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Lážo plážo Chodov 9.-10. 8.2014 areál BVC Chodov
Diskotéka ke konci prázdnin 29. 8. 2014 Nautilus Chodov

Zpravodaj
města
Chodova
Výtisk zdarma

Zprávy z města
K věci …

Vážení spoluobčané,

první červnový víkend
byl na Chodovsku
poznamenán
dvěma
těžkými
dopravními
nehodami. Nejprve to
byla nehoda osobního
automobilu a autobusu
v zatáčkách u obce
Počerny a v neděli
1. června pak smrtelná dopravní nehoda ve
Vintířovské ulici v Chodově.
Při těchto nehodách opět prokázaly velkou
míru profesionality naše uniformované složky
a do činnosti složek městského záchranného
systému velice aktivně se zapojující Policie ČR
Chodov.
Opakovaně strážníci městské policie
a hasiči prokazují vysokou odbornost, která
je dávána za příklad profesionálním složkám.
Členy zastupitelstva města může těšit, že ve
všech oblastech, které zajišťují servis a službu
občanům města Chodova, máme skutečné
profíky, kteří mají zájem odvádět kvalitní práci,
stále se vzdělávat a dlouhodobě prohlubovat
své dovednosti. Jako samozřejmost berou
hasiči, strážníci a policisté společná školení,
která převážně organizuje a vede velitel hasičů
pan Ing. Jiří Kiss. Díky pravidelným rozborům
prováděným po každém složitějším zásahu se
prohlubuje spolupráce všech složek a zejména
zásah u dopravní nehody ve Vintířovské
ulici potvrdil, že máme velmi dobře sehrané
záchranářské týmy, kterým se standardně
dostává vysokého stupně uznání.
Mé poděkování patří všem, kteří mají zájem,
chtějí a umí pomoci.
Ing. Josef Hora, starosta

odpadů, včetně těch nebezpečných.
Obyvatelé mohou například přivézt běžný
vytříděný odpad (sklo, papír, plasty, kartony),
nebezpečný odpad (kyseliny, akumulátory,
baterie, brzdové kapaliny, fotochemikálie),
jedlý olej z fritéz a rostlinné tuky, vysloužilý
nábytek, staré elektrospotřebiče a další.
Chodovské technicko-ekologické služby,
které dvůr provozují, upozorňují, že suroviny
nevykupují, pouze odebírají.
Kompletní seznam odpadů, které patří do
sběrného dvora, naleznete na www.chotes.cz,
v záložce Sběrný dvůr.
Sběrný dvůr má otevřeno ve všední dny
od 7 do 19 hodin
v sobotu a neděli od 7 do 11 hodin.
			
(mák)

Vitrážové okno s motivy tří měst
ozdobí radnici
Jedinečné vitrážové okno z dílny mistra skláře
Kämpfa ozdobí radnici v Chodově. Nahradí
tak běžné okno, které je v zasedací místnosti
městského úřadu.
Sklář své dílo zhotoví podle návrhu
malíře Klause Hirsche, který právě v těchto
dnech vystavuje své obrazy v Galerii u Vavřince.
Skla vitráže budou zobrazovat tři dominanty
měst, která už léta spolupracují, a to jak na
základě partnerské smlouvy, tak neoficiálně.
„Jedná se o motivy Chodova, Oelsnitz/
Erzgebirge
a
Waldsassenu,“
upřesnil
místostarosta Chodova Patrik Pizinger.
Veřejnost si může vitrážové okno poprvé
zblízka prohlédnout 10. srpna v 11 hodin
v zasedací místnosti radnice.
					
(mák)

Sběrný dvůr zlepšuje servis,
má rozšířenou provozní dobu
Lepší servis pro obyvatele města nově
nabízí sběrný dvůr v Chodově. Od 1. července
rozšíří svůj provoz a bude mít otevřeno
i v neděli dopoledne. Lidem tak bude prakticky
k dispozici sedm dní v týdnu.
Moderní sběrný dvůr funguje od roku 2012
a nabízí možnost zbavit se zdarma celé řady
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Zprávy z města
Chodaublick nabízí netušenou vyhlídku do širokého okolí

Karlovy Vary, Nové Sedlo, Hory,
Vintířov a samozřejmě celý Chodov
jako na dlani (na snímku nahoře)
nabízí neprávem zapomenutá vyhlídka
Chodaublick nedaleko našeho města.
O její obnovu a zpřístupnění pro
veřejnost se teď starají členové
chodovského hornického spolku
Solles.
Ti v minulých dnech místo zbavili
všudypřítomného náletu, pařezů, listí
a dalšího nepořádku (na snímku vpravo
dole). Plánují, že v budoucnu bude na
vyhlídce, tak jako před lety, dřevěná
lavička.
Vyhlídka se nachází na Liščím kopci
nedaleko Tatrovic.
Obnova výletního místa ale není
jedinou aktivitou v tomto směru,
kterou Solles vyvíjí. V plánu má také
vyčištění a zpřístupnění části štoly
na Föllerbergu nedaleko zmíněné

vyhlídky.
„Je to bývalá průzkumná štola,
o které se zmiňuje jedna z pověstí
o Chodově“ poznamenal místostarosta
Chodova a člen hornického spolku
Patrik Pizinger.
Spolek Solles by se do úpravy štoly
podle místostarosty rád pustil ještě
v letošním roce.
Prohlídka vyčištěné vyhlídky pro
veřejnost se uskuteční 9. srpna. Sraz
zájemců je v Tatrovicích u hospody ve
středu obce v 15. 30 hodin.
(mák)
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Patrik Pizinger.
V srpnu má probíhat
oprava
frekventovaného
železničního přejezdu
mezi Chodovem
a Mírovou. Jak dlouho
práce potrvají a na co
se mají řidiči připravit?

Řidiče čeká ve dnech 7. a 8. srpna úplná
uzavírka přejezdu v Mírové (Karlovarská ulice).
Na přejezdu a komunikaci v jeho okolí bude
provedena oprava povrchu. Bohužel nebude
během této akce osazeno světelné výstražné
zařízení, po kterém město a zejména řidiči
volají už dlouho. O jeho osazení, a tím
odstranění “stopky” dál společně s dopravci
a
Karlovarským
krajem
usilujeme.
Během prací
bude
značena
objízdná
trasa a zejména již bude zprovozněna
Nejdecká ulice v Chodově.

Ve Waldsassenu se sejdou
chodovští vysídlenci

Už potřicáté se v saském Waldsassenu
uskuteční
setkání
bývalých
obyvatel
a rodáků Chodova. Město tam opět bude
mít své zastoupení, jeho představitelé do
Waldsassenu zamíří 12. července.
V německém Waldsassenu žije celá řada
lidí, kteří mají na Chodov pouto a vazby. Jde
především o obyvatele, již město museli
ihned po druhé světové válce opustit.
Druhá vlna pak za hranice dorazila v 50.
(mák)
a 60. letech minulého století.

V Chodově bude den věnovaný
železnici a nádraží
Odpoledne věnované především železnici
a nádraží se uskuteční v rámci tradiční
Vavřinecké pouti 10. srpna. Program se
bude odehrávat ve Staroměstské ulici
a v přízemních prostorách 1. základní školy.
Takzvaný Nádražní den v Chodově začíná
ve 14 hodin a návštěvníci se mohou těšit na
hudební vystoupení žáků chodovské základní
umělecké školy, vyhodnocení výtvarné soutěže
s železniční tematikou, promítání filmů
a pohádek pro nejmenší a výstavu.

Radnice při této příležitosti představí projekt
železničářů, na jehož konci by měla v Chodově
stát nová nádražní odbavovací budova.
(mák)

Přes Chodov opět jezdí cyklobus

Cyklisté a cykloturisté mohou v létě
opět využít přepravu cyklobusy po celém
Karlovarském kraji. Vyjíždět budou po pěti
trasách až do 28. září vždy o víkendech
a o svátcích a jedna z tras povede i přes
Chodov.
Každá z pěti tras má své vlastní barevné
označení. Červená trasa je Krušnohorská,
zelená vede Slavkovským lesem, modrá
trasa cyklobusu mezi Střelou a Vladařem.
Po oranžové trase se mohou cyklisté svézt
z Chebu, Aše a z Kraslic přes přírodní park
Přebuz do Nejdku a žlutá trasa vede Porolavím
k Blatenskému příkopu
Letošní novinkou je zajíždění spojů červené
linky do Lokte a rozšíření provozu modré linky
o první sobotu v měsíci navíc. Zelená linka
jezdí po předchozí objednávce.
Cyklobus odjíždí z chodovského autobusového nádraží v 9. 25 hodin, při zpáteční jízdě
se na stejném místě zastaví ve 12. 30 hodin.
Jízdní řády linek jsou zveřejněny na
zastávkách, kde staví autobusy společnosti
Autobusy Karlovy Vary. Veškeré informace
včetně tarifních podmínek získají cyklisté
rovněž v předprodejních místech společnosti,
u řidičů cyklobusů nebo na webových
stránkách firmy.
Poplatek za dopravu kola cyklobusy je
20 korun.
(mák)

Bílá voda je připravena

Bílá voda, kam každé léto míří stovky lidí
za přírodním koupáním, je připravena na
letošní sezónu. Oproti loňsku navíc nabídne
jednu novinku.
„Máme zájemce o provozování stánkového
prodeje, u pláže by tak mělo být rychlé
občerstvení,“ řekl místostarosta Chodova
Patrik Pizinger s tím, že na vodě jsou už
položené dva pontony se zábradlím.
Hygienici tam vždy v průběhu sezóny měří
kvalitu vody a poslední tři roky ji ocenili
nejvyšším hodnocením.
Město se na Bílé vodě každý rok stará
o údržbu cest a zeleně, provádí drobné
opravy a zajišťuje mobilní toalety.
(mák)
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Stručně z Chodova
Tradiční

vítání

malých

občánků

města

Chodova se konalo počátkem června v obřadní
síni.

Do

takzvané

knihy

občánků

přibylo

pětadvacet jmen. Rodiče dětí zároveň obdrželi
pro své ratolesti drobné dárky od města. Chodov
má v poslední době poměrně ustálený počet
obyvatel, který se pohybuje pod 15 000 lidí.
Dorostenci Spartaku Chodov s přehledem
vyhráli krajský přebor. Pohár si převzali po utkání
s Novým Sedlem, které chodovští fotbalisté
hladce porazili 6:0. Poté vypukly mohutné oslavy.
Západočeský zemětřesný roj se opět ozval

Podle Pizingera je pro město největším
ohrožením v době velkých lijáků Chodovský
potok, který se vylévá ze svého koryta
především v nedaleké Staré Chodovské.
„Varovný systém nám dá vědět v předstihu,
že se blíží velká vlna. Napojit se na něj mohou
i zájemci, kteří bydlí u vodních toků. Před
blížícím se nebezpečím by je pak varovala
výstražná textová zpráva na mobilní telefon,“
popsal velitel chodovských dobrovolných
hasičů Jiří Kiss.
Náklady na pořízení digitálního povodňového
plánu a varovného systému činí 320 tisíc korun.
„Podstatnou část z toho má pokrýt dotace
z Karlovarského kraje, o kterou budeme usilovat. Může dosáhnout maximální výše 250 tisíc
korun,“ doplnil Jiří Kiss.
(mák)

a pocítili ho i obyvatelé Chodova. Podle
seismologů se jednalo o jedno z nejsilnějších
zemětřesení v tomto regionu za posledních
100 let. Měření ukázala, že největší otřes dosáhl
4,6 stupně magnituda.
Na krátkou a neformální návštěvu přijel do
Chodova plzeňský biskup František Radkovský.
Při setkání s vedením města se zajímal především
o dění v Chodově, kostel, zaměstnanost v regionu
a vzdělání. Radnice biskupa zároveň pozvala na
celoměstské oslavy, které se uskuteční v září.
Obyvatele Chodova nechaly květnové volby
do europarlamentu velmi chladnými. K volebním
urnám jich dorazilo jen 9,6 %, což je 1 087 voličů
z celkového počtu 11 363 oprávněných voličů.
Celorepublikový průměr spočítali statistici
na 18,2 %.

(mák)

Město chce větší bezpečnost   
před povodněmi

Senioři debatovali
s představiteli města

Výtky na adresu neukázněných pejskařů,
prosba o nový chodník a v neposlední řadě
i poděkování městu za vzornou údržbu zeleně.
To byla jen část témat, která zazněla při posledním setkání představitelů Chodova se seniory
v domě s pečovatelskou službou (DPS).
Do jídelny DPS, která se zhruba na hodinu
proměnila na debatní sál, dorazily více než dvě
desítky seniorů. Na jejich otázky odpovídal starosta Chodova Josef Hora, jednatel Bytservisu
Emil Dolinský a vedoucí sociálního odboru Eva
Virtelová.
Na řadu přišla i diskuse o stavbě nového
chodníku a odstranění nájezdů, které penzistům
znepříjemňují cestu směrem k nedalekému obchodnímu domu.
„Musím městu poděkovat a za dobrou
údržbu zeleně, je tady pak mnohem
hezčí
bydlení,“
vzkázala
na
závěr
starostovi jedna z přítomných seniorek.
(mák)

Lepší ochranu před velkou vodou a přívalovými dešti plánuje Chodov. Zastupitelé už
schválili záměr pořízení digitálního povodňového plánu a lokálního varovného systému.
„Plán v digitální podobě nám poskytne
mnohem lepší přehled v případě ohrožení
velkou vodou, stejně tak jako moderní
varovný systém,“ uvedl místostarosta Chodova
Patrik Pizinger s tím, že město povodňový plán
samozřejmě má, ale pouze v papírové podobě.
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Deváťáci se loučili se školou

„V této oblasti parkoviště bytostně chybí,“
vysvětlil místostarosta, proč se město
rozhodlo stavět právě v uvedené lokalitě.
Přibližně desítka nových míst bude
také v Revoluční ulici. „Podobné už je na
jednom jejím konci, parkoviště tam situaci
zcela nevyřeší, ale jistě místu odlehčí,“
poznamenal Pizinger s tím, že nová místa
v Revoluční ulici přijdou město na zhruba
850 tisíc korun.

Oslavy výročí se blíží
Více než stovka žáků devátých tříd
chodovských základních škol si v závěru
letošního školního roku převzala z rukou
místostarosty Chodova Patrika Pizingera
Pamětní list, který jim má připomínat vcelku
bezstarostnou dobu ve školních lavicích.
Tradiční slavnostní „vyřazení deváťáků“
se uskutečnilo v Galerii u Vavřince, kam
přišli školáci za doprovodu některých svých
učitelů a ředitelů.
Děti, které se po letních prázdninách
vydají do učení či na střední školy, si
vyslechly krátký projev místostarosty,
v němž jim mimo jiné popřál hodně
studijních úspěchů v nových školách.
Počet žáků, kteří každý rok opouští
místní základní školy, je poměrně stabilní.
V letošním roce se přišlo do galerie rozloučit
133 dětí, loni jich bylo 137.
(mák)

Chodov postaví desítky nových
parkovacích míst
Desítky nových parkovacích míst nechá
ještě v letošním roce postavit Chodov. Na
více prostoru pro automobily se mohou
těšit především obyvatelé v okolí koupaliště
a v ulici Revoluční.
„V ulici U Koupaliště bychom chtěli začít
nejpozději v srpnu, aby v září bylo hotovo
a mohli jsme kolaudovat a uvést parkoviště
do provozu,“ nastínil průběh prací
místostarosta Patrik Pizinger.
U Koupaliště vznikne po dokončení více
než 70 nových míst. Náklady se podle
místostarosty Pizingera budou pohybovat
kolem šesti milionů korun.

O tom, že v letošním roce město Chodov
a také SDH Chodov mají svá výročí, jsme
se v tomto roce již zmínili (820. výročí
první písemné zmínky o obci Chodov, 120.
výročí povýšení Chodova na město a 140.
výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů
Chodov).
Léto je již v plném proudu a na jeho konec
město a hasiči připravují velkolepé oslavy,
na které Vás chceme již nyní navnadit.
Celoměstské oslavy proběhnou v sobotu
20. září 2014 a zahájí je slavnostní
průvod, který se dá do pohybu z Okružní
ulice v 9:30 hodin. Počkat si na něj
můžete v ulicích Husova, Školní, Tovární,
Dukelských hrdinů nebo Karlovarská, kde
budou oslavy oficiálně zahájeny zdravicí
„císaře Františka Josefa I.“ a starosty města.
A potom budete mít na výběr z bohatého
kulturního programu nebo programu složek
integrovaného záchranného systému. O
to, abyste měli sílu se celý den toulat
od Staroměstské do Bezručovy a zpátky,
se postarají ve stanech s občerstvením,
v nichž na milovníky zlatavého moku bude
čekat opravdové překvapení.
Očekávaný příval návštěvníků s sebou
přinese pro nás domácí trochu omezení,
zejména v dopravě - útěchou budiž, že
nebudou dlouhodobá. Bude se jednat
zejména o úpravu možnosti parkování
v některých lokalitách města, o nichž Vás
budeme podrobně informovat v zářijovém
vydání Zpravodaje.
Přejeme Vám pohodové léto a těšíme se
na shledání při oslavách 20. září 2014.
Mgr. Ivana Sarkányová,
vedoucí odboru školství,
kultury a vnitřních věcí

Zpravodaj města Chodova. Čer venec/Srpen 2014

7

8

Zprávy z města
Stará Chodovská - občanská
vybavenost
Město Chodov koncem měsíce července
dokončí ve Staré Chodovské další úpravy prostor u fotbalového hřiště. Kromě
přístavby skladu u současných šaten zde
vznikne posezení s pergolou a krbem,
doplněné dětskými herními prvky a malou
vodní nádrží.
Z celkových nákladů cca 2,5 mil. Kč se
na tento projekt podařilo získat dotaci ve
výši 1,8 mil. Kč z osy IV. LEADER, Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.
Slavnostní otevření, včetně sportovního
turnaje, proběhne v polovině měsíce srpna. Plocha bude veřejně přístupná a bude
určena nejen pro místní sportovce, ale i pro
volnočasové aktivity matek s dětmi.
Ing. Zdeněk Gaudek,
vedoucí odboru rozvoje města

Informace Pečovatelské služby
města Chodova

Vážení občané, město Chodov je
registrovaným poskytovatelem pečovatelské
služby, kterou zajišťujeme pro občany města
Chodova a Nového Sedla.
Naše služba je určena seniorům a osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Není však určena
osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje
hospitalizaci, případně vyžaduje přímou
odbornou lékařskou péči, či péči vyžadující
umístění v pobytovém zařízení.
Službu poskytujeme:
terénní: pondělí až pátek od 7:00 do 15:30
hodin (v domácnostech klientů)
ambulantní: pondělí až pátek od 8:00 do
14:30 hodin (ve středisku osobní hygieny
v Chodově).
Při poskytování pečovatelské služby
zajišťujeme tyto základní činnosti:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskyt

nutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
Dále zajišťujeme i fakultativní činnosti:
přeprava klienta vozidlem pečovatelské
služby
pomoc při podávání léků
dohled nad dospělým občanem
pronájem nerezového jídlonosiče
Zájemce o pečovatelskou službu (příp. jeho
rodinný příslušník, či jiná osoba) má možnost
se s námi spojit na níže uvedených kontaktech telefonicky či osobně. Informace na:
www.mestochodov.cz.
Pečovatelská služba města Chodova
Luční 1050, 357 35 Chodov
mobil: 774 484 377, tel. 352 377 712
e-mail: pecovatelska.sluzba@mestochodov.cz
Daniela Pazderová,
vedoucí PS města Chodova

Stavba šaten má za sebou
první etapu

V těchto dnech končí první etapa projektu “Sportovní centrum Chodov - šatny a
hospodářské zázemí”, na který město získalo
dotaci z ROP NUTS II Severozápad. V rámci
první etapy byly provedeny zemní práce, demolice a základové konstrukce. Stavba bude
sloužit veřejnosti od léta příštího roku.
Ing. Zdeněk Gaudek,
vedoucí odboru rozvoje města

Prověřte svůj zdravotní stav

Svaz diabetiků ČR, Územní organizace
KV v rámci projektu “Změříme 10 měst v 10
měsících” pořádá 09.08.2014 od 13.00 hodin
v budově knihovny v Chodově přednášku na
téma: Cukrovkou život nekončí. Bude zde
probíhat měření krevního tlaku, BMI, tuku
v těle a další.
Odbor sociálních věcí
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Nesouhlasím s panem Pizingerem!
V chodovském Zpravodaji č. 6/2014 nám
na str. 3 pan Pizinger vysvětlil, jak snížíme
kriminalitu a vandalismus tím, že nejprve
dokončíme dostavbu Sportovního centra,
a pak, někdy v budoucnosti, až zase nějaké
peníze budou, se dostane také na školství
a na oblast tzv. sociální. A do Sportovního
centra nejdou finanční prostředky ledajaké,
jde o desítky milionů korun, jak je v příspěvku
pana Pizingera uvedeno. V současné době
minimálně 50 000 000 Kč (!) - no, to mě
podržte….za šatny pro naše fotbalisty. A jestli
si někdo myslí, že součástí této stavby bude
i výstavba odpovídajícího stánku pro
počasím nerušené sledování kvalitního
sportovního zážitku, tak se hluboce mýlí !
Takže žádná tribuna, žádné hlediště, pouze
šatny v přízemí!
…no, to je tedy drahý špás, šatny bez
tribuny či krytého hlediště! Určitě by takový
stánek ochrany před nepřízní přírodních
živlů odtáhl od půllitrů v hospodách či
terminálů v hernách daleko víc mladých lidí
(o ty nám jistě jde) než otevřená plocha,
na níž je každý divák vystaven větru, dešti
či slunečním paprskům. Domnívám se, že
sledování kvalitních sportovních výkonů
si tak raději nechají všichni ujít - vždyť
v hospodě neprší a v herně také ne. Takže
výměna půllitrů za nákup dresů a kopaček
a zápal pro novou vášeň se konat nebude,
protože úžasné výkony našeho mužstva,
které by novou vášeň roznítily, nikdo
sledovat nebude. Pak tedy nevím, jakými
cestami je propojen náš boj s kriminalitou
a vandalismem s výstavbou luxusních šaten
pro naše sportovce.
Ano, jistě jste poznali, patřím mezi ty,
o nichž se pan Pizinger také zmínil. Tedy
mezi ty, kteří s vynaložením takto vysokých
prostředků do nesrozumitelně drahých šaten
nesouhlasí. Jistě, dalo by se namítnout: EU
nám na to většinu peněz dá! A to se také jako
argument používá. Jenomže ani dotace z EU
nejsou prací nějakého hodného kouzelníka
Čáryfuka, který peníze vyčaroval z ničeho,
a my teď budeme mít oběd zadarmo. Nic
není zadarmo! Ty peníze pocházejí z našich
daní, a jestli jste si nevšimli, tak daně pořád
rostou. A není to jen vina pana Kalouska.
Státní a evropští úředníci už dávno zjistili,
jak je výhodné okrást vlastní obyvatelstvo

a firmy a pak se tvářit jako hodní strýčkové,
kteří vám něco z nakradeného jakoby
podarují zpět. Jistě, kdo by neměl rád
hodného strýčka?! Ale je to opravdu hodný
strýček?? Já říkám, že není!! Podívejte se,
kam nás dárečky od hodných evropských
strýčků přivedly. Příkladů je dost a dost…
snad jeden za všechny. Republiku máme
spoutánu nádhernými cyklostezkami, ale
obyčejné a každodenně používané silnice,
po nichž jsme nuceni téměř všichni cestovat,
zůstávají plné výmolů a nejsou peníze ani
na to, aby byly přimalovány alespoň pruhy.
Tak takový je výsledek! Je to stejné, jako
by lékaři místo léčení pacienta prováděli
jenom kosmetiku na jeho obličeji, aby hezky
vypadal.
Ing. Jaroslav Srba, člen zastupitelstva

Potíže s cirkulací teplé vody
Máte problém s tím, že Vám po spuštění
kohoutku teplé vody teplá voda dlouho
neteče? Pak se, prosím, ozvěte na tuto
e-mailovou adresu: chcemeteplo@seznam.cz
Ing. Jaroslav Srba,
předseda SVJ 779 a 780 Chodov

Záchytné místo pro zatoulaná
a opuštěná zvířata města Chodov

Musím s radostí oznámit, že se daří vcelku
v brzké době najít nové domovy zatoulaným
a opuštěným pejskům, o které již majitelé
nejeví zájem.
Nyní zde ale máme jednoho pejska - Bročka,
kterého jistě již znáte. Dva měsíce už nový
domov měl, ale bydlel v paneláku a bohužel
pejsek je vhodný spíše na zahrádku, jak jsem

Zpravodaj města Chodova. Čer venec/Srpen 2014

9

Zprávy z města

10

již dříve psala. Broček totiž po dobu, kdy
byli jeho majitelé v práci, doma okusoval, co
našel, a proto byl bohužel vrácen. Ten tedy
nyní čeká na vhodnější domov, kde by měl
výběh a mohl pobíhat po zahradě a chodit
na procházky. Je to cca roční pejsek, nyní již
vykastrovaný, očipovaný, naočkovaný, který
má rád děti a veškeré hračky, hry a honičky
a také jako každý správný hafan i podrbání
za ouškem a nějakou tu mlsku. Moc prosím
za Bročka, aby již brzy našel domov, kde
zůstane a užije si svůj psí život.
Přijďte se podívat do záchytného zařízení
v otevírací dobu pro veřejnost:
Po a Čt 15:00 do 17:00 hodin
So
10:00 do 12:00 hodin
Návštěvy mimo tuto dobu je nutné dohodnout
předem telefonicky na tel. č. 602 221 090.
Více informací o nás najdete na https://www.
facebook.com/utulekchodov.
Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná
zvířata města Chodov

Středisko prevence
Městské policie
v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov

Jako ve formuli 1 si zřejmě připadal 21letý řidič
v osobním vozidle Seat, který v podvečerních
hodinách projížděl vysokou rychlostí obcí
Vintířov a několikrát i nebezpečně předjížděl
do protisměru. Občané jeho počínání sledovali
a ihned uvědomili tísňovou linku, kdy strážníci se
služebním vozidlem si na řidiče počkali při jeho
vjezdu do regionu Chodova, kde jej zastavili. Řidič
byl poté velmi překvapen, když zjistil, že víme o
jeho nepřizpůsobivé jízdě. Jeho počínání tak bude
mít dohru u správního řízení na odboru dopravy.
/Nyní si to bude moci zkoušet tak maximálně doma
na počítači… /
Poklidné odpoledne narušil v ul. Hlavní
najednou křik lidí, že hoří sklep panelového
domu. Z jednoho vchodu se skutečně začal valit
hustý černý dým. Vyděšení obyvatelé domu
ihned volali na tísňovou linku, kdy na místo
se jako první dostavila motorizovaná hlídka
strážníků, která ihned vyzvala obyvatele dvou
nejohroženějších vchodů, aby začali neprodleně
s urychlenou evakuací před dům. Hlídka poté
provedla kontrolu prostor schodiště, jestli není

někde osoba pod vlivem toxicity zplodin, a zbylé
osoby v panelovém domě vyzvala k utěsnění spár
kolem dveří. Na místo se dostavila jednotka JSDH
Chodov a započala s likvidací požáru. Případ si
převzal vyšetřovatel hasičů.
/Doporučujeme lidem, aby si nedělali ze svých
sklepů přeplněná skladiště hořlavin!/
V odpoledních hodinách se na tísňové lince
záchranné služby ozvalo oznámení, že v ul.
Vítězná v Chodově si 30letý muž žádá příjezd
sanitky, neboť je mu špatně. O tomto oznámení
byla neprodleně vyrozuměna i motorizovaná
hlídka strážníků, která vyrazila na místo za
účelem poskytnutí první pomoci před příjezdem
rychlé zdravotní služby, s úmyslem co nejdříve
pomoci a zkrátit tak čas rizika ohrožení života a
zdraví oznamovatele. Jaké však bylo na místě
překvapení, když zjistili, že oznamovatel je spíše
pod vlivem návykové látky a zcela jednoznačně
není v ohrožení života. Dle svého sdělení se
spíše potřeboval nějakým způsobem dostat do
Sokolova. Při kontrole totožnosti této osoby
bylo navíc zjištěno, že osoba je v pátrání policie,
a proto byla na místě zajištěna a předvedena na
policejní oddělení.
/Tak se mu nakonec ta vysněná cesta uskutečnila,
ale jenom jiným autem, jiným směrem a na trochu
delší čas… /
Do relaxačního parku v obci Vintířov přišla
v odpoledních hodinách maminka s kočárkem
a chtěla si v klidu přečíst na blízké lavičce SMS
zprávy na svém mobilním telefonu. V nedalekém
křovisku však zahlédla zalehlého psa, který tam
kňučel, a ona měla obavu, že je pejsek zraněný
a opuštěný. Zavolala tedy strážníky, kteří přijeli
s odchytovou tyčí a kouskem salámu, aby pejska
odchytli, zjistili, zdali má nějaké poranění, a
popřípadě jej převezli do záchytného zařízení
v Chodově. Když však strážník na pejska v křovisku
zamlaskal a natáhl ruku se salámem, z křoviska
vyrazil menší divočák a mezi užaslými strážníky
bravurně prokličkoval ve směru na dolové území.
/Neštěká to, salám to nežere, obojek to nemá, ale
vydává se to za psa, co je to?… /

Víte, že…
Přichází opět období dovolených a my
přejeme všem co nejvydatnější odpočinek od
pracovního stresu a vypětí, ale zároveň varujeme
před nástupem zlodějů, kteří se specializují na
bytové krádeže. Dodržujte pravidla bezpečného
zajištění svého majetku při odjezdu na delší
dovolenou. Zabezpečte pravidelné vybírání své
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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 silnice a při
volnočasových aktivitách. Šťastný návrat všem.
Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Sbor dobrovolných
hasičů Chodov

bylo také prověření vnějšího havarijního plánu
s evakuací obyvatel části Staré Chodovské a obce
Vřesová. Samozřejmostí byl i pravidelný výcvik
jednotky, např. exkurze v sokolovské chemičce či
při společném výcviku s policejním vrtulníkem při
hasebních pracích. Další informace o zásahové
činnosti najdete na webu www.sdhchodov.cz

Informace SDH – květen 2014

Souhrn událostí jednotky PO

V květnu byl oproti loňským 6 událostem
zaznamenán výrazný nárůst zásahové činnosti.
Chodovští hasiči zasahovali celkem u 20 událostí.
Z toho byly pouze dva požáry (zahoření potravin
v bytě v Husově ulici, kontejner ve Vančurově
ulici). Zbývající podíl měly technické zásahy.
Z nich bylo šest dopravních nehod, v Jenišově,
Božičanech, Vintířově, u Počeren, u Louček. Celkem
havarovalo devět osobních vozidel, jedno
nákladní a autobus. U těchto nehod byly
zraněny 4 osoby. U nejtěžší dopravní nehody
autobusu, osobního a nákladního vozidla
u Počeren došlo k vážnému zranění řidičky
osobního vozidla, která musela být vyproštěna
pomocí hydraulických vyprošťovacích nástrojů
a následně letecky transportována do nemocnice.

Letecký transport pacienta po vážné dopravní
nehodě u Počeren 30. května 2014
Při dalších technických pomocích bylo zachráněno celkem 6 osob, z toho byly 2 zraněny
a předány do nemocniční péče. Jednalo se
zejména o nouzové otevření uzavřených prostor
(poliklinika Vintířov, výtah v ČSA, dveře bytů
Dukelských hrdinů, 1. máje, U Porcelánky). Dále
jednotka dvakrát zasahovala při záchraně kočky
(Tyršova, Poděbradova ulice) a při úniku ropných
produktů z osobního vozidla v ulici ČSM. Taktéž
proběhlo prověřovací cvičení jednotek PO ve
třetím stupni poplachu v areálu SU, právní
nástupce, a. s., při fiktivním požáru v místní
zpracovatelské technologii. Součástí cvičení

Květen byl opět plný akcí i soutěží.
V průběhu května pokračovala celoroční
preventivně-výchovná činnost zaměřená na
studenty chodovské střední odborné školy
ekonomické a gymnázia. Prohloubit své
znalosti a dovednosti zejména při poskytování
první pomoci si přišli i učitelé ze ZŠ v Husově
ulici. Začátkem května navštívili chodovskou
zbrojnici naši kolegové, dobrovolní hasiči
z německého Waldsassenu. Během příjemného
dne byl mimo jiné představen nejen náš sbor,
ale i profesionální podniková jednotka HZSp
Sokolovské uhelné.
V květnu nezahálela ani soutěžní činnost
zejména mládeže, dorostu a žen. V rámci
Karlovarské ligy ženy i dorostenci vítězně
zabodovali na soutěži v Hroznětíně. Další
ligové vítězství v Útvině patřilo mladším
žákům, včetně třetího místa na další ligové
soutěži ve Skalné a pěkného pátého místa
na soutěži v Sokolově. Květnovým vrcholem
bylo zasloužené vítězství v kategorii mladších
žáků v okresním kole celoroční HRY PLAMEN
mládeže ročníku 2013-2014. Závěrečné kolo
se konalo v areálu hřiště ISŠTE Sokolov, kde
také proběhlo i závěrečné vyhodnocení.
Závěrem je třeba poděkovat všem členům
sboru, zejména vedoucím kolektivu mládeže,
za obětavou práci a členům jednotky za
náročnou zásahovou činnost.
Ing. Jiří Kiss
www.sdhchodov.cz

Vítězné družstvo mladších žáků SDH Chodov,
Okresní kolo Hry Plamen,
Sokolov, 16. - 18. května 2014
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Dům dětí
a mládeže
v Chodově
Nabídka ZÚ
pro šk. rok 2014/15

Rybáři (od 8 let; všechny dovednosti a vědomosti
potřebné k získání rybářského povolení)
Pohybové hry 1 (od 3 let; forma zábavných
soutěží a her)
Pohybové hry 2 (předškoláci; forma zábavných
soutěží a her)
Pohybové hry 3 (předškoláci +1. třída; soutěže,
		hry, všeobecný sportovní rozvoj)
Pohybové hry 4 (2. + 3. třída; soutěže, hry,
všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)
Pohybové hry 5 (4. + 5. třída; atletická příprava +
závody, soustředění)
Atletika (od 6. třídy; atletická příprava + závody,
soustředění)
Stolní tenis (od 9 let)
Tenis (od 7 let)
Sportovní gymnastika (5-9 let; pohybová
průprava, základy gymnastiky, soutěže,
pouze dívky)
Barevný minivolejbal (1. - 2. třída; základy
volejbalu, míčové hry, obratnost)
Barevný volejbal (3. - 4. třída; základy volejbalu,
míčové hry, obratnost)
Beach volejbal + volejbal (od 5. třídy)
Kopaná - elévové (ročníky 2007 a 2008)
Kopaná - přípravka (ročníky 2004 až 2006)
Kopaná - žáci (ročníky 2000 až 2003)
Kopaná - dorost (ročníky 1996 až 1999)
Florbal (ročník 2003 a starší)
Florbal – elévové (ročníky 2004 - 2006)
Cyklistika (od 10 let; silniční i terénní cyklistika,
atletická příprava, sauna, míčové hry,
posilovna)
Box (od 9 let)
Karate (od 5 let)
Samurai Fight Club (od 5 let; druh karate)
Klub deskových her (1.-5. třída; Carcassonne, Osadníci z Katanu, Activity 2, Tik...tak…bum, atd.)
Digitální fotografie (od 11 let; základy práce
s fotoaparátem, úprava fotografií, výjezdy za
focením)
Dívčí klub (od 5. třídy; výtvarné a dekorační práce
s různým materiálem - hedvábí, pedig, keramika)
Šikovné ruce (1. - 4. třída; výtvarné a dekorační
práce s různým materiálem)
Keramika (od 8 let, i dospělí)

Ochránci přírody Ještěrky (od 1. třídy; ochrana
přírody, čištění budek, výlety, ornitologické
exkurze)
Rytmus (od 1. třídy; street dance, taneční sestavy
a vystoupení)
Cvičení rodičů s dětmi (od 2 let; cvičení
s říkankami a písničkami pro prťata s rodiči)
Baby club (od 1 roku; hrátky s rodiči)
Anglický jazyk (od 2. třídy, i dospělí; nové
i pokračovací kurzy)
Německý jazyk (od 2. třídy, i dospělí)
Pilates, Cvičení s míči (kurzy pro dospělé)
Šachy (6 - 7 let)
Dětská jóga (6 - 10 let)
Elektrotechnika (8. - 9. třída)
Digifoto (od 12 let)
Přihlášky je možno vyzvednout:
v kanceláři DDM od 28.08.2014 v době
od 10:00 do 18:00 hodin.
kdykoliv na http://www.ddmchodov.cz
Telefon: 352 352 280-1,
mobil: 731 151 827

Chodov v rytmu tance

V sobotu 7. 6. se do sportovní haly v Chodově
sjely dětské a mládežnické taneční soubory
z celého Karlovarského kraje, aby předvedly,
co se za školní rok naučily. Přehlídka se všem
přítomným divákům líbila a zpestřila ji i soutěž
dvojic. Děkujeme městu Chodov za podporu
a skupině Rytmus za spoluorganizaci.

Školkolympiáda

V červnu proběhl na atletickém stadionu
sportovní víceboj pro prostřední třídy
chodovských MŠ. Za krásného počasí se děti
utkaly v běhu, běhu přes překážky, hodu do dálky
a střelbě na branku. Nejlépe se dařilo MŠ ve
Školní ulici, která získala zlatý pohár. Ani ostatní
děti nebyly smutné, protože zlatou medaili si za
své výkony odnášel úplně každý.
Nejen děti, ale i pořadatelé z DDM Bludiště,
ZŠ Husova a ŠAK se těší na další ročník. Děkujeme
za podporu městu Chodov.

Konec prázdnin na diskárně

DDM Bludiště Chodov za podpory města Chodov
pořádá v pátek 29. srpna 2014 od 17 - 20 h.
v hotelu Nautilus diskotéku pro děti a mládež od
10 let. Vstupné 30,- Kč
Pro uklidnění rodičů: V prostoru „diskárny“ se
samozřejmě nekouří a nepodává se alkohol!
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Cvičení maminek s dětmi

Protože dítko současné vedoucí již odrostlo,
hledáme pro nový školní rok šikovnou maminku,
která by vedla hrátky rodičů s dětmi od 2 let.
Schůzky jsou 1x týdně dopoledne.

Poděkování

Rádi bychom poděkovali za celoroční práci všem
vedoucím a trenérům, kteří svůj volný čas věnují
chodovským dětem. Jim i všem dětem přejeme
pohodové prázdniny a načerpání čerstvých sil.

Základní
umělecká
škola Chodov

Letní výtvarná dílnička

středa 13. 8. od 13:00 do 16:00 hodin
Také výtvarnou dílničku jsme pro vás přichystali
na prázdniny. Přijdou si na své nejen šikovné
ruce, ale i ti, kteří hledají rady, nápady a inspiraci.
Určeno pro všechny bez rozdílu věku.

Středeční soutěže

v době prázdnin každou středu od 15:00 do
16:00 hodin v dětském oddělení

Tipy knihkupectví

Přijímací řízení nových žáků	 
do všech oborů ZUŠ
Uskuteční se 2. a 3. září 2014 od 15 do 17 hodin.
Pro hudební obor:
v budově HO (náměstí ČSM 693)
v přízemí, učebna č. 17.
Pro výtvarný obor:
v budově 1. stupně II. ZŠ
(Školní ul. 697), 1. patro
Pro taneční obor:
v baletním sále (Smetanova 738
budova školní jídelny), suterén
Pro literárně-dramatický obor:
04.09.2014 od 15:00 do 17:00 hodin
1.patro budovy školní jídelny (Smetanova 738)

Městská
knihovna
Chodov
Letní Rodinka

středa 23. 7. od 10:00 hodin
Pásmo her, říkanek a pohádek pro rodiče
a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let. Pro veřejnost.
Vstup zdarma.

VEČERNÍČEK V PARKU

V případě nepříznivého počasí se přesuneme
do podkroví knihovny. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

v týdnu od 28. 7. do 1. 8. od 17:30 hodin
v týdnu od 25. 8. do 29. 8. od 17:30 hodin
O prázdninách se mohou děti i dospělí těšit
na známé pohádky v podání našich knihovníků.
Večerníčky se budou konat v parku za knihovnou.

Halina Pawlowská – Chuť do života
(rady a recepty, abyste nezabili sebe ani ostatní)
www.kosmas.cz/knihy/195360/chut-do-zivota/
David Walliams – Krysburger
(další zábavná kniha od autora, jehož hvězda na
nebi stoupá už od jeho prvotiny Babička drsňačka.
www.kosmas.cz/knihy/193369/krysburger/
Otevřeno: Po – Pá 10:00 - 12:00,
13:00 - 17:00
mail: knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

Infocentrum Chodov

Pohlednicová soutěž
Do 5. září můžete na adresu infocentra
(Staroměstská 39, Chodov) posílat pohledy
ze svých cest. Všechny došlé pohledy budou
vystaveny v infocentru a tři nejzajímavější
odměněny, proto nezapomeňte připojit také
svou adresu či jiný kontakt.
Vstupenky na Polskou krev a Rusalku v Lokti
Nově v prodeji také vstupenky na červencová
představení Loketského kulturního léta 2014
Polská krev a Rusalka v loketském amfiteátru.

ZŠ Chodov,
Komenského ul.
Informace
o zahájení školního roku
2014/15

ZŠ Komenského zahájí školní rok 2014/15
v pondělí 1. září v 8:00 hodin pro žáky 2. - 9.
ročníku. První školní den pro prvňáčky na naší
škole začíná již tradičně v 10:00 hodin.
Mgr. Iveta Obdržálková, ZŘŠ
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McDonald´s Cup

V pondělí 26. května se konalo na hřišti
Baníku Sokolov krajské finále školních
fotbalových týmů McDonald´s Cup. I letos si
družstvo žáků chodovské školy vedlo lépe
v kategorii mladších. Ti vybojovali postup z
okresního kola a jako obhájci loňského titulu
patřili i letos k favoritům. Hned od prvního
zápasu dávali Chodovští jasně najevo, že i
letos chtějí bojovat o nejvyšší mety. Postupně
dokázali porazit ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská
(4:0); ZŠ Cheb, Hradební (5:1); ZŠ Horní Slavkov,
Školní (7:1); ZŠ Cheb, Obětí nacismu (4:0) a ZŠ
Ostrov, Masarykova (5:1). S celkovým skóre 25:3
tak vybojovali titul a vítězství v celém turnaji.
Kluci z 1. ZŠ Komenského Chodov získali nejen
celkové vítězství, ale i ocenění v jednotlivých
sledovaných dovednostech.
Nejlepší brankář - Tomáš Podolník,
Nejlepší střelec - Marek Jesipčuk
Nejrychleji vstřelený gól - Marek Dolejš
Poděkování patří nejen všem hráčům, jejich
učitelkám, fandícím rodičům a prarodičům,
ale hlavně trenérům, manželům Ivě a Jiřímu
Fránovým, bez kterých by to prostě v Chodově
a u fotbalového míče nešlo.
Sestava Chodova: Marek Jesipčuk, Zdeněk
Dolejš, Jan Macák, Josef Frána, Zdeněk
Rechtorík, Filip Galla, Tomáš Podolník, Martin
Grillo, Alex Javorský, Jan Beneš, Marek Dolejš,
Jakub Michálek.

Krajské kolo Dopravní soutěže
mladých cyklistů

Ve čtvrtek 22. května se čtveřice našich
mladých cyklistů, kteří dokázali zvítězit
v okresním kole, zúčastnila krajského kola této
soutěže. Po slavnostním zahájení jsme vyrazili
na dopravní hřiště, kde byl každý závodník
ohodnocen podle průjezdu určenými stanovišti
a současně dodržování pravidel silničního
provozu. Poté následovalo stanoviště zaměřené
na jízdu překážkovou dráhou. V těchto

disciplínách jsme si prožili svoji slabší chvilku
a obdrželi několik trestných bodů. Po splnění
praktických disciplín na kole jsme se vydali na
stanoviště první pomoci, kde žáci řešili několik
situací. Všichni bez větších problémů dokázali
tyto úkoly splnit. Posledními úkoly krajského
kola byly teoretický test a práce s mapou. Po
sečtení všech výsledků a po zhlédnutí úžasných
akrobatických sestav českého reprezentanta na
BMX kole byly slavnostně vyhlášeny konečné
výsledky. Po zaváhání v úvodu soutěže jsme
i přes dotahování soupeřů nakonec obsadili
5. místo. Kolik škol se ale může pyšnit tím, že
jsou páté ze všech škol Karlovarského kraje! Za
tyto úspěchy v letošní soutěži cyklistů vděčíme
Martině Hubené, Danielu Šalplachtovi, Natálii
Proškové, Jaromíru Pécovi a Petru Ernstovi.

Certifikát ASEKOL

Program Recyklohraní, kterého se
zúčastňujeme, nejen vzdělává žáky naší
školy, ale přináší i praktické dopady pro ŽP.
Podle studií společnosti ASEKOL, která pro
nás zajišťuje sběr a recyklaci elektrozařízení,
žáci naší školy odevzdali do zpětného odběru
celkem 326 kg elektrozařízení - 7 ks televizí, 3
ks PC monitorů, a 162 kg ostatních drobných
elektrozařízení. Z certifikátu vyplývá, že toto
množství uspořilo:
5,44 MVh elektrické energie, 308,45 l ropy,
0,17 t primárních surovin, 22,83 m3 vody.
Dalším pozitivem je i snížení emisí
skleníkových plynů či produkce nebezpečných
odpadů. Výsledek ukazuje, že sběr i toho
nejmenšího elektroodpadu má ohromný vliv
na šetření ŽP a že i naši žáci tak byli nápomocni
ochraně ŽP.

Pirátské spaní

V pátek 06.06.2014 se uskutečnilo pro děti
ze ŠD „Pirátské spaní“. Z každého oddělení
bylo vybráno 5 dětí, které si to za tento školní
rok nejvíce zasloužily. Po bujarém přivítání si
děti připravily svoje pelíšky a převlékly se
do pirátského. Na celý večer byly připraveny
soutěže, hry a kvízy. Nechyběly ani stezky
odvahy a večerní procházka na Bílou vodu. Po
příchodu do družiny si děti ještě zatancovaly
v pyžamech, prošly poslední stezkou odvahy
do sklepa a po náročném dnu ulehly do svých
pelíšků. Pirátské spaní se vydařilo a dětem se
líbilo.
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Minivolejbal

Poslední soutěží sportovní ligy škol byl
minivolejbal 3+3. Družstvo naší školy ve
složení Macák, Olšan, Visinger, Držková,
Turková a Červeňáková vybojovalo v okresním
kole druhé místo a postoupilo do krajského
finále, kterého se však kvůli výletům a školám
v přírodě nemohlo zúčastnit. Děkujeme za
reprezentaci a blahopřejeme. Poděkování patří
i dozoru, trenérce p. Marii Kobernové.

dnes. Ani ve snu nás nenapadlo, že tři dny
za sebou budeme trávit ve „vodním světě“
a užijeme si tak toboganu, mořské vody, proudů,
vírů, potápění, vířivek a také úžasných sladkostí
v podobě nanuků. A k tomu všemu každý den
diskotéka, kde se nejen tančilo, ale také jsme se
hodně nasmáli při plnění snadných i zákeřných
úkolů. Výhry však stály za to! Byl to skvělý
týden.
Žáci 4.A, B

ZŠ Husova ul.
Česko- německý jazykový pobyt

Ve dnech 26. 5. - 30. 5. 2014 vyjelo 19
žáků ze 4. ročníků na Česko-německý jazykový
pobyt do Thalheimu - Tabakstanne (SRN). Ačkoli
nám počasí tento rok moc nepřálo, vůbec nás
neodradilo. V perfektně připraveném programu
jsme stihli animační programy společně
s německými kamarády, návštěvu jejich školy
ve Stollbergu – s tanečním a činnostním
programem, řádění ve volnočasovém areálu
s mnoha skluzavkami, obrovským toboganem,
návštěvou kina a po návratu do objektu
i společnou diskotéku s profi DJ obsluhou.
Mile nás překvapil zájem médií, kdy paní
novinářka uskutečnila krátké rozhovory i s
některými z nás a foto našich spolužaček
a přepis rozhovoru se objevily v místních
novinách. Společné akce, při kterých jsme
pracovali ve smíšených družstvech, se původně
měly konat venku. Velikost objektu, kde jsme
byli ubytováni, však prostorově vyhovovala,
a tak čtyři skupiny po 12 chytrých hlavičkách
(2., 4. a 5. roč.) stihly správně splnit všechny
úkoly (a nebylo to jednoduché). S pomocí
mobilů, internetu i dospělých vyhrály všechny
skupiny. Dne 29. 5. jsme se zúčastnili slavností
ke státnímu svátku „Den otců“. Pro všechny
návštěvníky (a pro nás zdarma) bylo připraveno
mnoho atrakcí – kolo štěstí (kde vyhrál každý),
bedýnková skluzavka, skákací hrad, výroba
vlastní látkové nebo dřevěné hračky. Stravování
formou švédských stolů si opravdu vychvaloval
každý. Při vzpomínce na karbanátek s houbovou
omáčkou a bramborem a grilovací večer v den
příjezdu, či na řízek s bramborovým salátem
nebo makaróny s omáčkou se olizujeme ještě

Školní akademie

Dne 23. června proběhla 2. školní akademie. Rozloučili jsme se s vycházejícími žáky
9. ročníků a zároveň přivítali budoucí prvňáčky,
kterým jsme předali symbolický klíč od naší
školy.

Poděkování panu Staňkovi,
veliteli MP Chodov

Vážený pane Staňku, děkujeme Vám za
pěknou a zajímavou besedu o drogách, která
byla velmi poučná. Zaujalo nás, jak jste nám
vysvětlil všechno o druzích návykových látek
a jejich působení na náš organismus. Na obrázcích jsme mohli vidět, jak člověk může dopadnout, když se stane na drogách závislým.
Celá beseda byla moc hezká a už se všichni
těšíme na Vaše další poutavé povídání. Ještě
jednou děkují za třídu 6. A ze 3. ZŠ Husova:
Ivanka, Klárka, Míša a Dan, s námi i paní učitelka
Dočkalová.

I o prázdninách bude ve škole rušno

I na letošní prázdniny je naplánována řada
oprav a vylepšení stavu školních budov. Žáky
jistě potěší v novém školním roce zrekonstruovaná školní kuchyňka a učebna ručních
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prací, nově vybavená nejen šicími stroji. Ve
většině tříd školy budou vyměněny školní
tabule a provedena nutná výmalba stěn.
Nezbytnou opravou projde kanalizační
přípojka a celkově bude opravena i střecha
školní družiny.

Pronájem

Vyzýváme stávající nájemce a budoucí zájemce
o pronájem tělocvičny a budovy bývalé školní
družiny (vhodné např. pro hudební a taneční
skupiny, divadlo), aby se obrátili na vedení
školy ohledně smluv o dalším pronájmu.
Tel. 352 352 390, 602 459 734 (Mgr. Libor Dočkal).
Přejeme všem krásné léto, příjemné prázdniny
a na shledanou v novém školním roce.
Mgr. Lenka Hrušková

Gymnázium
a obchodní
akademie Chodov
Techmania Plzeň

Dne 4. 6. se vydaly třídy G1, G2, G3 a G4
na exkurzi do plzeňské Techmanie. Techmania
je ojedinělý projekt, zaměřený na popularizaci
vědeckých a technických témat. Hlavním
lákadlem jsou interaktivní stanoviště z oblasti
fyziky, chemie, astronomie a biologie. Nabízí též
řadu workshopů a populárně-naučných show.
Naši žáci si tak mohli vyzkoušet přenos blesků
za pomoci dotyku, rychlost větru, sílu stisku,
rychlost běhu ve srovnání s různými zvířaty,
pokusy s tekutým dusíkem a mnoho dalších,
neméně zajímavých aktivit. Žáci byli z návštěvy
Techmanie nadšeni.

ZŠ ve Školní
ulici
Úspěch dívek ve volejbalu
Pivovar Plzeň

23. května se na 2. základní škole v Chodově
uskutečnilo okrskové kolo ve volejbalu družstev
chlapců a dívek 2. stupně, které se děvčatům
z pořádající školy podařilo poprvé vyhrát! Tým
GJO hrál ve složení: Simona Bláhová, Lucie
Hasilová, Eliška Gálová, Tereza Přibáňová,
Eliška Vaňková, Petra Kotová, Adéla Kubínová,
Nicol Latosinská. Děvčata si vítězstvím
zajistila postup do okresního kola, kde kvůli
své nervozitě se v prvním utkání umístila „až“
na třetím, nepostupovém místě. Děkujeme
našemu družstvu dívek za reprezentaci školy.
Učitelé TV

5. 6. se konala další exkurze, tentokrát však
pro třídy GEL2 a G7, které se vypravily taktéž
do Plzně, tentokrát však do místního pivovaru. V
úvodu exkurze byli žáci seznámeni s jeho historií.
Poté následovala exkurze po areálu pivovaru.
Kromě možnosti vidět výrobu piva se žáci svezli
největším osobním výtahem v České republice.
Další překvapení přišlo při pohledu na velké
množství lahví a plechovek, které byly plněny
pivem. Kromě této zajímavosti stojí za zmínku
prohlídka podzemí, jež skrývalo úschovnu ledu
zajišťujícího správnou teplotu. V této části areálu
přichází na řadu ochutnávky, naši žáci však
odcházeli pevným krokem – přece jen ještě mají
čas na požívání mezinárodně proslulého moku.
V současné chvíli máme před sebou sportovní
den školy, třídní výlety, návštěvu Europa
parku, exkurzi do Terezína a v neposlední řadě
předávání vysvědčení a velké loučení před
zahájením letních prázdnin. Všem přejeme
příjemné léto, načerpání nových sil a těšíme se
v září opět na shledanou!
Za kolektiv GOA Chodov Jitka Čmoková
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OBJEKTIVEM ZPRAVODAJE

Poslední týdny byly velmi bohaté na různé události. Ne všechny se do vydání dostanou, ale ty
nejdůležitější Vám přinášíme alespoň ve formě fotografií. Na hlavním snímku nahoře zpívá sólistka
Hudby Hradní stráže a Policie ČR Gabriela Urbánková, pod ní vlevo je prezentace DDM Bludiště
v rámci Dne pro sociální služby, hned vedle pak záběr z Akademie chodovských mateřských škol.
Vlevo dole si můžete prohlédnout kapelu Čechomor při koncertu v kostele svatého Vavřince,
vpravo pak starosta Josef Hora pasuje prvňáčky na čtenáře městské knihovny. (Text a foto: mák)
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Kino . Horké novinky

ŽELVY NINJA 3D

Premiéra / sci-fi, akční, thriller / USA

3D

čtvrtek 21. 8. v 17 a 19:30 h
pátek 22. 8. v 19:30 h
sobota 23. 8. v 17 h
pátek 29. 8. v 17 h

ÚSVIT PLANETY
UVOLNĚNÍ
OPIC
pátek 1. 8. v 19:30 h
sobota 2. 8. v 17 a 19:30 h
neděle 3. 8. v 19:30 h
pondělí 4. 8. v 19:30 h

Premiéra / Komedie, fantasy, dobrodružné / USA
Přístupné, česky mluveno.

Př ístupné od 12 let . Vstupné 1 4 0 Kč

Vstupné 150 Kč

čtvrtek 7. 8. v 17 a 19:30 h, pátek 8. 8. v 19:30 h, sobota 9. 8. v 17 h, neděle 10. 8. v 19:30 h

STRÁŽCI GALAXIE 3D /122/

Premiéra / sci-fi, dobrodružný, akční / USA

V tomto akcí nabitém, výpravném vesmírném dobrodružství se odvážný dobrodruh Peter Quill
stává středem zájmu nájemných zabijáků poté, co Ronanovi, mocnému padouchovi s plány
ohrožující celý vesmír, ukradne tajemnou kouli. Aby neúnavnému Ronanovi unikl, je Quill nucen
spojit své síly se čtveřicí pozoruhodných hrdinů…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 Kč
sobota 9. 8. v 19:30 h, neděle 10. 8, v 17 h, pondělí 11. 8. v 19:30 h

ZEJTRA NAPOŘÁD /98/

Premiéra / komedie, romantický / ČR, Slovensko

Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají něco konečně jinak.
Petr Kraus je jedním z toho miliónu. Cestuje za prací do Číny, kde zařizuje výrobu zboží pro své
zákazníky. Získá zakázku od člověka, který mu není úplně sympatický, ale přesto se pustí s vidinou
zajímavého výdělku do práce…

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
sobota 30. 8. v 17 h, neděle 1. 9. a pondělí 2. 9. v 19:30 h

THE EXPENDABLES 3

Premiéra / Akční, thriller, dobrodružný / USA

Pokračováním úspěšných dvou předchozích filmů Expendables (2010) a Expendables 2 (2012)
nás zavede za skupinou žoldáků, která se dostane do konfliktu s nemilosrdným obchodníkem se
zbraněmi Conradem Stonebanksem (Mel Gibson), spoluzakladatelem “Expendables “, který byl
zároveň určen k zničení týmu.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
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pátek 1. 8. v 17 h. sobota 2. 8. a neděle 3. 8. v 15 h.

LETADLA 2:
HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 3D
Premiéra / Animovaný, komedie, rodinný / USA

Když se světově proslulý letecký závodník Prášek dozví, že má
poškozený motor a už možná nikdy nebude moci závodit, je nucen
zařadit jiný rychlostní stupeň a vrhá se do světa vzdušného boje
s požáry…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč
pátek 1. 8. v 19:30 h., sobota 2. 8. v 17 a 19:30 h.
neděle 3. 8. a pondělí 4. 8. v 19:30 h.

ÚSVIT PLANETY OPIC 3D /130/
Premiéra / sci-fi, akční, thriller / USA

Vznikající a sílící národ geneticky vyvinutých lidoopů
v čele s Caesarem je ohrožován skupinou lidí, kteří před
deseti lety přežili epidemii smrtelného viru. Obě strany
sice dosáhnou křehkého smíru, ale jen nakrátko. Nakonec
se stejně ocitají na pokraji války, která rozhodne o tom,
kdo se stane dominantním živočišným druhem na Zemi…

sobota 9. 8. v 19:30 h., neděle 10. 8. v 17 h.
pondělí 11. 8. v 19:30 h.

ZEJTRA NAPOŘÁD /98/
Premiéra / komedie, romantický / ČR, Slovensko
Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají
něco konečně jinak. Petr Kraus je jedním z toho milionu. Cestuje za prací do
Číny, kde zařizuje výrobu zboží pro své zákazníky, získá zakázku od člověka,
který mu není úplně sympatický, ale přesto se pustí s vidinou zajímavého
výdělku do práce…

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
úterý 12. 8. a středa 13. 8. v 19:30 h.

JOE /117/
Premiéra / Drama / USA
Bývalý trestanec Joe Ransom (Nicolas Cage), přežívající na okraji
společnosti, se setkává s mladým chlapcem z problémové rodiny, pro
kterého se stává vzorem. Zároveň tak ale čelí těžké životní volbě mezi
vykoupením a možnou odplatou.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Přístupný od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč
neděle 3. 8. v 17 h

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 3D /97/
Fantasy, rodinný / USA
Královna černé magie vypráví dosud nezpracovaný příběh
legendární zlé královny z klasického snímku Šípková Růženka
z roku 1959 a seznamuje diváky s její zradou, která nakonec
způsobila, že se její kdysi čisté srdce proměnilo v kámen.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

čtvrtek 14. 8. a pátek 15. 8. v 17 h., sobota 16. 8. v 19:30 h.
pátek 22. 8. a neděle 24. 8. v 17 h.

TŘI BRATŘI /86/
Premiéra / Pohádka, rodinný / Česko, Dánsko

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají
do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli
předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem
vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah,
nečekaných příhod a možná také láska...

Přístupné. Vstupné 125 Kč
úterý 5. 8. a středa 6. 8. v 19:30 h.

čtvrtek 14. 8. a pátek 15. 8. v 19:30 h.

HERCULES 3D /95/

Akční, sci-fi / USA

NA HRANĚ ZÍTŘKA 3D /114/

Premiéra / Akční, dobrodružný / USA
Dwayne Johnson (THE ROCK) ztvární na filmovém plátně postavu,
pro kterou – jak se říká – se narodil a kvůli které absolvoval
neuvěřitelně náročnou fyzickou přípravu. HERCULES – nejslavnější
hrdina řecké mytologie - je napůl člověk a napůl bůh. A je vlastně
prvním superhrdinou naší historie.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
čtvrtek 7. 8. v 17 a 19:30 h., pátek 8. 8. v 19:30 h.
sobota 9. 8. v 17 h., neděle 10. 8. v 19:30 h.

STRÁŽCI GALAXIE 3D /122/
Premiéra / sci-fi, dobrodružný, akční / USA

V tomto akcí nabitém, výpravném vesmírném dobrodružství se
odvážný dobrodruh Peter Quill stává středem zájmu nájemných
zabijáků poté, co Ronanovi, mocnému padouchovi s plány
ohrožujícími celý vesmír, ukradne tajemnou kouli. Aby neúnavnému
Ronanovi unikl, je Quill nucen spojit své síly se čtveřicí
pozoruhodných hrdinů…

Příběh se odehrává v blízké budoucnosti. Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí na Zemi,
obracejí velká města v hromadu trosek a zanechávají za sebou
miliony lidských obětí. Podplukovník Bill Cage (Tom Cruise),
který nikdy nebyl v žádné bitvě, je bez cirátů degradován a s
nulovým výcvikem a mizernou výzbrojí poslán splnit úkol, který
není ničím jiným než sebevražednou misí.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
sobota 16. 8. a neděle 17. 8. v 15 h.

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 2D /97/
Fantasy, rodinný / USA

Královna černé magie vypráví dosud nezpracovaný příběh
legendární zlé královny z klasického snímku Šípková Růženka
z roku 1959, a seznamuje diváky s její zradou, která nakonec
způsobila, že se její kdysi čisté srdce proměnilo v kámen.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 Kč
sobota 16. 8. a neděle 17. 8. v 17 h.
pátek 8. 8. v 17 h. sobota 9. 8. a neděle 10.8.v 15 h.

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 3D /105/
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA

Vzrušující druhý díl epické trilogie Jak vycvičit draka se znovu vrací
do fantastického světa hrdinného Vikinga Škyťáka a jeho věrného
draka Bezzubky. Nerozlučné duo se musí postarat o mír na zemi
a zachránit budoucnost lidí a draků před mocichtivým Dragem.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D/140/
Akční, sci-fi, dobr. / USA, Čína

V tomto filmu budeme sledovat automechanika Cadea (Mark
Wahlberg), který žije sám s dospívající dcerou (Nicola Peltz) na
farmě v Texasu, kde se snaží opravovat nepojízdné vraky a po
opravě je prodávat. Jeho život se změní ve chvíli, kdy se z hromady
šrotu, kterou si přiveze do dílny, vyklube Transformer. Od tragických
událostí, které na konci třetího dílu zničily půlku Chicaga, uplynuly
dva roky a tito tvorové jsou od té doby na černé listině. Cade a jeho
dcera se na ní díky nečekanému nálezu objeví také.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč
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neděle 17. 8. a pondělí 18. 8. v 19:30 h.

úterý 26. 8. a středa 27. 8. v 19:30 h.

DÍRA U HANUŠOVIC /102/

CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO /119/

Premiéra / Komedie, drama / Česko

Premiéra / Krimi, horor, thriller / USA

Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času
hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné
muže nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan) tráví hodně času na
posedu a čeká na svého jelena, dětsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) je
okolím považován za neškodného vesnického blázna a klempíř Kódl
(Lukáš Latiňák) se s chutí otočí za každou sukní...

Newyorský policista Ralph Sarchie (Eric Bana), který se sám potýká
s vlastními problémy, se pouští do vyšetřování série znepokojivých
a nevysvětlitelných zločinů. Spojí své síly s nekonvenčním knězem
(Edgar Ramírez), odborníkem na vymítací rituály, aby společně
bojovali s nočními děsy a případy démonického posednutí, které
ohrožují jejich město…

Přístupné. Vstupné 125 Kč

Přístupný od 15 let, titulky. Vstupné 90 Kč

úterý 19. 8. a středa 20. 8. v 19:30 h.

čtvrtek 28. 8. a pátek 29. 8. v 19:30 h.

STRÁŽCI GALAXIE 3D /122/

OČISTA: ANARCHIE

Premiéra / sci-fi, dobrodružný, akční / USA

Premiéra / Horor / USA
Noví otcové zakladatelé Spojených států amerických si Vás dovolují
pozvat na výroční oslavu Očisty!

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

V tomto akcí nabitém, výpravném vesmírném dobrodružství se
odvážný dobrodruh Peter Quill stává středem zájmu nájemných
zabijáků poté, co Ronanovi, mocnému padouchovi s plány
ohrožujícími celý vesmír, ukradne tajemnou kouli. Aby neúnavnému
Ronanovi unikl, je Quill nucen spojit své síly se čtveřicí
pozoruhodných hrdinů…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 Kč
čtvrtek 21. 8. v 17 a 19:30 h., pátek 22. 8. v 19:30 h.
sobota 23. 8. v 17 h., pátek 29. 8. v 17 h.,

ŽELVY NINJA 3D

sobota 30. 8. a neděle 1. 9. v 15 h.

Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach a
všehoschopný Trhač (William Fichtner), jehož pozice vládce
podsvětí je zcela neotřesitelná, dokud se v městské kanalizaci
vinou nepodařeného genetického experimentu neobjeví
čtyři obojživelníci s mimořádnými schopnostmi. Tam, kde jsou
Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael, nesmí pochopitelně
chybět ani zvědavá reportérka April, kterou si zahrála Megan Fox.

Premiéra / Komedie, fantasy, dobrodružné / USA

Premiéra / Komedie, fantasy, dobrodružné / USA

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
sobota 23. 8. a neděle 24. 8. v 15 h.

LETADLA 2:
HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 2D
Premiéra / Animovaný, komedie, rodinný / USA
Když se světově proslulý letecký závodník Prášek dozví, že má
poškozený motor a už možná nikdy nebude moci závodit, je nucen
zařadit jiný rychlostní stupeň a vrhá se do světa vzdušného boje
s požáry…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

ŽELVY NINJA 2D
Tam, kde jsou Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael,
nesmí pochopitelně chybět ani zvědavá reportérka April, kterou
si zahrála Megan Fox.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč
sobota 30. 8. v 17 h.
neděle 1. 9. a pondělí 2. 9. v 19:30 h.

THE EXPENDABLES 3
Premiéra / Akční, thriller, dobrodružný / USA

Pokračování úspěšných dvou předchozích filmů Expendables (2010)
a Expendables 2 (2012) nás zavede za skupinou žoldáků, která se
dostane do konfliktu s nemilosrdným obchodníkem se zbraněmi
Conradem Stonebanksem (Mel Gibson), spoluzakladatelem
“Expendables”, který byl zároveň určen ke zničení týmu.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

sobota 23. 8., neděle 24. 8.
a pondělí 25. 8. v 19:30 h.

sobota 30. 8. v 19:30 h., neděle 1. 9. v 17 h.

V OKU TORNÁDA /90/

Premiéra / Komedie, akční, krimi / USA

22 JUMP STREET /112/

Premiéra / Thriller / USA

Během jediného dne je město Silverton zpustošeno nebývalým
náporem tornád. Celé město je vydáno na milost a nemilost
nevypočitatelným smrtonosným větrným smrštím a podle
předpovědí má to nejhorší ještě přijít. Většina lidí hledá bezpečný
úkryt, zatímco jiní utíkají k větrnému víru a sledují, jak blízko k
tornádu se dostane lovec tornád, aby pořídil snímek, který se
podaří jen jednou za život…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

Poté, co si prošli nástrahami střední školy (dvakrát po sobě), čekají na policejní
důstojníky Schmidta (Jonah Hill) a Jenka (Channing Tatum) velké změny - jsou
pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole. Ale zatímco Jenko potká
spřízněnou duši ve sportovním týmu a Schmidt pronikne do řad studentů
umění, začínají o svém vzájemném vztahu zvolna pochybovat. Jejich úkolem
už není pouze vyřešit případ, ale jsou nuceni zjistit, zda mezi nimi může
existovat společný vztah na úrovni. Pokud se těmto dvěma přerostlým
puberťákům podaří vypracovat se z univerzitních nováčků ve skutečné
muže, pak by vysoká škola mohla být tím nejlepším, co je kdy potkalo.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 90 Kč
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Stručný přehled

Červenec/Srpen 2014
Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Pohlednicová soutěž

probíhá do
05.09.

Infocentrum Chodov

MěK Chodov

Soutěž Lovci perel
Pro čtenáře od 6 do 18 let

probíhá do
15.11.

MěK Chodov

MěK Chodov

Středeční soutěže
Scrabble

02.07.
15:00 – 16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Středeční soutěže
Člověče, nezlob se

09.07.
15:00 – 16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

KASS – Společenský
sál

KASS Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

KASS – Společenský
sál

KASS Chodov

Prodejní trhy

10.07.
9:00-18:00

Středeční soutěže
Večerníček – spol. hra

16.07.
15:00 – 16:00

Prodejní trhy

17.-18.07.
9:00-18:00

Rodinka
Letní hrátky

23.07.
10:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

23.07.
15:00 – 16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Městský park

MěK Chodov

KASS – Společenský
sál

KASS Chodov

Městský park

MěK Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Středeční soutěže
Ubongo
Večerníčky v parku
Křemílek a Vochomůrka

28.07.
17:30

Prodejní trhy

29.07.
9:00-18:00

Večerníčky v parku
Čertovské pohádky

29.07.
17:30

Středeční soutěže
Pexeso

30.07.
15:00 – 16:00

Večerníčky v parku
Pejsek a kočička

30.07.
17:30

Městský park

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Nezbedné pohádky

31.07.
17:30

Městský park

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Vodnické pohádky

01.08.
17:30

Městský park

MěK Chodov

Středeční soutěže
Activity

06.08.
15:00 – 16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

09. – 10.08.
10:00

Staroměstská ulice

KASS Chodov

Mše svatá

10.08.
10:00

kostel sv. Vavřince

KASS Chodov

Nádražní den - Kulturní odpoledne
s železniční tématikou

10.08.
14:00

Staroměstská ulice

Město Chodov

13.08.
13:00 – 16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Vavřinecká pouť

Letní výtvarná dílnička
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Stručný přehled
Co ?
Středeční soutěže
Domino
Prodejní trhy
Středeční soutěže
Kdo je to?

Kdy ?
13.08.
15:00 – 16:00
20.08.
9:00-18:00
20.08.
15:00 – 16:00

Červenec/Srpen 2014
Kde ?

Kdo ?

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

KASS – Společenský
sál

KASS Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Hurvínkovy příhody

25.08.
17:30

Městský park

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Šípková Růženka

26.08.
17:30

Městský park

MěK Chodov

Středeční soutěže
Zlaté Česko

27.08.
15:00 – 16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Včelí medvídci

27.08.
17:30

Městský park

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Chytrá horákyně

28.08.
17:30

Městský park

MěK Chodov

Nautilus Chodov

DDM Chodov

Městský park

MěK Chodov

ZUŠ Chodov

ZUŠ Chodov

Diskotéka ke konci prázdnin
vstupné 30,- Kč
Večerníčky v parku
Perníková chaloupka

29.08.
17:00 – 20:00
29.08.
17:30

Přijímací řízení nových žáků
02. – 03.09.
do oborů ZUŠ:
15:00 – 17:00
hudební obor		
taneční obor		
výtvarný obor		
literárně-dramatický obor
04.09.
15:00 – 17:00

přízemí ZUŠ
suterén školní jídelny
1. patro II. ZŠ
1. patro školní jídelny

Sport
MČR juniorek do 20 let
12. – 13.07.
Beach volejbal		

Beach areál
BVC Chodov

BVC Chodov

Vycházka turistů
Lipová u Chebu - Hrázděné stavby

09.07.
sraz v 08:30

vlakové nádraží
Chodov

Turisté Chodov
(Růžena Štěpánková)

Vycházka turistů
Bečov – botanická zahrada

23.07.
sraz v 08:45

autobusové nádraží
Chodov

Turisté Chodov
(Růžena Štěpánková)

Vycházka turistů
Skalná – hrad Vildštejn –
hasičské muzeum

06.08.
sraz v 08:30

vlakové nádraží
Chodov

Turisté Chodov
(Růžena Štěpánková)

Lážo Plážo Chodov 2014
09. – 10.08.
open turnaj smíšených trojic		

Beach areál
BVC Chodov

BVC Chodov

Vycházka turistů
Horní Blatná – Vlčí jámy –
Blatenský vrch

vlakové nádraží
Chodov

Turisté Chodov
(Růžena Štěpánková)

20.08.
sraz v 08:30
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Sport

Rytmus 2013/14

V letošním roce si taneční skupina Rytmus DDM
Chodov opět přivezla řadu medailí a pohárů.
Zabodovala v soutěžích SKUPINA ROKU, MČR, DĚTI
FITNESS, v soutěži tanečních formací MIA FESTIVAL.
Dohromady nasbírala 10x zlato, 6x stříbro a 3x bronz.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám po celý rok
pomáhali a fandili, a dětem za skvělé výsledky.
Hezké prázdniny.
Vaše trenérka Zůza (ŠÉFIS)

několika skupin postupně obcházeli vícebojařské
disciplíny 60 m, dálku, míček a v samotném závěru
pak všichni absolvovali 300m trať. Ostřílenými
přípravkovými atlety bylo dosaženo množství
velmi kvalitních výkonů a pro spoustu dětí to
byla premiéra v tak těžkém závodě. Vše bylo v
režii ředitelky závodů, chodovské trenérky Denisy
Dočkalové, která zároveň stíhala bez problémů
i zpracovávat výsledky, a tak se okamžitě po
dozávodění kategorie mohlo vyhlašovat. Závody
byly podpořeny Karlovarským krajem, městem
Chodov, ale i tradičními sponzory DDM Bludiště
Chodov, Karlem Matičkou, KH Cetem či dalšími
firmami a soukromníky.
A kdo se stal pro letošek králem vícebojařů
v jednotlivých kategoriích?? Mezi kluky od
nejstarších k nejmenším zvítězili:
2003: Ondřej Sladký (ŠAK Chodov)
2004: Lukáš Čonka (Tri K. Vary)
2005: Kevin Leupold (Tri K. Vary)
2006: Jan Švěňha (Union Cheb)
2007: Jonáš Konvalinka (Union Cheb)
			 a Valerie Pelcová ( MDDM Ostrov)
2004: Aneta Hradská (AK Sokolov)
2005: Lenka Burešová (MDDM Ostrov)
2006: Lucie Mašková (Union Cheb)
2007: Nella Trinerová (TRI K. Vary)
Foto ze závodů:
http://atletikachodov.rajce.idnes.cz/Ctyrboje_
pripravek

½ Maraton Karlovy Vary

ŠAK
Chodov
Mistrovské závody družstev
mladšího žactva

11. června proběhly v Karlových Varech další
mistrovské závody družstev mladšího žactva.
Tradičně se vedlo lépe našim klukům, kteří
dokázali v soutěži družstev zvítězit. Oporami byli
Martin Tonhauser, Jakub Süssenbeck, Adam Bauer
či Jan Gurban. Děvčata skončila na místě třetím.
K největším oporám patřily Lucka Červenková
a Hanka Zápotocká. Celkové i dílčí výsledky na:
http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=20113

Atletické čtyřboje přípravek

Závody čtyřboje přípravek jsou za námi. Počasí
přálo, a tak se do Chodova sjelo a sešlo skoro 200
závodících prďolek ve věku přípravek. Rozdělení do

V sobotu jsme se zúčastnili “domácího”
půlmaratonu v Karlových Varech. Na zásadně
změněné trati zvítězil Teshome Mekonen z Etiopie
ve výborném čase 1:01:25 hodiny. Náš tým se
zúčastnil v počtu 6 startujících - Jirka Folvarčík,
Martin Horváth, Jakub Stehno, Lukáš Kopecký, Míla
Zítka a Pavel Simeth.
Jirka Folvarčík skončil na 53. místě časem
1:24:18 hodiny. Výborný osobní rekord si zaběhl
Jakub Stehno, když dokázal udržet počáteční
tempo a dosáhl času 1:40:49 hodiny. Čas stačil
na 387. místo. Martin Horváth určitě nezaběhl dle
svých představ a dosáhl času 1:44:01, což stačilo
na 475. místo. Míla Zítka skončil na 587. místě
časem 1:46:32, ve své kategorii mužů 50-54 let na
29. místě z 94 účastníků. Lukáš Kopecký
obsadil 759. místo časem 1:50:32. Závod
dokončilo celkem 2032 závodníků.
Více zde:
http://sak-chodov-maraton-team.webnode.cz/news/a12-maraton-karlovy-vary-/
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Oblastní mistrovství dorostenců
západních a jižních Čech

V letošním roce proběhlo v Plzni mistrovství
třech krajů: Karlovarského, Plzeňského a Českobudějovického. V množství jednotlivců a oddílů si na
medaili sáhli pouze vrhači. Michal Kudža vybojoval
dvě stříbrné ve vrhu koulí a hodu diskem. Třetí
stříbro pro Chodov vybojovala Nikola Nemčeková
v hodu oštěpem.
Miloš Volek

Kickbox Chodov

14. titul mistra světa v kickboxu
MS WPKA v kickboxu se konalo na ostrově
Santorini. Třemi zápasy si zajistil Miloš Černý
další zlatou medaili. Poděkování městu Chodov za
dlouholetou podporu.
Kickbox Chodov

Kuželky
Chodov
KULICH (KUželkářská LIga CHodova)

Od 11. do 25. května proběhlo po dlouhé
době opět v naší krásné vlasti mistrovství světa
kuželkářů. Po tuto dobu se centrem kuželkářského
dění stalo město Brno. Šampionát se uskutečnil
v kategoriích od dorostenců až po muže a ženy.
Naši reprezentanti se mezi elitou neztratili.
Ba naopak. Vybojovali mnoho medailí a dalších
velmi solidních umístění. Celkem jsme, hlavně díky
ženám a dorostenkám, vybojovali 3 zlaté, 3 stříbrné
a 2 bronzové medaile. A v pořadí národů jsme byli
těsně pod bednou, čtvrtí.

Celý šampionát proběhl ve výborné atmosféře
a byla vidět i spousta světových výkonů a rekordů.
To vše jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít,
a tak jsme se vypravili na závěrečné tři dny
šampionátu, kdy jsme byli svědky vyvrcholení
celého turnaje. Sice jsme byli jenom čtyři, ale i tak
jsme si užili do sytosti všeho, co tu bylo divákům
a fanouškům nabízeno. A hlavně jsme si splnili
velký sen, vidět na vlastní oči své kuželkářské vzory
a trochu i načerpat zkušenosti do naší další aktivní
kuželkářské činnosti.
Podrobnější informace najdete na stránkách:
(http://www.ms2014brno.cz/)
Za účastníky zájezdu Pepa Vaško,
Milan Hruška, David Hruška, Marcel Rewczuk

Spartak
Chodov
oddíl kopané
Skončil soutěžní ročník 2013 - 2014. Pro náš oddíl
v jedné části katastrofálně a ve dvou případech
úspěšně. Dorost se stal vítězem krajského přeboru
a B mužstvo mužů je na čelném místě okresního
přeboru. To je to úspěšné duo. Naopak naše
A mužstvo mužů skončilo na posledním místě
krajského přeboru a tuto soutěž opouští. Uvedu
poslední výsledky našich mužstev:
A muži
17.05. Lomnice - Chodov 3:1
24.05. Chodov - Nové Sedlo 1:2
31.05. H. Slavkov - Chodov 1:1 p. k. 3:4
07.06. Chodov - Stará Role 0:4
14.06. Citice – Chodov 7:0
B muži
18.05. Chodov - Horní Slavkov 7:2
24.05. Krajková - Chodov 3:1
01.06. Chodov - Bukovany 8:0
07.06. Šindelová - Chodov 4:5
15.06. Chodov - Svatava 8:1
Dorost
18.05. Aš - Chodov 2:3
25.05. Chodov - Fr. Lázně 1:0
31.05. Cheb - Chodov 1:8
06.06. Chodov - Nové Sedlo 7:0
15.06. H. Slavkov - Chodov 1:1 p. k. 3:4
Děkujeme všem občanům města Chodova za
přízeň, kterou projevovali našim mužstvům po celý
soutěžní ročník. Zveme Vás na náš stadion na utkání
soutěžního ročníku 2014/15, který bude zahájen
v polovině srpna. Rozlosování soutěží bude uvedeno
v zářijovém Zpravodaji.
Ing. Alfons Skokan

Zpravodaj města Chodova. Čer venec/Srpen 2014
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CHODOVSKÉ REALIT Y

Termín
uzávěrky
zářijového čísla
15.8.2014

U Porcelánky 266, Chodov tel.: 777 11 33 44
Nabízíme na prodej:
Rodinný dům v Chodově s velikou zahradou, 4+1 nová Husovka,
2+1 ul.Tyršova, zahrada v Novém Sedle,
3+1 B. Němcové, 2+1 Nové Sedlo,
3+1 Říjnová za 470 tisíc.

KOMPLETNÍ NABÍDKA NA

www.chodovske-reality.cz

Poptáváme - v yplácíme peníze ihned!
Zahrada v Chodově a okolí, rodinný dům v Chodově a okolí,
byty po celém Chodově a okolí.
Posudky, úschovy, smlouvy, přepisy elektřiny a plynu.
Výhodné hypotéky a úvěry na cokoliv.

Společnost ZPA Industry a.s.,
(pracoviště Nejdek)

přijme spolupracovníky na pozici:
Projektant VN/NN/MaR Požadujeme: SŠ elektrotechnického směru
Výhodou: znalost projekčních systémů, Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl.50/1978 Sb.
Nabízíme: zaměstnání u stabilní společnosti; odpovídající finanční ohodnocení, možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
Nástup možný ihned.
Bližší informace na webu společnosti: www.zpaindustry.cz v záložce Novinky
Strukturované životopisy s kontaktem zasílejte na email: ladislava.kuncova@zpaindustry.cz

Od 1. 6. 2014 se na Vás
těšíme na nové adrese:
Staroměstská 1105, Chodov.

Jan Kaminský
tel.: 352 666 075, mobil: 602 404 089
www.zastupci-allianz.cz/jan.kaminsky

Zpravodaj města Chodova. Čer venec/Srpen 2014
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a šíje
Masáž zad
od 150,-Kč

Odpočiňte si u nás:

Masáž částečná, celková, velká celotělová
Masáže relaxační, sportovní, reflexní
Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu
Zábaly na celulitidu
Masáž lávovými kameny ,,Hot stones ,,
Indická masáž hlavy, Ušní svíce
Baňkování (uvolnění bloků na zádových svalech)
Dornova metoda, Breussova masáž
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž
Thajská olejová masáž, japonská masáž shiatsu
Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)
Novinka Taping

Revoluční 601, 357 35 Chodov, tel.: 777 749 108, www.masaze-lera.cz

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’
IDEAL

Bezručova 492

CHODOV

mob.: 607 276 954
PO - PÁ 9.00 - 17.30
SO 9.00 - 11.30
NAŠE FIRMA VÁM NABÍZÍ KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO VÁŠ AUTOMOBIL
U nových vozidel v záruce zajišťujeme běžnou
údržbu a pravidelný servis, stejně jako autorizovaný
servis, aniž byste ztratili záruku na Vaše vozidlo.

K opravám používáme vždy originální nebo kvalitativně rovnocenné náhradní díly.
Provádíme kompletní servisní a opravárenské služby motorových vozidel bez ohledu na značku a stáří
Diagnostika vozidel všech značek
Specializace na vozy BMW
Výměny čelních skel a autoskel
Renovace předních
Příprava a odvoz vozů na STK a ME
světlometů
za 600 Kč
Klempířské a lakýrnické práce
(cena za pár)
Opravy havarovaných vozidel
Spolupráce s pojišťovnami
Renovace předních i zadních světlometů automobilů všech značek
Renovace autolaků
Čištění interiérů Vašeho vozu
PŘED
Smluvní odtahová služba

Akce

PO

NAŠIM CÍLEM JE POSKYTNOUT VÁM VŽDY 100% SERVIS, MAXIMÁLNÍ PÉČI A OSOBNÍ PŘÍSTUP!!!

Tovární 223 (areál drobného zboží), Chodov

Pondělí – Pátek 9:00 – 18:00

Tel. 775 931 797
Zpravodaj města Chodova. Čer venec/Srpen 2014
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KADEŘNICT VÍ

pánské

BELLUCI

dámské

dětské

Kadeřnice : Hanka Vaňková

objednávky: 775 309 684
Vintířov 57, u zastávky směr Chodov
Provozní doba
Út - So 9.00 - 18.00 hod.
Jiný čas dle dohody

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
Zpravodaj města Chodova. Čer venec/Srpen 2014
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Kontakt 775 059 248
www.home-pcservis.cz
Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…..
Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

29

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
V TEPLE DOMOVA

Horké a studené nápoje
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

Kompletní modeláž - 350 Kč
Doplnění gelem - 300 Kč
Provozní doba dle objednávek

Prodej nových PC

Tel.: 774 544 731

Kamerové systémy

dámské a pánské

Kadeřnictví

ova
CaPos- Páan
8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

novinka : obnova vlasu keratinem
Husova 1056, Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

tel.: 776 616 029
Zpravodaj města Chodova. Čer venec/Srpen 2014
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NEHTOVÉ STUDIO

1. MÁJE 629, CHODOV

Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrylem, ruční
malba, one strok
Prodej velmi kvalitní nehtové kosmetiky, doškolovací
kurzy a kurzy nailartu

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.

Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc

Jana Gajdošová tel. 606 256 112
Zuzana Stará tel. 602 240 544
Nová modeláž 450 Kč
Doplnění 350 Kč
Dlouhodobé lakování (shellac + gel-lak) 100 Kč

Pedikúra, kosmetika
Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207
Pedikúra + lakování 150 Kč
Kosmetika celková (vč. barvení řas a obočí) 350 Kč
Prodlužování řas, líčení (svatby, plesy) 150 Kč
Solárium 1 min. 5 Kč

KONTAKT: 777

Zpravodaj města Chodova. Čer venec/Srpen 2014
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PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

OPRAVA

praček - myček - el. spotřebičů
Marek Černý
Sportovní 555
357 33 Loket

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
ZASKLENÍ BALKÓNŮ,
GARÁŽOVÁ VRATA,
ZEDNICKÉ PRÁCE

tel.: 352 684 127
mob.: 603 576 879

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

jsme nositelem
certifikátu

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SOKOLOV
Aleš Hoch, Bendlova 572, 356 01 Sokolov
Tel./Fax: 352 602 508, Mobil: 603 211 229

sokolov@otherm.cz www.otherm.cz
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Ko m e n s ké h o u l i ce ( ve d l e o b řa d n í s í n ě )
zahrádka i s dětským koutem ve dvoře

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE
nu
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY ní me
poled od
již
KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
č
ROZVOZ AŽ DO DOMU
79,- K
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA PROVOZNÍ DOBA
PO - ČT 11.00 - 22.00
R E Z E R VAC E A O B J E D N ÁV KY
PÁTEK 11.00 - 24.00
NA TEL.: 731 887 227
SOBOTA 12.00 - 24.00

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

NEDĚLE 12.00 - 22.00

Autoservis Šimek

Pøipravte svùj vùz na léto

Husova 101, Chodov

Otevírací doba je
každý všední den:
8:00-17:30
tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411

pneuservis - klimatizace

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel
Mìøení emisí - benzin + LPG
Pøíprava vozu na STK
Kompletní servis klimatizace
Pøestavby vozu na LPG
Pøestavby vozu na E85
Montáže mechanického zabezpeèení vozidel CONSTRUCT

kompletní pneuservis

Zpravodaj města Chodova. Čer venec/Srpen 2014
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E K O L O G I C K Ý

široký výběr spotřebního materiálu pro tisk:
tonerové kazety
inkoustové cartridge
pásky do jehličkových tiskáren
obrazové válce, přenosové pásy, zapékací jednotky
tiskárny na míru Vašim potřebám
papíry
kotoučky do pokladen a terminálů

zakázková výroba

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
dětské pokoje, ložnice,
kancelářský nábytek…

tiskové služby - laminování - Trodat razítka

od června

otevřeno

každý všední den
7.30 – 15.30h

pro firmy dovozy zdarma
po celé ČR

na nové adrese
Chodov,
Školní 736
(Plzeňka)

obchodkv@tekotechnology.cz
+420 733 531 322
www.tekotechnology.cz

tesarmilosek@seznam.cz

TEKO TECHNOLOGY s.r.o.

Snížíme Vaše dluhy
až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT
ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ
volejte

775 999 200
www.ChciOsobniBankrot.cz
TCM Invest s.r.o.

Půjčky s ručením
nemovitostí
Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?
Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?
:

www.kvpujcky.cz

STUDIO ZDRAVÍ
Masáž klasická
Refl. masáž plosky nohy
Indická masáž hlavy
Zábaly
Lymfodrenáž přístrojem

Novinka

775 999 200

Studenti a senioři
– sleva.
Dárkové poukazy,
permanentky.

Hydromasážní vana pro dva + sekt
pro jednoho + drink
Perličková koupel pivní nebo vinná.
Masážní trysky. Ozonoterapie + hra barev.
Zpravodaj města Chodova. Čer venec/Srpen 2014

Zdeňka Pátková
tel. 603 763 380
(za penzionem Harmonie)
zdravichodov@seznam.cz
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NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

MARTIN HEJNA

• VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
TEL.: 603 702 221
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
10 000 Kč + 10% DPH
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ
www.oknadverehejna.cz

ŘEZNICTVÍ
M+M
Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

Lenka Macháčková

Velký výběr masa:
vepřové, hovězí, telecí, jehněčí, kuřecí, krůtí, králičí.
Domácí výrobky: sekaná, pečená kolena a masa,
obložené mísy, možno i na objednávku.
Dále: uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo.
Výhodné sobotní nákupy sleva až 20 Kč na kile
OTEVŘENO:
Út - Pá 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00

mobil: 602 190 602
Zpravodaj města Chodova. Čer venec/Srpen 2014
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

ÝROBCE

PŘÍMO OD V

Kvalita - nízKá cena
Balkon systém, s. r. o.
mobil: 777 15 12 05

www.balkony.cz

S TÍMTO
INZERÁTEM

10%
SLEVA

v

ZALUZIE
NA PLASTOVÁ OKNA

Školní ul. 736 (Plzeňka) CHODOV

SÍTĚ PROTI HMYZU

Provádí výcvik v řízení os. Automobilu sk. B
Cena 6 500 Kč
Přihlášky ke stažení na www.chciridicak.cz
Tel. 608 911 890, email: as.marek@seznam.cz
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Vážení spoluobčané, milí Chodováci.
Letos na podzim se konají komunální volby do zastupitelstev obcí, tzn.,
že i chodovští voliči budou mít opět po čtyřech letech možnost výběru
svých zástupců do zastupitelstva města. Prezident republiky již stanovil
datum konání těchto voleb a to na pátek 10. a sobotu 11. října 2014.
Stejně jako v předchozích volbách, se budou o Vaše hlasy v Chodově ucházet i kandidáti Hnutí
nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Zastupitelé za HNHRM působí v chodovském
městském zastupitelstvu již od jara roku 1999 a jsme přesvědčeni o tom, že práce v tomto
nejvyšším městském orgánu je za našimi zástupci vidět. Chtěli bychom v nastoupeném
režimu práce pokračovat i v nastávajícím funkčním období, tj. v letech 2014 až 2018.
Kromě každodenní práce při správě města je potřebné v příštím období
zapracovat na některých oblastech, na kterými HNHRM dlouhodobě pracuje.
V první řadě je to oblast školství a vzdělávání. Od roku 2013 se postupně daří rekonstruovat
jednotlivé areály mateřských a základních škol. V tomto trendu chceme pokračovat a dokončit
modernizaci všech školských areálů. Dalším úkolem je přestavba bývalé jídelny školy
v Husově ulici na budovu Základní umělecké školy. Největším úkolem pro příští funkční období
Zastupitelstva města Chodova však bude vybudování nového objektu 1. základní školy
rekonstrukcí areálu současného Gymnázia a obchodní akademie Chodov ve Smetanově
ulici. Velice intenzivně probíhají jednání o směně budov s Karlovarským krajem – majitelem
gymnázia. Definitivní rozhodnutí padne při jednáních Zastupitelstva Města Chodova
a Karlovarského kraje na zářijových veřejných zasedáních těchto orgánů.
Dále nás čeká změna hospodářské části domu s pečovatelskou službou, na plnohodnotné
centrum služeb pro seniory. Na dobré cestě je spolupráce se Správou železničních dopravních
cest na revitalizaci vlakového nádraží, tak že Chodov získá po době moderní a bezpečné vlakové
nádraží. Součástí výstavby bude i propojení Nádražní ulice s ulicí Hrnčířskou. Velmi příznivou
zprávou je, že se daří firmám působícím v průmyslové zóně ve Vintířovské ul. Pro jejich další
rozvoj bude nutné pracovat na dalším rozvoji zóny.
V oblasti bezpečnosti chceme udržet současný vysoký standart práce Městského záchranného
systému, tj. hasičů a městské policie. Začínající spolupráce města s Vládou ČR a její agenturou
dává možnost pro posílení bezpečnostních složek v těch oblastech, kde jsou v současnosti
největší problémy.
Úkolů, které před námi jsou je opravdu hodně. Pro to, abychom je zvládli máme na naší
kandidátce lidi, kteří jsou připraveni a ochotni pro město a jeho rozvoj naplno pracovat.
Závěrem nám dovolte, abychom Vám, obyvatelům a voličům popřáli, aby nadcházející volební
kampaň byla slušná, věcná a korektní. Za HNHRM a naše kandidáty Vám můžeme slíbit, že
naše kampaň nebude o pomluvách a útocích, ale o nabídnutí spolupráce, poskytnutí informací
a věcných argumentech.
Ing. Josef Hora

Patrik Pizinger
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