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Jak se podepsal 
nouzový stav a krize 
kolem koronavirové 
nákazy na provozu 
města?

Myslím, že skoro více 
by byla namístě otáz-
ka, na které části města 
a jejím chodu se virus 
nepodepsal. Všechny 
městské organizace se 

musely vypořádat se zcela novou a nečeka-
nou situací, jakou nikdo nezažil a nezná. Ře-
ditelé škol a učitelé se museli učit komunikovat 
se žáky na dálku, technické služby dezinfiko-
valy město, městská knihovna rozdávala rouš-
ky a pomáhala seniorům. Zcela mimořádně 
bych chtěl vyzdvihnout zapojení městského 
záchranného systému, který společně s námi 
hlavně v prvních dnech a týdnech jel oprav-
du dvacet čtyři hodin denně a odvedl úžasnou 
práci.

V republice se po vypuknutí nákazy zved-
la vlna solidarity a pomoci, Chodov patrně 
v tomto ohledu nebyl výjimkou. Jak byste 
popsal první týdny?    

První týdny byly samozřejmě pro mě i pro 
všechny kolegy nesmírně hektické. Ale zároveň 
také velmi pozitivní právě v tom, jak dokázali 
lidé reagovat na výjimečnou situaci výjimeč-
nou aktivitou. Dobrovolníci, kteří šili roušky, le-
pili plakáty a pomáhali nejen přímo městu, ale 
svým sousedům a známým, dokázali v prvních 
několika dnech a týdnech zastat více práce, než 
bychom si dokázali představit. Za to jim nesmír-
ně děkuji. Poté samozřejmě přišla jak u nás, tak 
i u obyvatel únava z dlouhotrvajícího mimořád-
ného stavu, ale myslím, že jako celek to Chodo-
váci zvládli na jedničku s hvězdičkou.

Už má Chodov vyčíslené náklady za 
ochranné pomůcky?

Souhrnné číslo je 310 000 korun. Jsou v tom 
zahrnuty ochranné prostředky, dezinfekce, 
přístroje pro ozonové čištění místností a pro-
stor, dezinfekční stroje, dávkovače, stojany 
a ochranné obleky. Bylo to především pro prv-
ní týdny, kdy jsme museli rychle vybavit hasiče, 
naše pracovníky, pečovatelky, strážníky a další. 
Navíc jsme vytvořili jakousi městskou železnou 

zásobu ochranných prostředků – rukavic, jed-
norázových roušek a dvojkových respirátorů. 
Tato zásoba je pro případ, kdyby opět došlo 
k výpadku prostředků, abychom dokázali mě-
síc vydržet.

Počty jsou nastaveny tak, aby město mohlo 
v případě potřeby fungovat. Neznamená to 
však, že máme prostředky pro všechny obyva-
tele. Jsou pro pracovníky v terénu a první linii, 
které musíme ochránit. Vedle toho si také naše 
organizace vytvořily své železné zásoby, ty si 
ale platily ze svého rozpočtu.

Chodov byl vždy finančně zdravé město, 
jak je tomu nyní?

Naše město už dlouhé roky hospodaří s vy-
rovnaným rozpočtem, každý rok se nám daří 
dokonce mít vyšší příjmy než výdaje. I velké in-
vestiční akce jsme v posledních letech zvládali 
bez toho, abychom si na ně museli půjčovat. To 
vše se ale letošní epidemií zcela změnilo. Dr-
tivou většinu příjmů města tvoří příjmy z daní.

Nemáme historické majetky, nemáme měst-
ské lesy a jsme odkázáni na výnosy z rozdě-
lení daňových příjmů. Ty ale oproti loňskému 
roku dramaticky klesají. A my se proto musíme 
rozhodnout, jaké investice budeme schopni 
realizovat, jaké rozdělíme do více etap a jaké 
budou muset prostě pár let počkat. Není to 
ani trochu jednoduché, protože jde často o in-
vestice, které jsme plánovali mnoho let a na 
jejich realizaci jsme se těšili stejně jako obyva-
telé Chodova. Považoval bych ale za nezodpo-
vědné utrácet v situaci, kdy prostředky nejsou 
a nebudou ani v následujících letech.

Je tedy jasné, že nás čekají škrty. Jaké in-
vestice bude muset Chodov odložit, popří-
padě zcela zrušit?

Do několika etap budeme muset rozložit 
hned několik větších investičních plánů. Dlou-
hodobě řešíme s kolegy například špatný stav 
silnice u garáží ve Vančurově ulici. Proto tam 
ještě v letošním roce navzdory škrtům rozhod-
ně provedeme odvodnění všech ploch a sve-
dení dešťové vody do Chodovského potoka. 
Nyní tam totiž dochází k tvorbě velkých lagun 
a ohrožení majetku v garážích. Ostatní práce 
v lokalitě se zatím neprovedou, a to s ohledem 
na fakt, že pokud bychom letos celou lokali-
tu „rozkopali“, tak nemáme jistotu, že v letech 

Starosta: Chodováci zvládli krizi 
na jedničku s hvězdičkou
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Poděkování
Po třiceti letech letos končí ve funkci ředitele 
2. ZŠ pan Milan Kovářík. Jsem nesmírně rád, 
že jsem s Milanem mohl z pozice zřizovatele 
mnoho let spolupracovat a poznat tak jeho 
energii, pracovitost a nadhled, s kterými se té 
„své“ škole po celou dobu věnoval.

Dobrý školní ředitel to nemá ani trochu jed-
noduché. Musí být skvělým kantorem, výbor-
ným manažerem i chápavým šéfem zároveň. 
To vše má Milan Kovářík v sobě a dokázal to 
vždy naplno věnovat škole a mnoha genera-
cím jejích žákům.

Za to mu patří dík nejen můj, ale i celého 
města. A jsem opravdu velmi rád, že se i po 
odchodu z funkce ředitele rozhodl ve škole 
jako kantor zůstat, aby mohl dál předávat de-
sítky let zkušeností další generaci Chodováků.

 Díky, Milane.  Patrik Pizinger, starosta

2021 a 2022 bude dostatek prostředků na do-
končení komunikace, a chceme zabránit ještě 
většímu zhoršení sjízdnosti v této oblasti.

Úplně budeme pro tuto chvíli muset zrušit 
některé další investiční akce, jako jsou nové 
sedačky v chodovském kině, úprava břehů 
Bílé vody nebo úprava komunikace v Horní 
ulici u Račího rybníka. To vše v tuto chvíli ne-
jsou nezbytné investice a budou muset počkat 
možná i několik let.

O co naopak město nepřijde?
Rozhodně nepřijdeme o novou budovu ZUŠ. 

Ta bude dokončena dle předpokládaného har-
monogramu a v plném rozsahu do léta příš-
tího roku. Stejně tak se mohou na revitalizaci 
těšit obyvatelé sídliště v Tovární ulici. Těm sli-
bujeme změnu už mnoho let, a nechceme je 
proto nechat na holičkách.

Zde práce začnou už během léta. V tomto 
roce by se měly opravit chodníky, parkoviště 
u Plzeňky a zároveň dojde k rozšíření parkovišť 
v celé lokalitě o dalších 30 míst. V roce 2021 
musíme do rozpočtu určitě alokovat prostřed-
ky na úpravu zeleně, výsadbu nových stromů, 
občanskou vybavenost, dětské hřiště a další 
herní prvky. Celkem na tomto sídlišti ve dvou 
letech plánujeme proinvestovat něco přes 15 
milionů.

Budete nějakým způsobem finančně krá-
tit dotace a podporu sportovním organiza-
cím, spolkům a jejich akcím?

Na podzim se zastupitelstvo bude znovu 
zabývat ekonomickou situací. Pokud schvále-
né úpravy nebudou stačit, tak budeme nejspíš 
muset zapojit naše finanční rezervy. Určitě ale 
nebudeme dále škrtat v rozpočtech našich 
organizací, nebudeme škrtat v probíhajících 
investicích a rozhodně nebudeme škrtat ani 
ve finančních příspěvcích našim organizacím 
a spolkům.

Uvažujete v rámci navýšení příjmu do 
rozpočtu o zvýšení některých poplatků, 
jako jsou za odpady či koeficient pro daň 
z nemovitosti?

Samozřejmě nevím, jak se bude situace vy-
víjet v dalších letech, ale nyní nic z toho není 
v plánu. Rozhodně nechceme obyvatele v tuto 
chvíli zatěžovat dalším nárůstem poplatků.

Za jak dlouho se podle Vás Chodov do-
stane zase do kondice? 

To závisí na celé řadě faktorů, které my sa-
motní nejsme úplně schopni ovlivnit. Dá se ale 
předpokládat, že s výpadkem daňových příjmů 
se budeme potýkat minimálně další dva roky. 

Pak se uvidí, v jakém stavu bude ekonomika 
a zda bude ještě doznívat případný hospo-
dářský útlum. Pokud budeme ale optimisté, tak 
věřím, že rok 2023 už by měl proběhnout bez 
větších problémů.

Některé akce (Sportovec roku, O pohár 
starosty města, Den pro sociální služby…) se 
nekonaly. Počítá se s náhradními termíny? 
A dotknou se opatření letošní Vavřinecké 
pouti?

U některých akcí určitě. Minimálně Spor-
tovec roku proběhne v náhradním termínu 
v září. Velkou radost mám navíc z toho, že po 
pár měsících nejistoty mohu potvrdit konání 
tradiční Vavřinecké pouti. Koná se pravidelně 
každý rok od roku 1677 a už jsem se bál, že 
budu první starosta v dějinách, který ji bude 
muset zrušit. Bude sice skromnější než v mi-
nulých letech, ale jistě si i tak všichni přijdou 
na své.

Jaký bude podle Vás pro Chodov násle-
dující rok 2021?

Rozhodně mnohem náročnější než uplynulá 
léta. Budeme se muset uskromnit v celé řadě 
ohledů a na mnoho výdajů, které jsme jako 
obyvatelé považovali za samozřejmost, najed-
nou nebudou prostředky. Neznamená to, že by 
se chod města zastavil, ale bude nutné mno-
hem více zvažovat každou investici a v tomto 
směru budeme muset apelovat i na pochope-
ní občanů. Věřím, že společně to zvládneme, 
stejně jako jsme zvládli i jiné situace.  (mák)
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Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Prázdniny jsou 
ideální pro opravy 
a nejrůznější práce ve 
školách a školkách. 
Co tedy čeká městská 
zařízení, neovlivnila 
koronavirová krize 
tyto tradiční plány?  
Letní měsíce jsou pro 
ředitele škol jedinou 

vhodnou dobou pro rozsáhlejší opravy a re-
konstrukce spravovaných budov a přilehlých 
areálů. Nejinak tomu bude i v průběhu le-
tošních prázdnin. Bohužel i zde se projeví 
finanční dopady v důsledku epidemie koro-
naviru, a plánované rekonstrukce proběhnou 
v menším rozsahu než v letech předchozích. 
Bude se jednat především o tradiční výmal-
by tříd a školní kuchyně, rekonstrukce elek-
trických rozvaděčů, výměny světel či drobné 
úpravy zahrad. V MŠ Nerudova bude během 
léta dokončen dlouhodobý projekt vybudo-
vání nových kanceláří pro ředitelku a vedoucí 
stravování, čímž vznikne důstojné zázemí pro 
jednání s rodiči i jinými návštěvami této škol-
ské instituce. Další větší opravy proběhnou 
v MŠ U Koupaliště, kde je potřeba zrekon-
struovat kuchyni a přilehlé zázemí, což je ne-
zbytné pro zajištění dalšího chodu stravování 
v tomto odloučeném pracovišti. Rekonstruk-
ce podlahy tělocvičny na ZŠ J. A. Komenské-
ho, o které byla zmínka v minulém čísle, je 
již v plném proudu a měla by být do konce 
prázdnin dokončena. Na ZŠ Školní a ZŠ Hu-
sova plánují vybudovat odbornou učebnu 
přírodopisu, opravit učebnu výtvarné výcho-
vy či instalovat do tříd dataprojektory a inter-
aktivní tabule. Základní škola v Nejdecké ulici 
chce zrekonstruovat hygienické zázemí pro 
tělesně postižené žáky.  (mák)

Chodov nabídne bezplatné 
poradenství

Bezplatné poradenství v oblasti daní, účetnic-
tví nebo založení vlastní živnosti nabídne město 
Chodov zaměstnancům Sokolovské uhelné zasa-
ženým restrukturalizací firmy. Oznámil to starosta 
města Patrik Pizinger s tím, že na přípravě pomo-
ci radnice spolupracuje s Krajskou hospodářskou 

komorou Karlovarského kraje. 
“Máme dnes připravené tři základní bloky po-

radenství, o čtvrtém se jedná. Spuštěny budou 
souběžně s reorganizací zpracovatelské části So-
kolovské uhelné ve Vřesové, respektive s ukon-
čením provozu tamní plynárenské části,” uvedl 
Pizinger. 

Poradenství pro zaměstnance budou probíhat 
v chodovském infocentru, kde budou mít konzul-
tační hodiny jak odborníci hospodářské komory, 
tak města. Lidé se zde dozvědí veškeré potřebné 
informace o tom, jak založit třeba živnost nebo 
firmu, kdy je výhodnější danit nákladově, kdy za 
pomoci paušálů, jaké jsou možnosti i úskalí plát-
ců DPH, a řadu dalších informací.

Konzultace ale nebudou určeny jen těm, kteří 
se chtějí postavit na vlastní nohy, ale i lidem, kteří 
budou chtít nadále působit v zaměstnaneckém 
poměru.

“Nadstavbou totiž bude služba poskytovaná 
přímo hospodářskou komorou, která umožní 
uchazečům o zaměstnání najít mezi členy ko-
mory firmu, která by mohla využít jeho kvalifikaci  
i kompetence,” řekl starosta Chodova Pizinger.

Město pak jedná i o možnosti rozšířit konzul-
tační bloky také o takzvanou dluhovou poradnu, 
která by měla pomoci odcházejícím zaměstnan-
cům Sokolovské uhelné řešit jejich závazky i to, 
aby v souvislosti se ztrátou zaměstnání nespadli 
do dluhové pasti.

Přesné termíny jednotlivých konzultačních ho-
din i kontakty, na kterých se bude možné regis-
trovat, budou oznámeny v návaznosti na kroky 
Sokolovské uhelné, na internetových stránkách 
a dalších komunikačních kanálech Chodova. 
 (mák)

Starosta Chodova Patrik Pizinger (vlevo) a předseda 
představenstva Krajské hospodářské komory Karlo-
varského kraje Tomáš Linda v závěru června podepsali 
smlouvu o vzájemné spolupráci.  |Foto: Martin Polák  
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Chodov pokračuje v přípravách projektu, na 
jehož konci by měla být nová, moderní knihov-
na. Dlouhodobý záměr zatím nechce jednoduše 
smést ze stolu ani v současné nelehké situaci.

„Máme před sebou velmi složitou dobu a ne-
jisté finance, nicméně si nemyslíme, že bychom 
měli úplně opustit tento projekt. Dosavadní pří-
prava stála mnoho lidských i finančních sil. Ko-
ronavir vnímáme jako jeden výkyv, kvůli němuž 
ale nechceme vše zcela zastavit,“ uvedl starosta 
Chodova Patrik Pizinger.

S ním souhlasí i většina chodovských zastupi-
telů, kteří ve středu na svém mimořádném jed-
nání podpořili podání žádosti o dotaci. „Budeme 
usilovat o peníze z programu RESTART na rege-
neraci bývalých průmyslových objektů pro účely 
prospěšné veřejnosti. Máme reálnou šanci získat 
až padesát procent nákladů,“ poznamenal staros-
ta s tím, že celková cena stavby má dosáhnout 
zhruba čtyřiceti milionů korun.

Další postup chce Chodov plánovat ke konci 
letošního roku, kdy už bude jasné, jak bylo měs-
to s žádostí o peníze úspěšné. „Zhodnotíme 
pak naše možnosti, ekonomickou situaci a zvá-
žíme, jakým směrem se vydat. Děláme vše pro 

to, abychom mohli akci v budoucnu realizovat,“ 
doplnil Pizinger.

Knihovna má vzniknout přestavbou bývalé vý-
robny knedlíků za poliklinikou, která před několik 
lety zcela vyhořela. S její podobou a projektem 
chce vedení města seznámit veřejnost v průběhu 
léta.

Stávající knihovna sídlí v historickém domě 
v centru Chodova a tamní prostory jí už začínají 
být těsné a nevyhovující. Po přestěhování si chce 
město dům ponechat a najít pro něj jiné smyslu-
plné využití.  (mák)

Chodov se nevzdává plánů na 
novou knihovnu

Podoba nové knihovny.  Vizualizace: Ateliér Kopecký
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Návštěvníci kostela svatého Vavřince měli 
poprvé možnost spatřit na vlastní oči zrestau-
rovaný obraz Karla Fenkla, prvního starosty 
Chodova.

V rámci páteční Noci kostelů (12. června) si 
tuto příležitost nenechala ujít řada Chodová-
ků. Na akci jich tentokrát dorazilo více než sto 
padesát.

„Kromě tradičních součástí programu, jako 
prohlídky kostelní věže a kostela, tak bylo hlav-
ním bodem slavnostní představení zrestauro-
vaného obrazu z roku 1902, který se poda-
řilo v loňském roce získat,“ upřesnil městský 
historik Miloš Bělohlávek s tím, že prezentaci 
obrazu, který společně Chodovákům odhalili 
starosta města Patrik Pizinger a administrátor 
chodovské farnosti P. Romuald Rob, hudebně 
doprovodila na violu chodovská hudebnice 
Eva Mokrá.

Samotné Noci kostelů předcházel ve Staro-
městské ulici koncert pod širým nebem, kde 
řadu známých skladeb zahrál big band Čer-
vení panteři.

Další fotografie z akce naleznete ve zpravo-
daji na straně 12.  (mák)

Bílá voda má opět za jedna, 
přibylo i parkování

Chodovské přírodní koupaliště Bílá voda po-
tvrdilo své kvality. Hygienici v červnu opět ocenili 
jakost tamní vody nejlepší známkou.

Kromě skvělého koupání čeká na motorizova-
né návštěvníky více místa na parkování. 

V blízkosti stávajícího stání ne-
chal Chodov zpevnit plochu pro dal-
ších zhruba dvacet až třicet automobilů. 
Starosta Chodova Patrik Pizinger však upozor-
nil, že se vznikem nových míst končí ze strany 
města tolerance k parkování na příjezdové silnici. 
Ta bývá především v hlavní letní sezóně téměř 
ucpaná. „Je třeba zajistit průjezd záchranným 
složkám. Chápeme tlak na parkování, nicméně 
bezpečnost je priorita,“ zdůraznil starosta.  (mák)

Obyvatelé města poprvé spatřili 
obraz prvního starosty

Současný starosta Patrik Pizinger u obrazu svého předchůdce. |Foto: Martin Polák
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zeleninová, ovocná a bylinková zahrada 

v červenci 
Začneme radou, jak proti velkému nepříte-

li všech zahrádkářů – slimákům. Pokud jsme 
v červnu nechali zaplevelenou zahradu, vy-
tvořili jsme ideální podmínky pro jejich mno-
žení, protože právě v tomto měsíci kladou 
do vlhka svá vajíčka. „Osvědčené rady“ typu 
obsypávání záhonů pilinami, dřevěným po-
pelem, drcenými skořápkami a jinými drsnými 
povrchy nefungují a chemii chceme používat 
co nejméně. Vyzkoušejte výsadbu některých 
rostlin do záhonů tzv. „bez ladu a skladu“ mezi 
plodiny, které chceme chránit – funguje např.
levandule, kopr, šalvěj, česnek, bodláky, měsí-
ček, kostival, chrpa, pelyněk, petržel, tymián, 
kosatec a jiné okrasné rostliny. Další účinnou 
metodou je použití přípravku Ferramol, který 
je čistě přírodní, jeho účinnou látkou je fos-
forečnan železitý, který se běžně vyskytuje 
v přírodě, a proto není škodlivý při náhodném 
požití pro lidi, pro domácí ani volně žijící zví-
řata. Jeho účinnost nesnižuje zálivka  ani déšť, 
kdy jsou tyto potvory nejaktivnější. Výhodou 
je, že slimák se tímto přípravkem nakrmí, zale-
ze do úkrytu, uhyne a na záhonu nezůstávají 
jeho zbytky.

Nyní už máme za sebou první sklizeň řed-
kviček, salátu, mladých bukviček celeru a ma-
lých lahůdkových mrkví. Nastal ale čas na 
výsev nové mrkve s krátkou vegetační dobou 
a pro podzimní sklizeň pekingského zelí, fe-
nyklu, špenátu a černé ředkve. U rajčat a oku-
rek pečlivě hlídáme vznik plísně a okamžitě 
zasáhneme, ovšem proti našim zásadám 
i chemicky. Není nic smutnějšího, než když po 
půlroční snaze místo sklizně krásných plodů 
vynášíme koše černých okurek a rajčat. 

Většina z nás má zahrádku v osadě, kde ne 
každý náš soused je natolik zodpovědný, aby 
se plísni bránil a nakažené výpěstky ze své 
zahrady zlikvidoval, plísně se tak množí po 
celé osadě. Doporučujeme preventivní postřik 
rajčat a okurek měďnatým postřikem, který 
naše výpěstky ochrání, a při dodržení všech 
zásad se dočkáme chutné a zdravé zeleniny. 
Vyzkoušený je „Kuprikol“, který má celkem 
krátkou ochrannou lhůtu, moc nás nelimituje, 
a nemusíme se tak dočkat černajících stonků 
rajčat a zasychajících okurek. 

Červenec je nejvhodnější na výsadbu no-
vých keříčků jahod, které by se měly měnit po 

třech letech, kdy snižují svou úrodnost. Nové 
sazenice vypěstujeme z odnoží tak, že první 
sazenici na šlahounu zavedeme do kelímku 
se zeminou, který má dole otvory. Umístíme 
ho na záhon vedle mateční jahody, zafixujeme 
drátem a další šlahoun za kelímkem odstřih-
neme. Mateční rostlina bude novou odnož 
dále vyživovat, vytvoří se bohatý kořenový 
systém a v září můžeme vysazovat na záhon. 
Rostliny mají dostatek času na zakořenění  
a v příštím roce již budou plodit. 

Na závěr si ještě zopakujeme to nejdůle-
žitější - zaléváme brzy ráno, nebo později 
večer, protože rostlina je již vychladlá a dob-
ře snáší chladnou vodu. Při zalévání rostliny 
na list se vytvoří kapička, která ve slunečním 
světle funguje jako čočka a popálí ji, proto 
listy jenom rosíme. Zaléváme vždy ke koře-
nům a pomalu, abychom nesplavovali zemi-
nu, stromy nezaléváme ke kmenu, ale zhruba 
po obvodu koruny, vláhu i hnojiva tak nejlépe 
vstřebá. Je třeba také dobře větrat skleníky, 
jednak proti přehřátí, jednak tím umožníme 
přístup opylovačům.

Zahrada v srpnu
Tento měsíc je v zahradě měsícem sklizně, 

všechno zužitkováváme, tak jenom jednu 
radu k výrobě křížal – abychom uchovali vláč-
nost křížal, naskládáme je do sklenic a  zava-
říme při teplotě 60 stupňů po dobu 20 minut. 
Vyzkoušejte tento postup a budete mile pře-
kvapeni. 

A ještě vám poradíme, jak si udělat svoje 
semínka – květinová získáme tak, že odkvet-
lou rostlinu sklidíme celou a dáme uschnout  
pod střechu. Potom semena vytřepeme a na 
krátkou dobu dáme na talíř do tepla a sucha. 
Uschováváme v papírových sáčcích. Semena 
rajčat, okurek, dýní, cuket a podobné zeleni-
ny získáváme tak, že z plně vyzrálého plodu 
vydlabeme dužinu se semeny, vložíme ji do 
nádoby s trochou vody a necháme několik 
dnů kvasit. Kvalitní semena klesnou ke dnu, 
ta potom usušíme na sítku a uskladníme. Vy-
padá to složitě, ale potřebujete jenom trochu 
trpělivosti.

Pranostika:
• Když červenec pěkně hřeje, o Váno-

cích se zima zaskvěje. 
• Staví-li v červenci hromadu mravenci 

po kraji všude, tuhá zima bude.
• Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě 

sněhu.   zahrádkáři Chodov
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Kulturní kalendář Chodova je do konce roku plný
Muzikanti zvučných jmen, výstavy a řada dalších akcí čekají na Chodováky v následujících měsících. 

Program, který připravilo Kulturní a společenské středisko (KASS), začíná už první červencové dny.
Návštěvníci chodovského kina tak uvidí část snímků určených pro Mezinárodní filmový festival Kar-

lovy Vary (TADY VARY). Členové programového oddělení festivalu vybrali celkem šestnáct filmů, které 
kina promítnou v původním termínu konání festivalu, a to od 3. do 11. července.

V srpnu (8. 8.) čeká Chodov tradiční Vavřinecká pouť s řadou atrakcí, stánků a kulturním progra-
mem. Novinkou bude letní kino ve Staroměstské ulici den před poutí (7. 8.), kdy se diváci mohou 
těšit na českou komedii Chlap na střídačku. Venkovní projekce bude pokračovat i v závěru srpna 
(28. 8. a 29. 8.).

Život se vrátí i do Galerie u Vavřince, kde 23. září začne výstava aktů, které nafotil Milan Mar-
tinek. Toho v galerii vystřídá 2. prosince trojice Eva Domková, Pavla Veselá Zemanová a Veronika 
Pešková s výstavou V jednom okamžiku.

Podzim bude ve znamení divadelních představení. V říjnu a listopadu budou celkem čtyři – Vzhůru 
dolů, Sex, drogy a tatarák, Hodina duchů a Fantastická žena. Termíny pořadatel včas upřesní.

V polovině listopadu se ve společenském sále v KASSu uskuteční oblíbená Velká harmonikářská 
přehlídka (14. 11.), zcela jiný hudební žánr nabídne koncert Janka Ledeckého (21. 11.). Fanouškům 
trampské písničky pak zahrají Roháči ze sousedního Lokte 27. listopadu v kostele svatého Vavřince. 
Prosinec okoření koncert Ewy Farne, přesný termín jejího vystoupení bude znám později.

Závěr roku bude patřit tradičním adventním akcím ve Staroměstské ulici.  (mák)

Výstava odhalila lidské anomálie

Velmi poučená, lehce šokující. To bylo motto výstavy voskových figurín, která se uskutečnila počátkem června v Ga-
lerii u Vavřince. Putovní expozice si  podle pořadatelů klade za cíl seznámit návštěvníky nejen s podobou, ale i s pou-
tavými osudy lidí, kteří trpěli různými tělesnými anomáliemi. V Chodově si figuríny v průběhu jedno týdne přišlo 
prohlédnout více než tisíc návštěvníků.  |Foto: Martin Polák
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Strážníci hlídkují v novém 
autě, yetiho nahradil kodiaq

Chodovští strážníci hlídkují v novém voze. 
Dosluhující Škodu Yeti nahradil Kodiaq (1,5 TSI -  
110 kW) s automatickou sedmistupňovou převo-
dovkou.

Kodiaq je vybaven GPS, majáky, vnitřní kame-
rou a další potřebnou výstrojí. „Vozidlo splňuje 
všechny potřebné požadavky pro nepřetržitý 
a náročný výkon služby strážníků. Do začátku mu 
přejeme spousty šťastných kilometrů bez nehod,“ 
doplnil velitel chodovské městské policie Ladislav 
Staněk.  (mák)

Setkání obyvatel zaniklých vsí
Srdečně zveme bývalé obyvatele zaniklých vsí 

Smolnice a Nové Chalupy na tradiční setkání, 
které se uskuteční v den Vavřinecké pouti 8. srp-
na 2020. V 16.45 bude odjíždět autobus na Bílou 
vodu, kde v 17 proběhne vzpomínkové setkání 
u Smolnického kříže, které připomene zaniklé 
obce Chodovska i jejich obyvatele. Od 18 násle-
duje společné posezení v Harmonii.  (red)

Ukládání ostatků starosty 
Fenkla do rodinné hrobky

Když první chodovský starosta Karl Fenkl v sr-
pnu roku 1920 zemřel, na jeho pohřeb přišly tisí-
ce obyvatel Chodova i širokého okolí. Společně 
s ním totiž odešla jedna velká a přelomová etapa 
chodovských dějin. Starosta Fenkl byl mužem  
19. století, občanem staré rakouské monarchie  
a do moderní doby by se snad ani nehodil. 

Letos, sto let po jeho smrti, budou ostatky 
pana starosty a jeho rodiny do hrobky na měst-
ském hřbitově uloženy znovu. Dějinné zvraty bě-
hem 20. století totiž od základů změnily nejen 
podobu města Chodova, ale i jeho obyvatelstvo 
a jeho paměť. Zmizely staré domy i celé části měs-
ta, zapomnělo se na významné osobnosti a je-
jich hroby na hřbitově byly zničeny a zasypány 
odpadem. 

V rámci obnovy hrobky starosty Fenkla pro-
běhne v sobotu 18. července od 10 hodin 
v kostele svatého Vavřince bohoslužba, po které 
bude rakev s ostatky Karla Fenkla přenesena na 
hřbitov a uložena do hrobu. Slavnostní požehná-
ní dokončené hrobky pak proběhne v rámci tra-
diční Svatovavřinecké poutě v sobotu 8. srpna  
v 11.30 hodin.  (mb)

Výběrové řízení
Město Chodov vyhlašuje výběrové říze-

ní na obsazení pracovního místa správce 
městského informačního systému Městské-
ho úřadu Chodov

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, 40 
hodin/týden, zkušební doba 3 měsíce.

Předpokládaný nástup: dle dohody.
Platové zařazení: v souladu se zákonem 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zně-
ní pozdějších předpisů a nařízením vlády  
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů platová třída 
9.

Požadované kvalifikační předpoklady: 
minimálně středoškolské vzdělání ukonče-
né maturitní zkouškou. 

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději 
do 31. 7. 2020.

Kontaktní osoba: p. Petr Šandera, tel: 
352 352 213.

Více informací na www.mestochodov.cz.

Základní školu ve Školní ulici 
povede Milan Martinek

Základní školu ve Školní ulici povede od letoš-
ního srpna Mgr. Milan Martinek. V ředitelském 
křesle tak vystřídá Mgr. Milana Kováříka, který 
odchází do penze. Ve škole však bude vyučovat  
i nadále.

Milan Martinek (58 let) je dlouholetý pedagog, 
který žije v Ostrově, kde mimo jiné působil ve 
funkci ředitele tamního gymnázia dlouhých tři-
náct let. Jaké má plány, vize a záliby, se dozvíte 
v zářijovém vydání zpravodaje, kde s novým ře-
ditelem přineseme rozhovor.  (mák)
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Záchranná stanice pro 
volně žijící živočichy 

DROSERA
Bublava 686, 358 01 Kraslice

Moc se o nás neví, ale již od roku 2009 
pomáháme zraněným zvířátkům vracet se do 

přírody.
Zajišťujeme (mimo jiné): převzetí a převoz 
k nám na stanici, veterinární ošetření a 

následnou péči, ať jde o dospělé či mláďata. 
A ti, kteří se již nemohou vrátit do přírody, 

zůstávají nadále v naší péči. 
Můžete se na nás obrátit, třeba i jen pro 

radu; jsme na telefonních číslech: 
     Tomáš - 606 84 05 00  *   

   Vilda - 604 79 43 22
Fungujeme jako nekomerční zařízení 

založené jen na dobrovolnosti. Správce ani 
členové tohoto zařízení nejsou finančně 

ohodnoceni a nepobírají mzdu.  
Naše činnost je dobrovolná a bezplatná. 

Společně s vámi pomáháme zvířátkům, která 
potřebují naši pomoc. 

Pro ty, kteří by nás chtěli finančně podpořit:  
č. účtu: 175279787/0300 Děkujeme

Jak jsme v loňském roce třídili
Za rok 2019 se nám podařilo vytřídit 540 tun 

skla, plastů, papíru a nápojových kartonů. 
Tím jsme dosáhli úspory 612,466 tun emisí 

CO2 a 15 458 412 MJ energie.
Finanční odměna od obalové společnosti 

EKO-KOM, a. s., tak činila 1 497 014 Kč. V třídění 
těchto složek odpadů jsme se zlepšili o 3 %, to 
znamená, že účinnost našeho třídění je 35 %, ale 
máme vytřídit nejméně 50 %, je tedy před námi 
ještě mnoho práce. 

 Ilona Nehybová, správa majetku města

 Třídíme i kovy
Od loňského podzimu máme šedé nádoby na 

třídění kovových obalů. Jsou určeny především 
na sběr plechovek a drobnějšího kovového od-
padu.  Nádoby jsou umístěny v ulicích ČSO mezi 
čp. 925 a 927, U Porcelánky u čp. 1012, U Koupa-
liště u Penny, Husova u TIPA, Jiráskova u bývalé 
lékárny a ve Staré Chodovské u čp. 52. Hlavním 
místem pro sběr většiny kovových odpadů stále 
zůstává sběrný dvůr. Obaly, které do těchto ná-
dob patří, jsou označeny takto: 

ANO – do kontejnerů patří drobnější kovový 
odpad – typicky plechovky od nápojů a kon-
zerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, 
šroubky, kancelářské sponky a další drobné ko-
vové odpady.

NE - do kontejnerů na ulici nepatří plechovky 
od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové 
nádoby se zbytky nebezpečných látek ani do-
mácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení slože-
ná z více materiálů. Tyto druhy odpadů patří do 
sběrného dvora. Nepatří do nich ani těžké nebo 
toxické kovy, jako jsou olovo či rtuť.

 Ilona Nehybová, správa majetku města

Město má další parkoviště
Ve Smetanově ulici už slouží nové parkoviště. 

Motoristům nabízí zhruba tři desítky míst.
Místo k stání na něm najde 27 osobních aut  

a tři motocykly. Další dvě stání jsou pak vyhraze-
na pro auta tělesně postižených.

Práce probíhaly za běžného provozu a dopra-
vu omezily jen minimálně. Firma zahájila stavbu 
na přelomu března a dubna, kolaudace se usku-
tečnila 9. června.  (mák)
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Panteři zahájili Noc kostelů

Noc kostelů zahájili Červení panteři, kteří zahráli kolemjdoucím ve Staroměstské ulici.  |Foto: Martin Polák 

Bohuslava Karafiátová 
oslavila stoleté
narozeniny

Úctyhodných 100 let oslavila 22. června Bohuslava Karafiátová (roz. Šmídová) z Chodova. Paní Karafiátová se naro-
dila v Křečkově u Poděbrad a do našeho města se přestěhovala po 2. světové válce, kde po nějaký čas její rodina pro-
vozovala pekařství. Později pracovala dlouhá léta v podniku Chodos. Za svůj dlouhý věk může paní Karafiátová podle 
své dcery poděkovat střídmé životosprávě a celoživotnímu optimismu. V den jejích narozenin jí přišli pogratulovat 
a předat drobné dary představitelé chodovské radnice, sociálního odboru a Okresní správy sociálního zabezpečení. 
Na snímku je starosta Patrik Pizinger při gratulaci.  |Foto: Martin Polák
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Do klubovny, na hřiště pojď s DDM Bludiště
Nabídka ZÚ pro školní rok 2020/2021

Pondělí  10.00 – 18.00
Úterý       8.00 – 18.00
Středa       8.00 – 18.00
Čtvrtek    9.00 – 18.00
Pátek      8.00 – 16.00
Telefon: 352 352 280-1 Mobil: 731 151 827

Přihlášky je možno vyzvednout v kanceláři DDM od 1. 9. 2020 v provozní době.

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)
Atletika 1 - (3.-5. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)
Atletika 2 (od 6. třídy; atletická příprava + závody, soustředění)
Tenis (od 5 do 11 let)
Cyklistika (od 8 let; silniční i terénní cyklistika, atletická příprava, sauna, míčové hry, posilovna)
Volejbal – přípravka 1 (předškoláci + 1. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost) 
Volejbal – přípravka 2 (2.-3. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – přípravka 3 (4.-5. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – mladší žákyně
Volejbal – st. žákyně kadetky + juniorky
Karate (od 5 let)
Samurai Fight Club (od 5 let; kontaktní karate)
Fotbal 1 - (ročníky 2012 až 2013) 
Fotbal 2 - (ročníky 2010 a 2011)
Fotbal 3 - (ročníky 2008 a 2009)
Fotbal 4 - (ročníky 2006 a 2007) 
Fotbal 5 – (ročníky 2005 a starší)
Fotbal 6 – (ročníky 2014 a 2015)
Florbal - žáci (ročník 2009 a starší)
Florbal - elévové (všichni 2010 – 2011 a dívky 2009)
Florbal - přípravka (všichni 2012 - 2013 a dívky 2011)
Florbal - dívky (ročníky 2008 a starší)
Šachy - (od 5 let)
Stolní tenis – (od 8 let)               
Dívčí klub (od 5. třídy; výtvarné a dekorační práce s různými materiály)
Šikovné ruce (1.-4. třída; výtvarné a dekorační práce s různým materiálem)
Keramika (od 7 let)
Ochránci přírody - Ještěrky (od 1. třídy; ochrana a poznávání přírody, výlety, exkurze, výjezdy)
Rytmus (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 (od 1. třídy)
Sportovní gymnastika - (od 6 let – kondiční průprava, cvičení na náčiní, gymnastický rozvoj,       

    nábor probíhá formou výběru)
3D tisk – (od 12 let) 
Videokroužek (od 12 let, tvorba videa, střih videa, práce s videem)
Digi foto (od 12 let; základy práce s fotoaparátem, úprava fotografií, výjezdy za focením)
Logopedie (5-8 let)
Vaření (od 10 let) 
Ostatní ZÚ mají naplněnou kapacitu a nábor neprovádějí.
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ZŠ Husova ulice

Projekt Junior
Již naposledy v tomto školním roce se žáci naší 

školy vydali na průmyslovou školu do Ostrova.
V rámci projektu „Junior “ se zde zapojili do 

předem připravených skupin, kde si vyzkoušeli  
být středoškoláky.

Přestože je osobní účast ve škole v tomto ob-
dobí dobrovolná, naši studenti se dostavili v na-

Nabídka volných pracovních míst
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného učitele/

učitelku anglického a německého jazyka pro žáky 
6.-9. ročníku na 2. stupni školy. Nástup možný 26. 8. 
2020. Bližší informace na telefonu 352352190 nebo 
přímo u ředitelky školy.
Zahájení školního roku 2020-2021

Školní rok 2020-2021 bude pro žáky školy zahá-
jen 1. září 2020. Škola bude otevřena od 7:40. Do 
školní budovy vstupují pouze žáci s výjimkou žáků 
1. ročníku, s nimiž pouze první den mohou vstoupit 
také zákonní zástupci. V další dny již vstupují žáci 
sami. Žádáme zákonné zástupce, aby toto nařízení 
z  bezpečnostních a organizačních důvodů dodr-
žovali a nedomáhali se vstupu do budovy školy. 
Další informace sledujte na webových stránkách 
školy – www.zschodov.cz nebo na facebooku.

  Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ J. A. Komenského

plánovaném počtu a dopoledne si užili.
Poděkování patří naší kolegyni paní Kubinco-

vé, která je po celou dobu projektu doprovázela.
Konec školního roku

A než se kdo z nás nadál, je tu konec školního 
roku. Od března byl dost náročný jak pro rodiče, 
žáky, tak  i pro pedagogy.

Chtěli bychom poděkovat rodičům za trpě-
livost, snahu a porozumění. Žákům patří dík za 
zodpovědnost, se kterou přistupovali ke svým 
úkolům, a v neposlední řadě všem učitelům, kteří 
se nevzdávali a s novou situací se poprali s úspě-
chem.

Všichni jsme zase o pěkný kus dále, a tak už 
nezbývá než si společně popřát krásné prázdni-
ny, příjemnou dovolenou a hodně zdraví.

Těšíme se na všechny v září. Hurá na  prázd-
niny!
Začátek školního roku

Informace k začátku nového školního roku bu-
dou upřesněny později na webu školy, stránkách 
města a také ve Zpravodaji města Chodova.
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

Vzpomínka
Dne 1. července tomu bude 5 

let, co nás beze slova rozlouče-
ní navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček

Jan Maštera.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte si s námi.
Manželka Ludmila, syn Martin s rodinou 

a dcera Jana s rodinou

Vzpomínka
Dne 21. srpna 2020 uplyne 

rok od úmrtí naší drahé mamin-
ky, babičky a prababičky

Drahomíry Mertlové.
Vzpomíná Karel a Manfred 

s rodinami

Vzpomínka
Dne 20. srpna tomu bude 

5 let, co nás opustil náš drahý 
otec, dědeček, strýc a bratr

Václav Bambousek.
Děkujeme za tichou vzpo-

mínku.
 Rodina Bambouskova

Vzpomínka
Dne 31. července to bude 

rok, co nás navždy opustil náš 
otec, manžel, syn a kamarád 

Vladimír Hrbek.
 S láskou vzpomíná rodina 

a přátelé 
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Hledáme učitele 
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 

s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku 
Aj převážně na II. stupni ZŠ, dále přijme učitele/
ku pro výuku převážně na druhém stupni.  Dal-
ší informace na tel. 352352290 nebo u ředitele 
školy.

Poděkování za spolupráci
Vážení rodiče, vám všem, co jste dokázali 

zvládnout svoji práci, starost o rodinu a přípravu 
vašich dětí do školy v době uzavření škol, patří 
mé osobní poděkování za spolupráci a rád vyři-
zuji i poděkování od všech učitelů školy. Opravdu 
děkujeme, moc si vážíme této spolupráce.

 Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy
Školní zahrada

Krátce po otevření školy se dočkala nově bu-
dovaná školní zahrada své premiéry. Jako první 
na hodinu prvouky přišli žáčci prvního ročníku, 
kteří se na zahradě nejen proběhli a prozkoumali 
stromy a keře, ale také si prohlídli nové vyvýšené 
záhony. 

Předvedli se hned v tom nejlepším světle, pro-
tože nejenže záhony a rostlinky v nich pečlivě 
zalili, ale také jednu kytičku společně zasadili. 
Doufejme, že o přírodu a rostlinky budou i nadá-
le takto krásně pečovat, a školní zahrada se jim 
pak odmění pěknými plody.

A co už teď sklízíme? Nejvíce jahůdky, nejen 
zahradní, ale i lesní, pak papriky a rajčátka, cibuli, 
pažitku a příští rok možná i další zeleninu.

 Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Školní ulice

Prvňáčci ZŠ Školní si vyzkoušeli, jaké to je, pěstovat rostliny. |Foto: ZŠ Školní

Milí rodičové budoucích prvňáčků,
těšíme se na Vás a Vaše budoucí školáky v úte-

rý 1. 9. 2020 od 8 hodin, kdy poprvé vejdete do 
školy s velkým očekáváním od zahájení školní 
docházky. 

Ve středu 2. 9. 2020 v odpoledních hodinách 
se sejdeme ve škole znovu, abychom si vyjasni-
li, co můžete od školy očekávat, popř. Vám paní 
učitelky odpovědí na Vaše dotazy. 

Průběžně prosím prohlížejte webové stránky 
naší školy, kde se dočtete další informace, přede-
vším jaké pomůcky budou prvňáčci potřebovat, 
jaké  budete muset do školy dětem pořídit. 

Užijte si krásné prázdniny!! Těšíme se na Vás.
Zdraví Vás paní učitelky 1. A  Mgr. Tereza 

Jirků a 1. B Mgr. Kateřina Ševcová
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Mateřská škola Chodov

ZŠ Nejdecká ulice

Zpátky ve škole
Návrat dětí do školy byl umožněn až 25. 5. 

2020. Všichni jsme se vraceli s velikou opatrností 
a očekáváním. Počáteční obavy se rázem vytra-
tily, protože jsme získali zpět to, co nám velice 
scházelo. Ve třídě zavládla naše známá příjemná 
atmosféra, okořeněná smíchem a dětským bre-
bentěním. Poslední květnový týden jsme si ná-
ležitě užili. Zpívali jsme, tančili, věnovali jsme se 
experimentům a postupně se vraceli ke klasické 
výuce. Úsměvy dětí mluví za vše. Škola je místo, 
kde se cítí dobře, kde se učí novým dovednostem, 
kde mají kamarády a kde to mají rády. Budeme 
věřit, že překvapení tohoto typu nás už nikdy ne-
potkají, ale přesto si v srdci uchováme dar, který 
nám poskytl čas strávený v karanténě. „Škola je 
nepostradatelnou součástí našich životů“.

Mgr. Helena Kalfářová, tř. učitelka v příprav-
né třídě
Odpolední školní aktivity

Závěr školního roku byl zcela odlišný od let 
minulých. Ač nás bylo v družině na odpoledních 
aktivitách velmi málo, pouze prvňáčci, tak jsme 
se příjemně bavili. Trávili jsme mnoho času ven-
ku v přírodě, poznávali rostliny, trhali luční kvítí 
maminkám pro radost, zkoumali hmyz v hmy-
zím domečku a pozorovali šnečí „hemžení“. Také 
jsme si „skočili“ na malé letní osvěžení do cuk-
rárny a přebytečnou energii vypotili u fotbálku. 
Když venku pršelo, hráli jsme různé hry ve třídě. 
Bylo nám spolu fajn. Naše heslo znělo: „Každý po 
svém, ale všichni v cíli“.

 Ivona Škarpecká, vychovatelka ŠD

Poděkování
Přeji všem zaměstnancům Mateřské školy 

Chodov, našim dětem i rodičům krásné a po-
hodové letní dny, spoustu nezapomenutelných 
prázdninových zážitků, děkuji všem za vstříc-
nost, aktivitu, obětavost, zodpovědnost a spo-
lupráci v letošním nelehkém školním roce.
Ohlédnutí za školním rokem 2019-2020

V letošním školním roce proběhlo v MŠ 
Chodov několik změn. 

Stravné a úplata se začaly vybírat novým 
způsobem, byly vytvořeny nové webové strán-
ky školy,  škola se účastnila několika projektů…

Bohužel jsme na podzim 2019 museli ukon-
čit tříletou spolupráci se společností „Člověk 
v tísni“, která prostřednictvím projektu finanč-
ně zajišťovala fungování 3 školních asistentů, 
kteří pomáhali se začleňováním dětí ze sociál-
ně slabších oblastí, spolupracovali s rodinami 
těchto dětí, s předškolním klubem. 

Druhým rokem jsme pokračovali v projektu 
Šablony II, ze kterého bylo hrazeno převážně 
další vzdělávání pedagogů, a to v oblasti ma-
tematické pregramotnosti, polytechnické výuky 
a předčtenářských dovedností. Díky projektu 
nám pomáhal školní asistent a speciální pe-
dagog, který se zabýval hlavně logopedickou 
prevencí a diagnostikou dětí. Letos jsme opět 
mohli rodičům nabídnout vyšetření školní zra-
losti předškoláků v jednotlivých mateřinkách. 

Od září 2019 jsme se zapojili jako pilotní MŠ 
do projektu SYPO, který je zaměřen na uvá-
dění začínajících učitelů do praxe, jejich start 
v praxi a kariérní růst. Tohoto projektu se účast-
nily 3 začínající paní učitelky a 3 uvádějící ko-
legyně.

MŠ Nerudova v listopadu zorganizovala 
„Adventní setkání“, na kterém vystoupily děti 
z této mateřinky, bylo možno se občerstvit 
a na závěr zhlédnout „ohnivou show“.

V březnu 2020 byla celá MŠ Chodov oceně-
na CENOU Ď za dlouholetou spolupráci se so-
kolovskou nemocnicí a fondem Sidus.

Na jaře 2020 jsme vstoupili do projektu IN-
KLUZE. Jeho cílem je u pedagogů prohlou-
bit vědomosti a znalosti ohledně společného 
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami.

V době koronavirové epidemie, kdy byla MŠ 
od 16. 3. do 10. 5. uzavřena, jsme poskytovali 

rodičům přes web školy a facebooky některých 
tříd týdenní vzdělávací bloky s náměty a ná-
pady na činnosti s dětmi v domácím prostředí. 
Obnovení provozu jsme zvládli bez problémů. 
Funguje 10 tříd, do kterých dochází cca 150 
dětí.

Zápis do MŠ letos probíhal netradičně - bez 
účasti dětí i bez dnů otevřených dveří.  V ter-
mínu bylo přijato celkem 95 dětí, kapacita pra-
covišť není ještě naplněna.

V současné době dokončujeme rekonstruk-
ci bývalého služebního bytu v MŠ Nerudova, 
ze kterého od září 2020 budou nové kanceláře 
ředitelky MŠ Chodov a vedoucí ŠJ a její zástup-
kyně. Byl to opět pestrý a akční školní rok.

  Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov
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Nebezpečí o prázdninách
Léto se pomalu blíží a s ním i dětmi tolik vy-

toužené letní prázdniny. Žádné vstávání do školy, 
žádné úkoly, jen dva měsíce plné her, zábavy, do-
volených a táborů. O prázdninách však dochází 
k velkému množství úrazů, které jsou zapříčiněny 
roztržitostí nejen dětí, ale i mnoha dospělých. Po-
licisté Karlovarského kraje Vás proto upozorňují 
na hrozící nebezpečí, která na Vás můžou bě-
hem letních prázdnin čekat. Nezapomínejte na 
základní zásady bezpečného chování a ochranu 
zdraví a chraňte před úrazy sebe i své děti.

Na co si dávat pozor:
Při sportovních aktivitách používejte sportov-

ní náčiní určené pro daný sport. Vždy myslete 
také na vhodný sportovní oděv, který by měl 
obsahovat i reflexní prvky, což se týká zejména 
sportovců, kteří se při sportovní aktivitě účast-
ní i silničního provozu.  Reflexní prvky nás však 

Policie České republiky ochrání před úrazy i v běžném životě a nejen při 
sportu. Cyklisté by měli mít na paměti užití cyk-
listické helmy i přesto, že je povinná  jen do 18 
let věku cyklisty.  Důležité je také si před každou 
jízdou zkontrolovat technický stav jízdního kola či 
povinnou výbavu.

Zvýšené opatrnosti dbejte v letních měsících 
především při koupání. Zvlášť nebezpečné může 
být koupání v neznámých a nestřežených vo-
dách, jakými jsou řeky, rybníky či lomy. Tam, kde 
vodní hladinu neznáte, vyhněte se skokům do 
vody, může Vám hrozit nebezpečí vážného úra-
zu.  Do vody neskákejte ani ihned po příchodu 
k vodě, chvilku setrvejte na břehu, skokem do 
studené vody Vám hrozí kolaps organismu. Ro-
diče, buďte při koupání s dětmi vždy ve střehu, 
koupejte se jen v mělkých vodách, které znáte, 
a nenechávejte své děti ani chvilku bez dozoru, 
 a to ani na koupalištích.

Jestliže děti zůstávají samotné doma, poučte 
je, jak se mají správně chovat. Naučte je také, 
jak správně volat na tísňovou linku v případě 

Děti ze ZŠ Nejdecká si návrat do školy s chutí užívaly. |Foto: ZŠ Nejdecká
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Souhrn jednotky
Jednotka zasahovala v květnu u 14 událostí. 

Během akcí bylo 7 osob zraněno, zachráněno, 
následně předáno do péče zdravotníkům. Ve 
čtyřech případech jednotka zasahovala mimo 
území zřizovatele. 2x šlo o nouzové otevře-
ní uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení 
v ulicích Palackého a Nerudova, v obou přípa-
dech šlo o záchranu osoby.

Dovolím si také krátce shrnout zásahovou čin-
nost v průběhu koronavirové pandemie od za-
čátku března do konce května 2020.

V této době vyjeli chodovští hasiči celkem k 50 
událostem, z toho 18x požár, 5x dopravní neho-
da, 22x technická pomoc, 4x únik nebezpečných 
látek, jeden únik plynu, 1x šlo o zásah na záchra-
nu osoby (AED). Během tohoto období bylo 12 
osob zraněno, 1 osoba zemřela, 14x jednotka 
vyjížděla mimo katastr města, 6x šlo o nouzový 

vstup do uzavřeného prostoru. Je třeba také zmí-
nit, že dva požáry byly v tzv. 3. stupni požárního 
poplachu, kde zasahovalo 15 jednotek (požár 
skládky za Vřesovou, požár lesa v Milíkově), a je-
den požár odpadu poblíž domů ve 2. stupni po-
žárního poplachu v Horním Slavkově.

Hasiči také zajišťovali informování obyvatelstva 
dle vyhlášených opatření vlády pomocí doprav-
ního automobilu, hlavně tam, kde nebyly slyšet 
sirény s mluveným slovem. Dále byla zajištěna 
činnost krizového štábu města. V rámci odbor-
né přípravy hasiči absolvovali průběžný výcvik 
s novou výškovou technikou a pravidelný výcvik 
s dýchací technikou. Informace jsou průběžně 
aktualizovány na webu a facebooku.

Informace SDH
Květen byl z pohledu činnosti sboru ještě ome-

zený, nicméně začaly již, v souladu s hygienický-
mi opatřeními vlády, tréninky mládeže a dorostu. 
Letošní soutěžní sezóna bude trochu odlišná, 
soutěže pouze pohárového charakteru budou 
pokračovat dle situace až v září. Mládežnická 
krajská liga byla pro letošní ročník přerušena 
a nebude hodnocena, proběhnou jen některé 
pohárové soutěže. Nicméně během prázdnin je 
plánovaná letní aktivita mládeže. 

Závěrem děkujeme všem členům zásaho-
vé jednotky a všem členům sboru za náročnou 
nejen zásahovou činnost. Také děkujeme všem 
dobrovolníkům a podporovatelům, kteří se podí-
leli na pomoci při zvládání pandemie. 

Všem obyvatelům přejeme slunečné a hlavně 
bezpečné prázdniny.

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

Chodovští hasiči zasahují u hořícího stromu v ulici 
U Koupaliště. |Foto: SDH Chodov 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

potřeby.  Děti by měly vědět, že nikomu nesmí 
otvírat dveře ani bavit se s cizími lidmi, a to ani 
doma, ani na ulici.

Poučte je, jak se mají chovat bezpečně nejen 
doma, ale i v parku či na ulici, neboť nebezpečí 
úrazu hrozí na každém rohu. V případě, že Vaše 
dítě někam odchází, mělo by Vám nechat ales-
poň písemný vzkaz, kam jde a jak dlouho se tam 
přibližně zdrží, případně telefonický kontakt na 
někoho z kamarádů. Klíče od bytu by měly no-
sit děti skrytě, odděleně od jiných osobních věcí. 
Neměly by dávat na obdiv ani cennosti či finanční 
hotovost, kterou mají při sobě.

V případě, že se budete chtít účastnit turistiky 
v těžších terénech, nechte si poradit od odborníka. 
Mějte potřebné vybavení a nepřeceňujte své síly, na 
túry tohoto typu se nevydávejte raději sami.

Jestliže posíláte své dítě na dětský letní tábor, 
dejte na doporučení svých známých. Zjistěte si 
včas, jaké požadavky mají pořadatelé na Vás 
a Vaše děti. Přesvědčte se, v jakých podmínkách 
bude dítě tábor trávit. Řiďte se požadavky pořa-
datelů, ať se vyhnete nepříjemnostem.

V případě potřeby volejte na čísla tísňových 
linek: 158, 150, 155, 156, 112.

Krásné prožití letních měsíců bez úrazů přejí 
policisté Karlovarského kraje.

nprap. Mgr. Věra Hnátková, oddělení tisku 
a prevence Krajského ředitelství policie Karlovar-
ského kraje 
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Městská policie Chodov

Střípky z policejních svodek
Stáří, kdo je ještě mladý, tak si ho nepři-

pouští, ale dokud jej neprožíváte osobně, stěží si 
představíte všechny nástrahy, které skýtá. Pokud 
se k tomu přidá ještě nějaká zdravotní komplika-
ce, většinou se bez cizí pomoci neobejdete. Ob-
čas zasahují hlídky strážníků v bytech panelových 
domů v rámci tzv. občanské výpomoci, kdy ně-
komu doma upadne rodinný příslušník a žadatel 
o pomoc nemá sílu jej sám zvednout, v tísni se 
tedy obrátí na linku 156 a strážníci jsou v bytě do 
několika minut a rádi pomohou. To je ta lepší si-
tuace, že není senior doma sám.

Nejhorší jsou však zásahy při úředních vstu-
pech do bytů, odkud se ozývá volání o pomoc, 
neboť nikdy nevíte, jak závažně je člověk za 
dveřmi bytu zraněn. Musíme však konstatovat, 
že i v dnešní době se najdou pořád vnímaví 
a soucitní sousedé, kteří neváhají zvednout tele-
fon a upozornit strážníky na podezřelé okolnos-
ti při dlouhodobé nepřítomnosti svého staršího 
souseda, nebo na případy, kdy se v bytě něco 
podezřelého děje. Jako v případě několika seni-
orek, starších 70 let, kdy jedna z nich upadla při 
koupání ve vaně a zůstala zde uvězněna celé dva 
dny, než se jí boucháním na umyvadlo podaři-
lo uvědomit své sousedy, že potřebuje pomoc, 
a druhá si pro změnu přibouchla nešťastnou ná-
hodou ruku do peřiňáku a neměla sílu ji vypros-
tit, proto půl dne s obrovským vypětím všech sil 
tlačila celý peřiňák z pokoje do chodby, kde poté 
volala za dveřmi bytu o pomoc, než ji sousedé 
zaslechli a přivolali pomoc. Pokud máte v rodině 
nějakého takového seniora se špatnou pohyb-
livostí, určitě mu na krk zavěste mobilní telefon 
a pravidelně kontrolujte, zda jej má nabitý a zda 
je váš příbuzný v pořádku.

Na tísňovou linku 156 se obrátil rozčilený 
občan s tím, že na parkovišti za evangelickým 
kostelem ponechal své zaparkované vozidlo 
a po návratu má podezření, že mu někdo po-
škodil zámek u dveří a on se nemůže do vo-
zidla dostat. Po příjezdu hlídky na místo muž 
ukazoval demonstrativně strážníkům nemožnost 
odemknutí zámku svým klíčkem od vozidla a vy-
slovil podezření, že se mu do vozidla někdo ur-
čitě vloupal a zámek poškodil. Hlídka si na místě 
provedla lustraci registrační značky a ztotožnila 
oznamovatele jeho osobním dokladem, kdy však 
vyšlo najevo, že vozidlo je hlášené na úplně jinou 
osobu. V té chvíli si oznamovatel uvědomil, že 

se celou dobu dobývá do úplně cizího vozidla, 
které však je typově i barvou úplně stejné jako to 
jeho, co stálo o několik parkovacích míst dále, jak 
bylo posléze strážníky zjištěno.

Na tísňovou linku strážníků zavolala žena, že 
venčila svého psa v ul. ČSM a procházela zde ko-
lem zaparkovaného vozidla, ze kterého je slyšet 
uvězněný ptáček, a ona se jej marně již skoro 
hodinu snaží dostat ven a osvobodit. Bez cizí po-
moci prý jistě zemře, ale ještě žije, neboť stálé 
pípá. Po příjezdu hlídky na místo bylo strážníky 
zjištěno, že se jedná o instalovaný elektronický 
plašič na kuny. 

S absolutně ledovým klidem nakráčel do 
prodejny LIDL 80letý důchodce, který si do ob-
chodu zašel nakoupit potraviny na oběd a při-
tom zjistil, že mu padají kalhoty, tak si z regálu 
pro smíšené zboží vzal pásek, strhl z něj prodejní 
cedulku, v pohodě si jej namotal do poutek na 
kalhotách, aby mu nespadly, a odcupital přes 
pokladnu s tím, že jde domů. Za pokladnou byl 
však zadržen pracovníkem ostrahy a byla přivo-
lána hlídka městské policie. Strážníkům poté tvr-
dil, že na pásek zapomněl.
Začíná letní sezóna

A je tu letní sezóna. Sice poznamenaná COVID 
přízrakem a stále ještě platí některá vládní opat-
ření Ministerstva zdravotnictví.

Důrazně žádáme provozovatele všech restau-
račních zařízení, aby pečlivě zvažovali, v jaké 
míře a komu podávají alkoholické nápoje, a při 
pořádání hudebních produkcí nezapomněli na 
pravidlo o zachování nočního klidu. Kuřáky trá-
vící čas nočním klábosením před restauracemi 
prosíme o ztišení jejich hlasových projevů.

Přichází opět i období dovolených a my pře-
jeme všem co nejvydatnější odpočinek od pra-
covního stresu a vypětí, ale zároveň varujeme 
před nástupem zlodějů, kteří se specializují na 
letní bytové krádeže. Dodržujte pravidla bez-
pečného zajištění svého majetku při odjezdu na 
delší dovolenou. Zabezpečte pravidelné vybírá-
ní své poštovní schránky. Zajistěte si řádně uzá-
věr vody před způsobením případných škod na 
majetku.  Dohlížejte na své děti, ať již v blízkosti 
bazénů, vodních ploch, tak u silnic a při volnoča-
sových aktivitách.  Šťastný návrat všem
Hledáme kolegy do našich řad

Stále hledáme parťáky do našich řad. Pokud 
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní 
a dopravní problematice tomuto městu v unifor-
mě strážníka, ozvěte se nám.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Pokračování z minulého vydání.
Největší politickým a snad i osobním cílem Karla 

Fenkla bylo povýšení Chodova na město. Na tom-
to záměru začal společně se svými kolegy praco-
vat hned v roce 1890 a dá se říci, že všechny jeho 
politické kroky byly touto vizí poznamenány. Ať už 
výstavba městského parku, nebo založení Fenklo-
vy ulice, to vše mělo za cíl podtrhnout a zdůraznit 
městskou úroveň života v Chodově. V roce 1892 
zaslal Karl Fenkl oficiální dopis do císařské kancelá-
ře, ve kterém požádal o povýšení na město. V do-
pise psal mimo jiné: „Chodov tvoří dvě porcelánky, 
dva uhelné doly, osm cihelen a jedna pila. Jedna 
státní pošta, dva lékaři a jeden četník. Chodov je 
dále i jedna lékárna, jeden hotel, dvacet tři hostin-
ců s výčepy, sto deset živnostníků, jedna spořitelna, 
dvě školy a jeden kostel. Ale co tvoří náš Chodov 
hlavně, to jsou inteligentní a srdeční obyvatelé, 
kteří by bez špetky studu mohli patřit do kterékoliv 
i mnohem větší obce.“

Protože úřední procedury nějakou dobu trvaly 
už v 19. století, byla celá záležitost definitivně vyříze-
na 30. září 1894. Ten den se tlustý spis, dnes uložený 
v Národním archivu, dostal na stůl císaře Františka 
Josefa I. Císař na vrchní list jen krátce napsal „Povy-
šujeme naši trhovou obec Chodov na město“ a po-
depsal se. Tato jediná, ve spěchu napsaná větička 
znamenala pro celou tehdejší obecní radu velké 

vítězství. Bohužel, ve stejnou dobu zažil Karl Fenkl 
také velkou osobní ztrátu. V jejich rodinné vile na 
břehu Chodovského potoka zemřela na konci října 
1894 ve věku 54 let jeho žena Marie Anna. Nežila 
v nově povýšeném městě Chodově ani měsíc. Dala 
Karlu Fenklovi celkem sedm dětí, z nichž tři se doži-
ly dospělosti. Karl Fenkl ji nesmírně miloval a po její 
smrti se už znovu neoženil, jakkoliv by to bylo v té 
době obvyklé.

I v dalších letech po povýšení se starosta věno-
val naplno řízení obce a jejímu rozvoji. Ještě v roce 
1894 zahájil výstavbu nové silnice z Chodova do 
Smolnice, která dnes vede na Bílou vodu. Hned na 
počátku silnice nechal vystavět dodnes stojící čin-
žovní domy čp. 355 a 356, které původní chodovští 
obyvatelé nazývali Fenklovy domy – Fenklhäuser. 
V těchto domech mimo jiné žila později část jeho 
rodiny.

Protože v 90. letech prudce rostl počet obyvatel 
Chodova, ocitlo se město před problémem zajistit 
nové prostory pro výuku. Na zasedáních obecního 
zastupitelstva bylo rozhodnuto, že nová škola bude 
postavena jako přístavba k již existující chlapecké 
škole z roku 1887 na stavební parcele ve vlastnictví 
obce. Jakmile bylo vydáno úřední povolení, zahájili 
zednický mistr Josef Würkner z Chodova a tesařský 
mistr Karel Köhler z Chranišova dne 20. května 1897 
stavbu podle návrhu stavitele Andrease Lehmanna 

Starosta Karel Fenkl - závěr

Nová měšťanská škola pojala téměř tisíc školáků.  |Foto: archiv Miloše Bělohlávka
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ze Sokolova. Vznikla tak velká měšťanská škola  
s téměř tisícovkou školou povinných dětí. 

Nová školní budova z roku 1898 byla (a dodnes 
je) robustní dvoupatrová stavba s hlavním průčelím 
s 25 okny (60 m na délku, 18 m na šířku), na němž 
stálo zlatými písmeny napsáno: „Kaiser Franz-Josef-
s-Volks- und Bürgerschule“ (Obecná a měšťanská 
škola císaře Františka Josefa). 

Celá školní budova byla vybavena produkty stro-
jíren Carla Gasche, který dodal od školních lavic 
a učitelských stolů přes tabule, ventilační zařízení 
a kompletní zařízení tělocvičny celý inventář. Ve 
vestibulu hlavního vchodu budovy byly slavnostně 
odhaleny dvě rozměrné pamětní desky z černého 
leštěného mramoru s těmito nápisy ve zlatě: 

Stěna vlevo: Stavba této školy byla schválena 
a realizována za úřadování starosty Karla Fenkla 
a radních: Franze Gerstnera, Josefa Gerstnera, An-
tona Krause a Josefa Modera. 

Stěna vpravo: Budova postavena za vlády Jeho 
Výsosti císaře Františka Josefa I. péčí podnikatelů 
Josefa Würknera a Karla Köhlera v letech 1897-98 
a otevřena 1. září 1898.

Politická vlastivěda okresu Sokolov o dostavbě 
školní budovy v roce 1898 konstatovala, že „I přes 
jiné velké výdaje, jež rychle se rozvíjejícímu městu 
bez odpovídajícího majetku vznikají, se zastupitel-
stvo obce nebojí žádné oběti, aby vzdělávací pro-
story pro mládež vybavilo zařízením vyhovujícím 
všem požadavkům moderní doby.“

I zbytek svého působení v úřadu zasvětil aktiv-
ní starosti o rozvoj města. Vykupovaly se pozem-
ky, stavěly domy, bylo provedeno velké katastrální 
rozměřování nových čtvrtí a velkolepě byl zpraco-
ván také plán dalšího rozvoje. Karl Fenkl plánoval, 
že Chodov jednoho dne bude mít až dvacet tisíc 
obyvatel, a podle toho také naplánoval (bohužel 
nerealizovanou) uliční síť. Byla zahájena regulace 
Chodovského potoka, vybudován vodovod a ka-
nalizace a poprvé v dějinách bylo vydlážděno ná-
městí a položeny asfaltové chodníky. Pozdější měst-
ský tajemník Franz Bächer si k tomu poznamenal: 
„To vše dělal starosta Fenkl za tím cílem, aby vytvořil 
co nejpůsobivější obraz našeho města. Nic z toho 
by nebylo možné bez jeho železné vůle a nadše-
ní, protože obecní politika je věc nevděčná a často 
plná nechutných žabomyších bojů a půtek. Přes 
všechny překážky a často i nedůvěru svých kolegů 
na radnici dokázal Fenkl splnit svůj cíl – z ošklivé 
a špinavé vesničky vytvořil kvetoucí město.“

V roce 1901 odstoupil z úřadu starosty a odešel 
do penze. Místo něj se funkce starosty města ujal 
jeho kolega a přítel Josef Gerstner. Prakticky vzá-
pětí, dne 12. června 1901, zastupitelstvo města na 

slavnostním zasedání schválilo jmenování Karla 
Fenkla čestným občanem města za jeho velké zá-
sluhy o rozvoj obce. O měsíc později, 24. července 
1901, mu císař František Josef I. udělil rytířský kříž 
Řádu Františka Josefa za zásluhy o rozvoj monar-
chie. Stejné vyznamenání nosili v té době například 
Václav Myslbek (autor pomníku svatého Václa-
va v Praze) nebo Alfons Mucha (autor Slovanské 
epopeje). Podobné cti se Chodovu dostalo už jen 
jednou, když dalšího dlouholetého starostu Jose-
fa Gerstnera vyznamenal rytířským řádem papež. 
Vyšších poct už prakticky nemohl továrník Karl Fen-
kl v životě dosáhnout.
Velkolepý pohřeb 

I po roce 1901 zůstal ve městě aktivní, byl až do 
smrti členem městské rady, zasahoval do společen-
ského života a bohatě jej sponzoroval. Kromě toho 
také vedl až do roku 1914 městský stavební úřad 
a dokázal tak naplňovat své budovatelské záměry. 
V roce 1905 nechal na své náklady vytvořit nové vit-
rážové okno v chodovském kostele svatého Vavřin-
ce. Na sklonku svého života začal postupně předá-
vat svou továrnu svému synovi Ing. Karlu Fenklovi, 
který ji vedl až do roku 1945.

Starosta Karl Fenkl zemřel po těžké nemoci ve 
své chodovské vile dne 18. srpna 1920 ve věku 73 
let. V úmrtní matrice se jako příčina úmrtí uvádí se-
šlost věkem a otok plic. Umíral v těžké době a jistě 
to věděl. Rakousko-uherská monarchie, ve které 
prožil celý život, byla pryč a společně s ní odešel 
i svět velkých změn a velkých možností. Přicháze-
la zcela nová epocha, která nevěstila pro Evropu 
a svět nic dobrého. 

Pohřeb Karla Fenkla proběhl o tři dny později, 
v sobotu 21. srpna. Jeho pohřeb byl největším, jaký 
město Chodov do té doby – a dost možná i ve své 
historii – zažilo. Tisíce a tisíce Chodováků, ale i lidí 
ze širokého okolí se přišly rozloučit s mužem, který 
změnil podobu Chodova. Pohřební průvod vyšel 
od Fenklova sídla a procházel celým městem. Cho-
dovské spolky, dobrovolní hasiči, zaměstnanci por-
celánky, velké množství čestných hostů ze širokého 
okolí a stovky obyvatel města se zúčastnili zádušní 
mše a poté i uložení do hrobky na městském hřbi-
tově.

Pokud nějaká osoba naprosto změnila tvář Cho-
dova, pak to byl bezesporu právě Karl Fenkl. I my 
dnes vděčíme za mnohé tomuto sto let vzdálené-
mu člověku, který celý svůj život zasvětil tomu, aby 
bylo město, kde se sice nenarodil, ale které se pro 
něj stalo domovem, lepším místem k životu. A ne-
jen kvůli tomu bychom na něj neměli zapomenout.
 Miloš Bělohlávek, městský historik
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Informační servis

PÁTEK 28. 8. 21:00 SOBOTA 29. 8. 21:00

Letní kino
Staroměstská ulice Chodov

V případě nepříznivého počasí bude představení zrušeno!
www.kasschodov.cz
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Informační servis

KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádí

1.-2. 7. (st-čt) 20 h, 12. 7. (ne) 17 h, 13. 7. (po) 20 h, 18. 7. (so) 20 h, 22. 7. (st) 20 h, 5. 8. (st) 20 h, 8. 8. (so) 
20 h, 11. 8. (út) 20 h, 16. 8. (ne) 20 h, 
3Bobule /103/
Komedie / ČR / Režie: Martin Kopp
Přístupné. Vstupné 130 Kč

25.-26. 7. (so-ne) 17 h, 14.-15. 8. (pá-so) 17 h, 
Vzhůru za sny /100/
Rodinný animovaný / Dánsko / Režie: Kim Hagen Jensen 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

9. 8. (ne) 20 h, 18. 8. (út) 20 h  
Kalifornský sen /113/ 
Romantické drama / USA / Režie: Nisha Ganatra
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč

13.-15. 8. (čt-so) 20 h, 22. 8. (so) 20 h, 25. 8. (út) 20 h
Přístupné. Vstupné 130 Kč

23.-24. 7. (čt-pá) a 26. 7. (ne) 20 h, 27. 7. (po) 20 h, 31. 7. 
(pá) 20 h, 6. 8. (čt) 20 h, 24. 8. (po) 20 h  

Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

PÁTEK 28. 8. 21:00 SOBOTA 29. 8. 21:00

Letní kino
Staroměstská ulice Chodov

V případě nepříznivého počasí bude představení zrušeno!
www.kasschodov.cz
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Informační servis

Kino Malá scéna Chodov
1. 7. (st) 17 h
Téměř dokonalá tajemství /111/
Komedie / Německo / Režie: Bora Dagtekin
Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 120 Kč

1.-2. 7. (st-čt) 20 h
3Bobule /103/
Komedie / ČR / Režie: Martin Kopp
Přístupné. Vstupné 130 Kč

2. 7. (čt) 17 h
Zapomenutý princ /102/
Rodinná komedie / Fr. / Režie: Michel Hazanavicius  
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

TADY VARY 3.-11. 7. 2020
3. 7. (pá) 20 h
Než skončí léto / Babyteeth /117/
Austrálie, 2019 / Režie: Shannon Murphy
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

4. 7. (so) 17  h
Jalda, noc odpuštění / Yalda, a Night for 
Forgiveness /89/
Francie, Německo, Švýcarsko, Lucembursko / 
Režie: Massoud Bakhshi 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

4. 7. (so) 20  h
Luxor / Luxor /85/
Egypt, Velká Británie, 2019 / Režie: Zeina Durra
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

5. 7. (ne) 17  h
Mogul Mauglí / Mogul Mowgli /90/
Velká Británi, 2020 / Režie: Bassam Tariq 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

5. 7. (ne) 20 h
Jsme jedné krve / Wildland /88/
Dánsko, 2020 / Režie: Jeanette Nordahl
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

6. 7. (po) 17 h
Kubrick o Kubrickovi / Kubrick by Kubrick /72/
Francie, Polsko, 2020 / Režie: Gregory Monro 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

6. 7. (po) 20 h
Ema / Ema /107
Chile, 2019 / Režie: Autumn de Wilde 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

7. 7. (út) 17 h
Proxima / Proxima /107/
Franice 2019, Režie: Alice Winocour
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

7. 7. (út) 20 h
Zlovolné historky z předměstí / Bad Tales /98/

Itálie, Švýcarsko, 2020 / Režie: Damiano D‘Inno-
cenzo, Fabio D‘Innocenzo
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

8. 7. (st) 17 h
Teplouš / Moffie /104/
JAR, VB, 2019 / Režie: Oliver Hermanus
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

8. 7. (st) 20 h
Meky / Meky /80/
ČR, SR, 2020 / Režie: Šimon Šafránek
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

9. 7. (čt) 17 h
Na palubu! / À l‘abordage /95/
Francie, 2020 / Režie: Guillaume Brac 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

9. 7. (čt) 20 h
Zumiriki / Zumiriki /122/
Španělsko, 2019 / Režie: Oskar Alegria
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

10. 7. (pá) 17 h
Tajný agent / The Mole Agent /84/
Chile, USA, Niz., Šp., 2020 / Režie: Maite Alberdi
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

10. 7. (pá) 20 h
Bez zvláštních znamení / Identifying Features /97/
Mexiko, Šp., 2020 / Režie: Fernanda Valadez
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

11. 7. (so) 20 h
Honey Boy / Honey Boy /94/
USA, 2019 / Režie: Alma Har‘el 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

12. 7. (ne) 17 h
3Bobule /103/
Komedie / ČR / Režie: Martin Kopp
Přístupné. Vstupné 130 Kč

12. 7. (ne) 20 h
Bourák /110/
Komedie / ČR / Režie: Ondřej Trojan
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

13. 7. (po) 20 h
3Bobule /103/
Komedie / ČR / Režie: Martin Kopp
Přístupné. Vstupné 120 Kč

14. 7. (út) a 16. 7. (čt) 20 h
V síti /100/
Dokument / ČR / Režie: B. Chalupová, Vít Klusák
Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč

15. 7. (st) 20 h
Bourák /110/
Komedie / ČR / Režie: Ondřej Trojan
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč
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17. 7. (pá) 20 h
Příliš osobní známost /107/
Komedie / ČR, SR / ežie: Marta Ferencová 
Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč

18. 7. (so) 17 h
Ledová sezóna: Ztracený poklad /90/
Animovaný / USA / Režie: T. Maltby, R. Finn
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

18. 7. (so) 20 h
3Bobule /103/
Komedie / ČR / Režie: Martin Kopp
Přístupné. Vstupné 120 Kč

19. 7. (ne) 17 h
Frčíme /112/
Animovaný / USA / Režie: Dan Scanlon
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

19. 7. (ne) 20 h
Modelář /110/
Psychologický thriller / ČR / Režie: Petr Zelenka
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

20. 7. (po) 20 h
Téměř dokonalá tajemství /111/
Komedie / Německo / Režie: Bora Dagtekin
Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 110 Kč

21. 7. (út) 20 h
Bourák /110/
Komedie / ČR / Režie: Ondřej Trojan
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

22. 7. (st) 20 h
3Bobule /103/
Komedie / ČR / Režie: Martin Kopp
Přístupné. Vstupné 120 Kč

23.-24. 7. (čt-pá) a 26. 7. (ne) 20 h
Mulan 3D /106/
Rodinný dobrodružný / USA / Režie: Niki Caro
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

25.-26. 7. (so-ne) 17 h
Vzhůru za sny /81/
Rodinný animovaný / Dánsko / Režie: Kim Hagen Jensen
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

25. 7. (so) 20 h
Bourák /110/
Komedie / ČR / Režie: Ondřej Trojan
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

27. 7. (po) 20 h
Mulan 3D /106/
Rodinný dobrodružný / USA / Režie: Niki Caro
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

28. 7. (út) 20 h
Bloodshot / 110/
Akční fantasy drama / USA / Režie: Dave Wilson
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

29. 7. (st) 20 h
V síti /100/
Dokument / ČR / Režie: B. Chalupová, Vít Klusák
Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč

30. 7. (čt) 20 h
Tenet /152/
Akční sci-fi  / USA, VB / Režie: Christopher Nolan 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

31. 7. (pá) 20 h
Mulan 3D /106/
Rodinný dobrodružný / USA / Režie: Niki Caro
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

1.-2. 8. (so-ne) 17 h
Velké dobrodružství malé pandy /84/
Animovaný rodinný / USA, Rusko
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

1.-3. 8. (so-po) 20 h
Tenet /152/
Akční sci-fi  / USA, VB / Režie: Christopher Nolan 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

4. 8. (út) 20 h
V síti /100/
Dokument / ČR / Režie: B. Chalupová, Vít Klusák
Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč

5. 8. (st) 20 h
3Bobule /103/
Komedie / ČR / Režie: Martin Kopp
Přístupné. Vstupné 120 Kč

6. 8. (čt) 17 h
V síti: Za školou /64/
Dokument / ČR / Režie: B. Chalupová, Vít Klusák
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

6. 8. (čt) 20 h
Mulan 3D /106/
Rodinný dobrodružný / USA / Režie: Niki Caro
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

7. 8. (pá) 17 h
Super mazlíčci /89/
Rodinný animovaný / Něm., Čína
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

7. 8. (pá) 20 h
Bourák /110/
Komedie / ČR / Režie: Ondřej Trojan
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

8.-9. 8. (so-ne) 17 h
Scoob! /93/
Animovaný rodinný / USA / Režie: Tony Cervone 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč

8. 8. (so) 20 h
3Bobule /103/
Komedie / ČR / Režie: Martin Kopp
Přístupné. Vstupné 120 Kč
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9. 8. (ne) 20 h
Kalifornský sen /113/
Romantické drama / USA / Režie: Nisha Ganatra 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč

10. 8. (po) 20 h
Tenet /152/
Akční sci-fi  / USA, VB / Režie: Christopher Nolan 
Přístupné od let, titulky. Vstupné 140 Kč

11. 8. (út) 20 h
3Bobule /103/
Komedie / ČR / Režie: Martin Kopp
Přístupné. Vstupné 120 Kč

12. 8. (st) 20 h
Bourák /110/
Komedie / ČR / Režie: Ondřej Trojan
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

13. 8. (čt) 17 h
Lassie se vrací /100/
Rodinný / Německo / Režie: Hanno Olderdissen
Přístupné, český dabing. Vstupné 110 Kč

13.-15. 8. (čt-so) 20 h
Štěstí je krásná věc /99/
Komedie / ČR / Režie: Jiří Diarmaid Novák
Přístupné. Vstupné 130 Kč

14.-15. 8. (pá-so) 17 h
Vzhůru za sny /81/
Rodinný animovaný / Dánsko
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

16. 8. (ne) 17 h
Velké dobrodružství malé pandy /84/
Animovaný rodinný / USA, Rusko
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

16. 8. (ne) 20 h
3Bobule /103/
Komedie / ČR / Režie: Martin Kopp
Přístupné. Vstupné 120 Kč

17. 8. (po) a 19. 8. (st) 20 h
Štěstí je krásná věc /99/
Komedie / ČR / Režie: Jiří Diarmaid Novák
Přístupné. Vstupné 130 Kč

18. 8. (út) 20 h
Kalifornský sen /113/
Romantické drama / USA / Režie: Nisha Ganatra
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč

20. 8. (čt) 17 h
Ledová sezóna: Ztracený poklad /90/
Animovaný / USA / Režie: T. Maltby, R. FinnPří-
stupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

20.-21. 8. (čt-pá) a 23. 8. (ne) 20 h
Šarlatán /118/
Životopisné drama / ČR / Režie: Agnieszka Holland-
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

21. 8. (pá) 17 h
Velké dobrodružství malé pandy /84/
Animovaný rodinný / USA, Rusko
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

22.-23. 8. (so-ne) 17 h
Hurá do džungle /84/
Animovaný / Německo / Režie: Brent Dawes 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

22. 8. (so) 20 h
Štěstí je krásná věc /99/
Komedie / ČR / Režie: Jiří Diarmaid Novák
Přístupné. Vstupné 130 Kč

24. 8. (po) 20 h
Mulan 3D /106/
Rodinný dobrodružný / USA / Režie: Niki Caro
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

25. 8. (út) 20 h
Štěstí je krásná věc /99/
Komedie / ČR / Režie: Jiří Diarmaid Novák
Přístupné. Vstupné 130 Kč

26. 8. (st) 20 h
Šarlatán /118/
Životopisné drama / ČR / Režie: Agnieszka Holland
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

27.-28. 8. (čt-pá) 17 h
Trollové: Světové turné 3D /91/
Animovaná komedie / USA / Režie: Walt Dohrn 
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

27.-28. 8. (čt-pá) 20 h
Noví mutanti /95/
Akční fantasy thriller / USA / Režie: Josh Boone
Přístupné od 12 let, český dabing.  Vstupné 130 Kč

29.-30. 8. (so-ne) 17 h
Trollové: Světové turné /91/
Animovaná komedie / USA / Režie: Walt Dohrn
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

29.-30. 8. (so-ne) 20 h
Casting na lásku 
Komedie / ČR / Režie: Eva Toulová
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

31. 8. (po) 20 h
Noví mutanti /95/
Akční fantasy thriller / USA / Režie: Josh Boone
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 130 Kč
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Městská knihovna Chodov
9. 7. (čt) 10-12 h
Piknik v parku
Pro rodiny s dětmi. Vstup volný.
6. 8. (čt) 10-12 h
Piknik v parku
Pro rodiny s dětmi. Vstup volný.

Knihovna bude do září otevřena v „prázdni-
novém“ 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

Info z knihovny: 
Naši čtenáři si mohou přes své konto knihy rezervovat 
a následně připravené výpůjčky vyzvednout.

Sport

22. 8. (so) 
Chodovský pumptrack 2/2
podrobné informace na www.plamenchodov.cz
areál Bílá voda Chodov, pumptrack

29. 8. (so) 17 h
Chodovská vlečka
Běžecký závod pro širokou veřejnost, pro všechny výkon-
nostní a věkové skupiny.
Přihlášky na www.behychodov.cz 
areál Bílá voda Chodov

DDM Bludiště Chodov
1. 9. (út) 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, ochránci přírody
15.15  Dětská jóga
15.30  Florbal
15.45 Florbal dívky
16.00  Samurai fight club
16.15  Karate 
16.30  Volejbal
16.45  Rokenrol
17.00  Fotbal
17.15 Tenis 
17.30  Rytmus
areál Bludiště

17. 7. (pá) 9 h
PRODEJNÍ TRHY
společenský sál

25. 7. (so) 9 h
ŽIVOT VE VODĚ (akvatrhy)
společenský sál

7. 8. (pá) 21 h
LETNÍ KINO
Staroměstská ulice

8. 8. (so) 9 h 
VAVŘINECKÁ POUŤ  
Staroměstská ulice

28.-29. 8. (pá-so) 21 h 
LETNÍ KINO
Staroměstská ulice

29. 8. (so) 9 h 
ŽIVOT VE VODĚ (akvatrhy)
společenský sál

KASS Chodov

JAN PEŘINA
údržba zeleně

SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o.

EGERIA, spol. s r.o.

Jan Kaminský, Chodov 

Bikeři.CZ

Karlovarského kraje
CyklistikaTOPENÍ   VODA

VOLÁNEKVOLÁNEK

CHODOV 2020

AREÁL BÍLÁ VODA CHODOV

info: www.plamenchodov.cz

SOBOTA 22. 8. 
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Florbal

Tenis

28 Sport

Florbalistky opět v plném tréninku!
Florbalové kluby v Čechách začínají opět tré-

novat. Mezi nimi nechybí ani chodovský florbalo-
vý tým TJ Plamen Chodov dívky. 

Kvůli koronaviru byla florbalová sezóna ukon-
čena již začátkem března a vstup do haly a tě-
locvičen byl zakázán. Proto naše děvčata začala 
trénovat individuálně sama v prostředí domova. 
Dnes už je tomu jinak. 

Jako první přišly s tréninky starší žákyně pod 
vedením trenérů Lucie Červenkové a Dana Šev-
číka. Využívají sportovní tartanové hřiště v pro-
storu zázemí DDM v Chodově. Hned po nich na-
stoupily juniorky pod vedením trenérů Červenky, 
Vaníčka a Dawidka, které tréninkovou jednotku 
uskutečnily v areálu skateparku v Bohaticích, kde 
je vybudováno krásné hřiště pro pozemní hokej, 
které plně poslouží našim účelům. Podle slov 
obou trenérů veškeré tréninkové jednotky nyní 
směrují k letní přípravě. Velký důraz je kladen na 
doplnění fyzické, ale i  psychické pohody hráček. 
Dvouměsíční výpadek je znát a ne všechny dívky 
v průběhu tréninkové odmlky na sobě pracovaly 
tak, jak to vyžaduje tréninkový plán. 

Na přelomu července a srpna odjíždí celý ko-
lektiv hráček na soustředění do Skalné u Chebu, 
kde nás opět čeká příjemný týdenní pobyt spo-
jený s přípravou na novou sezónu. Pevně věří-
me, že se naše svěřenky dostanou do pohody 
a budou natěšeny na další náročnou florbalovou 
sezónu.                  Pavel Dawidko

Chodovští tenisté zahájili sezónu výhrou
V sobotu 13. 6. chodovští tenisté přivítali na 

domácí půdě družstvo Plané u Mariánských 

Zlatá obhajoba Terky Krejčové
Ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2020 se konaly v Plzni  

Západočeské přebory mladších žákyň v tenise, 
kam Terezka odjížděla z pozice nasazené hráčky 
č. 1. Přes snadná první dvě kola se probojovala 
do čtvrtfinále. Tam na ni čekala její spoluhráčka 
z TK Slavia Plzeň, kterou porazila hladce 6:1, 6:2. 
V semifinále hrála také proti hráčce z TK Slavia 
Plzeň, se kterou si jednoznačně poradila 6:0, 
6:2. V samotném finále se soupeřkou z TK Škoda 
Plzeň, která byla nasazená jako č. 2, předved-
la svou útočnou hru a po celý zápas měla na-
vrch. Vítězstvím v poměru 6:2, 6:4 tak dokráčela 
ke zlaté obhajobě. Opanovala tak zimní i letní 
přebory. K tomu ještě přidala se svojí parťačkou 
Vanesskou Tofi 2. místo ve čtyřhře. 

Moc gratulujeme a přejeme další tenisové 
úspěchy.  Martina Krejčová

Lázní. Domácí hráli ve složení Michal Petrů, Ma-
ruška Nagyová, Lucinka Hajduková, Emmička 
Simeth. Po výborném výkonu chodovští tenisté 
vyhráli 4:2 na zápasy. 

Děkujeme našim tenistům za výborné výkony 
a přejeme jim další tenisové úspěchy. 

 Milan Hajduk



Cyklistika

29Sport

Cyklisté Plamenu Chodov se po uvolnění pan-
demie pustili do přípravy a závodů.

Vyhlášením nouzového stavu v ČR v březnu se 
v TJ Plamen Chodov zastavila zimní příprava mlá-
deže oddílu cyklistiky, a tím se v podstatě ze dne 
na den zastavil veškerý klubový život a nějakou 
chvíli trvalo, než jsme v jednotě našli nějaký způ-
sob komunikace. Takový stav nikdo z nás ještě 
nezažil, a tak jsme rádi, že se nám při postupném 
uvolňování přijatých opatření podařilo činnost 
v klubu obnovit. Cyklisté, po skoro dvou měsících 
nečinnosti, se v dubnu pustili do přípravy na hor-
ských kolech v terénu a pak i na silnici.

K přípravě na důležité závody, jako ČP a MČR, 
které byly posunuty na pozdější dobu, jsme od 
konce května do poloviny června pro cyklisty na-
šeho regionu připravili řadu měřených tréninků 
a zároveň jsme se pustili do plnění závodního ka-
lendáře, který byl na cyklistickou sezonu sestaven 
již v minulém roce.

Bohužel jsme museli některé závody zrušit 
úplně, jelikož by se nám nepodařilo zajistit vyhlá-
šené podmínky k uspořádání (Jarní sprinty a Kolo 
pro rodinu), ale závodit se začalo, a to je to nej-
důležitější nejen pro mladé sportovce.

Jeden z nejstarších závodů v Chodově, „Cho-
dovský bike“ (21. ročník), jsme upořádali 13. červ-
na na již klasické trati na Skalce u Vintířovského 
potoka. Závod je dotovaný městem a byl velice 

Cyklisté
rozjeli sezónu
naplno

Jiří Spěváček a Ester Kubínová na trati Chodovského biku.  |Foto: Radek Bureš

povedený, s velkou účastí bikerů (100 přihláše-
ných) ve všech věkových kategoriích od malých 
dětí až po šedesátileté veterány.

Naši mladí cyklisté se již do sezony zapojili na-
plno, absolvovali závody v Aši, v Chodově a v Os-
trově, silničáři závodí pravidelně v Plzni a už vy-
razili na první závody Českého poháru.

 V nejbližší době uspořádáme závod na pum-
trackové trati u Bílé vody, no a po prázdninách, 
až se vrátíme ze soustředění, pokud se nezhorší 
situace v koronavirové pandemii, pojede již pod-
zimní sezona obvyklým způsobem. 

František Nádvorník, předseda TJ Plamen 
Chodov, z. s.
Sokolov opět hostí ultramaraton MTB

Po loňské úspěšné premiéře se do Sokolova 
na koupaliště Michal vrací čtyřiadvacetihodinový 
závod horských kol Sokolovská - 24 – MTB. Na 
účastníky ojedinělé akce čeká nenáročný, osm ki-
lometrů dlouhý okruh v okolí koupaliště.

Ultramaraton lze absolvovat také v polovičním 
časovém limitu, navíc pořadatelé připravili něko-
lik kategorií. Závod začíná 5. září v 10 hodin. Za 
pozornost stojí také závod  MTB Handi CUP od 
18 hodin. O den dříve, v pátek 4. září, startuje v 17 
hodin časovka do kopce MTB vs. RUN. Od 19 ho-
din se pak můžete těšit na bigbeatový koncert.

V sobotu bude souběžně probíhat beachvo-
lejbalový turnaj smíšených dvojic. Podrobnosti 
a více informací naleznete na www.sokolov-
ska24mtb.cz.  (mák)



Atletika

30 Sport

ŠAK Chodov informuje 
Atleti zahájili svoji sezonu v Chebu. Zde se blýskly 

především mladší žákyně Michela Zaschkeová a Te-
reza Krejčová skvělým výkonem na 500 m a doros-
tenec Josef Terč, který stlačil čas na 300 m pod 38 s. 

Dalšími závody byl Vrhačský víceboj v K.  Varech. 
Vrhačský víceboj  znamenalo pro každého z vrhačů 
nastoupit ve vrhu koulí, hodu kladivem, hodu diskem 
a oštěpem. Počasí přálo, a tak i naše 11členná skupi-
na podávala velmi dobré výkony. Dle očekávání si 
vedli výborně sourozenci Adam a Markéta Bauerovi, 
svoje kategorie dokázal vedle nich vyhrát i doroste-
nec Dominik Svoboda, starší žákyně Adéla Čedíková 
i starší žák Jakub Staněk.

Také na dalších závodech v K. Varech excelova-
la Michaela Zaschkeová, v běhu na 600 m se ča-
sem 1:48,90 přiblížila oddílovému rekordu mladších 

Josef Terč.  |Foto: ŠAK Chodov

žákyň. Svoji jarní formu pak prokázala při Mistrovství 
KV kraje mladšího žactva ve vícebojích v Ostrově, 
kde vybojovala bronzovou medaili. Následovala 
řada dalších kontrolních závodů. A také závody na 
domácím chodovském stadionu. Ten se připojil ke 
172 stadionům ČR dne 1. 6. v celorepublikové akci 
Spolu na startu. Zde se představily všechny věkové 
kategorie od předžactva až po dospělé. A k vidění 
byly super výkony, ať již v podání Jana Ulmana (SC 
Start K.Vary) v běhu na 60 m  7,04, či dálka cho-
dovského dorostence Josefa Terče  6,17. Rozběhly se 
také mistrovské soutěže jednotlivců.  Z vícebojů pří-
pravek si medaile do Chodova dovezli David Klou-
ček, Kuba Kopecký, Martin Prošek, Ze sprinterského 
trojboje přivezl bronz Josef Terč. Vrcholem bojů žac-
tva bylo mistrovství Západních Čech ve Stříbře. Zde 
velmi mile překvapili mladší žák  Tobias Linhart  (stří-
bro z výšky),  Michaela Zaschkeová (bronz z 300 m),  
starší žák Tomáš Zdrálek (stříbro z kladiva) a Jakub 
Staněk (bronz z hodu oštěpem).  Miloš Volek



Šachy

Šachový festival
V sobotu 6. června s více jak dvouměsíčním 

zpožděním proběhl V. ročník Chodovského ša-
chového festivalu. 

Dobíhající omezení ovlivnila rozsah celé akce, 
ale organizátoři se to dětem pokusili vynahradit. 
Překvapením pro účastníky byla polední blesková 
simultánka s manažerem mládežnické reprezen-
tace ČR IM Petrem Piskem. Úspěch v ní si připsal 
i chodovský Michal Pech. 

Festivalu tentokrát dominovala děvčata, která 
pravděpodobně díky vrozené píli využila neplá-
novanou přestávku k tréninku. V nejmladší ka-
tegorii U10 zvítězila Nikola Kůsová před našimi 
Lukášem Zrůstem a jeho bratrem Alešem, který 
v posledním kole sahal dokonce po zlatu. 

V kategorii U12 opět vyhrála dívka, tentokrát 
Adriana Kodetová, před Vojtou Tegdou a Micha-
lem Pechem. 

V nejstarší kategorii jsme vyšli naprázdno, ne-
boť prohra v posledním kole odsoudila Jakuba 
Červenku k „bramborové“ medaili. Zvítězil sto-
procentní Jan Očenášek, před Jaromírem Kode-
tem a Adamem Bočkem.

Na mistrovství ČR v rapid šachu nás tak bude re-
prezentovat koncem září Lukáš Zrůst. Město Cho-
dov šachu a sportu fandí, takže již koncem června 
šachisté hostí finále krajského přeboru mládeže 
v praktickém šachu, kde máme čtyři želízka v ohni.

Reportáž z festivalu na www.sachychodov.cz.
 Marcel VlasákNohejbal
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Chodovská vlečka 
V první polovině roku nebylo jisté, s ohledem na 

vzniklou situaci pandemie, jestli se podaří uspořádat  
5. ročník běžeckého závodu Chodovská vlečka. Po-
kud v době konání nedojde k nějakému vládnímu 
nařízení, tak závod opět poslední víkend v srpnu pro-
běhne. I když máme pro letošní rok zkrácený finanční 
rozpočet, tak nikdo z pořadatelů nezaváhal, aby zá-
vod alespoň v nějaké „skromnější“ verzi neproběhl!

Závod je naplánován na poslední sobotu v srpnu. 
Běžecký závod je opět určen široké veřejnosti a tím-
to zveme všechny běžecké nadšence do Chodova 
na Bílou vodu. Pozváni jsou i naši běžečtí kamarádi 
ze spřáteleného oddílu Oelsnitz, ale jejich účast za-
tím nemáme potvrzenou i vzhledem k omezenému 
příhraničnímu pohybu osob. „Závod bude jako každý 
rok měřený čipovou časomírou,“ sdělil ředitel závodu 
Martin Horváth. 

„Hlavní závod odstartuje v sobotu 29. srpna v 18 
hodin,“ poznamenal. „Trať závodníky z hráze Bílé vody 
zavede do nezměněné trasy zrekultivované oblasti 
Chodovské výsypky až na nejvyšší bod tratě k želez-
niční vlečce,“ přiblížil trať závodu Martin Horváth. Vel-
ký význam je přikládán také dětským závodům. Děti 
absolvují dle ročníku tratě od 0,1 km až po 3,2 km. 
Hlavní závod je i pro letošní rok součástí Ligy běžců 
Karlovarského kraje. 

Pro letošní rok vybrané startovné bude věnováno 
Michalovi, který trpí Downovým syndromem. „Závod 
je možné absolvovat celý individuálně, nebo opět 
jako štafetu 1+1,“ sdělil technický ředitel závodu Milo-
slav Zítka. „I pro letošní závod jsou pro všechny účast-
níky připraveny dvě občerstvovací stanice v průběhu 
závodu a samozřejmě i v cíli, kde bude nachystán 
dostatek tekutin a ovoce,“ doplnil hlavní rozhodčí zá-
vodu Pavel Simeth. Starty jednotlivých závodů budou 
probíhat v sobotu 29. srpna od 17 hodin (dětské kate-
gorie), v 18 hodin (hlavní závod). 

Registrovat se je možné na adrese: 
www.behychodov.cz  Martin Horváth

IM Petr Pisk se třemi přemožiteli.  |Foto: Šachy Chodov

Přijďte rozšířit řady nohejbalu
Vstoupili jsme do další sezony. V současnosti 

působíme v krajském přeboru a prozatím prochá-
zíme soutěží bez prohry.

Vlastními silami za finanční podpory města 
a dotací z Karlovarského kraje udržujeme areál ve 
Vančurově ulici. Areál je k dispozici i veřejnosti ne-
jen pro sport, ale i k pořádání např. menších oslav.

12. září 2020 budeme opět pořádat turnaj tro-
jic O pohár města Chodova, jehož součástí bude 
i finanční sbírka pro Denní centrum Mateřídouška. 

Sponzorsky se na turnaji budou podílet: město 
Chodov, Chodos, Nadace ČEZ. Tímto zveme 
všechny zájemce o nohejbal nejen na tento turnaj,  
ale rádi bychom rozšířili naše řady aktivních hráčů.

Bližší info: Facebook Nohejbalový klub Chodov
e-mail: cermak.m.chodov@gmail.com
 Martin Čermák
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Společnost LIGNETA přijme do svého týmu 
schopné, manuálně zručné zaměstnance na pozice:

1. SPRÁVCE AREÁLU

2. PRACOVNÍKA ÚDRŽBY

   - správa a údržba areálu
   - práce s bagrem a nakladačem
   - požadujeme řidičský průkaz sk. C, 
     strojnícký průkaz výhodou

   - práce související s údržbou 
    a úklidem areálu
  

práce na hlavní pracovní poměr, 
pracovní doba od 7:00-15:30 h

možnost zkráceného úvazku 
i dohody o provedení práce

nástup možný ihned

Email: personalistika@ligneta.cz
Tel.: 703 347 600

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

p
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k - 1
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

Karlovarsko

+420 603 880 965 f.dvorak@reality11.cz

POMUŽEME  VÁM
S PRODEJEM  I  PRONÁJMEM 
VAŠÍ  NEMOVITOSTI

º

Út-St: 8-12,14-16:00h
Čt-Pá: 8-12,14-16:30h

     So: 8-11h  

Uzávěrka
zářijového čísla
17. srpna 2020
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VSAĎTE NA 
KVALITU

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ 
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

Bendlova 572, T: 603 211 229
E-mail: sokolov@otherm.cz

www.otherm-sokolov.cz
OTHERM SOKOLOV
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VVeettmmeeddiikk
CHOVATELSKÉ POTŘEBY
Vintířov 169
 

Pondělí 10-12 a 15-18 h
Úterý     10-12 a 15-18 h
Středa   15-18 h
Čtvrtek  10-12 a 15-18 h
Pátek     10-12 a 15-18 h
 

www.vetmedik.czvetmedikk@centrum.cz 776 708 074

Pivnice Oáza přijme

Info na tel. 724 240 212

Požadavky: flexibilita a praxe v oboru. 

Práce je vhodná pro vitální ženu v 
důchodovém věku.

 paní na úklid

Na nepravidelnou výpomoc obsluhy terasy. 

Jedná se o zkrácený pracovní úvazek na 
5 hodin denně a to v sobotu a  neděli. 

Dále o záskok za dovolenou a případnou 
nemoc ve všední dny. 

servírku

SSttuuddiioo  ZZddrraavvíí
Masáže, lymfodrenáž, zábaly...
Hydromasážní vana...

Eva Valdová

Přijďte si odpočinout...

tel. 739 124 498
e-mail: zdravichodov@seznam.cz
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Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

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

CELOROČNÍ PRODEJ
BRAMBOR, CIBULE, ČESNEKU A JABLEK 
OD  FARMÁŘŮ A ZEMĚDĚLCŮČESKÝCH

PRODEJ V TATROVICÍCH (pod kostelem)
OTEVŘENO: PO-PÁ   9.00-11.30 13.00-17.00    SO   9.00-13.00

TEL. 702 040 495, 352 676 737
Telefonické objednávky s možností závozu až k vám!

www.ovoce-zelenina-tatrovice.cz

VELKOOBCHOD-MALOOBCHOD 
OVOCE A ZELENINY

V TATROVICÍCH nabízí

SEZÓNNÍ PRODEJ AKTUÁLNĚ:
BRAMBORY A CIBULE RANÉ Z LITOMĚŘICKA,
   OKURKY NAKLÁDAČKY, ŠVESTKY, KVĚTÁK,

   PAPRIKY, RAJČATA A JINÉ.
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Měření zraku ZDARMA

Akce platí od 1. 7. 2020 do odvolání.

U Porcelánky 1017, Chodov, tel.: 777 912 551

NEJLEVNEJSÍ
BRÝLE NA

TRHU!
(nehledejte v tom hácek)
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