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Informační servis

OJEDINĚLÁ VÝSTAVA LIDSKÝCH ABNORMALIT

2.-7. června 2020
Galerie u Vavřince Chodov

vstupné: dospělí 80 Kč, důchodci a studenti 60 Kč, děti 40 Kč

otevírací doba po dobu výstavy 10-18 h
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Letošní noc kostelů připomene Chodovské kino promítne
starostu Karla Fenkla
festivalové filmy

Letošní ročník tradiční Noci kostelů, která se
uskuteční 12. června, bude v Chodově věnován památce prvního chodovského starosty Karla Fenkla,
od jehož smrti letos uplyne rovných sto let.
Během Noci kostelů se tak Chodováci budou
moci poprvé podívat na zrestaurovaný obraz, který
městu na sklonku loňského roku věnovali potomci
starosty Fenkla. Vzácný obraz, který prošel náročným restaurováním, si nechal Karl Fenkl namalovat
v roce 1902 a zobrazuje starostu krátce poté, co
odešel po jedenácti letech z funkce.
Současně s tím proběhne také prezentace výsledků výzkumu ostatků rodiny Fenklů. Ostatky,
vyzvednuté v rámci pietizace starostenské hrobky
na městském hřbitově, prošly v květnu odborným
zkoumáním.
(mb)

Návštěvníci chodovského kina uvidí v červenci
část programu, který byl připraven pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Kulturní a společenské středisko se totiž přidalo k projektu Tady
Vary, jehož cílem je přinést do kin mimořádné
snímky určené původně pro festival.
Členové programového oddělení festivalu vybrali celkem šestnáct filmů, které kina promítnou
v původním termínu konání festivalu, a to od 3.
do 11. července. Podrobnější informace přineseme v červencovém vydání.
(mák)

Ekocentrum je opět otevřeno

Do krajských muzeí a galerií je
vstup zdarma

Bezplatné vstupné nyní mají návštěvníci muzeí,
galerií a dalších kulturních institucí zřizovaných Karlovarským krajem. Opatření bude platit minimálně
do 31. října 2020. Kraj chce tímto krokem pomoci
těmto zařízením obnovit návštěvnost, přilákat nové
zájemce včetně rodin s dětmi a přispět k oživení
cestovního ruchu v regionu.
„Moc se těšíme, že tuto možnost využije co nejvíce domácích návštěvníků, turistů, rodičů s dětmi,
pro které je připraven v muzeích, galeriích a dalších
místech atraktivní program. Rád bych ale doporučil
lidem, kteří se budou chystat k návštěvě například
Dolu Jeroným v Čisté, Štoly č. 1 v Jáchymově, či ke
svezení vláčkem v Hornickém muzeu v Krásnu, aby
se předem informovali prostřednictvím webu nebo
telefonicky, zda není nutné se objednat, ať někde
zbytečně nečekají,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Hurajčík.
Bezplatné vstupy mají tyto kulturní instituce zřizované Karlovarským krajem:
• Muzeum Karlovy Vary, Královská mincovna
v Jáchymově
• Muzeum Sokolov, Hornické muzeum Krásno,
Důl Jeroným, Štola č. 1 Jáchymov
• Muzeum Cheb
• Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov,
Interaktivní galerie Becherova vila
• Galerie výtvarného umění v Chebu,
Retromuseum
• Galerie 4 – galerie fotografie
(KK)

Dne 21. 5. bylo po karanténní době opět otevřeno chodovské Ekocentrum Chodováček na
pozemcích ČSOP, které nabízí environmentální
výchovu pro děti MŠ a 1. stupně nejen v lavicích,
ale i v přírodě v prostorách interaktivní Minibotanické zahrady.
Více na stránkách ekocentra www.facebook.com/
pg/EkocentrumChodovacek/ či na stránkách samotné zahrady. http://www.zahradacsopchodov.wbs.cz.

Mgr. Miloš Volek

Piktogram ve zpravodaji

Tento piktogram upozorňuje na
to, že k dané akci pořídilo chodovské TV studio videozáznam, popřípadě videoreportáž, které jsou či budou ke
zhlédnutí na www.kasschodov.cz v záložce
Archiv TV Chodov.
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Nedaleko Chodova začíná stavba
testovacího polygonu

Studie budoucího testovacího polygonu na výsypce u Lomnice.

Počátkem května nabylo právní moci stavební
povolení pro část testovacích drah projektu BMW
Group Vývojové Centrum. Díky tomuto kroku,
zahájila společnost BMW Group stavební a zemní
práce na svých pozemcích. Generálním dodavatelem stavby části testovacích drah je společnost
COLAS.
„Tato zpráva je zejména v dnešní době tou
dobrou zprávou, která našemu regionu dává
signál, že se změny, jež do našeho regionu přicházejí, dají zvládnout,“ uvedl k zahájení stavby
starosta Chodova Patrik Pizinger.
Prvních několik měsíců budou hlavní aktivitou
zemní práce a doprava stavebního vybavení.
V této fázi projektu se předpokládá objem dopravy okolo 40 nákladních vozidel denně. Společnost věří, že toto navýšení dopravy nebude
v běžném provozu znatelné, nicméně pokud by
obyvatelé měli jakékoli otázky či problémy související se začátkem stavebních prací, mohou se
obrátit přímo na firmu, popřípadě na zástupce
BMW Group, pana Petra Pospíšila, prostřednictvím e-mailu info.sokolov@bmwgroup.com.
Nové vývojové centrum, které poskytne práci několika stovkám zaměstnanců bude sestávat

z komplexu testovacích okruhů, které budou
použity pro vývoj a testování nových technologií
v dopravě.
Kromě toho také na území s rozlohou přibližně 650 hektarů vzniknou administrativní a provozní budovy, dílny, sklady a další infrastruktura
potřebná pro provoz centra a provádění testů
a zkoušek.
(mák)

Pohled z výšky na první práce.
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Otázka měsíce

Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova
V loňském a předloňském roce se intenzivně pracovalo na
plánované revitalizaci
sídliště v Tovární ulici.
Budou práce pokračovat i za této nelehké situace?
Milí Chodováci,
běžný život v našem městě se již pomalu vrací do normálu,
proto by bylo opět vhodné informovat občany o aktuálním stavu naplánovaných investic
a rekonstrukcí.
Největší městská investice pro tento rok, tj.
přestavba bývalé školní budovy pro potřebu
základní umělecké školy v ulici Dukelských
hrdinů, je již v plném proudu. Stavební práce
započaly v měsíci dubnu a tato zakázka přesáhne svým rozsahem až do příštího roku,
kdy se budou moci žáci a učitelé všech čtyř
oborů potkávat pod jednou střechou, v nově
zrekonstruovaném areálu.
Dalším dlouhodobějším projektem je revitalizace sídliště Tovární. Před zahájením
samotných povrchových úprav vnitrobloku
mezi ulicemi Tovární a Školní bylo potřeba
nejprve zrekonstruovat dešťovou kanalizaci. Tyto nezbytné úpravy proběhly v letech
2018 – 2019 a vyžádaly si náklady v rozsahu
7,5 milionu korun.
Na rok 2020 bylo vyhrazeno v rozpočtu
města 15,5 milionu korun pro pokračování v realizaci úprav na povrchu. V současné
době již vlastníme vypracovanou projektovou
dokumentaci a v průběhu července bychom
měli získat stavební povolení k samotné realizaci. V říjnu by měla být navíc otevřena výzva pro získání dotace na zkvalitnění podmínek bydlení z Ministerstva pro místní rozvoj
a o tyto prostředky bychom chtěli zabojovat.
V podmínkách výzvy stojí, že nelze sídliště
celkově zrevitalizovat a zpětně se ucházet
o dotaci. Proto bychom vlastní realizaci rozdělili do dvou etap. Letos na podzim by měly
být opraveny zpevněné komunikace – chodníky a parkoviště – a v příštím roce dojde
k osazení herních prvků a úpravě zelených
ploch.
(mák)

Poplatek za svoz
komunálního odpadu

Upozorňujeme občany Chodova, že poštovní poukázky k úhradě místního poplatku za
svoz komunálního odpadu za II. pololetí letošního roku budou rozesílány poštou až v měsíci
červenci.
V této souvislosti žádáme všechny poplatníky, aby se zaplacením poplatku vyčkali do
obdržení poukázky a při platbě upřednostnili
bezhotovostní úhradu. S ohledem na splatnost
poplatku (do 31. 7. 2020) nebude Městský úřad
Chodov sankcionovat jeho pozdní úhrady.

Hana Zapfová, vedoucí OŠKV

Kino obnovuje projekci

Chodovské kino se po nucené přestávce opět
otevírá divákům. Projekci zahájí 1. června.
„Nabídneme především filmy, které jsme nestihli kvůli koronavirové krizi reprízovat, například
snímek V síti. Na ten byly prodány stovky vstupenek,“ uvedl jednatel Kulturního a společenského
střediska (KASS) Jiří Spěváček s tím, že v programu se objeví také animovaný film Ježek Sonic či
česká komedie Chlap na střídačku.
Hygienická opatření snížila kapacitu kina na 53
míst, navíc návštěvníci budou muset dodržovat
povinné dvoumetrové rozestupy u pokladny,
dezinfekci rukou a v sále mít roušku.
„Prodej vstupenek bude tradičně v pokladně
a on-line v našem systému. Upřednostňujeme
však prodej on-line,“ poznamenal jednatel.
K malé změně došlo v čase promítání. Zatímco odpolední projekce budou začínat standardně v 17 hodin, večerní představení budou podle
celorepublikového zvyku zahajovat od 20 hodin.
Život se pomalu začíná vracet také do společenského sálu KASSu. Ten už má za sebou taneční kurzy sportovního klubu Jana Ondera, prodejní trhy textilu a velké akvatrhy Život ve vodě.

(mák)
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Křížová cesta ozdobí starý
kostelík na Bochovsku

Miloš Bělohlávek ukazuje jeden z obrazů křížové cesty.

Chodov věnoval nedalekému Bochovu na Karlovarsku nevyužité obrazy s motivy křížové cesty.
Plátna budou časem zdobit kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Kozlově.
„V Chodově pro ně nemáme vhodné místo
a nechtěli jsme, aby skončily na skládce. Obrazy
mohou ještě posloužit při obnově historické památky, rádi tímto způsobem podpoříme nadšence při záchraně kostela,“ řekl starosta Chodova
Patrik Pizinger.
Soubor čtrnácti obrazů křížové cesty vznikl
pravděpodobně na počátku 20. století a jako celek nevykazuje ani památkové, ani historické, ani
umělecké hodnoty. „Nejde o olejomalby, ale o tisky na plátně, které malbu pouze imitují. Všechna
zastavení jsou ztvárněna zcela konvenčně, dle
dobové ikonografie a podle ustálených motivů,“
popsal dílo městský historik Miloš Bělohlávek.
„V chodovském kostele byla tato křížová cesta zavěšena nejpozději v 80. letech 20. století
a tehdejší administrátor P. Ladislav Škrňa ji pravděpodobně získal z některého zrušeného kostela v regionu. V úvahu připadá například kostel

|Foto: Martin Polák

v Lipnici, který pocházel z počátku 20. století,“
doplnil historik.
Práce na obnově kostela v Kozlově, jenž byl po
druhé světové válce citelně poničen, pokračují
postupně už osm let. „Po jejich dokončení křížovou cestu v interiéru umístíme, zatím tam jsou
nevhodné podmínky, a tak ji uschováme někde
v depozitu. Za tento dar jsme samozřejmě rádi,“
uvedl bochovský starosta Miroslav Egert.
Podle spolku Kostel Kozlov je kostel Nanebevzetí Panny Marie nejstarší dosud zachovanou
nemovitou památkou v celém bochovském regionu.
Svou křížovou cestu má i Chodov. Po náročné
restauraci ji před časem nechal nainstalovat do
kostela svatého Vavřince, kde je v době otevření
kostela přístupná veřejnosti.
Podle Miloše Bělohlávka je toto dílo jako celek velmi cenným souborem a unikátním příkladem práce regionálních malířů 18. a 19. století.
„Je mimo jiné vzácná svými rozměry a svým stářím, jedná se o jednu z nejstarších křížových cest
v našem regionu,“ poznamenal historik.  (mák)
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Do kostela se vrátila hudba

Eva Mokrá při koncertě v kostele svatého Vavřince.

Více než dvě desítky lidí zavítaly v pondělí večer do chodovského kostela svatého Vavřince
v Chodově v rámci první kulturní akce po rozvolnění vládních opatření v souvislosti se současnou
situací. Návštěvníky do kostelních lavic přilákal
vydařený koncert Evy Mokré (viola) a Martina
Matuška (varhany).
Vystoupení, které zahájil starosta Chodova Patrik Pizinger a administrátor farnosti P. Romuald
Štěpán Rob, provázela nezbytná opatření v podobě snížené kapacity míst, povinných roušek,
dvoumetrových odstupů a dezinfekce rukou.
V podání obou umělců zazněla v kostele díla
mimo jiné od J. S. Bacha, G. P. Telemanna či G. F.
Händela.
(mák)

Město si připomnělo výročí
konce války

Chodov si začátkem května připomněl 75. výročí konce 2. světové války. Vzpomínkový akt se
kvůli současné situaci konal tentokrát bez účasti

|Foto: Martin Polák

veřejnosti a pozvaných hostů.
Představitelé města (starosta Patrik Pizinger,
místostarosta Luděk Soukup a tajemnice městského úřadu Marcela Kubicová) položili květiny
na čtyřech místech, a to u Památníku obětem válek v Městském parku, u pamětní desky u knihovny, u hrobu válečných zajatců na městském hřbitově a u památníku ve Staré Chodovské. (mák)

Kulturní
servis
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Zahrádkáři radí zahrádkářům

Zahrada v červnu
Letošní počasí si s námi zatím pohrává, horké počasí střídají průtrže, ale pro toto období
je to stav normální a správný zahrádkář pořád
sází a někdy už také sklízí ovoce i zeleninu.
Dřeviny – nejvhodnější období pro jejich střih
a tvarování od živých plotů a drobných keříků
až po listnaté stromy a jehličnany.
Ovocná zahrada – nejvíce práce je začátkem měsíce s jahodníkem, sbíráme každé dva
až tři dny dozrávající plody a odstraňujeme
plesnivějící. Plody můžeme opatrně podkládat
slámou, aby nehnily, ale jinak s rostlinami nehýbáme, nehnojíme, neokopáváme. Jahodník
velice mělce koření, narušili bychom kořeny.
Dozrávají první třešně, proto je včas sbíráme a chráníme před nálety špačků, objevuje
se také první raný angrešt a rybíz a je čas na
ruční probírku plodů jabloní, hrušní a broskvoní. Pokud mají příliš velkou násadu, tzn.
že na jedné boční větvičce je více jak 5 plodů,
probereme je. Mezi plůdky velikosti 1,5 cm by
měl být asi 10 cm odstup. Jen tak bude mít
strom dost živin na vytvoření velkých zralých
plodů, které v případě velkého sucha udrží
a neshodí je. U stromů se vyplatí mulčování
posekané trávy kolem kmene, která zadrží
potřebnou vláhu. Můžeme si pomoci radou
našich dědečků – při zalévání stromů nezaléváme u kmene, ale zhruba po obvodu koruny
uděláme rýčem 10 až 15 cm hlubokou rýhu,
do které dáme kompost nebo jiné biologické
hnojivo (nebo právě posekanou trávu), a do
této rýhy zaléváme. Voda nám neuteče a lépe
se i s živinami dostane ke slabým kořenům,
které strom nejvíce zásobují.
Zeleninová zahrada - konečně můžeme
vysadit poslední rajčata, papriky, okurky a lilek na venkovní záhony. Sklízíme první rané
brambory, i když v mnoha případech tzv.
podhrabem, kdy rostlinu necháme ještě stále růst, ale vezmeme jí odspodu ty největší
brambory. Zůstane jí ještě dost sil na to, aby
dorostly i ty malinkaté. Pozor na mandelinku,
která má ráda jak brambory, tak i lilek. Dozrává první hrášek, karotka a kedlubny. Můžeme
už sklízet i bylinky, a to za slunného dne těsně
před polednem, kdy obsahují nejvíce všech
látek.
Naše rada – na mšice a jiné žravé škůdce velice dobře působí bio postřik, který se
skládá z litru vody, do které přidáme 0,05 l

Zprávy z města
jedlého oleje, zamícháme a přikápneme jako
smáčedlo 15 kapek saponátu. Můžeme přidat
půl lžičky mleté skořice a pět kusů namletého hřebíčku, rozmícháme a postřikovačem
celou rostlinu umyjeme. Proti mšicím ve skleníku máme jiný jednoduchý přípravek - listy
česneku nebo jeho vylámané květové stvoly
nameleme a na dva dny naložíme v teple do
vody. Vzniklý postřik můžeme použít na rajčata, papriky i okurky.
Někdo radí zalít 2 lžíce cigaretových nedopalků horkou vodou a postříkat mšice výluhem nebo vařit v 1 litru vody 5 dkg pálivé papriky asi 3 minuty, nechat dvě hodiny odstát,
přidat trošku alkoholu a stříkat. Každý má svoji
metodu, chce to vyzkoušet!
Pokud se nebráníte chemii, doporučujeme
na mšice přípravek Aztec, který aplikujeme
kdykoliv v průběhu vegetace.
Pranostika:
•
červen studený, sedlák krčí rameny.
•
červen stálý – prosinec dokonalý.
•
nekuká-li kukačka před svatým Janem,
nebude úrodný rok.
 zahrádkáři Chodov

Čerpání dovolené lékařů na
poliklinice v Chodově

MUDr. Korejs Vlastimil
8. 6. – 17. 6. 2020
10. 8. – 21. 8. 2020
Telef. objednávky k vyšetření č.t. 352377724
MUDr. Valešová Veronika Nikol
25. 6. – 10. 7. 2020
27. 7. – 7. 8. 2020
28. 8. – 11. 9. 2020
Tel. objednávky k vyšetření č.t. 352377726
MUDr. Šteinfeld Jan - interna
27. 7. – 14. 08. 2020
OKBH laboratoř Eva Bělohlávková
29. 06. – 03. 07. 2020
27. 07. – 07. 08. 2020

Změna ordinačních hodin

Chirurgická ambulance MUDr. Evy Hauerové
Ferjenčíkové oznamuje změnu v ordinačních hodinách. Ambulance bude nyní otevřena v těchto
dnech a hodinách.
Pondělí
9.00 – 13.00
Středa		
9.00 – 13.00
Pátek		
9.00 – 13.00

Zprávy z města
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Místo omítek zbyly jen cihly

Vnitřek budovy bývalé základní školy v ulici Dukelských hrdinů, která nyní prochází přestavbou na základní uměleckou školu, je v těchto dnech k nepoznání. Firma nechala prakticky všechny třídy, šatny, kabinety, toalety, schodiště
i ředitelnu otlouct až na cihlu. Pro představu, jak zhruba v polovině května vypadaly interiéry školy, přinášíme několik
snímků. 
|Foto: Martin Polák

10

Zprávy z města

Odborníci zkoumali ostatky
prvního starosty Chodova

Andrej Shbat a Alena Kvasilová při práci v kostele sv Vavřince.

Ve dnech 22.–24. května probíhal antropologický výzkum ostatků rodiny Karla Fenkla (1847
- 1920), továrníka a prvního starosty města Chodova. Cílem výzkumu, který prováděli Andrej
Shbat a Alena Kvasilová z Anatomického ústavu
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, bylo určení
identity jednotlivých pochovaných a hlavně jejich
pietní uložení do nových rakví. Rodinná hrobka
Fenklů byla v druhé polovině 20. století zcela
zničena a její podzemní část byla zaplněna hřbitovním odpadem. Město Chodov se u příležitosti
stého výročí úmrtí Karla Fenkla rozhodlo hrobku
obnovit a ostatky do ní opětovně uložit.
Během samotného průzkumu bylo zjištěno,
že v hrobce bylo pohřbeno pět jedinců, z toho
tři dospělí a dvě děti. Kromě samotného starosty
Fenkla zde byla pochována jeho žena, jeho snacha a dvě vnoučata. Ostatky byly původně uloženy v zinkových rakvích, které ale bohužel z velké
části podlehly zkáze, a neporušená se zachovala jen honosná rakev Fenklovy manželky Marie
Anny, která zemřela v roce 1894. Výsledky výzkumu budou v následujících dnech vyhodnoceny,

|Foto: Martin Polák

ale již teď díky němu víme, že starosta Fenkl byl
statné postavy, měl závažné problémy s chrupem
a na konci života trpěl vypadáváním vlasů, které
zakrýval parukou.
Závěry výzkumu budou veřejnosti prezentovány v srpnu letošního roku, kdy bude v rámci
tradiční svatovavřinecké pouti představena i obnovená rodinná hrobka.
 Miloš Bělohlávek, městský historik

Antropologové při výzkumu nalezených kosterních
pozůstatků.
|Foto: Miloš Bělohlávek
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Zastupitelé budou opět jednat ve
společenském sále v KASSu

Květnové jednání zastupitelů v KASSu doprovázela přísná hygienická opatření. 

Další dvě jednání městského zastupitelstva se
budou opět konat ve společenském sále v Kulturním a společenském středisku (KASS).
Pokud budou stále platit hygienická opatření,
zastupitelé budou od sebe v předepsané vzdálenosti a každý bude sedět za svým stolkem.
Zasedání je otevřené i pro veřejnost, ta se však
musí připravit na případná hygienická opatření.
Naposledy se návštěvníci museli podrobit měření tělesné teploty u vchodu, použít dezinfekci
na ruce a mít roušku.
Jednání lze sledovat z pohodlí domova, KASS
totiž opět zajistí přímý přenos z jednání pomocí
streamu. Případné dotazy na zastupitele či vedení města lze položit přímo na jednání, doporučujeme však využít elektronickou cestu, a to pomocí
e-mailu. Kontakty na zastupitele jsou uvedeny na
webových stránkách Chodova www.mestochodov.cz, kde bude zveřejněn i program jednání.
Ve středu 3. června se uskuteční mimořádné zastupitelstvo, jednání v řádném termínu se koná
ve čtvrtek 18. června. Začátku jsou tradičně v 16
hodin.
(mák)

|Foto: Martin Polák

Tělocvičnu čeká oprava podlahy

Opravou tělocvičny symbolicky uzavře Základní škola J. A. Komenského svůj přesun do nových
prostor, kam se v roce 2017 přestěhovala ze dvou
budov z ulic Dukelských hrdinů a Komenského. Jde
o poslední významnou část vnitřku areálu, kterou je
nutné zrekonstruovat.
„Stav podlahy je špatný a už jsme řešili několik
havarijních stavů. Čeká nás tedy výměna palubovky, rekonstrukce topení, které vede pod ní, a další
související práce, včetně vymalování celé tělocvičny,“ uvedla ředitelka školy Iva Šípová s tím, že v budoucnu je třeba také upravit venkovní prostranství
před vstupem do školy.
„O tomto stavu jsme věděli už při přebírání budovy a s investicí jsme počítali, školu vyjde zhruba na
2,4 milionu korun. Tělocvičnu využívají nejen žáci,
ale také gymnasté a stolní tenisté,“ doplnil starosta
Chodova Patrik Pizinger. Práce mají být hotové do
konce letošních letních prázdnin, aby byla tělocvična na začátku nového školního roku k dispozici. „Ve
škole pak v následujících letech už nebude potřeba
výraznějších investic,“ poznamenal starosta. (mák)
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Do kraje už vyjely cyklobusy

Cyklisté mohou letos opět využít přepravu cyklobusy po celém Karlovarském kraji. Na trasy už
vyjely v polovině května a v provozu jsou o víkendech a svátcích až do 28. září. Jedna ze zastávek
je také v Chodově.
K dispozici je pět základních tras: červená: Cyklostezkou Ohře do Krušných hor, modrá: Mezi
Střelou a Vladařem, oranžová: Chebskem a Vogtlandskem do přírodního parku Přebuz, žlutá:
Porolavím k Blatenskému příkopu a azurová: Lázeňská z M. Lázní přes Cheb do Aše.
Cyklobus bude z chodovského autobusového
nádraží odjíždět v 9.32 hodin, při zpáteční jízdě se
na stejném místě zastaví ve 12.35 hodin. Poplatek
za dopravu kola je stejný jako v loňské sezóně,
a to 25 korun, za elektrokolo zaplatíte 35 korun.
Dopravu mohou využívat také turisté, rodiny
s dětmi a ostatní cestující.
Mezi tradiční sponzory cyklobusu patří i Chodov,
který ze svého rozpočtu přispívá částkou ve výši
dvaceti tisíc korun. Více informací o cenách a jízdních řádech naleznete na www.autobusy-kv.cz.

(mák)

Poděkování dobrovolníkům

Chtěla bych za celý sociální odbor a za knihovnu, s kterou jsme intenzivně spolupracovali, poděkovat všem dobrovolníkům, kteří byli ochotni
pomoci našim seniorům, i když pomoc nebyla
dosud téměř využívána, protože pomáhali sousedé, známí, rodina.

•
•
•
•

Vše jsme zvládli zejména vlastními silami. Díky
za solidaritu všem, kteří se zapojili ať již nákupy
či šitím roušek bezplatně. Děkujeme.

Za sociální odbor Mgr. Eva Virtelová

Vzpomínka

Dne 10. června to budou
dva roky, co nás navždy opustila milovaná maminka, babička, sestra a kamarádka
Alena Frouzová.
Všem, kteří jste ji znali, děkujeme za tichou vzpomínku.
Stále s láskou vzpomíná syn
Daniel s rodinou a sourozenci.

Vzpomínka

Dne 6. června 2020 uplyne
5 let od náhlého úmrtí našeho
syna, brášky, otce, strýce a kamaráda
Martina Mustabašiće.
 S láskou vzpomíná rodina.

Vzpomínka

Dne 18. 6. by oslavil 90. narozeniny pan
Vladimír Kuchař.
Stále vzpomínají manželka Josefka a dcera
s rodinou.

Jaký odpad ve sběrném dvoře můžete odevzdat?

objemný odpad – dřevo, nábytek, koberce
biologický odpad rostlinného původu
pneumatiky, kovy, papír, sklo, plasty, nápojový karton, textil
všechny běžné druhy nebezpečných odpadů, jako jsou tonery, oleje, olejové filtry,
brzdové kapaliny, baterie, akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zářivky, výbojky, barvy, lepidla a obaly znečištěné nebezpečnými látkami
Sběrný dvůr, U Porcelánky 212, Chodov 357 35
Otevírací doba: pracovní dny 7 – 19 hodin
soboty, neděle a svátky 7 – 11 hodin
Pro obyvatele Chodova a Mírové je sběrný dvůr zdarma!
Uložení stavebního odpadu ve sběrném dvoře CHOTES je zpoplatněno dle platného
ceníku zveřejněného v prostoru sběrného dvora v době předání odpadu.
Stavební odpad jsou všechny druhy odpadu vznikajícího při stavební činnosti.
V případě uložení odpadu mimo odpadové nádoby či určená místa (např. sběrný
dvůr) se občan dopouští přestupku, za který lze ve správním řízení uložit pokutu až
50 000 Kč.
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ZŠ J. A. Komenského
Děti z MŠ na návštěvě u prvňáků

Dlouho odkládaná návštěva dětí z mateřských školek se konečně uskutečnila ve čtvrtek
5. března a v pátek 6. března (snímek nahoře).
Děti z 5. a 8. MŠ přišly do školy zvědavé
a plné očekávání a děti z prvních ročníků se na
ně už moc těšily. Setkání byla velmi milá.
Prvňáci se hned na začátku hodiny zodpovědně ujali svých budoucích spolužáků.
Ukázali jim, co už se ve škole všechno naučili.
Malé děti ze školek naopak předvedly, co už
všechno umí, a povyprávěly dětem, co mají už
do školy nachystáno. Potom už se pustili všichni do společné práce.
Zanedlouho půjdou předškoláci k zápisu
a budou sedět v lavicích jako opravdoví školáci.

Mgr. Alena Bártová, Mgr. Radmila
Žejdlová, učitelky 1. A a 1. B

Nabídka volných pracovních míst

Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného
učitele/učitelku anglického a německého jazyka pro žáky 6.–9. ročníku a kvalifikovaného
učitele/učitelku pracovních činností a dalších
předmětů (přírodopis, výchova ke zdraví, výchova k občanství) na 2. stupni školy. Nástup
možný ihned. Bližší informace na telefonu
352352190 nebo u přímo u ředitelky školy.

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Krajské kolo ve šplhu

Ve středu 4. března se v tělocvičně ZŠ Chodov, Školní konalo krajské kolo ve šplhu. Družstvo našich dívek nastoupilo ve složení: Klára
Kolářová, Tereza Sadílková, Barbara Šoupalová
a Kateřina Vitnerová. Dívky předvedly kvalitní
výkony, díky kterým obsadily Barbara 7. a Kateřina 8. místo v jednotlivcích. Celkově skončily
dívky na hezkém 6. místě.
V kategorii chlapců nás reprezentovali:
Jakub Sikora, Štefan Cina, Filip Galla a Petr

Zprávy z města
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Kuřák. Kluci v soutěži jednoznačně dominovali a všichni 4 se v celkovém pořadí umístili do
5. místa. Konkrétně Jakub – první, Štefan – třetí,
Filip – čtvrtý a Petr – pátý. V celkovém pořadí
družstev tak chlapci s velkým náskokem zvítězili.
Děkujeme všem jmenovaným za úspěšnou
reprezentaci školy v této soutěži.

Mgr. Miloš Volek

nických požadavků bude žákům předán pamětní
list (navržený a vytvořený vlastními silami) a jako
vzpomínka šerpa.

Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace - AJ,
M, F, D, Z, Tv a Hv) - plný úvazek (dle zákona č.
563/2004 Sb).
Informace podá na tel. 352 352 390 vedení školy.
Další informace o životě na naší škole najdete na
stránkách www.zs3chodov.cz.

Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ Nejdecká ulice
Den Země v době pandemie

ZŠ Husova ulice
Otevření ekozahrad při naší škole

I přes současnou nepříznivou situaci ve společnosti naše škola 11. května otevřela ekozahrady.
Pod dohledem zodpovědných pracovnic je
dětem a jejich doprovodu umožněn přístup. Jsou
zde samozřejmě dodržovány všechny hygienické požadavky.
Otevření se setkalo s úspěchem a každý den
jsou zahrady obsazené.

Letos nám připomenutí Dne Země narušil
nouzový stav s distanční výukou. Do ekologicky
motivovaného svátku, který upozorňuje na dopady ničení životního prostředí, jsme se proto
jako škola zapojili alespoň nákupem a instalací
nádob na zachytávání dešťové vody.

Koronavirové zamyšlení

Rozloučení se žáky 9. ročníku

Na konci měsíce června proběhne slavnostní
rozloučení se žáky 9. ročníku. Letos to bude netradiční formou – za přísného dodržení hygie-

Hurááá, zase volno! To jsme se radovali, když
se v březnu uzavřely školy. Bylo krátce po jarních
prázdninách, ale odpočinku není nikdy dost. Sice
jsme cítili, že tohle volno bude jiné, ale i tak jsme
byli za blížící se virovou hrozbu tak trochu rádi.
Jeden nebo dva týdny si doma oddechneme
a pak se vrátíme zpět pořádně odpočatí a vše
doženeme. Jenže… z pár týdnů se rázem stalo
pár měsíců, během kterých se nejen náš život
otočil vzhůru nohama. Tento stav má k prázdninové pohodě opravdu daleko. Učení nezmizelo, ale ze školních lavic se přesunulo do našich
pokojíčků a obýváků. Roli paní učitelky převzala
mamka a taťka se možná trochu snaží nahradit
nám paní asistentku. Spolužáky nevídáme a venku si spolu také hrát nemůžeme. To je teda život.
I když právě z toho opravdového života dostáváme teď pořádnou lekci, která nás učí něco,
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co bychom se ve škole jen tak nenaučili. Máme
možnost si doopravdy vyzkoušet, že zdraví, rodina, přátelé, volnost, ale i možnost chodit do
školy nejsou samozřejmostí. A co se stane, když
o tyto životní výhody přijdeme, třeba jen zčásti
a na krátkou dobu. Teď už je na každém z nás,
jak v sobě tyto zkušenosti uchová a bude s nimi
v životě nakládat.
Bc. Tereza Blechschmidtová (za žáky 4. třídy)

Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace, přijme pro šk. rok
2020/2021 na částečný úvazek 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

Mateřská škola Chodov
Obnovení provozu mateřinek

15
sedmi tříd cca 75 dětí z celého Chodova, ve druhém týdnu pak něco málo přes 90 dětí. Z důvodu opakovaně nízké docházky dětí do pracoviště
MŠ U Koupaliště byla tato mateřinka již v prvním
týdnu uzavřena. Třída pro děti a učitelky z této
školky byla přesunuta do samostatného pavilonu v MŠ Zahradní. Předčasné uzavření mateřinky
U Koupaliště využijeme k rekonstrukci části jejího
hospodářského pavilonu.
Pro chodící děti je připravován program převážně pro venkovní aktivity.
Pro děti, které do MŠ nenastoupily, jsou stále
na webu školy k dispozici aktualizované týdenní
motivace s aktivitami, které mohou plnit doma
s rodiči. Rodiče těchto dětí si mohou rovněž zažádat o snížení úplaty na měsíc červen. Rodiče
dětí s povinným předškolním vzděláváním, které
již do školky nenastoupí, žádáme, aby doplnili omluvné listy dětí a podali žádost o uvolnění
dítěte z povinného předškolního vzdělávání
(ke stažení na webu školy). Jistina odcházejícím
předškolákům bude vyplácena v termínu od
18. 6. do 26. 6. 2020.

Prázdninový provoz

Od 1. 7. do 21. 8. 2020 bude prázdninový provoz zajišťovat MŠ Školní. Prosíme všechny rodiče
našich dětí, aby nejlépe do 5. 6. 2020 informovali
zástupkyni ředitelky na své MŠ o tom, zda budou požadovat zařazení dítěte do MŠ o prázdninách. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.
Do prázdninového provozu budou přednostně
přijímány děti zaměstnaných rodičů. Pro přijetí je
nutné vyplnit přihlášku, formulář s osobními údaji
a zaplatit zálohu na prázdninový provoz. Záloha
bude vyúčtována na konci prázdnin. Podmínkou
přijetí je zaplacení veškerých dlužných částek.
Termín vybírání záloh bude včas zveřejněn na
webu školy (www.mschodov.cz).

Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky

Provoz ve všech chodovských mateřinkách byl
obnoven již 11. května. Všechna pracoviště byla
řádně připravena, vydezinfikována a vybavena
potřebnými ochrannými a dezinfekčními prostředky. Dle manuálu MŠMT byly stanoveny závazné podmínky docházky dětí do MŠ (viz web
školy). V prvním týdnu docházelo do celkem

V dubnu i během pandemie zasahovali chodovští hasiči celkem u 17 událostí. 8 událostí bylo
mimo území Chodova, 2 osoby byly zachráněny
a zraněny, dále předány do péče zdravotníkům.
Požárů bylo celkem devět (pole ve Vintířově,
zahradní chata v Novém Sedle, srub v Jenišově,
odpad mezi domy v Horním Slavkově, les v Milíkově – vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu,
tráva ve Vintířově, tráva v Novém Sedle, skládka
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Hasiči zasahují u požáru skládky odpadu za Vřesovou. 

odpadu za Vřesovou – vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu). Ostatní zásahy měly technický charakter. Byl proveden úspěšný odchyt
papouška žako v Lesní ulici, byl prověřen únik
plynu v ulici ČSA - nepotvrzen, překlasifikováno
na monitoring, byla řešena havárie vodovodního
hlavního řadu vody v ulici U Porcelánky.
Ve dvou případech šlo o úniky ropných produktů v Tovární ulici na komunikaci až do Nové
Role. Zranění osob si vyžádaly dvě dopravní
nehody. Jedna se stala v Bezručově ulici, kde se
střetly dva osobní automobily. Nehoda si vyžádala lehčí zranění jednoho z řidičů. Střet osobního vozidla a motocyklu na kruhovém objezdu u Penny si vyžádalo naštěstí jen lehčí zranění
motorkáře. V jednom případě šlo o nepoplachovou činnost (tzv. „ZOČ“) při pročištění zavlažovacího systému na Spartaku. Průběžné informace
jsou aktualizovány na webu www.sdhchodov.cz
či facebooku.

Informace SDH

Během dubna, z důvodu protiepidemických
opatření, neproběhly žádné plánované kulturní
ani sportovní akce včetně preventivně-výchovné
činnosti. Veškerá činnost je směrována k plnění
vládních opatření v souvislosti s pandemií, dále

|Foto: SDH Chodov

k plnění úkolů krizového štábu města Chodova,
zejména zajištění ochranných prostředků včetně dezinfekce. Činnost sboru a přijatá opatření
v budově MZS jsou směrovány k plnění základních úkolů jednotky, aby byla zajištěna její nepřetržitá akceschopnost. Všem členům jednotky
i sboru děkujeme za jejich náročnou práci v této
těžké době.  Ing. Jiří Kiss, velitel SDH Chodov

Policie České republiky
Násilně vnikl do bytu

Policisté z obvodního oddělení Chodov sdělili
místnímu 29letému muži podezření ze spáchání
přečinu nebezpečné vyhrožování.
Začátkem května tohoto roku měl podezřelý
muž nejprve telefonovat se svou bývalou přítelkyní. O rok mladší ženě měl do telefonu vyhrožovat usmrcením a krátce poté chtěl osobně
ženu navštívit. Ta ho však do bytu nechtěla pustit,
a proto následně vykopl dveře. Zde přešel do kuchyně, kde měl vzít kuchyňský nůž a manipulovat s ním před poškozenou ženou. Ta ze strachu
spolu s dětmi utekla z bytu ke své známé.
V případě prokázání viny hrozí podezřelému
muži až roční pobyt ve vězení.

Zprávy z města

Nálezce si přisvojil cizí peněženku

V polovině dubna tohoto roku šel třicetiletý
muž nakoupit do obchodního domu v Chodově.
Při platbě a následném ukládání svého nákupu si
odložil peněženku a po zaplacení odešel. Toho
však využil nepoctivý nálezce.
O sedm let starší muž měl zde peněženku nalézt a místo odevzdání si ji přisvojit. Toho dne se
měl ještě navíc přes internetový portál pokusit
o převod platby z platební karty, kterou měl poškozený muž ve své peněžence.
Tímto svým jednáním způsobil škodu ve výši
kolem 5 tisíc korun. Policisté z obvodního oddělení Chodov sdělili sedmatřicetiletému muži
podezření ze spáchání přečinu neoprávněné
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

nprap. Eva Valtová, mluvčí PČR

Městská policie Chodov
S covidem mezi paragrafy

S příchodem letní atmosféry k nám přichází
i postupné rozvolnění vládních opatření. Byla to
dlouhá jízda na koronavirovém toboganu nejrůznějších propadlin a nepřehledných zatáček rozporuplných vládních předpisů a nečekaných vyjádření vládních politiků, kdy členové krizového štábu
města museli sledovat s napětím každou tiskovou
konferenci vlády, aby získali přehled, co vlastně
ještě za předpis platí a který již pozbyl platnosti.
Byla to hektická doba 2 měsíců, kdy jsme byli
doslova zavaleni tunami nejrůznějších nařízení,
paragrafů a předpisů. Vše se muselo přehledně
zpracovat do nějakého právního výkladu a srozumitelně přenést do výkonu služby policistů a strážníků, kteří poté v regionu města dohlíželi na dodržování vládních opatření.
Nejhorší situace nastávaly v okamžiku prověřování oznámení či při realizaci zákroků v bytech
nebo u osob, kde hlídky neměly absolutně žádnou informaci, zda je dotyčná osoba v karanténě, nebo je pozitivní na koronavirus, což se stalo
osudným pro hlídky strážníků a policistů, které
zasahovaly u resuscitace osoby, jež zkolabovala
a v důsledku zdravotní indispozice zemřela, následně musely obě hlídky nastoupit prevenční karanténu. Nelehké to také bylo při provádění kontrol mezi bezdomovci, kteří vykazovali respirační
problémy, a hlídky měly jen minimální ochranné
pomůcky.

17
Velmi nám ztížilo situaci i uzavření protialkoholní záchytné stanice v Sokolově, takže nebylo
kam vozit podnapilé osoby. Postupně se dařilo přes krizový štáb ochranné pomůcky doplnit
a velmi děkujeme i za solidaritu dobrovolníků,
kteří na služebnu strážníkům přinášeli občerstvení, či šili roušky nebo zajistili dodávku respirátorů
a ochranných štítů. V rámci služby za dobu dohledu nad dodržováním vládních opatření jsme
řešili na 80 případů porušených nařízení. Všechny
ostatní úkoly v rámci výkonu služby byly podřízeny prioritě při zajištění bezpečnosti občanů města
a jejich majetku.
Velmi jsme bojovali s dopravní situací ve městě,
neboť v důsledku vládních opatření spousty majitelů motorových vozidel zůstávaly doma a jejich
vozidla parkovala ve městě. Snažili jsme se zajistit
alespoň základní průjezdnost pro vozidla IZS. Od
1. dubna až do konce května také opět realizujeme součinnost s firmou CHOTES při blokovém
čištění města. Od počátku blokového čištění jsme
zaevidovali již 190 vozidel porušujících rozmístěné
dopravní značení.
Vážení občané, děkujeme všem, kteří s námi
spolupracovali při řešení koronavirové krize a podíleli se na dodržování vládních nařízení, nebo
nám předávali svá oznámení či podněty k řešení.
17. května nám skončil nouzový stav státu a my
opět otvíráme budovu Městského záchranného
systému pro veřejnost.
Dále bychom však byli rádi, pokud budete
preferovat spíše oznámení vzdáleným přístupem
(telefon, e-mail apod.), ale podací okénko městské policie v budově MZS je již v případě potřeby otevřené. Do budovy je však vstup podmíněn
pouze se zakrytými dýchacími cestami a u okénka
je nutno provést dezinfekci rukou.
Během vyhlášeného stavu nouze jsme však řešili i kuriózní případy, namátkou například mohu
uvést případ 80leté paní, která po zjištění, že je
v objektu nedopatřením uzamčena, si s hůlkou
dokráčela k oknu v 1. p., které bylo 4 m vysoko
nad zemí, a z okna srdnatě vyskočila s tím, že
musí doma zaopatřit svou kočku, neboť u sebe
neměla telefon a v objektu již nikdo nebyl. Místo
domů však odfrčela do nemocnice, neboť „výsadkářské“ kosti již nebyly z nejmladších.

Hledáme kolegy do našich řad

Stále hledáme parťáky do našich řad. Pokud
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní a dopravní problematice tomuto městu v uniformě
strážníka, ozvěte se nám.
Ladislav Staněk, velitel Městské policie Chodov
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Starosta Karel Fenkl, II. část

Na dobovém snímku je Fenklova ulice.

Pokračování z minulého vydání
Na počátku 80. let se začal Karl Fenkl čím dál
výrazněji zapojovat do společenského a politického života rychle rostoucího města. V roce 1882
došlo v Chodově během výstavby nové hasičské
zbrojnice k velkým sporům a hádkám v rámci
chodovského sboru dobrovolných hasičů a následně i v samotné městské radě. Následně složilo
celé tehdejší vedení hasičské jednotky své funkce
a sbor se rozpadl. Protože nebyl nikdo, kdo by
se nevděčné úlohy chtěl ujmout, požádal nakonec v roce 1884 Karl Fenkl městskou radu, aby jej
jmenovala náčelníkem sboru. Na pomoc si přizval
místní prominentní občany a své přátele, jako například chodovského lékaře MUDr. Richarda rytíře
von Stein nebo továrníka Carla Gasche staršího.
Pod jejich vedením byla během následujících deseti let vytvořena hasičská jednotka o několika desítkách mužů a chodovský hasičský sbor jako celek měl v této době téměř šest stovek členů. Když
20. září 1892 proběhla velká inspekce krajských
hasičských sborů, konstatoval státní inspektor
s uspokojením, že jde o vzorový úvar. V čele sboru
stál Karl Fenkl až do roku 1903, kdy odešel z funkce a byl jmenován čestným náčelníkem chodovských hasičů.
Podobně aktivně se Karl Fenkl angažoval jako
člen městské rady, ve které poprvé zasedl na

Historie

Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka

počátku 80. let 19. století, kdy mu ještě nebylo ani
třicet pět let. V roce 1888 inicioval z pozice člena městské rady sbírku na vytvoření pomníku císaře a krále Josefa II. Obecní zastupitelstvo návrh
podpořilo a během jediného roku se od obyvatel
města, spolků a mecenášů podařilo vybrat 1600
zlatých potřebných k vybudování pomníku. Socha
byla odlita ve slévárnách hraběte Salma v Blansku
na Moravě podle jednotného modelu, dodávaného do celé monarchie. Slavnostní odhalení císařovy sochy v nadživotní velikosti proběhlo 18. srpna 1889 za velké účasti obyvatel města u budovy
chlapecké školy.

Chodov mezi lety 1870–1890

Jak vypadal Chodov v době, kdy se Karl Fenkl
začal angažovat v obecní politice? Po výstavbě
železnice v roce 1870 došlo k prudkému rozvoji průmyslu ve městě. Hned v roce 1871 prodala
rodina Portheimů chodovskou porcelánku hornoslavkovské firmě Haas & Czjzek, kteří v Chodově zřídili svou pobočku. Společně s novými
majiteli došlo k prudkému rozvoji celého závodu
a areál porcelánky se začal rozšiřovat. Jako kuriozitu můžeme zmínit, že právě v době začínajícího
rozkvětu Chodova se za celé úřední období starosty Josefa Krause (1871–1873) nekonalo ani jedno
zasedání obecního zastupitelstva.
V době, kdy byl starostou Chodova Josef

Historie
Grünes (1874–1876), byla postavena nová škola (dnešní budova č. p. 39) a vybudován první
chodovský vodovod. V dnešní Rooseveltově ulici
byla také zřízena první chodovská radnice. Pod
starostou Antonem Schreyerem (1877–1881) byla
zahájena výstavba kanalizace, zavedeno pouliční osvětlení a zřízeno místo obecního strážníka.
V roce 1882 byla otevřena lokální železniční dráha
z Chodova do Nejdku.
Na počátku 80. let měl Chodov 2329 obyvatel
žijících ve 218 obytných domech. Byla zahájena
první regulace Chodovského potoka, bylo vydlážděno náměstí a vystavěna první hasičská zbrojnice. V roce 1883 vznikly hned dvě významné továrny – kromě porcelánky Richter, Fenkl & Hahn
založil svou strojírnu také Carl Gasch.
Za úřadování starosty Wenzla Hoffmanna (18871890) byl založen nový (dnešní) městský hřbitov
a vzhledem k prudce rostoucímu počtu obyvatel
bylo rozhodnuto zřídit novou školní budovu, která
byla postavena během jednoho roku a již 14. října
1888 proběhlo její slavnostní otevření. V roce 1890
žilo v Chodově 3855 obyvatel ve 280 domech.

Karl Fenkl starostou města

V roce 1890 se stal Karel Fenkl starostou, a nahradil tak ve funkci končícího Wenzla Hoffmanna.
Hned po nástupu se vzdal svého starostenského
platu a všech dalších odměn s tím spojených a po
celou dobu výkonu funkce tyto prostředky věnoval do údržby komunikací a chodníků ve městě.
Karlu Fenklovi bylo jasné, že původně zemědělská podoba Chodova je nenávratně pryč a je
třeba především centru vtisknout městský charakter, který potvrdí význam a rozvoj obce. Původní
náměstí u kostela nevyhovovalo svými rozměry
a povahou tomutu účelu, a proto byla starostou
vybrána do té doby nevyužitá plocha v ohybu
Chodovského potoka, kde se každý rok konala tradiční vavřinecká pouť. Dne 19. června 1890
podal starosta návrh městskému zastupitelstvu na
přeložení koryta a založení nové ulice. Dosavadní
majitelé lokality získali kromě finančního odškodnění zdarma i volné městské pozemky k výstavbě
nových domů.
Postupně začala přeměna celé lokality na moderní ulici, na jejímž konci byla jako první stavba již
v roce 1887 vybudována nová obecní chlapecká
škola. Mezi lety 1888 a 1898 zde vznikla souvislá
činžovní zástavba, které se po svém zakladateli
dostalo v roce 1893 názvu Fenklova ulice.
Kromě budovy školy z let 1887 a 1897 bychom zde našli čtrnáct výstavních domů, které
svým charakterem výrazně vybočovaly z ostatní
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zástavby Chodova. Jižní frontu domů v ulici vystavěl nesmírně aktivní stavební podnikatel Josef
Leopold. Ten také uprostřed této zástavby vybudoval v roce 1892 teprve druhý chodovský hotel
Anglický dvůr. Během první světové války se hotel
přejmenoval na Egerlandský dvůr a po druhé světové válce nesl název Daliborka. Jako poslední objekt v oblasti vznikl v roce 1906 evangelický kostel,
který dotvořil vznik nového centra města.
Po regulaci potoka nechal starosta Fenkl na
místo cíleně svážet porcelánový odpad ze své
porcelánky, aby oblast vyrovnal a zvýšil úroveň
terénu. Rozhodl se zde totiž zřídit park, který by
zdůraznil i kulturní rozvoj obce. Vybudování parku v této lokalitě však bylo vlivem okolností velmi
obtížné, protože porcelánové střepy byly překryty
pouze poměrně slabou vrstvou humusu. Většina
stromů a keřů pak po zakořenění, kdy jejich kořeny prorostly vrstvou úrodné půdy, začala skomírat
a odumřela. Teprve po nákladném navezení další, na humus bohaté půdy uchytily se i hluboko
kořenící dřeviny. Založení ulice, parku i jejich další
udržování platil ze svých soukromých prostředků
osobně Karl Fenkl.
Dne 25. září 1898 se z iniciativy starosty Fenkla
uskutečnilo uprostřed parku odhalení válečného
pomníku na památku Chodováků padlých v letech
1848, 1849, 1859, 1864, 1866 a 1878. Vybudování pomníku bylo zaplaceno městem Chodovem,
okolními obcemi a vojenskými spolky z regionu.

Původní pomník na památku padlým Chodovákům.



Miloš Bělohlávek, městský historik
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Informační servis

11.-13. 6. (čt-so) 20 h, 15. 6. (po) 20 h,
20.-21. 6. (so-ne) 20 h, 29. 6. (po) 20 h
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

13.-14. 6. (so-ne) 17 h, 21. 6. (ne) 17 h,
28. 6. (ne) 17 h
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

5.-6. 6. (pá-so) 17 h, 20. 6. (so) 17 h

Frčíme /112/

Animovaný / USA / Režie: Dan Scanlon

Film nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na
pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.

Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

1. 6. (po) 20 h, 7. 6. (ne) 20 h, 11. 6. (čt) 17 h, 14. 6. (ne) 20 h, 19. 6. (pá) 20 h,
24. 6. (st) 20 h, 30. 6. (út) 20 h

V síti /100/

Dokument / ČR / Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák

3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Nový dokumentární film Barbory Chalupové
a Víta Klusáka obrací predátorské taktiky proti jejich strůjcům.

Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč

4.-5. 6. (čt-pá) 20 h, 8. 6. (po) 20 h, 22. 6. (po) 20 h

Bloodshot /110/

Akční fantasy / USA / Režie: Dave Wilson

Bloodshot (Vin Diesel) je smrtelně zraněný voják, kterého zachránila tajná organizace Project
Rising Spirit, jež mu vymyla mozek a do krevního oběhu nainstalovala nanoboty, kteří mu
dávají nespočet schopností.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč
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Kino Malá scéna Chodov
1. 6. (po) 20 h
V síti /100/
Dokument / ČR / Režie: Barbora Chalupová, Vít
Klusák

3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů.
Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Nový dokumentární
film Barbory Chalupové a Víta Klusáka obrací predátorské
taktiky proti jejich strůjcům.

Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč

2. 6. (út) 20 h
Chlap na střídačku /112/
Romantická komedie / ČR / Režie: Petr Zahrádka

Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její
manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí
tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo skandální.
Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily, a udělaly z něj tak
chlapa na střídačku.

Přístupné od 12 let. Vstupné 110 Kč

3. 6. (st) 20 h
Neviditelný /124/
Thriller / USA / Režie: Leigh Whannell

„Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Zlověstný vzkaz
bývalého milence by se dal interpretovat různě. Jenže ten
pravý význam je děsivý a nepředstavitelný. Leigh Whannell,
režisér originálního thrilleru Upgrade, přichází s další žánrovou lahůdkou, která inovativně oživuje legendárního hororového antihrdinu.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 110 Kč

4. 6. (čt) 17 h
V síti: Za školou /64/
Dokument / ČR / Režie: Barbora Chalupová, Vít
Klusák

Speciální verze filmu V síti vhodná pro diváky už od 12 let, a
to i bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. Oproti
celovečerní verzi je film doplněn o praktické návody a komentáře hereček, které si zkušeností se sexuálním obtěžováním na internetu samy prošly.

Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho
magického.

Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč
6. 6. (so) 20 h
Lov /90/
Akční thriller / USA / Režie: Craig Zobel

Lovení lidí jako sport? Děsivá představa, kterou se skupinka „jinak smýšlejících“ jedinců rozhodla vyzkoušet. Lov je
znepokojivý originální thriller od tvůrců hororů Uteč, My
a série Očista.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 120 Kč

7. 6. (ne) 17 h
Ježek Sonic /99/
Rodinná komedie / USA / Režie: Jeff Fowler

Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože o legendách se obvykle točí
filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat před svým neúnavným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem.

Přístupné, český dabing. Vstupné 110/90 Kč

7. 6. (ne) 20 h
V síti /100/
Dokument / ČR / Režie: Barbora Chalupová, Vít
Klusák
Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč
8. 6. (po) 20 h
Bloodshoot / 110/
Akční fantasy drama / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč
9. 6. (út) 20 h
11 barev ptáčete /120/
Dokument / ČR / Režie: Vojtěch Kopecký

Koho by nezajímalo, jak vznikal oceňovaný film Nabarvené
ptáče? Dokument Jedenáct barev ptáčete nabízí unikátní
pohled za oponu tohoto výjimečného díla, které zanechalo
stopu na evropských i světových festivalech. A není to pohled ani krutý, ani černobílý nebo málomluvný.

Přístupné. Vstupné 100 Kč

4.-5. 6. (čt-pá) 20 h
Bloodshot / 110/
Akční fantasy drama / USA / Režie: Dave Wilson

10. 6. (st) 20 h
Problémissky /106/
Komedie, drama / VB, Francie / Režie: Philippa
Lowthorpe

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

Bloodshot je smrtelně zraněný voják, kterého zachránila
tajná organizace Project Rising Spirit, jež mu vymyla mozek a do krevního oběhu nainstalovala nanoboty, kteří mu
dávají nespočet schopností. Bloodshot může měnit podobu svého těla v kohokoliv. Pomocí nanobotů se může vyléčit z jakéhokoliv zranění, a to i fatálního, ovládá všechny
zbraně a bojovou techniku, může se napojit na jakoukoliv
elektrotechniku a satelitní sítě. Bloodshot (Vin Diesel) je
mutant s podobnými schopnostmi, jako má Magneto ze
série X-Men.

5.-6. 6. (pá-so) 17 h
Frčíme /112/
Animovaný / USA / Režie: Dan Scanlon

Film nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí

V roce 1970 se v Londýně konala soutěž Miss World. Ta
byla ve své době nejsledovanější televizní show světa s více
než 100 miliony diváků. Moderoval ji legendární britský komik Bob Hope. Miss World 1970 ale rozhodně neprobíhala
hladce a ze soutěže se stala doslova divoká jízda. Rozhodnutí organizátorů povolit účast dvěma ženám z Jihoafrické
republiky vzbudilo kontroverzi a napětí již před začátkem.
Ale skutečný rozruch měl teprve přijít. Jeho epicentrem se
stala feministická aktivistka Sally Alexander (Keira Knightley),
členka nově vzniklého Hnutí za práva žen…

11. 6. (čt) 17 h
V síti /100/
Dokument / ČR / Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák
Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč
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11.-13. 6. (čt-so) 20 h
Bourák /110/
Komedie / ČR / Režie: Ondřej Trojan

Černá komedie s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného
frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho
má plný zuby. Ale i srdce.

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

12. 6. (pá) 17 h
Ježek Sonic /99/
Rodinná komedie / USA / Režie: Jeff Fowler
Přístupné, český dabing. Vstupné 110/90 Kč
13.-14. 6. (so-ne) 17 h
Ledová sezóna: Ztracený poklad /90/
Animovaná komedie / USA / Režie: Tim Maltby,
Richard Finn

Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne,
když to situace vyžaduje! A dovolená to rozhodně nebude.
Lední medvěd Norm se vydává z pohodlí domova kolem
světa na velké a zábavné dobrodružství. Po svém boku má
nezničitelné chlupaté kámoše lumíky a společně se pokusí vrátit starobylý ztracený poklad tam, kam patří. Měli by
zabránit katastrofě, ale sami přitom obrátí džungli vzhůru
nohama.

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

14. 6. (ne) 20 h
V síti /100/
Dokument / ČR / Režie: Barbora Chalupová, Vít
Klusák
Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč
15. 6. (po) 20 h
Bourák /110/
Komedie / ČR / Režie: Ondřej Trojan
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
16. 6. (út) 20 h
Lov /90/
Akční thriller / USA / Režie: Craig Zobel
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 120 Kč
17. 6. (st) 20 h
Poslouchej /77/
Psychologický thriller / ČR / Režie: David Laňka,
Martin Müller

Snímek vypráví příběh mladého páru, který vyráží na výlet,
aby svému vztahu dodali novou energii, protože se zdá,
že už se vyčerpal a spěje k zániku. Dívka má navíc silné
podezření, že jí je partner nevěrný, ale nemá pro to důkazy.
Partnerovo koketní chování vůči jiným ženám ji v tom však
utvrzuje...

Přístupné od 15 let. Vstupné 110 Kč

18. 6. v 17 h
V síti: Za školou /64/
Dokument / ČR / Režie: B. Chalupová, Vít Klusák
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč
18. 6. (čt) 20 h
Zapomenutý princ /102/
Rodinná komedie / Francie / Režie: Michel Hazanavicius

Informační servis
Všechno v Djibiho životě se točí kolem jeho milované
sedmileté dcerky Sofie. Oddaný otec samoživitel nikdy
nepřijde pozdě na jejich večerní pohádku. Každou noc,
když Sofia usíná, ji bere do “Pohádkolandu”, smyšleného
filmového studia, kde se stávají hlavními hrdiny světoznámých dobrodružných filmů, v nichž má Djibi hlavní roli
prince Krasoně. O pět let později se ze Sofie pomalu stává
puberťačka, příběhy jejího otce ji už tak neberou a Djibi
je ve své roli prince vyměněn. Protože se jeho postavení
ve skutečném světě i v “Pohádkolandu” mění, Djibi musí
vymyslet, jak v životě své dcery zůstat důležitou postavou.

Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

19. 6. (pá) v 17 h
Volání divočiny /110/
Rodinný, dobrodružný / USA / Režie: Chris
Sanders

Film Volání divočiny je adaptací legendárního románu
Jacka Londona a přináší dobrodružný příběh odvážného
psa a jeho nového přítele (Harrison Ford) v časech zlaté
horečky na Klondiku.

Přístupné, titulky. Vstupné 100 Kč

19. 6. (pá) 20 h
V síti /100/
Dokument / ČR / Režie: Barbora Chalupová, Vít
Klusák
Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč
20. 6. (so) 17 h
Frčíme /112/
Animovaný / USA / Režie: Dan Scanlon
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč
20.-21. 6. (so-ne) 20 h
Bourák /110/
Komedie / ČR / Režie: Ondřej Trojan
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
21. 6. (ne) 17 h
Ledová sezóna: Ztracený poklad /90/
Animovaná komedie / USA / Režie: Tim Maltby,
Richard Finn
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
22. 6. (po) 20 h
Bloodshot / 110/
Akční fantasy drama / USA / Režie: Dave Wilson
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč
23. 6. (út) 20 h
Emma /125/
Romantická komedie / VB / Režie: Autumn de
Wilde

Adaptace nesmrtelné romantické klasiky Jane Austenové
o dívce, která si tak dlouho zahrávala s city jiných lidí, až
sama onemocněla citem nejzáludnějším, tedy láskou.

Přístupné, titulky. Vstupné 120 Kč

24. 6. (st) 20 h
V síti /100/
Dokument / ČR / Režie: Barbora Chalupová, Vít
Klusák
Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč
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Informační servis
servis
Informační
25. 6. (čt) 17 h
V síti: Za školou /64/
Dokument / ČR / Režie: B. Chalupová, Vít Klusák
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč
25.-26. 6. (čt-pá) 20 h
Téměř dokonalá tajemství /111/
Komedie / Německo / Režie: Bora Dagtekin

Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a
všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet.
Nevinná hra se nejdříve vyvíjí jako báječná legrace, pak ale
začnou chodit zprávy, které se svými partnery či přáteli raději nesdílíte. Rozjede se série šílených situací a trapasů.

TV Studio Chodov
2. 6. (út) až 5. 6. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za měsíc květen

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 120 Kč

TV ZÁPAD

26.-27. 6. (pá-so) 17 h
Lassie se vrací /100/
Rodinný dobrodružný / Německo / Režie: Hanno
Olderdissen

9. 6. (út) až 12. 6. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

Dvanáctiletý chlapec a jeho věrná psí kámoška Lassie jsou
proti své vůli rozděleni a Lassie je převezena až na druhý
konec země. Z nového domova ale uteče a vydává se na
neuvěřitelně odvážnou, strastiplnou a někdy i zábavnou
cestu zpátky.

Přístupné, český dabing. Vstupné 120 Kč

Zprávy ze západu Čech

Život v Chodově očima kamery

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

ROCKPARÁDA

Rocková hitparáda

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

16. 6. (út) až 19. 6. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

27. 6. (so) 20 h
Zapomenutý princ /102/
Rodinná komedie / Francie / Režie: Michel Hazanavicius
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč
28. 6. (ne) 17 h
Ledová sezóna: Ztracený poklad /90/
Animovaná komedie / USA / Režie: Tim Maltby,
Richard Finn
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
28. 6. (ne) 20 h
Problémissky /106/
Komedie, drama / VB, Francie / Režie: Philippa
Lowthorpe
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč
29. 6. (po) 20 h
Bourák /110/
Komedie / ČR / Režie: Ondřej Trojan
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
30. 6. (út) 20 h
V síti /100/
Dokument / ČR / Režie: Barbora Chalupová, Vít
Klusák
Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

23. 6. (út) až 26. 6. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za měsíc červen

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

TV studio informuje

Inzerce v TV infokanálu:
14 dní / 1 měsíc
900 Kč / 1500 Kč
Inzerce v TV vysílání:
1 týden 1000 Kč video se zvukem v HD
kvalitě
Informace na tel. 352 352 422
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KASS Chodov
2. 6. (út) 10 h
Výkup zlata
předsálí společenského sálu
20. 6. (so) 9 h
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál

ZUŠ Chodov
Zápisy nových žáků do všech uměleckých
oborů ZUŠ
K přijímacímu pohovoru se dostaví pouze jeden
zákonný zástupce.
Přihlášky vyplňujte on-line na www.zus-chodov.cz
10.-11. 6. (st-čt) 16.30-19 h
Hudební, taneční a literárně-dramatický obor
v budově ZUŠ, nám. ČSM 693 – učebna PHV,
přízemí
11. 6. (čt) 16.30-19 h a 12. 6. (pá) 15.30-17.30 h
Výtvarný obor
v budově 1. stupně II. ZŠ, Školní 697 – 1. patro
15. 6. (po) 17.30 h
Koncert absolventů hudebního oboru
koncertní sál ZUŠ
16. 6. (út) 17.30 h
Koncert absolventů hudebního oboru
koncertní sál ZUŠ
17. 6. (st) 17.30 h
Vystoupení absolventek tanečního oboru
taneční sál ZUŠ
24. 6. (st) 17 h
Koncert absolventů hudebního oboru
zahrada ZUŠ
Koncerty a vystoupení nejsou určené široké
veřejnosti, ale pouze pro zvané rodinné příslušníky.
Kapacita sálu je omezena na 20 míst.

DDM Bludiště Chodov
Příměstské tábory

DDM Bludiště pořádá příměstské tábory v prvních třech
týdnech měsíce srpna. Informace o programu, ceně a volných místech naleznete na webu http://ddmchodov.cz a ve
vitríně před areálem DDM.

Balónek za hezké vysvědčení

Dostanete hezké vysvědčení? Přijďte se jím poslední školní
den hned ráno pochlubit k DDM Bludiště a jako pochvalu dostanete balónek nafouknutý balonplynem. Pouze do
spotřebování plynu.

Informační servis
DDM Bludiště poskytne slevy na kroužky

Z důvodu nařízení vlády v souvislosti s onemocněním covid-19 byly zrušeny některé termíny schůzek zájmových
útvarů (ZÚ). Z tohoto důvodu DDM Bludiště poskytne slevy
všem účastníkům ZÚ zapsaným ve školním roce 19/20, kteří
se přihlásí do stejného ZÚ DDM Bludiště ve školním roce
20/21. Více o těchto slevách na webu http://ddmchodov.cz

Galerie u Vavřince
2.-7. 6. (út-ne) 8-18 h
Waxwork - Výstava voskových figurín (lidské
abnormality)
Vstupné 80 Kč

Kostel sv. Vavřince
12. 6. (pá) 17 h
Noc kostelů

Sport
3. 6. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů

Mariánské Lázně – Kladská - Kynžvart, délka trasy cca 15 km

KČT Chodov

6. 6. (so) 9-17 h
Chodovský šachový festival
společenský sál KASS Chodov
7. 6. (ne) 10 h
Na Blatenský vrch - silniční cyklistický závod
podrobné informace na www.plamenchodov.cz

start Stará Chodovská

10. 6. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů

Zoopark Chomutov, délka trasy cca 10 km, vstupné 50 Kč

11. 6. (čt) 16 h
Chodovská časovka - silniční cyklistický závod
podrobné informace na www.plamenchodov.cz

start Stará Chodovská

13. 6. (so) 10 h
Chodovský bike - MTB cyklistický závod
podrobné informace na www.plamenchodov.cz

start areál Junák Chodov

17. 6. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Klášterec nad Ohří - Perštejn, délka trasy cca 15 km

KČT Chodov

18. 6. (čt) 17 h
Chodovský pumptrack 1/2

podrobné informace na www.plamenchodov.cz

areál Bílá voda Chodov, pumptrack

24. 6. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Rotavské varhany, délka trasy cca 15 km

Informační servis
servis / Sport
Informační
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Městská knihovna Chodov
Knihovna bude do září otevřena v „prázdninovém“ režimu:
Dospělé a dětské oddělení:
Po 9.00-12.00 13.00-17.00
Út ZAVŘENO
St 9.00-12.00
13.00-17.00
Čt ZAVŘENO
Pá 9.00-12.00 13.00-15.00
So-Ne ZAVŘENO

Infocentrum od 1. 6. 2020 (vrací se běžný provoz)
Po-Pá 8.00-12.00
13.00-17.00
So 8.00-12.00
Info z knihovny:
Naši čtenáři si mohou přes své konto knihy rezervovat
a následně připravené výpůjčky vyzvednout.

Atletika
Maxištafeta i letos pomůže

Knihkupectví od 1. 6. 2020 (vrací se běžný provoz)
Po-Pá 10.00-12.00
13.00-17.00

Letošní ročník netradičního a ojedinělého závodu, 24hodinové Maxištafety, kterou již po 19.
pořádá Školní atletický klub v Chodově, proběhne i letos s humanitárním cílem.
Kromě tradiční a každoroční snahy pořadatelů
rozběhat Chodov a pokusit se na stadion přivést
co největší množství rekreačních běžců, je motivací i získat a vyběhat finanční příspěvek pro
chodovský stacionář Mateřídouška.
Za každé uběhnuté kolečko chodovského stadionu, které měří 333.33 m, chodovskou veřejností VĚNUJE pořadatel ŠAK Chodov stacionáři
Mateřídouška symbolickou částku 3,33 Kč.
Věříme, že se tato akce setká s odezvou, že

vyjde počasí a Chodováci si tuto akci, podpořenou grantem města Chodov, nenechají ani letos
ujít ani uběhnout.
A vy, kdo chcete přijít podpořit atlety i stacionář, si zatrhněte v kalendáři 19. a 20. června. Akce bude zahájena startovním výstřelem
a společným kolečkem pořadatelů a příchozích
v 17 h a ukončena bude po 24 hodinách 20. 6.
v 17 hodin opět společným kolem pořadatelů.
Samozřejmě se k těmto čestným kolům může
přidat každý ze zúčastněných.
Vstupné či startovné je zcela dobrovolné.
Již dopředu patří poděkování těm, kteří tuto
akci nenechají bez povšimnutí, dále městu Chodov, sponzorům ŠAKu Chodov či případným dalším sponzorům této akce.
Za pořadatele ředitelé závodu Lukáš Kopecký
a Martin Horvát.
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Zahajovací závody Cheb

Na zlaté dráze v Chebu byla 16. 5. oficiálně zahájena letošní atletická sezona KV kraje. Prvními kontrolními závody byly závody pro běžce. Na tratích
60, 150, 300 a 500 m se představili i naši atleti.
V činnosti byla i naše časomíra ALGE.
Dopoledne nastoupila kategorie žactva. Zde se
blýskly na 500m trati obě chodovské mladší žákyně
Michaela Zaschkeová a Tereza Krejčová. Obě zaběhly skvělý osobní rekord, který je příslibem pro
mistrovské soutěže. Mezi žáky se představili na
stejné trati i Jakub Staněk a Jaroslav Šimmer. Na
sprinterském dvojboji 60 a 150 m se v chodovských
barvách na oválu ukázaly Petra Dundrová, Adéla
Čediková, Nikola Rotová, Denisa Zahradníková
a Julča Petrželková.
V odpoledním bloku se představili dorostenci a junioři. Tady se blýskl asi nejhodnotnějším výkonem dorostenec Josef Terč, když
300 m dokázal stlačit pod 38 s. Také Roman Rehák, Jan Gurban, Martin Tonhauser či Ondra Sladký
ukázali, že do nové sezony vstupují v dobré formě.
Všechny výsledky najdete zde: https://online.atletika.cz/vysledky/43816
fotoalbum: https://atletikachodov.rajce.idnes.cz/
Zahajovacky_Cheb_16.5/

Vrhačské víceboje

V neděli 17. 5. pokračovalo tažení našich
atletů. Jejich cílem byly tentokrát Vrhačské závody v
K. Varech. Vrhačský čtyřboj znamenal pro každého
z vrhačů nastoupit ve vrhu koulí, hodu kladivem,
hodu diskem a oštěpem. Počasí přálo, a tak i naše
11členná skupina podávala velmi dobré výkony. Největším překvapením byl oštěp dorostence Dominika
Svobody, který poslal 700 g těžké náčiní za hranice 47 m, a koule Markéty Bauerové, která poprvé

Informační servis
pokořila 11m hranici 3 kg těžkým náčiním. Skvělý výkon v oštěpu mezi žákyněmi podala i prvním rokem
starší žákyně Adéla Čedíková, jejíž 500 g těžký oštěp
dolétl až za hranici 27 m, či stejně starý Jakub Staněk,
který 600g náčiním atakoval 30m hranici.
Ale i mnohé další výkony byly osobními rekordy
chodovských vrhačů.
Ve Varech se kromě jmenovaných představili ještě Martin Tonhauser, Jan Gurban, Petr Ernst, Roman
Rehák, Matyáš Bokr a Tomáš Zdrálek.
Souhrnné výsledky:
https://online.atletika.cz/vysledky/43539/950
fotogalerie :
https://atletikachodov.rajce.idnes.cz/Vrhacsky_viceboj_Karlovy_Vary

Spolu na startu

Do akce Spolu na startu, která restartuje atletiku v ČR, se zapojí první červnový den 170
oddílů! Závodit se tak bude po celé České republice, což krásně dokresluje sounáležitost atletické rodiny! K pořádání této megaakce se přihlásil i ŠAK Chodov, a tak se bude závodit také na
zdejším stadionu. Pro chodovskou veřejnost jsou
nachystány disciplíny 60 m, 300 m, skok daleký
a oštěp. Závody začínají v 16 hodin. Přihlášky pro
registrované na webu atletika.cz, pro neregistrované nejpozději hodinu před zahájením závodů
v závodní kanceláři.

Atletika pro Chodov

Na 9. 6. jsme pak připravili tradiční závody pro
chodovské děti a veřejnost Atletika pro Chodov.
Zde budou moci změřit svoje schopnosti a dovednosti i neregistrovaní sportovci v tradičních
disciplínách 60 m př., ( jen přípravky) a dále 60 m,
dálka a kriketový míček.  Vedení ŠAKu Chodov

Sport
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Uzávěrka

letního dvojčísla
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VSAĎTE NA
KVALITU
PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

OTHERM SOKOLOV

Bendlova 572, T: 603 211 229
E-mail: sokolov@otherm.cz
www.otherm-sokolov.cz
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Nová Role – bydlení
přírodě na dosah

POZEMKY

LOKALITA

Krásné pozemky v srdci přírody
s komfortem města.

Lokalita „U lesní školky“
se nachází v severovýchodní
části města Nová Role na levém
břehu řeky Rolavy v prostoru
mezi korytem řeky Rolavy a lesní
školkou nad Novou Rolí.

– 27 pozemků
– od 750m2
– cena od 999.000 Kč

www.ulesniskolky.cz
tel.: +420 602 310 355
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+420 736 122 002
CHODOV
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Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

www.home-pcservis.cz
Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…
Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme
Prodej nových PC
Kamerové systémy
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RAPIDNĚ SNIŽUJEME CENY
DLOUHODOBĚ

ích brýlí
Při nákupu kompletn

skla, obruby a
vá
lo
rý
b
ká
ic
tr
p
io
d
a
n
lze sčítat)
sluneční brýle (slevy

Naše ceny vám vytřou zrak

...a bez podmínek!

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA
U Porcelánky 1017, Chodov, tel.: 777 912 551
Platí od 1. 5. 2020.

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