005)
Fotbal 6 - (ročníky 2003 a starší)
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)
Šachy - (od 5 let)                    
Digi foto (od 12 let; základy práce s fotoaparátem, úprava fotografií, výjezdy za focením)
Rokenrol  (od 7 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)
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)
One Crew 1-3 (6-25 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Cvičení rodičů s dětmi – dopolední hrátky v tělocvičně a klubovně DDM – hledáme ve-
doucí
Anglický jazyk (od 1. třídy; nové i pokračovací kurzy) 
Dětská jóga 2 (od 1. třídy)
Logopedie (5-8 let) 

Ostatní ZÚ mají naplněnou kapacitu a nábor neprovádějí. Přihlašovat můžete své 
děti osobně v kanceláři DDM Bludiště v provozní době viz ddmchodov.cz.

Do klubovny, na hřiště pojď s DDM Bludiště
Nabídka ZÚ pro školní rok 2018/2019
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Fenomén CHODOS – 2. díl
Gaschova stará továrna – 1883 - 1918

Vážení čtenáři, přinášíme Vám další díl ze seriálu článků, které se věnují dlouhé a bohaté historii cho-
dovských strojíren, doslova po celém světě známých pod názvem CHODOS CHODOV s.r.o. První díl jsme 
věnovali Carlu Gaschovi, zakladateli chodovských strojíren, dnes navážeme povídáním o prvních létech 
Gaschovy fabriky, která stála v dnešní Nádražní ulici. Příjemné čtení!

Projdete-li se na chodovském hřbitově až úplně dozadu, najdete tam po pravé straně mezi chátrajícími 
hroby ohromnou hrobku s jednoduchým nápisem FAMILIE GASCH. V této hrobce leží pochován jeden z nej-
významnějších chodovských průmyslníků – prakticky zakladatel strojírenství v Chodově – Carl Gasch, se kterým 
jsme Vás seznámili v prvním díle tohoto seriálu.  Dnes se podrobněji zmíníme o začátcích a prvních létech firmy 
CARL GASCH MASCHINENFABRIK. Původní továrnu zakládá Carl Gasch v dnešní Nádražní ulici, kde kupuje 
dům čp. 216 a přilehlý velký pozemek vedle železniční dráhy (dnes v části bývalého areálu firmy stojí obchod 
Lidl). Firma nesmírně rychle rostla.

Nejprve vyráběla a opravovala kotle, zabývala se slévárenstvím a zámečnictvím. Jak se závod začal rozrůstat, 
zvětšoval se i počet vyráběných komodit. V roce 1907 si Carl Gasch nechal patentovat školní lavice se sklopnými 
sedadly, které se pak na dlouhá léta staly součástí mnoha školských ústavů. Vyráběla se zde ozubená kola z litiny, 
řemenice, trubky různých průměrů, drtiče uhlí, důlní stroje atd. Hlavní náplní jeho činnosti však bylo především 
důlní náčiní a vybavení pro školy (tabule, lavice). V roce 1898 je podnik popisován takto „Strojírnu a slévárnu 
firmy Karl Gasch v Nádražní ulici založil v roce 1883 Karl Gasch a díky jeho činorodosti a podnikavému duchu 
se firma ze skromných začátků vyvinula na významný podnik s velmi dobrou pověstí. Vyrábí a opravuje stroje 
a kotle pro malé firmy, převody, topná zařízení, mlecí válce aj. Na skladě má všechny druhy ventilů, kohoutů, 
spojovacích článků potrubí, trubek plynového vedení všech rozměrů a půjčuje lokomobily, Worthingtonova 
čerpadla nebo pulzometry s potrubím pro odvodňování apod. Strojírna dále vyrábí elektrické a acetylenové 
osvětlení pro větší závody a soukromé byty a již několik let také školní lavice s kovovou konstrukcí a sklápěcími 
sedadly, jež jsou z hlediska elegance, pevnosti a účelnosti nepřekonatelné a dokonale odpovídají všem peda-
gogickým a hygienickým požadavkům.“

Z malé dílny kováře a zámečníka Gasche se tak do první světové války stal ohromný podnik s téměř čtyřmi 
stovkami zaměstnanců. Skládal se ze tří velkých továrních traktů a dvou obytných domů, z nichž jeden využívala 
rodina továrníka. Pokud se mi podařilo zjistit, tak na rozdíl od jiných chodovských podnikatelů (Karla Fenkla, 
nebo Antona Langera) si Carl Gasch nikdy nepostavil honosnou vilu a využíval dům vedle areálu továrny. Nikdy 
výrazně nezasahoval do politiky města a věnoval se hlavně rozvoji svého podniku. Mnohem více než průmysl-
níkem a továrníkem se pravděpodobně cítil být dělníkem. To se projevilo i v těžkých letech první světové války. 
Mnoho jeho dělníků muselo odejít do války, ale jelikož nebylo jednoduché nahrazovat kvalitní pracovní síly, 
získal velice brzy Carl Gasch pro své dělníky výjimku a až do konce války nemuseli odcházet do války. V letech 
1914 – 1918 vyráběl závod hlavně potřeby pro armádu – dělostřelecké granáty a kovové součásti vybavení. Po-
prvé od založení továrny zaměstnal v dělnických profesích také ženy – bylo jich čtyřicet a měly nahradit muže, 
kteří dobrovolně odešli na frontu. Když se koncem války začaly tenčit zásoby potravin (a zvláště v pohraničí to 
bylo skutečně kritické, na mnoha místech vypukly hladomory a i v Chodově lidé umírali hlady), nechal Gasch 
v blízkém hostinci Stöhr zřídit jídelnu pro zaměstnance své továrny a jejich rodiny, kde se každý den najedlo 
několik set lidí. To vše se dělo v době, kdy starého pána (bylo mu pravděpodobně přes sedmdesát) začaly 
opouštět síly. Když válka skončila, rozhodl se Carl Gasch senior odejít do penze – již delší dobu měl problémy i 
se svým zdravím, lékaři mu diagnostikovali rakovinu konečníku. Předal proto v roce 1918 svým dětem – synovi 
Karlovi a dcerám, kteří přeměnili firmu na akciovou společnost, kde si ponechali většinový podíl. Jedna velká 
éra chodovského strojnictví se uzavřela v květnu 1920, kdy Karel Gasch senior umírá v sanatoriu ve Velichově.
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V posledním díle krátkého historického ex-
kurzu do dějin 20. století se podíváme na mi-
nulost velmi blízkou, která je ohraničena roky 
1968 a 1989. Jde o období, které je označová-
no jako normalizace a které je specifické svým 
zvláštním bezčasím, kdy se politický život a vý-
voj společnosti prakticky zastavily. 

Hned na počátku této éry došlo k mohutným 
kádrovým prověrkám, které se nevyhnuly prakticky 
žádné sféře společnosti. Desetitisíce lidí byly vylou-
čeny z KSČ, desítky tisíc Čechoslováků přišly o mís-
to, nebo byly přeřazeny na neodpovídající pozice. 
Téměř sto tisíc osob opustilo během let 1968-1970 
Československo a zůstalo v zahraničí. Došlo k opě-
tovnému zákazu spolkového života, byla obno-
vena cenzura, zpřísnil se politický dohled nad kul-
turou. To vše se odehrávalo v reakci na dění roku 
1968, kdy politické uvolnění, vynucené většinovou 
společností a tolerované vládnoucí komunistickou 
stranou, vystřídaly okupační armády vojsk Varšav-
ské smlouvy. 

Chodov toto období zastihlo uprostřed překot-
ného stavebního vývoje a populačního boomu. Na 
počátku roku 1969 žilo v Chodově něco přes osm 
tisíc obyvatel a každý rok proudily do města tisíce 
nových občanů. Tomu se v té době přizpůsobovalo 
ve městě prakticky vše. Nejdůležitější bylo budo-
vání odpovídající infrastruktury, která by pokryla 
potřeby rychle rostoucího města a jeho obyvatel. 

Proto je v září 1969 slavnostně otevřena jazyková 
základní škola ve Smetanově ulici (dnešní objekt ZŠ 
J. A. Komenského), která se svými patnácti učebna-
mi, vlastní tělocvičnou a jídelnou na chvíli uspokojila 
poptávku po školských zařízeních. O tři roky poz-
ději – v září 1972 – byla pak do provozu uvedena 
poslední chodovská škola v Husově ulici (tehdy 
4. ZDŠ). Až do druhé poloviny 80. let se místní ško-
ly (a také jídelny a družiny) potýkaly s velkými ka-
pacitními problémy, neboť celkem je navštěvovaly 
bezmála tři tisíce dětí. Tento trend se začal obracet 
až na samém konci 80. let. Pro srovnání - dnes na-
vštěvuje každý rok chodovské školy jen něco kolem 
dvanácti set školou povinných dětí.

Zajímavým vývojem prošla na konci šedesátých 
let také chodovské porcelánka, která měla být jako 
přebytečný závod zrušena a v rámci asanace histo-
rické zástavby srovnána se zemí. Pracovnice – ve 
většině případů šlo totiž o malířky porcelánku – pak 
měly být přeloženy do porcelánky v Nové Roli. Ten-
to plán se setkal s velkým odporem zaměstnanců 
i chodovského vedení, a proto bylo rozhodnuto, 
že chodovská továrna zůstane zachována a bude 
sloužit pro výrobu drahého dekoru a úzkoprofilo-
vého zboží. Díky tomu začala porcelánka brzy do-
dávat do více než třiceti států světa a svými zisky 
převyšovala i nepoměrně větší podniky v okolí. 

V roce 1970 je dáno do provozu moderní zdra-
votnické zařízení – chodovská poliklinika – kam 

Chodovské století – 1968 - 1989

Oslavy Prvního máje v roce 1982 v Chodově. |Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka
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byly přesunuty ordinace obvodních a zubních lé-
kařů, kteří do té doby sídlili na několika adresách ve 
městě. Nedílnou součástí potřeb občanů pak byla 
poptávka po obchodech a zboží. Obchodní dům 
Družstevník, který byl uveden do provozu v roce 
1967, doplnil na počátku 70. let obchodní dům 
Centrum v  Husově ulici. V jeho rámci si pravdě-
podobně budete pamatovat na prodejnu elektra, 
kovomat nebo knihy. V roce 1972 byla v rámci Cen-
trumu otevřena dodnes fungující restaurace Sparta 
a o rok později sem byla z Bezručovy ulice přesu-
nuta chodovská pošta, jež zde také sídlí dodnes. 
Ve stejném roce byla také bývalá budova lékárny 
adaptována pro potřeby knihovny. Městská knihov-
na v tomto domě se znakem Aeskulapa na střeše 
sídlí dodnes. 

Zvýšená pozornost začala být na počátku 70. 
let věnována také rostoucímu počtu osobních au-
tomobilů. Protože většina sídlišť byla projektována 
na počátku 60. let, kdy připadal jeden automobil 
na čtyřicet obyvatel, přestala brzy kapacita par-
kovacích ploch dostačovat. Na počátku 70. let už 
připadal průměrně jeden vůz na třicet osob, a bylo 
proto rozhodnuto o vybudování garážových ploch 
na periferii obce (pro představu - dnes připadá 
dokonce jeden automobil na dvě osoby). V prv-
ní  polovině sedmdesátých let proto byly vybudo-
vány celkem stovky garáží – například pod dnešním 
Smolnickým kopcem nebo v Tovární ulici.
Starou zástavbu nahradily paneláky

V polovině sedmdesátých let měl Chodov již 
patnáct tisíc obyvatel. Od roku 1960, tedy za ne-
celých patnáct let, to znamená zvýšení o 500 %. 
A není divu. V tomto období byly v Chodově vy-
budovány více než čtyři tisíce nových bytů, došlo 
k masové demolici původní zástavby a na jejích 
místech vyrostly panelové domy. V osmdesátých 
letech pak přibyly další, mezi jinými například sídli-
ště na místě šlechtického statku a zámku v Horním 
Chodově. Dnes je toto sídliště označováno jako 

„nová Husovka“. 
Osmdesátá léta se nesou ve znamení další, byť 

výrazně pozvolnější výstavby. Z velkých investičních 
akcí je určitě nutné zmínit stavbu kulturního domu, 
který městu výrazně chyběl. Jeho základní kámen 
byl položen po delších přípravách v roce 1981, ale 
vlastní stavba se z důvodů pomalých dodávek pro-
táhla na dlouhé tři roky. Definitivně bylo dnešní Kul-
turní a společenské středisko předáno do užívání 
až v listopadu 1984. Ve stejném roce také vzniklo 
chodovské autobusové nádraží.

Konec osmdesátých let přinesl snahu o změny 
systému. Ze Sovětského svazu přišel pojem pe-
restrojka – přestavba – v jejímž rámci se i českoslo-
venské vládní orgány snažily nastartovat stále po-
maleji fungující ekonomiku. Na trhu často chybělo 
velké množství zboží. V roce 1988 byl například více 
než půl roku katastrofální nedostatek toaletního pa-
píru a hygienických vložek.

Socialistický systém východního bloku se začal 
hroutit na počátku roku 1989, v Československu se 
spouštěcím mechanismem stal zásah proti student-
skému pochodu na Národní třídě dne 17. listopadu. 
V Chodově můžeme jako symbolickou tečku za 
jednou etapou vnímat plenární zasedání Městské-
ho národního výboru v Chodově ze dne 25. ledna 
1990, kdy složil funkci předseda MNV a byla zvole-
na nová rada.

 Miloš Bělohlávek, historik města

Položení základního kamene chodovského Kulturního a 
společenského střediska v roce 1981.

Autobusové nádraží krátce po svém dokončení v 
polovině 80. let, ještě před vybudováním přístřešků nad 
nástupišti.

Centrum představovalo po OD Družstevník druhý nej-
větší obchodní areál v tehdejším Chodově.
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KiNO MALá SCéNA CHODOV
uvádí

1. 9. (so) 19.30 h
Jan Palach /124/
Premiéra / Drama / ČR
Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. Pozoruje jej na základě dostupných 
faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou.
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

27.-28. 9. (čt-pá) 19.30 h
Důvěrný nepřítel /108/
Premiéra / Thriller / ČR
Andrej v podání Vojtěcha Dyka pracuje jako programátor, který má za úkol finalizovat projekt tzv. 
inteligentního domu zajišťujícího maximální luxus a bezpečnost pro své obyvatele. Spolu se svojí 
čerstvou manželkou a ambiciózní sochařkou Zuzanou se nastěhují do prototypu takového domu ze 
skla a kamene uprostřed nádherné přírody. Jejich život v domě, který se zpočátku jeví jako vysněný, 
se však postupně mění v noční můru. Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

28.-29. 9. (pá-so) 17 h, 30. 9. (ne) 15 h
Yeti: Ledové dobrodružství 3D /96/
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA
Yeti je přesvědčen, že záhadné bytosti známé jako „pidinožky“ opravdu existují. Úsměvná 
zápletka pobaví celou rodinu. 
Přístupné, česky mluveno Vstupné 130 Kč

20-22. 9. (čt-so) 19.30 h, 23. 9. (ne) 17 h,                
27. 9. (čt) 17 h, 30. 9. (ne) 19.30 h 

 Přístupné. Vstupné 130 Kč

13.-14. 9. (čt-pá) a 16. 9. (ne) 19.30 h, 20. 9. (čt) 17 h, 
29. 9. (so) 19.30 h

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 150 Kč
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6.-7. 9. (čt-pá) 19.30 h
Upgrade /100/
Premiéra / Sci-fi thriller / Austrálie
Upgrade je drsné akční sci-fi o chlapovi, který se nechal 
nepatrně vylepšit, aby mohl znovu stát na vlastních nohou. 
Aby se mohl pomstít.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
7. 9. (pá) 17 h
Meg: Monstrum z hlubin 3D /113/
Akční sci-fi thriller / USA
Hlubinná ponorka, která prováděla průzkum v rámci me-
zinárodního podmořského programu, byla napadena ob-
rovským 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
8.-9. 9. (so-ne) 15 h
Příběh koček /90/
Premiéra / Anim. komedie / Čína
Jsou především líné a všechno mají na háku, ale i kočky 
mají velká srdce, mají své legendy a dny, kdy zažívají neu-
věřitelně věci. Jedno takové nevšední a doslova velkolepé 
dobrodružství ukáže nová animovaná komedie. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč
8. 9. (so) 17 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 opus-
tili 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, je-
jímž cílem je převézt dinosaury do bezpečí. 
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 115 Kč
8.-9. 9. (so-ne) 19.30 h
Alfa 3D /97/
Premiéra / Dobrodružný / USA
Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během posled-
ní doby ledové v Evropě před 20 tisíci lety. Mladý lovec, 
který se vypravil na svůj první lov se skupinou nejlepších 
lovců kmene, utrpí zranění a je ostatními zanechán na-
pospas osudu. Když se probere, zjišťuje, že je zraněn a 
sám – je nucen naučit se přežít v drsné a nemilosrdné 
divočině. S jistými komplikacemi se mu podaří ochočit si 
osamělého vlka. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč
9. 9. (ne) 17 h
Chata na prodej /77/
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 115 Kč
10. 9. (po) 19.30 h
Upgrade /100/
Premiéra / Sci-fi thriller / Austrálie
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Kino Malá scéna Chodov
1. 9. (so) 15 h
Příšerky z vesmíru /90/
Animovaná komedie /Něm. Dánsko
Tři ufoni se rozhodli, že si u nás pořídí speciální a bez-
konkurenčně nejlepší matraci, kterou viděli ve vysílání te-
leshoppingu. Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti a místo 
hladkého přistání ztroskotají. Dají se dohromady s člověčím 
klukem Louisem a rozjedou velkolepé a zcela nečekané 
dobrodružství galaktických rozměrů. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
1. 9. (so) 17 h
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 3D /87/
Anim. rodinná komedie / USA
Vydáme se na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě 
oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si uží-
vá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní 
plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické 
exkurze a opalování při měsíčku... 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
1. 9. (so) 19.30 h
Jan Palach /124/
Premiéra / Drama/ ČR
Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Pala-
cha. Pozoruje jej na základě dostupných faktických pramenů 
a zároveň přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
2. 9. (ne) 15 h
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená /87/
Anim. rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč
2. 9. (ne) 17 h
Úžasňákovi 2 3D /118/
Animovaný rodinný / USA
Vrací se oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je 
hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti 
a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy 
„normálního“ života. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč
2.-3. 9. (ne-po) 19.30 h
Slender Man /93/
Premiéra / Horor / USA
V malém městě v Massachusetts chtějí čtyři středoškolačky 
rituálem popřít existenci tajemného SLENDER MANA. Když 
však jedna z nich záhadně zmizí, vše nasvědčuje tomu, že 
je ve skutečnosti jeho poslední obětí… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
4. 9. (út) 19.30 h
Mission: Impossible - Fallout /147/
Akční thriller / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
5. 9. (st) 19.30 h, 6. 9. (čt) 17 h
Mamma Mia: Here We Go Again /114/
Hudební komedie / USA
Nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velko-
lepý řecký mejdan. 
Přístupné, titulky. Vstupné 125 Kč
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úterý 11. 9. v 10 h - dopolední kino
Pepa /90/ 
Komedie / ČR 
Vstupné 50 Kč
11. 9. (út) 19.30 h
První očista /103/
Akční horor / USA
Přežijte nejnebezpečnější noc v roce. Přežijte Očistu. Po-
kračování originální hororové série vás zavede na samot-
ný začátek. Do hodin, které znamenaly zrod nejkrvavější 
americké tradice.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč
12. 9. (st) 19.30 h
Miss Hanoi /90/
Krimi drama / ČR
V malém příhraničním městě je silná vietnamská komuni-
ta. 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 105 Kč
13. 9. (čt) 17 h
Ant-Man a Wasp  /109/
Akční sci-fi / USA
Sotva se Scottu Langovi podaří najít rovnováhu mezi osob-
ním 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 bojo-
vat po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti. 
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 100 Kč
13.-14. 9. (čt-pá) a 16. 9. (ne) 19.30 h
Predátor: Evoluce 3D /101/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Před více než třiceti lety jsme se s nimi střetli poprvé. A byl 
to pořádný nářez. Teď se Predátoři, jedni z největších lovců 
celého vesmíru, opět vrací na naši planetu. Jsou však mno-
hem silnější a chytřejší než kdykoliv předtím. Lov a zabíjení 
jsou pro ně stále největší zábavou. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 150 Kč
14. 9. (pá) 17 h
Alfa 3D /97/
Premiéra / Dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč
15. 9. (so) 15 h
Úžasňákovi 2 /118/
Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč
15.-16. 9. (so-ne) 17 h
Malá čarodějnice /103/
Premiéra / Pohádka / Německo
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na 
slavný sabat, který se každoročně koná na vzdálené hoře. 
Její společník, starý moudrý havran Abraxas, jí to sice vy-
mlouvá, ale malá čarodějnice ho neposlouchá… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

15. 9. (so) 17 h 
Chata na prodej /77/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 115 Kč
16. 9. (ne) 15 h
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená /87/
Anim. rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč
17. 9. (po) 19.30 h
Predátor: Evoluce 3D /101/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 150 Kč
18. 9. (út) 10 h - dopolední kino
Dvě nevěsty a jedna svatba /69/ 
Komedie / ČR 
Vstupné 50 Kč
18. 9. (út) 19.30 h
Temné síly /104/
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 115 Kč
19. 9. (st) 19.30 h
Mrakodrap 3D /103/
Akční / USA
Dwayne Johnson vyráží do smrtonosné pasti, aby v ní přežil 
skleněné peklo a zachránil rodinu. Mrakodrap je akční thri-
ller, po němž si začnete vážit slova „přízemí“. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

20. 9. (čt) 17 h
Predátor: Evoluce 3D /101/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 150 Kč
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20-22. 9. (čt-so) 19.30 h, 23. 9. (ne) 17 h
Po čem muži touží /95/
Premiéra / Komedie / ČR
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šo-
vinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéf-
redaktorem časopisu Playboy. Dostane výpověď kvůli prů-
švihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka 
a dcera (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět 
naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo 
je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa 
Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku - společně 
s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se opije 
a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože 
„ženský to mají v životě mnohem jednodušší…“ 
Přístupné. Vstupné 130 Kč
21. 9. (pá) 17 h
Ant-Man a Wasp /109/
Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. 
Vstupné 100 Kč
22.-23. 9. (so-ne) 15 h
Kubík hrdina /83/
Premiéra / Animovaný rodinný / Island, Belgie
Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit 
se létat a migrovat se svou rodinou do teplých krajin. S po-
mocí několika kamarádů je schopen přežít ve světě plném 
nepřátel, a nakonec je i oslavován jako hrdina. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120/100 Kč
22. 9. (so) 17 h
Malá čarodějnice /103/
Premiéra / Pohádka / Německo
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
23.-24. 9. (ne-po) 19.30 h
Sestra /96/
Premiéra / Mysteriózní horor / USA
Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se produ-
centsky ujal snímku, ve kterém se vrací zlovolná síla v po-
době démonické řádové sestry, která terorizovala v hororu 
V zajetí démonů 2. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
25. 9. (út) 19.30 h
Úsměvy smutných mužů /93/
Komedie, drama / ČR
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. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 115 Kč
26. 9. (st) 19.30 h
Děsivé dědictví /126/
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 pronásle-
duje celý jejich rod a pomalu ničí vše, co znají. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
27. 9. (čt) 17 h
Po čem muži touží /95/

Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč
27.-28. 9. (čt-pá) 19.30 h
Důvěrný nepřítel /108/
Premiéra / Thriller / ČR
Andrej v podání Vojtěcha Dyka pracuje jako programá-
tor u nadnárodní firmy, který má za úkol finalizovat pro-
jekt tzv. inteligentního domu zajišťujícího maximální luxus 
a bezpečnost pro své obyvatele. Spolu se svojí čerstvou 
manželkou a ambiciózní sochařkou Zuzanou se nastěhují 
do prototypu takového domu ze skla a kamene uprostřed 
nádherné přírody. Jejich život v domě, který se zpočátku 
jeví jako vysněný, se však postupně mění v noční můru. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
28.-29. 9. (pá-so) 17 h
Yeti: Ledové dobrodružství 3D /96/
Premiéra / Anim. rodinná komedie / USA
Yeti je přesvědčen, že záhadné bytosti známé jako „pidinož-
ky“ opravdu existují. Úsměvná zápletka pobaví celou rodinu. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
29. 9. (so) 15 h
Příběh koček /90/
Premiéra / Anim. komedie / Čína
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

29. 9. (so) 19.30 h
Predátor: Evoluce 3D /101/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 150 Kč
30. 9. (ne) 15 h
Yeti: Ledové dobrodružství /96/
Premiéra / Anim. rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
30. 9. (ne) 17 h
Malá čarodějnice /103/
Premiéra / Pohádka / Německo
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
30. 9. (ne) 19.30 h
Po čem muži touží /95/
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč
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ZUŠ Chodov

DDM Bludiště Chodov
3. 9. (po) 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 zú-
častnit doprovodných soutěží o drobné ceny a přihlásit se i 
do dalších kroužků DDM.

15.00  atletika, ještěrky – ochránci přírody,   
 astronomie, šachy, keramika, digifoto
15.15  florbal, dětská jóga
15.30  karate
15.45  samurai fight club
16.00  volejbal, historický šerm
16.15  cyklistika
16.30  One Crew
16.40  rokenrol
16.50  fotbal
17.05  Rytmus

TV Studio Chodov
4. 9. (út) až 7. 9. (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)

11. 9. (út) až 14. 9. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za měsíc srpen (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
SETKÁNÍ U ANIČKY
Záznam divadelního představení žáků 2. ZŠ (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

18. 9. (út) až 21. 9. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
POHÁDKA ZE STARÉHO MLÝNA
Záznam divadelního představení pro děti (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

25. 9. (út) až 28. 9. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za měsíc září (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
VODNICKÁ POHÁDKA
Záznam divadelního představení pro děti (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

3. 9. (po) 9-12 h a 13-16.30 h
Zahájení šk. roku a domluva rozvrhu s učiteli
II.kolo přijímacího řízení nových žáků:
pro hudební obor 4. a 5. 9.
pro taneční obor 5. a 6. 9.
pro výtvarný obor 4. a 6. 9.
pro lit.-dramatický obor 6. 9.
vždy od 15 do 17 hodin.

6. 9. (čt) 16 h
Informační schůzka rodičů žáků přípravné hu-
dební výchovy
koncertní sál

Kostel sv. Vavřince

1. 9. (so) 22 h 
Letní kino „Tátova Volha“   
Staroměstská ulice

8. 9. (so) 10-17 h 
Zahrádkářská a chovatelská výstava    
společenský sál

13. 9. (čt) 10-13 h
Výkup sběratelských předmětů a zlata
předsálí kina

13. 9. (čt) 14 h
Den horníků a energetiků SU a.s.
společenský sál

23. 9. (ne) 14 h
Krkonošské pohádky
dětské divadelní představení

29. 9. (so) 9 h 
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál

KASS Chodov

18. 9. (út) 15 h
Pravidelné bohoslužby ve farnosti
Neděle v 9.00 v kostele v Chodově
Úterý, středa, pátek v 17.30 v kapli na faře
Čtvrtek v 9.00 v Penzionu pro seniory v Chodově

Charitní šatník otevřen pro příjem i výdej věcí ve 
středu a pátek mezi 16–17 h. 
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Městská knihovna Chodov
4. 9. (út) 10 h 
Lumpík
Program pro děti od 1 do 18 měsíců. 

6. 9. (čt) 10 h 
Cvrčkohrátky
Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

13. 9. (čt) 18 h 
Cestopis
Toskánsko: Města – památky – hory (Ing. Jaromír Novák).

20. 9. (čt) 10 h
Spisovatelé do knihoven 
Olga Stehlíková - Básnířka, časopisecká redaktorka, editor-
ka a literární kritička.

Sport
1. 9. (ne) sraz v 7.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Sokolovská „50“, délka trasy 10 km

5. 9. (st) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Kyselka – naučná stezka, délka trasy 10 km

12. 9. (st) sraz 7.45 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Andělská Hora – K. Vary, délka trasy 15 km

16. 9. (ne) 9.30 h
Chodovský bikemaraton
13. ročník, MTB XCM, start u hotelu Nautilus, TJ Plamen 
Chodov

16. 9. (ne) 15 h
Běh po stopách bikemaratonu
3. ročník, běh (kros), start u hotelu Nautilus, TJ Plamen 
Chodov

19. 9. (st) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Ústí nad Labem – Větruše a okolí, délka trasy 10 km

22. 9. (so) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Plesná, délka trasy 10 km

26. 9. (st) sraz 9.00 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Horní Blatná - Potůčky, délka trasy 15 km

25. 9. (út) 13.30-16 h
Chodovské rekordy
18. ročník, překonávání netradičních rekordů, DDM Bludiště

28. 9. 12 h
Na Andělskou Horu
20. ročník, silniční časovka jednotlivců do vrchu, start za 
obcí Dubina směr Andělská Hora, TJ Plamen Chodov

12. 9. (st) 17 h
Vernisáž výstavy „Ještě jednou z Chodova do 
Chodova“ 
Autor: Jiří Jun, úvodní slovo: Božena Vachudová, 
hudební doprovod: Monika Cimprich - housle
Výstavní dny: úterý a čtvrtek 14–17 h, neděle 13-17 h
Výstava potrvá do 15. 11. 2018

Galerie u Vavřince

Městská galerie v DDM Bludiště
18. 9. (út) 15 h
Vernisáž výstavy „Barevný svět stužek“ 
Autor: Nataliia Iagodka
Výstavní dny: úterý a čtvrtek 9–12 a 14–17 h
Výstava potrvá do 4. 10. 2018

20. 9. (čt) 18 h
Jazz v podkroví
Program tohoto jazzového podvečera je sestaven z nahrávek 
Wyntona Marsalise a dalších současných muzikantů, kteří tak 
jako on dovedou stejně dobře zahrát swing i moderní jazz. A 
kteří se podobně jako on umístili na prvních místech loňských 
anket časopisu Down Beat. 

Pondělí 16-17 h 
HERNÍ KLUB 
3. 9. Město, jméno, zvíře, věc, 10. 9. Prší, 17. 9. Pexeso, 
24. 9. Hádej, kdo jsem?

Středa 15-17 h 
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
5. 9. Pohled z prázdnin, 12. 9. Závěsné ozdoby na dveře, 
19. 9. Vějířky, 26. 9. Dědeček hříbeček

Čtvrtek 17-18 h 
Pohádkohraní
Čtení pro děti i rodiče. 
6. 9. Povedené prázdniny, 13. 9. První čtení se zvířátky, 
20. 9. Alenka v říši divů, 27. 9. Mrazivé příběhy před spaním

10. 9. (po)
Rozsviťte se Světluškou svět nevidomých!
Celorepubliková sbírka sloužící k podpoře dětí a dospělých s 
těžkým zdravotním postižením proběhne opět i u nás v Cho-
dově. 
Kupte si od našich dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte 
s námi nevidomým. 
Váš příspěvek vhoďte do zapečetěné lucerničky našich dobro-
volníků a spolupracovníků DDM Bludiště.

12. 9. (st) 9 h
Školka – CUP 2018
DDM Bludiště v Chodově a TJ Spartak Chodov pořádají s pod-
porou města Chodova Turnaj v kopané pro chodovské mateř-
ské školy.
Kdo: předškolní třídy všech MŠ v Chodově – hoši i dívky. Při-
jít mohou celé třídy předškoláků – budou fandit a pro úplně 
všechny jsou připraveny doprovodné soutěže. 
Zváni jsou i rodiče dětí, kteří mohou své ratolesti povzbuzovat. 
Hraje se venku na travnatém nebo umělém povrchu.

25. 9. (út) 13.30-16 h
Chodovské rekordy
Přijďte překonat chodovské rekordy v netradičních disciplínách, 
které byly vytvořeny v minulých sedmnácti letech. 
Pro každého rekordmana je připravena cena. 
Na věku nezáleží!
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Samurai Fight Club pořádá nábor

Kickboxing - karate - jiu-jitsu
Tradiční klub s patnáctiletou tradicí pořádá od 

září nábor nových členů. Staňte se členem na-
šeho klubu a cvičte za podpory města Chodov  
společně s držiteli světových, evropských či čes-
kých titulů. 

Pravidelně se zúčastňujeme mezinárodních 
i domácích soutěží. Staňte se závodníkem nebo 
cvičte jen kondičně, vše pod vedením zkušených 
trenérů Václava Koláře, 2. Dan, Jaroslava Kalfáře, 
2. Dan. Vyberte si svou disciplínu, nebo se staňte 
komplexním bojovníkem.
Přijímáme:

děti od 5 let - karate, jiu-jitsu
děti od 12 let – kickboxing
junioři, dospělí – karate, kickboxing, jiu-jitsu

Tréninky:
děti – úterý, neděle od 18.00 tělocvična 2. ZŠ
děti od 12 let, junioři, dospělí - pondělí, středa,
čtvrtek od 18.00, SAMURAI gym, Chodov, 
neděle od 18.00 tělocvična 2. ZŠ Chodov

Info na: www.samurai-fight-club.cz nebo 
facebook i instagram Samurai Fight Club, 
tel. 604 965 358

Bojové sporty

Turistika

KČT Chodov 
Turisté KČT Chodov nezaháleli ani o prázdni-

nách. 
V červenci jsme byli ve Vsetíně na Mezinárod-

ním srazu turistů. Prošli jsme toho dost, byli jsme 
i na výletě na Slovensku, na chatě Cáb, která sla-
vila 90 let od založení, v Kroměříži jsme navštívili 
Květnou zahradu i zámek. Našlapalo se okolo 50 
km. A jinak jsme chodili Jáchymov - naučná stez-
ka mlýnků, Bochov, Královské Poříčí, Františkovy 
Lázně. Prostě se nenudíme! 

 Růžena Štěpánková

Plameňačky ve Skalné u Chebu 
Pěkných 8 srpnových dní strávila děvčata flor-

balového týmu TJ Plamen dívky Chodov na sou-
středění ve sportovním středisku Skalná u Chebu.

Již podruhé se trenéři rozhodli opustit chodov-
skou základnu Plamenu a vzít své svěřenkyně do 
jiného prostředí. Zde se děvčata pod vedením 
trenéra Ríši Partha, Míry Červenky a Pavla Dawid-
ka věnovala třífázovým tréninkovým jednotkám. 

Aby si děvčata odvezla i nějaký ten zážitek, 
byla pro ně připravena i odpočinková část. Spo-
lečně všichni navštívili areál Kartareny u Chebu, 
kde se pod vedením profesionálních jezdců 
projeli v motokárách. Dále si zastříleli v paintball 
aréně na Střížově a poté následoval relax v bazé-
nech Aquaforum ve Františkových Lázních. 

Podle slov trenérů, „účelem soustředění není 
jen zlepšit fyzičku hráček, ale především i stme-
lit kolektiv, probudit v dívkách týmového ducha 
a prožít si co nejvíce společných zážitků.“ 

Rádi bychom touto cestou poděkovali i našim 
sponzorům. 

Patří mezi ně především Ing. Josef Hora – HN-
HRM, CHODOS CHODOV, s.r.o., kteří finančně 
podpořili toto soustředění a umožnili tak dívkám 
z Plamenu zpestřit si dny prázdnin.

 Pavel Dawidko 

Florbal

Uzávěrka 
říjnového čísla 

14. září 2018
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Fotbal
Rozpis zářijových zápasů 

Vážení fotbaloví přátelé a fanoušci. Již v po-
lovině srpna se rozběhl další ročník fotbalových 
soutěží a zde vám přinášíme rozpis domácích 
utkání, která budou sehrána v září.
Muži „A“:
8. 9. sobota 17.00 Sp. Chodov A:Hvězda Cheb
22. 9. sobota 16.30 Spartak Chodov A:Kr. Poříčí
Muži „B“:
9. 9. neděle 15.00 Spartak Chodov B:Pila
23. 9. neděle 15.00 Spartak Chodov B:Hazlov
Dorost:
8. 9. sobota 10.30 Spartak Chodov:Stará Role
22. 9. sobota 10.30 Spartak Chodov:Chýše / Žlutice
Starší žáci:
2. 9. neděle 10.30 Spartak Chodov:Nová Role
30. 9. neděle 10.30 Spartak Chodov:Fr. Lázně
Mladší žáci:
18. 9. úterý 17.00 Spartak Chodov:Staré Sedlo
21. 9. pátek 17.00 Spartak Chodov:Fr. Lázně
Starší přípravka:
14. 9. pátek 17.00 Spartak Chodov:Baník Sokolov
19. 9. středa 17.00 Spartak Chodov:Dolní Rychnov
Mladší přípravka:
14. 9. pátek 17.00 Spartak Chodov:Citice
19. 9. středa 17.00 Spartak Chodov:Dolní Rychnov
28. 9. pátek 17.00 Spartak Chodov:Nové Sedlo

Ročník 2018/2019 přináší pro chodovský fotbal 
jednu výraznou novinku a tou je, že se muži „B“ 
po dlouholeté nadvládě v okresním přeboru pře-
sunuli o soutěž výš, do 1.B třídy. Rozpisy na celý 
podzim a výsledky odehraných utkání najdete na 
stránkách: https://spartak-chodov.webnode.cz/
 Petr Karbulka

Tenisový turnaj mladších žákyň 
30.6.-1.7.2018 se konal po dlouhých letech ce-

lostátní turnaj mladších žákyň v tenise na našich 
kurtech TJ BATESTA CHODOV. Hrála se jak dvou-
hra, tak i čtyřhra. Náš oddíl reprezentovaly Tereza 
Krejčová, Petra Stehnová a Barbara Šoupalová. 
Los byl nemilosrdný a Terezka postupně vyřadila 
obě naše domácí hráčky, dále pak vyhrála nad 
hráčkou z Plzně i z Prahy a celý turnaj bez ztráty 
jediného setu suverénně vyhrála. Ve čtyřhře hrály 
Terezka a Petra spolu, ukázaly týmového ducha 
a slavily vítězství.

O 14 dní později se konal celostátní turnaj 
v Jirkově u Chomutova. Terezka a Petra opět 
hrály spolu čtyřhru, nenašly ani zde přemožitelky 
a slavily další turnajové vítězství ve čtyřhře. Te-
rezka k tomu přidala svůj standardní výkon a to jí 
stačilo na další titul ve dvouhře.

Holkám gratulujeme a přejeme další tenisové 
úspěchy.  Martina Krejčová 

Tenis
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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: 

28. září a 29. října  ve 14.40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna

P R O D E J  S L E P I Č E K

Př i  p ro d e j i  s l e p i če k  -  v ý ku p  krá l i č í c h  kože k  -  ce n a  d l e  p o p t áv k y

Případné bližší informace  Po-Pá  9-16 h: 
601 576 270, 728 605 840
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•  VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

 www.oknadverehejna.cz
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PRO Zdraví a Sp  rt 4

Bezpečné město pro plnohodnotný život

1. Tureček Jiří, 46, zaměstnanec
2. Vodák Zdeněk, 46, stavební technik
3. Randa Tomáš, 38, OSVČ
4. Javůrek Štěpán , 31, vedoucí personálního odboru
5. Jírovec Karel Mgr., 55, středoškolský učitel 
6. Kvardová Kateřina Mgr., 34, mateřská dovolená 
7.7. Mazur Jiří , 44, OSVČ 
8. Kapoun Miroslav Ing., 37, podnikatel 
9. Konopáčová Olga, 45,  OSVČ 
10. Jílek Jaroslav, 69, OSVČ 
11. Štěrbová Jitka, 47, administrativní pracovník 
12. Šoupalová Miloslava,  38, supervizor 
13. Antošová Lenka, 40, OSVČ 
14. Vodáková Kateřina, 21, administrativní pracovník14. Vodáková Kateřina, 21, administrativní pracovník 
15. Rauová Lucie Bc., 34 , zaměstnanec 
16. Ešpander Tomáš, 44, zaměstnanec 
17. Malich Zdeněk, 46, lesník 
18. Dundr Miloš, 39 , státní zaměstnanec 
19. Mucha Stanislav, 71, důchodce 
20. Prášilová Michaela , 38, státní zaměstnanec 
21. Skokan Alfons Ing., 78, důchodce21. Skokan Alfons Ing., 78, důchodce 
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DVB–T2 je tady!
Česká televize a České radiokomunikace spustily na konci března nové pozemní vysí-

lací sítě, na které umístily všechny své programy v plném vysokém rozlišení. Nové sítě již 
vysílají ve formátu DVB-T2, na který postupně přejdou všechny volně vysílané televizní 
kanály. S novým standardem DVB-T2 si však mnohé dnešní televizory a set-top-boxy 
neporadí, a diváci se tak budou muset na technologickou změnu připravit, respektive 
vhodně vybavit.

Od 1. října dojde k výměně Multiplexu 7: ČT1 HD, ČT2 HD, ČT:D/art, ČT24 a ČT sport 
HD na kanálu 21 za Multiplex 11: ČT1 HD, ČT2 HD, ČT:D/art, ČT24 a ČT sport HD vy-
sílaný v DVB-T2. Zároveň pro Vás zařadíme Multiplex 12: Nova Cinema, Prima family, 
Nova, Prima COOL, Prima Love, Óčko, Prima ZOOM, Šlágr TV, Óčko Gold, TV Noe, Kino 
Barrandov, Barrandov plus, Prima MAX, Seznam.cz, TV Barrandov, Barrandov FAMILY 
a Prima KRIMI do základní nabídky na kanál 46 vysílaný také v DVB-T2.

Vám, kteří vlastníte starší TV přijímače či set-top-boxy, přinášíme nový výkonný 
DVB-T2 set-top-box s podporou HD vysílání a kodeku H.265/HEVC, který uspokojí 
běžné i náročné uživatele. Snadná instalace, elektronický průvodce EPG a teletext jsou 
samozřejmostí, stejně jako možnost nahrávání a přehrávání vysílání z USB.

Tento výkonný DVB-T2 set-top-box Vám nabízíme za bezkonkurenční cenu 550 Kč 
včetně DPH. Můžete si pro něj přijít již dnes na naší pobočku.

Adresa: Staroměstská 377 / 1. patro Chodov, tel.: 352 665 298

Připoj se k nám!Připoj se k nám!Připoj se k nám!

Jak naladit kanály TV
Všechny programy jsou vysílány ve formátu DVB-T s kódováním MPEG2 a MPEG4 (H.264).

Kanál Frek.
[MHz] Programy

K21 474 Multiplex 1: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport
K22 482 Multiplex 2: Nova, Prima, TV Barrandov, Nova Cinema, Prima Cool
K23 490 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, Regionálnítele-

vize.cz, Sport 5, Osem/Slovak Sport TV
K27 522 Arte, Das Erste, Eins plus, Phoenix
K28 530 Dvojka HD, Jednotka HD
K29 538 Duck TV HD, France24, TV5 Monde, Wau, (Markíza International v prípravě)
K30 546 TV Chodov, TV Chodov HD

TV Povinná
K34 578 Food Network, Golf Channel, TA3 HD, Universal Channel
K35 586 Animal Planet , Doma HD, JimJam, VH1
K37 602 National Geographic Channel, Nova HD, Prima HD
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

Catr spol. s r.o. - Pobočka Chodov | adresa: Staroměstská 377, 357 35 Chodov | telefon: 352 665 298
e-mail: chodov@catr.cz | otevřeno: Po, Út, Čt 8-11 a 13-15, St 8-11 a 13-17:30, Pá zavřeno
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ZDE JE MÍSTO PRO 
VÁŠ INZERÁT

tel. 352 352 422 / 721 657 791 

zpravodaj@kasschodov.cz

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ 
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
gARÁŽOVÁ VRATA

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

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

jsme nositelem certifikátu

PRODEJ, MOnTáž, SERviS

Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár
w w w.home -pcser vis.cz
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ŘEZNICTVÍ M+M

• sobotní nákupy - slevy až 20Kč/kg
uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo• 
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Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

Havlík Petr. 
Tel. 602840723

ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÉHONÁBYTKU A KOBERCŮ
Čistím strojem Karcher na mokro. 
Před návštěvou není třeba nic vyklízet. 
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.



VOLTE ČÍSLO

6
5. - 6. 10. 2018

VOLTE ČÍSLOVOLTE ČÍSLOVOLTE ČÍSLOVOLTE ČÍSLO

NE SLIBY, ALE NABÍDKA 
DALŠÍ SPOLEČNÉ PRÁCE 
PRO MĚSTO CHODOV

Patrik Pizinger
starosta

Luděk Soukup
místostarosta

Markéta Hauzrová
provozovatelka útulku 
pro opuštěná zvířata

Jiří Vacek
technik

Karel Matička
živnostník

Denisa Dočkalová
koncipientka

Martin Voleman
pedagog volného času

Zuzana Cerovská
účetní

Stanislav Šimral
hasič

Eva Bělohlávková
zdravotní laborantka

Marcel Vlasák
velitel městské policie KV

Iva Šípová
ředitelka základní školy

Martin Horváth
živnostník

Eva Temňáková
ředitelka gymnázia Chodov

Milan Kovářík
ředitel základní školy

Martina Svobodová 
pracovnice krizového řízení

Miloš Volek
pedagog

Josef Hora
předseda rady 

vodohospodářského sdružení

Jiřina Kertészová
zdravotní sestra

Jan Smolka
předseda odborové 

organizace

Jiří Kiss
hasič, vedoucí odboru MZS
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Přijďte  
k volbám 

více informací již  brzy najdete  
ve vašich schránkách!

5. - 6. 10. 2018

nabízíme:

	 	přestavbu	budovy	bývalé	ZŠ	na	Základní	uměleckou	
školu

	 	realizaci	cyklostezky	do	Lokte

	 	novou	knihovnu	v	objektu	bývalé	„knedlíkárny“

	 	revitalizaci	sídlišť	

	 	nová	parkoviště	v	ulicích	U	Koupaliště,	ČSO,	Husova,	
Smetanova	a	Revoluční

www.hnhrm.cz
www.facebook.com/hnhrmchodov
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