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17.-18. 7. Český pohár mužů a žen v beachvolejbale
6.-28. 8.  Letní kino
14. 8.   Vavřinecká pouť
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www.kasschodov.cz

akci pořádá:

14. 8. 2021
Chodov, Staroměstská ulice

Hornická kapela z Oelsnitz
Alabalabamba

hudební produkce:

Pouťové atrakce - Bezručova ul. 

Změna programu vyhrazena.

Stánkový prodej - Staroměstská a Bezručova ul.

Sebastian

prezentace jídel mezinárodních 
kuchyní, typických řemeslných výrobků, 
kultury a umění svých národů 
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K věci
Milí sousedé, vážení 

Chodováci,
v následujícím půl 

roce budeme praco-
vat na tvorbě strate-
gického plánu našeho 
města.

To je takový velký 
manuál pro vedení 
obce, kam by se měl 

Chodov dál rozvíjet, co považují jeho oby-
vatelé za důležité a bez čeho se tady do 
budoucna neobejdeme. Takový plán by měl 
určit, jak bude Chodov vypadat za deset, dva-
cet, ale teoreticky i za padesát let. Zní to jako 
nějaké sci-fi?

Možná. Ale pokud mají politici svou práci 
dělat dobře, nemohou myslet jen na další čty-
ři roky svého volebního období. Velké plány 
a velké cíle by měly být společné bez ohledu 
na to, kdo je zrovna „u kormidla“. Velmi nám 
všem proto záleží na tom, abyste byli u tvorby 
strategického plánu společně s námi.

V následujících měsících budete mít několik 
příležitostí. Velmi důležité pro nás je, aby se co 
nejvíce Chodováků zapojilo do ankety, která 
je součástí tohoto vydání Zpravodaje. Ať už 
papírovou, nebo elektronickou formou může-
te zodpovědět otázky na to, co vám ve městě 
chybí a co bychom mohli a měli dělat jinak.

Stejně tak Vás zvu na osobní setkání 21. čer-
vence – ať už odpoledne na Bílé vodě, nebo 
večer na farní zahradě. Pozvánku s přesnými 
časy najdete v tomto čísle Zpravodaje.

Každý z vás také nosí v hlavě spoustu nápa-
dů a připomínek k chodu našeho města. Vím 
to, protože mi je často posíláte, říkáte a vzka-
zujete. A je to dobře, protože každé město je 
jen takové, jaké si ho jeho obyvatelé udělají.

Dnes ale potřebujeme, abyste se o své ná-
pady podělili. V rámci tvorby strategického 
plánu na dalších deset let budeme rozhodo-
vat o tom, jaké projekty, problémy a cíle bu-
deme v našem městě řešit nejvíce. Na strán-
kách www.mujchodov.cz najdete interaktivní 
mapu, kam můžete vkládat své projekty. 

Čím více projektů se tam sejde, tím větší 
budeme mít přehled o tom, co vás opravdu 
trápí a co byste v Chodově chtěli. Chybí vám 
někde dětské hřiště? Napište do mapy kde! 
Chcete vybudovat nový park? Ukažte nám, 

kde by byl ideální! Měl by mít Chodov ven-
kovní divadlo? Klikněte a řekněte nám to!

Nebojte se zapojit, nebojte se s námi po-
dělit o své sny a vize. Jen tak totiž uděláme 
z našeho společného domova hezčí místo 
k životu. Patrik Pizinger, starosta města

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

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

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

Obyvatelé města zapsali na 
MujChodov.cz desítky nápadů

Nová platforma MujChodov.cz, která aktivně 
zapojí obyvatele města do přípravy strategického 
plánu, se počátkem června představila veřejnosti.  
Autoři projektu tím zároveň zahájili sérii debat, 
při nichž mají zaznívat podněty a návrhy k tomu-
to důležitému rozvojovému dokumentu.

MujChodov.cz průběžně nabídne informace 
o tvorbě plánu a jeho jednotlivé fáze. Mimo jiné 
se lidé také dozvědí, jak se mohou podílet přímo 
na jeho vzniku.

Centrálním místem MujChodov.cz je interak-
tivní mapa, na niž mohou obyvatelé po přihlá-
šení umisťovat své vlastní projekty s příslušným 
komentářem a popřípadě i fotografiemi. V mapě 
jsou už desítky nápadů a návrhů.

Hlavní výhodou nového řešení je přehlednost 
a transparentnost. Cílem je interaktivním a zá-
bavným způsobem ukázat, jak bude Chodov 
vypadat v budoucnu a jaké jsou představy jeho 
obyvatel. „Chceme, aby se obyvatelům Chodo-
va ve městě příjemně žilo, proto jsme chtěli, aby 
měli co nejjednodušší přístup k informacím, kte-
ré se jich přímo dotýkají. Zároveň jsme hledali 
moderní řešení pro 21. století,“ uvedl k projektu 
starosta města Patrik Pizinger.

Premiérová debata se vedla online a zúčastnila 
se jí více než desítka zájemců. Na stole byla nej-
různější témata – od parkování přes cyklodopra-
vu až po budování nových dětských hřišť.

Diskuze s obyvateli budou pokračovat i v ná-
sledujících měsících. V průběhu prázdnin pak 
budou mít možnost vyplnit dotazník, který je 
součástí tohoto vydání.  (mák)
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Pojďme to zjistit společně!
mujchodov.cz

Víte, co se 
děje kolem 
Vás?

3

2

1
Založte si účet
Registrace na mujchodov.cz je rychlá a anonymizovaná. Budeme vděčni 
i za nastavení preferencí pro následné notifikace.

Přidejte návrh
Jednoduše umístěte Váš návrh do mapy. Přidejte k němu co nejvíce 
hodnotných informací a fotografií.

Podporujte projekt
Líbí se Vám jiný projekt? Podpořte ho svým komentářem či lajkem. Máte 
jinou představu než Váš soused? Zkuste názor vyjádřit konstruktivně.
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Víte, co se 
děje kolem 
Vás?

Na setkáních budeme společně neformálně diskutovat o budoucnosti Chodova, o návrzích 
klíčových projektů a nad Vašimi názory, co je potřeba ve městě změnit.

Ukažme, že nám není Chodov lhostejný!

mujchodov.cz

Termíny veřejných setkání s občany k tvorbě strategického plánu:

2

1
středa 21. 7. 2021
14:00 - 18:00
areál Bílá voda

středa 21. 7. 2021
19:00 - 21:00
farní zahrada

Přijďte o tom  
i diskutovat
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Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Zastupitelé na 
svém předprázd-
ninovém jednání 
schválili celou řadu 
rozpočtových opat-
ření za zhruba 15 mi-
lionů korun. Můžete 
přiblížit, kam finance 
půjdou a co městu 
tato opatření přine-

sou? 
Na konci června se zastupitelé města roz-

hodli schválit balíček rozpočtových změn ve 
výši 15 milionů korun. Ve svém příspěvku se 
pokusím vysvětlit, co nás k takto vysoké částce 
vedlo. Asi nejvyšší sumu zabrala již dlouhodo-
bě připravovaná rekonstrukce knihovny. Tato 
investiční akce je naplánovaná do dvou let, za-
hájena bude v srpnu tohoto roku a ukončena 
v říjnu roku 2022. 

Pro nás největší novinkou je dotační financo-
vání formou ex ante, což znamená, že nemu-
síme nejprve celou rekonstrukci předfinancovat 
a zpětně žádat o dotační prostředky. Tentokrát 
budeme dostávat dotační podporu ve výši 
50 % již v průběhu prací. Městské prostředky 
pro letošní rok byly vyčísleny ve výši 11 milionů 
korun. Druhou větší částkou v rozpočtových 
změnách jsou výdaje na posílení bezpečnosti 
v našem městě. Pro zajištění rychlého zásahu 
v nedostupném terénu bude pořízeno za fi-
nanční podpory Karlovarského kraje užitkové 
terénní vozidlo.

Již delší dobu také řešíme otázku posílení 
bezpečnosti na Bílé vodě. Tato lokalita se díky 
kvalitě vody a atraktivní nabídkou trávení vol-
ného času stala velmi vyhledávaným cílem ne-
jen občanů Chodova, ale i obyvatel Karlovar-
ského kraje. Na hrázi a na pláži budou osazeny 
dva SOS body, které budou vybaveny defibri-
látorem, lékárničkou a záchranným plovákem. 
V případě nehody budou moci zachraňující 
komunikovat prostřednictvím kamery přímo se 
služebnou městské policie, zároveň bude vy-
rozuměna hlídka, případně hasiči, pro zajištění 
zásahu.

Neposlední částí rozpočtových změn jsou 
investice do přípravy studií a projektů. Stojíme 
na prahu dotačního období 2021–2027, kdy se 

Monitoring pomůže městu 
uspořit statisíce korun 

Úspory elektrické energie a vody v městských ob-
jektech má za cíl Energetický management veřejných 
budov, ke kterému se v rámci strategického doku-
mentu Smart Chodov 2030 město letos zavázalo. 
Novinka naplno odstartuje začátkem září.

„Energetický management je proces, kterým lze 
prostřednictvím úspor energie a vody dosáhnout 
snížení nákladů v jednotlivých budovách,“ vysvětlil 
Zdeněk Süssenbeck, energetický manažer Chodova.

Klíčem k nižší spotřebě je podle něj monitorování 
a měření spotřeb s následným pravidelným vyhod-
nocováním a stanovováním úsporných opatření. „Ta 
spočívají například ve správné regulaci topné sousta-
vy objektů a nastavení vhodných procesů vytápění, 
v hospodárném užívání vody, využití dešťové vody 
nebo třeba výměně původních svítidel za úspornější 
a efektivnější,“ doplnil Zdeněk Süssenbeck s tím, že 
v optimálním případě lze ročně uspořit na energiích 
statisíce korun. Dodal, že na zavedení managemen-
tu město čerpalo dotaci z Ministerstva práce a ob-
chodu.  

S principy a cíli energetického managementu se 
už seznámili i zástupci jednotlivých městských spo-
lečností a organizací. Jejich úvodní setkání s odbor-
nou firmou se uskutečnilo v červnu.  (mák)

Letní kino nabídne komedie
Letní kino, které každoročně připravuje Kultur-

ní a společenské středisko (KASS), nabídne první 
film v pátek 6. srpna. Diváci se tentokrát mohou 
těšit na úspěšné české komedie.

Projekce se letos poprvé uskuteční na ploše 
BVC za Spartakem. „Vstup bude branou z Bez- 
ručovy ulice, zavedeme také symbolické vstupné, 
pravděpodobně ve výši třiceti korun,“ upřesnil 
jednatel KASSu Jiří Spěváček.

Dodal, že pro návštěvníky letního kina bude 
ve stánku připravené občerstvení v podobě piva, 
nealko a klobás.  (mák)

postupně začnou otevírat dotační výzvy, a my 
musíme být připravení. Nelze čekat se zaháje-
ním projektové přípravy až na vyhlášení výzvy, 
proto jsme se rozhodli zadat některé práce již 
v tomto roce. Z připravovaných investic se jed-
ná např. o revitalizaci sídliště Husova ulice, stu-
dii nové tělocvičny či vyhledávací studii cyklo-
stezky Chodov – Božičany – Nová Role. (mák)
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Žáci pilně cvičili i v době covidu, 
dokázali to na ZUŠ Open

„Distanční výuce navzdory“ byl  podtitul letošního, 5. ročníku ZUŠ OPEN, ke kterému se  opět 
připojila i Základní umělecká škola Chodov. Žáci i jejich učitelé na venkovním pódiu předvedli, že 
v době covidové nezaháleli a pilně cvičili. Na zahradě stávající ZUŠ se jednalo o jednu z posledních 
velkých akcí, škola se totiž letos v září stěhuje do nového působiště v rekonstruované budově v ulici 
Dukelských hrdinů. (mák)

V průběhu akce si zatancovali také diváci a návštěvníci.  |Foto: Martin Polák

Stavební práce uzavřou 
přechod Svatý Kříž

Ve dnech 5. července 2021 od 7.00 hodin ráno 
do 31. července 2021 bude kvůli stavebním pra-
cím na německé straně uzavřen hraniční přechod 
Svatý Kříž – Hundsbach na silnici II/214.

Důvodem je budování obchvatu města Wald-
sassen a s tím spojená uzavírka silnice B 299 mezi 
obcemi Waldsassen, Hundsbach a přechodem 
Svatý Kříž. Doprava bude odkláněna už na dál-
nici D6 k hraničnímu přechodu Pomezí nad Ohří 
– Schirnding. Pracovníci Krajské správy a údržby 
silnic Karlovarského kraje nechají dotčené úseky 
řádně osadit svislým dopravním značením jak na 
D6 a silnici I/6, tak na silnici II/214. (red)

Čerpání dovolených lékařů 
na poliklinice v Chodově 

MUDr. Korejs Vlastimil:
7. 7. a 8. 7. 2021
9. 7. – 27. 8. 2021
MUDr. Valešová Veronika Nikol:
28. 6. – 2. 7. 2021
9. 7. -  30. 7. 2021
1. 9. – 17. 9. 2021
MUDr. Duda Jan:
9. - 18 .7. 2021
4. - 8. 8. 2021
OKB laboratoř p. Bělohlávková:
7. 7. – 9. 7. 2021
2. 8. - 13. 8. 2021
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v červenci

První prázdninový měsíc představuje od-
počinek pro děti, ale vůbec ne pro zahrád-
káře, protože nic se nesmí zanedbat, aby se 
neznehodnotilo naše předchozí úsilí, i když 
to vypadá, že se všechno pořád opaku-
je – pletí a čistění záhonů, zalévání, hnojení 
a v neposlední řadě i to stálé sekání trávy. 

Všechny pěstované rostliny v červenci uví-
tají pravidelné zavlažování a přihnojování 
podle konkrétních potřeb, protože v tomto 
období často chybí fosfor a draslík. Použije-
me plná hnojiva, z organických jsou vhodné 
například slepičince (doma zkvašené či za-
koupené v granulované, nebo tekuté po-
době). Pomoci může i obyčejná banánová 
slupka, která je bohatá na draslík, a pokud ji 
vpravíme do půdy v blízkosti rostlin, prospěje 
jim. 

Tekutá hnojiva si můžeme připravit i sami, 
např. výluhy z plevele a léčivých rostlin. Mů-
žeme použít kopřivy, listy z rajčat, obalové lis-
ty ze zelí, kapusty a ostatní zbytky sklízených 
produktů. Dokonce i plevel, který vytrháme 
ze záhonu bez zeminy. Materiál vložíme do 
nekovové nádoby, a pokud vše nasekáme, 
bude výluh hotový dříve. Nádobu naplníme 
do tří čtvrtin, vše zalijeme dešťovou vodou 
a necháme dva až čtyři týdny kvasit, občas 
můžeme obsah promíchat.  Když tekutina 
přestane pěnit a získá tmavou barvu, je výluh 
připravený k použití. Rostliny se z velké části 
ve vodě rozpustí a zbytek klesne ke dnu – 
bude se opět hodit jako mulč plný živin. Pro-
ces kvašení provází nepříjemný zápach, pro-
to je dobré nádobu umístit na vhodné místo, 
aby neobtěžovala nás ani sousedy. Rostliny 
hnojíme výluhem asi jednou měsíčně a ne-
zapomeneme jej správně naředit, aby nám 
silný koncentrát výpěstky nespálil. Optimální 
poměr ředění je jeden díl hnojiva  a devět 
dílů vody, ale rostlinám svědčí i pravidelné 
týdenní hnojení  výluhem ředěným  1:50. 
Zelenině, zvláště rajčatům a lilku, prospívá 
výluh z kostivalu, který mimo jiné obsahuje 
dostatek draslíku.

Ještě jedna poznámka o kombinaci  výluhu 
ze všeho možného a kompostu - plevel před 
vhozením na kompost  rozhazujeme na ně-
jakou volnou plochu a necháme ho na slunci 
proschnout, aby semena, oddenky a koře-
ny znovu neožily. Po vhození na kompost 

všechno ještě jednou prolijeme výluhem, 
rozklad se urychlí a do budoucna budeme 
mít výborný materiál na další použití.

I začínající zahrádkář dobře ví, že rajča-
ta potřebují pravidelnou závlahu pouze ke 
kořenům, protože každá vlhkost na listech 
zvyšuje riziko napadení plísní bramborovou. 
Okurkám kropení na list naopak prospívá, 
protože je prevencí proti sviluškám a padlí, 
kterým často trpí. Vhodnější je ale ranní zá-
livka, aby do večera stihly rostliny oschnout, 
přemíra vlhka při chladnějších nočních tep-
lotách podporuje rozvoj plísně okurkové. 
Nejvhodnější pěstování je na síti, nebo v ja-
kémkoliv závěsu, kde dochází k provětrávání.

Na vrcholu léta zakládáme novou zeleni-
novou sklizeň, vyséváme pekingské a čínské 
zelí, letní salát i mrkev s kratším kořenem, 
jako je Jitka, Mignon či Rondo. Pokud jsme 
nebyli spokojeni s kvalitou a množstvím skli-
zených jahod, je červenec nejvhodnějším 
měsícem na založení nových záhonů. 

Ovocné stromy s bohatou násadou zatím 
nezralých plodů je třeba za suchého poča-
sí  důkladně zalít a spíše než častá povrchní 
zálivka pomůže vydatné prolití jednou za tý-
den odstátou, nebo dešťovou vodou. Půdu 
pod stromy je vhodné mulčovat, například 
posečenou trávou, a před nastýláním půdu 
mělce a opatrně nakypříme, protože mulč na 
tvrdé půdě pomáhat nebude. Jablka, švestky 
a slívy je třeba za teplého počasí chránit proti 
obalečům, pomáhají světelné i feromonové 
lapače, nebo žluté lepové desky. Chemická 
ochrana by měla být tím posledním řešením, 
pokud na náhodně vybraných listech objeví-
te více jak čtyři bílá, později červeně obkrou-
žená vajíčka  o velikosti 1 mm.

Letní řez ovocných stromů – odstraníme již 
nyní měkké větve, tzv. vlky, prořežeme buj-
ně rostoucí jabloně a hrušně, pokud ukon-
čily růst krátkých letorostů, a je nejvhodnější 
doba ihned po sklizni prořezat třešně a višně. 

Pranostika na červenec
• Svatý Jakub s motyčkou, svatá Anna 

s kosičkou. 
• Zvětšují-li okolo svaté Anny mravenci 

nad obyčej své dílo a pilně lezou, lze 
očekávat tuhou zimu.

• Jestli na svatou Markétu prší, tehdy 
vlašské ořechy opadávají a lískové 
červivějí.

 � zahrádkáři�Chodov
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Bílou vodu ozdobí 
originální
ohniště

Studie ukazuje, jak bude ohniště vypadat u Bílé vody.  |Vizualizace: Přemysl Stuška

Originální ohniště by mohlo ještě v letošním roce zdobit pláž u Bílé vody. Jeho autorem je  student 
designu Přemysl Stuška, který nedávno představil vedení města svůj projekt městského mobiliáře 
v Chodově. Nově pojaté lavičky, odpadkové koše a stojany na kola zpracoval v rámci své školní práce. 
Prvky by se měly postupem času objevit například v lesoparku či v areálu nové knihovny. (mák)

Cyklostezka propojí Chodov  
a Loket, čeká na povolení

Stavební povolení potřebné pro výstavbu nové 
cyklostezky z Chodova do Lokte bude k dispo-
zici patrně v průběhu tohoto roku. Mikroregion 
Sokolov východ, který projekt zastřešuje a jehož 
členem je i Chodov, tak bude moci zažádat o do-
taci a udělat další krok směrem k jeho realizaci.

„V následujícím roce přijdou na řadu adminis-
trativní úkony a výběrové řízení. V roce 2023 
bychom chtěli začít stavět,“ přiblížil plán manažer 
mikroregionu Miroslav Makovička.

Přibližně 7,5 kilometru dlouhý úsek začne na 
kraji Chodova a bude pokračovat přes Nové Sed-
lo, Loučky do Lokte, kudy vede oblíbená páteřní 
trasa podél řeky Ohře. Cyklostezka zčásti povede 
kolem železniční tratě z Louček do Lokte.

V budoucnu chce Chodov vést stezku pro cyklis-
ty také v opačném směru, a to na Božičany a No-
vou Roli. „V dohledné době zadáme vyhledávací 
studii, která trasu nadefinuje,“ poznamenal k zá-
měru starosta Chodova Patrik Pizinger.  (mák)

Bludiště vylepšuje zahradu
DDM Bludiště pokračuje ve zvelebování své 

zahrady. Řadu prolézaček, houpaček a obdob-
ných prvků tam v průběhu letošního roku doplní 
další vylepšení.

Bludiště například počítá s tím, že v létě nechá 
v zahradě nainstalovat workoutové prvky. Město 
na ně už vyčlenilo v rozpočtu 470 tisíc korun. 
Dům dětí tak chce mimo jiné reagovat na stále 
větší zájem o tento druh sportu, kdy mladí využí-
vají ke cvičení váhu vlastního těla. V plánu je rov-
něž nový skákací panák se speciálním povrchem, 
malé dopravní hřiště a trampolíny.

Už nyní mohou nejen předškoláci, ale i starší 
děti využívat nedávno postavené dřevěné výuko-
vé panely ve formě pexesa. Zaměřené jsou pře-
devším na českou flóru a faunu, využít je lze také 
k procvičení znalosti dopravních značek.

„Zahrada je nejvíce využívaný areál, navíc je 
velmi bezpečný. Proto rádi podpoříme jeho roz-
voj,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizin-
ger.  (mák)
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Kino obnoví provoz 1. srpna
Prázdninová neděle 1. srpna jistě potěší cho-

dovské filmové fanoušky. Od tohoto dne plánuje 
kino v Kulturním a společenském středisku (KASS) 
obnovit provoz. Podle všeho však bude stále 

Zvon Barbora je už v kostele
Zvon svatá Barbora je už na podstavci v koste-

le sv. Vavřince. Na Noc kostelů 28. května ho tam 
přenesl hornický spolek Solles.

Ace se na rozdíl od let minulých odehrála v ko-
morní atmosféře, kdy si přítomní u dvou nově 
vysazených stromů Naděje připomněli zapálením 
svíček a modlitbou oběti koronavirové pandemie.

Městu zvon věnoval právě hornický spolek 
a jeho zvuk Chodováci poprvé uslyší 26. listopa-
du 2021 při zahájení městského adventu. Vysvě-
cení zvonu se uskuteční v rámci Vavřinecké pouti  
14. srpna. Zvon je pro veřejnost k vidění v době 
nedělních pravidelných bohoslužeb, kdy je kostel 
otevřen.  (mák)

Vzpomínka
Dne 4. srpna uplyne  

5 let, co nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček

Július Dudor.
S láskou vzpomíná 

manželka Marta, dcery  
s rodinami. Děkujeme za 

tichou vzpomínku.

platit část protiepidemických opatření.
Podle jednatele KASSu Jiřího Spěváčka kino 

v těchto dnech pečlivě ladí program a vybírá fil-
my. „Zatím neumíme s jistotou říci, jaké snímky 
uvedeme. Určitě se ale budeme snažit obsáh-
nout všechny žánry tak, aby divák v Chodově 
odcházel spokojený,“ poznamenal jednatel.

KASS proto doporučuje bedlivě sledovat web 
www.kasschodov.cz, kde se bude program po-
stupně aktualizovat podle situace a nabídky dis-
tributorů.  (mák)

Půl století spolu

Úctyhodných padesát let společného života si v červnu připomněli manželé Miloš a Marta Petrželkovi. Své ano si 
zopakovali na farní zahradě u kostela svatého Vavřince, kde se uskutečnil obřad jejich zlaté svatby.  |Foto:  M. Polák
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Na udělení Stříbrné medaile předsedy Sená-
tu Parlamentu ČR nominoval sokolovský sená-
tor Miroslav Balatka grafika a kreslíře Jiřího Juna 
z Chodova. 79letý výtvarník a rodák ze Světlé 
nad Sázavou stále tvoří a i dnes má ve svém ate-
liéru rozpracovaná nová díla. Zároveň se připra-
vuje na velkou výstavu, která by se měla konat 
příští rok v karlovarské galerii u příležitosti jeho 
významného životního jubilea.

„Navrhl jsem Stříbrnou medaili předsedy Sená-
tu pro skvělého člověka a výtvarníka Jiřího Juna. 
Budu velice rád, když ji získá, moc bych mu to 
přál. A to nejen za jeho skvělou výtvarnou práci, 
ale i za jeho celoživotní pevné postoje,“ vysvětlil 
své rozhodnutí Miroslav Balatka s tím, že spo-
lupředkladateli nominace jsou zároveň senátoři 
Jan Horník a Miroslav Plevný.

„Jsem za tuto nominaci rád. Pana Juna si osob-
ně velmi vážím a věřím, že jeho celoživotní práce 
a přínos pro region budou Senátem oceněny,“ 
okomentoval návrh senátorů starosta Chodova 
Patrik Pizinger.

Jiří Jun se narodil ve Světlé nad Sázavou. Do 
Chodova se přistěhoval v roce 1969 a žije tu 

dodnes. Jak sám říká, Chodov mu přirostl k srd-
ci a stal se mu domovem. Během své umělecké 
činnosti vystavoval ve 12 zemích. Například ve 
Francii, Itálii, Norsku, Polsku, Německu či USA. 
Jeho díla jsou například ve sbírkách pražského 
Musea Kampa.

Jiří Jun se během doby, kdy pracoval jako malíř 
porcelánu, seznámil s malířem Janem Zrzavým, 
který ho velmi ovlivnil a připravil na studium na 
střední uměleckoprůmyslové škole. 

Na vysokou školu se kvůli rodinnému půvo-
du hlásit nemohl. Odmítl podepsat Antichartu 
a v roce 1989 se aktivně zapojoval do dění v Kar-
lových Varech a angažoval se v Občanském fóru. 
V letech 1969 až 2000 pracoval jako výtvarník 
Sokolovské uhelné.

Stříbrné medaile předsedy Senátu se udělu-
jí od roku 2007 významným osobnostem z řad 
vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných či-
nitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými 
zvláštními činy či schopnostmi.

Jsou udělovány na Den české státnosti 28. září, 
příležitostně pak v případě návštěvy významných 
zahraničních osobností mimo toto datum.  (mh)

Jiří Jun je nominován na Stříbrnou medaili předsedy Senátu

Ochránci slavili Den Země

S měsíčním zpožděním kvůli koronavirové pandemii uspořádali chodovští ochránci přírody tradiční oslavu Dne Země. 
Veřejnosti, školám a školkám (po domluvě) se tak znovu otevřely dveře jejich zahrady, která nabízí na malém prostoru 
velký kus přírody. V rámci dobrovolného vstupného vybrali ochránci více než dva tisíce korun, které opět poslali na 
podporu záchranné stanice pro handicapovaná zvířata Drosera v Bublavě.   |Foto: Martin Polák
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V pondělí 14. června mohli obyvatelé uli-
ce U Porcelánky slyšet zvuk kamenických 
nástrojů a rytmické údery kladiv. Z fasády 
objektu bývalé chodovské porcelánky Haas 
& Czjzek naproti vchodům č. p. 862 a 863 
totiž ten den kameníci a restaurátoři demon-
tovali kamenný znak, který zde byl umístěn 
posledních padesát let. Tento vzácný kamen-
ný artefakt je posledním pozůstatkem po 
zničeném zámku v Dolním Chodově.

Když v roce 1710 zemřel ve věku 86 let ry-
tíř a chodovský pán Johann Wilhelm (Jan Vi-
lém) von Plankheinheim, zanechal panství Dolní 
a Horní Chodov s okolními vesnicemi svému je-
dinému synovi Franzi Flaminovi. Tomu bylo tehdy 
32 let a měl za sebou už mnoho zkušeností ze 
zahraničních cest. Část svého mládí prožil v Itálii, 
kde si ho získala barokní kultura a italská zbož-
nost. Možná právě proto se rozhodl, že si nechá 
vystavět panské sídlo, odpovídající nejvyšším do-
bovým standardům.

Na prázdném svahu, jižně od tehdejšího cen-
tra obce, byly pravděpodobně hned v roce 1710 
položeny základy zámecké budovy. Ta měla 

nahradit staré rodové sídlo v Horním Chodově, 
které pocházelo ze středověku a poslední zá-
sadní přestavby v něm provedla po třicetileté 
válce ještě Maria Anna von Plannheim, rozená 
von Endern, babička Franze Flamina. Kdy přesně 
stavba nového zámku probíhala a kdo ji vedl, to 
bohužel nevíme. 

Jednalo se o jednopatrový objekt na obdél-
níkovém půdorysu, se dvěma vybíhajícími křídly 
na jižní straně. Zámek byl obrácen hlavním prů-
čelím, dlouhým přibližně dvacet metrů, k severu, 
tedy směrem k tehdejšímu centru Dolního Cho-
dova. Nacházel se přes údolí proti kostelu svaté-
ho Vavřince na podobně vysoko položené terase 
a tvořil tak v baroku obvyklou protiváhu výrazné 
dominantě farního chrámu. Na jižní straně zám-
ku se pak nacházel malý zámecký park – zahra-
da – který je patrný ještě na mapách stabilního 
katastru z poloviny 19. století. 

Svědectví o dolnochodovském zámku nám 
zachoval dr. Anton Gnirs ve svém soupisu umě-
leckých památek okresu Loket z roku 1927. 
V této době byla budova již zcela zakompono-
vána do rozlehlého areálu porcelánky, ale přesto 

Demontáž kamenného znaku na porcelánce. |Foto na dvoustraně: archiv M. Bělohlávka 

Ze zámku zbyl jen kamenný  
znak, tvář mu vrátí restaurátoři 
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zůstala zachována její podoba. Dr. Gnirs doslova 
píše: „Dodnes byl zachován jednoduchý vstupní 
portál zámku, ozdobený znakem pana Flaminia 
z Plankenheimu a jeho ženy, rozené Merklínské 
z Merklína. Stejně tak se zachovalo pohodlné 
schodiště, ozvláštněné dodnes v části jednodu-
chou štukovou výzdobou. Na protilehlé jižní stra-
ně z budovy vybíhala dvě křídla, dnes zastavěná, 
mezi kterými vedla velká lodžie, nebo galerie, 
obrácená k jihu. V přízemí západního křídla byla 
zámecká kaple, s dodnes zachovanými výklenky, 
které z ní činí zajímavou místnost stavby. Velká 
část místností v přízemí byla klenutá, zatímco 
v patře měly pokoje štukové stropy. Budově dnes 
chybí část patra, s pergolou mezi rohovými křídly 
vyčnívajícími ze stavby. Zde můžeme ve stavbě 
cítit podobu s vilovými stavbami severní a střední 
Itálie, kde jsou tyto lodžie a galerie běžné. Tento 
silný vliv jižní architektury není nečekaný. A to jak 
vzhledem k době, kdy byl zámek postaven, tak 
zejména proto, že pán z Plankenheimu strávil 
během svého mládí značné množství času v Itá-
lii.“
Zámek jako základ pro továrnu

Když rod Plankenheimů v roce 1733 vymřel po 
meči, prodala jedna z dcer Franze Flamina v roce 
1744 celé panství Dolní Chodov městu Loket. 
V roce 1810 se pak bývalá budova zámku stala 
základem pro areál továrny na výrobu keramiky 
a kameniny, ze které se postupně stala důležitá 
regionální porcelánka. Od osmdesátých let 19. 
století se porcelán stával stále více významným 
obchodním artiklem a pod novou značkou Haas 
& Czjzek toho dokázal využít i chodovský závod. 
Původní zámeckou budovu obklopil postupem 
času rozhlehlý tovární areál, rozkládající se od 
Chodovského potoka až k dnešní Nádražní ulici. 
Uvnitř areálu se v době největšího rozvoje na-
cházely čtyři desítky továrních objektů.

Ve druhé polovině 20. století došlo k útlumu 
činnosti porcelánky a bylo rozhodnuto o demo-
lici velké části původních továrních objektů. Na 
počátku 70. let se bagry zakously i do původní 
zámecké budovy, která byla od roku 1958 chrá-
něna jako kulturní památka. Bohužel však doba 
tehdy památkám nepřála a zámek byl do roku 
1980 zcela zničen. Jediné, co nařídili pracovníci 
památkové péče zachránit, byl kamenný znak, 
umístěný původně nad vjezdem do zámku.

Jde o velký alianční znak. Tedy o spojení dvou 
rodinných erbů v rámci jednoho vyobrazení. 
Obvykle takové znaky symbolizovaly manželské 
spojení dvou rodin a bylo tomu tak i v případě 

Chodova. Na levé straně (heraldicky vpravo) byl 
znak pána z Plankenheimu a na druhé straně ro-
dinný erb jeho manželky Marie Barbary Merklín-
ské z Merklína. Oba znaky byly propojené rozvili-
novým ornamentem a vrcholová rytířská přilbice 
nesla znak pánů z Plankenheimu – plot. 

Znak byl velmi dobře zachovaný ještě ve 
30. letech 20. století. Z té doby pochází několik 
fotografií, kde je dobře viditelná jeho zdobnost 
a propracované detaily. Bohužel po roce 1945 
došlo k jeho několikanásobnému přetření bar-
vou a velmi jej poškodilo také přenášení v 70. le-
tech, kdy byl nešetrně a neodborně zabudován 
do zdi jednoho z objektů porcelánky. Zde byl 
umístěn až do června tohoto roku, kdy byl po 
domluvě s dnešním majitelem areálu odborně 
snesen a odvezen do restaurátorské dílny. V této 
době se zjišťuje jeho stav a bude navržen nej-
vhodnější postup pro jeho záchranu. 

Osobně věřím, že v příštím roce projde znak 
restaurováním a bude na vhodném místě vysta-
ven, aby si jej všichni Chodováci mohli přijít pro-
hlédnout. Nemáme mnoho památek a o to více 
si musíme vážit toho mála, co nám zbylo. A tři 
století starý kamenný znak zakladatele našeho 
kostela rozhodně patří mezi to nejvzácnější, co 
máme.  Miloš�Bělohlávek, městský historik

Znak byl původně umístěn nad vjezdem do zámku.
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ZŠ Nejdecká ulice
Den dětí v přípravné třídě

První den posledního školního měsíce se vždy 
nese v duchu veliké oslavy. V naší škole umíme 
Den dětí oslavit jak se patří. Každá třída pojala 
slavnostní den po svém. S dětmi přípravné tří-
dy jsme se vydali na turistickou vycházku, kterou 
nám nachystali „lesní skřítci“. Sluncem zalitá cesta 
byla plná náročných úkolů, které děti úspěšně 
splnily. Zpívali jsme, recitovali, řešili hlavolamy, 
a hlavně si užívali krásy nádherné přírody. Na 
konci cesty je čekal sladký medvědí poklad, který 
všechny potěšil. Spokojené úsměvy na dětských 
tvářích byly nejlepší odezvou naší cesty za po-
kladem. Den dětí byl radostně oslaven a otevřel 
nám dveře k dalším veselým aktivitám, které nám 
uzavřou školní rok 2020/2021.

 Mgr.�Helena�Kalfářová
Projektové dny v botanické zahradě

V rámci projektového dne jsme dvakrát zavítali 
do Bečovské botanické zahrady. 

1. 6. 2021 byli hlavním tématem indiáni.
Nejprve jsme se vydali do indiánské vesnice, 

ve které jsme si s průvodci povídali o životě indi-
ánů a místech, kde žili (a doposud žijí). Zazpívali 
jsme si indiánské písně a zpěv doprovázeli na 

hudební nástroje, které nám zapůjčila dcera ná-
čelníka Rybana. Průvodci nás nechali nahlédnout 
do typického indiánského příbytku – týpí, v jehož 
středu plápolal oheň a kolem něj ležely kožešiny 
a paroží. 

Následovalo povídání o rostlinách a živočiších 
botanické zahrady a její průzkum. Nejprve pro-
cházkou kolem sádek, ve kterých neplavou ryby, 
ale krásné rostliny. Poté jsme zvolili indiánský 
způsob přesunu – indiánský běh. Běh – chůze 
– běh, a byli jsme na první zastávce u vzácné-
ho korkovníku. Další zastávkou byla knihovna 
v přírodě - krásný srub se zelenou střechou, plný 
knih, které je možné si zapůjčit a v klidu překrás-
né přírody přečíst několik řádků. 

Mezitím náš hlavní šaman (průvodce) připravil 
oheň a my si po průzkumu mohli opéct buřty, na 
které jsme se moc těšili. Po dobré svačince jsme 
se přesunuli do Rybaniny tvůrčí dílny, kde jsme 
si vyrobili krásné indiánské čelenky z přírodnin. 
Za odměnu nás průvodce převezl lodičkou na 
ostrov, abychom mohli obdivovat totem místního 
kmene.  Po návratu na pevninu jsme nakoupi-
li suvenýry a plni krásných zážitků jsme vyrazili  
k domovu. Mgr. Iveta Urbánková (1. třída)

4. 6. 2021 pro nás byl připraven výukový pro-
gram, rozdělený na dvě části. První: „Na chvíli 
vrchním zahradníkem Kodítkem“ a druhá část: 
„Zvířata v botanické zahradě“. 

Programy byly zaměřeny na environmentální 
vzdělávání a rozvoj kreativity. Žáci dostali za úkol 
stát se „zahradním architektem“. Výzva zněla: 
„Navrhni svou vlastní zahradu“. Vrhli se do toho 
s velkým nasazením. Výtvory byly úžasné. Obje-
vovaly se tam altánky, různé dřeviny, pláže, rost-
liny, místa na odpočinek. 

Ve druhé části jsme si vyslechli informace o ne-
spočetném propojení živočišného i rostlinného 
světa a všichni jsme si opět uvědomili, jak důleži-
té je ochraňovat přírodu a chovat se k ní slušně. 
Všem, kteří se na organizaci projektového dne 
podíleli, patří naše veliké poděkování.
� Bc.�Michaela�Kaštánková�Pecháčová

Nabídka pracovního místa
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, pří-

spěvková organizace hledá kvalifikovaného uči-
tele/učitelku 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

Vzpomínka
Dne 7. července tomu 

bude 15 let, co nás opus-
til milovaný tatínek, bratr, 
strýc Jan Schulz.

Navždy zůstaneš v na-
šich srdcích. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte si 
s námi.

S láskou vzpomíná Jana, syn Jan,  bratr 
Martin, Petr a Luděk, sestra Iveta, neteře 
a synovci.

Vzpomínka
Bude tomu 5 let, co nás 

opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček

Vladislav Zíka.
Vzpomínají manželka 

Jaroslava, dcery Vladisla-
va a Valina, synové Petr  
a František s rodinami.
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ZŠ Školní ulice

ZŠ J. A. Komenského

Letošní školní rok byl opravdu 
náročný a mimořádný

Distanční výuka přinesla učitelům, žákům i ro-
dičům velké změny a nové situace. Přes tuto ná-
ročnost jsme již v průběhu druhé poloviny škol-
ního roku začínali plánovat a chystat novinky pro 
školní rok následující.

Do školního vzdělávacího plánu jsme napláno-
vali budoucí změny ve výuce informatiky. Mění 
se nejen obsah tohoto předmětu, ale rozšiřuje 
se i délka jeho výuky. Informatika začne již od 
čtvrté třídy a bude probíhat až do závěrečného 
ročníku. Tak budou počítačové dovednosti žáků 
na konci školní docházky výrazně kvalitnější než 
doposud a to je jistě dobře, protože právě tyto 
dovednosti a znalosti budou pro příští generace 
nezbytné.

Počítače pronikají do mnoha činností lidského 
života stále víc. Nakonec příkladem byla právě 
i online výuka. Jak už to bývá, věci nejsou černo-
bílé, a tak se díky online výuce naučili učitelé, žáci 
a mnohdy i rodiče mnoha novým dovednostem, 
řadu z nich budou jistě využívat i v budoucnu. 

Chci poděkovat všem učitelům, žákům i rodi-
čům, kteří zvládli všechna úskalí distanční výuky, 
za úsilí, trpělivost i psychickou odolnost a těšíme 
se na příští školní rok a na výuku ve třídách, kde 
bude také vidět úsměv na tváři, který nebude 
schovaný pod rouškami. Přejeme krásné prázd-
niny, hodně pohody a zdraví všem.

 Mgr. Milan Martinek, ředitel školy 

Zahájení školního roku 2021-2022
Školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen   

1. září 2021 v 8:00 pro žáky 1.–9. ročníku ve škole 
v ulici Smetanova. Žáci 1.–5. ročníku budou vcházet 
do školy vedlejším vchodem (nově přistavěná část 
školy), žáci 6.–9. ročníku vchází do školy hlavním 
vchodem.

První školní den nemusí mít žáci s sebou pře-
zůvky. První školní den mohou se žáky 1. tříd přijít 
zákonní zástupci. Od druhého školního dne vstu-
pují do školy žáci sami, z bezpečnostních a orga-
nizačních důvodů není možné, aby žáky rodiče 
doprovázeli až do budovy!
� Mgr.�Iva�Šípová, ředitelka školy

Závěr školního roku si zpestřili učitelé i žáci  1. A, 1. B a 3. B ZŠ Školní.  V polovině června vyjeli do oblíbené národní 
přírodní rezervace Soos nedaleko Františkových Lázní. Kromě naučné stezky s bahenními sopkami, která se mimo jiné 
vyznačuje výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, navštívili také expozici prehistorie, záchrannou 
stanici zraněných zvířat a muzeum ptactva a zvěře.  |Foto: Mgr. Romana Poláková
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ZŠ Husova ulice

Mateřská škola Chodov

Prázdninové investiční akce
O letošních letních prázdninách bude pro 

děti v provozu pracoviště MŠ Nerudova 915. 
Ostatní mateřinky budou z důvodu pláno-
vaných oprav a rekonstrukcí uzavřené až do  
22. 8. 2021.

Největší objem prací se letos plánuje na MŠ 
Zahradní, kde v létě dojde k výměně stávající, 
málo výkonné digestoře v kuchyni za novou, 
funkčnější a svým výkonem odpovídající sou-
časným potřebám.

Zároveň dostane kuchyně novou výmal-
bu. V současné době již na této MŠ probíhají 
práce v topném kanálu, při kterých bude vy-
měněno a obnoveno staré, provozně dožilé 
vedení tepla, rozvody teplé a studené vody, 
proběhne výměna některých svodů dešťové 
vody. Součástí prací je obnova poklopů na 
vstupy do topného kanálu a do revizních ša-
chet a vyklizení kanálu od nečistot a nepo-
třebných rozvodů.

Zároveň budou zrekonstruová-
ny a nově vybaveny přípravné kuchyň-
ky u třídy Kuřátka a Mravenci. V těch-
to kuchyňkách budou kromě malířských, 
lakýrnických a obkladačských prací instalo-
vány myčky nádobí a nové kuchyňské linky.                                                                                                                                      
V MŠ U Koupaliště v současné době probíhá 
oprava vstupního schodiště do patrového pa-
vilonu.

Schody byly v havarijním stavu, po opravě 
budou esteticky dotvářet vstup do této budo-
vy. I v této mateřince plánujeme, že během 
letních měsíců proběhne další etapa rekon-
strukčních prací v topném kanálu. První etapa 
proběhla již v loňském roce a letos budeme 
navazovat dalšími pracemi ve zbývající části. 
V kanálu budou vyřezány staré, nepotřebné 
trubky a bude vyčištěn od nánosů písku, bah-
na a suti. I zde dojde k výměně poklopů do 
šachet v kanálu. Třída Berušky dostane nový 
nábytek do třídy.

V MŠ Školní zase plánujeme malování ku-
chyně a přilehlého skladu nádobí, bude od-
straněna část nepotřebného a nefunkčního 
vedení tepla a zazděno nevyužívané výdejní 
okénko.

Pokud bude cenová nabídka finanč-
ně pro MŠ přijatelná, chtěli bychom ješ-
tě v této mateřince vyměnit velké vstup-
ní dveře do spojovací chodby. V současné 
době tato školka obdržela pro nový škol-
ní rok odpočinkové matrace pro předško-
láky, které vymění za současná lehátka.                                                                             
V MŠ Nerudova budou při prázdninovém 
provozu vyříznuty dva nové vstupní otvory 
do topného kanálu, které v něm usnadní lepší 
pohyb a obsluhu. Také zde instalujeme nové 
poklopy na vstupy a revizní šachty. Další opra-
vy a rekonstrukce budou v této mateřince 
plánovány na příští léto, kdy bude zajišťovat 
provoz jiná MŠ.
Poděkování

Přeji všem zaměstnancům Mateřské školy 
Chodov, našim dětem i jejich rodičům krásné 
a pohodové letní dny, spoustu nezapomenu-
telných prázdninových zážitků, děkuji všem 
za vstřícnost, aktivitu, obětavost, zodpověd-
nost a spolupráci v dalším nelehkém školním 
roce. Provoz všech chodovských mateřinek 
bude opět obnoven v přípravném týdnu od 
23. 8. 2021, na nové malé kamarády se pak 
těšíme 1. září 2021.

  Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Rozloučení se školním rokem
Na konci měsíce června proběhlo rozlou-

čení se starým školním  rokem - prvňáčci byli 
pasováni na čtenáře, přípravná třída si pro ro-
diče připravila besídku a deváťáci se rozutekli 
do života. 

Oficiální slavnostní rozloučení s 9. ročníkem 
proběhlo v KASSu za účasti vedení města.

Všem žákům přejeme krásné a zdra-
vé prázdniny plné sluníčka a budeme se na 
všechny těšit v září.

Informace k začátku školního roku 
2021/2022 budou včas zveřejněny na webu 
školy, na nástěnce školy a ve Zpravodaji měs-
ta.
Hledáme

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

Ahoj léto, ahoj prázdniny!!!
 Mgr.�Lenka�Hrušková
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Zásah u požáru bytu ve věžáku v ulici Školní.  |Foto: JSDH Chodov

Souhrn JPO
Jednotka zasahovala v květnu u 28 událostí. 

Celkem bylo 16 osob zachráněno, 10 osob zraně-
no, následně předáno do péče lékaře, dvě osoby 
zemřely. V pěti případech jednotka zasahovala 
mimo území zřizovatele. Při „nepoplachových“ 
činnostech vybraní členové zajistili servis kamer 
a elektronických sirén pomocí výškové techni-
ky, byla poskytnuta technická pomoc v rámci 
úředního otevření vraků vozidel. Hasiči se také 
podíleli na pravidelném nedělním antigenním tes-
tování na poliklinice a zajišťovali chod chodov-
ského očkovacího centra. 

Byly zaznamenány 4 požáry, z toho tři byly 
v obytných výškových budovách. Nejvážnější 
byly dva bytové požáry. První v Karlových Varech, 
v Klínovecké ulici, zde karlovarští hasiči zachrá-
nili z hořícího bytu dvě přímo ohrožené osoby, 
naše jednotka se podílela zejména na evakuač-
ní činnosti. Druhý požár vypukl koncem května, 
jednalo se o požár bytu v desátém patře věžáku 
ve Školní ulici v Chodově. Jedna nezletilá osoba 
i se psem, kteří utekli před požárem na balkón, 
byli zachráněni pomocí koše automobilového 
žebříku do pár minut od příjezdu na místo udá-
losti. Následně byla nadýchaná osoba předána 
do péče ZZS, o psa se postarali sousedé. Úspěš-
ný zásah byl podpořen kvalitní činností našeho 

člena jednotky, který v době svého volna a v ci-
vilu okamžitě organizoval evakuaci osob uvnitř 
budovy. Shodou náhod vznikl požár v místě jeho 
bydliště, přes krajské operační středisko hasičů se 
díky jeho kvalitním informacím podařilo nasmě-
rovat automobilový žebřík na správnou stranu 
budovy k provedení rychlé záchrany. Zánovní 
výšková technika, kterou jednotka disponuje od 
minulého roku, byla v tomto případě využita na 
svých maximálních technických parametrech.

Dalších 8 osob zachránili hasiči vnitřní zásaho-
vou cestou, několik desítek osob opustilo dům 
před příjezdem jednotek. Lokalizace a následná 
likvidace požáru byly dokončeny do hodiny od 
příjezdu celkem deseti hasičských jednotek z ši-
rokého okolí. Při zásahu spolupracovaly všechny 
složky IZS (HASIČI, PČR, MP, ZZS), vedení města, 
správce objektu a další. Požár se dál nerozšířil, 
díky rychlému zásahu všech složek IZS se vše 
obešlo bez vážných zdravotních následků, lid-
ských obětí nebo velkých škod na majetku, ne-
muselo se zřizovat evakuační středisko, následné 
škody byly minimální. Obyvatelé ostatních bytů 
byli po následné kontrole budovy a odvětrání 
vpuštěni zpět do svých bytů.

Příčina požáru je stále v šetření. 4x bylo řeše-
no nouzové otevření uzavřených prostor, z toho 
v jednom případě byla nalezena mrtvá osoba 
v ulici Poděbradova, jedna osoba byla zraněna, 
následně zachráněna pomocí výškové techniky 
v ulici U Koupaliště. 2x jednotka spolupracovala 
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Střípky z policejních svodek
V průběhu června již dochází k velkému 

rozvolnění vládních opatření a předzahrádky 
i restaurace se začínají se svými provozy rozjíž-
dět. Je to znát na počtu povalujících se opilců 
o víkendových nocích a na počtu zvýšených 
výjezdů k rušení nočního klidu. Bohužel se ně-
kteří s přílivem posilujícího alkoholu pasují i do 
role neohroženého bojovníka a k veřejnému 
pohoršení přidají i nějaké to poškození majetku 
či fyzické napadení. Jednoho takového rádoby 
fightera musela pacifikovat noční hlídka stráž-
níků i za použití donucovacích prostředků před 

provozovnou Luna v ul. U Porcelánky. Vše se na-
štěstí obešlo bez zranění, nicméně výlet na pro-
tialkoholní záchytnou stanici byl v ceně zájezdu. 

Zajímavý zákrok zažila hlídka přivolaná vy-
děšeným oznamovatelem v ul. Jiráskova, který 
doma za lednicí objevil pavouka velikosti přímo 
úměrné strachu z pavouků. Nejdříve s ním zku-
sil vyjednávat pomocí krabičky na svačinu, ale 
vzápětí pochopil, že s pavouky se nevyjednává. 
V bezpečí na kuchyňském stole pak telefonic-
ky přivolal hlídku strážníků, zdali by pavoukovi 
osobně nepředala koordináty GPS souřadnic 
kamsi mimo obsazený byt. Strážníci se pavouků 
nebojí, a tak mnohonožce odtransportovali na 
bezpečné místo mimo lidská bydliště.  

Vzpomínáte na slavnou hlášku z filmu Ves-
ničko má středisková, kde se každoročně vracel 
Štefan s práškovacím letadlem? Nejinak tomu 
bývalo každoročně s čápem u komína na Drob-
ném zboží v ul. Tovární, který do něho pravidel-
ně po příletu spadl, neboť neměl  na komínu 
žádnou bezpečnou přistávací plochu. A přivolaní 
strážníci pak u vstupních plechových komíno-
vých dveří bojovali s černým drakem, než se jim 
ho podařilo z komína vyprostit a po opláchnutí 
vodou z draka opět stvořit čápa, kterému dali 
svobodu, a on se s důvěrou opět po roce vrá-
til, aby si průlet komínem zopakoval. Nyní se prý 
čáp opět vrátil a dle svědectví několika oznamo-
vatelů se i pokusil na komínu opět přistát. Byli 
jsme v pohotovosti, ale zřejmě si letos tobogan 
odpustil.
Před dovolenou zabezpečte byt 

Po době „covidové“ přichází opět chvíle vy-
dechnutí a nastává doba dovolených a my pře-
jeme všem co nejvydatnější odpočinek od všeho 
toho pracovního stresu a vypětí, ale zároveň va-
rujeme před nástupem zlodějů, kteří se speciali-
zují na letní bytové krádeže.

Dodržujte pravidla bezpečného zajištění svého 
majetku při odjezdu na delší dovolenou. Zabez-
pečte pravidelné vybírání své poštovní schránky. 
Zajistěte si řádně uzávěr vody před způsobením 
případných škod na majetku.  Dohlížejte na své 
děti ať již v blízkosti bazénů, vodních ploch, tak 
u silnic a při volnočasových aktivitách. 
� Šťastný�návrat�všem

Hledáme kolegu
Opět  hledáme parťáka do našich řad. Po-

kud máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní 
a dopravní problematice tomuto městu v unifor-
mě strážníka, ozvěte se nám.
� Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

Městská policie Chodov

při záchraně života se svým automatizovaným 
externím defibrilátorem AED.

Při události v Božičanech byla resuscitace  
muže, který zkolaboval, neúspěšná a přes veške-
rou snahu všech záchranářů zemřel. Jeden pří-
pad měl šťastný konec, v Chodově v ulici Obrán-
ců míru AED nebylo nutné použít. Šlo o silný 
epileptický záchvat muže, který byl předán léka-
řům již při vědomí. 

Jednotka řešila čtyři dopravní nehody. Nejváž-
nější nehoda jednoho osobního vozidla se stala 
ve směru od Mírové do Chodova za železničním 
přejezdem. Byly zde zraněny celkem čtyři osoby, 
které utrpěly vážná zranění. Na místě zasahovaly 
všechny složky IZS. Veškeré informace jsou prů-
běžně aktualizovány na webu a facebooku.  
Informace SDH 

 Květen byl ještě velmi omezený, ale v souladu 
s hygienickými opatřeními vlády začaly tréninky 
mládeže a dorostu. Letošní soutěžní sezóna za-
počala trochu „jinak“.

Okresní kolo HRY PLAMEN mládeže v Rotavě 
bylo nastaveno v distančních časových interva-
lech, kdy se jednotlivá družstva střídala ve svých 
sportovních disciplínách.

Výsledky jsou velmi pěkné, celkové 2. místo vy-
bojovalo družstvo starších žáků a 1. místo patřilo 
družstvu mladších žáků.

Proběhla také pravá hasičská svatba, své ANO 
si řekli člen sboru Vítězslav Vojíř a Jana Škrnová. 
U této akce také nechyběl hasičský doprovod. 
Závěrem děkujeme všem členům zásahové jed-
notky a všem členům sboru za náročnou nejen 
zásahovou činnost. 

Všem obyvatelům přejeme slunečné a hlavně 
bezpečné prázdniny. �Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov 
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Strategický plán 
rozvoje měSta
Průzkum mezi občany

Vážení Chodováci, milí sousedé,
každý z vás nosí v hlavě spoustu nápadů a připomínek               
k chodu našeho města. Víme to, protože nám je často 
posíláte, říkáte a vzkazujete. A je to dobře, protože každé 
město je jen takové, jaké si ho jeho obyvatelé udělají.

V letošním roce zpracováváme tzv. strategický plán. Je to 
dokument, který určuje důležité projekty, shrnuje vše, co se 
ve městě daří i vše, co bychom chtěli změnit. Právě tento 
dotazník je důležitý nástroj, jak zjistit Váš názor na podobu 
a další směřování našeho města. Pokud máte možnost, 
požádejte, prosím, o vyplnění dotazníku i své blízké a přátele. 
Ukažme, že nám není Chodov lhostejný!

Děkujeme za Vaše názory
Patrik Pizinger, starosta
Luděk Soukup, místostarosta

Vyplněný dotazník odevzdejte do soboty 31.7. 
2021. Připraveny jsou sběrné boxy na Městském 
úřadě, v Infocentru a v prodejně TIPO.

Anketa je k dispozici také na webových stránkách 
města a stránce mujchodov.cz, kde najdete 
veškeré podrobnosti.

Své odpovědi, prosím, zaškrtněte („x“). Odpověď                   
na otázku není povinná, pokud nechcete odpovídat, 
danou otázku vynechejte. 
Pokud není uvedeno jinak, označte jen jednu                          
z nabízených odpovědí. Průzkum je anonymní. 

Zapojte se do tvorby budoucnosti Chodova
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1. Jak jste celkově spokojen/a s životem ve městě 
z následujícího pohledu? 

 
Velmi 

spokojen/
a 

Spokojen/
a 

Nespo-
kojen/a 

Velmi 
nespo-
kojen/a 

Nedovedu 
posoudit 

Místo pro život ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Mezilidské 
vztahy ve 
městě 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

 

2. Co se Vám na životě v Chodově LÍBÍ?   
Napište dva hlavní body. 
 
 

� ……………………………………………………………………………

  

�  …………………………………………………………………………... 

 
 

3. Co se Vám na životě v Chodově NELÍBÍ?        
Napište dva hlavní body. 
 
 

� …………………………………………………………………………..  

 

�  …………………………………………………………………………... 

4. Vyjádřete svou úroveň spokojenosti se službami ve 
městě. 

 
Velmi 

spokojen/
a 

Spokojen/
a 

Nespo-
kojen/a 

Velmi 
nespo-
kojen/a 

Nedovedu 
posoudit 

Možnosti 
kulturního 
vyžití 

▢ 
 
▢ 

▢ ▢ ▢ 

Možnosti 
sportovního 
vyžití   

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Možnosti 
aktivit 
v místních 
spolcích 

▢� ▢� ▢� ▢� ▢�

Dostupnost 
dětských hřišť   ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Kvalita 
mateřských 
škol  

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Kvalita 
základních 
škol   

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Parkování v 
místě bydliště   ▢� ▢� ▢� ▢� ▢�

 
 
 
 

 

5. Ohodnoťte, prosím, zda s následujícími výroky v Chodově 
souhlasíte. 

 Ano Spíše  
ano 

Spíše  
 ne Ne Nedovedu 

posoudit 

Ve městě a okolí 
nemám 
problém najít 
zaměstnání v mém 
oboru. 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Dostupnost základní 
zdravotní péče 
odpovídá mým 
představám. 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Myslím, že město 
dostatečně zapojuje 
seniory do života ve 
městě. 

▢� ▢� ▢� ▢� ▢�

Rozsah veřejně 
přístupné zeleně 
odpovídá mým 
představám. 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Dopravní 
průjezdnost městem 
je dobrá. 

▢� ▢� ▢� ▢� ▢�

Využíval bych více 
jízdu na kole po 
městě, kdyby zde 
byla kvalitnější 
infrastruktura. 

▢� ▢� ▢� ▢� ▢�

Ve veřejném 
prostoru se cítím 
bezpečně. 

▢� ▢� ▢� ▢� ▢�

 

6. Postrádáte v Chodově některé služby nebo obchody? 
Uveďte ty, které postrádáte.  
                 

……………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Je dle Vašeho názoru ve městě: 

 Rozhodně 
ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně 

ně 
Nedovedu 
posoudit 

Ke koupi 
cenově 
dostupné 
bydlení 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Dostatečná 
možnost pro 
výstavbu 
rodinných 
domů 

▢� ▢� ▢� ▢� ▢�

8. V případě, že zde bydlíte, uvažoval/a jste někdy o 
odstěhování z Chodova? 

▢ Ne, neuvažoval/a.  
▢ Ano, napadlo mě to.     ▢ Ano, podnikám konkrétní kroky. 

 
 
9. Jaké oblasti investic byste upřednostnil/a k realizaci? 

 Vyberte tři prioritní témata investic z Vašeho pohledu. 
 

▢ Školní zařízení  ▢ Místní komunikace, chodníky 

▢ Veřejná zeleň  ▢ Kvalita životního prostředí  

▢ Parkovací stání ▢ Technická infrastruktura 

▢ Sportoviště�� � ▢ Zkvalitnění odpad. hospodářství 

▢ Kulturní zařízení ▢ Podpora individuální byt. výstavby  

▢ Rozvoj soc. služeb         ▢ Řešení bezpečnosti  

▢ Podpora spolků a akcí ▢ Rozvoj cestovního ruchu 

▢ Zlepšení informovanosti    

▢�Jiné:…………………………………… 

 
10. Jakým způsobem trávíte nejraději svůj volný čas?  

Vyberte maximálně dvě možnosti. 
 

▢ Kultura a společenské akce ▢ Sport a sportovní akce 

▢ Cestování/ pobyt v přírodě ▢ Zahrada, Hobby  

▢ V domácnosti (čtení, sledování televize apod.)     

▢ Jiné………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Jste spokojen/a s péčí města v těchto oblastech? 

 
Velmi 

spokojen/
a 

Spokojen/
a 

Nespo-
kojen/a 

Velmi 
nespo-
kojen/a 

Nedovedu 
posoudit 

Údržba 
chodníků a 
komunikací 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Veřejná 
prostranství 
(čistota, 
údržba, 
atraktivita…) 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Veřejná zeleň 
a péče o ni ▢� ▢� ▢� ▢� ▢�

Sportoviště 
a dětská hřiště ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Cesty a stezky 
v krajině ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Městské 
budovy ▢� ▢� ▢� ▢� ▢�

12. Jaký byste chtěl/a Chodov za 10 let? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

13. Jak často využíváte následující informační kanály? 

 
Často 
/občas 

Vůbec, ale 
vím o něm Nevím o něm 

Webové stránky 
obce ▢ ▢ ▢ 

Úřední deska obce ▢� ▢� ▢�

Facebookový profil 
Chodova ▢ ▢ ▢ 

Facebookový profil 
starosty města ▢ ▢ ▢ 

Systém Mobilní 
rozhlas (e-mail či 
SMS) 

▢� ▢� ▢�

Zpravodaj města ▢� ▢� ▢�

14. Od města mi chybí informace o:  

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

20 Zprávy z  města



 

7. Je dle Vašeho názoru ve městě: 

 Rozhodně 
ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně 

ně 
Nedovedu 
posoudit 

Ke koupi 
cenově 
dostupné 
bydlení 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Dostatečná 
možnost pro 
výstavbu 
rodinných 
domů 

▢� ▢� ▢� ▢� ▢�

8. V případě, že zde bydlíte, uvažoval/a jste někdy o 
odstěhování z Chodova? 

▢ Ne, neuvažoval/a.  
▢ Ano, napadlo mě to.     ▢ Ano, podnikám konkrétní kroky. 

 
 
9. Jaké oblasti investic byste upřednostnil/a k realizaci? 

 Vyberte tři prioritní témata investic z Vašeho pohledu. 
 

▢ Školní zařízení  ▢ Místní komunikace, chodníky 

▢ Veřejná zeleň  ▢ Kvalita životního prostředí  

▢ Parkovací stání ▢ Technická infrastruktura 

▢ Sportoviště�� � ▢ Zkvalitnění odpad. hospodářství 

▢ Kulturní zařízení ▢ Podpora individuální byt. výstavby  

▢ Rozvoj soc. služeb         ▢ Řešení bezpečnosti  

▢ Podpora spolků a akcí ▢ Rozvoj cestovního ruchu 

▢ Zlepšení informovanosti    

▢�Jiné:…………………………………… 

 
10. Jakým způsobem trávíte nejraději svůj volný čas?  

Vyberte maximálně dvě možnosti. 
 

▢ Kultura a společenské akce ▢ Sport a sportovní akce 

▢ Cestování/ pobyt v přírodě ▢ Zahrada, Hobby  

▢ V domácnosti (čtení, sledování televize apod.)     

▢ Jiné………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Jste spokojen/a s péčí města v těchto oblastech? 

 
Velmi 

spokojen/
a 

Spokojen/
a 

Nespo-
kojen/a 

Velmi 
nespo-
kojen/a 

Nedovedu 
posoudit 

Údržba 
chodníků a 
komunikací 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Veřejná 
prostranství 
(čistota, 
údržba, 
atraktivita…) 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Veřejná zeleň 
a péče o ni ▢� ▢� ▢� ▢� ▢�

Sportoviště 
a dětská hřiště ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Cesty a stezky 
v krajině ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Městské 
budovy ▢� ▢� ▢� ▢� ▢�

12. Jaký byste chtěl/a Chodov za 10 let? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

13. Jak často využíváte následující informační kanály? 

 
Často 
/občas 

Vůbec, ale 
vím o něm Nevím o něm 

Webové stránky 
obce ▢ ▢ ▢ 

Úřední deska obce ▢� ▢� ▢�

Facebookový profil 
Chodova ▢ ▢ ▢ 

Facebookový profil 
starosty města ▢ ▢ ▢ 

Systém Mobilní 
rozhlas (e-mail či 
SMS) 

▢� ▢� ▢�

Zpravodaj města ▢� ▢� ▢�

14. Od města mi chybí informace o:  

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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15.  Jste? 

▢ Muž    ▢ Žena 

 

16. V Chodově? 

▢ Pouze bydlím    ▢ Bydlím i pracuji        

▢ Pouze chodím do zaměstnání/ ▢ Jiné  

do školy         

17. Žijí/e ve Vaší domácnosti děti/dítě mladší 18 let?  

▢ Ano  ▢ Ne 

 

18. Váš věk?  

▢ 15–26 let        ▢ 27–39 let       

▢ 40–51 let              ▢ 52–64 let 

▢ 65 a více let   

19. Která z následujících skupin je charakteristická pro Vaši 
aktuální situaci? 

▢ Zaměstnanec/zaměstnankyně   

▢ Student/ka 

▢ Podnikatel/ka či OSVČ     

▢ Důchodce/důchodkyně 

▢ Nezaměstnaný/nezaměstnaná    

▢ Na mateřské/rodičovské dovolené

 

20. Vaše připomínky, komentáře, které chcete sdělit: 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

  Děkujeme za vyplnění. 
 

Vyplněný dotazník odevzdejte do soboty 31.7. 2021.  
Připraveny jsou sběrné boxy na Městském úřadě,  

v Infocentru a v prodejně TIPO. 
 

Průzkum máte možnost vyplnit i elektronicky (online).  
Odkaz na průzkum je uveden na webových stránkách města a na stránkách mujchodov.cz 
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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 Klub Chodov (od 5 let)
Samurai Fight Club (od 5 let; kontaktní karate)
Fotbal 1 - (ročníky 2015 a ml.) 
Fotbal 2 - (ročníky 2013 a 2014)
Fotbal 3 - (ročníky 2011 a 2012)
Fotbal 4 - (ročníky 2009 a 2010) 
Fotbal 5 – (ročníky 2007 a 2008)
Fotbal 6 - (ročníky 2006 a st.)
Pilates děti ( 7-10 let)
Karate Champions Team (od 5 let)
Florbal - žáci (ročník 2010 a starší)
Florbal - elévové (všichni 2011–2012 a dívky 2010)
Florbal - přípravka (všichni 2013–2014 a dívky 2012)
Florbal - dívky (ročníky 2009 a starší)
Šachy - (od 5 let)
Stolní tenis – (od 8 let)               
Dívčí klub (od 5. třídy; výtvarné a dekorační práce s různými materiály) – hledáme vedoucí/ho
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/ho
Dětská jóga (od 1. třídy)
Parkour (od 5 let)
3D tisk – (od 12 let) hledáme vedoucí/ho
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)
Pilates teens ( 11-15 let) 
Sportovní gymnastika (od 5 let)

Nabídka kroužků DDM Bludiště pro školní rok 2021/2022

Pondělí  10.00 – 18.00
Úterý     10.00 – 16.00
Středa       8.00 – 16.00
Čtvrtek  10.00 – 18.00
Pátek      8.00 – 16.00

Přihlášky je možno vyzvednout v kanceláři DDM od 1. 9. 2021 v provozní době. Pokud máte chuť 
vést kroužek, který v nabídce není, kontaktujte nás. Telefon: 352 352 280-1 Mobil: 731 151 827
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Letní kino
  srpen 2021

pá 6.8. 21:00 Bourákso 7.8. 21:00 Přes prsty

pá 13.8. 21:00 3Bobuleso 14.8. Vavřinecká pouť

pá 20.8. 21:00 Teroristkaso 21.8. 21:00 Ženy                                    v běhu

pá 27.8. 21:00 Štěstí je                                     krásná věcso 28.8. 21:00 Ženská                                     pomsta

V případě nepříznivého počasí bude představení zrušeno!

Na místě stánek s občerstvením

www.kasschodov.cz

  beachvolejbalový areál Chodov
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Informační servis

Malá scéna Chodov
srpen 2021

KINO

rezervace a nákup vstupenek na www.kasschodov.cz
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DDM Bludiště Chodov

Městská knihovna Chodov

Ostatní akce

20. 7. (út) 17 h
Listování je tu. Divadlo na Spartaku. Slavíme 
100 let Švejka 
S čím jiným vyrazit na turné po rozvolnění a téměř roce a 
půl izolace než právě se stále aktuálnějším Švejkem a jeho 
osudy. Ne, že by měl Alan Novotný v hlavní roli na sobě 
červený svetr s logem „v krizi vás ochráníme“, ale rozhodně 
se těšte, že se v tom současné Česko a naše společnost 
dozajista promítne. Haškovo veledílo mělo v roce 2021 vel-
ké výročí a LiStOVáNí s tímto nadčasovým tématem vyráží 
znovu na cesty. A nudit vás tohle léto rozhodně chtít nebu-
de! Účinkují: Alan Novotný a Jiří Ressler
Cena 49 Kč. Vstupenky jsou k zakoupení v oddělení pro 
dospělé v knihovně a v informačním centru.

1. 9. (st) 15 h  
Pojď se bavit s Bludištěm
Přijďte se první školní den podívat na ukázky kroužků DDM 
Bludiště a hned se můžete přihlásit. V průběhu se můžete 
zúčastnit doprovodných soutěží o drobné ceny a přihlásit 
se i do dalších kroužků DDM.
15:00   atletika, šachy
15:15   dětská jóga
15:30  pilates teens
15:45   florbal
16:00  florbal dívky
16:15   samurai fight club
16:30   karate klub chodov
16:45  karate champions 
17:00   volejbal
17:15   parkour
17:30   fotbal
17:45  tenis
18:00  rokenrol

31. 7. (so) 9 h 
Akvatrhy 
Plné vstupné (15 let a více) – 40 Kč
Dítě do 15 let s doprovodem – 1 Kč
Dítě bez doprovodu (do 15 let) – 10 Kč  
Vstupenky si můžete zakoupit na místě (hotově i kartou) 
nebo v on-line předprodeji na:
https://rajmazlicku.eu/produkt/vstupenky-na-akci-zivot-ve-vode/         
společenský sál

6. 8. (pá) 21.00 h 
Letní kino - Bourák 
areál BVC

7. 8. (so) 21.00 h 
Letní kino - Přes prsty
areál BVC

13. 8. (pá) 21.00 h 
Letní kino - 3Bobule 
areál BVC

14. 8. (so) 
Vavřinecká pouť
Staroměstská ulice, Bezručova ulice

20. 8. (pá) 21.00 h 
Letní kino - Teroristka 
areál BVC

21. 8. (so) 21.00 h 
Letní kino - Ženy v běhu 
areál BVC

27. 8. (pá) 21.00 h 
Letní kino - Štěstí je krásná věc 
areál BVC

28. 8. (so) 21.00 h 
Letní kino - Ženská pomsta 
areál BVC

28. 8. (so) 9 h 
Akvatrhy 
Plné vstupné (15 let a více) – 40 Kč
Dítě do 15 let s doprovodem – 1 Kč   
společenský sál

KASS Chodov

21. 7. (st) 14-18 h  
Veřejné setkání s očany k tvorbě strategického 
plánu
areál Bílá voda

21. 7. (st) 19-21 h  
Veřejné setkání s očany k tvorbě strategického 
plánu
farní zahrada
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Tenis

Jan Psota získal ocenění Kanáří naděje 
2021  

Po vydařené loňské sezóně se Honzík dočkal 
prestižního ocenění, které uděluje každoročně 
Český tenisový svaz, a zároveň i první pozvánky 
do české reprezentace. Gratulujeme. 
� Milan�Hajduk

Cyklistika

Sokolov opět hostí ultramaraton MTB  
Sokolovské koupaliště Michal i v tomto 

roce hostí atraktivní závod horských kol So-
kolovská - 24 – MTB. 

Na účastníky ojedinělé akce čeká nená-
ročný, osm kilometrů dlouhý okruh v okolí 
koupaliště.

Závod začíná v sobotu 4. září v 10 hodin. 
Za pozornost stojí také závod Mistrovství 

ČR Hendi - MTB od 18 hodin.
O den dříve, v pátek 3. září, startuje 

v  17.30 hodin časovka do kopce RUN, o půl 
hodiny později časovka BIKE.

Od 20 hodin se pak můžete těšit na  
bigbeatový koncert. 

Závod končí v neděli 5. září v 10 hodin, 
ve 12 hodin se uskuteční vyhlášení výsledků.

Podrobnosti a více informací naleznete na 
www.sokolovska24mtb.cz. 

 (mák)
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Další, tentokrát 21. ročník Maxištafety je minulostí. Ani velmi teplé počasí, ani bouřka a prudký déšť nezastavily cho-
dovské atlety, aby do cíle 24hodinového běhu donesli společně v závěrečném kole štafetový kolík. Na této akci bylo 
letos na dobrovolném vstupném vybráno 7.901 Kč, které budou předány stacionáři Mateřídouška. V letošním ročníku 
Maxištafety bylo uběhnuto 847 kol, to je 282 333 metrů. Nejaktivnější běžkyní Maxištafety byla Blanka Machuer, která 
uběhla 28 km. Podpořit Maxištefetu dorazili i členové a pracovníci stacionáře Mateřídouška. Ani v letošním ročníku 
nechyběl nestor chodovské atletiky pan Josef Kopecký, který i ve svých 91 letech odkroužil svoje kolo v neuvěřitelném 
klusu. Poděkování všem účastníkům, organizátorům, rozhodčím i všem, kteří svým během přispěli k myšlence huma-
nity. Na snímku jsou běžci při úvodním kolečku. |Foto: Martin Polák

Maxištafeta přinesla Mateřídoušce 
osm tisíc korun

https://www.facebook.com/TJ-Plamen-Chodov-d%C3%ADvky-302851520069876/
www.samurai-fight-club.cz
www.samurai-fight-club.cz


2. kolo online národního poháru  
v allkampf-jitsu  

Devět mladých samurajů se 15. května zúčast-
nilo 2. kola online turnaje, Národního poháru v 
allkampf-jitsu.

Žáci museli doma secvičit a poté natočit pře-
depsanou sestavu nebo kata a poslat ji pořa-
dateli online turnaje. Pět rozhodčích každého 
závodníka bodově ohodnotilo a podle součtu 
bodů vyhlásilo medailisty.

Zlatou medaili suverénně obhájila Veronika 
Dobiášová.

Na stříbro dosáhly Tien Minh Nguyen Dinh, 
Anastasia Kravets, Kamila Hermanová a na svou 
vůbec první medaili i šestiletý Jiří Herman.

Bronzovou medaili vybojovali Hanka Schwar-
zová a Daniel Sarkány.

Kristýna Křížová a Jakub Procházka i přes dob-
ré výkony bohužel v nabité konkurenci nakonec 
na stupně vítězů nedosáhli.
MS v online karate

Kvůli stále trvající epidemii se již podruhé ko-
nalo MS v Shin karate jenom online. Tohoto mis-
trovství se zúčastnili čtyři členové samurai týmu, 
kteří se věnují i disciplíně kata.

Kristýna Křížová a Tien Minh Nguyen Dinh 
stále sbírají zkušenosti (v letošním roce bohužel 
většinou jenom online) a ve světové konkurenci 
závodníků z 12 států vypadly již v eliminaci.

Ale naše dvě reprezentantky Kamila Hermano-
vá a Veronika Dobiášová měly naopak ty nejvyšší 
ambice.

Loni každá z holek ovládla svou kategorii, letos 
byly kategorie sloučeny, a tak bylo jasné, že mi-
nimálně jedna z holek neobhájí svůj loňský titul.

Nakonec se Kamča s Verčou střetly ve finále, 
které ovládla a z obhajoby titulu se radovala Ver-
ča.

P. S. Veronika díky této výhře zůstává již více 
než rok neporažená na závodech kata.
� Jaroslav�Kalfář

Samurajové zpět v akci
Máme za sebou restart sezóny 
Neočekávali jsme již turnaje do konce června, 

a události se náhle změnily. Den, na který jsme všich-
ni čekali, a první turnaj je konečně tady. Ač přípra-
va nebyla ideální, ale zároveň můžeme říci, že díky 
klubovým výzvám a osobnímu drilu za podpory 
všech trenérů, kdo se chtěl připravit, byl připraven. 

Bojové sporty První turnaj sezóny byl hned ve velkém stylu. V jed-
né z nejtvrdších disciplín, plné úderu, kopů a hodů. 
Čekal nás CZECH OPEN v čínském boxu.

Za samurai team nastoupilo 9 závodníků. Zkušení 
reprezentanti doplnění novými talenty. 

Turnaj byl po „covid pauze“ silně obsazený a pro 
naše závodníky to znamenalo jít vstříc další výzvě. 

Souboje začaly hned zostra a naše samurajské 
naděje, Daniel Sarkany, František Mikát, doslova roz-
plakaly své německé protivníky a zvítězily před limi-
tem. Ve stejném tempu a v slzách protivníka vítězí 
jednoznačně Dominik Sarkany. Své vítězství v boji 
o medaili si připisuje i Jan Potužník. Kryštof Schwarz, 
který šel o váhu výše, se probojoval až do finále, kde 
nestačil jen na finálového obříka. Ve stejném scénáři 
bojoval Petr Goubej, který se v premiéře mezi do-
spělými probojoval do finále, kde prohrává až v pro-
dloužení. 

Poslední část turnaje obstarali naši junioři ve full-
contactu. Matyáš Flídr ve finále prohrává těsně se 
zkušeným reprezentantem z Moravy. Ke skvělým 
výkonům našich samurajů přidali neskutečné zá-
pasy Jan Dušek a Johny Kolář, a byla to opravdová 
válka, která postavila celou halu na nohy. Jan Dušek 
doslova ubil předním direktem svého soupeře, ale 
rozhodčí byli proti a i přes ostrá slova  Honza pro-
hrává, ale jen u rozhodčích. Ostatní přítomní mají 
jasno. Johny Kolář přidává ještě na emocích a svého 
vzteklého soupeře z Prahy v boji o medaili v tvrdých 
výměnách vždy posílá k zemi a za podpory všech 
samurajů, kdy celá hala rázem zčervenala, vítězí. 

Skvělá práce celého týmu, závodníci předvedli po 
pauze neskutečné výkony, na které můžeme být jen 
hrdí a navázat v další přípravě. Nechybělo ani per-
fektní zázemí doprovodného týmu, který jako sehra-
ný tým funguje perfektně. 

Přijď i ty, nábor samurajů pokračuje, fb, instagram 
Samurai Fight Club, tel +420604965358

Děkuji všem
trenéři�Václav�Kolář,�Yevhenii�Bupyr,�

Marcel�Klik
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Volejbal
Pozvánka na beachvolejbalové akce  

BVC Chodov pořádá o letošních prázdninách 
dvě velké sportovní akce! Do Chodova opět po 
roce přijedou nejlepší české beachvolejbalové 
páry mužů a žen. 

O víkendu 24.–25. 7. 2021 se na místních kur-
tech odehraje UNIQA Český pohár mužů a žen 

za účasti nejlepších českých párů a několika 
účastníků olympijských her v Tokiu.  

31. 7.–1. 8. se pak představí nejlepší doroste-
necké páry na UNIQA Mistrovství České republiky 
do 18 let.

 Náš areál se po pauze způsobené pandemií 
COVID znovu otevírá. Ve všední dny i o víken-
dech si můžete přijít zasportovat a občerstvit se 
v našem stánku. Štěpán�Javůrek

Cyklistika

CHODOV 2021

AREÁL BÍLÁ VODA CHODOV

info: www.plamenchodov.cz

NEDĚLE 29. 8. 
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Areál BVC Chodov. |Foto: Tomáš Randa
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Slevy
LZE sčítat!

na brýlové obruby

na sluneční brýle

na všechna brýlová skla

na světové značky

Akce platí od 1. 7. 2021 do odvolání. Kompletní podmínky této i našich dalších akcí naleznete na www. orangeoptik.cz/akce

U Porcelánky 1017, Chodov, tel.: 777 912 551
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Uzávěrka 
zářijového čísla
17. srpna 2021

Pronajmu křeslo

v zavedeném 

kadeřnickém salónu 

v Sokolově

V případě zájmu volejte:

tel. 721 131 125
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K a r e l Ta s c h l e r 
7 2 1 8 6 4 1 2 9

ŽALUZIE 

LÁTKOVÉ ROLETY

OCHRANNÉ SÍTĚ

FOTOŽALUZIE

Nejoblíbenější TAXI služba v Chodově

mmáámmee  ii  ddrruuhhéé  tteell..  čč..  777733  330000  330088
Pro velký zájem 

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

     So: 8-11h  
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PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE 
NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH

PO–PÁ 8.00–13.00  14.00–17.00
Na Cechu 110, Mírová u Karlových Varů

tel.  777 590 686
email: libor.bracek@seznam.cz

PŮJČ 
SI MĚ

p
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1
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4

Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s
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I&N ATOR s.r.o.
evidovaná v seznamu 

u KDP ČR
 IČO: 01484028



žaluzie
SÍTĚ PROTI HMYZU

horizontální - vertikální žaluzie
Látkové roletky

Pavel DOLEŽEL |tel. 602 160 734

Pondělí - pátek 9.00-15.00 hod.

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

34

Seznámení

Tel. 721 349 752

Hledám ženu, která má
 ráda beatovou hudbu.
Tělesná vada ani ZTP 

nevadí.
Je mi 66 let, 

jsem z Chodova

Placená inzerce



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   9.00-12.00

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
 BRAMBORY A CIBULE RANÉ Z LITOMĚŘICKA

OKURKY NAKLÁDAČKY, MERUŇKY, BROSKVE,
   ŠVESTKY, KVĚTÁK, PAPRIKY, RAJČATA A JINÉ

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách, 

Green Shell - typu Arakauna 
a Dark Shell-typu Maranska 

Stáří 16 – 20 týdnů | Cena  185 -229 Kč/ks 
Prodej se uskuteční: 

3. 8. ve 14.40 h3. 8. ve 14.40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna

P R O D E J  S L E P I Č E KP R O D E J  S L E P I Č E K

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

Případné bližší informace  Po-Pá  9-16 h: 
601 576 270, 728 605 840

ZDE
JE MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT

ceník s rozměry inzerce na www.kasschodov.cz

tel. 352 352 422, 721 657 791

 zpravodaj@kasschodov.cz
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www.dluhovaporadna.cz
http://archiv.kasschodov.cz/stranka/14-zpravodaj
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ZŠ a MŠ v Božičanech je malotřídní škola se dvěma třídami
a jednotřídní školka. Má několik předností oproti větším školám. 

Protože se jedná o spojené zařízení mateřské školy a základní školy 
s 1. stupněm, tak jsme schopni poskytnout vzdělávání 

a péči dítěti od tří let jeho věku až do jedenácti let jeho věku. 
Od nástupu do MŠ až do 5. ročníku je to 8 let. 

Těchto 8 let se může dítě pohybovat ve známém prostředí, 
se známými učitelkami a učiteli a vybudovat si vztah 

nejen se svými vrstevníky, ale i s dětmi staršími i mladšími.
Na dlouhých 8 let je o Vaše dítě postaráno.

 » vzdělávání a výchova dětí dle našeho ŠVP «
Nauč se chodit, než se rozběhneš

» individuální přístup díky nižšímu počtu žáků ve třídě «
» škola rodinného typu «

» starší žáci pomáhají mladším a mladší se mohou učit od starších «
» školní družina, pobyt v přírodě «

» školní jídelna v budově «
» moderní vyučovací metody (interaktivní tabule, 

  notebook pro každého žáka) «
» výuka angličtiny od 1. ročníku «

Základní a mateřská škola Božičany

Základní škola a mateřská škola Božičany
Božičany 76, 362 26  Božičany
tel.: 736 629 544, 730 150 109

zsamsbozicany@seznam.cz, reditel@zsamsbozicany.cz
www.zsamsbozicany.cz

     

Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld,           ředitel školy
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     Petr Kácha & Vítězslav Vondrys 
     antsatel-kv 
 
 
 
       Anténní a satelitní technika 
       EZS Jablotron , Elektro 
       
       Tel.:604 200 386           info@antsatel-kv.cz 
                            www.antsatel-kv.cz  

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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REVIZE 
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

tel. 602 245 878
e-mail: romanlejsek@seznam.cz

kontroly a revize plynových zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.
bytové domy, jednotlivé byty, 

revize po odpojení plynoměru pro zpětnou montáž,
plynové kotelny I, II, III. kategorie, 

měření plynových kotlů dle TPG 704 01 čl.8.3.2

http://antsatel-kv.cz/
www.othermsokolov.cz
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