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Informační servis

Zprávy z města

K věci

Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři.
Město Chodov si
společně se Sborem
dobrovolných hasičů
Chodov připomínají
v září významná výročí. Je tomu 125 let
od povýšení Chodova
na město a 145 let od
založení sboru dobrovolných hasičů v našem
městě. Chodov si tyto své milníky připomíná
pravidelně každých pět let. Tento měsíc máme
tu čest společně oslavit a zároveň si připomenout, v jak významném městě dnes žijeme. Proto přijměte mé pozvání na slavnostní
víkend 27. až 29. září. Je pro vás připraven
víkend nabitý kulturou, zábavou a skvělými
zážitky. Oslavy výročí města osobně vnímám
i jako příležitost k poděkování. Život ve městě
je utvářen prací mnoha osobností, spolků, organizací a firem. Pravidelně tak zastupitelstvo
města vybírá ty, kteří si zaslouží poděkování ze
strany města formou ocenění, kterými jsou listina města a pečeť města. Jsem rád, že se letos
sešlo opravdu mnoho nominací, ukazuje to, že
mezi námi žije a pracuje mnoho těch, díky kterým je Chodov lepším místem pro život. Vybrat
z tolika nominací bylo opravdu obtížné a kolegyně a kolegové z městského zastupitelstva,
městské rady a Výboru pro volný čas si zaslouží uznání za zodpovědné rozhodování. Není
možné vyhovět všem návrhům. Naše upřímné
poděkování patří i těm, kteří nakonec ocenění
neobdrží. I jejich práce je pro Chodov důležitá.

Patrik Pizinger, starosta města

Venkovní výstava připomíná
zasypanou ves

Zaniklou obec Smolnice nově připomíná venkovní expozice při cestě na Bílou vodu. Právě
tudy kdysi vedla stezka do dnes již neexistující
vesnice.
Historii Smolnice připomíná více jak desítka tabulí s dobovými fotografiemi a stručnými popisky. Město je nechalo umístit na sloupy veřejného
osvětlení v takové výši, aby byly dobře čitelné.
Zaniklé obci je rovněž věnována nová pamětní
tabule u zvoničky přímo na Bílé vodě, kde byla
v sobotu 10. srpna natrvalo umístěna replika původního smolnického zvonu z roku 1827, kterou
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vyrobil František Fečo.
Smolnice, přilehlé Nové Chalupy a několik
chovných rybníků musely před časem ustoupit
těžbě uhlí, na jejich místě je dnes Smolnická výsypka.
Zmíněné aktivity jsou součástí česko-německého projektu Obnova historické paměti Chodovska, který je spolufinancován Evropskou unií
v rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis.

(mák)

Instalace repliky zvonu. 

|Foto: Martin Polák

TV studio vysílá Zmizelý Chodov

Ti, kdo se nedostali na přednášky městského
historika Miloše Bělohlávka o dějinách našeho města, mají šanci je zhlédnout v chodovské
kabelové televizi. TV Chodov do svého vysílání
v měsíci září premiérově zařadilo celou třídílnou
sérii s názvem Zmizelý Chodov. K vidění bude
rovněž dokument o průběhu městských oslav
v roce 2014. Podrobný program vysílání naleznete na straně 27. 
(mák)

Piktogram ve zpravodaji

Tento piktogram upozorňuje na
to, že k dané akci pořídilo chodovské TV studio videozáznam, popřípadě videoreportáž, které jsou ke zhlédnutí
na www.kasschodov.cz v záložce Archiv TV
Chodov.
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Martin Horváth: Nejlevnější
odpad je žádný odpad
Obyvatelé Chodova ročně vyprodukují stovky
tun odpadu, jehož
svoz stojí město
miliony korun. Například v roce 2018
zaplatili Chodovu
jeho
obyvatelé
na poplatcích přibližně 8,6 milionu
korun a společnost
Ekokom za třídění
odpadu 1,3 milionu. Zbytek ročních nákladů v celkové výši 16,7
milionu uhradilo město.
Většina odpadu míří na skládku, část na recyklaci. V tomto ohledu není město žádnou výjimkou. V celé České republice se ale v oblasti
odpadového hospodářství schyluje k zásadním
změnám, které se nevyhnou ani Chodovu.
Jaká je ve městě situace a na co se budeme
muset připravit, na to jsme se zeptali zastupitele Martina Horvátha (na snímku), který si problematiku a téma odpadového hospodářství
vzal za své.
V posledních týdnech proběhly v Chodově namátkové kontroly odpadových nádob.
Má to nějakou souvislost?
Snažíme se posbírat informace o struktuře
odpadu. Už od roku 2030 stát plošně zakáže
skládkování a my se na to musíme připravit.
Co jste zjistili?
Že do směsného odpadu se zbytečně vyhazují věci, které by se vůbec vyhazovat nemusely, protože by měly mířit do tříděného odpadu.
V oblasti třídění máme rezervy kolem 20 %.
Kolik dnes město vyprodukuje odpadu?
V loňském roce občané vyprodukovali 4 500
tun odpadu, což na jednoho trvale hlášeného
občana je 340 kg. Takto vysoké číslo je dáno
tím, že v Chodově žije mnoho obyvatel bez
trvalého pobytu, a tudíž občané a město doplácí i na tyto obyvatele. Další skupinou jsou
podnikatelské subjekty, které taktéž produkují
odpad. Tato skupina má zákonnou povinnost
platit za svoz odpadu poplatek městu, bohužel

ne všichni toto činí. V následujících měsících se
chceme proto zaměřit i na tuto skupinu.
Co to vše pro občany znamená?
Od roku 2021 se bude městu zvyšovat skládkovací poplatek, od kterého se bude odvíjet
výše poplatků pro obyvatele. Pokud se tedy nezmění přístup obyvatel ke třídění odpadu, tzn.
nebudou odpad efektivněji třídit, pak se jim od
roku 2030, kdy bude zakázáno skládkování,
skokově zdraží poplatek za odpady.
Co s tím?
V první řadě by se lidé měli zamyslet nad tím,
co kupují a zda tím nevytváří zbytečný odpad.
Pak samozřejmě víc třídit, protože i díky tomu
množství odpadu ve směsných popelnicích razantně klesá.
Nějaký odpad ale vždy určitě bude. Kam
půjde?
To, co zbyde, bude mířit na třídicí linky
a k dalšímu využití. Něco půjde na recyklaci,
něco na energetické využití. Ale obecně to vyjde mnohem dráž. Na druhé straně z hlediska
ekologie to bude menší zátěž než skládky, které
s sebou nesou obrovská ekologická rizika.
Může cenu odpadu nějak ovlivnit i město?
Město pomáhá už dnes. Od roku 2013 se
cena odpadu nezvedla, ačkoliv náklady na svoz
odpadu každoročně rostou. Město Chodov
v roce 2018 doplácelo svým občanům částku
6,8 milionu korun. Dále se snažíme optimalizovat například svozové trasy pomocí GPS
plánování, nebo tam, kde to situace umožní,
i prodloužením svozového intervalu. Ale i to
má své hranice.
A kde ty hranice jsou?
Podle mě je už nyní překračujeme. Město
tady je samozřejmě od toho, aby pomáhalo
svým občanům, ale přijde mi nerozumné, že tu
pomoc vyhazujeme na skládku. Ty samé peníze
bychom přitom mohli použít na spoustu jiných
věcí. Ať je to podpora sportu nebo třeba nové
lavičky či vybavení pro školy.
Možností je spousta. To mají v rukou občané, kteří rozhodují o tom, kam výše uvedené
peníze jdou. Protože nejlevněji nás vyjde ten
odpad, který nevyprodukujeme. Za všechno
ostatní musíme platit. 
(red)
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Otázka měsíce

Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup
Chodov v posledních
letech investuje velké
finanční prostředky
do svých škol. Bude
tento trend pokračovat?
Do školských zařízení plánuje investovat
i v dalších letech. Nejbližší akcí je modernizace šesti učeben ve třech základních školách.
Jedná se o čtyři jazykové učebny a jednu chemickou a jednu přírodovědnou laboratoř.
Školy tak budou mít k dispozici moderní vybavení v podobě počítačů, sluchátek, interaktivních tabulí, nábytku, multifunkčních školních
lavic a laboratorních pomůcek. Přístup do tříd
bude bezbariérový. Modernizace začne tento
měsíc a dokončena má být letos v závěru listopadu.
Podstatnou část nákladů ve výši zhruba deseti
milionů korun pokryje dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu.
(mák)

Kraj ocenil dárce krve, jsou
mezi nimi i Chodováci

Desítka Chodováků obdržela ocenění od Karlovarského kraje za dobrovolné dárcovství krve.
Uznání si vysloužili Jiří Fučík, Jiří Hanzal, Pavel
Kunt, Rudolf Pertlík, Václav Petrášek, Jaroslav
Stehno, Lenka Krejčová, Irena Lauermannová
(Zlatý kříž III. stupně), František Wildhaber a Helena Kučerová (Zlatý kříž II. stupně).
Ocenění předávala hejtmanka Karlovarského
kraje Jana Mračková Vildumetzová spolu s představiteli měst a obcí, zástupci Českého červeného
kříže, zdravotních pojišťoven a transfuzních stanic v závěru června v kulturním centru v Březové
u Sokolova.
„Všem dárcům je třeba za jejich nezištnou
pomoc poděkovat, zaslouží si naše uznání,“ řekl
místostarosta Luděk Soukup, který se předávání
křížů v Březové zúčastnil.
„Bez vaší obětavosti by nebylo možné uzdravovat a zachraňovat lidské životy,“ vzdala hold
přítomným dárcům v sále hejtmanka.
V letošním roce bylo na ocenění navrženo celkem 90 dárců krve z našeho regionu, z toho 69
mužů a 21 žen. Zlatý kříž III. stupně se uděluje za

80 a více bezplatných odběrů, Zlatý kříž II. stupně
pak za 120 a více odběrů. Za 160 a více návštěv
transfuzní stanice získává dárce Zlatý kříž I. stupně.
(mák)

Pozvánka na výstavu

Český skauting je záležitost stará již 107 let,
a přesto mnozí z vás jistě nevědí, co se pod tím
skrývá. V letošním roce si připomínáme několik významných výročí. Jedním z nich je i 30 let
od obnovení činnosti, toto výročí si připomenou
v prosinci i chodovští skauti.
Navštivte tedy naši interaktivní výstavu „Skaut,
na vlastní kůži“ a prožijte si sami alespoň chvíli na
skautském táboře nebo družinové schůzce. Čeká
na Vás simulace krátkého okamžiku mezi skauty,
tak jak ji můžeme zažívat jen my.
Výstava probíhá ve dnech 17.9. – 3.10. v DDM.
Více podrobností o vernisáži, výstavě i komentovaných prohlídkách najdete na našich webových
stránkách http://www.skaut-jestrab.webz.cz/, nebo
na naší nástěnce u DDP.

Šárka Chocová

Chodovští se setkají s
partnery z Oelsnitz

V rámci projektu „Chodov slaví s partnerskými
městy“, podpořeného z Fondu malých projektů
Euregia Egrensis, se dne 28. září setkají v Chodově obyvatelé Chodova a saského města Oelsnitz,
aby si společně připomněli patnáctileté výročí
vzájemné spolupráce. Oslavit toto jubileum přijedou do Chodova zástupci vedení města, spolků,
sdružení a především sbor dobrovolných hasičů
z partnerského města. Ti také společně s chodovskými hasiči zasadí strom, který bude úspěšnou a dlouholetou spolupráci připomínat. Kromě
aktivních občanů přijedou také hudební soubory,
zejména slavná hornická kapela z Oelsnitz, která
v Chodově vystupovala již několikrát, a dechová
kapela hudebního spolku z Neuwürschnitz. (mb)

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

Vážení čtenáři, prázdniny končí, doba letních dovolených se chýlí ke konci. Věříme, že
jste si období odpočinku užili ve zdraví. Naše
poradna nezahálela ani o prázdninách. Vyřídili jsme několik oddlužení. Odpovídali jsme na
dotazy, které se ve většině případů týkaly exekucí na plat, majetkových nesrovnalostí v rodinách, neplaceného výživného apod. Praxe
poradny stále dokazuje, že potíže je opravdu
nutné a výhodné řešit okamžitě. Netvářit se, že
problém neexistuje.
Jsme tu pro Vás každé pondělí a středu od
15 do 17 v přízemí budovy MěÚ Chodov - odbor sociálních věcí. Na podatelně úřadu Vás
ochotně nasměrují.
Řešte své finance dříve, než bude pozdě.

Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních
věcí

Poděkování

Začátkem července opět proběhl skautský
tábor na Stříbrné. Jedním z našich cílů je naučit
děti poradit si i v krizových situacích.
V tom nám letos pomohli také tři dobrovolní
hasiči z Chodova (na snímku) pod vedením Jirky
Szewieczeka, kteří pro nás připravili moc prima
odpoledne. Tímto jim děkujeme a těšíme se na
další spolupráci.
Šárka Chocová

Kontrola odpadů

V minulém vydání zpravodaje byla v souvislosti s prováděnou kontrolou obsahu nádob na
komunální odpad uvedena chybná informace
o zdroji odpadů v kontrolovaných nádobách.
Vzhledem k tomu, že jde o volně přístupné
nádoby, nelze v současné době obsah ztotožnit s konkrétním číslem popisným, ale pouze
obecně s danou lokalitou. Za tuto nepřesnost
se omlouváme.
Michal Malář, vedoucí odboru správy majetku
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Dějiny města přiblíží jedinečná
kniha Zmizelý Chodov

Městský kalendář a výstava
k výročí zpravodaje

V rámci městských oslav bude k dostání také
nový městský kalendář na rok 2020. Speciální týdenní kalendář obsahuje termíny všech významných městských kulturních, společenských a sportovních akcí na příští rok a doprovází jej více než
pět desítek fotografií Chodova z doby 70. a 80.
let. Navazuje tak tematicky na výstavu, která připomene výročí existence městského zpravodaje.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 18. září
v 17 hodin v Síni historie města v Galerii u Vavřince. Expozice bude v krátkosti mapovat historii, vývoj podoby a výrobu Zpravodaje města Chodova.
V místě bude k dostání také speciální edice retro
zpravodaje z 80. let minulého století
Kalendář a retro zpravodaj bude pro Chodováky k dispozici zdarma od 19. září 2019 na několika distribučních místech – v Kulturním a společenském středisku, infocentru, městské knihovně
a v podatelně městského úřadu. (red)

Výlet pro nepracující seniory
do Litoměřic

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí
informuje nepracující seniory města Chodova, že
dne 17. září 2019 pořádá jednodenní výlet na
43. ročník zahradnického veletrhu v Litoměřicích
Zahrada Čech 2019.
Přihlášky na výlet s poplatkem ve výši 150 Kč
a rodným číslem budeme přijímat od 4. září
2019 na odboru sociálních věcí, v přízemí, kancelář č. 127, vždy od 8:00 do 15:00, 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

Městský historik Miloš Bělohlávek představuje novou knihu Zmizelý Chodov 

U příležitosti 125. výročí povýšení Chodova
na město bude vydána nová výpravná a reprezentativní publikace s názvem Zmizelý
Chodov. Ta představuje dosud nejucelenější
a nejobsáhlejší obrazovou publikaci o dějinách
města Chodova před jeho radikální přestavbou
v 60. a 70. letech 20. století.
V rámci osmi rozsáhlých kapitol se čtenář
postupně seznámí nejen se všemi částmi města, jejich historickým vývojem, významnými
stavbami i historickými osobnostmi, ale i se
zapadlými kouty a neznámými pohledy na zaniklé budovy.
Textovou část doprovází více než tři stovky
fotografií a pohlednic, z nichž mnohé dosud
nebyly nikde publikovány a pocházejí ze soukromých, často i zahraničních sbírek. „Kniha by
neměla chybět v knihovně žádného Chodováka - ať už si bude chtít připomenout zaniklé
části města, na které si pamatuje ze svého dětství a mládí, nebo naopak bude chtít poznat
domy a ulice, které již sám nemohl zažít,“ po-

|Foto: Martin Polák

znamenal starosta města Patrik Pizinger.
Autorem nové publikace je městský historik
Miloš Bělohlávek, který na své nejnovější knize pracoval intenzivně uplynulý rok, ale sběru podkladů a obrazových materiálů věnoval
posledních pět let. „Kniha je v podstatě kolektivním dílem, protože bez nadšení současných
i bývalých obyvatel Chodova by nikdy nebylo možné dát dohromady tak úžasnou sbírku,
která zachycuje dějiny a proměny Chodova.
Společně s každou fotografií mi Chodováci
přinesli i své vzpomínky, historky, cenné informace a já jsem jim za to nesmírně vděčný,“ podotkl Bělohlávek.
Slavnostní představení nové knihy proběhne
v neděli 22. září 2019 od 17.00 v chodovském
kostele svatého Vavřince. Zde bude také kniha
poprvé k dostání a bude možné i získat podpis jejího autora. Od pondělí 23. září pak bude
kniha v prodeji za 499 Kč v chodovském Turistickém a informačním centru nebo v knihkupectví v městské knihovně. 
(red)

Kulturní
servis
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Zahrádkáři radí zahrádkářům

Tento příspěvek píšeme v červenci, kdy
jsou obrovská a nesnesitelná vedra a sucha.
Není čím zalévat a za chvíli nebude ani co
zalévat. Odejděme ale od záhonů a skleníků. Podívejme se na to, co bereme jako jednoduchou samozřejmost – trávník. Všichni
jsme si zvykli sekat trávník co nejkratší, aby
se nám hodil k bazénu a vlastně ani moc
nepřekážel. To, že začne v létě chřadnout,
doženeme bohatou zálivkou, hnojivem
a dosetím nového trávníku. Hnojivo a osivo koupíme, ale kde vzít vodu, které je stále
méně a stává se vzácnější. Je úplně přirozené, že když sestřihneme listy trávy na dva až
tři centimetry, není nic, co by chránilo kořínky rostliny před slunečním úpalem. Stane se
to, co je nevyhnutelné. Kořínky zaschnou a
celá rostlina zahyne. Ze zeleného trávníku,
který osvěžuje prostředí kolem nás, se stane spálený a vysušený úhor. Samozřejmě se
tenhle stav netýká pouze zahrad a soukromých pozemků, ale zeleně kolem nás, která
je ve městě, a dokonce i v místě, kam obyvatelé města chodí odpočívat. Myslíme tím
Bílou vodu. Ono je jednodušší trávu vymlátit
jednou za čas skoro až na hlínu, nemusíme
totiž sekat tak často. Tohle ale není péče o
trávník, ale je to likvidace zeleně. Je jedno,
jestli se jedná o soukromý, nebo městský
trávník. Žijeme tu přece všichni. Všichni si
stěžujeme, že se letos neurodilo moc ovoce, protože bylo špatné počasí, a proto
vylétlo málo včel, které jsou potřebné pro
opylení květů. Květy neopylují pouze včely, ale i ostatní hmyz, a dokonce i motýli.
A tento hmyz žije právě v trávě, kterou jim
tímto přístupem cíleně likvidujeme. Divíme
se tomu, jaké jsou výkyvy v počasí, které
se nám vůbec nelíbí. Příroda se k nám chová podobně, jako se někteří z nás chovají
k ní. To je samozřejmé. Dnešní zahrádkářský
příspěvek je jiný, než je obvyklé, ale pouze
reagujeme na to, co je kolem nás.
Spoluzakladatel naší organizace v Chodově pan Emil Ptáčník by se nestačil divit, proč
u zahrádkářských kolonií stojí kontejnery na
bio odpad. A ještě více by se divil, kdyby se
podíval na jejich obsah. Tráva, plevel, hlína,
větvičky z keřů, prostě vše, co by podle jeho
zkušeností mělo zůstat v kompostu na zahradě a znovu se zahradě vrátit. Jak chceme
něco pěstovat na vyčerpané půdě, do kte-
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ré maximálně dáme nějakou chemii, nebo
si koupíme pytel rádoby „zeminy“? Přitom
máme od města nabídku drcení větví přímo
u nás v kolonii podle dohody a vznikne nám
výborný mulč, který můžeme použít hned,
bez kompostování, pod stromy, keře, jahody atd. A zbytek „sortimentu“ z kontejneru
jde také využít. Nemusíte si hned zakládat
kompost, který vám zohaví vaši krásnou
zahradu, ale dá se použít kompostér, který tak hrozně nevypadá, ale svůj účel splní
na sto procent. Samozřejmě, každý uživatel
si musí koupit urychlovač zrání kompostu.
Tímto způsobem by bylo možné postupně
zlikvidovat ošklivé hnědé kontejnery, do
kterých každý, kdo jde kolem, hází kdeco,
a jsou s tím jen problémy – stačí se do pár
těchto kontejnerů podívat.
Od podzimu ZO ČZS Chodov bude pořádat besedy v městské knihovně. Pracovně
jsme je nazvali „ Jak se chovat na své zahradě“. Nechceme nikomu přednášet, ale dát
příležitost k výměně zkušeností mezi všemi
generacemi. Kdo ví něco zajímavého, neměl
by si to nechávat pro sebe, ale předat dále.
Kdo chce, může přijít, rádi se setkáme.
Pranostika na září
• bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
• ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
zahrádkáři Chodov

Zastupitelé projednají
rozpočtové změny

Poprázdninové řádné jednání chodovských
zastupitelů se uskuteční ve čtvrtek 12. září od 16
hodin. Konat se bude v zasedací místnosti městského úřadu. Zastupitelé mají na programu řadu
bodů, mimo jiné se budou zabývat návrhy několika rozpočtových změn. Vedení města na jednání srdečně zve všechny obyvatele města. (mák)

Vzpomínka


Čas utíká – bolest zůstává.
Dne 30.9. tomu bude
5 let, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a děda
Jiří Novotný z Chodova.
S láskou vzpomínáme manželka Zdenka, dcer y Lucie
a Jiřina s dětmi. Dík všem za vzpomínku.
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Chodov představil
opravenou hrobku Gaschů

Zrestaurovaná hrobka rodiny Gaschů sklidila při slavnostním představení zasloužený obdiv. 

|Foto: Jan Polák

Hrobka chodovské průmyslnické rodiny Gaschů se po letech chátrání dočkala důstojné podoby.
Zrestaurovat ji nechalo město Chodov, náročné práce se ujal restaurátor Jiří Pavlík. Ten ji v uplynulých
měsících postupně uvedl do původní podoby. Na obnově hrobky významné předválečné chodovské
rodiny se společně s městem Chodov podíleli také Česko-německý fond budoucnosti, Karlovarský
kraj a potomci rodiny Carla Gasche, kteří se slavnostního srpnového představení hrobky na městském
hřbitově osobně zúčastnili. 
(mák)

Jazz v podkroví Městské
knihovny Chodov

Zvuk saxofonů různých ladění a velikostí je
jedním z poznávacích znamení jazzu. Sidney
Bechet, Coleman Hawkins, Lester Young, Johnny
Hodges, Ben Webster, Charlie Parker, Cannonball
Adderley a další svou hrou rozdávali radost posluchačům a provázeli jazz na jeho pouti časem.
Díky jejich nahrávkám a videím z koncertů se tou
cestou s nimi a s jejich spoluhráči můžeme projít
i po letech znova.
Chcete-li si připomenout, jak se hra jazzového
saxofonu během let měnila, přijďte na další hudební posezení v klubovně městské knihovny ve
čtvrtek 26. září od 18 hodin!
Vstup volný, všechny Vás zve Městská knihovna & Jazz klub Chodov. 
Štěpán Podešť

Informace z městského úřadu

Dle informace MONETA Money Bank bude
s účinností od 30. září 2019 uzavřena pobočka
v Chodově ve Staroměstské ulici. Město Chodov
má u této banky zřízeny bankovní účty pro výběr
místních poplatků.
Tyto účty zůstávají nadále v platnosti. Pro plátce dochází pouze k jediné změně, že nebude
nadále možné vkládat hotovost na tyto účty.
O tuto službu byl v současné době minimální zájem. Občanům města a všem plátcům místních
poplatků je k dispozici pro platby v hotovosti
hlavní pokladna Městského úřadu v Chodově,
2.poschodí, č.dveří 331.
Po,St 9.00 -11.30 hod. 12.30 - 17.00 hod.
Út, Čt 9.00 - 11.30 hod. 12.30 - 14.00 hod.
Pá
9.00 – 13.00 hod.
(MěÚ)
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Pouť přilákala stovky lidí

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu v Chodově
Komenského 1077, 357 35 Chodov
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent odboru stavebního
úřadu.
Předpokládaný nástup: dohodou, doba
určitá (zástup na mateřskou a rodičovskou dovolenou).
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 veřejných službách a správě; platová třída 9.
Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru stavebnictví
Lhůta pro podání přihlášky: do 30.9.219
(včetně).
Více informací na www.mestochodov.cz.

Mateřská škola Chodov
Nový školní rok

Historické tržiště, pouťové atrakce, stánky s občerstvením, taneční skupiny a spoustu muziky v podání několika kapel rozličných žánrů si užili návštěvníci srpnové Vavřinecké poutě v Chodově.
Hlavní program se odehrál ve Staroměstské ulici a přilehlém okolí, kde čekali prodejci se svým
zbožím. Kolotoče, střelnice, autodrom a další atrakce nabízely zábavu na parkovišti v Bezručově ulici.
V hudební části se pak představily kapely Vesnická čtyřka, Červení panteři, Funky Mons, JazzBooster
a skvělí Blood Brothers (Official Iron Maiden Tribute band - na snímku nahoře). Pouť zakončil tradiční
ohňostroj.
|Foto na straně: Romana Poláková
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Po prázdninách se opět otevřou dveře všech 4
chodovských mateřských škol. I letos v 16 připravených a vyzdobených třídách bude na děti ve
věku od 2,5 do sedmi let čekat tým učitelek, uklízeček, kuchařek a ostatních zaměstnanců školy.
V srpnu 2019 skončil tříletý projekt společnosti
Člověk v tísni – K.O.Z.A., díky kterému ve dvou
mateřinkách pracovaly 3 školní asistentky. Jejich
práce byla zaměřena na přímé působení na děti
ze sociálně vyloučených lokalit, na rozvoj jejich
dovedností, komunikaci, na nastartování zájmu
o vzdělávání. Děkujeme společnosti za tříletou
spolupráci, výměnu zkušeností i zajištění dalšího
vzdělávání pro paní učitelky i asistentky.
Oproti loňskému školnímu roku vzrostl počet dětí se speciálními vzdělávacími problémy.
Ve školním roce 2019/2020 se jich v běžných
třídách bude vzdělávat celkem 11. Jsou jim poskytována podpůrná opatření od 3. do 5. stupně. Tím vzrostl počet asistentů pedagoga, kteří
budou ve třídách se vzděláváním těchto dětí pomáhat, letos jich zaměstnáváme celkem 6.
Novinkou je i způsob úhrady povinných plateb
v MŠ. Od 1. 9. 2019 budou mít zákonní zástupci
dětí na všech pracovištích možnost hradit platby
buď bezhotovostně – inkasní platbou, nebo v hotovosti na každém pracovišti, a to pouze v jeden
předem určený den. Poté bude k dispozici pro

platby v hotovosti už jen pokladna pracoviště MŠ
Nerudova. Cena úplaty za vzdělávání je už po několik roků stále 450 Kč za dítě. Cena stravného se
odvíjí od docházky dítěte do MŠ. Ranní svačina,
oběd, odpolední svačina + pitný režim po celý
den vyjdou pro jedno dítě na 31 Kč (33 Kč u dětí
7letých). Všechny mateřinky si přes prázdniny
přichystaly nápadité školní vzdělávací plány, které jsou nabité spoustou lákavých aktivit a činností.
Všem předškoláčkům přejeme 2. září šťastnou
cestu do školky. Chodovské mateřinky už na vás
čekají!

Zahrada MŠ pro veřejnost

Mateřská škola Chodov na základě rozhodnutí
Rady města Chodov ze dne 13. 8. 2019 zpřístupňuje prostory zahrady MŠ Zahradní veřejnosti.
Otevřeno bude v odpoledních hodinách od
pondělí do pátku 16 – 19 hodin, o víkendech
15 – 18 hodin. Areál zahrady je přístupný dětem
do 7 let, a to výhradně v doprovodu dospělé
dohlížející osoby!!! Zahrada je v provozu pouze za příznivého počasí. V případě, že zahrada
není využívána žádným návštěvníkem půl hodiny před běžnou dobou uzavření, je uzavřena
předčasně. Návštěvníci jsou povinni seznámit se
s provozním řádem zahrady, dodržovat jej a řídit
se pokyny správce zahrady.

Prázdninové opravy a rekonstrukce

O prázdninách probíhaly opět opravy a rekonstrukce vnitřních prostor mateřských škol:
MŠ Školní - nový konvektomat + úpravy
v kuchyni.
MŠ Nerudova – zrekonstruované 4 přípravné
kuchyňky u tříd, práce na přeměně bývalého služebního bytu na kanceláře školy.
MŠ U Koupaliště – výměna podlahových krytin v jednom pavilonu, malování spojovací chodby.
MŠ Zahradní – výměna koberce v jedné třídě.
Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

ZŠ Školní ulice

Hledáme učitele

Vedení školy oznamuje, že pro školní rok
2019/2020 přijme učitele/ku s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku Aj převážně na II.
stupni ZŠ, dále přijme učitele/ku pro výuku převážně na druhém stupni. Další informace na tel.
352352290 nebo u ředitele školy.

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Zprávy z města

12

Rekonstrukce ve škole

Letní prázdniny jsme ve škole využili k množství
oprav a vylepšení. Velká rekonstrukce se dotkla
školní tělocvičny, ve které došlo k úpravě podlahy, jejímu přebroušení a nalakování a k dalším
drobným úpravám v šatnách. Nejvíce pozornosti
ale nalákala úprava prostranství před školou. Jistě
si náhodní kolemjdoucí povšimli, že již počátkem
léta byl odstraněn starý povrch chodníků a došlo
k náhradě starého a nevzhledného asfaltu pěknou dlažbou. Naše žáky tak první den ve škole
přivítá krásný nový chodník. Jistě to ocení naši
noví prvňáčci a jejich rodiče.
Budoucí prvňáčci si školu již koncem loňského
školního roku prohlédli při násleších v tehdejších
prvních třídách a také při návštěvě školy v rámci
týdne udržitelného rozvoje.
Již poněkolikáté si pro předškoláky ze spádové školky v Zahradní ulici členové přírodovědného kroužku a kroužku deskových a logických her
připravili různé aktivity a soutěže.
Žáci také jistě ocení modernizaci vybavení tříd.
Na prvním stupni byly například do každé učebny nainstalovány interaktivní tabule. Na druhém
stupni přibyla interaktivní tabule v učebně hudební výchovy a do ostatních učeben byly dodány projektory.
Největší novinkou ve škole je budování nové
a moderní učebny anglického jazyka, které bude
probíhat ještě počátkem školního roku.
 Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Husova ulice
Začátek školního roku

Školní rok 2019/2020 bude slavnostně zahájen
2. září v 8 hodin pro žáky 1. - 9. ročníku.
První školní den nemusí mít žáci s sebou přezůvky a se žáky 1. tříd mohou přijít zákonní zástupci.
Od druhého školního dne vstupují žáci do školy sami, z bezpečnostních a organizačních důvodů není možné, aby žáky doprovázeli rodiče až
do budovy.

Kluby a kroužky při naší škole

Od září připravujeme v naší škole tyto kroužky:
v rámci školy: hrajeme si s angličtinou, výuka
ICT techniky, klub demokratického občana, doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem
v rámci školní družiny: čtenářský klub, klub
logiky a deskových her.

Zprávy z města
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Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace - AJ,
M, F) - 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

Gymnázium & SOŠ Chodov
Nový školní rok je tu!

Začíná nový školní rok, ve kterém nás čeká řada
změn. A tak se ohlédněme za loňskými úspěchy našich studentů. Tím největším bylo bezesporu 1. místo dívek z PEG3 (Barča Fenclová, Anežka Štulíková,
Jitka Gregorová - na snímku dole) v celostátním kole
Prezentiády 2019. Druhým bylo umístění hned dvou
studentů – Daniela Grigara z G8 a Matěje Hencla
z G6 - v první desítce celostátní literární soutěže vyhlášené v rámci kampaně na podporu četby knih
Rosteme s knihou. Dan si odnesl krásné 3. místo.
Rozhodně musíme připomenout úspěchy ve výtvarných soutěžích, kde Katka Nováková z G6 obsadila 3. místo v soutěži Žijeme spolu, Ondra Nosál
z G2 2. místo a Tran Phuong Anh z G4 3. místo
v soutěži vyhlášené hejtmankou Karlovarského kraje Jak to vypadalo v kraji před 100 lety. I v Pišqworkách tým Týpků a Lampiček obsadil 1. a 2. místo.
V konverzační soutěži v anglickém jazyce uspěla
Petra Jelínková (2. místo) a Nikita Onyščuk (3. místo) z G1. V zeměpisné olympiádě do celostátního
kola postoupil Jiří Ulč z G3. Věříme, že i v letošním
roce se najdou studenti, kteří svými znalostmi či
zručností překvapí.
Mgr. Hana Lukešová

Zásah chodovských hasičů u jedné z dopravních nehod. 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

V červenci hasiči zasahovali celkem 26x. 7x
požáry (nákladní přívěsy Karlovy Vary, 2x travní
porost v Zahradní ulici, skládka poblíž Vřesové,
pařez U Koupaliště, 2x v Mírové Na Cechu tráva a
dřevník u rodinného domu). 4x dopravní nehody
(Karlovarská - DN 2 osobní vozidla, Horní - DN
osobního vozidla do betonového podstavce, obě
bez zranění, křižovatka na Jenišov za Mírovou 3x
osobní vozidlo a dodávka, 1x zranění), z toho
jedna železniční na trati Chodov – Nová Role,
osobní vlak najel na padlý na strom, všichni cestující bez zranění. 12x technické pomoci, z toho
5x nouzové otevření uzavřených prostor, 2x úniky
PHM a 1x únik plynu, který se nakonec nepotvrdil. Během července 2 osoby byly zraněny a zachráněny, 2 osoby bohužel byly nalezeny bez
známek života. 6x jednotka zasahovala mimo
území zřizovatele. Jednotka připravila ve spolupráci s RAIL ELECTRONICS a výrobcem autobusů
SOR Libchavy testovací výcvik v CHODOSU, kde
byly prováděny předepsané destruktivní zkoušky
akumulátorů používaných v elektroautobusech.
Jednou hasiči navštívili se svou technikou letní
tábor chodovských junáků v Přebuzi.

Informace SDH

V červnu proběhly každoroční společné akce,
jako je „branný den“ na ŠaKu, „den otevřených
dveří“ hasičské zbrojnice. Tradičně se slavil „Den
dětí“ v DDM Bludiště, nechyběla pěna ve Staré

|Foto: SDH Chodov

Chodovské (včetně stavění stanů) a v Boučí. Již
druhý rokem byla účast a provedení ukázek na
Rodinném dnu pro zaměstnance MěÚ Chodov
v prostorách areálu Spartak Chodov. Chodovští hasiči se také zúčastnili akce „Motosraz 155“
s ERENOU na Ranči Vránov u Lomnice, který měl
i charitativní účel. Nechyběly každoroční exkurze všech mateřských škol a denního stacionáře
v prostorách zbrojnice. Opět byl organizován
tradiční den otevřených dveří. Členové se podíleli na akci Hurá prázdniny v Sokolově, kde byla
prezentována naše současná i historická technika, v rámci této akce HZS ÚO Sokolov oslavil
65. jubileum. Červen byl opět plný soutěží. Jako
každý rok chodovští hasiči pořádali sportovní víkend s názvem „Pohár starosty města Chodova“
v požárním sportu pro všechny věkové kategorie. Nyní krátký výčet červnových sportovních
výsledků:
1. 6. Chodov (pohár dospělí) - muži 4. místo,
ženy 2. místo, dorost 1. místo
2. 6. Chodov (liga mládež) - mladší 1. místo,
starší 1. místo
9. 6. Oloví (liga mládež) - mladší 3. místo, starší
2. místo
15. - 16. 6. Ostrov - krajské kolo hry Plamen
starších žáků - 4. místo
22. 6. Karlovy Vary AC Start - krajské kolo dorostu - 2. místo Nikol Oravová – jednotlivkyně
100 m překážek
23. 6. Hroznětín - krajské kolo hry Plamen
mladších žáků - 1. místo, Vojta Novák - 3. místo
jednotlivci v běhu na 60 m překážek
28. 6. Březová (liga mládež - noční soutěž) -

Zprávy z města
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mladší 1. místo, starší 2. místo.
V červenci se uskutečnila týdenní letní aktivita mladých hasičů v rámci partnerského vztahu
v německém Oelsnitz, děti si vše náležitě užily,
velké poděkování patří také vedoucím kolektivu mládeže Martině Svobodové, Bc. Martinu
Lehečkovi a jejich pomocníkům Petře Hatašové
a Láďovi Paštékovi. Zvláštní poděkování za realizaci akce patří vedení města Chodova a Miloši
Bělohlávkovi. Hasiči také stavěli v rámci letních
slavností v partnerském německém Waldssasenu
velký městský stan.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Městská policie Chodov
Perličky z činnosti

Letní prázdniny byly především ve znamení
odpočinku na dovolených mimo město, čehož
samozřejmě ihned využívali různí lapkové, kteří si
chtěli přisvojit nehlídaný majetek na zahrádkách,
v opuštěných bytech a vozidlech. S tímto opakujícím se koloritem mají své zkušenosti policisté
i strážníci a v několika případech se jim podařilo
takovýto záměr pobertů překazit a pachatele zadržet. Dovolenkové počasí si samozřejmě užívali
i naši místní bezdomovci, kteří se různě rozvalovali na travnatých plochách parků v ulicích města,
na lavičkách, nebo žebrali u místních nákupních
středisek. I letos jich tu máme již kolem 15 dárečků, z nichž absolutně nikdo nechce zařídit práci, aby si legální cestou obstarali peníze a našli
si případný pronájem. Když přijde horší počasí,
hledají cesty, jak se uvelebit v teple. Jeden takový
se raději před přicházející deštivou nocí v parku
u polikliniky opil takovým způsobem, aby byl
zajištěn na protialkoholní záchytné stanici a noc
přečkal v suchu. Věřte, že není vůbec radostná
práce s takovým znečistěným, pozvraceným, agresivním a páchnoucím individuem jednat, ale je
to holt jen další z mnoha činností strážníků při
ochraně veřejného pořádku pro město Chodov.
V ulicích našeho města můžete potkat i uniformované asistenty prevence kriminality, kteří
vypomáhají strážníkům při dohledu nad veřejným pořádkem a během své služby nachodí nespočet kilometrů. Jejich rajónem jsou vytipovaná
zájmová místa, kde může docházet k poškozování majetku či k narušování veřejného pořádku,
a přispívají tak k prevenci bezpečí občanů. Při
ukončení kulturní akce letního kina na pěší zóně
si jeden z asistentů povšiml muže, který silně kulhal a stěžoval si na bolest nohy po nešťastném

pádu, kdy asistent zjistil, že muž má zlomenou
nohu, zajistil mu první pomoc a přivolání lékařské služby. Jsme rádi, že máme takové asistenty
a že v dnešní době je vůbec ještě někdo ochoten
takovou práci dělat.
Na sousedskou návštěvu do našeho města zavítal muž z Nejdku, který se chtěl pobavit
v jedné z místních restaurací a užít si tak příjemnou sobotu. S sebou měl sbalený batoh s osobními věcmi, a aby o něj někde nepřišel, napadlo
ho jej někde schovat. Už asi chápete, že tenhle
podivín si zadělal na docela veliký problém, protože již sám o sobě takový nápad vyžaduje mnoho IQ. Jenže tenhle mistr ukrytých pokladů svůj
nápad vyšperkoval tím, že batoh ukryl do křoviska podél potoka v ul. Poděbradova a zaházel
jej trávou, aby jej nenašel nějaký pejskař, a pak
se zbouloval alkoholem do takové formy, že vůbec ani netušil, zdali je ještě v Chodově, nebo
už v Nejdku. Samozřejmě se během noci přiřítil
na policejní služebnu a tam obvinil půl světa, že
mu batoh někdo ukradl, neboť ho prý měl celou
dobu na zádech. Postupně ve vzpomínkách po
nekonečně trpělivých otázkách hlídky došel po
temném schodišti své opilosti až k prahu střízlivého záchvěvu vzpomínky, že jej vlastně ukryl
někde v ul. Poděbradova, a pátrací noční dobrodružství mohlo začít. Mladík tvrdil, že má oči jako
rys, ale poté co málem spadl do místního potoka,
mu batoh raději hlídka nalezla sama.

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 problémů ve stávajících záludnostech silničního provozu. 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 vysvětlete 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.

Hledáme parťáka

Stále hledáme parťáka do našich řad. Pokud
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní
a dopravní problematice tomuto městu v uniformě strážníka, ozvěte se nám.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Zprávy z města
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Do klubovny, na hřiště pojď s DDM Bludiště
Nabídka ZÚ pro školní rok 2019/2020

Videokroužek (od 12 let, tvorba videa, střih videa, práce s videem)
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)
Sportovní gymnastika – (od 5 let, kondiční průprava, cvičení na náčiní, gymnastický rozvoj)
Atletika (od 6. třídy; atletická příprava + závody, soustředění)
Tenis 1 (od 5 do 11 let)
Stolní tenis (od 8 let)
Cyklistika (od 8 let; silniční i terénní cyklistika, atletická příprava, sauna, míčové hry, posilovna)
Volejbal – žlutý (předškoláci + 1. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – oranžový (2. - 3. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – červený (4. - 5. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – zelený + modrý - (6. - 7. třída)
Volejbal - žákyně
Volejbal – kadetky + juniorky
Karate (od 5 let)
Samurai Fight Club (od 5 let; kontaktní karate)
3D tisk (od 12 let) – „kreslení“ návrhů pro 3D tisk
Fotbal 6 – (ročníky 2013 a 2014)
Fotbal 1 - (ročníky 2011 až 2013)
Fotbal 2 - (ročníky 2009 a 2010)
Fotbal 3 - (ročníky 2007 a 2008)
Fotbal 4 - (ročníky 2005 a 2006)
Fotbal 5 – (ročníky 2004 a starší)
Florbal - žáci (ročník 2008 a starší)
Florbal - elévové (všichni 2009 – 2010 a dívky 2008)
Florbal - přípravka (všichni 2011 - 2012 a dívky 2010)
Florbal - dívky (ročníky 2001 – 2008)
Šachy - (od 5 let)
Digi foto (od 12 let; základy práce s fotoaparátem, úprava fotografií, výjezdy za focením)
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 (od 5 do 99 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Cvičení rodičů s dětmi – dopolední hrátky v tělocvičně a klubovně DDM – hledáme vedoucí
Anglický jazyk (od 1. třídy; nové i pokračovací kurzy) – hledáme vedoucí
Dětská jóga 1 (4 – 7 let)
Dětská jóga 2 (od 1. třídy)
Logopedie (5-8 let)
Ostatní ZÚ mají naplněnou kapacitu a nábor neprovádějí.

Přihlášky je možno vyzvednout v kanceláři DDM od 3.9.2019 v provozní době.
Pondělí		
10.00 – 18.00
Úterý		
8.00 – 18.00
Středa		
8.00 – 18.00
Čtvrtek		
10.30 – 18.00
Pátek		
8.00 – 16.00
Telefon: 352 352 280-1 Mobil: 731 151 827
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Dějiny obce Smolnice

Historie

Centrum Smolnice na fotografii z počátku 60. let 20. století. Výrazný dům po levé straně ulice se zvonicí na střeše je
původní obecní chudobinec, založený na počátku 20. století Karlem Pleierem. V budově poté sídlila obecní správa a
národní výbor. Zvon z věžičky byl zabaven během první světové války. |Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka

Smolnice ležela jen necelé tři kilometry severně od Chodova a tvořila staletí samozřejmou
součást chodovského regionu. Obyvatelé Smolnice a sousedních Nových Chalup v Chodově
pracovali, probíhaly zde jejich křty, svatby i pohřby, úzce propojen byl i společenský a kulturní
život obou obcí.
Většina badatelů dává vznik Smolnice do souvislosti s kolonizací regionu německým obyvatelstvem v průběhu 13. století. V této době klášter
ve Waldsassenu – pod který Chodov a jeho okolí
v té době patřily – prováděl systematické osidlování kraje. Noví obyvatelé mýtili lesy, zakládali
pole a rybníky a postupně do té doby pustou
krajinu zabydlovali. Obce, které vznikly v tomto
období, poznáme snadno podle charakteristické přípony –grün v jejich názvu. V našem okolí
jde o Vintířov (Wintersgrün), Starou Chodovskou
(Stelzengrün), Vřesovou (Doglasgrün) a právě
Smolnici (Pechgrün), jejíž název je pravděpodobně odvozen od sběru pryskyřice (smůly), kterým
se první obyvatelé lokality živili.
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku
1356. Klášter ve Waldsassenu tehdy prodal svůj
majetek v Čechách a do té doby jednotné chodovské panství si rozdělilo několik nových majitelů. Podle církevních dokumentů se k tomuto roku
objevuje jistý Heinrich von Pechgrün (v originále
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Statek č. p. 19 ve Smolnici, jehož založení se traduje do roku 1648. Vedle statku stojí tři mohutné lípy z téže doby. V
době, kdy byly pokáceny, jim bylo více než tři sta let.

Hendenricus de Pethgrün), který dosazuje do
úřadu faráře v Tatrovicích a Nové Roli.
V roce 1525, kdy vznikl tzv. Šlikovský urbář,
jsou ve Smolnici vedeny jen tři osídlené usedlosti
a pánem obce byl majitel Horního Chodova Matyáš Unruher. Od této doby jsou pak dějiny obce
spojeny s Chodovem až do 19. století a Smolnice se stala pevnou součástí hornochodovského
panství.

Vesnice v 17. století a třicetiletá válka

Na počátku třicetileté války se stala Smolnice,
stejně jako Chodov a další okolní obce, součástí
panství pánů z Plankenheimu. Z téže doby pochází první zmínky o smolnické rybniční soustavě, která patřila k největším v kraji. V kupní
smlouvě z roku 1630 se dočteme, že vesnička
Smolnice je prodávána se všemi svými polnostmi,
loukami, rybníčky a cestami, včetně čtyř velkých
rybníků mezi Smolnicí, Chodovem a Božičany.
Rybníky se jmenovaly Seeteich, Straßteich, Hegteich a Reithteich a staly se základem později
existujících patnácti rybníků, které byly vzájemně
propojené a sloužily jako zdroj ryb.
V této kupní smlouvě se také poprvé objevuje
zmínka o nově založené vesnici Nové Chalupy,
která stála západně od Smolnice, na půl cesty do
Tatrovic. Nové Chalupy byly dlouho samostatnou

osadou, ke Smolnici byly připojeny až v roce
1925. Na rozdíl od Smolnice nikdy nešlo o vesnici
v pravém slova smyslu, ale spíše o skupinu statků
a domů, rozložených na široké rovině pod dnešním Liščím kopcem.
Stejně jako celý kraj, i Smolnici a Nové Chalupy
těžce postihla třicetiletá válka. Nové Chalupy jsou
dokonce jako jediná vesnice v regionu po válce
zcela pusté – obyvatelé buď během války zemřeli, nebo uprchli a již se nevrátili.
Smolnice měla na konci války jen asi tři desítky

obyvatel a byla vybudována prakticky od základů
znovu.
Z této doby také pocházely vůbec nejstarší budovy v obci, mimo jiné selská usedlost č.p.
19 (na které hospodařila před válkou rodina
Dürrschmidtova a po roce 1945 rodina Spůrova).
Překlad nad dveřmi stavení nesl vročení 1648
a tomuto roku také odpovídaly tři mohutné
vzrostlé lípy, které vedle statku stály.

Miloš Bělohlávek, městský historik
Pokračování naleznete v říjnovém vydání.
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Kino Malá scéna Chodov
1. 9. (ne) 15 h
Angry Birds ve filmu 2 /97/
Animovaný / USA / Režie: Režie: Thurop Van Orman
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
1. 9. (ne) 17 h
Hodinářův učeň /102/
Pohádka / ČR / Režie: Jitka Rudolfová

Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

Nová filmová pohádka Hodinářův učeň přináší zábavu i
klasický pohádkový příběh o boji dobra a lásky se zlem,
lakotou a podlostí. V hlavních rolích se představí Viktor
Preiss, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková nebo
Miroslav Krobot.

Přístupné. Vstupné 120 Kč

1. 9. (ne) 19.30 h
Přes prsty /101/
Komedie, sportovní / ČR / Režie: Petr Kolečko

Příběh filmu se odehrává na beach volejbalových hřištích,
ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa
Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu
všechno.

26.-27. 9. (čt-pá) 19.30 h, 28. 9. (so) 17 h,
29. 9. (ne) 19.30 h
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

5.-6. 9. (čt-pá) a 8. 9. (ne) 19.30 h, 9. 9. (po) 19.30 h, 13. 9. (pá) 19.30 h,
25. 9. (st) 19.30 h, 28. 9. (so) 19.30 h

To Kapitola 2 /168/

Premiéra / Horor / USA / Režie: Andy Muschietti

Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný,
který zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní členy klubu domů.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
12.-13. 9. (čt-pá) 17 h, 14. 9. (so) 15 h

Playmobil ve filmu /99/

Premiéra / Animovaná komedie / Fr., Německo / Režie: Lino DiSalvo

V jednom příběhu se potkají piráti, kovbojové, Vikingové, Římané, dinosauři, kouzelná víla,
tajný agent, dobrodruh a dvě děti, které mocné kouzlo vtáhlo ze světa lidí do nekonečného
světa Playmobil.

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

24. 9. (út) 19.30 h

Nabarvené ptáče /169/

Premiéra / Drama / ČR, SR, Ukrajina / Režie: Václav Marhoul

Nadčasové poselství o putování a útrapách malého židovského chlapce za druhé světové
války.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

6. 9. (pá) 17 h
Angry Birds ve filmu 2 3D /97/
Animovaný / USA / Režie: Režie: Thurop Van Orman
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč
7. 9. (so) 15 h
Toy Story 4: Příběh hraček /99/
Animovaný / USA / Režie: Josh Cooley

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět
ve při v animovaném komediálním snímku.

19.-20. 9. (čt-pá) 17 h, 21. 9. (so) 19.30 h,
22. 9. (ne) 17 h, 30. 9. (po) 19.30 h
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
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Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

2.-3. 9. (po-út) 19.30 h
Anna /118/
Premiéra / Akční thriller / Francie / Režie: Luc Besson

Za okouzlujícím půvabem Anny Poliatovy, pařížské top
modelky, se skrývá tajemství, díky kterému se ocitne v centru nebezpečné operace, rozehrané špičkovými agenty
soupeřících tajných služeb.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč
4. 9. (st) 19.30 h
Dětská hra /88/
Horor / USA / Režie: Lars Klevberg

V současné verzi hororové klasiky Dětská hra se na plátna
vrací zlovolná zabijácká panenka Chucky. Andy dostane od
mámy k narozeninám úchvatnou hračku, nejnovější výkřik
technologií, panenku, která umí cokoliv. Už to není jenom
hračka, je to ten nejlepší kamarád. Zatím ale nikdo neví, že
dokáže i zabíjet, že vraždí moc ráda a s vynalézavostí těch
největších psychopatů. Přišel čas si trochu pohrát.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

5. 9. (čt) 17 h, 7. 9. (so) 19.30 h
Přes prsty /101/
Komedie, sportovní / ČR / Režie: Petr Kolečko
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
5.-6. 9. (čt-pá) a 8. 9. (ne) 19.30 h
To Kapitola 2 /168/
Premiéra / Horor / USA / Režie: Andy Muschietti

V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob se do
města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své
síly na místě, kde to všechno začalo. Uběhlo dvacet sedm
let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní
životy. Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale
svolává ostatní členy klubu domů.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Když Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.

7.-8. 9. (so-ne) 17 h
Môj dedo spadol z Marsu /79/
Premiéra / Rodinný, anim. / SR, ČR, Norsko...
Režie: Marina Andree Skop, Dražen Žarković

Dobrodružství dívky a mimozemského robota, kteří musí
společně zachránit svou částečně mimozemskou rodinu.

Přístupné, slovenské znění. Vstupné 110 Kč

8. 9. (ne) 15 h
Lví král  /109/
Animovaný, rodinný / USA / Režie: Jon Favreau

Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu.

Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

9. 9. (po) 19.30 h
To Kapitola 2 /168/
Premiéra / Horor / USA / Režie: Andy Muschietti
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
10. 9. (út) 10 h - dopolední kino
Teroristka /95/
Komedie / ČR / Režie: Radek Bajgar
Přístupné od 12 let, vstupné 50 Kč
10. 9. (út) 19.30 h
Přes prsty /101/
Komedie, sportovní / ČR / Režie: Petr Kolečko
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
11. 9. (st) 19.30 h
Noční můry z temnot  /108/
Premiéra / Horor / USA / Režie: André Øvredal
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
12.-13. 9. (čt-pá) 17 h, 14. 9. (so) 15 h
Playmobil ve filmu /99/
Animovaný / Fr. Německo / Režie: Lino DiSalvo

V jednom příběhu se potkají piráti, kovbojové, Vikingové,
Římané, dinosauři, kouzelná víla, tajný agent, dobrodruh a
dvě děti, které mocné kouzlo vtáhlo ze světa lidí do nekonečného světa Playmobil.

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

12. 9. (čt) 19.30 h
Zlatokopky /110/
Premiéra / Krimi, drama / USA / Režie: Lorene Scafaria

Ve filmu Zlatokopky vede Ramona (Jennifer Lopez) tým
protřelých striptérek, které se rozhodnou svým klientům z
Wall Street ukázat, zač je toho loket.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

26
13. 9. (pá) 19.30 h
To Kapitola 2 /168/
Premiéra / Horor / USA / Režie: Andy Muschietti
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
14. 9. (so) 17 h
Hodinářův učeň /102/
Pohádka / ČR / Režie: Jitka Rudolfová

V hlavních rolích se představí Viktor Preiss, Jaroslav Plesl,
Václav Neužil, Jana Plodková nebo Miroslav Krobot.

Přístupné. Vstupné 120 Kč

14. 9. (so) 19.30 h, 15. 9. (ne) 17 h
Přes prsty /101/
Komedie, sportovní / ČR / Režie: Petr Kolečko
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
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19.-20. 9. (čt-pá) 17 h, 21. 9. (so) 19.30 h,
22. 9. (ne) 17 h
Román pro pokročilé /95/
Premiéra / Romantická komedie / ČR / Režie:
Zita Marinovová

Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou
exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na
jejich morálku a sebevědomí? To vše se dozvíte v této romanticky korektní komedii s Markem Vašutem v hlavní roli.

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

19.-20. 9. (čt-pá) 19.30 h
Ad Astra /124/
Premiéra / Sci-fi thriller / USA / Režie: James Gray

Brad Pitt putuje na vnější okraj sluneční soustavy, aby zastavil hrozbu pro veškerý život na Zemi. Objevuje zde tajemství, která zpochybňují povahu lidské existence

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

21. 9. (so) 15 h
Tlapková patrola /66/
Animovaný / USA / Režie: Charles E. Bastien
Přístupné, český dabing. Vstupné 110 Kč
21. 9. (so) 17 h, 22. 9. (ne) 15 h
Psí kusy /87/
Premiéra / Rodinný, animovaný / Kanada

15. 9. (ne) 15 h
Angry Birds ve filmu 2 /97/
Animovaný / USA / Režie: Režie: Thurop Van Orman
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč
15.-16. 9. (ne-po) 19.30 h
Krvavá nevěsta /96/
Premiéra / Horor. komedie / USA / Režie: Matt
Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Mladá nevěsta má ženicha z bohaté, ale poněkud podivínské rodiny, která ctí letitou a velice zvláštní svatební tradici.
Každý nový člen si musí zahrát náhodně vylosovanou hru.
Tu však nemusí přežít.

Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic
neví o skutečném světě plném nástrah. Jednoho dne se ale
bude muset vydat za plot svého bezpečného domova...

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

22.-23. 9. (ne-po) 19.30 h
Rambo: Poslední krev /91/
Premiéra / Akční thriller / USA / Režie: Adrian Grunberg

Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John
Rambo v podání Sylvestra Stalloneho. Po nelítostných bojích v džungli a poušti ho uzavře tam, kde snímkem První
krev začal. Doma v Americe.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

18. 9. (st) 19.30 h
Tenkrát v Hollywoodu /159/
Komedie, drama / USA / Režie: Quentin Tarantino

Film je natočen na motivy skutečných událostí a odehrává
se koncem 60. let.
Hlavními postavami jsou bývalá westernová hvězda Rick
Dalton (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér
Cliff Booth (Brad Pitt). Slávu si slibují od slavné a krásné
sousedky, jíž není nikdo jiný než herečka Sharon Tate (Margot Robbie). Její manžel, režisér Roman Polanski, je na
natáčení v Evropě. Sharon je ale zanedlouho zavražděna
fanatickým sériovým vrahem Charlesem Mansonem (Damon Herriman) a jeho „rodinou“.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 100 Kč

25. 9. (st) 19.30 h
To Kapitola 2 /168/
Premiéra / Horor / USA / Režie: Andy Muschietti
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
26.-27. 9. (čt-pá) 17 h, 28. 9. (so) 15 h
Princ Krasoň /90/
Premiéra / Animovaný / Kanada / Režie: Ross Venokur

Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka či Popelka?
Všechny jsou zamilované do prince Krasoně. Ještě když byl
malý chlapec, zaklela ho zlá královna. Od té doby se do něj
každé děvče v království beznadějně zamiluje.

Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

26.-27. 9. (čt-pá) 19.30 h, 28. 9. (so) 17 h,
29. 9. (ne) 19.30 h
Národní třída /91/
Premiéra / Drama / ČR / Režie: Štěpán Altrichter

Vandam je znalec dějin a válek. Má pocit, že svět míří k
zániku, že se schyluje k velké bitvě. A tak cvičí, aby byl na
tu poslední, rozhodující bitvu nachystaný. A taky k tomu
vychovává Psycha, mladého kluka, se kterým natírá střechy
panelových domů. Kumpáni z hospody Vandamovi přezdívají „národní hrdina“. Prý dal tehdy v listopadu na Národní
třídě dějiny jednou ranou do pohybu. Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čermákem kombinuje dramatický příběh s černým humorem.

Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

28. 9. (so) 19.30 h
To Kapitola 2 /168/
Premiéra / Horor / USA / Režie: Andy Muschietti
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
29. 9. (ne) 15 h
Angry Birds ve filmu 2 /97/
Animovaný / USA / Režie: Režie: Thurop Van Orman
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč
29. 9. (ne) 17 h a 30. 9. (po) 19.30 h
Román pro pokročilé /95/
Romantická komedie / ČR / Režie: Zita Marinovová
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

KASS Chodov

17. 9. (út) 19.30 h
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw /136/
Akční thriller / USA / Režie: David Leitch
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

7. 9. (so) 10-17 h
Zahrádkářská výstava    
24. 9. (út) 10 h - dopolední kino
Psí domov /92/
Rodinný / USA / Režie: Charles Martin Smith
Přístupné, český dabing. Vstupné 50 Kč
24. 9. (út) 19.30 h
Nabarvené ptáče /169/
Premiéra / Drama / ČR, SR, Ukrajina / Režie:
Václav Marhoul

Nadčasové poselství o putování a útrapách malého židovského chlapce za druhé světové války.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
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Ukázky z oboru včelařství, prodej medu, prodej sazenic a
zahradnických potřeb, prodej krmiv, výstava a prodej kaktusů. K poslechu hraje Vesnická čtyřka 13-16 h. Vstup zdarma.

společenský sál

12. 9. čtvrtek 14 h Chodov
Den horníků a energetiků SU a.s.
společenský sál
21. 9. sobota 9 h
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál
27. 9. sobota 19 h
Společenský večer k výročí města
společenský sál

TV Studio Chodov
3. 9. (út) až 6. 9. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

OSLAVY MĚSTA CHODOVA 2014

Dokument o průběhu městských oslav v roce 2014

ROCKPARÁDA

Rocková hitparáda

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

10. 9. (út) až 13. 9. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za první polovinu září

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

ZMIZELÝ CHODOV I

Pořad o historii města Chodova

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

17. 9. (út) až 20. 9. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

ZMIZELÝ CHODOV II

Pořad o historii města Chodova

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

24. 9. (út) až 27. 9. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu září

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

ZMIZELÝ CHODOV III

Pořad o historii města Chodova

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

TV studio informuje

Inzerce v TV infokanálu:
14 dní / 1 měsíc
900 Kč / 1500 Kč
slevy pro fyzické osoby
Informace na tel. 352 352 422
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ZUŠ Chodov
2. 9. (po) 9-12 h a 13-16.30 h
Zahájení škol. r. 2019/2020 a domluva rozvrhu s třídními učiteli
3.-5. 9. (út-čt) 15-17 h
II. kolo přijímacího řízení nových žáků

Hudební obor: 3. a 4. 9. (nám. ČSM 693)
Výtvarný obor: 4. a 5. 9. (1. patro - Školní 697)
Taneční obor: 4. a 5. 9. (suterén - Smetanova 738)
Liter.-dramatický obor: 5. 9. (1. patro – Smetanova 738)

5. 9. (čt) 16 h
Informační schůzka rodičů žáků přípravné
hudební výchovy
koncertní sál

Městská knihovna Chodov
5. 9. (čt) 9 h
Cvrčkohrátky

Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

5. 9. (čt) 10 h
Lumpík

Program pro děti od narození do 18 měsíců. Nejsme andílci, jsme Lumpíci.

11. 9. (st) 17 h
Čtenářský klub – večery s knihou

Přijďte, staňte se členem čtenářského klubu a především,
odpočiňte si od náročných dní u skleničky vína nebo šálku
kávy při debatě o něčem co všichni milujeme – o knihách.

12. 9. (čt) 11 h
Jan Škrob – spisovatelé do knihoven

Básník, překladatel. Debutoval sbírkou Pod dlažbou (Eman
2016). Zařazen do sborníku Nejlepší české básně 2015. Člen
Asociace spisovatelů.

16. 9. (po) 18 h
Dagmar Franková - Skotskou Vysočinou

Je to oblast, kde hory, jezera, močály, údolí a hrady spolu s
drsným počasím vytváří jedinečnou a okouzlující atmosféru
z legend a pohádek, která láká k návštěvě. Podlehnete-li,
pak musíte počítat s tím, že bude pršet, lít, foukat a obklopí
vás hejna kousavého hmyzu. Ale také buďte připraveni na
překvapující pohledy do údolí a scenérie, které se objevují
tak nečekaně, jako sluneční svit. Tou krásou budete zasaženi.

19. 9. (čt) 17 h
Jarmila Mandžuková - Pro zdraví a dobrou
náladu

Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici. Udržení kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze způsobů je i vzdělávání.
Nedílnou součástí přednášky je aktivní zapojení posluchačů
formou nenáročných a zábavných cviků a technik.

25. 9. (st) 18 h
Migrace do Evropy očima novinářky a politologa

Charita ČR Vás srdečně zve na přednášku novinářky Mar-

Informační servis
kéty Kutilové a odborníka na rozvojovou problematiku
Radovana Dlouhého–Smithe, věnovanou tématu migrace.

26. 9. (čt) 18 h
Jazz v podkroví

Pořad připravil a uvede Štěpán Podešt.

30. 9. (po) 9-18 h
Burza knih

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

pondělí od 14 h
Čtenářský klub

Pravidelné setkání dětí, které budou společně s námi čtením objevovat ty nejkrásnější pohádky a příběhy.

středa od 15 do 17 h
Výtvarné dílničky

Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů.
4. 9. Pohlednice z prázdnin, 11. 9. Mravenec,
18. 9. Včelky a čmeláčci, 25. 9. Malování rukou

čtvrtek od 16 h
Herní klub

Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách.
5. 9. Přines si svou knihu, 12. 9. Hádej, kdo jsem,
19. 9. Pexeso, 26. 9. Riskuj!

TIPY KNIHKUPECTVÍ

V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17.
Strom duchů – Barbara Erskinová
Nový a čtenáři dlouho očekávaný román oblíbené autorky,
v jejíchž knihách se prolíná historie s přítomností, nadpřirozeno se světem reálným.
Školní atlas světa – Kartografie Praha
Nejprodávanější český školní atlas je univerzální pomůckou
pro výuku nejen zeměpisu na všech stupních škol.

Kostel sv. Vavřince
22. 9. (ne) 17 h
Křest knihy Zmizelý Chodov
Autor: Miloš Bělohlávek

29. 9. (ne) 18 h
Spirituál  kvintet - koncert

Vstupné 200-250 Kč. Předprodej kino Malá scéna, infocentrum Chodov, www.kasschodov.cz

Galerie u Vavřince
25. 9. (st) 17 h
Vernisáž výstavy Chodov za 125 let očima dětí
Autor: děti Chodov
18. 9. středa 17:00 h
Vernisáž výstavy k výročí Zpravodaje města
Chodova
Autor: Martin Polák, síň historie města
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DDM Bludiště Chodov
2. 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.
15.00
ATLETIKA, ŠACHY
15.15
DĚTSKÁ JÓGA
15.30
FLORBAL
15.45
RYTMUS
16.00
SAMURAI FIGHT CLUB
16.15
VOLEJBAL
16.30
ROKENROL
16.40
FOTBAL
16.55
KARATE

9. 9. (po)
Svítíme ve tmě

Celorepubliková sbírka sloužící k podpoře dětí a dospělých
s těžkým zdravotním postižením proběhne opět i u nás v
Chodově. Kupte si od našich dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte s námi nevidomým. Svůj příspěvek vhoďte
do zapečetěné lucerničky našich dobrovolníků a spolupracovníků DDM Bludiště.

11. 9. (st)
Školka - CUP 2019

DDM Bludiště v Chodově a TJ Spartak Chodov pořádají s
podporou města Chodova turnaj v kopané pro chodovské
mateřské školy. Soutěž je určena všem předškolním třídám všech MŠ v Chodově, hochům i dívkám. Přijít mohou
celé třídy předškoláků – budou fandit a pro všechny jsou
připraveny doprovodné soutěže. Zváni jsou i rodiče dětí,
kteří mohou své ratolesti povzbuzovat. Hraje se venku na
travnatém nebo umělém povrchu. Těšíme se na vaši účast!

stadion TJ Spartak Chodov

Městská galerie v DDM Bludiště
17. 9. (út)
Vernisáž výstavy Skauting byl, je a bude
vždycky cool
Výstava potrvá do 3. 10. 2019.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9 - 12 a 14 - 17

Ostatní akce
7. 9. (so) 15 h
Zahájení skautského roku

Zveme všechny příznivce a zájemce o členství.

klubovna u potůčku

Sport
4. 9. (st) sraz 9 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů

Karlovy Vary – Pernink – Červená jáma, délka trasy 15 km

KČT Chodov

7. 9. (so) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
směr Cheb – „Hraničářská 50“,

KČT Cheb

9. 9. (po) 16 h
Nábor nových členů TJ Batesta - sportovní
gymnastika
tělocvična ZŠ J. A. Komenského
15. 9. (ne) 9.30 h
Chodovský bikemaraton

14. ročník, MTB XCM, CKK MTB, ženy i muži od 1 roku do 99
let. Místo startu: Chodov, hotel Nautilus. Trasa a délka trasy:
Chodov, Smolnický kopec a výsypka, 0,3 až 56 km

TJ Plamen Chodov

18. 9. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Cheb – Hazlov – Seeberg, délka trasy 10 km

KČT Chodov

21. 9. sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
směr Cheb – Plesná

KČT Cheb

22. 9. (ne) Volejbalové zápasy

9-13 h Extraliga juniorek - soupeř Řepy
10-14 h První liga kadetek - St. žákyně, soupeř Kralupy n. Vltavou
11-15 h Extraliga kadetek - Kadetky, soupeř Olymp Praha

sportovní hala Chodov, BVC Chodov

25. 9. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Horní Blatná - strašidla, délka trasy 10 km

KČT Chodov

28. 9. (so)11 h
Na Andělskou Horu

21. ročník silniční časovky jednotlivců do vrchu. Součástí
poháru Giro Chodov, ženy i muži od 11 let do 99 let. Místo
startu: za obcí Dubina, směr Andělská Hora. Trasa a délka
trasy: Dubina – Šemnice – Andělská Hora, 7,1km

TJ Plamen Chodov
29. 9. (ne) 10 h
Na Bílou vodu

1. ročník silniční časovky jednotlivců do vrchu. Součástí poháru Giro Chodov, ženy i muži od 11 let do 99 let.
Místo startu: Chodov, hotel Nautilus
Trasa a délka trasy: Chodov u Nautilusu - 1× okolo Bílé
vody, 2 km

TJ Plamen Chodov
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Sport

Fotbal
Pozvánka na zářijové zápasy

Během letní přestávky proběhly některé změny,
o kterých se více dozvíte na našich webových stránkách. V polovině srpna už některá naše družstva
rozehrála své soutěže, leč výsledky těchto utkání
byly známy až po uzávěrce zářijového zpravodaje.
Nabízíme vám tedy alespoň pozvání na nadcházející domácí zápasy.
Muži A:
14. 9. 16.30
Chodov - FC Cheb
28. 9. 16.00
Chodov - Kr.Poříčí
Muži B:
1. 9.
10.15
Chodov B - Plesná
15.9. 10.15
Chodov B - Lipová
29. 9. 10.15
Chodov B - Lomnice B
Dorost:
14. 9. 10.30
Chodov - FC Cheb / Lipová
28. 9. 10.30
Chodov - Kr. Poříčí
Starší žáci:
4. 9. 17.00
Chodov - Fr. Lázně
14. 9. 10.00
Chodov - D. Žandov
28. 9. 10.00
Chodov - Nová Role
Mladší žáci:
6. 9. 17.00
Chodov - Kynšperk
20. 9. 17.00
Chodov - Skalná
Starší přípravka:
14. 9. 10.30
Chodov - FC Cheb / Lipová
28.9. 10.30
Chodov - Skalná
Mladší přípravka:
7. 9. 10.00
Chodov - Kr.Poříčí
21. 9. 10.00
Chodov - Sokolov C
Kompletní rozpis všech podzimních utkání
a mnoho dalšího se dozvíte na webových stránkách
našeho klubu: http://spartak-chodov.webnode.cz/

Petr Karbulka

Bojové sporty
Samurai Fight Club

Nábor samurajů od září!

Tradiční chodovský klub přijímá nové členy.
Kdo:
děti od 5 let - karate, jiu-jitsu, junioři - karate,
kickboxing, jiu-jitsu, dospělí - karate, kickboxing,
jiu-jitsu, dospělí + junioři - cross fit box
Kde, kdy:
tělocvična 2. ZŠ Chodov, út, ne od 18 hodin
SAMURAI gym (vedle ŠAK), po, st, čt od 18 hodin
Pod vedením akreditovaných trenérů: Václav Kolář - 3. Dan, Jaroslav Kalfář - 3. Dan, Marcel Klik
- 1. Kyu, Nikola Němcová.
Naši závodníci získávají pravidelně medaile na
evropské i domácí scéně. Jsou mistři Evropy, ČR,
šampióni v kickboxingu, čínském boxu, fightingu,
jiu-jitsu, fullcontact karate, kata. V týmové soutěži jsme již podruhé zvítězili ve fightingové lize.
Jsme tradiční klub s více jak 17letou tradicí, který vychovává své žáky v duchu karate.
Pořádáme klubové kempy, závody a mnoho
dalších klubových akcí. Cvičíme za podpory města Chodov a DDM.
Kontakty:
telefon: 604 965 358
e-mail: samurai-fight-club@seznam.cz
www.samurai-fight-club.cz
fb, instagram Samurai Fight Club

Karate klub Chodov

Borci z Karate Klubu Chodov se přidali k velké výpravě členů České Asociace Budo Karate
(ČABK), která vyrazila na MS WUKF ve sportovním karate do slovenské Bratislavy. Zde se ve
dnech 20. 6. až 23. 6. utkalo přes dva tisíce borců
ze čtyřiceti zemí světa.
Náročnost tohoto turnaje byla opravdu veliká jak pro pořadatele, tak pro závodníky. Boje
probíhaly od rána do pozdních večerních hodin.
V některých kategoriích startovalo na padesát
borců. Členové ČABK posbírali spoustu medailí
a chodovští borci přispěli také svou trochou do
mlýna, v kata týmů ml. žákyně obsadily Adéla
Kundrátová, Markéta Kundrátová a Adéla Nídlová krásné třetí místo. Markétce Kundrátové utekl bronz v kata jednotlivci ml. žákyně (zde měla
přes čtyřicet soupeřek) jen o pár desetinek bodu
a skončila na čtvrtém místě. Terezka Sadílková
byla přeřazena v kata st. žákyně do vyšší věkové
kategorie mezi hnědé a černé pásy. I když se nezadařilo, podala velmi pěkný výkon.
Ludoslav Hronek získal v kata adapted stříbro,
v kumite masters se Petr Kundrát po velmi pěkném výkonu umístil na páté příčce a Radek Pešan
v kumite masters narazil hned v prvním kole na
pozdějšího vítěze této kategorie. Alče Zdráhalo-

Sport
vé a Elen Pešanové se nepodařilo zasáhnout do
bojů o medaile, Danek Pešan vypadl v kata ml.
žáci v prvním kole a v kumite ml. žáci prošel
do třetího kola, kde ho zastavil brazilský soupeř.
Radka Hassaine se jako coach vzorně starala
o všechny borce našeho týmu.
Veliká konkurence a kvalita účastníků prověřily
připravenost našich borců a pomohly mnohým

odhalit, kde a co je třeba na tréninku zlepšit.
Tímto také chceme poděkovat všem za pomoc
a podporu možností se takových soutěží zúčastnit. 
Ludoslav Hronek

Champions team

Hned první sobotu v červnu nás čekal národní pohár juniorů a seniorů v Hradci Králové.
Naše, byť malá, výprava si vedla vcelku dobře.
A. Lojdová kumite zlato v kategorii U21 a stříbro v kategorii žen. Další zlato přidal kumite tým
ve složení J. Endršt, J. Horák, D. Kubíček. Nakonec ještě v solo kumite přidali bronzové medaile
B. Kerbelová, D. Kubíček a A. Novák.
Další soutěží v červnu byl národní pohár žáků
v Soběslavi. Ani tady členové Champions teamu
nezklamali. Skupina v počtu 9 závodníků dokázala vybojovat 11 medailových pozic. V kumite
1. místo J. Endršt, 2. místo kata tým ve složení
A. Le, N. Soukopová, K. Pošmurová. Třetí místa
v kumite K. Vašíčková, K. Štecová, E. Pokorná
a dále 3. místo kata tým starší žákyně K. Vašíčková, K. Štecová, E. Pokorná.
Týden před mistrovstvím světa, tedy 15. 6., se
konal závod Pardubice open 2019 z kalendáře
EKF. Za účasti 18 států v silné konkurenci jsme
opět bodovali a vezeme domů cenné medaile, a dokonce i trofej nejlepšího závodníka pro
K. Vašíčkovou. O zlaté medaile se zasloužily
K. Vašíčková kumite, T. Jůnová kata U21, kumite tým starší žákyně Štecová, Vašíčková, Pokorná
a kata tým ve stejném složení. Stříbrné potom
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N. Soukopová a tým Soukopová, Pošmurová, Le
v kumite a ještě jednu stříbrnou přidala T. Jůnová
v kategorii žen. K tomu ještě několik bronzových
K. Štecová, E. Pokorná, B. Kerbelová, D. Kubíček
v solo kumite. Další třetí místo kata tým ve složení
Le, Soukopová, Pošmurová.
V závěru první poloviny soutěžní sezony letošního roku se členové Champions teamu zúčastnili akce roku. Tou se stalo mistrovství světa
WUKF v hlavním městě Slovenska v Bratislavě.
Konalo se ve dnech 20. - 23. 6. a bylo zatím co
do počtu států, federací a jednotlivců největším
mistrovstvím světa v historii WUKF. Pokud přidám
čísla, 5 kontinentů, 41 států, 83 federací a více
než 2500 soutěžících. V této konkurenci se naše
CAOKK neztratila a umístili jsme se v hodnocení federací na 8. místě z celkového počtu 83 se
ziskem 7 zlatých, 10 stříbrných a 15 bronzových
medailí. K tomuto mimořádnému úspěchu nemalou měrou přispěli i členové Champions teamu Chodov. Zlatou medaili vybojovala v kumite
jednotlivců K. Štecová a E. Pokorná. Stříbrnou v
kumite N. Soukopová, M. Budajová, D. Nový a L.
Jílek. V kata získala stříbrnou medaili Aneta Le.
Zisk medailí pokračoval bronzovými, a to v kumite B. Kerbelová, A. Krátká, A. Lojdová, D. Kubíček,
D. Pekuniak a J. Novotný. Další boje nás čekaly v
kumite týmech, i tady jsme uspěli. Zlaté umístění
vybojoval kumite tým žákyň ve složení Pokorná,
Vašíčková, Štecová, Rutová a v juniorkách potom
tým ve složení Lojdová, Budajová, Týlová, Jůnová. V kategorii žáků bronzovou medaili tým ve
složení D. Nový, Jakub Müller, Jan Müller, F. Ma-

rek. Pokračovali jsme v kategorii mužů, kde hned
dva týmy vybojovaly bronz, první ve složení Daniel Pekuniak, David Pekuniak, D. Krhut, V. Brabec
a druhý ve složení M. Jindra, J. Kosina M. Kyncl,
J. Nosál.
Děkujeme realizačnímu týmu a trenérům. Dále
našim partnerům, jsou to KV kraj, města Chodov,
H. Slavkov, Hroznětín, Krásno, Sokolov, Stříbrná
a firmám SKF, RVS, S&V Mercedes Karlovy Vary,
MŠMT, Maister a Eurovia. Všichni jmenovaní nám
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svou finanční podporou umožňují cestovat na vrcholné soutěže.
Jiří Nosál

Nohejbal
O pohár města Chodova v nohejbale

Volejbal

Zahájení sezóny kolektivů BVC

Pro všechny hráčky, jejich trenéry a realizační
týmy BVC Chodov byl měsíc červenec po velmi
náročné sezoně časem zaslouženého odpočinku. Družstva starších žákyň a barevného volejbalu se sjela již 3. srpna na zahajovací soustředění
v obci Pernink. Další týden je vystřídala družstva
mladších žákyň, kadetek a juniorek. Všechny
hráčky absolvovaly týdenní soustředění, kterým
byla zahájena volejbalová sezona 2019/2020.
V té naše družstva odehrají následující soutěže:
Družstva barevného volejbalu: cyklus turnajů
soutěže Karlovarského kraje
Družstvo mladších žákyň: Český pohár, krajský
přebor Karlovarského kraje
Družstvo starších žákyň: Český pohár, první liga
kadetek, krajský přebor Karlovarského kraje
Družstvo kadetek: extraliga kadetek
Družstvo juniorek: extraliga juniorek
Družstvo mužů: přebor okresu Sokolov

Nohejbalový klub Chodov pořádal 22. června
2. ročník turnaje O pohár města Chodova, v jehož rámci pořádal finanční sbírku, jejíž výtěžek
věnoval Dennímu centru Mateřídouška v Chodově. Celkem bylo vybráno 9931 Kč, které budou
využity na nákup hudebních nástrojů k muzikoterapii. Turnaje se zúčastnilo třináct sestav a vítězně
vyšel tým Tribuna sever.
Děkujeme všem sponzorům za poskytnuté
ceny: město Chodov, Chodos, penzion U Sotonů,
Jan Kaminský, ČEZ Esco. 
Martin Čermák

Skalná 2019

Všechna družstva čeká velmi náročná a dlouhá
sezóna. Ovšem je se na co těšit. Vždyť poprvé
v historii chodovského volejbalu máme možnost chodit na mládežnický extraligový volejbal
v kategorii kadetek i juniorek, a vidět tak nejlepší
družstva z České republiky, která hrají špičkový
volejbal.
Těšíme se na vaši sportovní podporu a fandění
v hledišti při domácích zápasech, které odehrajeme v chodovské sportovní hale v Tyršově ulici.
Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zápasy a další aktuální informace můžete sledovat
na oficiálních stránkách Českého volejbalového
svazu nebo na facebookových a internetových
stránkách BVC Chodov.
Ladislav Zapf

Podstata soustředění je v zábavě, více poznání
svých vrstevníků, kamarádů na trénincích mimo
domov. Naším cílem je, aby vše to, co děláme,
dívky bavilo a motivovalo k dalším, vyšším výkonům. Proto trenéři do tréninků zapojili mimo jiné
i pěší turistiku.
Nejenomže dívky poznaly krásná a zajímavá
místa v našem okolí, ale ještě si zlepšily své zdraví. O pocitu dosažení stanoveného cíle, v našem
případě START versus CÍL, se raději zmiňovat nebudeme. Všichni byli rádi, že dorazili úspěšně na
stanovené místo.
Pevně věříme, že se všem zúčastněným líbilo,
vše si řádně užili, a budeme se těšit snad opět
příští rok na viděnou.

Pavel Dawidko

Autopůjčovna, stěhování,
vyklízení nemovitostí.
Florbal
Třetí srpnový den odjelo 23 děvčat z florbalového týmu TJ Plamen Chodov dívky strávit několik letních dnů do sportovního střediska Skalná
u Chebu, kde se již tradičně konalo soustředění
tohoto týmu.
Na pravidla konání soustředění dohlíželi trenéři Míra Červenka a Pavel Dawidko, kteří připravili
dívkám trochu neobvyklé tréninkové jednotky.
Samozřejmě nechyběla základní florbalová klasika, kterou dívky zažívají několikrát v týdnu na
trénincích v halách.
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+420 774 730 518
www.automudroch.cz

Uzávěrka
říjnového čísla
16. září 2019

34

Placená inzerce

35

Placená inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu

Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách
Green Shell - typu Arakauna
Stáří 14 – 19 týdnů | Cena 159 -209 Kč/ks

Vážení zákazníci,
dovolte nám, abychom Vám touto formou ještě jednou oznámili změnu poskytovatele služeb elektronických komunikací
(internetu a kabelové televize) ve Vašich domácnostech.
Na základě smlouvy uzavřené mezi zástupci společností CATR Chodov s.r.o. (resp. Dříve CATR s.r.o.) a Nej.cz s.r.o. došlo od 1. 7.
2019 ke změně poskytovatele služeb.
Tímto datem naše spol. Nej.cz s.r.o. převzala veškeré aktivity spojené s provozem a distribucí elektronických datových služeb a
současně převzala práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv s koncovými zákazníky.

Prodej se uskuteční:

29. 9. a 23. 10. ve 14.40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna
Případné bližší informace Po-Pá 9-16 h:

601 576 270, 728 605 840

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky

Věříme, že se změnou provozovatele sítě Vás čekají jen pozitivní změny, jelikož budeme i nadále investovat do rozvoje nových
technologií za účelem dalšího zkvalitňování služeb svým zákazníkům.
Se změnou poskytovatele se pro Vás nic nemění, nadále budete využívat stejné služby za stejnou cenu. Stejně tak zůstává i
forma platby za tyto služby. O Vaši spokojenost se bude i nadále starat stejný tým zaměstnanců.
V současné době poskytujeme služby internetové televize, kabelové televize, internetu, pevných hlasových služeb a mobilního
volání ve více jak 90 městech a obcích v rámci celé České republiky, a to momentálně pro více než 130 tisíc aktivních zákazníků
kabelové televize a internetu.
Vaše požadavky můžete nadále vyřizovat v klientském centru Staroměstská 377/1 v Chodově, na telefonu 352 665 298 a
emailu chodov@catr.cz. Pro další informace sledujte web www.nej.cz a www.catr.cz
Těšíme se na úspěšnou spolupráci a věříme, že i nadále budete patřit mezi naše spokojené zákazníky.

za Nej.cz s.r.o.
Marius Marcolla, jednatel

za CATR s.r.o.
Michal Budínský, jednatel

za CATR Chodov s.r.o.
Ing. Jaroslav Hanyk, jednatel

Chcete se důstojně rozloučit
s Vaším zvířecím přítelem ?
Mít na něj památku?

Prodáme i Vaši nemovitost!
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WWW.TRCHODOV.CZ

ZVÍŘECÍ KREMATORIUM CHODOV
U KARLOVÝCH VARŮ
Budeme Vám oporou v nelehké situaci
volejte NONSTOP +420 704 702 072 | www.pet-heaven.cz | info@pet-heaven.cz
FB: PET HEAVEN zvířecí krematorium Chodov | Horní ulice 1231, Chodov u Karlových Varů
5 % SLEVA pro spolupracující veterinární lékaře | 10 % SLEVA pro seniory z K.K., adoptovaná zvířata, zvířata z útulku | 20 % SLEVA pro asistenční zvířata
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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

ZDE JE MÍSTO

PRO VÁŠ INZERÁT
tel. 352 352 422 / 721 657 791
zpravodaj@kasschodov.cz

Placená inzerce
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p. Janáèek - 1/4

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo
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B
pro Vás

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

Placená inzerce

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz
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telefon: 352 352 422
e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz
www.kasschodov.cz
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