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Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři.
Zastupitelstvo města
na svém posledním
jednání v září schválilo
objemovou studii, která měla za úkol upřesnit budoucí umístění
základní
umělecké
školy v objektu v ulici

Dukelských hrdinů.
Jak tedy bude budoucí ZUŠ vypadat? Prvně
je potřeba říci, že se podařilo umístit všechny
obory, to znamená hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický, pod jednu střechu.
Žákům a rodičům, kteří navštěvují více oborů, tak odpadne přebíhání z budovy do budovy.
Škola bude umístěna v celém objektu, který bude mít nově vstup ze školní zahrady,
kde vznikne vstupní atrium a přibude výtah.
Uvnitř školy vyroste kromě všech potřebných
učeben, kabinetů, skladů a kanceláří nově
také moderní sál pro přibližně 80 diváků. Na
sál samotný bude přímo navazovat zázemí
pro účinkující. Umístění sálu v přízemí navíc umožní pořádání i jiných kulturních akcí,
bez omezení provozu školy, nebo dokonce
i mimo její provozní hodiny.
Pro to, aby se škola mohla přestěhovat, je
ovšem nutné celý komplex zrekonstruovat.
Budou vyměněny všechny stavební výplně,
jako okna a dveře. Fasáda projde opravou
tak, aby se co nejvíce přiblížila jak svým členěním, tak i barvou svému původnímu vzhledu. Uvnitř školy budou vyměněny všechny
sítě, jako je elektřina, voda, odpady a topení.
V místnostech, kde budou umístěny těžké nástroje, budou zpevněny stropy. No a pomocí příček se zvukovou izolací vzniknou nové
učebny.
V příštím roce by měla být hotova kompletní projektová dokumentace a město by
mohlo získat stavební povolení, proto již
v druhé polovině roku 2019 by mohly započít
první práce a cílem je, aby v roce 2021 mohla
být zahájena výuka již v nových prostorách.
Osobně jsem rád, že zastupitelstvo města
podpořilo myšlenku využití volných budov
po prvním stupni základní školy v ulici Dukelských hrdinů právě pro základní uměleckou

školu. Díky tomuto řešení se tak podaří zajistit
potřeby této naší školy a do budoucna i další
rozvoj. Dále se podařilo zachránit a smysluplně využít největší historický komplex budov
v centru Chodova.
A jako drobná třešinka je i plánované protažení aleje stromů v ulici Dukelských hrdinů
právě směrem ke kruhovému objezdu až
před školu. Ulice tak získá více zeleně a zcela
určitě i příjemnější vzhled.
Pevně věřím, že tento potřebný, ale zároveň
i náročný projekt se podaří úspěšně dokončit
a Chodov se bude moci pochlubit moderní
a krásnou základní uměleckou školou.

Patrik Pizinger, starosta města

Brožura zmizela z pultu za
jediný týden

S nečekaně velkým zájmem se setkala nová
historická publikace o proměnách Chodova,
která vyšla v minulých dnech. Zájemci beznadějně rozebrali její kompletní náklad v počtu
patnácti set kusů během jediného týdne.
Stotřicetistránková kniha s názvem Chodovské proměny ukazuje, jak zasáhlo uplynulých
sto let do podoby chodovských ulic. Díky srovnání konkrétních míst v minulosti a dnes se mohou čtenáři alespoň symbolicky znovu projít
zaniklou historickou zástavbou.
„Tak velký zájem jsme vůbec nečekali, publikace mizela po stovkách kusů prakticky před
očima,“ řekla Lenka Christová z chodovského
turistického a informačního centra, kde byla
kniha zdarma distribuována.
„Samozřejmě mne to nesmírně těší a jsem
opravdu rád, že mají Chodováci takový zájem o historii města. Vzhledem k tomu jsme se
rozhodli, že příští rok, kdy si budeme připomínat 125. výročí povýšení Chodova na město,
připravíme důstojnou a reprezentativní knihu,
která určitě uspokojí všechny milovníky chodovské historie,“ přislíbil městský historik Miloš
Bělohlávek.
Vydání brožury Chodovské proměny je součástí česko-německého projektu „Máme něco
společného“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu Euregia
Egrensis.
(mák)
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Školáci opět usedli do lavic

Stovky chodovských žáků usedly v pondělí 3. září do školních lavic. Po dvouměsíčních prázdninách je učitelé přivítali
v uklizených třídách, které v průběhu léta prošly tradiční údržbou. Dvě budovy, škola v Husově ulici a škola ve Školní
ulici, dostaly navíc novou fasádu. K zápisu dostalo v letošním roce pozvánku 136 budoucích prvňáčků, kolik jich však
skutečně nastoupilo, bude jasné později. V lavicích usedalo v Chodově v minulém školním roce 2017/18 celkem 1 329
žáků.
|Foto: Martin Polák

Solles chystá virtuální
prohlídku štoly

Z pohodlí domova budou lidé brzy moci nahlédnout do prostor staré štoly Bílá paní. Chodovský hornický spolek Solles totiž chystá její
virtuální prohlídku.
„Štola je už kompletně dočištěna a materiál je
natočený. Nyní čekáme na provedení posledních
střihačských úprav,“ uvedl předseda spolku Jiří
Milt s tím, že zájemcům o virtuální návštěvu pak
stačí kliknout na příslušný odkaz na webových
stránkách Sollesu.
Štola je dlouhá zhruba 40 metrů a má výšku
maximálně 170 centimetrů, v nejširších místech
má kolem 80 centimetrů. Předpokládá se, že se
jednalo o průzkumné důlní dílo, které sledovalo křemennou žílu. Skutečný důvod jeho vzniku
a doba, kdy bylo vytvořeno, zůstává podle spolku záhadou.
Solles má za sebou od doby svého vzniku
v roce 2011 řadu aktivit. Například obnovu zmíněné štoly, rekonstrukci a údržbu vyhlídky Chodaublick, spolupráci při městských akcích či celoroční patronát nad kostelem svatého Vavřince.

Činnost spolku pravidelně podporuje také město Chodov. V těchto dnech mu radní odsouhlasili bezmála dvacetitisícový příspěvek. „Solles naši
podporu vrací formou své činnosti a reprezentací
hornické minulosti i samotného města,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.  (mák)

Josef Moder získal ocenění

Významné ocenění z rukou plzeňského
biskupa Tomáše Holuba si převzal v sobotu
15. září v Teplé chodovský rodák a předseda
chodovských Němců Josef Moder.
Uznání získal u příležitosti 25. výročí vzniku
plzeňského biskupství. Jednalo se o jedno z 25
ocenění nejvýznamnějším osobnostem, které
se zasloužily o biskupství nebo česko-německé
vztahy.
Josef Moder je nositelem myšlenky pochopení, tolerance a odpuštění na obou stranách.
Jeho zásluhou se podařilo zachránit významné součásti historického dědictví, informace, dokumenty a obrazové materiály, které
by jinak byly nenávratně ztraceny.
(mák)
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Otázka měsíce

Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup
Chodov
nechal
v nedávné době
upravit a zrekonstruovat
zahrady
u některých školských
zařízení.
Bude v tomto trendu pokračovat i nadále?
V minulých letech jsme se zaměřili na
opravy školských areálů v našem městě.
Nejprve bylo samozřejmě potřeba se věnovat rekonstrukci samotných budov, ve
kterých probíhá výuka, následovat by měly
i úpravy zahrad mateřských a základních
škol. Již nějakou dobu mohou děti v MŠ
Zahradní využívat zahradu v přírodním
stylu a v loňském roce byla vybudována
nová zahrada při ZŠ Husova. Oba projekty
se podařilo zrealizovat z dotace a město
by chtělo i v příštích letech pokračovat ve
snaze získávat peníze na rekonstrukce zahrad z evropských fondů.
Během léta byla navázána spolupráce
s novou projektantkou a v příštím roce
by měly vzniknout studie zbylých tří zahrad v mateřských školách. V následujících letech dojde k rozpracování studií
v projektovou dokumentaci a k samotným
realizacím. V budoucnu by tak měly být vybudovány nové, moderní zahrady nejen při
mateřských, ale i u základních škol. V letošním roce se podařilo najít režim otevření zahrady u ZŠ Husova pro veřejnost
a zpětná odezva nám ukazuje, že je velmi
navštěvovaná chodovskými dětmi. Proto si
plně uvědomujeme, že toto bude správná
cesta i v budoucnu, kdy nově vybudované
zahrady ve školských areálech by dopoledne mohly sloužit školním dětem a v odpoledních hodinách by je mohla využívat
široká veřejnost.
(mák)

Seniorské dny v říjnu

Městský úřad v Chodově, odbor sociálních věcí
informuje o kulturně-společenských akcích pro
seniory města Chodova na měsíc říjen 2018.
Seniorské dny budou zahájeny na plese seniorů.

9. 10. – Ples seniorů v KaSSu Chodov, moderátor Petr Čimpera, hrají dechová kapela Horalka
a Duo Jamaha. Začátek plesu v 17 hodin. Prodej
vstupenek v KaSSu, infocentru nebo na OSV.
Vstupné 100 Kč.
11. 10. – Plavání seniorů – bazén u Realistic
Arény K. Vary - odjezd v 9.30 hodin z Chodova
z autobusového nádraží, vstupné 75 Kč.
16. 10. – Film pro seniory Teambuilding
v kině KaSS. Informace na OSV. Prodej vstupenek
v KASSu, začátek filmu v 10 hodin. Cena vstupenky 20 Kč.
17. 10. – Prezentace Civilní ochrana, varovné signály ve městě, krizová tel. čísla, bytová
a majetková kriminalita, bezpečnost v dopravě v Klubu důchodců Chodov, Hlavní 652, od
14 hodin, vstup zdarma.
18. 10. – Turnaj v šipkách v herně U Žíly
v Chodově – začátek v 9 hodin, přihlášky na OSV,
vstup zdarma.
25. 10. – Turnaj v bowlingu v hotelu Nautilus – začátek v 9 hodin, přihlášky na OSV, vstup
zdarma.
Podrobné informace získáte na OSV. Srdečně
Vás zveme a těšíme se na hojnou účast.
 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Chodovský rozpočet je opět
v přebytku

S vysokým přebytkem hospodařil Chodov
v první polovině letošního roku. Ten za uvedené
období dosáhl přibližně 58 milionů korun.
Celkové příjmy v pololetí dosáhly bezmála
149 milionů korun, což je 57% celkového objemu upraveného rozpočtu. Na straně výdajů pak
město mělo 91 milionů korun. „To představuje
35% z celkového objemu upraveného rozpočtu.
V těchto číslech nejsou zahrnuty platby za práce provedené v létě, jako je například zateplení
dvou škol a radnice,“ doplnila tajemnice chodovské radnice Marcela Kubicová.
Pro letošní rok má Chodov schválený rozpočet
ve výši zhruba 246 milionů korun.
Město se v těchto dnech za výsledky svého
hospodaření dočkalo výborného hodnocení od
ratingové agentury, když získalo certifikát se
stupněm B, což znamená, že ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou finanční stabilitu.

(mák)

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

V naší poradně se velmi často setkáváme
s případy, které mají stejný podtext - pomoc
bližnímu svému. Většinou se jedná o finanční
výpomoc v rámci rodiny. Lidská drzost nezná
mezí. Zneužití důvěry nejbližších je bohužel
častou příčinou finančních problémů všech,
kteří spoléhali na to, že jsou rodiči svých milovaných dětí, sourozenci, milujícími partnery.
Poslední případ - partnerství s člověkem, který
zatajil svoji trestní minulost. Všechny své aktivity ve vztahu od samého začátku vedl za
účelem konání další majetkové trestné činnosti. Za „společné peníze” postavili dům, který
chytře napsal na sebe. Žena dnes nemá peníze ani dům, jen starost, jak dojít spravedlnosti.
Motto: „Důvěřuj, ale prověřuj” a dodáváme
„všechny bez rozdílu vzájemného vztahu.”



Mgr. Eva Virtelová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Pomohli jste rozsvítit se
Světluškou svět nevidomých!

Dne 10. září 2018 proběhla v Chodově celorepubliková sbírka sloužící k podpoře dětí a
dospělých s těžkým zdravotním postižením.
DDM Bludiště za pomoci žákyň ze ZŠ Komenského nabízel v ulicích sbírkové předměty
a díky Vám, chodovským občanům, bylo vybráno více než 21 tisíc korun. Děkujeme!

DDM Bludiště

Mario Hanáček představí
Cestu do hlavy

Město Chodov se může pyšnit již řadu let
vysokou kulturní úrovní. Je známé svou galerií,
akcemi v kulturním domě a také v neposlední
řadě knihovnou, která nabízí neustále velice
bohatý program.
Proto chci v této pozvánce upozornit na
křest knihy, který pořádá Městská knihovna
Chodov ve čtvrtek 18. října 2018 v 18 hodin.
Čím je tento křest výjimečný? Tím, že autorem
knihy je Mario Hanáček, člověk, který zasvětil
část svého života rozvíjení kultury města Chodova. Tentokrát představí svou druhou knihu
poezie pod názvem „Cesta do hlavy.“
Autor o tomto díle říká: „V této knize jde
o malé poetické příběhy, burlesku a svět okolo
nás na bodáku bodláku. Jde o zamyšlení nad
věcmi, které máme rádi, nebo nás naopak
ohrožují a někdy také dráždí, či tajemně oslovují.“
Píšu tuto pozvánku a zároveň chci vyjádřit
obdiv, že autor Mario Hanáček přichází prakticky po roce od vydání své první sbírky „Kino
v hlavě“ s dalším dílem, kde opět spolupracuje
s Janem Samcem, který svými obrazy umocňuje celkový dojem.
Myslím si, že autorova poetika je velice srozumitelná a podmanivá. Proto jeho díla nejsou
jenom záležitostí našeho regionu. Jeho verše
zazněly v pražské Viole v podání Jiřího Štěpničky, který je zároveň společně s Ivo Šmoldasem a Antonínem Jirotkou kmotrem nové
knihy „Cesta do hlavy.“
V každém koutě naší republiky máme talentované lidi. Město Chodov má svého básníka
– Maria Hanáčka. 
Jiří Halberštát

Slevy jízdného pro obyvatele Chodova

Pro obyvatele Chodova, na které se nevztahují zavedené slevy jízdného (platné od 1. září 2018),
je určena 10 % sleva. Ta má za cíl ulehčit skupině obyvatel, jež pravidelně využívá autobusové spoje
společnosti LIGNETA regionalbus s.r.o., a mohla by se jí dotknout výše nově vypočítané ceny jízdného.
K prokázání nároku na slevu je však zapotřebí nová karta, kterou lze zdarma a na počkání pořídit
v chodovském informačním centru. K jejímu vydání je nutné přinést pasovou fotografii a předložit
občanský průkaz k ověření trvalého bydliště.
Karta zaručí levnější jízdné a zároveň zrychlí odbavení.
Desetiprocentní sleva pro obyvatele Chodova platí na těchto spojích společnosti LIGNETA:
421 703 - Karlovy Vary – Chodov – Vřesová a zpět
421 704 - Vintířov - Chodov – Karlovy Vary – Ostrov a zpět
421 705 – Chodov – Karlovy Vary Tesco – Karlovy Vary a zpět
421 706 – Karlovy Vary – Nová Role – Chodov a zpět
421 707 – K. Vary – Chodov – Vřesová – Vintířov - Sokolov 
(red)
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V Chodově vznikal kovový strom

Školáci za pomoci kováře tvoří kovové listy stromu.

Kovové listy, které budou zdobit jedinečný evropský strom, vznikaly také v Chodově. V minulých
dnech je ve Staroměstské ulici v putovní dílně belgického kováře Gerta Bruyninxe tvořili chodovští
školáci, ale i veřejnost.
Gert Bruyninx putuje napříč několika evropskými státy (Německo, Belgie, Polsko, Rakousko, Itálie,
Slovinsko a Chorvatsko) a ke dvěma zastávkám si
vybral i Českou republiku. Jedním z míst byl Chodov, druhým pak Sokolov.
„Lístky představují obyvatele žijící v průmyslových
regionech. Strom má symbolizovat partnerství regionů, v nichž průmysl hraje důležitou roli, jejich
kreativitu, ale i sílu. Větve stromu budou vyrobeny
ze železného šrotu té dané oblasti, která se v aktivitě zapojila,“ vysvětlila Lucie Přibylová, projektová
manažerka Krajského sdružení MAS Karlovarského
kraje, které si českou část mezinárodního projektu
InduCult2.0 vzalo na starost. 
(mák)

Chodov dokončil kolumbária

Celkem šedesát čtyři míst nabízí nové kolumbárium (na snímku vpravo), které v těchto dnech
dokončil Chodov na svém hřbitově. Součástí
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výstavby byla i nová boční vstupní brána a místo
pro velkoobjemové kontejnery.
Desítky míst nemají za úkol zvýšit kapacitu
hřbitova, ale nahradit stávající oddělení, která
jsou už ve velmi špatném stavu a jejich oprava
by neměla smysl.
Nová kolumbária správce hřbitova nabídne
přednostně stávajícím nájemcům. Cena pronájmu se nemění a je stanovena na 1 440 korun na
pět let nebo 2 880 korun na deset let. Chodov do
městského hřbitova investuje průběžně, poslední
větší akcí bylo nedávné vybudování dvou řad urnových a epitafních hrobů. 
(mák)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům

Letošní babí léto plní všechny svoje parametry, protože nechybělo sucho a sluníčko,
přes den jsou teploty stále nad 20 stupňů
a v noci už se citelně ochlazuje. Jedná se
o přechod září a října, proto tomuto období
meteorologové říkají svatováclavské. A protože ve větru poletují pavučiny, které svou
šedou barvou připomínají vlasy starých žen,
lidově se této době říká babí léto.
Vrcholí sklizeň úrody a postupně se zahrady začínají uklízet. Ještě je stále čas sebrat semena některých květin nebo zelenin, kdy si
necháme vyhovující druhy dozrát, až přezrát,
semena vyjmeme, opláchneme, rozložíme na
savý ubrousek a necháme dobře vyschnout.
Máme tak připravenou sadbu na příští rok,
kdy ji nasypeme do talířku s vodou a schopná
semena klesnou ke dnu.
Zbylá vyhodíme, jsou prázdná. Nezapomeňte však, že tímto postupem se z vašich
hybridních semen stanou semena klasická,
hybridní si budete muset zase zakoupit v obchodě. Stříháme už trvalky a vysazujeme cibuloviny pro jarní kvetení – kosatce, bledule,
tulipány.
Nadmíru vhodné je zakládat nové živé ploty a nesmíme zapomenout na bylinky, které
je třeba ochránit před mrazem. Pomůžeme si
kůrou nebo větvemi jehličnanů, předtím ale
můžeme část oddělit do květináčů a ty umístit na světlý parapet, budeme tak mít čerstvé
bylinky po celou zimu. Dobré je připravit včas
jámy na dřeviny, aby trošku zvětraly a lépe se
pak stromky uchytily. Zároveň je dobré založit nový jahodník, který sice můžeme obnovit
i na jaře, ale z podzimního zasazení budeme
mít plody již na jaře. Zároveň jahody dobře
zakoření, protože jim pomohou ranní rosy.
V tuto dobu můžeme vysazovat i kořenovou
zeleninu, mrazíky semenům jenom prospějí.
Pokud máte dost vody, tak zalévejte, zalévejte
a zalévejte keře, stromy, živé ploty apod.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
zahrádkářům, kteří se zúčastnili výstavy. Nelitovali svého času a svých výpěstků, a výstava
tak i přes nepřízeň počasí celého léta dopadla
na jedničku.
Pranostika:
Teplý říjen – studený listopad.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Spadne-li listí v říjnu, bude mokrá zima.

zahrádkáři Chodov

Vzniká bezpečný okruh pro pěší

V Chodově vzniká několikakilometrový ucelený okruh pro pěší (snímek dole). Uzavře ho nový
chodník v ulici Vintířovská, který má být dokončen nejpozději na podzim tohoto roku.
„Chodník začíná u areálu SKF a plynule naváže na chodník z Vintířova, odkud už vede další
chodník v ulici Lesní,“ popsal trasu starosta Chodova Patrik Pizinger.
Obyvatelé i návštěvníci města tak podle něj
budou mít k dispozici okruh o délce čtyř kilometrů, po kterém se bude dát bezpečně obejít či
oběhnout část Chodova. „Navíc byla po tomto
chodníku ze strany místních velká poptávka,“ doplnil starosta.
Nový chodník bude měřit přibližně půl kilometru a jeho výstavba, včetně veřejného osvětlení,
přijde městský rozpočet na zhruba čtyři miliony
korun. 
(mák)

Sídliště v Tovární dostane
novou kanalizaci

Obyvatele sídliště v ulici Tovární a Palackého
v dohledné době přestane trápit přívalová voda.
Město letos na podzim zahájí první etapu opravy
a výměny dešťové kanalizace.
„Je to jeden z největších problémů tohoto
sídliště. Při větších deštích voda často nateče do
sklepů i do výtahových šachet,“ uvedl starosta
Chodova Patrik Pizinger.
Práce podle něj nijak neomezí dodávky vody
a jiných energií, nicméně lidé musí počítat kvůli
výkopům s krátkodobými dopravními uzavírkami.
Kanalizace bude stát městský rozpočet přibližně tři miliony korun. Nový odvod vody je základem pro připravovanou revitalizaci celého sídliště. 
(mák)

Zprávy z města
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Jiří Jun po čtyřech letech
vystavuje v Chodově

Návštěvníci galerie si prohlíží díla Jiřího Juna.

Uznávaný chodovský výtvarník Jiří Jun se
po čtyřech letech vrátil se svými díly do Galerie u Vavřince. Expozici s názvem Ještě jednou
z Chodova do Chodova zahájila středeční (12.9.)
vernisáž, na kterou zavítala dlouhá řada jeho příznivců.
Více než dvě desítky kreseb představují dosud
nepublikovaná díla. „Na milovníky jeho tvorby
tak čekají nejenom mnohá tajemství, ale i překvapení,“ uvedla k výstavě hlavní kurátorka sbírek
Galerie umění Karlovy Vary Božena Vachudová.
Vernisáž zpestřila svým krátkým vystoupením
houslová virtuoska Monika Cimprich, žijící ve
Švýcarsku.
Výstava potrvá až do 15. listopadu. Otevírací
doba galerie je v úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin, v neděli pak od 13 do 17 hodin. 
(mák)

Výstava známek v Městské
galerii domu dětí a mládeže

Od 23. října do 1. listopadu 2018 pořádá
Klub filatelistů Chodov výstavu známek věnovanou sto letům novodobé historie našich zemí.

|Foto: Martin Polák

I připomenutí, že letos uplynulo nejen sto let od
vzniku Československé republiky, ale že 18. prosince to bude také sto let, co byly vydány první
československé výplatní známky.
A že až do dnešních dnů známky svými náměty dění v naší zemi zaznamenávají a velice
dobře proto o něm dovedou vyprávět. Výstava
je pro veřejnost otevřena v pátek 23. a 30. 10. a
v neděli 25. 10. a 1. 11. od 9 do 12 a od 14 do
17 hodin.
Přijďte si osvěžit své vzpomínky i znalosti z dějepisu neobvyklým, ale opravdu zajímavým způsobem. Srdečně Vás zve

Klub filatelistů 03-45 Chodov

Robotika a keramika

DDM Bludiště Chodov opět pořádá vzdělávací programy pro třeťáky z Chodova a okolí
zaměřené na robotiku a práci s keramickou
hlínou.
Děti si vyzkouší sestavování robotů a jejich
programování a vyrobí si vlastní glazovaný výrobek z keramiky. Akce probíhá od října 2018
do dubna 2019.
DDM Bludiště
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Běžci pomohli Ondráškovi

Celkem 11 100 korun pro handicapovaného
Ondráška Minaříka se podařilo získat pořadatelům Chodovské vlečky. Organizátor závodu,
kterým je chodovský Školní atletický klub, vybral peníze v závěru srpna v rámci dalšího ročníku běžeckého závodu.
Desetikilometrová trať opět vedla v okolí Bílé
vody a na její start se v několika věkových kategoriích postavila více než stovka běžců. Závod
si nenechali ujít ani sportovci z německého
partnerského města Oelsnitz/Erzgebirge.
„Pořadatelům patří dík za perfektní organizaci, stejně tak bych chtěl poděkovat i všem
běžcům,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger, který sám patří k pravidelným účastníkům
závodu.
Závod byl součástí česko-německého projektu „Chodov a Oelsnitz sportují!“, který je
spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu
malých projektů v česko-saském příhraničním
regionu. 
(mák)

Zprávy z města

Vzpomínka

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest, ten ví,
co jsme v Tobě ztratili. V našich srdcích žiješ věčně déle – spi sladce. Vždyť se opět
shledáme.
Dne 10. října si připomeneme nedožité
70 narozeniny Petra Kuřáka, s kterým jsme
se před 3 lety rozloučili.
Stále s láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Gratulace

Dne 5. října 2018 oslaví
50 let společné manželské
pouti
Krista a Josef Sosnovcovi.
Přejeme jim do dalších let
pevné zdraví, hodně lásky, pohody a životního optimismu.
děti Petr a Jitka s rodinami

ZŠ J. A. Komenského

Město si připomene
100. výročí vzniku státu

Tradiční pietní akt u příležitosti 100. výročí
vzniku samostatného československého státu se
bude konat v neděli 28. října 2018 v 16 hodin
u Památníku obětem válek v městském parku.
Vedení města na připomenutí této významné
události zve všechny obyvatele Chodova.
Pietní akt navazuje na krátkou přednášku Martina T. Zikmunda s názvem Masaryk. Od 15 hodin
ji pořádá evangelický sbor v Chodově v budově
fary.
(mák)

Spolu a v pohodě

V září se na naší škole naplno rozjel preventivní program „Spolu a v pohodě“. Ten probíhá ve
spolupráci s organizací Světlo Kadaň, z.s., a realizován je za finanční podpory Karlovarského
kraje v rámci projektu „Živý kraj“. Jedná se o sled
besed zaměřených na primární prevenci rizikového chování dětí, stejně jako na prohloubení
komunikačních dovedností mezi učiteli, dětmi a
rodiči, posílení sebevědomí, schopnost řešit konflikty a smysluplné využití volného času. Besedy
proběhnou ve všech ročnících, a to od čtvrtých
tříd výše. Mezi hlavní témata patří drogy, šikana,
poruchy příjmu potravy, vnímání sebe sama či
bezpečný sex. Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ Školní ulice
Hledáme učitele Aj, Čj, Pč, F

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

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy
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Inducult 2.0

proběhly nejrůznější společné činnosti – vaření,
stavění v dílnách, sporty, práce na PC aj. Vše se
uskutečnilo pod názvem „Velcí učí malé“, který
na naší škole učí spolupracovat ty nejstarší s těmi
nejmenšími. Při organizaci samozřejmě nechyběli členové žákovského školního parlamentu
DONALDI.

Hledáme

V pátek 7. září si naši deváťáci vyzkoušeli práci v kovárně a práci s 3D perem. Navštívili jsme
kovárnu belgického kováře Gerta Bruyninxe, která se obyvatelům Chodova představila v rámci
mezinárodního projektu Inducult 2.0. V této putovní kovárně si žáci vyzkoušeli svoji kreativitu
a zručnost při kování lístků, které budou přidány
na Strom partnerství. Tento strom symbolizuje partnerství regionů (Německo, Belgie, Polsko, Rakousko, Itálie, Slovinsko, Česká republika
a Chorvatsko), ve kterých hraje průmysl důležitou roli. Obyvatelé měst navštívených regionů si
tak mohou vyrobit vlastní list na Strom partnerství, jehož větve budou vyrobeny ze železného
šrotu té dané oblasti.
Naši žáci si nejen s chutí vyzkoušeli práci v kovárně, ale i práci s 3D perem (na snímku nahoře).
Zkusili si tak dvě různé techniky tvorby, přičemž
moderní technika 3D pera je velmi zaujala. Informace o projektu můžete najít na facebookových
stránkách projektu Inducult 2.0, kde naleznete
i videa s našimi žáky. Fotky z této akce najdete také v naší galerii na stránkách školy www.
zs2chodov.cz, v sekci sborovna/aktuality najdete
také informace z různých akcí školy.

Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Husova ulice
Uvítání prvňáčků

První školní den roku 2018/19 se nesl v očekávání nového, a to nejvíce od žáků prvních tříd
a jejich rodičů. Ty nejmenší přivítaly paní učitelky
společně s našimi oblíbenými BOVÝSKY ze zdravé výživy.

Pokračujeme v projektu Na stopě
klimatu

Začátek školního roku jsme nastartovali přípravou společného zážitkového dne s dětmi
z německé základní školy v Lugau. V úterý 25. 9.

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace - AJ,
M, F) - nástup 1. 9. 2018 - plný úvazek (dle zákona č. 563/2004 Sb).
Informace podá na tel.352 352 393 vedení
školy.
Další informace o životě na naší škole najdete
na stránkách www.zs3chodov.cz.

Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ Nejdecká ulice
Už je září v kalendáři….

Začíná nový školní rok 2018/2019. V červnu
jsme ještě chodili do školky a dnes sedíme v lavicích přípravné třídy. I když jsme zatím předškoláci, chodíme do opravdové školy. Je nás patnáct
kamarádů. Společně si hrajeme, chodíme na
vycházky a hlavně se učíme novým věcem. Rádi
chodíme na počítače, zaujala nás práce na interaktivní tabuli a těšíme se na cvičení ve sportovní
hale. Máme za sebou první měsíc a už jsme zvědaví, co hezkého a zajímavého společně zažijeme v nadcházejícím čase.

Bohumila Miltová, tř. učitelka PřT

Nabídka pracovního místa

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

Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Kulturní
servis
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Gymnázium & SOŠ Chodov
Nová třída primánů

První školní den proběhlo již tradiční a velmi
příjemné vítání nové třídy primánů.
Společně s rodiči usedli v aule školy, kde si vyslechli povzbudivý a vlídný proslov paní ředitelky
a též zdravici pana starosty.
My našim primánům přejeme, aby je neopouštělo nadšení, se kterým vstoupili do školy a aby
bylo jejich studium úspěšné a plné nového poznání.

Exkurze do Lán

Jedinečnou nabídkou, která se neodmítá, byla
nabídka exkurze, jež žákům septimy a oktávy
umožnila prohlídku Lán. Toto místo se stalo oficiálním letním sídlem prezidentů a je veřejnosti
nepřístupné. Proto jsme byli možností návštěvy
naprosto nadšeni.
Exkurze zahrnovala komentovanou prohlídku
zámku i s přilehlým kostelem, též prohlídku zámeckého parku a návštěvu hrobky T. G. Masaryka.

Svět záchranářů

Program Svět zdraví absolvovala třída G2
v centru Svět pro záchranáře v Karlových Varech.
Program zahrnoval nejen teoretickou průpravu zásad první pomoci, ale i praktické ukázky,
v nichž mohli žáci zúročit informace, které získali
během výkladu od záchranářů. Praktické ukázky
probíhaly formou simulovaných situací, což velmi
pozitivně hodnotili samotní žáci.
Bc. Jitka Čmoková
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Policie České republiky
Kriminalisté objasnili sérii vloupání do
vozidel

V úterý dne 4. září 2018 v odpoledních hodinách zadrželi sokolovští kriminalisté dva muže
ve věku 18 a 24 let, kteří mají na svědomí sérii
vloupání do vozidel v Chodově.
Během měsíce srpna a na začátku září měli
muži vniknout nejméně v 6 případech do zaparkovaných osobních vozidel. Ta měli prohledat
a odcizit z nich různé věci. Například se jednalo
o autorádio, subwoofer, peněženku s finanční
hotovostí, osobními doklady a platební kartou,
vrtačku nebo různé další nářadí. V jednom případě se jim do vozidla vniknout nepodařilo. Osmnáctiletý obviněný měl poté v několika případech
odcizenou platební kartou zaplatit v obchodě za
své nákupy.
Celkem svým jednáním způsobili škodu přesahující částku 20 000 Kč.
Následující den sokolovští kriminalisté muže
obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže spáchané formou spolupachatelství. Mladší
z nich byl navíc obviněn i ze spáchání přečinu
neoprávněné opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.
V páchání trestné činnosti nejsou obvinění
muži žádnými nováčky. Osmnáctiletý obviněný
byl ještě jako mladistvý uznán vinným a odsouzen za provinění loupež a čtyřiadvacetiletý muž
byl v posledních třech letech uznán vinným a odsouzen mimo jiné za přečin krádež.
Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci na vzetí obviněných do vazby, který jej
akceptoval. Soudce ve čtvrtek dne 6. září 2018
poslal oba obviněné muže do vazební věznice,
kam je následně policisté eskortovali.
V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí
svobody až na tři roky.

Kateřina Krejčí, mluvčí policie

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn událostí

Chodovští hasiči zasahovali v srpnu celkem při
osmadvaceti událostech, pro srovnání vloni v srpnu bylo jen devět událostí. Během srpnových
událostí bylo pět osob zachráněno, pět osob
zraněno a předáno do lékařské péče. Bohužel
tři osoby zemřely. Z důvodu velmi suchého léta
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narostly statistiky požárů, kterých bylo celkem
osm (2x les v katastru Černavy za výsypkou, tráva u Liaporu ve Vintířově, les v Horním Slavkově,
les ve Svatošských skalách, lesík nad Štěříkovou
loukou, odpad a lesní porost v Božičanech nad
skládkou, dodávka na D6).

Zásah v lese nad Štěříkovou loukou. Foto: SDH Chodov

Celkem byly ve spolupráci s profesionály řešeny tři dopravní nehody, které se neobešly
bez zranění (osobní vůz a cyklista ve Vintířově
– zranění cyklisty, dvě osobní vozidla ve Staré
Chodovské – bez zranění, dvě osobní vozidla
v Loučkách – zranění jedné osoby). Byly řešeny tři úniky provozních náplní vozidel, v ulicích
ČSM a Hlavní, rozsáhlý únik od Nového Sedla
až do Chodova. Ostatní zásahy byly technického
charakteru. 4x byl nouzově otevřen byt, z toho
ve dvou případech lékař konstatoval smrt dvou
osob, 2 osoby byly nalezeny zraněny a předány zdravotníkům (ulice Hlavní, Čapkova, Tovární). Do výbavy jednotky byl zařazen automatický
externí defibrilátor (AED). Členové jednotky byli
lektory ZZS proškoleni i vycvičeni a nyní je jednotka zařazena v rámci poskytnutí plánované
první pomoci na vyžádání ZZS. Po pár hodinách,
co byl přístroj AED umístěn v zásahovém vozidle,
již byla jednotka ZZS vyzvána na první záchranu
osoby v Novém Sedle, v tomto případu nakonec lékař konstatoval smrt. Nicméně během této
události došlo ke kolapsu další osoby, která byla
ošetřena a předána ZZS. Ve dvou případech byl
likvidován obtížný hmyz a dvakrát byly řešeny
padlé stromy či nebezpečné větve stromů v ulici
ČSM a v Dolních Nivách. Čtyři technické události
jsou evidovány v rámci nepoplachových „zpráv
o činnosti“, technické pomoci určené zřizovatelem jednotky.

Informace SDH

V srpnu pomáhali chodovští hasiči při organizaci

již 3. ročníku sportovní běžecké akce s názvem
„Chodovská vlečka“ v lokalitě Bílá voda. Při zajištěním bezpečnosti spolupracovali se sanitou
kolegové hasiči ze Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. a posádka ZZS Karlovarského
kraje, za to jim patří velké poděkování. Vše se
obešlo bez komplikací. Hasiči také spolupracovali při akci Veterán Rallye, kde byl vytvořen soutěžní bod ve formě stříkání na cíl pro účastníky
soutěže ve Staroměstské ulici. V rámci obnovy
historické „zvoničky“ na Bílé vodě hasiči vypomohli s technickým zajištěním a byla poskytnuta
výšková technika. Poprvé v letošním roce hasiči
připravili vodní clonu, na kterou byla promítnuta laserová show v rámci ukončení Vavřinecké
pouti. Poděkování také patří vedení města, které
v rámci přeshraniční spolupráce s partnerským
městem Oelsnitz pomohlo zabezpečit tábor pro
mladé chodovské hasiče v Thalheimu. Nechyběla návštěva zábavního parku, místního koupaliště, proběhla exkurze u profesionálních hasičů
v Chemnitz a probíhaly sportovně-společenské
hry s německými partnery.
Závěrem děkujeme všem členům výjezdové
jednotky, kteří s maximálním nasazením zvládli
prázdninovou službu a náročný zápřah při zásahové činnosti.

Informace MZS

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

14

Zprávy z města

Městská policie Chodov
Perličky z činnosti

Během léta se každý snažil odpočívat a nabírat nové síly při různých výletech či dovolených. Toho samozřejmě využívali mnozí zlodějíčkové, kteří šmátrali v náhle opuštěných
cizích bytech, domech, sklepích a zahradách.
Policisté i strážníci si toho jsou velmi dobře vědomi a kriminalistům se podařilo postupně pochytat poberty, kteří rozjeli v Chodově šňůru
vloupání do domů i do vozidel. Strážníkům se
zase podařilo zadržet dva pachatele vloupání
bezprostředně po činu. Kontrolní činnost mužů
zákona je také vyvíjena při zvýšených pěších
kontrolách kolem lokality parku ČSM a v přilehlých sídlištích. Zacíleno je také na provozovny a veřejný pořádek, zvláště v ul. Tovární.
Kapku za kapkou, tak vnímal příval deště na svou kůži muž, který úplně nahý seděl
v brzkých ranních hodinách na parovodním
potrubí v ul. Lesní za zahrádkářskou kolonií
lokality Zahradní. Pod kůží mu však kolovala
doslova řeka z kapek nočních lahví alkoholu.
Muž si však svůj nestandardní stav zřejmě užíval, neboť si sám pro sebe vesele rozprávěl příběhy a ani si nevšiml procházejícího pejskaře,
který nechápavě zíral na ranního nudistu. Ten,
z obavy o duševní zdraví muže, proto na místo přivolal hlídku strážníků. Ti byli po oslovení
nudistou vypeskováni, co dělají u něho doma
v koupelně, neboť si prý právě dává horkou
sprchu po rušné noci. Strážníci iluzi útulného
domova muži kouzelným mávnutím odváděcí
páky proměnili v garsoniéru v Sokolově, bez
vody a iluzí.
Karma je někdy zdarma, jak se přesvědčil starší pán, který se svou ženou procházel
ul. Rooseveltova a spokojeně do sebe ládoval
chlebíček, který obdržel při prezentaci nových
autobusů na pěší zóně. Když míjel mostek nad
potokem, prázdný papírový tácek mrštil do
potoka. Nevšiml si však, že krok za ním mu
v zádech prochází pěší hlídka městské policie. Strážník dvojici zastavil a směrem k pánovi
chtěl zahájit důrazný a morální pohovor, jehož
význam asi není třeba rozvádět. Sotva se však
nadechl, žena, která si počínání svého muže
nejprve nevšimla, se rychle dovtípila a začala peskovat svého muže sama. Vzala to však
tak důkladně, že strážník chvílemi muže před
útoky ženy rozpačitě bránil. Chvílemi to i vypadalo, že muž, kdyby byl mladší, pro tácek

do potoka z mostu raději skočí. Takže přátelé,…
pozor na Karmu.
Soužití lidí je s přibývajícím časem i věkem
v malém panelákovém prostoru občas značně
problematické. Hádají se sousedé, hádají se
manželé, lidé na sebe pokřikují z okna nebo
na ulici. Strážníci musí všechny tyto situace
zvládnout. Musí zvládnout své emoce, musí
mít nadhled, musí zachovat profesionální přístup, musí být důrazní a zároveň empatičtí.
Není jednoduché toho docílit a nikdo vás to
nenaučí.
Každý strážník zraje léty své služby na ulicích, během svých zákroků a zkušeností. Každý
strážník musí být připraven kdykoliv ve službě
během dne či noci ubránit svůj život a zdraví
a to samé musí poskytnout i komukoliv kdo to
samé potřebuje kolem něho. Není jednoduché
zviditelnit se na veřejnosti uniformou a nabídnout městu, pulzujícímu životem nejrůznějších
lidí, svou chuť a snahu lidem pomáhat a pro
město sloužit. Pokud si myslíte, že na to máte
nervy, chuť a chcete tomu věnovat svůj čas,
rádi Vás přivítáme ve svém kolektivu. Během
roku v průměru řešíme kolem 6000 událostí.
Pro město nás slouží 17 strážníků a hodil by se
nám ještě jeden kolega.

Ochrana chat a jejich zazimování

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

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Výběrové řízení

Město Chodov vyhlašuje výběrové řízení
na jedno pracovní místo strážníka městské
policie.
Předpokládaný termín nástupu: 1. ledna
2019, doba neurčitá.
Místo výkonu práce: město Chodov.
Podrobnosti k výběrovému řízení naleznete na www. mestochodov.cz (záložka
Bezpečnost), v případě potřeby podá další
informace velitel MP Chodov Ladislav Staněk – 352 352 160, 352 352 166, stanek@
mestochodov.cz nebo zástupce velitele MP
Chodov Petr Heth – 352 352 161, 352 352
166, heth@mestochodov.cz.
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Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a
Zastupitelstva města Chodova
Starosta města Chodova podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995/2012 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle
§ 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do Zastupitelstva města Chodova se uskuteční
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00
hodin do 14.00 hodin. V Chodově jsou volební okrsky a jejich sídla vymezeny takto:
Volební okrsky č. 1, 2 a 3 - volební místnost
na adrese:
ZASEDACÍ MÍSTNOST - Městský úřad Chodov, Komenského čp. 1077, tel.: 352 352 316
Volební okrsek č. 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - HORNÍ, HRNČÍŘSKÁ, KRÁTKÁ, NÁDRAŽNÍ, U PORCELÁNKY (170,
230, 849 - 864, 867 – 871, 936, 1171), VANČUROVA, VINTÍŘOVSKÁ a č. ev. 11E .
Volební okrsek č. 2
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - ČS. ODBOJÁŘŮ,
DVOŘÁKOVA, U PORCELÁNKY (169, 266, 1012),
ŠTĚŘÍKOVA LOUKA a ZÁPADNÍ.
Volební okrsek č. 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - BEZRUČOVA,
DUKELSKÝCH HRDINŮ, HAVLÍČKOVA, KARLOVARSKÁ, KOMENSKÉHO, NEJDECKÁ, ROOSEVELTOVA, STAROMĚSTSKÁ a TYRŠOVA.
Volební okrsek č. 4 - volební místnost na adrese:
OBŘADNÍ SÍŇ - Městský úřad Chodov, Komenského čp. 1077, tel.: 352 352 245
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu: v CHODOVĚ - LESNÍ, LUČNÍ,
NERUDOVA, ŠKOLNÍ a TOVÁRNÍ.
Volební okrsky č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10: volební
místnost na adrese:
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO
CHODOV, náměstí ČSM čp. 1022, tel.: 352 352 432
Volební okrsek č. 5:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - 1. MÁJE, HLAVNÍ
(616 – 620), KONEČNÁ, LIPOVÁ, POLNÍ, PŘÍČNÍ,
ŘÍJNOVÁ, VÍTĚZNÁ, ZAHRADNÍ a ŽIŽKOVA.
Volební okrsek č. 6:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - ČAPKOVA,
HUSOVA (86, 87, 91, 93, 94, 195, 234, 596, 788,
981 – 992, 1111, 1115, 1116, 1124, 1127, 1145, 1174),

JIRÁSKOVA (781 – 784), NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA (759
- 766), PODĚBRADOVA (76, 79, 231, 238, 289,
311, 359, 363, 409, 472, 484, 490, 789, 1044, 1045,
1086, 1091, 1114, 1118, 1122, 1137, 1216) a č. ev. 8E,
17E a 25E.
Volební okrsek č. 7:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - BOŽENY
NĚMCOVÉ, BUDOVATELŮ, ČSA, NÁMĚSTÍ ČSM,
OBRÁNCŮ MÍRU, OSADNÍ, ŽELEZNÝ DVŮR
a POD ŽELEZNÝM DVOREM.
Volební okrsek č. 8:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - HUSOVA (146,
739 - 750), JIRÁSKOVA (773 - 780), NÁMĚSTÍ 9.
KVĚTNA (751 - 758) a PODĚBRADOVA (701 -704)
a č. ev. 12E a 15E.
Volební okrsek č. 9:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - HLAVNÍ (650 659) a U KOUPALIŠTĚ.
Volební okrsek č. 10:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - PALACKÉHO, REVOLUČNÍ a SMETANOVA.
Volební okrsek č. 11: volební místnost na adrese:
RESTAURANT „JOKY“, Stará Chodovská čp.
111, tel.: 725 714 658
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - STARÁ CHODOVSKÁ a č. ev. 1E a 14E.
2. Voliči bude umožněno hlasování do Senátu
Parlamentu ČR poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství (platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
3. Hlasovat do Zastupitelstva města Chodova
může volič (tj. občan, který je v den voleb přihlášen v Chodově k trvalému pobytu), který prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky

Zprávy z města

16
platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem, popř. prokáže státní občanství jiného státu (průkazem o povolení k pobytu), jehož občané zapsaní na základě vlastní žádosti do dodatku
stálého seznamu voličů jsou oprávněni volit na
území ČR.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i
ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební
komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
7. V případě konání druhého kola voleb do
Senátu Parlamentu ČR se toto uskuteční dne
12.10.2018 od 14:00 h do 22:00 h a dne 13.10.2018
od 8:00 h do 14:00 h. Pro druhé kolo se hlasovací

lístky neroznášejí, volič je obdrží ve volební místnosti ve dnech konání druhého kola těchto voleb.
V Chodově dne 3. září 2018
	 Patrik Pizinger, v. r.,starosta

Hlasování do přenosné schránky

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

Do klubovny, na hřiště pojď s DDM Bludiště
Nabídka ZÚ pro školní rok 2018/2019

Astronomie (10 – 15 let, úvod do astronomie, sluneční soustava, souhvězdí, kosmonautika…)
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 - elévové (všichni 2008 – 2009 a dívky 2007)
Florbal - dívky (ročníky 2000 – 2012)
Šachy - (od 5 let)
Dívčí klub (od 5. třídy; výtvarné a dekorační práce s různými materiály)
Ochránci přírody - Ještěrky (od 1. třídy; ochrana a poznávání přírody, výlety, exkurze, výjezdy)
Rytmus 1-3 (od 6 do 99 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Anglický jazyk (od 1. třídy; nové i pokračovací kurzy)
Ostatní ZÚ mají naplněnou kapacitu a nábor již neprovádějí. Přihlašovat můžete své děti osobně
v kanceláři DDM Bludiště v provozní době viz ddmchodov.cz.
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Fenomén CHODOS – 3. díl
Od jedné války k druhé – 1918-1945

Vážení čtenáři, přinášíme Vám další díl ze seriálu článků, které se věnují dlouhé a bohaté historii chodovských strojíren, doslova po celém světě známých pod názvem CHODOS CHODOV s.r.o. V dnešním díle
se zastavíme v období, které bylo jedním z nejtěžších v dějinách lidstva vůbec a které je ohraničeno dvěma
válkami, označovanými jako první a druhá válka světová.
Příjemné čtení.
Na konci života zakladatele strojíren Carla
Gasche, o kterém jsme se zmínili v minulém
díle našeho seriálu, se začíná psát zcela nová
etapa jeho fabriky. Celá Evropa poznává hrůzy do té doby nepředstavitelné – na kontinentu zuří světová válka.
Mnoho Gaschových dělníků muselo rukovat na frontu, ale jelikož nebylo jednoduché
nahrazovat kvalitní pracovní síly, získal velice
brzy Carl Gasch pro své dělníky výjimku a ti
až do konce války nemuseli odcházet bojovat. V letech 1914 – 1918 vyráběl závod hlavně
potřeby pro armádu – dělostřelecké granáty
a kovové součásti vybavení.
Poprvé 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 firmu v roce 1918 (letos je tomu
přesně 100 let) svým dětem – synovi Karlovi
a dcerám, kteří přeměnili firmu na akciovou
společnost, kde si ponechali většinový podíl.
Zakladatelův syn, Karel Gasch mladší, přežil svého otce jen o čtyři roky – na jaře 1924
umírá nečekaně na infarkt. Ředitelem továrny se stává jeho švagr Oskar Gerstner (syn
dlouholetého starosty Chodova Josefa Gerstnera), který firmu vede až do doby, kdy jsou
tři synové Karla Gasche schopní firmu převzít.
Oskar Gerstner byl v této době také poručníkem synů Karla Gasche - Wernera (*1908),

Carl Gasch Maschinenfabrik - původní továrna.

Herberta (*1911) a Bruna (*1916) Gaschových.
V době první republiky nebyla situace v pohraničí jednoduchá ani po stránce sociálně
– politické, ani po stránce ekonomické. Hospodářská krize zde zasáhla mnohem silněji
než ve vnitrozemí a většina místních podniků
upadla do dluhů a propustila většinu svých
zaměstnanců. Ne tak závody Karla Gasche
– dělníkům je zde pouze zkrácena pracovní
doba na jeden týden v měsíci, aby si udrželi místo a alespoň nějaký plat. I díky dobře
organizované odborové organizaci a systému
příspěvků krize nezasáhla zaměstnance strojíren s takovou silou jako zbytek města.
Z ran, které chodovským podnikům zasadila hospodářská krize, se však až do začátku
druhé světové války nepodařilo místním továrnám vzpamatovat. Válečná vřava let 1939
– 1945 je pak samostatnou kapitolou, v těžce zkoušené zemi jsou pohraniční Sudety její
nejbolestivější ranou.
Území Chodova navíc nemá klid ani po válce, po které přichází odsun německého obyvatelstva. Když je tedy v roce 1945 obyvatelstvo německého původu nuceně vysídleno, je
třeba přijmout na práci nově příchozí české
dělníky. Ti však nacházejí zastaralé strojní vybavení a továrnu, která se jen stěží dotýká své
předválečné slávy.
Další etapou firmy je pak sloučení s dalšími
chodovskými firmami Panenka-Öhm a Gerstner. Roku 1948 je firma zestátněna.
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Historie

Smolnický zvon mohl skončit
ve sběrně nebo u vojáků

Smolnický zvon v nové zvoničce na Bílé vodě. 

Během letošní Vavřinecké pouti se v odpoledních hodinách na Bílé vodě u smolnického
kříže sešli obyvatelé zaniklých obcí Smolnice
a Nové Chalupy.
První písemná zmínka o dnes už neexistující
Smolnici pochází z roku 1356. Německé jméno vesnice, Pechgrün, je spojováno se sběrem
a zpracováním smůly (německy Pech). Největší
počet obyvatel ve Smolnici byl zaznamenán při
sčítání v roce 1930, kdy zde žilo 749 obyvatel.
Až do roku 1960 byla Smolnice samostatnou
obcí. Poté se stala součástí obce Stará Chodovská
a o čtyři roky později byla připojena k Chodovu.
Tehdy se začal osud vesnice naplňovat. Doly, které potřebovaly úložiště pro gigantické množství
nadložních jílů a zeminy z lomu Jiří, zahájily výkup
smolnických stavení a vesnice se začala pomalu
vylidňovat. Sčítání obyvatel a domů v roce 1970
zaznamenalo již pouze jeden dům a čtyři obyvatele. V místech bývalé Smolnice je dnes rozlehlá
Smolnická výsypka, jež změnila ráz zdejší krajiny
k nepoznání, a po obci zůstala zachována památka v místním názvosloví, kdy se i dnes v hovoru

|Foto: Karel Dundr

Chodováků „Smolnický kopec“ objevuje
Smolnice i sousedící obce Stará Chodovská
a Nové Chalupy dnes leží pohřbené více než sto
metrů pod povrchem Smolnické výsypky. Jejich
obyvatelům nezbylo nic. Nemohou dnes ani navštívit místo, kde jejich obce stály, nemají žádnou
hmatatelnou památku. Jen pár fotografií a vzpomínek.
Teprve v loňském roce se po delším pátrání
podařilo najít původní zvon ze smolnické kapličky. A tak se zvon opět vrátil zpátky, aby svým
zvoněním připomněl zaniklé obce a všechny jejich živé i zemřelé obyvatele. Jako to dělal těch
dlouhých sto padesát let, kdy visel ve Smolnici.
K tomu účelu byla vedle smolnického kříže zřízena zvonička, která bude zaniklé obce připomínat.
Po slavnostním setkání byl zvonek opět snesen,
neboť má velkou historickou hodnotu a jeho zničení nebo ztráta by byly nenahraditelné. V současné době se ale připravuje výroba jeho kopie,
která pak na zvonici bude osazena trvale.
Smolnický zvon byl odlitý v Chebu v roce 1827,
což dokládá nápis na jeho plášti, který zní „Ge-

Historie
gossen in Eger 1827“. Nápis je rozdělen reliéfem
světce, kterým je pravděpodobně svatý Václav,
patron českých zemí. Zvonek visel od svého odlití
až do roku 1968 v kapličce v obci Smolnice, odkud jej odvezl pan Jiří Troup, syn tehdejšího ředitele chodovské základní školy. Cenný zvon tak
zachránil před jistým zničením. Pan Troup celou
událost popsal takto:
„Do přízemí domu, ve kterém jsem v Chodově bydlel (Fučíkova 538, nyní Staroměstská ulice),
se v druhé polovině šedesátých let při vysidlování
vesnice Smolnice přistěhoval pan Krieger. Byl to
starší pán, částečně invalidní důchodce. Brzy jsme
k sobě měli blízko a já jsem si s ním často povídal.
Na podzim roku 1968 mě požádal, jestli bych
mu nepřivezl ze Smolnice brusný kámen - takový, který byl zčásti ponořen ve vodě v dřevěném
korýtku a daly se na něm brousit dláta a nože.
Říkal, že jich tam muselo hodně zůstat a že ho
snad u nějaké chalupy najdu.
Dal mi na něj velký proutěný koš a já jsem pro
něj jel na kole do Smolnice. Když jsem tam dorazil, viděl jsem, že po prázdných chalupách chodí sovětští vojáci pod dozorem svého důstojníka
a vybírají si, co potřebují. Nejspíš to byli ti, kteří
měli tábor mezi Mírovou a Počerny. Měli samopaly a nechtěl jsem se s nimi vůbec potkat.
Zajel jsem proto dál až ke statku, u kterého byla
kaplička, a tam jsem uviděl zvon. Napadlo mě, že
bych ho měl odvézt a zachránit ho před zničením.
Buď než ho dá někdo do sběrny, nebo než ho
vezmou ti vojáci.
ěděl jsem, jak se nakládá s církevními památkami v příhraničí. Věděl jsem, že vesnice Smolnice
již brzy nebude existovat, že tam bude odkaliště
a výsypka. Vzal jsem tedy zvon do svého proutěného koše, přikryl ho větvemi, zavěsil jsem ho na
řídítka kola a pěšky jsem s ním došel do Chodova.
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byl spojen už jen v tom dobrém.“
Nová zvonička má i další symbolický rozměr.
Podle nejstarší chodovské pověsti totiž právě na
Smolnickém kopci před tisíci roky stál poustevnický domek a zvonice mnicha Vavřince.
Pověst nám říká, že mnich Vavřinec svým zvoněním jednou v noci upozornil spící Chodov
v údolí na blížící se nepřátelská vojska a zachránil
tak obec i její obyvatele. Ti se pak z vděčnosti nechali od Vavřince pokřtít a postavili kostel, který
po něm pojmenovali.
Takže až půjdete na Bílou vodu, zastavte se
u zvonice a vzpomeňte si. Nejen na mnicha
Vavřince, ale hlavně na obce, které byly stovky let
důležitou součástí našeho regionu a nenávratně
zmizely.
Dokud si na ně ale budeme pamatovat a budeme si je připomínat, tak alespoň symbolicky
budou Smolnice, Nové Chalupy i Stará Chodovská pořád součástí našeho města.

Miloš Bělohlávek, městský historik

Zvonička připomíná zaniklé obce

Je to zvláštní, ale mám dojem, jako by mě pro
ten zvon poslal pan Krieger. Myslím si, že se ani
moc nezlobil, že jsem mu žádný brusný kámen ze
Smolnice nakonec nepřivezl.
Když jsem se od pana Miloše Bělohlávka dozvěděl, že se lidé ze Smolnice pravidelně scházejí a že z jejich obce zbyla jen jediná hmotná
památka - kamenný podstavec ke kříži, byl jsem
opravdu šťasten, že jim mohu po tolika letech dát
ten zvon zpět, aby jim svým hlasem přinesl vzpomínky na chvíle, kdy ve Smolnici žili.
Ten zvon z roku 1827 přečkal obě světové války, rekvizice a byl s lidmi ze Smolnice nerozlučně
spojen v dobrém i zlém. Moc si přeji, aby s nimi

Kaplička se zvonicí, kde původně visel zachráněný
smolnický zvon. 
|Foto: archiv Miloše Bělohlávka
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25.-26. 10. (čt-pá) 19.30 ha, 28. 10. (ne) 19.30 h

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

27.-28. 10. (so-ne) 17 h
Přístupné. Vstupné 120 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

4. 10. (čt) 17 h, 6.-7. 10. (so-ne) 19.30 h, 12. 10. (pá) 17 h

Toman /145/

Premiéra / Historické drama / ČR, SR

Historické drama o rozporuplné osobě vedoucího odboru zahraniční rozvědky Zdeňka Tomana,
který významně ovlivnil politický vývoj v Československu v letech 1945 až 1948 a s jehož velkým
přispěním se chopila politickým pučem moci komunistická strana.

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

12. 10. (pá) 19.30 h, 13. 10. (so) 17 h

Spolu to dáme /106/
Premiéra / Komedie / Německo

Konec flákání, konec utrácení, konec toho být naprostý budižkničemu. Lenny se musí začít starat o
patnáctiletého Davida s těžce nemocným srdcem, kterému podle lékařů zbývá pár měsíců života.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

18.-19. 10. (čt-pá) 19.30 h, 21. 10. (ne) 17 h, 22. 10. (po) 19.30 h

Mars /84/

Premiéra / Komedie / ČR

Marťanskou vědeckou stanici udržuje v nouzovém režimu zastaralý robot Bot, ponechaný
kdysi na Marsu svému osudu. Místo náhradních dílů přiletí čeští turisté, kteří se na Marsu
chtějí oženit. Robot přežil pět velkých prachových bouří, četl jen komiks o indiánech
a několikrát ho trefil blesk. Už nechce být sám. Přístupné. Vstupné 115 Kč
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Kino Malá scéna Chodov
1. 10. (po) 19.30 h
Meg: Monstrum z hlubin 3D /113/

Akční sci-fi thriller / USA

Hlubinná ponorka, která prováděla průzkum v rámci mezinárodního podmořského programu, byla napadena obrovským tvorem, který byl dosud považován za vyhynulý.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
2. 10. (út) 10 h - dopolední kino
Jak napálit banku

Komedie / Německo
Česky mluveno, přístupné. Vstupné 50 Kč
2. 10. (út) 19.30 h
Sestra /96/

Mysteriózní horor / USA

Zlovolná síla se vrací v podobě démonické řádové sestry,
která terorizovala v hororu V zajetí démonů 2.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
3. 10. (st) 19.30 h
Predátor: Evoluce 3D /101/

Akční sci-fi / USA

Teď se Predátoři, jedni z největších lovců celého vesmíru,
opět vrací na naši planetu. Jsou však mnohem silnější a
chytřejší než kdykoliv předtím. Lov a zabíjení jsou pro ně
stále největší zábavou.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 150 Kč
4. 10. (čt) 17 h, 6.-7. 10. (so-ne) 19.30 h
Toman /145/

Premiéra / Historické drama / ČR, SR

Historické drama o rozporuplné osobě vedoucího odboru zahraniční rozvědky Zdeňka Tomana, který významně
ovlivnil politický vývoj v Československu v letech 1945 až
1948 a s jehož velkým přispěním se chopila politickým pučem moci komunistická strana.

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
4.-5. 10. (čt-pá) 19.30 h
Venom 3D /105/

Premiéra / Akční sci-fi horor / USA

V hlavní roli smrtonosného Venoma se představí na Oscara® nominovaný Tom Hardy.

Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 150/130 Kč
5. 10. (pá) 17 h
Důvěrný nepřítel /108/

Thriller / ČR

Spolu se svojí čerstvou manželkou a ambiciózní sochařkou
Zuzanou se Andrej nastěhuje do prototypu tzv. inteligentního 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 115 Kč
6. 10. (so) 15 h
Yeti: Ledové dobrodružství /96/

Anim. rodinná komedie / USA

Animovaný film, ve kterém je Yeti přesvědčen, že záhadné
bytosti známé jako „pidinožky“ opravdu existují. Úsměvná
zápletka pobaví celou rodinu.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

6. 10. (so) 17 h
Po čem muži touží /95/

Komedie / ČR

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
7. 10. (ne) 15 h
Příběh koček /90/

Animovaná komedie / Čína

Jsou především líné a všechno mají na háku, ale i kočky
mají velká srdce, mají své legendy a dny, kdy zažívají neuvěřitelně věci.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
7. 10. (ne) 17 h
Malá čarodějnice /103/

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 vymlouvá, ale malá čarodějnice ho neposlouchá…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč
8. 10. (po) 19.30 h
Venom 3D /105/

Premiéra / Akční sci-fi horor / USA
Přístupné od 12, česky ml. Vstupné 150/130 Kč
9. 10. (út) 19.30 h
Po čem muži touží /95/

Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč
10. 10. (st) 19.30 h
Důvěrný nepřítel /108/

Thriller / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
11. 10. (čt) 19 h
DIVADLO
12. 10. (pá) 17 h
Toman /145/

Premiéra / Historické drama / ČR, SR
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
12. 10. (pá) 19.30 h, 13. 10. (so) 17 h
Spolu to dáme /106/

Premiéra / Komedie / Německo

Konec flákání, konec utrácení, konec toho být naprostý
budižkničemu. Lenny se musí začít starat o patnáctiletého
Davida s těžce nemocným srdcem, kterému podle lékařů
zbývá pár měsíců života.

Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 125 Kč
13.-14. 10. (so-ne) 15 h
Vilík: Rychle a vesele

Premiéra / Animovaný / Malajsie

Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát králem silnic
ve svém rodném městě Gasket City. Navíc je „až po duši“
zamilovaný do modelky Belly.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
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13. 10. (so) 19.30 h a 14. 10. (ne) 17 h
Odborný dohled nad výkladem snu /78/

20.-21. 10. (so-ne) 19.30 h
Halloween /109/

Tři staří kamarádi – Muzikant, Zloděj a Cirkusák, bývalí spoluvězni z bolševického kriminálu, spolu po ovdovění žijí v
domě na česko-německém pomezí. Přivedla je sem potřeba vypořádat se s někým, kdo jim v minulosti ublížil. Jenže
oním člověkem, bývalým estébákem, je současný hospodský, a tak pánové nemají kam chodit na točené pivo…

Jamie Lee Curtis se jako Laurie Strodeová vrací na poslední střet
s Michaelem Myersem, který ji marně pronásledoval během
Halloweenu už před 40 lety. Tenkrát Laurie šílenému vraždění
této maskované postavy ještě unikla. Dokáže to i nyní?

Premiéra / Komedie / ČR

Přístupné od 15 let. Vstupné 125 Kč
14.-15. 10. (ne-po) 19.30 h
Beze stop /119/

Premiéra / Drama / USA

Premiéra / Horor / USA

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
22. 10. (po) 19.30 h
Mars /84/

Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 115 Kč

Patnáctiletá Tom žije se svým otcem v lese na okraji Portlandu. Dobrovolná izolace od tzv. normální společnosti jim
umožňuje vytvořit si realitu čistých, civilizací nezkažených
prostých radostí. Jednoho dne však o sobě okolní svět dává
vědět a konfrontace je nevyhnutelná.

23. 10. (út) 19.30 h
Halloween /109/

16. 10. (út) 10 h - dopolední kino
Teambuilding

Premiéra / Akční sci-fi horor / USA
Přístupné od 12, česky ml. Vstupné 150/130 Kč

Přístupné, titulky. Vstupné 125 Kč
Vstupné 50 Kč

16. 10. (út) 19.30 h
Sestra /96/

Mysteriózní horor / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
17. 10. (st) 19.30 h, 18. 10. (čt) 17 h
Predátor: Evoluce 3D /101/

Akční sci-fi / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč
18.-19. 10. (čt-pá) 19.30 h, 21. 10. (ne) 17 h
Mars /84/

Premiéra / Komedie / ČR

Marťanskou vědeckou stanici udržuje v nouzovém režimu zastaralý robot Bot, ponechaný kdysi na Marsu svému
osudu. Místo náhradních dílů přiletí čeští turisté, kteří se na
Marsu chtějí oženit. Robot přežil pět velkých prachových
bouří, četl jen komiks o indiánech a několikrát ho trefil
blesk. Už nechce být sám. Může umělá inteligence žárlit?

Přístupné. Vstupné 115 Kč
19.-20. 10. (pá-so) 17 h
Čarodějovy hodiny /105/

Premiéra / Mysteriózní, rodinný / USA

Osiřelý mladík je poslán ke strýčkovi. Brzy pochopí, že strýček je čarodějem, a ocitá se ve světě kouzel. V něm se ale
pohybují i představitelé zlých sil. Jako kouzelník, který vyrobil
hodiny odtikávající čas do apokalypsy. A ty je nutné včas najít!

Přístupné, český dabing. Vstupné 110 Kč
20.-21. 10. (so-ne) 15 h
Princezna a dráček /75/

Premiéra / Animovaná pohádka / Rusko

Když se princezna Barborka toulá tajnými komnatami hradu, nalezne magickou knihu. Ta ji přenese do říše zázraků
plné nových dobrodružství a zvláštních stvoření. Barborka
se spřátelí s roztomilým dráčkem, se kterým se vydá najít kouzelné zrcadlo. Právě to ji může spojit s její dávno
ztracenou maminkou, která princeznu i krále kdysi opustila.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130/110 Kč

Premiéra / Horor / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
24. 10. (st) 19.30 h
Venom 3D /105/

25. 10. (čt) 17 h
Po čem muži touží /95/

Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč
25.-26. 10. (čt-pá) 19.30 h, 28. 10. (ne) 19:30 h
Johnny English znovu zasahuje /88/

Premiéra / Akční dobr. komedie / USA, VB

Třetí díl komediální série v hlavní roli s Rowanem Atkinsonem, který se i tentokrát stává agentem, jemuž se prostě
nedaří. Příběh odstartuje kybernetický útok, který odhalí
identitu všech tajných britských agentů. Jedinou dosud
neodhalenou nadějí zůstává Johnny English, kterého bude
ovšem nutné nejprve povolat ze zaslouženého odpočinku.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
26. 10. (pá) 17 h
Malá čarodějnice /103/

Pohádka / Německo
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč
27. 10. (so) 15 h
Kubík hrdina /83/

Animovaný rodinný / Island, Belgie

Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit
se létat a migrovat se svou rodinou do teplých krajin. S pomocí několika kamarádů je schopen přežít ve světě plném
nepřátel, a nakonec je i oslavován jako hrdina.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné100 Kč
27.-28. 10. (so-ne) 17 h
Když draka bolí hlava

Premiéra / Pohádka / ČR, SR

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v
kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník, dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když
se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví
na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava
mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý
příběh o vzniku království Draka, velké lásce princezny
Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi,
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o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o tajemství Pomněnkové
louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá Vás,
kdy draci tančí hip hop, jak se slaví Vánoce v dračí jeskyni,
jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně
proč draka bolí hlava?

Přístupné. Vstupné 120 Kč

27. 10. (so) 19.30 h
Nebezpečná laskavost /117/
Premiéra / Krimi thriller / USA

Stephanie (Anna Kendrick), matka a blogerka, se snaží
odhalit pravdu o náhlém zmizení své nejlepší přítelkyně
Emily (Blake Lively) z jejich městečka. Do napínavé hry plné
nečekaných zvratů, tajemství, odhalení, černého humoru,
vztahů, lásky, zrady, oddanosti, vraždy a odplaty se zaplete
i Emilyin manžel Sean. Nebezpečný koktejl ve stylu filmů
Dívka ve vlaku a Zmizelá Vám namíchá režisér Paul Feig.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
28. 10. (ne) 15 h
Yeti: Ledové dobrodružství /96/

TV Studio Chodov
2. 10. (út) až 5. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

SVĚTÁCI – I. ČÁST

Záznam divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

9. 10. (út) až 12. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

ROCKPARÁDA

29. 10. (po) 19.30 h
Nebezpečná laskavost /117/

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD

Premiéra / Krimi thriller / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

16. 10. (út) až 19. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

30.-31. 10. (út-st) 19.30 h
Zlý časy v El Royale /140/

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Premiéra / Thriller / USA

Sedm divných cizinců, každý s vlastním tajemstvím, se setkává v hotelu El Royale, který má vlastní temnou minulost.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

KASS Chodov
2. 10. (út) 10-17 h
Prodej společenských obleků Volansky
společenský sál
5. 10. (pá) 14-22 h a 6. 10. (so) 8-14 h
Komunální volby a volby do Senátu
společenský sál KASS Chodov
9. 10. (út) 17 h
Ples seniorů města Chodova
společenský sál KASS Chodov
11. 10. čtvrtek 19:00 h
Divadelní představení „Zamilovaný sukničkář“
kino Malá scéna
19. 10. (pá) 9-14 h
VÝKUP ZLATA
předsálí kina
27. 10. (so) 9 h
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál
28. 10. (ne) 16 h
Pietní akt
městský park

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

Souhrn událostí za 1. polovinu října (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

SVĚTÁCI – II. ČÁST

Záznam divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

23. 10. (út) až 26. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

BYT NA INZERÁT – I. ČÁST

Záznam divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

30. 10. (út) až 2. 11. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za 2. polovinu října (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

BYT NA INZERÁT – II. ČÁST

Záznam divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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DDM Bludiště Chodov
15.-16. 10. (po-út) 10-17 h
Burza

Spolek při DDM Bludiště Chodov opět pořádá burzu zimního
dětského oblečení, obuvi, hraček a sportovního vybavení. Ve
středu 17. 10. výdej + vyúčtování 10-16 h. Přijímáme pouze čisté
a zachovalé zboží. Přijďte se včas (nejlépe hned zítra) domluvit
do kanceláře DDM. Za 100 Kč vratné zálohy Vám přidělíme
kód, lepíky a arch k zapsání vašeho zboží a Vy si doma vše v
klidu můžete připravit. Ve dnech od 8.–11. 10. už jen přinesete
označené, oceněné oděvy i se seznamem.

2. 11. (pá) 17 h
Lampiony pro dušičky

Informační servis

Městská knihovna Chodov
1. 10. -30. 11.
Vyhlášení sbírky drobností na „Veselou vánoční nadílku“.
1.-7. 10.
Týden knihoven

Amnestie na upomínky. Registrace na rok zdarma.

1.-5. 10.
Miniškolení na PC

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

Pořádáme za podpory města Chodov a Karlovarského kraje v rámci seriálu Sdružujme se proti nudě.
Půjdeme terénem (možná blátivým) lampiónovým průvodem na ŠAK, kde chystáme krátký program skupin Discordia Junior a Fireshow ERERE TAKU POI. Nebe na závěr rozzáří malý ohňostroj. Sraz v 16.45 h u Nautilusu.

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

O zábavu vašeho dítěte od 7 let věku bude postaráno pedagogy volného času po-čt od 8 do 16 h, v pá do 14 h 1. 7.
(8. 7.)
Hry, tvoření a sportování v DDM, Bílá voda, 2. 7. (9. 7.) Koupání ve Františkových Lázních. 3. 7. (10. 7.) Koupání Chomutov. 4.7. (11.7.) Lanové centrum Linhart, obora. 5. 7. (12. 7.)
Minigolf, hry a koupání na Bílé vodě.
Cena: 1 200 Kč. V ceně: 2x oběd v restauraci (polévka, hlavní
chod, nápoj), materiál, pomůcky, veškerá doprava, vstupy,
pronájem sportovišť, odměny do soutěží, pedagogický doprovod.
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.
Informace: 352 352 281. Změna programu vyhrazena.

Zveme Vás na výlet do fascinujícího světa objektů tisíckrát
menších, než je tloušťka lidského vlasu.

1. a 2. Příměstský tábor - léto 2019

Městská galerie v DDM Bludiště

Výstava „Barevný svět stužek“
Výstavní dny: úterý a čtvrtek 9–12 a 14–17 h
Výstava potrvá do 4. 10. 2018
Výstavní dny: úterý a čtvrtek 9–12 a 14–17 h
23. a 30. 10. (pá), 25. 10. a 1. 11. (ne) 9-12 a 14-17 h
Výstava známek

Přijďte si osvěžit své vzpomínky i znalosti z dějepisu neobvyklým, ale opravdu zajímavým způsobem!

ZUŠ Chodov
10. 10. (st) 18 h
Taková jsem já

Zahajovací pořad
44. koncertní sezóny KPH
při ZUŠ.
Zábavná talk show
hudebního divadla
Hnedle vedle.
Účinkují:
Hanka Křížková - herečka,
zpěvačka
Tomáš Barták moderátor

koncertní sál

V čítárně knihovny bude opět připraven velký výběr knih
různých žánrů.

1. 10. (po) 18 h
Science Café. Dr. Jan Havlík.
2. 10. (út) 10 h
Lumpík

Program pro děti od 1 do 18 měsíců.

3. 10. (st) 18 h
Listování

Kluk z kostek (Keith Stuart)

4. 10. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky

Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

4. 10. (čt) 17 h
Amelancha

Písničky s nádechem tajemna k zamyšlení i jen tak k poslouchání.

18. 10. (čt) 18 h
Křest knihy Mario Hanáčka „CESTA DO HLAVY“

Malé poetické příběhy, burleska a svět okolo nás na bodáku bodláku.

24. 10. (st) 11 h
Spisovatelé do knihoven

Irena Dousková (prozaička nar. 1964). Největší oblibě u čtenářů se těší její druhá próza, román Hrdý Budžes (1998). V
roce 2018 jí vyšla poslední novela Rakvičky.

24. 10. (st) 18 h
Jan Nedvěd. Neskloníme hlavy.
Rok 1968 v Karlových Varech.

25. 10. (čt) 18 h
Jazz v podkroví

Podvečer bude věnován osobnostem českého jazzu, které
svoje narozeniny slaví (či slavily) v říjnu: Jiří Suchý, Karel Hála,
Luboš „Bob“ Zajíček. Karel Vlach, Lubomír Novosad, Ondřej
Havelka, Luděk Hulan, Standa Chmelík i Jana Koubková.

29. 10. (po) 17 h
Jarmila Mandžuková

Pro zdraví a dobrou náladu. Populárně naučná přednáška.

27

Informační servis
pondělí od 16 do 17 h
Herní klub

Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách.
1. 10. Čelovka, 8. 10. Pexeso, 15. 10. Město, jméno, zvíře, věc
22. 10. Zlaté Česko, 29. 10. Přines si svou knihu

středa od 15 do 17 h
Výtvarná dílnička

Evangelický kostel
12. 10. (pá) 18 h
Sefardské písně

Písně a romance sefardských Židů v úpravě pro kytaru,
flétnu a violoncello v podání Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové.

Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno
pro děti i dospělé.
3. 10. Zvířátkové zápichy, 10. 10. Halloweenské dekorace,
17. 10. Halloweenské masky, 24. 10. Chlupatí pavouci

28. 10. (ne) 15 h
Přednáška „Masaryk“

čtvrtek od 17 do 18 h
Pohádkohraní

28. 10. (ne)
16.30 h Violový koncert

Čtení pro děti i rodiče. Akce probíhá v rámci projektu Celé
Česko čte dětem.
4. 10. Jak zvířátka pekla koláče, 11. 10. Červená karkulka,
18. 10. Strašidelné pohádky, 25. 10. Gerda
Městská knihovna Chodov po celý rok nabízí službu nejen
pro seniory:
Základy obsluhy počítače, nebo přímo vašeho notebooku
a zasvětíme vás do tajů internetu. Zájemci se mohou hlásit v knihovně osobně, nebo na tel.č: 352 352 255 u paní
Urbanové.

TIPY KNIHKUPECTVÍ

V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17.
Patrik Hartl - Nejlepší víkend
Na silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají
zásadní novoroční předsevzetí. Žádný z nich ale nikomu
neřekne, jaké je to jeho. Všichni touží změnit svůj život a
doufají, že se jim to během nového roku podaří. Mohlo
by, protože času na to budou mít dost. Kromě ranních a
večerních hodin pracovních dnů mají k dispozici padesát
dva víkendů, deset státních svátků a čtyři týdny dovolené.
To je dohromady šest tisíc sedm set šedesát hodin volna,
během kterých se dá změnit téměř cokoli…
Žofie Kanyzová - Lunární kalendář Krásné paní 2019
Lunární kalendář Krásné paní nabízí praktické rady pro každodenní život vztahující se k podobě a pohybu Měsíce ve
zvěrokruhu i užitečný přehled dění na obloze roku 2019. Letošní téma je naše tradiční motto: krásná na těle i na duchu.
Najdete zde jídelníček na šťastnou linii, návod na půsty nebo
jak pečovat o tělo i ducha.

Galerie u Vavřince

12. 9. (st) 17 h
Výstava „Ještě jednou z Chodova do Chodova“
Výstavní dny: úterý a čtvrtek 14–17 h, neděle 13-17 h
Výstava potrvá do 15. 11. 2018

Ostatní akce

Přednáška Martina T. Zikmunda u příležitosti 100 let vzniku ČSR.

fara evangelického kostela

Eva Mokrá – viola a Tetiana Tishchenko-varhany

18 h Netřísk - koncert

Bohoslužby

Pravidelné bohoslužby v římskokatolické farnosti
Neděle v 9.00 v kostele sv. Vavřince
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.

Sport
3. 10. (st) sraz 8.30 vlakové nádraží
Vycházka turistů

Cheb – Loreta - Starý Hrozňatov, délka trasy 12 km

6.-7. 10. (so-ne) 9 h
Stolní tenis - Krajské bodovací turnaje mládeže

sobota – dorost, neděle - mladší žactvo
TJ Batesta Chodov, tělocvična ZŠ J. A. Komenského, ul.
Smetanova 738

10. 10. (st) sraz 10 h autobusové nádraží
Vycházka turistů
Okolím Chodova, délka trasy 10 km

14.10. (ne) 10 h
Běh Smolnickým kopcem

27.ročník, přespolní běh určený pro všechny věkové kategorie. Prezentace do 9.30 h na atletickém stadionu ŠAK

17.10. (st) sraz 9 h vlakové nádraží
Vycházka turistů
Nejdek – Křížová cesta, délka trasy 12 km

21. 10. (ne) 10 a 14 h
Volejbal - První liga juniorek

soupeř VK Šanov Teplice, BVC Chodov

27. 10. (so) 8-16 h
Výstava drůbeže, králíků, holubů a exotického ptactva

27.-28. 10. (so-ne) 10 a 14 h

28. 10. (ne) 18 h
Lampionový průvod

31. 10. (st) sraz 10.30 autobusové nádraží
Vycházka turistů

Pořádá ČSCH ZO Chodov v areálu v Nádražní 881

Pořádá středisko Junák Jestřáb Chodov. Sraz u ZŠ v Husově ul.

sobota - Extraliga kadetek – soupeř SG Brno
neděle - První liga juniorek – soupeř VK Kralupy
BVC Chodov

Děpoltovice - Lužec, délka trasy 12 - 15 km

28

Sport

Z Chodova do plzeňské Slavie

Florbal

Od nové sezóny 2018/2019 dvě hráčky florbalového týmu TJ Plamen Chodov dívky, Lucie
Červenková a Klára Vaňková, přestupují do týmu
FBŠ Slavie Plzeň.
Lucka a Klárka od počátku reprezentovaly náš
tým plameňaček na celorepublikových florbalových turnajích za Karlovarsko, Plzeňský kraj.
Nesmíme zapomenout ani na reprezentaci na 3.
největším florbalovém turnaji světa ve švédském
Falunu.
Oběma hráčkám patří velké poděkování za
to, že reprezentovaly nejen náš tým, ale i město
Chodov, odkud dívky pocházejí. Pavel Dawidko

10.05
10.15
10.20
10.30
10.40
10.50
11.00
11.10
11.20
11.35
11.45

100 m
minižačky (2013 a mladší)
480 m nejmladší předžáci (2012-2011)
480 m nejmladší předžákyně (2012-2011)
920 m mladší předžáci (2010– 2009)
920 m mladší předžákyně (2010– 2009)
920 m starší předžáci (2008–2007)
920 m starší předžákyně (2008– 2007)
1100 m mladší žákyně (2006–2005)
1100 m mladší žáci (2006–2005)
1100 m starší žákyně (2004–2003)
1800 m starší žáci (2004–2003)
1800 m dorostenky (2002– 2001)
12.05 3500 m dorostenci (2002–2001)
3500 m juniorky ( 2000 – 1999 )
3500 m ženy (1998–1984)
3500 m veteránky (1983 a starší)
12.40 5200 m junioři (2000–1999)
5200 m muži (1998–1979)
5200 m veteráni I (1978–1969)
5200 m veteráni II (1968-1959)
		
a veteráni III (1958 a starší)
Startovné: žactvo 50 Kč (na místě 70 Kč), ostatní
80 Kč (na místě 100 Kč). Neplatí: žactvo chodovských škol, ZŠ ve Vintířově, členové ŠAK Chodov.
Přihlášky a propozice na stránkách:
www.mz-sport.cz/smolnice.html
Bližší informace: ředitel závodu Miloslav Zítka,
tel. 773 778 396
Miloš Volek

Tenis
Dětský tenisový turnaj

Dne 23. 6. se konal v Chodově dětský tenisový turnaj. Počasí tenisu moc nepřálo, ale i tak
děti odehrály kvalitní turnaj a předvedly výborný
tenis. V kategorii Babytenis vyhrál Davídek Psota, který porazil ve finále Aničku Michalikovou.
V kategorii Minitenis vyhrál Michal Petrů, který
porazil Lucii Hajdukovou. Děkujeme dětem za
předvedené výkony a přejeme mnoho dalších
tenisových úspěchů. 
Milan Hajduk

Běh Smolnickým kopcem

Atletika

Školní atletický klub Chodov zve všechny zájemce a fanoušky vytrvalostního běhu na již 27.
ročník Běhu Smolnickým kopcem.
Ten proběhne v neděli 14. 10. na tradičních tratích, pro všechny věkové kategorie od předškoláčků až po veterány a veteránky.
Časový pořad
10.00 100 m
minižáci (2013 a mladší)
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Úspěšná Petra Mihoková

Talentovaná tenistka Petra Mihoková (13 let),
hrající za 1. ČLTK Praha Štvanice, opět úspěšná!
Během letních prázdnin nezahálela a vybojovala 2. místo a následně 3. místo ve čtyřhře na
TENNIS EUROPE JUNIOR do 16 let. Svoji formu
poté prokázala na nejvyšším republikovém turnaji kategorie A, kde získala ve starších žákyních
bronzovou medaili. Péťo, gratulujeme.

Edita Hubená

Šachy
Vašek s Míšou zlatí

Mládežnický turnaj v Novém Sedle odstartoval
1.9.2018 novou šachovou sezónu. Mezi staršími
žáky zvítězil Vašek Vojíř, silným finišem si došel
pro „bramboru“ Kuba Červenka. Mezi mladšími
žáky suverénně zvítězil Míša Pech a bronzovou
medaili pro Chodov přidal benjamínek Aleš Zrůst.
Nás těší, že se Vašek s Kubou během prázdnin
zúčastnili dvou týdenních turnajů v Klatovech a
Kadani, kde sbírali cenné zkušenosti a nakonec
i „elo“ bodíky.

buda, jejímž členem je i chodovský Champions
team, tvz. startovní soustředění nejen pro členské
oddíly asociace, ale pro zájemce z jiných spolků
se zaměřením na karate. To letošní proběhlo ve
Stříbrné a zúčastnily se oddíly ze tří států, Česko,
Slovensko a Anglie, dohromady okolo 100 cvičících. Letošní se konalo v duchu hry „pevnost
Boyard“. Účastníci byli rozděleni do 5 družstev a
v tomto duchu mezi sebou soutěžili v době mezi
jednotlivými tréninky.
Hlavní však byla příprava na podzimní soutěže, které pro nás začínají na začátku října účastí
na MS SKDUN v Moldávii.
V závěru soustředění proběhly zkoušky na
vyšší technické stupně a zkoušky na mistrovské
stupně 1 dan. 
Jiří Nosál, předseda

Fotbal
Výsledky
MČR v rapidu

O víkendu 8.-9.9.2018 se konalo na Vysočině
MČR v rapid šachu mládeže. Již samotný postup
mezi republikovou špičku byl pro naše hráče
úspěchem. V kategorii H10 nás reprezentoval
Michal Pech, v kategorii H14 Jiří Ulč. Kluci v devítikolovém turnaji bojovali, horní patra jim však
zatím byla zapovězena. Míša skončil 39. a Jirka
40., což odpovídá jejich aktuálnímu ratingu.

Marcel Vlasák

Bojové sporty
Champions team na mezinárodním
soustředění

Stalo se již tradicí, že v závěru prázdnin pořádá Česká asociace okinawského karate a ko-

V druhé polovině srpna a v září se naplno roztočil fotbalový kolotoč a zde jsou první výsledky
mužských týmů v této sezóně.
Muži „A“:
Spartak Chodov A:Žlutice 1:1 PK (5:4)
Spartak Chodov A:Nová Role 5:0
FC Cheb:Spartak Chodov A 4:5
Spartak Chodov A:Hvězda Cheb 1:5
Františkovy Lázně:Spartak Chodov A 5:0
Muži „B“:
Spartak Chodov B:Bochov 0:2
Spartak Chodov B:Lipová 3:0
Skalná:Spartak Chodov B 1:5
Spartak Chodov B:Pila 2:1
Chyše:Spartak Chodov B 4:1

Říjnové domácí zápasy

Muži „A“:
6. 10. so 16 h Spartak Chodov A:Nejdek
20. 10. so 15.30 h Spartak Chodov A:Nové Sedlo
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Muži „B“:
7. 10. ne 15 h Spartak Chodov B:Hranice
21. 10. ne 15 h Spartak Chodov B:Jáchymov
Dorost:
6. 10. so 10.30 h Spartak Chodov:Sedlec
20. 10. so 10.30 h Spartak Chodov:Plesná / Aš
Starší žáci:
14. 10. ne 10.30 h Spartak Chodov:Horní Slavkov
28. 10. ne 10.30 h Spartak Chodov:Královské Poříčí
Mladší žáci:
5. 10. pá 17 h Spartak Chodov:Dolní Žandov
16. 10. út 16.30 h Spartak Chodov:Lomnice / Krajková
19. 10. pá 16.30 h Spartak Chodov:Habartov
Starší přípravka:
1. 10. po 16.30 h Spartak Chodov:Královské Poříčí
12. 10. pá 16.30 h Spartak Chodov:Horní Slavkov

Sport / Placená inzerce
26. 10. pátek 16.30 h Spartak Chodov:Vintířov
Mladší přípravka:
12. 10. pá 16.30 h Spartak Chodov:Horní Slavkov
26. 10. pá 16.30 h Spartak Chodov:Královské Poříčí
Rozpisy na celý podzim a výsledky všech odehraných utkání najdete na stránkách: https://
spartak-chodov.webnode.cz/

Petr Karbulka

Uzávěrka

listopadového čísla
15. října 2018
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Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

www.home-pcservis.cz
Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…
Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme
Prodej nových PC
Kamerové systémy
Otevírací doba je
každý všední den:
8:00-17:30
tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411

Autoservis Šimek
Připravte svůj vůz na zimu

Husova 101, Chodov

Kompletní pneuservis

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel
Montáž tažných zařízení SCV - český výrobce
Příprava vozu na STK
Kompletní servis klimatizace
Přestavby vozu na LPG
Přestavby vozu na E85
Montáže mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT

jsme nositelem certifikátu

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

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

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

Placená inzerce
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ČIŠTĚNÍ ČALOU
NĚNÉHO
NÁBYTKU A KO
BERCŮ
Čistím strojem Karcher na mokro.
Před návštěvou není třeba nic vyklízet.
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.

Havlík Petr.
Tel. 602840723

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov
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1. 1.
Tureček
Tureček
Jiří,
Jiří,
46,46,
zaměstnanec
zaměstnanec
2. 2.
Vodák
Vodák
Zdeněk,
Zdeněk,
46,46,
stavební
stavební
technik
technik
3. 3.
Randa
Randa
Tomáš,
Tomáš,
38,38,
OSVČ
OSVČ
4. 4.
Javůrek
Javůrek
Štěpán
Štěpán
, 31,
, 31,
vedoucí
vedoucí
personálního
personálního
odboru
odboru
5. 5.
Jírovec
Jírovec
Karel
Karel
Mgr.,
Mgr.,
55,55,
středoškolský
středoškolský
učitel
učitel
6. 6.
Kvardová
Kvardová
Kateřina
Kateřina
Mgr.,
Mgr.,
34,34,
mateřská
mateřská
dovolená
dovolená
7. 7.
Mazur
Mazur
Jiří
Jiří
, 44,
, 44,
OSVČ
OSVČ
8. 8.
Kapoun
Kapoun
Miroslav
Miroslav
Ing.,
Ing.,
37,37,
podnikatel
podnikatel
9. 9.
Konopáčová
Konopáčová
Olga,
Olga,
45,45,
OSVČ
OSVČ
10.10.
Jílek
Jílek
Jaroslav,
Jaroslav,
69,69,
OSVČ
OSVČ
11.11.
Štěrbová
Štěrbová
Jitka,
Jitka,
47,47,
administrativní
administrativní
pracovník
pracovník
12.12.
Šoupalová
Šoupalová
Miloslava,
Miloslava,
38,38,
supervizor
supervizor
13.13.
Antošová
Antošová
Lenka,
Lenka,
40,40,
OSVČ
OSVČ
14.14.
Vodáková
Vodáková
Kateřina,
Kateřina,
21,21,
administrativní
administrativní
pracovník
pracovník
15.15.
Rauová
Rauová
Lucie
Lucie
Bc.,
Bc.,
34,34,
zaměstnanec
zaměstnanec
16.16.
Ešpander
Ešpander
Tomáš,
Tomáš,
44,44,
zaměstnanec
zaměstnanec
17.17.
Malich
Malich
Zdeněk,
Zdeněk,
46,46,
lesník
lesník
18.18.
Dundr
Dundr
Miloš,
Miloš,
39,39,
státní
státní
zaměstnanec
zaměstnanec
19.19.
Mucha
Mucha
Stanislav,
Stanislav,
71,71,
důchodce
důchodce
20.20.
Prášilová
Prášilová
Michaela,
Michaela,
38,38,
státní
státní
zaměstnanec
zaměstnanec
21.21.
Skokan
Skokan
Alfons
Alfons
Ing.,
Ing.,
78,78,
důchodce
důchodce

Bezpečné
Bezpečnéměsto
městopro
proplnohodnotný
plnohodnotnýživot
život
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Stavební a investiční rozvoj města
- rekonstrukce bývalé 1. ZŠ pro potřeby ZUŠ
- přestavba knedlíkárny na městskou knihovnu
- výstavba haly pro míčové sporty
- začlenění Chodova do sítě cyklostezek, vytvoření páteřní
cyklostezky, realizace velkých dětských areálů
. chodník mezi ulicemi Luční a Dvořákova
- revitalizace průmyslových areálů ve městě
- urychlení přípravy vybraných lokalit pro výstavbu RD
Bezpečnost a zdraví
- akce NULOVÁ TOLERANCE pro sídliště ve městě
- personální posílení městské policie
- výkup bytů v problémových lokalitách zpět do rukou města
- dotace pro udržení lékařských ordinací ve městě
Školství a vzdělávání
- podpora učitelů jazyků na ZŠ
- snaha o vybudování SOU řemesel v Chodově
- stipendia pro VŠ studenty vracející se po škole
zpět do Chodova
- pokračování revitalizace budov a vybavení škol ve městě
Senioři a bydlení
- rozšíření zóny bez nároku na sociální dávky na bydlení
na celé město
- rozšiřování bytového fondu města – pro zamezení
sestěhovávání sociálně nepřizpůsobivých do města
Sport, kultura a volný čas
- podpora vrcholných sportovních akcí
- masová podpora sportující mládeže
- individuální podpora mládežnických reprezentantů
- podpora kroužku obecné pohybové průpravy
v Mateřských školkách
- podpora kulturních akcí na území města

PRO Zdraví a Sport Chodov
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NE SLIBY, ALE NABÍDKA
DALŠÍ SPOLEČNÉ PRÁCE
PRO MĚSTO CHODOV

VOLTE ČÍSLO

6

5. - 6. 10. 2 018

Patrik Pizinger
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1

Patrik Pizinger

starosta

2

Luděk SoukuP

místostarosta

3

Markéta Hauzrová

provozovatelka útulku
pro opuštěná zvířata

4

Jiří vacek

technik

5

kareL Matička

živnostník

6

deniSa dočkaLová

koncipientka

7

Martin voLeMan

pedagog volného času

8

zuzana cerovSká

účetní

9

StaniSLav ŠiMraL

hasič

10

eva BěLoHLávková

zdravotní laborantka

11

MarceL vLaSák

velitel městské policie kv

12

iva ŠíPová

ředitelka základní školy

13

Martin HorvátH

živnostník

14

eva teMňáková

ředitelka gymnázia chodov

15

MiLan kovářík

ředitel základní školy

16

Martina SvoBodová

pracovnice krizového řízení

17

MiLoŠ voLek

pedagog

18

Jiřina kertéSzová

zdravotní sestra

19

JoSef Hora

předseda rady vodohospodářského
sdružení

20

Jan SMoLka

předseda odborové organizace

21

Jiří kiSS

hasič, vedoucí odboru MzS

www.hnhrm.cz
www.facebook.com/hnhrmchodov
500988_HNHRM_inzerce_rijen_148x210_motiv_A-01.indd 1
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