
Zpravodaj města
CHODOVA  09 Z
á
ří

20
22

10. 9.   Zahrádkářská výstava 
11. 9.   Chodovský bikemaraton
21. 9.   Vernisáž výstavy Tiché světy



K věci

Vážení Chodováci, milí sousedé,
v tomto měsíci proběhnou komunální 

volby a vy si budete moci vybrat své zá-
stupce v městském zastupitelstvu na dal-
ší čtyři roky. Nové zastupitelstvo pak také 
zvolí nové vedení města.

Chtěli bychom proto na tomto místě po-
děkovat všem kolegům ze zastupitelstva za 
práci, kterou v uplynulém volebním období 
odvedli. Spravovat a rozvíjet naše město je 
opravdu týmová práce, a jsme proto rádi, 
že jsme jako zastupitelé táhli za jeden pro-
vaz a vždy jsme našli společnou řeč. Děku-
jeme svým kolegům o to více, že uplynulé 
čtyři roky nebyly jednoduché. Pandemie, 
nedostatek stavebního materiálu i neustá-
lé zdražování doléhají na fungování města 
stejně jako na fungování našich domác-
ností. 

Chtěli bychom také poděkovat všem za-
městnancům města. Úředníkům na radnici, 
kteří jsou perfektně fungujícím týmem. Bez 
nich by žádný z projektů uplynulých let ne-
bylo možné uskutečnit. Ale také pečovatel-
kám, hasičům, strážníkům, zaměstnancům 
městských organizací a vůbec všem, kdo se 
podílí na tom, aby Chodov fungoval a stále 
se posouval vpřed.

A na závěr bychom chtěli poděkovat 
vám všem za to, že jste nám před čtyřmi 
roky dali svou důvěru a svěřili nám péči 
o náš společný domov. Děkujeme za vaše 
neustálé podněty, doporučení, zprávy, ná-
vštěvy na radnici a za každé setkání. To vše 
nám pomáhalo a díky vám jsme snad do-
kázali z Chodova udělat místo, kde se nám 
všem bude dobře žít. 

Děkujeme.
 Patrik Pizinger, starosta
� Luděk�Soukup, místostarosta

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.

Škola v Husově ulici dostane 
biosolární střechu

Realizaci projektu „Biosolární střecha na Zá-
kladní škole Chodov, HUSOVA 788, okres Soko-
lov, příspěvková organizace“ dala zelenou studie 
proveditelnosti, kterou během července předala 
pověřená projektová kancelář městu Chodov. 
Rekonstrukce střechy spojená s montáží zelené 
střechy osazené solárními panely by mohla být 
spuštěna již příští rok a bude pilotním projektem 
tohoto typu vycházejícím z dokumentu Smart 
Chodov 2030.   

Příprava tohoto strategického projektu je pod-
pořena prostřednictvím dotačního programu 
„Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery 
Karlovarského kraje“, projekt Smart Akcelerátor 
2.0, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/
18_055/0013938  (red)
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Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Chodova

Volební okrsky č. 1 a 2 - volební místnost na 
adrese: ZASEDACÍ MÍSTNOST - Městský úřad 
Chodov, Komenského čp. 1077, tel.: 352 352 316

Volební okrsek č. 1 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODO-
VĚ - HORNÍ, HRNČÍŘSKÁ, KRÁTKÁ, NÁDRAŽNÍ, 
U PORCELÁNKY (170, 230, 849 - 864, 867 – 871, 
936, 1171), VANČUROVA, VINTÍŘOVSKÁ a č. ev. 11E.

Volební okrsek č. 2 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHO-
DOVĚ - ČS. ODBOJÁŘŮ, DVOŘÁKOVA, U POR-
CELÁNKY (169, 266, 1012), ŠTĚŘÍKOVA LOUKA  
a ZÁPADNÍ.

Volební okrsky č. 3 a 4 - volební místnost na 
adrese: OBŘADNÍ SÍŇ - Městský úřad Chodov, Ko-
menského čp. 1077, tel.: 352 352 245

Volební okrsek č. 3 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHO-
DOVĚ - BEZRUČOVA, DUKELSKÝCH HRDINŮ, 
HAVLÍČKOVA, KARLOVARSKÁ, KOMENSKÉHO, 
NEJDECKÁ, ROOSEVELTOVA, STAROMĚSTSKÁ  
a TYRŠOVA.

Volební okrsek č. 4 - volební místnost na ad-
rese: pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - LESNÍ, LUČNÍ, 
NERUDOVA, ŠKOLNÍ a TOVÁRNÍ.

Volební okrsky č. 5 a 6: volební místnost na 
adrese: Kulturní a společenské středisko Chodov, 
náměstí ČSM čp. 1022, tel.: 702 215 421 – hlavní 
vchod

Volební okrsek č. 5: pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHO-
DOVĚ - 1. MÁJE, HLAVNÍ (616 – 620), KONEČNÁ, 
LIPOVÁ, POLNÍ, PŘÍČNÍ, ŘÍJNOVÁ, VÍTĚZNÁ, ZA-
HRADNÍ a ŽIŽKOVA.

Volební okrsek č. 6: pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ -  
ČAPKOVA, HUSOVA (86, 87, 91, 93, 94, 195, 234, 
596, 788, 981–992, 1111, 1115, 1116, 1124, 1127, 1145, 
1174), JIRÁSKOVA (781–784), NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA 
(759–766), PODĚBRADOVA (76, 79, 231, 238, 289, 
311, 359, 363, 409, 472, 484, 490, 789, 1044, 1045, 
1086, 1091, 1114, 1118, 1122, 1137, 1216) a č. ev. 61E.

Volební okrsky č. 7, 8, 9 a 10: volební míst-
nost na adrese: Kulturní a společenské středisko 
Chodov, náměstí ČSM čp. 1022, tel.: 352 352 423 
– boční vchody

Starosta města Chodova podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e:

1. Volby do Zastupitelstva města Chodova se uskuteční v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

V Chodově jsou volební okrsky a jejich sídla vymezeny takto:

Volební okrsek č. 7: pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHO-
DOVĚ - BOŽENY NĚMCOVÉ, BUDOVATELŮ, ČSA, 
NÁMĚSTÍ ČSM, OBRÁNCŮ MÍRU, OSADNÍ, ŽE-
LEZNÝ DVŮR  a POD ŽELEZNÝM DVOREM.

Volební okrsek č. 8: pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHO-
DOVĚ - HUSOVA (146, 739–750), JIRÁSKOVA (773 
–780),  NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA (751 - 758) a PODĚ-
BRADOVA (701–704) a č. ev. 12E a 15E.

Volební okrsek č. 9: pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODO-
VĚ - HLAVNÍ (650–659) a U KOUPALIŠTĚ.

Volební okrsek č. 10: pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODO-
VĚ - PALACKÉHO, REVOLUČNÍ a SMETANOVA.

Volební okrsek č. 11: volební místnost na ad-
rese: Restaurant „JOKY“, Stará Chodovská čp. 111, 
tel.: 725 714 658, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - STA-
RÁ CHODOVSKÁ a č. ev. 1E a 14E.

2. Volební místnosti mají bezbariérový přístup.
3. Hlasovat do Zastupitelstva města Chodova 

může volič (tj. občan, který je v den voleb přihlá-
šen v Chodově k trvalému pobytu), který prokáže 
svoji totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem, popř. prokáže státní občanství jiného státu 
(průkazem o povolení k pobytu), jehož občané 
zapsaní na základě vlastní žádosti do dodatku stá-
lého seznamu voličů jsou oprávněni volit na úze-
mí ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanove-
nými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4 Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební 
komise.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat 
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích líst-
ků, jinak mu okrsková volební komise hlasování 
neumožní.  Patrik Pizinger, v. r., starosta

Hlasování do přenosné 
volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů městský úřad a ve dnech 
voleb přímo okrskovou volební komisi (dále jen 
„OVK“) o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu volební-
ho okrsku, pro který byla OVK zřízena. V takovém 
případě OVK vyšle k voliči své dva členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední obálkou a hlasova-
cími lístky. Při hlasování postupují členové OVK tak, 
aby byla zachována tajnost hlasování. 

Z uvedeného vyplývá, že není možné požádat 
OVK o to, aby voliče, který spadá do jejího vo-
lebního okrsku, navštívila na území jiného voleb-
ního okrsku, kde je volič například na návštěvě.  
� Hana�Zapfová, vedoucí odboru školství, 

kultury a vnitřních věcí

Aktualní dění
v Chodově sledujte na 
www.mestochodov.cz

Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Jako každé 
prázdniny i ty le-
tošní věnoval Cho-
dov investicím  
do svých základ-
ních a mateřských 
škol a jejich opra-
vám. Jaké další plá-
ny má město s nad-
cházejícím novým 

školním rokem v oblasti školství? 
Oblast vzdělávání dětí a jejich příprava 

pro budoucí život jsou jedněmi z nejdůle-
žitějších úkolů nás všech. Je to uvědomění 
si skutečnosti, že jedině kvalitní a dostupné 
vzdělávání dá našim dětem možnost zís-
kat dobře placené zaměstnání a uplatnit se 
správně ve společnosti. Město Chodov ten-
to závazek již dávno přijalo za svůj a dlou-
hodobě se snaží v úzké spolupráci s ře-
diteli vytvářet příjemné prostředí, vhodné 
pro kvalitní výuku. Postupně prošly vnější 
rekonstrukcí, opravou fasád a výměnou 
oken všechny školské areály. Větší pozor-
nost se věnuje úpravě zahrad mateřských 
a základních škol. Současně s venkovními 
rekonstrukcemi probíhá postupná výměna 
vnitřních rozvodů elektřiny, datových ka-
belů, kanalizace, vody a tepla. Doba bě-
hem pandemie covidu-19 jasně ukázala, že 
naše školství je nedostatečně digitálně při-
praveno na výuku v online prostředí, proto 
je potřeba tento deficit odstranit a umožnit 
tak pedagogům a žákům učit se moderně.

 Kromě péče o svěřené školské areály se 
vedení škol dlouhodobě snaží zajistit ge-
nerační obměnu pedagogického sboru. 
Bohužel nejen Chodov, ale i ostatní města 
Karlovarského kraje naráží na nedostatek 
učitelů, lékařů a dalších absolventů vyso-
kých škol. Možná bude nutné se zaměřit 
nejen na absolventy, ale snažit se získat  
a podpořit pro práci s dětmi i další zájem-
ce, kteří si budou ochotní potřebné vzdě-
lání při práci dodělat. 

Další snahou města je ještě více propojit 
všechny stupně vzdělávání, tak abychom 
plnohodnotně využili existující střední ško-
lu v Chodově. Zde je potřeba navázat užší 

spolupráci mezi školami a zaměstnavateli  
v našem městě a z této diskuze vyplyne, 
jak máme naše děti ještě lépe připravovat 
pro budoucí zaměstnání. 

V neposlední řadě bychom neměli za-
pomínat na lidi, kteří se chtějí vzdělávat 
i v produktivním a seniorském věku. My-
šlenkou tzv. univerzity třetího věku se již 
velmi dlouho zabývá městská knihovna  
a základní umělecká škola. Po přestěhová-
ní knihovny do nového působiště v lokalitě 
za poliklinikou se tyto myšlenky jistě v plné 
míře rozvinou. 

Nejen těmito zmíněnými otázkami se 
zaobírá nově připravovaná Koncepce 
vzdělávání Chodov 2030 +, která je úzce 
provázaná se Strategickým plánem rozvoje 
města. Koncepce tak vychází z dobré prá-
ce našich škol a volnočasových organizací, 
které se dlouhá léta poctivě věnují práci  
s chodovskými dětmi a mládeží, a já osob-
ně bych chtěl všem těmto lidem za jejich 
snahu upřímně poděkovat. Nikdo z nás by 
neměl usnout na vavřínech, proto v druhé 
části koncepce jsou návrhy pro zlepšení do 
budoucna. (mák)
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Kulturní servis

Pouť zpestřila přehlídka 
historických vozidel

Chodov má za sebou další ročník tradiční Vavři-
necké pouti, která v polovině srpna přinesla do 
města víkend plný hudby, zábavy, dobrého jídla 
a pití. Pořadatelé letos program doplnili o jednu 
novinku, a to nedělní setkání historických vozidel.

Pouť zahájila v sobotu mše svatá  v kostele sv. 
Vavřince,  zhruba ve stejný čas už prodejci nabízeli 
své zboží  a kolotoče vozily první děti. 

Techniku a vybavení předvedly před hasičskou 
zbrojnicí složky IZS a zájemci, především z řad 
nejmenších návštěvníků, si vyzkoušeli například 
ruční džberovou stříkačku nebo stříkání vody  
z proudnice.

Odpolední hudební blok odstartovala de-
chovka Březovská desítka a zhruba ve dvouho-
dinových intervalech se pak postupně vystřídaly 
skupiny Jazz Cakes a Jazzbooster. Chodovskému 
publiku  se také ve dvacetiminutovém vystoupení 
představil zpěvák Libor Schlenz.

Hlavní hudební hvězdou pak byla formace  
Balage band s kytaristou Michalem Pavlíčkem. So-
botní den zakončil mohutný ohňostroj. 

Fotografie z akce naleznete v tomto zpravodaji 
na straně 8 a 9 nebo na facebooku města Chodo-
va.  (mák)

Správa železnic uzavřela smlouvu na novo-
stavbu výpravní budovy ve stanici Chodov na 
Karlovarsku. Stavební práce provede za cenu 
34,5 milionu korun společnost STRABAG Rail. 
Nová budova bude umístěna nedaleko vstupu 
do podchodu, vybudovaného v rámci moder-
nizace nástupišť. Na místě současného nádraží 
vznikne točna a stání pro autobusy. Stavba bude 
navržena ke spolufinancování z Nástroje pro oži-
vení a odolnost (RRF) Evropské unie. Práce měly 
začít v průběhu srpna, jejich dokončení se před-
pokládá v říjnu příštího roku.

Současný objekt ve stanici Chodov je ve špat-
ném stavebně-technickém stavu, provozní nákla-
dy jsou příliš vysoké. Realizací investice se objem 
stavby přizpůsobí skutečným potřebám, součas-
ně se zjednoduší a zpřehlední pohyb cestujících.

Součástí nové jednopodlažní nádražní budo-
vy bude prostorná odbavovací hala s bezbari-
érovým přístupem. Uvnitř se budou nacházet 
pokladny, toalety, osvětlení a informační systém. 
Hlavní vstup se předpokládá od dnešní pěší 
komunikace, další možnost přístupu bude od 
Nádražní ulice. Zároveň dojde k úpravě před-
nádražního prostoru, kde se vybuduje parkovi-
ště P+R včetně stání pro motocykly a stání typu 

K+R u technologického objektu. Před vstup do 
budovy se umístí také stání pro kola včetně dvou 
boxů. V místě dnešního objektu nádraží vznikne 
zastávka náhradní autobusové dopravy a točna 
autobusů.

Stavba naváže na už dokončenou moderni-
zaci nástupišť, na která je přístup podchodem. 
V budoucnu se počítá s jeho prodloužením do 
severní části města, kde se očekává investiční vý-
stavba.

„Jsme velmi rádi, že se tento pomyslný vstup 
do našeho města mění k lepšímu. Přínosem bu-
dou i nová parkovací místa a stání pro kola,“ oko-
mentoval stavbu místostarosta Chodova Luděk 
Soukup. �(TZ�SŽ)

Začíná stavba nové nádražní budovy

Vizualizace nové nádražní budovy. Novou zahrádkářskou kolonii připravuje Cho-
dov. Vzniknout má na volném prostranství za ulicí 
Vančurova.

V první etapě chce město nabídnout k prode-
ji 20 až 25 pozemků na zahrádky. Samotnému 
prodeji ale bude předcházet řada administrativ-
ních  kroků. „Je třeba připravit projektovou doku-
mentaci, geometrický plán a rozvržení jednotli-
vých parcel,“ vyjmenoval některé nezbytné úkony 
starosta Chodova Patrik Pizinger.

Město podle něj přivede na hranici osady 
jednoduchou účelovou komunikaci, elektřinu  
a vodu. O rozvody uvnitř kolonie se pak musí 
postarat sami zahrádkáři.

Radnice preferuje přímý prodej pozemků před 
nájmem. „Je to podle nás ideální řešení, člověk 
pak ví, že mu něco patří, a může například lépe 
plánovat podobu zahrady,“ poznamenal starosta.  

Za kolik přesně se budou zahrádky prodávat, 
zatím není jasné. „Konstrukci ceny a konkrétní 
pravidla prodeje budeme teprve tvořit. Cena se 
ale určitě bude skládat ze znaleckého posudku 
plus náklady na zmíněné sítě,“ doplnil Patrik Pi-
zinger.

V katastru Chodova se v současné době na-
chází zhruba dvě desítky zahrádkářských osad.

Více podrobností a odpovědí na nejčastější 
otázky ohledně nových zahrádek naleznete na 
https://bit.ly/3BDXLvI.  (mák)

 Místo, kde chodovská radnice plánuje vznik nové zahrádkářské kolonie. |Foto:  Martin Polák     

Chodov nabídne lidem zahrádky
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Vavřinecká pouť v Chodově
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v září
Podzim je spojený hlavně se sběrem ovo-

ce, spadané kusy jistě spotřebujeme v kuchyni 
nebo je naložíme. V případě bohaté úrody 
použijeme ovoce do kvasu, který v pěstitelské 
palírně určitě zhodnotíme. Ovoce napade-
né hnilobou nebo chorobami vhazujeme do 
asanační jámy, nezapomeneme ji však zasy-
pat hašeným vápnem. Keře rybízu a angreštu 
hned po sklizni prosvětlíme vystřiháním od-
plozených, starých  letorostů, zatímco hroz-
nové víno necháme nesklizené co nejdéle, 
aby nabralo maximum slunečních paprsků, 
a tím i sladkosti. Po sklizni zkrátíme keřům vr-
cholky letorostů. Jahodníky již neplodí, přesto 
je podle potřeby zaléváme, opatrně okopeme 
a přihnojíme. V první polovině září můžeme 
založit nové záhony jahodníků ze zakořeně-
ných dceřiných sazenic.

Ze zeleniny sklízíme rajčata, papriky, cukety, 
patisony, fazolky, řepu a další druhy, které se 
hned zavařují nebo uskladňují. Neskladujeme 
ovoce a aromatické druhy zeleniny společně, 
aby ovoce nenačichlo. Naši předkové dodr-
žovali základní pravidlo při skladování cibule 
a česneku - cibule patří na půdu, česnek do 
kotelny. Znamená to, že cibuli nevadí mráz 
(vzpomeňte si na Ladovy obrázky zimní cha-
lupy se zavěšenými copany cibule venku pod 
střechou, kde v mrazu sáňkovaly děti). Cibuli 
mráz nevadí, ale musí se celou zimu brát do 
kuchyně postupně, jenom takové množství, 
které hned zpracujeme. Česnek do mrazu 
nemůže, pro uskladnění potřebuje sucho  
a teplotu nad nulou. 

Září je ideální pro výsev  zeleniny pro jarní 
sklizeň - mrkev, petržel, polníček a kopr.  Na 
volné záhony vysejeme zelené hnojení, které 
na jaře zaryjeme, na košťálové zelenině ničí-
me vajíčka a housenky. Pokud máme ještě na 
keřích rajčata a je vlhké počasí, ošetříme je 
postřikem proti plísni bramborové. Brambory 
necháme v zemi co nejdéle, až do celkové-
ho zaschnutí natě, úplně dozrálé lépe snesou 
uskladnění. Pro vlastní sadbu na příští rok vy-
bereme brambory drobnější, zdravé, které po 
vyjmutí ze země necháme na záhoně ležet, 
až začnou trošku působením světla zelenat. 
Potom je suché uložíme do sklepa, v tomto 
stavu lépe vydrží do jara a snadněji vyklíčí. 

Vytrvalé druhy bylinek, např. mátu, orega-
no, šalvěj nebo mrazuvzdorný rozmarýn na 

konci měsíce nasteleme slámou nebo listím. 
Část oddělíme a přesadíme do květináčů, které 
zatím necháme na záhoně a zaléváme, před 
prvními mrazy je odneseme domů, kde nám 
takto dobře zakořeněné vydrží celou zimu. 
Ukončíme letnění pokojových rostlin a kvůli 
chladnějším nocím je přestěhujeme dovnitř.  
Můžeme také uklidit sestříhané muškáty, to-
též uděláme i s fuchsiemi, které ukládáme do 
prostoru s teplotou okolo 10 stupňů.

Dělíme trsy trvalek a sázíme cibule tulipá-
nů, talovínů, ladoněk i narcisek. Naši předko-
vé říkávali - když děti přinesou vysvědčení, 
vyndáme cibule ze země, aby oschly, a když 
jdou děti do školy, vracíme je znovu do půdy 
–, dobře se tak tyto termíny zapamatují. V září 
také dostatečně zaléváme jehličnany, rodo-
dendrony a azalky, aby si mohly vytvářet zá-
sobu vody na zimní měsíce, což je vzhledem  
k letošnímu suchému létu zvlášť důležité.  

Pranostika:
• Jaké počasí o svatém Jiljím, takové 

bývá celý podzim.
• Bouřky v září, na jaře hodně sněhu.
• Po svatém Matouši čepici na uši.
 zahrádkáři�Chodov

Pohybové hry 1 (od 4 let; forma zábavných soutěží a her)
Atletika 1 (předškoláci + 1. třída; forma soutěží, her, běhy, hody, skoky)
Atletika 2 (1.-3. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)
Atletika 3 (4.-6. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj, atletické disciplíny)
Atletika 4 (od 7. třídy; atletická příprava + závody)
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 – žákyně
Volejbal – kadetky + juniorky
Karate Klub Chodov (od 5 let)
Samurai Fight Club (od 5 let; kontaktní karate)
Parkour mladší (od 5 do 10 let), Parkour starší (od 11 let)
Streetball (od 11 let)
Karate Champions Team (od 5 let)
Fotbal 1 - (ročníky 2016 a ml.) 
Fotbal 2 - (ročníky 2014 a 2015)
Fotbal 3 - (ročníky 2012 a 2013)
Fotbal 4 - (ročníky 2010 a 2011) 
Fotbal 5 – (ročníky 2008 a 2009)
Fotbal 6 - (ročníky 2007 a st.)
Florbal - žáci (ročník 2011 a starší)
Florbal - elévové (všichni 2012–2013 a dívky 2011)
Florbal - přípravka (všichni 2014–2015 a dívky 2013)
Florbal – žákyně a dorostenky (ročníky 2007–2010)
Florbal – juniorky a ženy (ročníky 2006 a starší)
Vaření, pečení (od 10 let)
Šachy - (od 5 let)
Stolní tenis – (od 8 let)
Keramika (od 7 let)         
Šikovné ručičky (1.-4. třída; výtvarné a dekorační práce s různým materiálem)
Šikovné ruce (od 5. třídy; výtvarné a dekorační práce s různým materiálem)
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
Anglický jazyk (od 1. třídy)
Anglická konverzace
Dětská jóga (od 1. třídy)
Pilates TEENS (11–15 let), Pilates KIDS (7–10 let)
3D tisk – (od 12 let) - hledáme vedoucí/ho
Logopedické hrátky (5–8 let) -  hledáme vedoucí/ho
Digi foto (od 12 let; základy práce s fotoaparátem, úprava fotografií, výjezdy za focením)
Basketbal (8, 9, 10 let)
Judo mladší (5-10 let), Judo starší (od 11 let)
Rokenrol (od 1. třídy)
Deskové hry (6-15 let)
Rybáři (8–15 let)
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.
Pokud máte chuť vést kroužek, který v nabídce není, kontaktujte nás. 

Nabídka kroužků DDM Bludiště pro školní rok 2022/2023

Zájezd na zámek Peruc
Vážení občané, naše organizace Svaz postiže-

ných civilizačními chorobami v ČR, základní or-
ganizace Chodov pořádá pro naše členy i nečle-
ny zájezd na zámek Peruc dne 12. října 2022. 
Vstupné na zámek je 150 Kč , cestovné 100 Kč.

Zájemci se mohou závazně přihlásit u předse-
dy Jana Nováka na tel. čísle 739 401 446 nebo 
na jeho pracovišti Sběrný dvůr Chodov, U Porce-
lánky 212 do 30. září 2022.

 Moc se těším, váš předseda Jan�Novák

Seniorům z Chodova a okolí
Vážení  senioři, naše organizace Svaz posti-

žených civilizačními chorobami v ČR, základní 
organizace Chodov pořádá pro naše členy be-
sedy, výlety a rekondiční pobyty ve Františkových 
Lázních,  na které přispívá MěÚ Chodov, okresní 
organizace SPCCH  a Ministerstvo zdravotnic-
tví. Proto bychom rádi, abyste rozšířili naše řady  
a stali se našimi členy.

V případě zájmu se můžete informovat na tel. 
čísle našeho předsedy 739 401 446 nebo na ad-
rese SPCCH , U Porcelánky 854, Chodov.

 Těšíme se na vás, předseda  Jan�Novák
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Vzpomínka
Dne 21. srpna 2022 uply-

nuly tři roky od úmrtí naší 
drahé maminky, babičky a 
prababičky

Drahomíry Mertlové.
Vzpomíná Karel a Man-

fred s rodinami

Hroši hledají nové členy
Dětský turistický oddíl Hroši Chodov od září 

přijímá nové členy: děti, které se nebojí dobro-
družství. 

Scházíme se pravidelně každý čtvrtek od 17.00 
do 19.00 v klubovně (domeček Ekocentrum Cho-
dov, zahrádkářská kolonie u „Bahňáku“).

Děti ve věku 5–15 let učíme zajímavé věci nejen 
o přírodě, podnikáme výlety, účastníme se soutě-
ží, pořádáme různé akce a chodíme koledovat 
„Tříkrálovou sbírku“. Přijď se s námi seznámit dne 
1. 9. 2022 nebo pak 8. 9. 2022 od 17.00. Těšíme 
se na tebe. � Hrošice�Jana�a�Lenka

Vzpomínka
Dne 21. 6. 2022, den před 

svými 102. narozeninami, 
nás opustila naše milovaná 
maminka, babička a praba-
bička paní

Bohuslava Karafiátová.
Kdo jste ji znali, vzpomí-

nejte na ni s láskou. Navždy 
zůstane v našich srdcích.

Synové Josef, Milan a dcera Jaroslava s 
rodinami

Dětská skupina Chodov
Od 1. 10. 2022 pro Vás otevíráme Dětskou 

skupinu v centru Chodova ve Staroměstské ulici 
(bývalá lékárna). Naším záměrem je poskytnutí 
nadstandardní péče a individuálního přístupu 
k dětem od 1 do 5 let. Do skupiny lze přijmout 
omezený počet dětí. Proto nás v případě zájmu 
neváhejte kontaktovat pro rezervaci místa. Více 
informací naleznete na webu www.dschodov.cz.

Před oficiálním otevřením prostor pro Vás chys-
táme den otevřených dveří, který bude zveřej-
něn na webu a facebooku. 
� Lucie�Paurová, ředitelka dětské skupiny

Zastupitelé projednají 
rozpočtové změny

Rozpočtové změny či majetkoprávní záležitosti 
projednají na svém dalším jednání chodovští za-
stupitelé. Zasedání se koná v zasedací místnosti 
radnice ve čtvrtek 15. září od 16 hodin.

Zastupitelstvo lze sledovat také z pohodlí do-
mova, KASS totiž opět zajistí na městských infor-
mačních kanálech a sítích přímý přenos pomocí 
streamu.

Jednání zastupitelstva města je veřejné a jsou 
na něj srdečně zváni všichni občané města Cho-
dova.  (mák)

Ve třídách základní školy ve Školní ulici neutichl ruch ani v průběhu letních prázdnin. Kromě tradiční údržby tam 
firmy měnily elektrické a datové rozvody.  |Foto: Mgr. Romana Poláková

Školy využily léto k opravám

Nepotřebné věci dostanou 
druhou šanci

Vrátit do služby starší nepotřebné věci a pří-
stroje, které už původní majitelé nechtějí, plánu-
je Chodov. Pomoci k tomu má takzvané re-use 
centrum, tedy místo, kde mohou lidé bezplatně 
odevzdat funkční věci, jež by jinak vyhodili.   

Re-use centrum by mělo zázemí ve sběrném 
dvoře v areálu Chodovských technických služeb. 
K dispozici by byl pracovník, jenž dovezené věci 
převezme, zkontroluje a následně dle potřeby 
opraví. Elektrospotřebiče by pak musely projít 
revizí. Seznam předmětů k převzetí má být k na-
hlédnutí na webových stránkách centra.

„Jedná se o moderní součást cirkulární ekono-
miky, ve větších městech se centra stávají  stan-
dardní záležitostí,“ uvedl starosta Chodova Patrik 
Pizinger.

Plán na zřízení centra je podle něj součástí 
nové koncepce odpadového hospodářství, kde 
město mimo jiné usiluje o snížení produkce 

Maxištafeta opět vynesla 
tisíce korun

Celkem 879 kol, 293 uběhnutých kilometrů  
a 7 595 dárcovských korun. To jsou konečná čísla 
22. ročníku tradiční Chodovské maxištafety, která 
se uskutečnila v druhé polovině června.

Letošní štafeta, kdy běžci krouží po atletickém 
oválu bez přerušení rovných čtyřiadvacet hodin, 
se tentokrát běžela za extrémního vedra, a tak 
pořadatelé uvítali každou běžeckou pomoc.

„Do letošního ročníku se také zapojily různé 
místní spolky a sportovní oddíly, za což jsme 
velmi rádi. Mezi účastníky tak nechyběli napří-
klad basketbalisté, šachisté a fotbalisté TJ Spartak 
Chodov, volejbalový klub BVC Chodov, karatisté 
Samurai fight club či spolek vodáků TVS Kame-
ňák. Celkem se zúčastnilo 147 běžců a všem patří 
velké díky za podporu,“ uvedl za pořádající klub 
ŠAK Chodov Martin Horváth.

„Do štafety se aktivně zapojil i nestor chodov-
ské atletiky pan Josef Kopecký. Podporou mu byli 
vnuk Lukáš Kopecký, organizátor štafety, a pra- 
vnoučata Kateřina, Jakub a Lukáš mladší, sami 
aktivní účastníci s nemalým počtem uběhnutých 
kol,“ doplnil Martin Horváth.

K nejaktivnějším běžcům patřila Lenka Kůso-
vá s 26 uběhnutými kilometry a Martin Horváth  
s 25 kilometry.

„Velkou měrou do štafety přispěl i starosta měs-
ta pan Patrik Pizinger, který naběhal 22 kilomet-
rů,“ připomněl Horváth.

Akce i letos měla charitativní účel a na dobro-
volných příspěvcích se podařilo vybrat 7 595 Kč. 
„Tento příspěvek se pořadatelé rozhodli věnovat 
Dennímu centru Mateřídouška, o. p. s. Pořadate-
lé děkují všem aktivním účastníkům, sponzorům 
a městu Chodov za podporu při pořádání akce,“ 
uzavřel Martin Horváth.  (red)

odpadů.
Chodov by chtěl ještě v letošním roce připravit 

projektovou dokumentaci, která upřesní celkové 
náklady.

Příští rok by pak požádal o dotaci a v případě 
úspěchu by záměr rovnou uskutečnil.  (mák)
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Mateřská škola Chodov

Policie České republiky

Zásah chodovských hasičů u dopravní nehody se zraněním u DDM Bludiště.  Foto: SDH Chodov

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO
V červnu zasahovali chodovští hasiči celkem 

28x. 7 osob bylo zraněno a 5 osob bylo zachrá-
něno, 1 osoba zemřela (zásah s AED, Husova uli-
ce), mimo katastr se vyjelo 8x, mimo zásahovou 
činnost jednotka pomáhala 3x (Branný den ŠaK, 
Den dětí D. Nivy, čištění propustku Bílá voda). 9x 
šlo o požáry. Lesní hrabanka v Dalovicích, Lesní 
ulice Chodov, Liščí vrch u Božičan, Stříbrná – vrch 
Bukovec, potrubní izolace včetně trávy Vřesová, 
dva nakladače v Mírové (škoda 5 mil.), kontejner 
včetně porostu Stará Chodovská, vybavení WC 
v hotelu Nautilus, osobní automobil v Revoluční 
ulici. 5x jednotka zasahovala u dopravních ne-
hod. Vřesová - osobní vozidlo a motocykl, se 
zraněním motorkáře, Vřesová - nehoda osobní-
ho vozu do zdi - 1 zranění, křižovatka u DDM - 
nehoda osobního vozu a motocyklu - 2 zranění 
posádky motocyklu, U Koupaliště - proražená 
olejová vana osobního vozidla - bez zranění, 
D6 - Karlovy Vary-Dvory - nehoda nákladního 
vozidla a tří osobních vozidel - 3 osoby zraněny.

Ostatní zásahy měly technický charakter. 2x 
nouzové otevření bytu - ulice ČSO - 1 zranění, 
Husova ulice - 1 zranění, 2x likvidace obtížného 

Kradl v kanceláři autoservisu
Policisté z obvodního oddělení Chodov 

sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 
sedmatřicetiletému muži ze Sokolovska.

Ten měl ve druhé polovině července le-
tošního roku v pozdních nočních hodinách 
vniknout na pozemek jednoho autoservisu 
na Sokolovsku. Následně měl několika kopy 
poničit vstupní dveře do stavební buňky, kte-
rá slouží jako kancelář. Poté měl začít buňku 
prohledávat.

Po chvíli měl vzít kanystr s několika litry 
převodového oleje a ten vylít na koberec. 
Nakonec měl ještě odcizit plechovou kasičku  
s finančními prostředky, mobilní telefon, růz-
né kabely či dětskou stavebnici, kterou v buň-
ce taktéž našel.

S odcizenými věcmi následně z místa ute-
kl. Tímto svým jednáním měl majiteli způsobit 
škodu přibližně 20 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí sedmatři-
cetiletému muži, který již byl v minulosti za 
krádeže pravomocně odsouzen, trest odnětí 
svobody až na tři roky.
� nprap.�Jakub�Kopřiva, mluvčí PČR

Prázdninové investiční akce 
O letošních letních prázdninách bylo pro děti 

v provozu pracoviště MŠ Školní. Ostatní mate-
řinky byly  až do 19. 8. 2022 uzavřené. Práce le-
tos probíhaly zejména na pracovištích Zahradní 
a Nerudova. V MŠ Zahradní se pokračovalo v re-
konstrukci přípravných kuchyněk u tříd Berušky, 
Sluníčko a Ptáčci, byly vyměněny kryty topení ve 
třídách Berušky a Sluníčko, bylo vybudováno dal-
ší pískoviště na školní zahradě a začalo se s in-
stalací nového elektronického zabezpečovacího 
systému, který posílí ochranu celého objektu.

O prázdninách byla v odpoledních hodinách 
také stále veřejnosti k dispozici školní zahrada. 
V MŠ Nerudova byly opraveny praskliny v ložni-
ci dětí, v umývárně a částečně v šatně dětí, byla 
vyměněna část potrubí se studenou vodou a po-
klopy na vstupech do topného kanálu.

V MŠ Školní byly během prázdninového pro-
vozu opraveny oba domečky-altánky na školní 
zahradě a byly dokončeny práce na projektu cel-
kové rekonstrukce školní zahrady na tomto pra-
covišti, který by se měl realizovat v následujícím 
roce.

V MŠ U Koupaliště jsme začali pracovat na 
aktualizaci projektu rekonstrukce hospodářské 
budovy, na kterou bychom chtěli žádat o dotaci. 

1. září ale budou všechny třídy již připravené na 
příchod našich malých kamarádů.
Nový školní rok volá

1. září bylo tradičně nachystáno všech 16 tříd. 
Sešli se v nich předškoláčci ve věku od 3 do 7 let. 
Letošní tým, který se bude o děti přihlášené 
k docházce starat, tvoří 34 učitelek, 11 asistentek 
pedagoga, 13 provozních pracovníků, 10 zaměst-
nankyň školní jídelny a 1 administrativní pracov-
nice. V současné době je zapsáno k docházce do 
MŠ Chodov 358 dětí, z toho je 18 dětí se speciál-
ními vzdělávacími potřebami, 326 dětí je z Cho-
dova, 32 dětí je mimochodovských.

Také letos budeme poskytovat podporu dětem 
s odlišným mateřským jazykem a dětem cizinců, 
nově budeme integrovat zatím 4 děti z Ukraji-
ny. Kapacita pracovišť ale stále ještě není zcela 
naplněna.

Pro děti máme připravené aktualizované škol-
ní vzdělávací programy a nejrůznější tematické 
i nadstandardní aktivity. Moc se na všechny děti 
těšíme a přejeme, aby do nového školního roku 
vykročily tou správnou nohou.
Pozvánka na výstavu 

MŠ Chodov Vás zve na výstavu „Mateřinka 
včera a dnes“, pořádanou k 20. výročí vzniku or-
ganizace. Výstava se uskuteční od 13. 9. do 29. 9. 
2022 v galerii DDM Bludiště v Chodově. Všichni 
jste srdečně zváni.
� Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

ZŠ Husova ulice

Hledáme
Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace -  AJ, 

M, F, D, Z, Tv a Hv) - plný úvazek (dle zákona  
č. 563/2004 Sb).

Informace podá na tel. 352  352 390 vedení školy.                                                                                                                           
Další informace o životě na naší škole najdete na 
stránkách www.zs3chodov.cz 
� Mgr.�Lenka�Hrušková

ZŠ J. A. Komenského

Nabídka volných pracovních míst
Od nového školního roku přijmeme na plný 

úvazek učitele/učitelku s kvalifikací na 2. stupeň 
školy s aprobací český jazyk. Informace na tele-
fonu 352 352 190 nebo 602 255 746.
����������������������Mgr.�Iva�Šípová, ředitelka školy

Program pozitivního rodičovství
Taky se vám stává, že si občas nevíte rady se 

svým dítětem? Vzteká se v obchodě, nemůžete 
najít společnou řeč? Tak právě pro vás by mohl 
být dobrým pomocníkem Program pozitivního 
rodičovství TRIPLE P, který se na konci září otevírá 
v Chodově.

Program učí rodiče dovednosti potřebné ke 
zvládání nevhodného chování dětí a předcházení 
problémům při jejich výchově. Program je určený 
pro rodiče dětí ve věku od 6 do 12 let a skládá 
se z 5 skupinových setkání. Během skupinových 
setkání je zajištěno hlídání dětí a pro rodiče je 
program zdarma, včetně drobného občerstvení. 
Pokud vás zajímají další informace, podívejte se 
na www.valika.cz/triplep nebo zavolejte na 739 
274 644.
�Mgr.�Petr�Najman,�ředitel, Centrum pro dítě 

a rodinu Valika, z. s.
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Střípky z policejních svodek
SOS pointy na Bílé vodě za sebou mají již 

druhou sezónu v ostrém provozu a v té první 
se celé léto neslo spíše ve znamení planě spuš-
těných poplachů zvědavci, kteří zkoušeli sundat 
z držáků záchranných bodů házecí lano nebo 
záchranný plovák.

Ta letošní sezóna má za sebou již první spuš-
tění záchranného bodu návštěvníkem pláže, 
který si způsobil krvácivé poranění a potřeboval 
na dálku prostřednictvím dozorčí služby měst-
ské policie zpřístupnit lékárničku. Také máme 
zadrženého i prvního vandala, který se snažil 
SOS point v podnapilém stavu poškodit.

Žijeme ve světě lidí, a zatímco jedni dovedou 
ocenit, co jiní lidé tvoří pro jiné, jsou tací, co 
nikdy neocení nic a nikoho.

Kuriózní oznámení obdržel dozorčí služby 
městské policie uprostřed noci, kdy na tísňovou 
linku 156 volal rozrušený muž, že sedí již dvě 
hodiny na balíku sena uprostřed nějaké louky 
a je již zcela vyčerpán strachem, hladem a žízní. 

Městská policie Chodov

Na dotaz o přesnější lokalizaci své polohy a dů-
vodu k umístění svého posedu na takto trauma-
tizující místo v nočních hodinách muž uvedl, že 
šel pěšky z obce Vřesová směrem na Chodov 
z práce, a protože se do zdejší lokality přistěho-
val, moc se tu nevyzná a cestou nějak zabloudil 
poté, co minul Starou Chodovskou. 

Ocitl se uprostřed noci na nějaké louce a zde 
jej obklíčila divoká prasata, kterých on se obává, 
a proto vylezl na nejvyšší bod místní louky, což 
byl již zmíněný balík sena, a zde očekával spásu 
v podobě svítání.

Do kuropění však bylo stále daleko a divo-
ká prasata prý začalo zajímat, co se to třese na 
balíku sena, a začala balík obcházet v těsných 
kruzích, až zřejmě z únavy v místě rozložila svá 
ležení a nemíní z louky odejít. Započalo tedy 
pátrání strážníků na místních loukách ve smě-
ru na obec Vřesová, kdy za Železným Dvorem, 
pod Bílou vodou, morseovkou blikal obléhaný 
muž světélkem na mobilním telefonu jako osa-
mocený maják ve vlnách kopřiv a jetele vstříc 
přicházející záchraně.

Jestli kdy na té louce nějaká prasata byla, poté 
co hlídka strážníků dvakrát zapadla do nějakého 
močálu a asi osmkrát se spálila o zdejší kopřivy, 
vyslala do jasné noci tolik peprných slov, že by 
i to nejstatečnější prase pochopilo, že nebude 
moudré na louce setrvávat i po příchodu do-
škrábaných, popálených, ale ozbrojených roz-
zuřenců, a takticky louku opustila.
První cesta do školy

Milí rodiče, Váš malý školák již poprvé vykro-
čil na cestu do školy. Poprvé, podruhé s Vámi, 
ale pak již dříve nebo později sám. Pomozte 
svému dítěti, aby tento krok v životě zvládlo bez 
zbytečných problémů ve stávajících záludnos-
tech silničního provozu. Vysvětlete dítěti hlavní 
zásady bezpečného chování v blízkosti silniční 
komunikace a využijte každé vhodné příležitosti  
(procházka, nákup) k praktickému nácviku těch-
to zásad v silničním provozu. 

S dítětem projděte celou cestu do školy  
a vysvětlete mu, kudy má jít, kde má přecházet  
a kde jsou nebezpečná místa.

I na Vás totiž záleží, aby následná samostatná 
cesta dítěte do školy nebyla jeho cestou posled-
ní.
Hledáme kolegu

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

 Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

Požár nakladače v Mírové.  Foto: SDH Chodov

Společný snímek z výcviku řidičů - Sachsenring.  Foto: SDH Chodov

hmyzu - U Koupaliště, Stará Chodovská, 2x od-
stranění stromů v elektrických drátech - Karlovar-
ská, Bezručova ulice, záchrana koně z močálu 
ve Staré Chodovské, havárie vody v ulici ČSM, 
únik PHM po technické závadě nákladního vo-
zidla ve Vřesové. V rámci partnerství s kolegy 
hasiči v Oelsnitz jednotka absolvovala čtyřdenní 
náročný výcvik ve výcvikovém středisku Pfaffen-
haim. Hlavní zaměření, kromě dalších odborných 
témat, bylo na požáry ve vnitřních prostorách ve 
speciálním ohňovém kontejneru.

Děkujeme kolegům z Vintířova za pokrytí Cho-
dova v době výcviku jednotky. Děkujeme Miloši 
Bělohlávkovi za zprostředkování a administraci 
celé akce, také děkujeme Antonínu Polákovi za 
odborný překlad. V červnu rovněž proběhly již 
exkurze ve zbrojnici - SPŠ Ostrov a školní družina 
Chodov, také jsme navštívili kolegy při oslavách 
145 let v SDH  Oloví. Na žádost vedení města 
jsme stavěli městské stany v partnerském městě 
Waldssasen. 

V červenci hasiči zasahovali celkem 25x. Při 
těchto událostech bylo 6 osob zraněno, násled-
ně předáno do péče zdravotníkům, 7 osob bylo 
zachráněno, 2x šlo o nepoplachové události, 
práce pro město (odstranění obtížného hmyzu 
na pláži Bílé vody, Rodinný den MěÚ Chodov). 
Mimo katastr jednotka vyjela hned 9x. Bylo likvi-
dováno 5 požárů. Rotava sídliště - byt, Tašovice 
- odpad u rodinného domu, Chranišov - tráva, 
Stará Chodovská - tráva, lesní porost, ulice Vintí-
řovská - pole. 4x šlo o dopravní nehody. Křižo-
vatka u DDM Bludiště - osobní vozidlo a elektro-
kolo - zranění cyklisty, Chodov, ulice U Koupaliště 
- nehoda dvou osobních vozidel s únikem PHM, 
Počerny - nehoda osobního a nákladního vozi-
dla - vyproštění osoby, Vřesová - osobní vozidlo 
mimo komunikaci - bez zranění. 5x byl odstra-

něn obtížný hmyz (U Koupaliště, Jiráskova, ČSA, 
Vřesová, Jenišov - ubytovna). 2x byl nouzově 
otevřen byt – ulice Tyršova (1 zranění), Jiráskova 
(2 osoby zachráněny). Ve spolupráci se ZZS byla 
transportována zraněná osoba do sanity v ulici 
Boženy Němcové. Původně hlášený požár osob-
ního vozidla v Karlovarské ulici byl překlasifiko-
ván na technickou pomoc. 

Úspěšná byla záchranná akce včetně vyhledá-
vání osoby se sebevražedným úmyslem v ulici 
Lesní, osobu se v lese podařilo včas najít a předat 
do péče zdravotníkům. Jednotka spolupracova-
la se ZZS a MP při zranění osoby na Bílé vodě. 
V Hrnčířské ulici byl odstraněn nebezpečně na-
lomený strom. Byla provedena likvidace úniku 
PHM na D6. 

Planý poplach byl zaznamenán při prověření 
požáru v lese poblíž Rájce. Proběhlo také kaž-
doroční opakování odborného školení na první 
pomoc včetně použití AED. Vybraní řidiči ná-
kladních požárních vozidel absolvovali jedno-
denní speciální certifikovaný výcvik zaměřený na 
krizové situace a zvládání smyku na německém 
okruhu Sachsenring. Akce se zúčastnili kolegové 
z Vintířova, Lokte a Horního Slavkova.

V tomto specializačním výcviku budeme po-
kračovat dále. Děkujeme starostovi města Patri-
ku Pizingerovi za odborný překlad a také Miloši 
Bělohlávkovi za zprostředkování výcviku v rámci 
partnerství s kolegy hasiči z Oelsnitz. Děkujeme 
kolegům z HZSP SU, právní nástupce, a. s., za 
pokrytí Chodova v době výcviku řidičů. V rámci 
oslav 130 let jsme navštívili kolegy v SDH Březová 
(SO). 

Velké poděkování patří všem členům naší jed-
notky za náročnou práci i v prázdninových mě-
sících. Další informace včetně bohaté fotogalerie 
naleznete na našem webu či facebooku 

 Za SDH Chodov Ing.�Jiří�Kiss, 
 www.sdhchodov.cz 
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V polovině července se do Chodova ales-
poň symbolicky vrátili čtyři jeho bývalí oby-
vatelé. Poštou totiž z Německa přišly letošní 
kameny zmizelých – stolpersteine –, které 
jsou pokládány u domů, kde do druhé světo-
vé války žili naši sousedé zavraždění během 
holokaustu. 

V letošním roce tyto čtyři kameny připomínají 
dva manželské páry. Městského zvěrolékaře Mo-
řice Kohna s manželkou Albínou a Rudolfa Brum-
lika s manželkou Gertou. V tomto čísle bych vám 
rád představil první z těchto dvou rodin.

Kohnovi patří mezi nejstarší chodovské oběti 
druhé světové války. Mořic (někdy psáno také 
německy Moritz) Kohn se narodil v roce 1867 
v Uherském Brodě a pocházel ze staré židov-
ské rodiny z Prostějova, kde jeho předkové žili 
již na konci 18. století. Jeho mateřským jazykem 
byla čeština (což není pro naše bývalé židovské 
sousedy zcela běžné), jakkoliv mluvil plynně i ně-
mecky a zřejmě ovládal i další jazyk. Stejně na 
tom byla i jeho manželka Albína (*1872), pochá-
zející z jazykově české židovské rodiny z Netína 
u Žďáru nad Sázavou.

O mládí Mořice Kohna toho mnoho nevíme. Je 

možné, že studoval a později i pracoval ve Víd-
ni, která tehdy jako hlavní město monarchie byla 
centrem všeho dění. Možná právě zde potkal Al-
bínu Schulzovou, s níž se roku 1895 oženil. Svat-
ba proběhla v městě Sankt Pölten poblíž Vídně.

Rodina se často stěhovala. Mořic Kohn se stal 
uznávaným zvěrolékařem a často střídal místa 
svého působení. Víme s jistotou, že část svého 
života působil jako městský zvěrolékař v Třebí-
či, Terezíně a Horním Jiřetíně. Právě v posledně 
jmenovaném městě se manželům roku 1899 na-
rodil syn Felix, který byl podle všeho jejich jedi-
ným dítětem. 

Jeho posledním působištěm se stal ve 20. le-
tech Chodov. Manželé Kohnovi zde dostali měst-
ský byt v budově obecních jatek v dnešní Van-
čurově ulici (dodnes stojící areál č. p. 341). Zde 
také Mořic Kohn vykonával svou praxi až do od-
chodu do penze.

Z dnešního pohledu vypadá zvláštně fakt, že 
zvěrolékař bydlel a praktikoval v budově obec-
ních jatek. Musíme si však uvědomit, že povo-
lání tehdejšího městského zvěrolékaře se ovšem 
velmi lišilo od dnešní veterinární péče. Zatím-
co dnes je hlavním úkolem veterináře péče 

o domácí mazlíčky, tak úkolem tehdejšího měst-
ského zvěrolékaře bylo preventivně i operativně 
kontrolovat hygienickou úroveň jatečních provo-
zů, prodejen masa, masných surovin a výrobků 
z masa, mlékáren, prodejen ostatních potravin či 
potravních surovin živočišného původu včetně 
veterinárně hygienického dozoru při prodeji ži-
vočichů nebo živočišných produktů na trhu. Šlo 
tedy spíše o profesi hygienickou a dozorovou.

Mořic Kohn začal v polovině 30. let trpět ne-
mocemi spojenými s vysokým věkem. Měl šedý 
zákal, čím dál hůře viděl a přestával také slyšet. 
Proto se rozhodl práci omezit a obecním úřadem 
mu byla vyměřena penze, kterou mu vyplácelo 
přímo město Chodov. Tehdy začal také častěji by-
dlet u svého syna v Karlových Varech.

V noci z 12. na 13. září vtrhli do bytu manže-
lů Kohnových místní příslušníci henleinovského 
hnutí, poničili vybavení bytu a oběma starým 
manželům vyhrožovali. Mořic Kohn byl pro ně 
nepřítelem číslo jedna nejen pro své židovské vy-
znání, ale také jako člen Československé sociální 
demokracie. Zda k tomu došlo v Chodově, nebo 
v Karlových Varech u syna, to nevíme. Jisté je, že 
hned 14. září odjeli manželé v doprovodu syna 

a jeho ženy jen s nejnutnějšími věcmi do Prahy.  
V Chodově nechali vše. Nábytek, oblečení, ro-
dinné věci i kompletní vybavení domácnosti.

Manželé Kohnovi uvažovali na doporučení 
svého syna i o vystěhování do zahraničí. Nako-
nec se ale kvůli svému vysokému věku rozhodli, 
že v Čechách zůstanou, nechtěli si zvykat na nové 
prostředí a doufali, že v Praze budou v bezpečí. 
Bohužel se to nestalo. Nějakou dobu bydleli i se 
svým synem a jeho manželkou Růženou v Praze 
na Pankráci, ale netrvalo to dlouho. 

Mořic a Albína nastoupili 16. července 1942 
do transportu AAr do Terezína a následně byli 
22. října 1942 odvezeni do Treblinky, kde byli 
hned po příjezdu zavražděni v plynové komoře. 
Mořici Kohnovi bylo v době smrti pětasedmdesát 
let, jeho ženě Albíně o pět let méně. Jejich syn 
Felix válku přežil. Život mu zachránil fakt, že jeho 
manželka nebyla Židovka. Do Terezína byl odve-
zen až v únoru 1945 a dočkal se zde konce války.

Manželé Kohnovi jsou jen dvě z asi stovky cho-
dovských obětí holokaustu. 

Kameny na jejich památku budou položeny  
v listopadu tohoto roku.

 Miloš�Bělohlávek, městský historik

Chodov si připomene další 
zmizelé sousedy

Působiště Kohnových - městská jatka (vpravo) na pohlednici z roku 1910. |Foto na dvoustraně: archiv M. Bělohlávka Mořic Kohn. Albína Kohnová.
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11. 10. 2022
19 hod. KASS CHODOV - kino 

vstupné 390 Kč
předprodej: infocentrum Chodov, KASS Chodov, 

on-line: www.kasschodov.cz
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HLASUJTE PRO NEJLEPŠÍ PROJEKT 
PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2022 
S radostí Vám oznamujeme, že jsme prodloužili termín pro 

hlasování do letošního ročníku participativního rozpočtu, a to do 

15. září 2022! Vaše hlasy rozhodnou, které projekty, jejichž výčet 

uvádíme na dalších stranách, město v příštím roce zrealizuje.

Hlasovat můžete:

PÍSEMNĚ

Anketní lístek pro fyzické hlasování je vytištěn na čtvrté straně 

tohoto dvojlistu věnovaného participativnímu rozpočtu. Vytištěné 

anketní lístky jsou také k dispozici na podatelně Městského úřadu 

Chodov, kde se nachází i sběrný box. V elektronické podobě najdete 

lístky ke stažení na webové platformě PinCity na adrese: 

https://mujchodov.cz/. 

ELEKTRONICKY

Elektronicky může hlasovat občan registrovaný 

a přihlášený na webové platformě https://mujchodov.cz/.

DO 15. ZÁŘÍ 2022

Hlasování naleznete na mujchodov.cz
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1. Osázení svahu nad silnicí pod kostelem 
sukulenty
Autor: Alena Štěpánková
Rozpočet: 50 000 Kč

Popis: Pří příjezdu do města si každý 
projíždějící nebo host vytváří první dojem. 
Město se za posledních 15 let velmi 
změnilo – velmi chválím odvahu měnit věci 
k lepšímu. Náměstí je již reprezentativní, což 
se ale o části na opačné straně silnice říci 
nedá. Bylo by možno zkrášlit svah nad silnicí 
oddělující ji od parkoviště pod kostelem? Svah 
je vystaven slunci po celý den, proto se jeví jako 
nejefektivnější osadit ho netřesky, sukulenty – 
z nich se dají vytvořit překrásné obrazce.   

2. Komunitní ohniště – veřejné ohniště
Autor: Karel Suchý
Rozpočet: 200 000 Kč

Popis: Jsou chvíle, kdy krásné počasí vybízí 
jít si opékat buřta nebo z ohniště vyhrabat 
horkou bramboru a tu ještě za tepla 
posolenou sníst. Spousta obyvatel obce 
Chodov bydlí v panelovém domě. I když jsou 
v obci zahrádkářské osady, nabídka nikdy 
neuspokojila poptávku. To má za následek, že 
v katastru obce, hlavně v jejích okrajových 
částech, vznikají ohniště buď v lese, nebo 
v jeho těsné blízkosti, což může být ve výsledku 
přičina s mnohem závažnějším následkem. 
Komunitní ohniště by mohlo efektivně  

předcházet, takovému nebezpečí, protože to 
občanům dává i jinou možnost, než jít do lesa.

3. Megahoupačka nad městem pro dva
Autor: Alena Štěpánková
Rozpočet: 60 000 Kč

Popis: Chodov nemá rozhlednu, vyhlídku ani 
jiný prvek umožňující nerušeně se posadit 
a relaxovat při pohledu na naše město – vím, 
mnozí se usmějete, ale je, jaké je, a je naše. 
Velká houpačka pro dva může být místem, kdy 
v myšlenkách spočinete vysoko nad vším, na 
chvíli vypnete... Mohla by stát na Smolnickém 
kopci pod silnicí tam, kde byl nejvyšší bod, 
odkud jsme bobovávali z kopce dolů...

4. Zatraktivnění veřejného prostoru 
prostřednictvím rozšířené reality
Autor: Sandra Linhová 
Rozpočet: 500 000 Kč

Popis: Vytvoření příběhu a jeho umístění 
do doby, která je pro lidi zajímavá  (např. 
příběh z doby 2. světové války či těsně 
před ní). Příběh by fungoval jako hra 
v rozšířené realitě. Případně lze využít 
i pravděpodobně levnější verzi – hraní např. 
pomocí stažené aplikace, rozmístěných QR 
kódů. Děj příběhu by se odehrával na území 
města Chodova. Hráči by museli hledat 
jednotlivá stanoviště s úkoly tak, aby příběh 
úspěšně dohráli. Úkoly lze propojit s realitou,

Představujeme Vám projekty zařazené 

do participativního rozpočtu

např. hledání ve starých mapách, 
kronikách, které jsou dostupné on-line, 
či překlad nějakého jednoduchého textu 
v dnes již nepoužívaném písmu apod.

5. Koloběžková dráha – modulární pumptrack
Autor: Jiří Spěváček
Rozpočet: 500 000 Kč

Popis: Modulární koloběžková dráha je 
sportoviště plné zábavy pro všechny! Jezdí se po 
uzavřeném okruhu a rychlost se udržuje pouze 
„pumpováním“ nerovností (boulí a klopených 
zatáček), tedy bez šlapání. Na plastové dráze, 
která je tvarově variabilní (je možné po čase 
měnit její tvar či délku), se vyřádí jak děti 
a teenageři, tak i dospělí. Její výstavba je 
finančně a časově nenáročná – není třeba 
výrazně upravovat terén pod okruhem.
Dráhu je v rámci města možno přesouvat na 
různá místa, což je velkým plusem, který zajistí, 
že tento prvek nebude pro jeho uživatele nikdy 
nudný!

6. Doplnění mobiliáře v parcích
Autor: František Bartoš
Rozpočet: 35 000 Kč

Popis: Městské parky jsou většinou v dobrém 
upraveném stavu a kde ne, plánuje se již 
renovace. Ve většině parků se nějaký mobiliář 
nachází, obvykle jde ale jen o lavice na sezení. 
Navrhuji parky doplnit sestavami lavice + stůl 
tak, aby bylo možné v parku nejen posedět, 
ale i si třeba přinést deskovou hru a zahrát si ji 
venku, uspořádat piknik, položit si knihu a číst 
si... což jsou aktivity, které bez přítomnosti stolů 

jsou dost nepohodlné.
Lokality:parky u ulic Dukelských hrdinů, 
Vančurova, u Spěváčku, lesopark Lesní, park 
u KASS, u pumptracku, kolem Bílé vody, park 
v Revoluční atd.

7. Cyklobox (parkoviště pro kola)
Autor: Radek Bureš
Rozpočet: 500 000 Kč

Popis: Cyklobox je jeden z prvků vedoucích 
k udržitelné městské mobilitě ve městě. 
Automobilová doprava je nejen ve městě 
Chodov dlouhodobě neudržitelná.
Cyklodoprava nabízí jedno z možných řešení 
tohoto problému.
Projekt je umístěn na Bílou vodu, protože 
je turisticky nejnavštěvovanější lokalitou 
na katastrálním území Chodova. Dopravní 
infrastruktura na Bílou vodu je pro cyklisty 
dostupná nejen po silnici, kterou čeká v brzké 
budoucnosti rekonstukce.
„Normální“ stojany pro kola mají tu nevýhodu, 
že pokud u sebe nemáte zámek na kolo, 
musíte ho hlídat. Cyklobox tento problém 
velice elegantně řeší.

8. Herní prvky u vlakového nádraží
Autor: Jiří Szewieczek 
Rozpočet: 500 000 Kč

Popis: Vybudovat malé herní prvky typu 
kolotoč nebo houpačka v parku u vlakového 
nádraží. Místo by se mohlo stát cílem procházky 
s dětmi a bylo by pro ně atraktivnější. 



Dopolední
Kino Malá scéna Chodov vás zve na

ÚTERÝ 6. ZÁŘÍ
10:00 HOD.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
VSTUPNÉ 50 KČ

ÚTERÝ 20. ZÁŘÍ
10:00 HOD.

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
VSTUPNÉ 50 KČ

24 25Zprávy z města Informační servis

ANKETNÍ LÍSTEK

Participativní rozpočet Chodov 2022

V hlasování můžete vybrat jeden nebo dva projekty!

Projekt, pro který hlasujete, označte křížkem, udělíte mu tím dva hlasy. Pokud 

se rozhodnete označit dva projekty, každému udělíte jeden hlas. Pokud budou 

křížkem označeny více než dva projekty, bude hlasovací lístek neplatný!

Hlasovat může pouze občan města Chodov.

Anketní lístek vložte do sběrného boxu, který je umístěn na podatelně 

Městského úřadu v Chodově (Komenského 1077, 357 35 Chodov).

Údaje o hlasujícím jsou povinným údajem (bez vyplnění těchto údajů je 

anketní lístek neplatný):

Jméno a příjmení: .............................................................  Email: .................................................

Bydliště: .........................................................................................................................................................

  1. Osázení svahu nad silnicí pod kostelem sukulenty

 2. Komunitní ohniště – veřejné ohniště

 3. Megahoupačka nad městem pro dva

 4. Zatraktivnění veřejného prostoru prostřednictvím rozšířené reality

 5. Koloběžková dráha – modulární pumptrack

 6. Doplnění mobiliáře v parcích

 7. Cyklobox (parkoviště pro kola)

 8. Herní prvky u vlakového nádraží

 

Více informací o jednotlivých projektech naleznete na mujchodov.cz

VÝZVA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST!

 Český svaz zahrádkářů - chodovská organizace 

spolu s Kulturním střediskem v Chodově

Pořádá

Pokud se chcete pochlubit svými výpěstky, můžete je donést v pátek 9. 9. od 8 do14 h  

do KASSu, kde budou prezentovány v rámci výstavy. 

(možnost i v jiný čas po domluvě na tel. 721 657 791)

ZAHRÁDKÁŘSKÁ

VÝSTAVA

ssoobboottaa  1100..  zzáářříí  
1100  --  1177  hhooddiinn

ssppoolleeččeennsskkýý  ssááll  KKAASSSS  CChhooddoovv  

Ukázky z oboru včelařství, 

prodej medu

prodej sazenic a zahradnických potřeb

prodej krmiv

výstava a prodej kaktusů

a také
k poslechu hraje Vesnická čtyřka 11-12 h,13-17 h neděle 11. 9. 2022

KASS CHODOV, 16.00 h společenský sál
vstupné 100 Kč / předprodej: infocentrum Chodov, KASS Chodov, on-line: www.kasschodov.cz
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Střídavka

Komedie / ČR / Režie: Petr Nikolaev

130 Kč

1. 9. (čt) 17 h

Drama / ČR / 120 min / Režie: Vojtěch Mašek

1. 9. (čt) 20 h

130 Kč

Arvéd

Fantasy / USA / 119 min / CZ / Režie: Taika Waititi

130 Kč

2. 9. (pá) 17 h

Thor: Láska jako hrom 3D

Minamata

140/120  Kč

2. 9. (pá) 20 h

Drama /USA / 115 min / TIT / Režie: Andrew Levitas

Mimoni: Padouch přichází

140/120 Kč

3. 9. (so) 15 h

Animovaný / USA / 95 min / CZ / Režie: Kyle Balda

3. 9. (so) 17 h

Jurský svět: Nadvláda 3D

Sci-fi / USA / 146 min / CZ / Režie: Colin Trevorrow

140 Kč

Drama / ČR / 120 min / Režie: Vojtěch Mašek

3. 9. (so) 20 h

Arvéd

130 Kč

4.-5. 9. (ne-po) 20 h

Horor /USA / 105 min / TIT / Režie: J. M. Thompson

130 Kč

Pozvánka do pekla

Rom. komedie / ČR / 85 min / Režie: R. Sedláček

4. 9. (ne) 17 h

Řekni to psem

130 Kč

Animovaný /USA / 100 min / CZ / Režie: Jared Stern

4. 9. (ne) 15 h

DC Liga supermazlíčků

130/110 Kč

Komedie / ČR / 103 min / Režie: Jiří Havelka

50 Kč

6. 9. (út) 10 h - dopolední kino

Mimořádná událost

Akční / USA / 131 min / CZ / Režie: Joseph Kosinski   

7. 9. (st) 20 h

140 Kč

Top Gun: Maverick

8.9. (čt) 17, 20 h, 9.9. (pá) 20 h, 10.9. (so) 17 h, 

11.-12.9. (ne-po) 20 h 

Jan Žižka*

Historický / ČR / 125 min / Režie: Petr Jákl    140 Kč

After: Pouto

Drama /USA/ 119 min / TIT / Režie: Castille Landon

130 Kč

9. 9. (pá) 17 h

Animovaný /SR, ČR/ 86 min / Režie: Peter Budinský

10. 9. (so) 15 h

Cesta do Tvojzemí

130/110 Kč 

Thor: Láska jako hrom 3D

130 Kč

Fantasy / USA / 119 min / CZ / Režie: Taika Waititi

11. 9. (ne) 17 h

11. 9. (ne) 15 h

Mimoni: Padouch přichází

Animovaný / USA / 95 min / CZ / Režie: Kyle Balda

140/120 Kč

10. 9. (so) 20 h 

Komedie / ČR / Režie: Vojtěch Moravec 

130 Kč

Hádkovi

13. 9. (út) 20 h

Arvéd

130 Kč

Drama / ČR / 120 min / Režie: Vojtěch Mašek

Komedie / ČR / Režie: Petr Nikolaev 

Střídavka

14. 9. (st) 20 h

130 Kč

Historický / ČR / 125 min

Jan Žižka*

15. 9. (čt) 17 h, 17. 9. (so) 20 h, 18. 9. (ne) 17 h 

Režie: Petr Jákl    140 Kč

Minamata

140/120  Kč

6. 9. (út) 20 h

Drama /USA/ 115 min / TIT / Režie: Andrew Levitas

*Jan Žižka - dvě verze filmu: od 17 h verze přístupná od 12 let, od 20 h verze přístupná od 15 let / obě verze jsou s českým dabingem
změna programu vyhrazena

KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádí

9. 9. (pá) 17 h, 23. 9. (pá) 17 h
After: Pouto
Drama�/USA/�119�min.�/�TIT�/�Režie:�Castille�Landon�
Čtvrtý díl romantické ságy začíná přesně tam, kde předešlý díl skončil. V Londýně na svatbě 
Hardinovy matky. S šokujícím odhalením toho, kdo je jeho otec, se Hardin nemůže smířit a začíná 
se propadat do temnoty své duše a do pití. Tessa odjíždí zpět do Ameriky a poté, co ji potká osobní 
tragédie, Hardin přijíždí, aby jí dodal podporu. Je už ale příliš nevyzpytatelný a boj s vlastními 
démony ho pohltil natolik, že situaci jen zhorší a jejich křehký vztah dovede až na samou hranu.

1. 9. (čt) 20 h, 3. 9. (so) 20 h, 13. 9. (út) 20 h      
Arvéd
Drama�/�ČR�/�120�min.�/�Režie:�Vojtěch�Maše
Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten jít až k hranicím samotného pekla. Život a smrt Jiřího Arvéda 
Smíchovského jsou dodnes obestřeny mnoha tajemstvími. Za války jako nacistický konfident zachránil 
před koncentračním táborem Štěpána Plačka. Po válce se jejich role otáčí, Plaček splácí dluh a zařídí, 
že soud za spolupráci s nacisty nepožaduje pro Arvéda smrt, ale odsuzuje jej pouze na doživotí.

25.-26. 9. (ne-po) 20 h
To nic, drahá
Thriller/�USA�/�123�min.�/�TIT�/�Režie:�Olivia�Wilde
Americký psychologický thriller režisérky Olivie Wilde pojednává o Alici, ženě v domác-
nosti z 50. let (Florence Pugh), žijící se svým manželem (Harry Styles) v naoko dokonalém 
vztahu. Záhy se však Alice začne obávat, že jeho okouzlující společnost možná skrývá 
znepokojivá tajemství.

22.-23. 9. (čt-pá) 20 h, 24. 9. (so) 17 h 
Komedie / ČR

8. 9. (čt) 17, 20 h, 9. 9. (pá) 20 h, 10. 9. (so) 17 h,
11.-12. 9. (ne-po) 20 h, 15. 9. (čt) 17 h, 

17. 9. (so) 20 h, 18. 9. (ne) 17 h, 19. 9. (po) 20 h, 
21. 9. (st) 20 h, 22. 9. (čt) 17 h, 27. 9. (út) 20 h



DDM Bludiště Chodov
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KASS Chodov

TV Studio Chodov

6. 9. (út) až 9. 9. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

13. 9. (út) až 16. 9. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

20. 9. (út) až 23. 9. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

27. 9. (út) až 30. 9. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

10. 9. (so) 10-17 h
Zahrádkářská výstava
Pokud se chcete pochlubit svými výpěstky, můžete je do-
nést v pátek 9. 9. od 8 do 14 h (po dohodě na tel. 721657791 
i v jiný čas) do KASSu, kde budou prezentovány v rámci 
výstavy. K poslechu hraje Vesnická čtyřka 11-12 h, 13-17 h
společenský sál

11. 9. (ne) 16 h
Veselá trojka Pavla Kršky
Vstupné 100 Kč.
společenský sál

1. 9. (čt) 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 akce se 
můžete zúčastnit doprovodných soutěží o drobné ceny a 
přihlásit se i do dalších kroužků DDM.
15.00  atletika, šachy, vaření
15.15  pilates
15.30   florbal
15.45  florbal dívky
16.00   Samurai Fight Club
16.15   Karate klub Chodov
16.30  karate champions 
16.45   volejbal
17.00   parkour
17.15   fotbal
17.30  tenis
17.45  judo 
18.00  rytmus
18.10  rokenrol
areál DDM Bludiště

20. 9. (út) 9 h 
Školka cup 2022
DDM Bludiště v Chodově a TJ Spartak Chodov s podpo-
rou města Chodov pořádají turnaj v kopané pro chodovské 
mateřské školy na stadionu TJ Spartak Chodov. Účastnit 
se mohou předškolní třídy všech MŠ v Chodově – hoši i 
dívky. Přijít mohou všichni – budou fandit a bude pro ně 
připravena doprovodná soutěž. Zváni jsou i rodiče dětí, 
kteří mohou své ratolesti povzbuzovat. Hraje se venku na 
travnatém nebo umělém povrchu.
Těšíme se na vaši účast!

25.-26. 9. (ne-po) 20 h

To nic, drahá

Thriller/ USA / 123 min / TIT / Režie: Olivia Wilde 

130 Kč

27. 9. (út) 20 h

140 Kč

Historický / ČR / 125 min / Režie: Petr Jákl    

Jan Žižka*

Bestie

Thriller /USA/93 min/TIT / Režie: Baltasar Kormákur   

28. 9. (st) 20 h 

130 Kč

Jurský svět: Nadvláda 3D

Sci-fi / USA / 146 min / CZ / Režie: Colin Trevorrow

29. 9. (čt) 17 h

140 Kč

Mimoni: Padouch přichází

1. 10. (so) 15 h

Animovaný / USA / 95 min / CZ / Režie: Kyle Balda

140/120 Kč

130 Kč

20. 9. (út) 20 h

Bestie

Thriller /USA/93 min/TIT / Režie: Baltasar Kormákur   

Jan Žižka*

21. 9. (st) 20 h, 22. 9. (čt) 17 h

140 Kč

Historický / ČR / 125 min / Režie: Petr Jákl    

140 Kč

Indián

Komedie / ČR / 94min / Režie: Tomáš Svoboda 

22.-23.9. (čt-pá) 20 h, 24.9. (so) 17 h

23. 9. (pá) 17 h

After: Pouto

Drama /USA/ 119 min / TIT / Režie: Castille Landon

130 Kč

15. 9. (čt) 20 h, 16. 9. (pá) 17 h

Slovo

Drama / ČR / 104 min / Režie: Beata Parkanová 

130 Kč

24. 9. (so) 15 h

Animovaný / USA / 100 min / CZ / Režie: J. Stern

130/110 Kč

DC Liga supermazlíčků

Vstupenka do ráje

Rom. komedie/USA/104 min/ TIT / Režie: Ol Parker  

16. 9. (pá) 20 h, 17. 9. (so) 17 h

140 Kč

29.-30. 9. (čt-pá) 20 h

Buko

140 Kč

Komedie / ČR / 112 min / Režie: Alice Nellis

130 Kč

30. 9. (pá) 17 h

Komedie / ČR / Režie: Petr Nikolaev 

Střídavka

Rom. komedie/ ČR / 85 min / Režie: R. Sedláček

25. 9. (ne) 17 h

Řekni to psem

130 Kč

Animovaný /USA / 95 min / CZ / Režie: A. MacLane

17. 9. (so) 15 h

100 Kč

Rakeťák

V létě ti řeknu, jak se mám

50 Kč 

20. 9. (út) 10 h - dopolední kino

Komedie / ČR / 111min / Režie: Marta Ferencová 

18. 9. (ne) 20 h

Top Gun: Maverick

Akční / USA / 131 min / CZ / Režie: Joseph Kosinski   

140 Kč

Jan Žižka*

19. 9. (po) 20 h

Historický / ČR / 125 min / Režie: Petr Jákl    

140 Kč

24. 9. (so) 20 h

160 Kč

Avatar 3D - obnovená premiéra

Fantasy / USA / 155 min / CZ / Režie: J. Cameron    

130/110 Kč

Princezna rebelka

25. 9. (ne) 15 h

Animovaný /FR / 89 min / CZ / Režie: Julien Fournet

Mimoni: Padouch přichází

18. 9. (ne) 15 h

Animovaný / USA / 95 min / CZ / Režie: Kyle Balda

140/120 Kč

*Jan Žižka - dvě verze filmu: od 17 h verze přístupná od 12 let, od 20 h verze přístupná od 15 let / obě verze jsou s českým dabingem
změna programu vyhrazena

ZUŠ Chodov

1. 9. (čt) 9-12 a 13-16 h
Zahájení školního roku 2022/2023 
a domluva rozvrhu s třídními učiteli
II. kolo zápisu nových žáků 
do všech oborů ZUŠ pro šk. r. 2022/2023
5.-6. 9. (po-út) 15-17 h 
pro hudební, výtvarný a taneční obor
8. 9. (čt) 13-16 h 
pro literárně-dramatický obor

Knihovna Chodov

15. 9. (čt) 18 h   
Jazz v podkroví
V pořadu „Jazzová sklizeň 2021“ zazní ukázky z nových alb, 
která se v minulém roce objevila na trhu díky českým jazzo-
vým muzikantům a zpěvákům, kteří zůstávají věrni swingu. 
V cizině nové CD vydala kapela, která od roku 1935 stále 
patří mezi nejlepší swingové big bandy. Novou desku mají 
i dva neworleanské street bandy a jedno nové pěvecké trio 
ve Francii. Novinkou jsou i nahrávky z prvního amerického 
turné jedné britské tradiční kapely, i když koncert proběhl 
již před padesáti lety. 

http://archiv.kasschodov.cz/tvarchiv


Terka zlatá na Olympiádě dětí 
a mládeže

Ve dnech 26.-30. 6. 2022 se konala v Olo-
mouckém kraji Olympiáda dětí a mládeže, kte-
ré se zúčastnila i Terka Krejčová. Reprezentovala 
Karlovarský kraj v tenise v kategorii starší žáky-
ně. Ze 14 krajů České republiky nastoupily vždy 
2 dívky daného kraje, celkem tedy 28 děvčat 
bojovalo na tenisových kurtech v Prostějově.  
V 1. kole měla Terezka volno jako nasazená hráč-
ka. Ve 2. kole celkem jednoznačně porazila hráč-
ku z Ústeckého kraje 6:2, 6:2. Ve čtvrtfinále nara-
zila na hráčku z Olomouckého kraje a po setech 
6:4, 7:6 již byla v semifinále turnaje. Tam přehrála 
hráčku z Prahy 6:3, 6:0. V samotném finále hrála 
opět s hráčkou z Olomouckého kraje a po setech 
6:2 a 6:4 se mohla radovat ze zlata na Olympiá-
dě. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo, když se 
na závěrečném ceremoniálu stala vlajkonoškou 
Karlovarského kraje.  Martina�Krejčová

Tenis

Červen 2022
4.-5. června -  Krajské kolo Hry Plamen starších 

žáků, Ostrov - po dvoudenním napínavém klání 

Hasičský sport

a celkovém součtu všech disciplín jsme se umístili 
na 2. místě. 

Za postupujícím na MČR jsme zaostali o jedi-
ný bod. Přes zklamání z těsné ztráty patří dětem 
velké poděkování za skvělé výkony a bojovného 
ducha. 

11. června - Krajské kolo v požárním sportu 
dorostu, Mariánské Lázně - v kategorii starších 
dorostenců nás reprezentoval Tomáš Orava, kte-
rý se umístil na pěkném 2. místě. 

V kategorii mladších dorostenek si postup na 
MČR vybojovala Eliška Šimralová.

12. června - Krajské kolo Hry Plamen mladších 
žáků, Hroznětín -  po bezchybném výkonu včet-
ně prvenství ve všech disciplínách se mladším 
žákům podařilo potřetí v řadě obhájit titul mistra 
Karlovarského kraje.

18. června - 3. kolo StimaxCupu, Ústí nad La-
bem - všem našim závodníkům se opět dařilo, 
a tak si Teodor Kaňa, Denis Hynšt, Nikola Balá-
žová, Laura Hofrichterová, Dominika Slavíčková, 
Eliška Šimralová, Filip Belička a Marek Brom vy-
bojovali účast na MČR v běhu na 60 m překážek. 
Červenec 2022

3. července - Mistrovství ČR jednotlivců do-
rostu, Ústí nad Labem - zde nás reprezentovala 
Eliška Šimralová. Se 100m dráhou a dvojbojem se 
teprve seznamuje, 13. místo je tak cennou zkuše-
ností do dalších let.

9.-16. července - Letní soustředění mládeže, 
Vyskeř - letní soustředění se konalo na nám již 
známé základně ve Vyskeři. Pro zpestření jsme 
vyrazili na ferraty, do kina, na únikovou hru  a ne-
chyběla ani lasergame. Navštívili jsme muzeum 
historických vozů a dolomitové jeskyně. 

S dopravou na soustředění nám pomohl CHO-
TES, s. r. o., a také Martin Drechsler ze společnos-
ti MADRE - CAT, s. r. o., kterým tímto děkujeme 
za podporu. 

Velké poděkování patří všem vedoucím kolek-
tivů, kteří vychovávají další hasičskou generaci.

 Ing.�Jiří�Kiss

Fotbal

Přijďte fandit našim fotbalistům
Rád bych pozval  příznivce chodovské kopané 

na domácí mistrovské zápasy našich fotbalistů.  
V září již zasáhnou do bojů všechny kategorie, 
tak se přijďte podívat! 

Přehled zářijových zápasů naleznete v infor-
mačním přehledu v rubrice sport.

Jaroslav�Pinc
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Sport

2. 9. (pá) 17 h
Fotbal starší přípravka
Spartak Chodov - Horní Slavkov
stadion TJ Spartak

3. 9. (so) 10.30 h, 17 h
Fotbal starší žáci, A muži
10.30 starší žáci: Spartak Chodov - Horní Slavkov
17.00 A muži: Spartak Chodov - Nové Sedlo
stadion TJ Spartak

4. 9. (ne) 15 h
Fotbal B muži
Spartak Chodov - Krásno
stadion TJ Spartak

9. 9. (pá) 17 h
Fotbal mladší přípravka
Spartak Chodov - Dolní Rychnov
stadion TJ Spartak

11. 9. (ne)
Chodovský bikemaraton
Závod horských kol. Více info na  www.plamenchodov.cz

14. 9. (st) 7.45 h, sraz ČD Chodov
Vycházka turistů KČT
Bečovské rybníky, 12 km

14. 9. (st) 17 h
Fotbal mladší přípravka
Spartak Chodov - Kraslice/Jindřichovice
stadion TJ Spartak

16. 9. (pá) 17 h
Fotbal starší přípravka
Spartak Chodov - Staré Sedlo
stadion TJ Spartak

17. 9. (so) 10.30 h, 17 h
Fotbal starší žáci, A muži
10.30 st. žáci: Spartak Chodov - Františkovy Lázně
17.00 A muži: Spartak Chodov - Vintířov
stadion TJ Spartak

18. 9. (ne) 15 h
Fotbal B muži
Spartak Chodov - Jindřichovice
stadion TJ Spartak

21. 9. (st) 9 h, sraz ČD Chodov
Vycházka turistů KČT
Pernink - Červená jáma, 15 km

28. 9. (st) 10.30, 15 h
Fotbal starší žáci, mladší žáci
10.30 starší žáci: Spartak Chodov - Svatava
15.00 mladší žáci: Spartak Chodov - Nové Sedlo

30. 9. (pá) 17 h
Fotbal mladší přípravka
Spartak Chodov - Svatava
stadion TJ Spartak

21. 9. (st) 17 h
Tiché světy
Vernisáž výstavy maleb a koláží Hanele Krejčové
Výstava potrvá do 31. 10. 2022. 
Výstavní dny úterý, čtvrtek a neděle 14-17 h.
Galerie u Vavřince 

Galerie u Vavřince

3. 9. (so) 9.30-12 h, 14-16.30 h
Rock Chodov
Hrají: Fast Food Orchestra, Do řady!, Shoe Cut, Morwwë-
na, Unikátní popcorn, Madebythefire, Hadem pro mého 
Munga, Náv, Drumband Ostrov.
Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč
areál pivnice Oáza Chodov

10.-11. 9. (so-ne) 9.30-12 h, 14-16.30 h
Na barevné louce
Děti, pojďte si hrát! Armáda spásy Karlovy Vary zve 
všechny děti na vyprávění zajímavých příběhů, písničky, 
vyrábění různých předmětů, hry a sport. Vstup zdarma.  
hřiště u dobročinného obchodu Armády spásy 

Ostatní akce

15. 9. (čt) 18 h
Setkání u příležitosti památky Panny Marie 
Sedmibolestné
18 h koncert pro violu a varhany, Eva Mokrá a Martin 
Matuška
19 h mše svatá ve slovenštině

kostel sv. Vavřince

7. 9. (st) 16 h
Informační schůzka rodičů žáků přípravné 
hudební výchovy
koncertní sál

www.samurai-fight-club.cz
www.samurai-fight-club.cz
www.samurai-fight-club.cz


Nábor 2022-2023 
První část sezóny se blíží ke konci a Samurai 

Fight Club pořádá nábor do další sezóny.
Buď součástí skvělého SAMURAI týmu, buď 

SAMURAI.
Samurai Fight Club více jak dvacet let provází 

světem bojového sportu děti od pěti let až do 
dospělosti. Učíme kickbox, plnokontaktní karate, 
jiu-jitsu. S námi můžeš bojovat v ringu, na tatami 
o tituly mistrů republiky i o světové tituly. Trénuj 
se světovými i domácími šampióny! Náš kata tým 
se soustředí na umění kata. Tréninku se můžeš 
věnovat i rekreačně. 

Učíme děti nejen disciplíně a povinnosti, ale 
také vzájemné toleranci, důvěře i sebedůvěře. 
Ukazujeme jim hodnoty a učíme je úctě k au-
toritám a starším, stejně tak je učíme pečovat 
o mladší a chránit je. Dále se můžeš připojit do 
Cross Fit Box tréninku, volnočasové aktivity ve 
skvělém crossfitbox týmu. Kruhový, kondiční, 
funkční trénink, který je určený pro všechny za-
čátečníky, pokročilé i elitní sportovce. Jsem SA-
MURAI.

Informace www.samurai-fight-club.cz nebo fa-
cebook a instagram Samurai Fight Club. 

tel. +420 604 965 358 
 Václav�Kolář,�vedoucí klubu

Bojové sporty

Nábor do Samurai týmu

Karate klub Chodov 
Nový rok jsme zahájili s velkou chutí. Hned  

v březnu jsme se zúčastnili víkendového soustře-
dění na horské chatě Bublava spolu s Karate Kla-
tovy. V kraslické škole jsme si zacvičili v tělocvičně 
a únavu z tréninku smyli ve školním bazénu. Sně-
hové radovánky spolu s pěknou procházkou nás 
příjemně unavily. 

První kolo Ligy mládeže Plzeňského kraje kon-
cem března zvládli naši benjamínci velice dobře 
a první medaile se koulely domů. Starší borky-
ně získaly cenné kovy na Národním poháru.  
A všichni  zúčastnění si přivezli medaile z druhé-
ho a třetího kola KLM. 

Naše juniorka Alena Zdráhalová startovala ve 
velmi dobře obsazeném turnaji v Itálii a v kate-
gorii kumite získala stříbro. 

Naši borci startují nejen na soutěžích karate, 
úspěšně reprezentovali náš klub na běžecké sou-
těži RunCzech Maraton v K. Varech. 

Soutěžní sezonu jsme uzavřeli na soutěži ke 
Dni dětí O pohár starosty Chodova, kterou kaž-
doročně náš klub pořádá. 

Prázdniny nám začaly na soustředění v chor-
vatském Biogradu na Moru, kde jsme spolu s Ka-
rate Klatovy prožili krásných 12 dnů. Tréninky na 
suchu i ve vodě, míčové hry a různé soutěže se 
líbily všem. 

Po návratu ze soustředění nás čekal víkendový 
sjezd Ohře na raftech. No a tréninky přes 

prázdniny pokračovaly jednou týdně na hřišti 
před DDM.

Všichni zájemci, kteří se chtějí tento sport na-

Karate klub Chodov nespí

učit, jsou vítáni. Najdete nás v tělocvičně 3. ZŠ, 
Husova ulice, Chodov. 

 Ludoslav�Hronek

MARATON

CHODOV����

WWW.PLAMENCHODOV.CZ

11.9.2022

BIKE

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

Vodohospodářské sdružení
obcí západních Čech
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volební
číslo

Patrik Pizinger
Starosta města Chodova

Luděk Soukup
Místotarosta města Chodova

Markéta Kravařík Hauzrová
provozovatelka útulku
pro opuštěná zvířata

Jiří Vacek
technik

Martin Voleman
pedagog volného času

Zuzana Cerovská
účetní

Karel Matička
živnostník

Mgr. Milan Kovářík
pedagog

Jan Smolka
předseda
odborové organizace

Mgr. Martin Horváth
živnostník

Stanislav Šimral
hasič

Eva Bělohlávková
zdravotní laborantka

jsmemistni.cz
zadavatel: Místní HNHRM, zhotovitel: leben, s. r. o.

Další revitalizace sídlišť
Budeme pokračovat v opravách chodovských sídlišť. Plánujeme revitalizaci nejstarší čás-
ti Husovy ulice. Současně jsou připravovány podklady pro další části města.
Nová zahrádkářská kolonie
V roce 2023 bude pro Chodováky k dispozici několik desítek zahrádek v nově založené 
kolonii ve Vančurově ulici. V případě zájmu budeme v zakládání zahrádek pokračovat.
Další rozvoj Bílé vody
Příští rok bude vybudován chodník z Poděbradovy ulice na Bílou vodu. Současně vznikne mo-
derní skatepark a budeme pokračovat v rozvoji celého areálu a přilehlého Smolnického kopce.
Dokončení nové knihovny
Dokončíme budovu nové městské knihovny za poliklinikou a připravíme revitalizaci a par-
kovou úpravu jejího okolí.
Parkování
V následujících letech vzniknou desítky nových parkovacích míst. Především na starém 
sídlišti, U Koupaliště a v Husově ulici. Zpracujeme koncepci parkování ve městě.
Pěšky i na kole
Dokončíme propojení Chodova se všemi okolními obcemi chodníky a zahájíme výstavbu 
cyklostezky do Lokte. Připravíme podklady pro chodník a cyklostezku do Božičan a Nové Role.
Nová hřiště pro děti
Budeme pokračovat v modernizaci zahrad a hřišť v areálech škol a školek ve městě. Bude-
me usilovat o jejich zpřístupnění pro veřejnost.
Zdravotní péče
Vytvoříme podmínky pro příchod nových lékařů. Ve staré budově knihovny vybudujeme 
lékařský dům a nabídneme připravené ordinace mladým lékařům.
Školství
Budeme pokračovat v investicích do školských zařízení ve městě a budeme systematicky 
hledat nové mladé učitele pro Chodov. Zasadíme se o zachování střední školy. 
Péče o seniory a zdravotně znevýhodněné
Opravíme dům s pečovatelskou službou a vytvoříme v něm prostory pro chráněné dílny.

1.

5.

3.

7.

2.

6.

4.

8.

9.

10.

náš program:

Karel Matička
živnostník

Bc. Marcel Vlasák
velitel městské policie 

Šárka Chocová
ekonomický poradce

Mgr. Václav Vachrlon
pedagog

Jiřina Kertészová
zdravotní sestra

Mgr. Miloš Volek
pedagog

Mgr. Iva Šípová
ředitelka základní školy

Ing. Jiří Kiss
hasič,
vedoucí odboru MZS

Martina Svobodová
pracovnice
krizového řízení

Bc. Ladislav Zapf
hasič

místnívolte23 24 9
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
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1. Tureček Jiří,  50, zaměstnanec 
2. Vodák Zdeněk, 50, technik
3. Oupor František, 42, technolog 
4. Mazur Jiří,  48, zaměstnanec 
5. Hruška Milan, 57, vedoucí výroby 
6. Štěrbová Jitka, 51, administrativní pracovník
7.7. Kapoun Miroslav Ing. , 41, podnikatel
8. Kvardová Kateřina Mgr., 38, administrativní pracovník 
9. Nikrmajer Dominik, 28, zaměstnanec
10. Šoupalová Miloslava, 42, supervizor
11. Frána Ondřej, 23, zaměstnanec 
12. Štěrba Jiří 25, zaměstnanec
13. Antošová Lenka, 44 , OSVČ
14.14. Vodáková Kateřina, 25, administrativní pracovník 
15. Javůrková Eliška Ing., 34, obchodní zástupce
16. Mucha Stanislav, 75, důchodce
17. Jílek Jaroslav, 73, OSVČ 
18. Dundr Miloš, 43, zaměstnanec 
19. Hronek Ludoslav, 64, důchodce
20. Jindra Michal, 51, obchodní manažer
21.21. Randa Tomáš, 41, OSVČ 

 

Srdcem PRO Zdraví a Sp  rt - dokončení stavby městské knihovny
- dokončení sítě cyklostezek v okolí města

- pokračování revitalizace všech sídlišť
- revitalizace Nádražní ulice 

- výstavba chodníku v Hrnčířské ulici
- příprava lokalit pro výstavbu rodinných domů

- snížení energetické náročnosti budov v majetku města- snížení energetické náročnosti budov v majetku města

- podpora seniorů a samoživitelek 
  pro zvládnutí energetické krize
- akce nulová tolerance pro sídliště ve městě
- personální posílení městské policie
- zajištění základní lékařské péče na území města
- rozšiřování bytového fondu města 
  pro zamezení stěhovávání   pro zamezení stěhovávání 
  nepřizpůsobivých do města

- podpora sportovních a kulturních akcí 
- masová podpora sportující mládeže

- individuální podpora mládežnických reprezentantů
- individuální podpora talentovaných dětí 

ve všech oborech
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PRIORITY HNUTÍ ANO 
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 

NEZÁVISLÝ AUDIT 
·  Audit nezávislou auditorskou firmou se zaměřením na dosavadní    
 hospodaření města s veřejnými prostředky
·  Kontrola zasmluvněných služeb
· ·  Kontrola využitelnosti dotovaných služeb a projektů

BEZPEČNOST OBYVATEL
·  Naplnění stavu příslušníků městské policie
·  Koordinační dohoda s Policií ČR
·  Navýšení stavu asistentů prevence kriminality z problémových části    
 města
·  Programy prevence kriminality
·· Kontroly dětských hřišt detektorem kovu atd.

PROBLÉM S PARKOVANÍM
·  Nová parkovací místa budovaná za pomocí zatravňovacích dlaždic
·  Odtahy starých vraků, které dlouhodobě zabírají parkovací stání
·  Příprava infrastruktury pro elektromobily

ZDRAVOTNICTVÍ
· ·  S využitím Krajských dotací vytvořit pobídky pro nově příchozí lékaře  
 především zubaře a pediatry

PŘÍVĚTIVÉ PROSTŘEDÍ V CHODOVĚ PRO ŽIVOT
·  Vysazení více zeleně ve městě a ekologická a udržitelná rekultivace    
 sídlišť 
·  Budování herních a naučných prvků pro všechny věkové kategorie
·  Dostupné městské bydlení – startovací byty

SMASMART CITY CHODOV (MĚSTO 21. STOLETÍ)
·  Nízkonákladové SMART led osvětlení
·  Podpora rozvoje sportu, kultury a spolkové činnosti
·  Bezpečná cesta na Bílou Vodu
·  Rozšíření pláže na Bílé Vodě
·  Zvýšení počtu parkovacích stání na Bílé Vodě za pomoci sypkých     
 materiálu, už žádný asfalt
· ·  Vytvoření více komunitních ohnišť
·  Rekultivace malého lesoparku a parku u Kassu
·  Investice do vybavení škol a školek dle potřeb 
·  Převedení prací ohledně úpravy a sekání zeleně pod město (CHOTES)
·  Širší využití lidských zdrojů v rámci veřejně prospěšných prací nebo 
VTOS jako úklid města, čištění koryta Chodovského potoka atd.

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: Pavel Srba

3.   Fuková Veronika, 33, podnikatelka v gastronomii
4.   Kissová Petra, 31, specialistka hmotné nouze Úřadu práce ČR
5.   Wotzyová Lucie, 37, podnikatelka, lektorka taneční školy
6.   Suchá Kateřina, 35, soudní zapisovatelka
7.   Čechová Yvona, 57, administrativní pracovník
8.   Horáková Lenka, 45, sociální pracovník
9.   Pelnařová Renata, 58, finanční poradkyně9.   Pelnařová Renata, 58, finanční poradkyně
10. Dušek Martin, 32, fotbalový trenér mládeže
11. Cenzov Tomáš, 30, řezník
12. Novotná Ladislava, 45, mistr pekařské výroby
13. Chudý Pavel, 58, mistr výroby
14. Chudá Jaroslava, 64, důchodce
15. Smolková Kamila , 24, specialista v cestovním ruchu
16. Olšanová Jitka, 46, pracovník v sociálních službách16. Olšanová Jitka, 46, pracovník v sociálních službách
17. Slepčík František, 31, skladník
18. Švehlová Elvíra, 62, invalidní důchodce
19. Izzatová Emilie, 45, pečovatelka
20. Laur Petr, 29, kvalitář
21. Koňařík Jakub, 30, mistr v provozu drcení kameniva

CHODOV, MĚSTO NÁS VŠECH

BUDE LÍP !

31 let, podnikatel, 
specialista informačních 
a bezpečnostních technologií

38 let, policista,
bezpečnostní manažer

1.Pavel Srba 2.Karel Suchý

„Celý život pracuji v ozbrojených a bezpečnostních 
složkách. Chci zúročit vzdělání a praxi v oblasti 
bezpečnosti a udělat Chodov bezpečnější městem.“

„Jako člověk se v životě musí posouvat kupředu,
chci i naše město posunout vpřed.
Ať můžeme jednou našim dětem předat,
bezpečné, zelené, čisté a moderní město. “

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: Pavel Srba
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· Podporovat třídění odpadů, včetně kovů. Pokud možno nezvyšovat poplatky za svoz.  
Dostupnost sáčků na biologický odpad a pro pejsky. 

ENERGIE
· Velmi ožehavé téma dnešních dní. Budeme navrhovat a podporovat na městském majetku 

fotovoltaické panely, či tepelná čerpadla a �m zmenšovat náklady na předraženou energii.

· Nadále udržet a podporovat čistotu a zeleň ve městě, nelikvidovat parky, rozšiřovat dětské 
koutky s hřiš�, zvelebovat místní hřbitov.

FINANCE 

· Budeme nadále podporovat vyrovnaný rozpočet a snažit se o získání přebytku s cílem využít 
všech možných státních i evropských dotačních �tulů pro zlepšení kvalit života občanů.

BEZPEČNOST

· Ve městě je problém s parkovacími místy. Co občan to názor. Budeme podporovat 
rekonstrukce stávajících i výstavbu nových parkovacích míst, zároveň citlivě s ohledem na 
stávající zeleň. Bohužel moc volných prostorů není.  Lepší spolupráce s projektanty. 

· Budeme nadále podporovat navýšení počtu a modernizaci kamer.

· Bohužel patříme mezi města s problémem drog. Policie ČR je orgán státní správy, který má 
svoje vedení a kompetence. Určitě budeme podporovat jakékoli zlepšení v této situaci, včetně 
možného navýšení počtu příslušníků v našem městě. 

· Městská policie by měla sloužit k tomu, proč byla zřízena. Dle nás dost často supluje práci 
Policie ČR. Kontrola v určitých lokalitách města, by měla být důslednější a častější.  

· Budeme nadále podporovat Sbor dobrovolných hasičů v jeho práci a zkvalitnění jejich 
techniky.

· Podpoříme revitalizaci dalších sídlišť ve městě. Časem by se mělo dostat na všechny, nicméně 
tohle je otázka několika let.

 VOLNÝ ČAS, KULTURA, ŠKOLSTVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

· Pokračovat postupně v rekonstrukci chodníků z klasických stavebních materiálů.

· Budeme podporovat prodej pozemků k individuální rodinné výstavbě.

DOPRAVA A BYDLENÍ

· Budeme nadále podporovat veškeré kulturní a sportovní akce, spolupracovat se všemi 
sportovními, společenskými a kulturními neziskovými organizacemi a přispívat na ně z 
dotačních �tulů města.

· Podpoříme výstavbu nové tělocvičny (ne haly), aby �m byla uspokojena zimní poptávka 
sportů.

· Zachováme stejný počet škol a školek. Podpoříme jejich postupné rekonstrukce včetně 
vybavení. To samé pla� pro DDM.  

děkujeme za Vaši přízeň během minulého volebního období. Nejsme poli�ci, i když kandidujeme za 
poli�ckou stranu, ale jsme občané Chodova. Dejte nám opět šanci i v tomto volebním období.  Nechceme 
být kri�ckou opozicí, ani koaliční přisluhovači. Doba je těžká, zvedají se náklady, inflace stoupá a veškerá 
budoucí rozhodnu� budou velmi složitá s ohledem na menší množství financí. Chceme město udržet v 
prosperitě a rozumných inves�cích do budoucnos�. Několik hlavních bodů uvádíme.       

Vážení spoluobčané,

1) Josef Pojar ml. 2) Monika Zezulová 3) Václav Brož 4) Petr Vojíř 5) Jan Beneš 6) Ivo Pastýřík 7) Iveta 
Rumanová 8) Ladislav Zezula 9) Ladislav Beňa 10) Radka Ivánková 11) Jiří Pergler 12) Miroslav Němec    
13) Štěpán Kiss 14) Eva Dočkalová 15) Bohuslava Souhradová 16) Antonín Lubas 17) Jaroslav Souhrada 
18) Ingrid Lukešová 19) Petr Kravařík 20) Zdeněk Kučera 21) Josef Pojar st.

S úctou Vaši kandidá� 
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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

Nad Hájovnou 652, 357 33 Loket
tel.: +420 724 345 214     e-mail: vera.tresnakova@seznam.cz

Se zvířátky je to jako s dětmi, ne vždy je můžete brát s sebou...

Školka a hotýlek Merlin se ráda o Vašeho mazlíčka postará v krásném prostředí v Lokti.
Hřiště pro pejsky, procházky, hry i mazlení.

Nechcete nechávat svého mazlíčka doma na delší nebo jen krátkou dobu Vaší nepřítomnosti?

Uzávěrka řijnového čísla 

16. září 2022
MASÁŽE PRO ŽENY

regenerační a sportovní

cena: 450 Kč / 60 min.

www.masazechodov.cz

tel.  +420 774 738 223

masáž zad + šíje

masáž horních končetin + šíje + hrudi

masáž dolních končetin zezadu, zepředu

baňkovací masáže

antistresová masáž (šíje, hruď, bříško)

ošetření spoušťových bodů (Trigger points)

AUTOELEKRO OPRAVY
opravy alternátorů a startérů

ROMAN HORÁK
Lesní 482, Chodov | tel.: 603 237 045

PO, ÚT, ČT, PÁ 8:00-11:30  13:00-17:00 h
ST 8:00-11:30 h

V MÍROVÉ U K. VARŮ

TEL. 602 427 424

•úprava a barvení obočí

•čištění pleti ultrazvukem

•kosmetické ošetření kosmetikou Essenté

BARVENÍ OBOČÍ HENNOU

KOSMETIKA

Více informací najdete na našem FB nebo 
na: www.dvoranaloket.cz

...nebo online na: 
www.smsticket.cz

Vstupenky zakoupíte v Kulturním domě 
Dvorana, Městské knihovně Loket, Infocentru 
Chodov, Sokolovském infocentru (MKD), 
Infocentru Krajské knihovny Karlovy Vary...

Místo pro vaše kulturní zážitky
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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

● Mechanické opravy osobních a dodávkových vozidel
● Přezutí a uskladnění pneumatik, seřízení geometrie
● Plnění kl imatizací
● Výměny autoskel
● Odtah nepojízdného vozidla
● Možnost zapůjčení náhradního vozidla

Petr Cerovský tel: 606 389 050

pneu servis. .auto
chodov

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

    
      

     Petr Kácha & Vítězslav Vondrys 
     antsatel-kv 
 
 
 
       Anténní a satelitní technika 
       EZS Jablotron , Elektroinstalace 
       

       Tel.:604 487 516           info@antsatel-kv.cz 
                            www.antsatel-kv.cz  

44 45Placená inzerce Placená inzerce

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


DEMONSTRACE?

DNES ZBYTKY,
ZÍTRA KOMPOST

SHNILOŠE
DO BIOKOŠE

NEPATŘÍME NA SKLÁDKU

je biologicky rozložitelný odpad,
 který patří do kompostárny a ne na skládku.

Až 32 % obsahu
popelnic na směsný

komunální odpad

DĚTSKÁ SKUPINA CHODOV
Je nově budovaná dětská skupina s v centru města

Chodov.Vhodná pro rodiče kteří pracují, vracejí se do
práce, nebo jen potřebují čas pro sebe a rádi by své
děti ve věku od 1 roku do 5 let umístili do malého

kolektivu v rodinném prostředí.
 

Přihlášku můžete podat na webu www.dschodov.cz
nebo kontakt na Vás na email

dskchodov@seznam.cz a my se Vám ozveme.
 
 

V případě dotazů volejte +420 734 833 746

Otevření 1.10.2022
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