7. 2.		 Staroměstský masopust
20. 2.		 ČP žákyň ve volejbale
25. 2.		 Cantarina Clarinete - koncert klarinetového kvarteta
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K věci

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři, milí
spoluobčané,
po lednovém rozhovoru s panem
starostou Patrikem
Pizingerem se nám
vrací naše pravidelná rubrika K věci.
V tomto čísle Zpravodaje bych chtěl nahlédnout lehce přes
hranice a vylíčit Vám, jak se rozvíjí naše spolupráce s partnerskými městy ze Spolkové republiky Německo.
Jak jistě víte, již dlouholeté přátelství naše
město pojí se saským partnerem z Oelsnitz/
Erzgebirge. Toto přátelství bylo dohodnuto
v roce 2004 a partnerskou smlouvu tehdy
podepisovali dnes již bývalí starostové pan
Ing. Josef Hora za Chodov a pan Hans - Ludwig Richter za Oelsnitz. U nás došlo ke změně ve vedení města po volbách v roce 2014
a v Oelsnitz nahradil v loňském roce pana
Richtera na postu starosty pan Bernd Birkigt.
S uspokojením musím konstatovat, že se tyto
změny našeho přátelství nijak nedotkly a spolupráce mezi oběma městy pokračuje plynule
dále. A při jakých konkrétních událostech jsme
se s našimi partnery v loňském roce setkali?
Bezpochyby nejvýznamnější akcí roku 2015
bylo pro Oelsnitz uspořádání 7. Saské zemské krajinné výstavy, která proběhla v termínu
od dubna do října. Díky získaným finančním
prostředkům z Česko–německého fondu budoucnosti byly zorganizovány 4 návštěvy této
přírodní výstavy, kdy její krásy mohli obdivovat
zástupci z řad chodovských školáků, seniorů
či členů různých spolků. V minulém roce také
byla započata spolupráce mezi církevními
evangelickými obcemi z obou měst, což je
obzvláště sympatické, jelikož se spolupráce rozvíjí i na dalších úrovních. V neposlední řadě si občané Chodova jistě vybaví pány
starosty z obou našich partnerských měst,
když si během Zlaté neděle přijeli vyzvednout
Betlémské světlo. V současné době probíhá
v Galerii u Vavřince až do konce února výstava umělecké tvorby našich přátel z Německa,
na kterou bych Vás všechny rád pozval.
A jak vzkvétá naše „mladší“ partnerství
s bavorským městem Waldsassen, které bylo

stvrzeno podpisem před rokem v lednu 2015?
Na tomto místě musím zmínit, že kromě nových vazeb na radnici ve Waldsassenu toto
partnerství také posílilo vztahy s německými
starousedlíky z Chodova, což se projevilo
jejich častějšími návštěvami našeho města.
Mimo jiné by se mělo letos v červenci ve
Waldsassenu uskutečnit tradiční setkání bývalých německých občanů Chodova s názvem
Heimattag. I v partnerství s tímto bavorským
městem se pomalu daří zapojovat i další organizace z města - v minulém roce se chodovští Ochránci přírody zúčastnili Festivalu bylinek či naše partnerské město navštívili žáci ze
ZŠ Husova. Také došlo k vzájemné návštěvě
zaměstnankyň obou infocenter. Rozvíjející se
spolupráce nás samozřejmě velmi těší, tak
bych chtěl v závěru nastínit plány pro letošní
rok. Z muzea ve Waldsassenu jsme obdrželi
nabídku vystavovat u nich zajímavé exponáty
z Chodova. Také projevili zájem o užší spolupráci horníci ze spolku Solles či chodovská
římskokatolická obec. Můžeme se tedy v příštích letech těšit na další návštěvy, společné
projekty a celkové upevňování našich přátelských vztahů.
Závěrem mého příspěvku mi dovolte Vám
popřát krásné prožití zimních dnů a pozvat
Vás na tradiční masopustní radovánky.
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Oznámení o ordinačních
hodinách na chirurgii

Od ledna 2016 ordinuje MUDr. Eva Hauerová
Ferjenčíková na chirurgické ambulanci v Chodově takto:
pondělí
9-13 hodin
středa 		
9-15 hodin
pátek		
9-13 hodin

Piktogram ve zpravodaji

Tento piktogram upozorňuje na
to, že k dané akci pořídilo chodovské TV studio videozáznam, popřípadě videoreportáž, které jsou ke zhlédnutí
na www.kasschodov.cz v záložce Archiv TV
Chodov.
Aktuality z Chodova sledujte na
www.mestochodov.cz.
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Nádraží vylepší modernizace
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Otázka měsíce

Odpovídá starosta Patrik Pizinger
Na Chodovští zastupitelé v závěru
roku schválili důležitý dokument s názvem
Strategický
plán rozvoje města.
Může jej okomentovat a vysvětlit jeho
hlavní cíle a smysl?

Chodovské nádraží čeká rozsáhlá rekonstrukce za půl miliardy korun. 

V moderní železniční stanici se má v dohledné
době změnit vlakové nádraží v Chodově. Správa železniční dopravní cesty tam na letošní rok
plánuje rozsáhlou rekonstrukci za stovky milionů
korun.
Podle projektu bude mít nádraží vylepšené
technologie, nástupiště a řadu dalších novinek.
Rekonstrukce se tak dočkají mimo jiné propustky,
odvodnění, železniční svršek a spodek a osvětlení. „Jedná se o prvky, které, přestože nejsou
cestující veřejností až tak vnímány, přinesou kvalitnější cestování a vyšší bezpečnost železniční
dopravy,“ uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.
„Nová nástupiště budou dvě, jedno ostrovní a druhé boční. Obě budou zvýšená a blíže k
centru, čímž dojde ke zkrácení docházkových a
přestupních vzdáleností,“ doplnil mluvčí s tím, že
dalším přínosem plánované rekonstrukce je zřízení bezbariérových přístupů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. „Ty budou
vhodné i pro ostatní cestující, zejména starší občany nebo cestující s kočárky a dětmi,“ poznamenal Illiaš.
Stavba má začít v druhé polovině letošního
roku, skončit pak do konce roku 2017. „Předpokládané celkové investiční náklady stavby jsou

|Foto: Martin Polák

zhruba 506 milionů korun. Stavba bude spolufinancována z Evropské unie,“ upřesnil mluvčí.
„Už si u nás na městském úřadě vyřizují věcná břemena, město samozřejmě spolupracuje,“
potvrdil záměr rekonstrukce starosta Chodova
Patrik Pizinger.
Chodov o zlepšení lokality u nádraží usiluje už
dlouhá léta a modernizaci vítá. V budoucnu plánuje jeho okolí upravit a vylepšit tak, aby se místo
stalo důstojným vstupem do města.
(mák)

Kabelkový veletrh se rozrůstá

Kromě kabelek nově vybíráme šátky, šály, bižuterii a vinylové desky.
Milé dámy, paní, slečny a nyní i pánové, přineste do DDM Bludiště zmíněné věci, které jsou
zachovalé a vy už je nepotřebujete.
Pomozte dobré věci, výtěžek půjde na nákup
pomůcek pro zdravotně postižené klienty Denního centra Mateřídouška v Chodově. V březnu
se bude darované zboží prodávat za symbolické
ceny. Vítáme také jakoukoliv částku na účtu číslo:
266 716 647/0300.
Pořádá SRPD při DDM Bludiště v Chodově
ve spolupráci s Karlovarským deníkem.
DDM Bludiště

Strategický plán je, jak jeho název prozrazuje, velmi důležitým dokumentem pro
město. Jednoduše řečeno si v něm město
stanovuje pro svůj rozvoj důležité a konkrétní cíle, včetně toho jak jich dosáhnout
a jak je financovat.
Váha těchto jednotlivých kroků spočívá
v tom, že nejsou stanoveny jako“přání“ vedení města, ale k jejich formulaci se došlo
po široké diskusi mezi odborníky, veřejností
a zastupiteli.
Pro nás jako vedení města je to velmi
konkrétní „kuchařka“, která nám umožňuje
plánovat investice včetně financování a čerpat na ně případně dotace. Hlavním cílem
strategického plánu je město Chodov jako
bezpečné město, ve kterém chceme žít.
Jednotlivé projekty jsou rozděleny do čtyř
hlavních oblastí.
1. Město Chodov jako obec s rozšířenou
působností - kde usilujeme o navrácení některých agend, jako jsou občanské průkazy,
pasy apod., zpět do města.
2. Ekonomický rozvoj - zde jsou projekty směřující k udržení a rozšíření pracovní
nabídky ve městě. A také snížení nezaměstnanosti.
3. Zkvalitnění podmínek života občanů zde jsou projekty, které mají za cíl zpříjemnit
život ve městě, včetně otázky zvýšení bezpečnosti.
4. Životní prostředí - obsahuje projekty,
které zkvalitní životní prostředí ve městě.
Celý poměrně obsáhlý dokument najdou
obyvatelé na stránkách města, kde se s ním
můžou podrobně seznámit.
V případě zájmu jsem připraven spolu
s kolegy osobně obyvatelům odpovědět na
jejich dotazy ohledně strategického plánu
města Chodova.
(mák)

Město podá pomocnou ruku
lidem v dluhové pasti

Pomoct lidem, kteří se dostali do dluhové spirály a mají zájem svou situaci řešit, se rozhodl
Chodov. Z Operačního programu Zaměstnanost
proto bude žádat o dotace na své projekty.
„Konečné oddlužení některých klientů dluhové
poradny, která ve městě funguje, často ztroskotá
na nedostatku peněz za poplatky za insolvenční
řízení. Tento projekt by měl pomoci mimo jiné
i v takovýchto případech,“ vysvětlil záměr města
místostarosta Chodova Luděk Soukup.
Pomoc je podle něj primárně určena těm dlužníkům, kteří chtějí svou těžkou situaci vážně řešit
a spolupracují se sociálním odborem.
„Dalším cílem je dluhová prevence,“ doplnil
místostarosta s tím, že k projektu se přihlásili
celkem čtyři partneři včetně organizací, jako je
Rubikon či Člověk v tísni.
„Jedním z partnerů je také Gymnázium
a střední odborná škola Chodov, kde počítáme
s přednáškami na téma finanční gramotnost.
I studenti se totiž umí zadlužit,“ poznamenal Luděk Soukup.
(mák)

Partnerství s Mateřídouškou
upevnila nová smlouva

Další krok směrem k Dennímu centru Mateřídouška udělalo město Chodov. Jeho starosta
Patrik Pizinger a ředitelka stacionáře Věra Bráborcová podepsali smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci.
„Partnerství mezi smluvními stranami si klade
za cíl rozvoj kvalitních ambulantních sociálních
služeb pro občany města Chodova nacházející
se v nepříznivé sociální situaci v důsledku zdravotního postižení,“ píše se mimo jiné v čerstvě
podepsaném dokumentu.
„Je to symbolický akt, přišlo nám vhodné,
aby město jasně deklarovalo, že si této služby
ve městě vážíme, chceme ji tady a plánujeme
ji i nadále rozvíjet. Tato smlouva dává našemu
partnerství vážnost,“ řekl starosta Patrik Pizinger.
„Podle svých zkušeností vím, že podobná spolupráce není v našem oboru běžná,“ poznamenala ředitelka.
Slavnostního podpisu v zasedací místnosti
chodovské radnice se zúčastnilo také několik klientů Mateřídoušky, na které čekalo malé pohoštění. Klienti na oplátku donesli starostovi a jeho
předchůdci Josefu Horovi drobné dárky vlastní
výroby.
(mák)
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Stručně z Chodova

Přibližně dvacítka seniorů z domu s pečovatelskou službou v Chodově (na snímku)
dorazila v závěru loňského roku do tamní jídelny na tradiční setkání se starostou města

Patrikem Pizingerem. Na úvod hodinové besedy starosta seznámil přítomné s nedávnými i plánovanými investicemi města a pozval
je na nejbližší kulturní a společenské akce.
Zároveň potvrdil svůj slib z říjnového Plesu seniorů, že v příštím roce připraví město
pro starší generaci další taneční zábavu, po
které penzisté v poslední době volali. Vedoucí sociálního odboru Eva Virtelová obyvatele
domu ujistila, že i v roce 2016 budou pokračovat pravidelné akce typu plavání v bazénu
KV Areny či poznávací zájezdy. Senioři se pak
v rámci otevřené diskuze svěřili se svými starostmi a problémy. Zároveň někteří z nich pochválili město za péči o zeleň.
První letošní jednání chodovského zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 11. února.
Konat se bude tradičně v zasedací místnosti
městského úřadu. Začátek zasedání je v 16
hodin. 
(mák)

Sbírka na zvon překročila
stotisícovou hranici

Nečekaná částka řádově v desítkách tisíc korun
citelně posunula sbírku na opravu hlavního zvonu v kostele svatého Vavřince v Chodově za hranici 100 tisíc. Na speciálním účtu je tak nyní více
než 123 tisíc, ještě nedávno to bylo přes 70 000.
„Jeden z dárců věnoval pro nás překvapivou
částku, za kterou jsme samozřejmě velmi rádi,“
uvedla vedoucí chodovského odboru kultury
a školství Ivana Sarkányová.
Sbírka začala koncem loňského května a potrvá nejpozději do 30. listopadu 2017. Pokud by
pokračovala podobným tempem, potřebnou

částku na opravu se podle všeho podaří získat
dříve.
Příspěvky lze poskytovat v hotovosti do pokladničky umístěné v chodovském infocentru v Domě
u Vavřince, nebo bezhotovostně na zvláštní bankovní účet 260013-0862172359/0800.
Pro Chodov a farníky to není jediná dobrá
zpráva. Kostel totiž po nedávné rekonstrukci najel na plný provoz a kromě bohoslužeb má za
sebou i úspěšný koncert.
Město nechalo v závěru loňského roku udělat
v kostele novou elektroinstalaci, ozvučení, osvětlení a zabezpečení. To nahradí zastaralý systém
z 50. let minulého století. Kostel má ochránit nejen před zloději, ale také upozorní na případný
požár.
Novinkou je také vyhřívání předních dřevěných

Malé hasiče pokřtil Florián

Slavnostní křest malých hasičů. 
Dokončovací práce v kostele.

Foto: M. Polák

lavic. Návštěvníci kostela si tak mohou především
v chladnějším období užít většího komfortu.
Chodov za práce zaplatil ze svého rozpočtu
zhruba 2, 2 milionu korun včetně DPH. (mák)

Přednášky Miloše Bělohlávka
se stěhují do KASSu

Nebývalý zájem o přednášky historika Miloše
Bělohlávka o Chodově donutil pořadatele přesunout povídání o našem městě do větších prostor. Dvě únorové přednášky se proto uskuteční
na Malé scéně v Kulturním a společenském středisku. První se koná 9. února (Zmizelý Chodov
I – repríza) a další o týden později, 16. února. Začátky jsou v 17 hodin.
Přednáška 16. února nese název Zmizelý Chodov II. „Město Chodov ve 20. století několikrát
zásadním způsobem změnilo svou tvář. Vysídlení
původního obyvatelstva, důlní činnost a potřeba velkého množství ubytovacích kapacit vedly
ke zničení podstatné části původní městské zástavby, se kterou vzalo zasvé i mnoho krásných
a zajímavých staveb. Pojďme se proto společně
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projít po místech, která již jinak než na obrázcích
nenavštívíme,“ láká zájemce Miloš Bělohlávek.
V rámci přednášky budou promítány unikátní
fotografie a pohlednice starého Chodova a jeho
ulic. Symbolické vstupné je 20 korun.
(mák)

Sbor má nové přírůstky

Sedm malých dětí prošlo křtem vodou, aby se
staly řádnými členy chodovského sboru dobrovolných hasičů. Tradiční akci si nenechali ujít jejich rodiče ani představitelé města.
Florián, patron všech hasičů (snímek nahoře),
jmenovitě pozval na pódium adepty hasičského
řemesla a následně jejich hlavu skropil vodou.
Čerstvě pokřtěné děti pak složily slib a z rukou
kolegů převzaly pamětní svitek. Chodovští hasiči
pořádají křest už třetím rokem. „Loni jsme měli
zhruba patnáct dětí,“ připomněl Petr Maxa, starosta Sboru dobrovolných hasičů Chodov.
Členská základna je v poslední době podle něj
stabilní a čítá přibližně devět desítek členů. „Z toho
je zhruba třicet mládežníků,“ upřesnil Maxa.
„Čím více mladých, tím lépe. Ale na druhou
stranu je třeba mít na paměti, že se jedná o časově náročný koníček, který zabírá spoustu ví-

|Foto: Martin Polák

kendů,“ upozorňuje starosta.
Chodovští mladí hasiči se pravidelně účastní
závodů, včetně Karlovarské krajské ligy mládeže, přiměřeně svému věku se podílejí na chodu
sboru a postupně se připravují na výkon hasičské
práce.
(mák)

Chodov zateplí další budovy

Další budovy ve svém majetku chce v letošním
roce zateplit Chodov. Na řadu by měly přijít dvě
mateřské školy a jedna základní (MŠ Školní, MŠ
Nerudova a ZŠ J. A. Komenského).
Radnice nyní nechává zpracovat energetické
posudky. Výzvy na předkládání žádostí o státní dotace se očekávají letos v dubnu. V právě
uplynulém roce se zatepleného pláště dočkaly
základní škola v Nejdecké ulici a mateřská škola
v ulici Zahradní. Radnici se na obě akce podařilo
získat podstatnou část peněz z dotace.
Chodov chce postupně zateplit všechny městské budovy, slibuje si od toho především energetické úspory.
Pořadí prací, reakce na dotační výzvy a naléhavost mají určit odborné posudky.
(mák)
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Skupina Selene přivezla
z Německa svou textilní tvorbu

Návštěvníci vernisáže si prohlíží díla německých výtvarnic.

Výtvarná skupina Selene z partnerského města
Oelsnitz/Erzgebirge zahájila v lednu svou výstavu v Chodově. Její autorky jsou už v seniorském
věku a expozice v Česku patří mezi ty poslední
předtím, než se odeberou na umělecký odpočinek.
V Galerii u Vavřince je tak k vidění řada ručně
vyrobených exponátů, kde prim hraje textil. Výtvarnice přitom využívají nejen tradiční techniky,
ale experimentují také s netypickými a pro tento
druh umění zcela novými materiály.
Při vymýšlení názvu skupiny byla zvolena počáteční písmena pojmů hedvábí (Seide), plátno
(Leinen) a mušelín (Nesseltuch). Selena je také
jméno řecké bohyně měsíce, což poukazuje na
ženskou stránku tohoto druhu umění. Všechny
členky spojuje desetiletí trvající přátelství, které
nakonec v roce 2000 vedlo k založení této skupiny.
„Výstava se váže k nedávnému desetiletému
výročí úspěšné spolupráce s partnerem v Německu, městem Oelsnitz/Erzgebirge. V roce
2014 tam vystavoval chodovský výtvarník Jiří Jun,
dnes výtvarná skupina Selene vystavuje v Chodově. Časový odstup obou výstav je dán vytíženým
plánem galerií,“ vysvětlil starosta Chodova Patrik

|Foto: Martin Polák

Pizinger, který se svým protějškem z partnerského města Berndem Birkigtem výstavu zahajoval.
Otevírací doba galerie je v úterý a čtvrtek od
14 do 17 hodin, v neděli pak od 13 do 17 hodin.
Výstava potrvá do 26. února. 
(mák)
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Počítáme také se spoluprací se sociálním odborem, kdy bude třeba asistence při některých návštěvách,“ vyjmenoval Ladislav Staněk část pracovní náplně preventisty.
„Při výběru vhodného kandidáta hrála roli vysoká spolehlivost, zkušenosti a především velká
znalost místních poměrů,“ poznamenal velitel.
O místu preventisty radnice uvažovala dlouhou dobu a od loňského léta se začala na novinku intenzivně připravovat. Chodov ovšem na
rozdíl od drtivé většiny jiných měst jde vlastní
cestou a místo asistenta zřídil zcela ve vlastní režii a na své náklady.
„Klasické dotační programy a projekty financované Ministerstvem vnitra jsou pro nás svým
způsobem omezující,“ vysvětlil starosta Chodova
Patrik Pizinger, proč se město ubírá netradičním
směrem.
„Asistent patří pod městskou policii, jejíž rozpočet se nemusel pro letošní rok kvůli tomu navyšovat,“ doplnil starosta s tím, že město novinku
vítá. „Vhodný kandidát nám totiž chyběl několik
let,“ poznamenal.
Radnice zhruba po roce práci preventisty vyhodnotí. „Pokud to správně uchopíme, věřím, že
si lidé k tomuto kroku najdou důvěru a budeme
pokračovat i v dalších letech,“ řekl starosta Patrik
Pizinger. 
(mák)

Přejezd bude bezpečnější

Železniční přejezd mezi Mírovou a Chodovem
na frekventované silnici bude bezpečnější a přehlednější. Správa železniční dopravní cesty totiž
už zahájila jeho plánovanou rekonstrukci.
Přejezd byl až dosud zabezpečen jen výstražnými kříži, to se však po ukončení akce změní.

„Nové přejezdové zabezpečovací zařízení bude
světelné, s pozitivní signalizací, bez závor, se
čtyřmi výstražníky osazenými vpravo i vlevo komunikace,“ popsal záměr mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.
„Součástí je také rekonstrukce přejezdové konstrukce. Stavba bude v závislosti na klimatických
možnostech ukončena v prvním pololetí roku
2016,“ upřesnil mluvčí. Přejezd leží na hlavní spojnici Chodova s krajským městem a denně přes
něj jezdí v obou směrech stovky osobních a nákladních automobilů.
(mák)

Radnice poděkovala dárcům krve

Do ulic Chodova poprvé
vyrazil preventista

V boji proti nepořádku, vandalismu a kriminalitě v Chodově začal nově pomáhat preventista.
V ulicích města působí asistent prevence kriminality od začátku letošního roku.
Práci asistenta získal bývalý dlouholetý strážník chodovské městské policie. „Bude jakýmsi
tykadlem, prodlouženou rukou strážníků a prostředníkem mezi veřejností a městskou policií,“
uvedl velitel městské policie v Chodově Ladislav
Staněk.
Zřetelně a nezaměnitelně označený preventista bude mít podle něj široký záběr a čeká ho
řada úkolů. „Dohled na přechodech u škol, komunikace s majiteli domů, kontakt se závadovými osobami, kontrola městského majetku v problémových lokalitách a řada dalších povinností.

Celkem 14 držitelů stříbrných a zlatých medailí Jana Jánského za desítky odběrů krve pozvala chodovská radnice, aby
jim poděkovala za jejich aktivitu. Do zasedací místnosti si pro drobný dar, květinu a malé pohoštění nakonec přišla
šestice oceněných. Na snímku je se starostou Chodova Patrikem Pizingerem, který přítomným za dobrovolné dárcovství osobně poděkoval. 
|Foto: Martin Polák
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Starosta obdaroval hornický
spolek Solles

Vitráž úhledně zabalenou v dřevěné kazetě předal starosta Chodova Patrik Pizinger hornickému spolku Solles. Spolu
s darem členům zároveň poděkoval za jejich dosavadní práci. Solles má za sebou jen za uplynulý rok velké množství
aktivit. Například obnovu staré štoly pod vyhlídkou Chodaublick, spolupráci při městských akcích a v neposlední řadě
celoroční patronát nad kostelem svatého Vavřince. Vitráž s hornickým motivem ve své dílně zhotovil německý mistr
sklenář Wolfgang Kämpfe, jehož vitrážové okno zdobí od loňského roku zasedací místnost chodovské radnice. Mistr
Kämpfe už před časem ohlásil konec aktivní kariéry, nicméně pro Solles ještě udělal výjimku. Na snímku je předseda
spolku Jiří Milt s darem. V pozadí je okno od mistra Kämpfeho.
|Foto: Martin Polák

Akademie volného času nejen
pro starší generaci

V návaznosti na již probíhající informační vzdělávání žáků základních škol vznikne při Městské
knihovně Chodov také vzdělávání určené pro
generace školou již nepovinné.
V nadcházejícím „letním semestru“ bude pro
zájemce uspořádán blok deseti lekcí napříč historickými, geografickými a přírodními vědami.
Budete se tak moci seznámit s architekturou,
osobnostmi či květenou města Chodova na
vlastní kůži. Mimo jiné bude přednášet také populární historik Miloš Bělohlávek.
Pro koho je akademie určena?
Akademie volného času je určena především
pro občany seniorského věku (55+). Zúčastnit se
však může také široká veřejnost jakéhokoliv věku,
dychtící po vědomostech.

Kde probíhají přednášky?
Přednášky probíhají zpravidla v Městské
knihovně Chodov.
Účastníci obdrží po zapsání další instrukce.
Přednášky se konají dvakrát v měsíci – ve čtvrtek
od 10 hodin (1 přednáška = cca 90 min.).
Kdy se mohu přihlásit?
Přihlášky se přijímají do 8. 2. 2016 v dospělém
oddělení Městské knihovny Chodov, Staroměstská 55.
Místo konání: Městská knihovna Chodov, beseda (2. patro)
Předpokládaný začátek semestru: 18. 2. 2016
(dle počtu zájemců se může změnit)
Počet přednášek/lekcí: 10
Počet míst: max. 15
Cena celého cyklu: 300 Kč (30 Kč/přednáška)
Odevzdání přihlášky a kurzovného: do 8. 2.
2016. Tereza Mikolášková, knihovna Chodov
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Vydařený reprezantační ples
města končil až nad ránem

Až do nedělních ranních hodin se bavili lidé
na dalším ročníku Reprezentačního plesu města Chodova. Ten se tradičně konal v Kulturním
a společenském středisku pod moderátorskou
taktovkou Aleše Cibulky. Sobotní (16. ledna) ples
naplno odstartovala revivalová kapela The Backwards, která zahrála hity legendárních Beatles.
Později ji na pódiu vystřídala zpěvačka Heidi Janků. Pro milovníky klidnější a lidové hudby hrála
v pivnici cimbálovka Alexandra Vrábela. Tanec na
té nejvyšší úrovni pak ukázal Jan Onder se svou
partnerkou Lucií Hunčárovou. Jako půlnoční překvapení si připravili pořadatelé plesu barmanskou show.
Snímky z plesu najdete na fotostraně č. 18.
Děkujeme těmto sponzorům:
Allianz pojišťovna, a.s., Jan Kaminský
Auto Kelly a.s.
BSS Báňská stavební společnost s.r.o.
Cars folie
Catr spol. s r.o.
Cestovní kancelář Evropa
Cukrárna Ondra
Dárkové zboží p. Vykoupil
Elektro Žďárský
Eri optik
Exiram s.r.o.
HNHRM klub Chodov
Chotes s.r.o.
J&G Touristik
Jiří Mazur - Zámečnictví - bazény
KASS Chodov s.r.o.
KH Czechia s.r.o.
Květinka Marie Marková
Květiny Cafex
KV Lak s.r.o.
Mary Kay - Šárka Petrlíková
Moser a.s.
Pánské holičství U Maxe
Pekosa Chodov s.r.o.
Pivovar Permon
Plastová okna Otherm Sokolov
Pneu Mírová
Pizzerie Andolini
Potraviny M&K
Rabbit Trhový Štěpánov, a.s.
Realitní kancelář Domino
Restaurace U Ederů
Řeznictví MM
Salon B, Kateřina Burdová
Salon Lera

Salon Relax
Sedlecký kaolin a.s.
SKF Lubrication Systems CZ s.r.o.
Studio zdraví
Šimice Tipo s.r.o.
Textil Lenka
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Zahradnictví Jastal - Lenka Lhotová
Zahradní centrum Letokruh

ZŠ J. A. Komenského
Školní hraní s rodiči

Na základě zkušeností z loňských kurzů si
Vám dovolujeme nabídnout možnost zapojit se s dětmi do stimulačního programu pro
předškoláky na ZŠ Komenského v Chodově.
Program je vhodný pro děti, jejichž rodiče uvažují o odkladu školní docházky nebo
si nejsou jisti, zda se děti zadaptují na nové
prostředí bez problémů. Do kurzu budou
přednostně zařazeni předškoláci, kteří spádově, podle adresy, přijdou k zápisu do naší
školy.
Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Do tréninku jsou kromě
dětí zařazeni také rodiče, kterým ukážeme, jak
s dětmi doma zábavně procvičovat činnosti, které je třeba rozvíjet před vstupem do školy. Během 10-15 lekcí se rodiče společně s dětmi věnují
činnostem, které jsou zaměřeny na rozvoj hrubé
i jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového
a sluchového vnímání, paměti a v neposlední
řadě i na rozvoj komunikačních schopností.
Po absolvování tohoto programu děti také lépe
koncentrují pozornost a mají lepší prostorovou orientaci. Ve skupině je maximálně 10 dětí.
Během těchto lekcí se budeme věnovat činnostem, které jsou zaměřeny na:
- nácvik nových pohybových stereotypů (stabilní postoj, zvládnutí rovnováhy, správné sezení,
správné dýchání, úchop psacího náčiní)
- rozvoj komunikačních dovedností
- posílení funkcí v oblasti zrakového a sluchového vnímání, v prostorové orientaci, intermodality (schopnost přepínat mezi různými způsoby
smyslového vnímání), seriality (řazení stále se
opakujících běžných činností za sebou)
- grafomotorické dovednosti
- koncentraci pozornosti
Na každé hodině rodiče a dítě názorně a podrobně seznámíme s obsahem lekce a správným

Kulturní
servis
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provedením úkolů, které bude dítě plnit doma.
Na každé následující hodině nejprve zkonzultujeme zadanou práci dítěte a poté můžeme pokračovat v další lekci. Během provádění úkolů se
vždy snažíme o laskavý přístup, vyhýbající se negativnímu hodnocení a napomínání dítěte.
Další informace získají rodiče na první schůzce
během února. Rodiče hradí pouze výukové materiály. Přibližná cena je 750 Kč.
Pokud máte zájem zapojit se do našeho školního hraní, kontaktujte nás do 15. 2. 2016
tel: 731 151 829, mail: vpkomenskeho@seznam.cz.
Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ Školní ulice
Hledáme učitele Aj

Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku
s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. pro výuku
Aj převážně na II. stupni ZŠ. Další informace na
tel. 352352290 nebo u ředitele školy.

Hledáme učitele Př a Tv

Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku
s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. pro výuku přírodopisu a tělesné výchovy na II. stupni
ZŠ. Nástup od září 2016. Další informace na tel.
352352290 nebo u ředitele školy.

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Úspěšný florbal

Tak to jsou ona, děvčata, která se ve své kategorii mladších žákyň probojovala z okrskového kola do kola okresního, kde dokázala zvítězit
a vybojovat si postup do kraje.

Zleva: Valerie Větrovcová, Veronika Bohmová,
Alena Zdráhalová, Věra Madarasová, Amálie Fialová, Jitka Hocková, Eliška Erbenová a brankářka
Simona Stainerová.
Držíme palce i v dalším klání.
učitelé Tv

ZŠ Husova ulice
Vánoční zpívání

Poslední den před vánočními prázdninami se
již tradičně konalo „Vánoční zpívání“ pod vedením Mgr. Marty Kořánové. Děvčata ze všech ročníků nazkoušela koledy, které pak zazpívala pro
své spolužáky na 1. i 2. stupni.

Spolupráce pokračuje

Velkou radost nám udělala návštěva vedení ze
spřátelené školy z města Lugau. Společně jsme
naplánovali další akce pro rok 2016, které budou
probíhat na škole jak u nás, tak i v Německu.
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ZŠ Nejdecká ulice
Volba povolání

V rámci předprofesní přípravy žáci 9. a 8.
ročníku navštívili Střední školu a Střední odborné učiliště Nejdek. Na odloučeném pracovišti
ve Staré Roli (na snímku) si mohli prohlédnout
učebny, navštívit výuku a odborné praktické
vyučování. Podle zájmu si vyzkoušeli pekařské
nebo zámečnické práce.

Sportovní úspěchy

Gymnázium & SOŠ Chodov

Stejně jako loni i letos se na naší škole uskutečnilo okrskové kolo ve florbalu. Již zkušené
družstvo starších žákyň úspěšně postoupilo do
okresního kola, které se bude konat v Sokolově.
Držíme pěsti, ať se holkám daří i v dalších bojích.

Ohlédnutí za prosincovou akcí

Pro budoucí prvňáčky

Budoucím prvňáčkům i jejich rodičům oznamujeme, že Školička bude.
Tato příprava na 1. ročník ZŠ se u nás na škole
stala již tradicí. Každoročně začíná v únoru pod
vedením p. učitelek z 1. stupně. Také letos to nebude jinak.
Předcházet jí bude schůzka vedení naší školy
(společně s p. učitelkou, která bude mít prvňáčky) a rodiči v 6. MŠ „U Koupaliště.“ Uskuteční se
4. 2. 2016.
Dalším krokem je 9. 2. 2016 den otevřených
dveří. Předcházet mu bude ukázková hodina,
která se koná od 15.30-16 hod.
Samotná „Školička“ začne 16. 2. 2016. Pro naše
budoucí prvňáčky je zcela bezplatná. Počáteční
hodiny se můžou zúčastnit i rodiče, další hodiny
budou již bez jejich asistence.
Zpřesňující informace budou sděleny na stránkách školy a vystaveny přímo na nástěnce u školy.
Hledáme asistentku pedagoga - zástup za
nemocnou kolegyni, nejdéle do 30. 6. 2016.
Kvalifikační předpoklady: minimálně ukončené
středoškolské vzdělání s maturitou + kurs pro
asistenty pedagoga nebo středoškolské pedagogické vzdělání
Pronájem místnosti - vhodná jako zkušebna pro hudební skupinu, prostor pro pohybovou
aktivitu apod.
Další informace o životě na naší škole najdete
na stránkách www.zs3chodov.cz.

Mgr. Lenka Hrušková

pracovní, hudební a tělesné. Všechny vzdělávací
činnosti jsou prováděny hravou formou s důrazem na individuální potřeby jednotlivých dětí.
Každý čtvrtek se dětem věnuje zkušená logopedka, která provádí individuální nápravu řeči
a úpravu výslovnosti. V odpoledních hodinách
mohou děti navštěvovat školní družinu.
Zápis do přípravné třídy byl zahájen 29. 1.
Bližší informace na:
www.specialniskolychodov.cz
osobně: ZŠ Chodov, Nejdecká 254,
357 35 Chodov
telefonicky: 352 352 490; 731 151 826

Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Pro výběr budoucího povolání je velmi důležitá
osobní zkušenost,
proto škola organizuje
tradiční únorové setkání vycházejících žáků
s absolventy – studenty středních škol, kde se
bývalí žáci podělí o své zkušenosti ze studia na
střední škole. Pak už jen zbývá rozhodnutí na
jakou střední školu se přihlásit a jaký obor zvolit.

Vzdělávání dětí v přípravných třídách

Přípravné třídy mají na naší škole dlouholetou tradici. Od roku 2004 jimi prošlo více než
240 malých žáčků, kterým pobyt v přípravných
třídách pomohl v bezproblémovém vstupu do
1. třídy a k nastartování budoucí úspěšné vzdělávací cesty na základních školách.
Učitelé v přípravných třídách pracují se skupinou 10 až 15 dětí. Vzdělávací program v přípravné třídě kopíruje školní vyučování a tím se
odlišuje od organizace výuky v mateřské škole.
Výuka probíhá ve dvou dopoledních blocích.
První blok je zaměřen na rozvoj rozumové výchovy, pozornosti, jazykových a komunikačních
dovedností. Zahrnuje také předmatematickou
přípravu a cvičení jemné motoriky a grafomotoriky pro nácvik psaní. Děti učí ovládat počítačové
programy a pracovat s interaktivní tabulí. Druhý
blok je věnován výchovám, především výtvarné,

Dne 14. prosince se v KASSu konala akce Vánoce s GaSOŠ Chodov. Dopoledne bylo věnováno
chodovským základním školám, jejichž žáci si přišli
poslechnout krátký koncert, na němž vystupovali
naši žáci a učitelé, ale zejména si ve výtvarných
dílničkách mohli vyrobit originální vánoční dárky
pro své blízké. Odpoledne pak proběhla stejná
akce, tentokrát však pro rodiče, přátele a širokou
veřejnost. Výtvarné dílničky nahradil prodejní jarmark, kde byly prodávány výrobky našich žáků.
Tato akce se nám velmi líbila, neboť byla milým
zpestřením v době předvánočního shonu.

Lednové akce

V měsíci lednu nás čekalo mnoho akcí. Naši
žáci se zúčastnili besedy na téma šikana, vzdělávacího programu zaměřeného na zdroje a citace,
který si připravily pracovnice Městské knihovny
Chodov, výstavy vysokých škol Gaudeamus a exkurze v Becherovce. Vrcholem pak byl nádherný
maturitní ples třídy GEL4.

Den otevřených dveří

Dne 11. 2. 2016 v čase 14:00 – 18:00 hod.
proběhne v naší škole den otevřených dveří.
Zveme proto všechny zájemce o studium na
naší škole, aby k nám zavítali. Připraveny budou
odborné učebny s pokusy, k dispozici budou též
všichni vyučující, kteří Vám poskytnou odpovědi
na případné dotazy.
3. 2. 2016 startují přípravné kurzy k přijímacím
zkouškám. Pro uchazeče o studium na naší
škole budou bezplatné. Probíhat budou každou
středu od 15:15 do 16:00 hodin. Další informace
se dozvíte na telefonním čísle: 733 626 364.
Bc. Jitka Čmoková, G a SOŠ Chodov
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na „Štěpána“, proběhl tradiční Vánoční turnaj
ve stolním tenisu. Sportovní den byl příjemným
zpestřením vánočních svátků. Zcela zasloužené
vítězství v plně obsazeném turnaji patřilo Jiřímu
Szewiczekovi, druhé místo Báře Perglerové, třetí
místo obsadil Štěpán Kiss, na čtvrtém místě po
vyrovnaných zápasech skončil Jiří Pergler st.
Sbor dobrovolných hasičů v Chodově bude

Vánoční turnaj ve stolním tenisu, hasičská zbrojnice
Chodov, 26. prosince 2015.

organizovat již tradiční Hasičský ples, který se
bude konat v sobotu 6. února 2016 ve velkém
sálu KASS v Chodově od 20 h. Prodej lístků si zajišťuje základní organizace SDH Chodov, zbývající lístky budou v předprodeji malé scény KASS
v Chodově.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Dopravní nehoda osobního vozidla na střeše, jedna osoba lehce zraněna, mezi Mírovou a Jimlíkovem, 16. 12. 2015.

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

V posledním měsíci roku 2015 chodovští hasiči
zasahovali celkem u dvanácti událostí. Jednotka
likvidovala 3 požáry (nehlídané pálení klestí ve
Vintířovské ulici, komín rodinného domu v Chranišově, osobní vozidlo v Jiráskově ulici). Nejzávažnější byl případ požáru osobního vozidla na
parkovišti v Jiráskově ulici v Chodově. Požár byl
dle vyšetřovatelů založen úmyslně. Vše se obešlo
bez zranění, ale požárem bylo výrazně poničeno

Požár osobního vozidla, Jiráskova ulice, Chodov, 24.
prosince 2015.

vozidlo, zásahem jednotky se podařilo ochránit
ostatní parkující vozidla. Pokud bude viníkovi
prokázáno úmyslné jednání, hrozí mu nejen postih v rámci trestního zákona, ale i finanční ná-

hrada za provedený hasičský zásah.
Statistiku nehod rozšířily 4 prosincové dopravní nehody. Při těchto nehodách bylo lehce zraněno celkem 5 osob, došlo ke škodám na vozidlech
a poškozeném majetku v řádech statisíců (nehoda osobního vozidla a traktoru za Vintířovem
směr Lomnice, nehoda osobního vozidla na střeše v příkopu mezi Mírovou a Jimlíkovem, nehoda
3 vozidel před hlavní bránou u Chodosu, nehoda
osobního vozidla po nárazu do domu, s poškozením plynového domku, s masivním únikem
plynu v Mírové).
Další čtyři události byly technického charakteru. Jednotka spolupracovala se záchrannou
službou při transportu osoby, dále řešila ve dvou
případech nouzové otevření bytu. Jedna osoba
byla zraněna a předána do péče zdravotníkům.
Velmi nebezpečné hlášení o požáru na čerpací
stanici se nepotvrdilo, šlo jen o zahoření svítidla nad stojany, které bylo překlasifikováno na
technickou pomoc. Poslední výjezd roku 2015
byl únik oleje z osobního vozidla po technické
závadě v ulici ČSO.

Informace SDH

Stále probíhá zimní příprava všech sportovních
kolektivů v nové sportovní hale. Začátkem prosince se uskutečnila velmi pěkná mikulášská besídka pro děti a mládež. Nechybělo také vánoční
zakončení roku 2015. Ve druhý svátek vánoční,
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Městská policie Chodov

Perličky z činnosti MP Chodov

Vánoční svátky i silvestr Chodováci prožívali
nejrůznějšími způsoby. Někteří si užívali pohodu
v kruhu svých přátel a rodin a na některé dolehla
tíseň a zvažovali myšlenku si vzít život. Jednoho
takového nešťastníka hlídka objevila po pátrací
akci na hlavní kolejové trati ve směru na Nové
Sedlo za garážemi v ul. Horní, kdy vzápětí po
pěti minutách po kolejích projel vlak. Naštěstí
u svých známých zanechal muž dopis na rozloučenou a ten byl ještě objeven včas.
Dalšího mladíka pak musela hlídka ve spolupráci s policisty z místního oddělení sundávat ze
železničního mostku ve směru na Mírovou za
garážemi v ul. Vančurova. Snad jejich chmury
nový rok 2016 rozežene.
Nevítanou návštěvu zažila v nočních hodinách místní veterinární ordinace, kam zavítal
39letý muž s kriminální minulostí. Žádné zvíře však uvnitř nikdy nenapáchalo takové škody jako tento představitel lidského rodu. Uvnitř
kradl a ničil. Uprostřed svého počínání byl však
překvapen policejní hlídkou. Nasazení náhubku
a stahovacího obojku na toto „zvíře“ obstarala

pouta a jeho budoucí kotec bude mít silné mříže.
Zajímavý vánoční dárek obdržel pod stromečkem 12letý chlapec. Byla to sada vrhacích
nožů, které hned druhý den běžel s velkou radostí ven vyzkoušet. Svou dovednost hrdě demonstroval přímo mezi procházejícími se lidmi
vrháním břitů do stromu v ul. Husova. To, že se
může klidně některý z nožů od kůry stromu odrazit, nebo některý nůž strom i minout a zranit
kolemjdoucí osoby, vehementně popírala matka
chlapce, která zde zastávala jakýsi fanklub mladého vrhače a v jeho házení jej podporovala. Pochopení však neměla přivolaná hlídka strážníků
a jejich cirkusové představení na místě ukončila.
I v tomto měsíci musely policejní složky ve
městě řešit několik lapků, kteří mají snahu škodit lidem. Jeden řádil v nákupním centru Tesco,
kde byl přistižen ochrankou při krádeži zboží,
dalšího stíhali strážníci po městě poté, co uprchl po krádeži zboží z nákupního centra Penny,
a nejzávažnější případ se stal v ul. Lesní, kde dosud neznámý pachatel vytrhl na chodníku 53leté
ženě z ruky tašku s věcmi osobní potřeby a utekl.
Buďme tedy na své věci obezřetní a doufejme,
že u soudu bude lapkům vše řádně sečteno.

Varování

Varujeme rodiče malých dětí, aby poučili své
ratolesti o nebezpečí vstupu na zamrzlé vodní
plochy bez dozoru dospělé osoby.
Dále žádáme řidiče při parkování vozidel, aby
neparkovali svá vozidla před nájezdy na chodníky a dodržovali průjezdnost vozovek v případě
sněžení s ohledem k posypové a úklidové činnosti sněhu a námrazy technikou CHOTES.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
VÝSLEDNOST MĚSTSKÉ POLICIE CHODOV
Městská policie Chodov - výtah pro srovnání

2 013

2 014

2 015

přestupky celkem

2 254

1 853

1 696

pokuty celkem

1 169

812

807

975

977

832

110

64

57

domluva celkem
oznámení přestupce celkem
výše pokut celkem

304 950 236 500 233 300
337

280

255

zadrženo hledaných osob, vozidel

9

12

5

zadrženo pachatelů T.činu

12

25

9

počet odchycených psů v regionu

51

81

59

řešení přestupce-chovatele psa

49

77

84

počet psů umístěných v útulku

43

74

56

1 250

1 270

1 299

spolupráce s PČR (společný zákrok, dopr. nehoda)

prověření oznámení

341

239

159

zjištění vraku vozidla

8

16

11

poskytnutí první pomoci

62

93

94

pomoc občanu v nouzi

390

477

173

6 528

6 733

6 034

"botička"

Počet evidovaných událostí během roku v rámci služby
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Křížová cesta zdobila kostel
dlouhých 200 let

Chodovská křížová cesta. 

Počátkem prosince roku 2015 se rozšířil
seznam chodovských pamětihodností, když
Ministerstvo kultury ČR zařadilo chodovskou
křížovou cestu na seznam kulturních památek České republiky. Vzhledem k tomu bych
vám rád v tomto článku přiblížil historické
pozadí vzniku této památky a její osudy.
Křížová cesta je symbolické putování sledující
události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Nejčastěji má čtrnáct ustálených zastavení podobu
obrazů, ale v barokní době byly velmi oblíbené
i další způsoby zpodobňování křížové cesty, například v podobě kapliček zasazených do krajiny.
U těchto zastavení si křesťané především ve velikonoční době připomínají poslední cestu Ježíše
Krista.
Počátky tvorby křížových cest sahají hluboko
do středověku, ale největší rozšíření je spojené až s 18. stoletím, kdy papežové Klement XII.
a Benedikt XIV. uznali čtrnáct zastavení za závazný počet pro celou katolickou církev (roku 1731)
a všechny křížové cesty obdařili plnomocnými

|Foto: Vladimír Prokop

odpustky (1746). S těmito událostmi se pravděpodobně pojí i rozhodnutí zřídit křížovou cestu
v chodovském kostele.

Obrazy za 140 zlatých

V roce 1778 požádal chodovský farář provinciála františkánského řádu o povolení ke zřízení
křížové cesty pro chodovský kostel a to mu bylo
umožněno listinou datovanou k 26. říjnu téhož
roku. K vlastnímu zřízení křížové cesty však došlo až o pár let později. Můžeme předpokládat,
že v tom svou roli hrály finanční důvody, neboť
chodovská farnost nikdy nepatřila k nejbohatším.
Nicméně, jak nám dokládá zápis ve farní kronice,
došlo nakonec k pořízení křížové cesty během
působení faráře Franze Helferta v roce 1789 za
částku 140 zlatých. Obrazy byly namalovány neznámým, pravděpodobně regionálním amatérským umělcem a není ani vyloučena možnost, že
je cyklus obrazů dílem více osob. Na první pohled je patrné, že tvůrce obrazů nebyl školeným
umělcem - postavy i výrazy tváří jsou velmi strnulé a schematické. Obrazy byly pojaty tak, aby
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velikostí odpovídaly prostoru chodovského kostela, a každé plátno tak má úctyhodné rozměry
dva metry na výšku a metr a půl na šířku.
Nepříliš vysoká úroveň uměleckého zpracování křížové cesty byla pravděpodobně jedním
z důvodů, proč bylo v roce 1839 rozhodnuto,
že budou stará plátna postupně nahrazována
novými. Za tímto účelem byly zakoupeny kopie
kartonů akademického malíře Josefa Führicha
(1800 – 1876), které vytvořil pro křížovou cestu
na pražském Petříně. Záměrem faráře Georga
Schöna (výjimečné postavy, která se zasloužila
o dokončení stavby kostela) bylo postupně nahrazovat staré obrazy novými plátny podle (v té
době velmi oblíbených) Führichových předloh.
První nový obraz (třinácté zastavení – snímání z
kříže) namaloval hned v roce 1839 známý pražský malíř Václav Markovský, který si za toto dílo
vzal pouhých 16 zlatých. Ve stejném roce jako třinácté zastavení vzniklo i plátno třetího zastavení
(Ježíš padá poprvé pod křížem), jehož autorem
se stal (bez nároku na honorář) regionální amatérský umělec a pozdější spolumajitel chodovské
porcelánky Johann Hüttner (1794 - ?), který se
z autorů nových pláten nejvíce držel Führichovy předlohy. Čtrnácté a poslední zastavení (Ježíš
je uložen do hrobu) namaloval v roce 1845 jako
jedno ze svých prvních větších samostatných děl
rodák z Horního Slavkova a pozdější uznávaný
pražský portrétista Anton Hölperl (1820–1888).
Posledním novým obrazem, který byl v rámci finančních možností chodovské farnosti ještě
pořízen, se stalo deváté zastavení (Ježíš padá
pod křížem potřetí), které pro chodovský chrám
vytvořil v roce 1846 loketský malíř porcelánu Johann Wilhelm Wildt (1814–1871).

Würschnitzerem ze Sokolova nad Ohří“. Bylo tak
rozhodnuto pravděpodobně kvůli špatnému stavu původního obrazu z roku 1789. Z neznámých
důvodů se ale toto plátno svými rozměry vymyká
všem ostatním ( je o přibližně deset centimetrů
nižší a užší než ostatní), mezi které nezapadá ani
použitým rámováním.
Plátna visela na stěnách hlavní lodi chodovského kostela až do druhé poloviny 20. století,
kdy byla s největší pravděpodobností kvůli svému špatnému stavu sňata a uložena na veřejnosti nepřístupném místě nad kruchtou kostela.
Tam dále mnoho let chátrala, odpadávala z nich
barva a došlo i k narušení rámování. Během minulého roku město Chodov iniciovalo prohlášení
obrazů za kulturní památku, což se podařilo na
konci roku, a nyní se tak otevřela cesta k jejich
postupnému restaurování. V letošním roce budou opravena dvě nejvíce poškozená plátna a

Křížovou cestu čeká oprava

Všechny tyto obrazy byly financovány buď
prostřednictvím sbírek, případně je financovaly
vesnice chodovské farnosti, jak dokládá například nápis na třetím zastavení, jehož zřízení financovali obyvatelé Mírové.
Farář Schön se o Velikonocích 1846 ještě pokusil znovu apelovat na farníky a sehnat prostředky
na další plátna, ale po selhání své snahy se rozhodl nechat pouze důkladně zrestaurovat obrazy původní křížové cesty z roku 1789.
V roce 1905, za působení faráře Wenzela
Möckla, bylo nově zřízeno první zastavení křížové cesty, které namaloval sokolovský malíř
Anton Würschnitzer (1847-1914), o čemž svědčí
tužkou napsaný německý přípis na zadní straně rámu „Namalováno v roce 1905 Antonem

Chodovská křížová cesta. 

|Foto: Vladimír Prokop

brzy se tak třeba dočkáme toho, že se do chodovského kostela vrátí křížová cesta, která zdobila jeho stěny dlouhých dvě stě let

Miloš Bělohlávek, chodauer.blogspot.cz.
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Reprezentační ples Chodova
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Kino Malá scéna Chodov

1. 2. (po) 19:30 h
TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ /111/
Mysteriózní thriller / USA

Vyšetřovatelé FBI Jess a Ray jsou sehraní, jsou si blízcí a jejich společná kariéra je na vzestupu. Nový případ s nimi ale
pořádně zamává a do duší jim nesmazatelně vypálí cejch
bolesti. Dostanou za úkol vyšetřit nález brutálně zavražděné mrtvoly pohozené v popelnici a na místě zjišťují, že
mrtvá dívka je Jessinou nezletilou dcerou.

2. 2. (út) 19:30 h
REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ /151/
Dobrodružný western / USA

7. 2. (ne) 17 h
PADESÁTKA /97/
Komedie / Česko

Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass
(Leonardo DiCaprio) sám, těžce zraněn a opuštěn mužem
z jeho vlastní skupiny, proradným Johnem Fitzgeraldem
(Tom Hardy). Jedinou zbraní mu je vlastní vůle. Díky ní
Glass překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu a bojovné kmeny, to vše v neúnavné snaze přežít a pomstít se
Fitzgeraldovi…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
3. 2. (st) 19:30 h, 4. 2. (čt) 17 h
LÍDA BAAROVÁ /110/
Životopisné romantické drama / Česko
25.-27. 2. (čt-so) 17 h
Přístupné. Vstupné 125 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

11.-13. 2. (čt-so) 19:30 h

DEADPOOL /103/

Osudy filmové hvězdy Lídy Baarové v režii Filipa Renče.
Hrají: Táňa Pauhofová, Gedeon Burkhard, Karl Markovics,
Simona Stašová, Martin Huba, Pavel Kříž, Klára Issová,
Anna Fialová, Lenka Vlasáková...

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

4. 2. (čt), 5. 2. (pá) a 9. 2. (út) 19:30 h
PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ /88/
Premiéra / Komedie / USA

Držte si kalhotky i bránice, do kin přichází dráždivá a na
padesát způsobů šťavnatá parodie „Padesát odstínů černé“. Stejně jako šedé bestsellery přináší některá šokující
odhalení a hned tím prvním je, že erotický hit a drzá poťouchlá komedie jdou nehorázně dobře dohromady!

Premiéra / Akční sci-fi, fantasy / USA

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

5.-6. 2. (pá-so) 17 h
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D /136/
Dobrodružné sci-fi / USA

Nejnetradičnější komiksový antihrdina, bývalý člen speciálních jednotek Wade Wilson, se podrobil experimentu, díky
kterému získal schopnost rychlého samouzdravování. Wade po tomto experimentu přijme alter ego Deadpool.
Vyzbrojený novými schopnostmi a zvráceným černým humorem pronásleduje muže, který mu téměř zničil život.

20.-21. 2. (so-ne) 15 h

ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK 3D /90/
Premiéra / Animovaný / Francie

Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek Úterý ve společnosti svých zvířecích přátel. Po
strašlivé bouři najde Úterý na pláži stvoření, které nikdy neviděl: člověka jménem Robinson Crusoe. Úterý velmi
rychle pochopí, že tenhle dvounohý tvor by mohl být jeho šancí dostat se z ostrova pryč.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
20.-22. 2. (so-po) 19:30 h

ZOOLANDER 2

Premiéra / Komedie / USA

Dva odvěcí modeloví rivalové, Derek a Hansel, musejí dát hlavy dohromady, protože nad nimi
visí hrozba, že budou navždy smeteni z přehlídkových mol a nahrazeni mladšími, hezčími
a šikovnějšími exponáty…

Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

6.-8. 2. (so-po) 19:30 h
DO POSLEDNÍHO DECHU /118/
Premiéra / akční thriller / USA

Pozoruhodný příběh nejodvážnější plavby malého záchranného člunu v historii pobřežní stráže. Novou Anglii zasáhla
18. února 1952 rozsáhlá bouře, označovaná též místními jako
nor ‘easter. Města na východním pobřeží byla bičována vlnami a bouře ničila vše, co jí přišlo do cesty, včetně lodi SS
Pendleton, ropného tankeru třídy T2, mířící do Bostonu. Ta
byla doslova roztržena vedví a ve svém rychle se potápějícím trupu uvěznila více než 30 námořníků…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

18.-19. 2. (čt-pá) 19:30 h, 20.-21. 2. (so-ne) 17 h
Přístupné. Vstupné 130 Kč
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Lucasfilm a vizionářský režisér J.J. Abrams spojili síly, aby vás
znovu přenesli do předaleké galaxie. Star Wars se vracejí na
plátna kin filmem Star Wars: Síla se probouzí

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
6.- 7. 2. (so-ne) 15 h
LEDOVÁ SEZÓNA /86/
Animovaná komedie / USA, Indie

Lední medvědi jsou obávané šelmy, mají obrovskou sílu,
uplavou až 100 km v kuse a mohou při své mohutnosti
běžet až rychlostí 40 km v hodině. Na běžné medvědí
normy ale Norm kašle, tuleně má rád jako kámoše a ke
štěstí mu stačí hlavně dost zábavy a žádní otravní turisté
na Arktidě. Teď se ale bláznivý projektant rozhodne postavit luxusní obchoďák a výletní apartmány přímo na
jeho ledovém dvorku. Norm musí začít jednat na vlastní
tlapu…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Komedie Padesátka podle scénáře Petra Kolečka se odehrává v zimě na horách a její děj se točí okolo lidí ze zasněžených hřebenů, běžkařského závodu Tříkrálová padesátka
a muže, který se rozhodl poznat svého otce… Hrají: Ondřej
Pavelka, Marek Taclík, Jakub Prachař, Jiří Mádl, Vojtěch Kotek, Vilma Cibulková, Tereza Voříšková aj.

Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč
10. 2. (st) 19:30 h
BOD ZLOMU 3D /115/
Akční thriller / USA, Něm., Čína

Mladý agent FBI v utajení infiltruje zlodějský gang, jehož
členové si libují v extrémních sportech. Žijí s totálně uvolněným přístupem k životu… i k zákonům. Ten jediný zákon,
který jsou ochotni respektovat, je zemská gravitace…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč
11.-12. 2. (čt-pá) 17 h
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ /85/
Hudební, taneční / Česko

Film vypráví příběh třídy pražské konzervatoře, která má na
letním soustředění nazkoušet Starce na chmelu. Studenti
jsou ze začátku znechucení, že se budou věnovat klasickému českému muzikálu. Během zkoušení je pohltí kouzlo
Starců, ale nechtějí se spokojit se starou choreografií. Do
svého nastudování přidají prvky klasického tance, ale i
street dance, hip hop či pohybové divadlo.

Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

11.-13. 2. (čt-so) 19:30 h
DEADPOOL /103/
Premiéra / Akční sci-fi, fantasy / USA

Nejnetradičnější komiksový antihrdina společnosti Marvel,
bývalý člen speciálních jednotek a zběhlý žoldák Wade
Wilson, se podrobil experimentu, díky kterému získal
schopnost rychlého samouzdravování. Wade po tomto experimentu přijme alter ego Deadpool. Vyzbrojený novými
schopnostmi a zvráceným černým humorem pronásleduje
muže, který mu téměř zničil život.

Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

13.-14. 2 (so-ne) 15 h
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA /92/
Animovaná rodinná komedie / USA

Díky sérii nedorozumění Alvin, Simon a Theodore nabydou
přesvědčení, že se Dave chystá v New Yorku požádat svou
novou přítelkyni o ruku a opustí je. Mají tři dny na to, aby
ho zastavili a uchránili se před jeho ztrátou,

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

22
13.-14. 2 (so-ne) 17 h
AGENTI DEMENTI /91/
Premiéra / Animovaná komedie / Španělsko

Mortadelo a Filemón jsou dva „nejcennější“ superšpióni
tajné vládní agentury T.I.A. a jsou připravení rozlousknout
všechny zločiny, které žádný jiný agent nevyřeší… nebo
spíše jsou schopní zpackat všechno tak, jak to nikdo jiný
nedokáže.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

14. 2. (ne) 19:30 h
TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ /111/
Mysteriózní thriller / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
15. 2. (po) 19:30 h
LES SEBEVRAHŮ /87/
Horor / USA

Vše začíná v tajemném japonském lese Aokigahara, kde se
dějí nevysvětlitelné věci. Do lesa se vydává i mladá Američanka, která chce zjistit, kam se ztratila její sestra a proč
dochází v tomto lese k záhadným úmrtím…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč
16. 2. (út) 19:30 h
CREED /132/
Sportovní drama / USA

Rocky Balboa, bývalý světový šampion v těžké váze, se
stane trenérem a mentorem Adonise Creeda, syna svého
někdejšího soupeře Apollo Creeda…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
17. 2. (st) 19:30 h
OSM HROZNÝCH /180/
Western / USA

Několik let po občanské válce se zasněženými kopci Wyomingu řítí dostavník. Veze se v něm John Ruth (Kurt Russell), lovec lidí, známý také jako „Kat“, a Daisy Domergueová (Jennifer Jason Leigh). Jeho čeká odměna, vypsaná na
její hlavu, ji soud a oprátka…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

18.-19. 2. (čt-pá) 17 h
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D /136/
Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
18.-19. 2. (čt-pá) 19:30 h, 20.-21. 2. (so-ne) 17 h
DECIBELY LÁSKY /85/
Premiéra / Romantická komedie, muzikál / ČR

Filmová romance se odehrává v současnosti a zachycuje odvěkou touhu po lásce, životním partnerství, nápravě
křivd i omylů, to vše napříč všemi generacemi. Je také jakýmsi holdem tvorbě Michala Davida, jehož hity se staly
nedílnou součástí mnoha filmů, provází jejich diváky i v
současnosti, a jejichž protagonisté se proto i zde objeví…

Informační servis
Robinson Crusoe. Úterý velmi rychle pochopí, že tenhle
dvounohý tvor by mohl být jeho šancí dostat se z ostrova
pryč. Stejně tak Robinson Crusoe zjistí, že aby přežil na
neobydleném ostrově, musí využít pomoci chytrého papouška a jeho zvířecích kamarádů…

28. 2. (ne) 17 h, 29. 2. (po) 19:30 h
PADESÁTKA /97/
Komedie / Česko

20.-22. 2. (so-po) 19:30 h
ZOOLANDER 2
Premiéra / Komedie / USA

28. 2. (ne) 19:30 h
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D /136/
Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

Dva odvěcí modeloví rivalové, Derek a Hansel, musejí dát
hlavy dohromady, protože nad nimi visí hrozba, že budou
navždy smeteni z přehlídkových mol a nahrazeni mladšími,
hezčími a šikovnějšími exponáty…

Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

23.-24. 2. (út-st) 19:30 h
13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ /144/
Premiéra / Akční thriller / USA

Snímek rekonstruuje útok islámských milicí na americkou
ambasádu v libyjském Benghází, k němuž došlo 11. září
roku 2012. Hlavními hrdiny tohoto akčního thrilleru jsou
členové speciální ochranky ambasády, kteří se snaží islamisty odrazit.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
25.-27. 2. (čt-so) 17 h
ŘACHANDA
Premiéra / Pohádka / ČR

Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne
shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali do té
doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme k ostatním,
tak se pak oni chovají k nám. Ale co by to bylo za příběh,
kdyby kromě ponaučení, zábavy a milých postav chyběla láska? A tak se stane, že kromě toho, že se princezna
Markétka napraví, se také zamiluje do obyčejného Matěje...

Přístupné. Vstupné 125 Kč

25.-27. 2. (čt-so) 19:30 h
BOHOVÉ EGYPTA 3D /127/
Premiéra / Dobrodružný fantasy / USA

Trůn egyptského vládce obsadil nemilosrdný bůh temnoty
Set (Gerard Butler). Setově krutovládě si troufá vzdorovat
jenom hrstka odvážných povstalců. Překvapivé spojenectví
s cílem zastavit Setovo řádění nakonec uzavřou obyčejný
zlodějíček Bek (Brenton Thwaites) a mocný bůh Horus (Nikolaj Coster-Waldau). Jejich dechberoucí dobrodružství a
boj proti Setovi a jeho krvežíznivým poskokům je zavede
do podsvětí i na nebesa…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

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

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ROCKPARÁDA

Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

9. 2. (út) až 12. 2. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za první polovinu února (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

PEJSEK A KOČIČKA

Záznam z divadelního vystoupení školky (repríza)

6. 2. (so) 20 h
Hasičský ples
společenský sál
7. 2. (ne) 9:30 h
Staroměstský masopust
9. 2. (út) 19:30 h
Taneční kurzy s Janem Onderem a Lucií
Hunčárovou
11. 2. (čt) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
společenský sál
13. 2. (so) 20 h
Ples sportovců FK Stará Chodovská
společenský sál
9. 2. (út) a 16. 2. (út) 17 h
Přednáška Zmizelý Chodov

Přednáší Miloš Bělohlávek. Vstupné 20 Kč

16. 2. (út) 19:30 h
Taneční kurzy s Janem Onderem a Lucií
Hunčárovou
19. 2. (pá) 20 h
Ples odborů SU, a.s.
společenský sál
20. 2. (so) 20 h
Ples BVC Chodov
společenský sál

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

16. 2. (út) až 19. 2. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

NA SPRÁVNÉ ADRESE – I. ČÁST

Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Souhrn událostí za druhou polovinu února (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

27.-28. 2.(so-ne) 15 h
ŽABÁK RIBIT /88/
Animovaný, dobrodružný / Malajsie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

KASS Chodov

TV ZÁPAD

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK 3D /90/
Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek
Úterý ve společnosti svých zvířecích přátel. Úterý celý život
sní, že bude objevovat svět. Po strašlivé bouři najde Úterý na pláži stvoření, které nikdy neviděl: člověka jménem

Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

20.-21. 2. (so-ne) 15 h

Premiéra / Animovaný / Francie

Hrají: Ondřej Pavelka, Marek Taclík, Jakub Prachař, Jiří Mádl,
Vojtěch Kotek, Vilma Cibulková, Tereza Voříšková aj.

23. 2. (út) až 26. 2. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

Přístupné. Vstupné 130 Kč
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Informační servis

NA SPRÁVNÉ ADRESE – II. ČÁST

Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

23. 2. (út) 19:30 h
Taneční kurzy s Janem Onderem a Lucií
Hunčárovou
25.-26. 2. (čt-pá) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
společenský sál
1. 3. (út) 19:30 h
Taneční kurzy s Janem Onderem a Lucií
Hunčárovou

24

ZUŠ Chodov
10. 2. (st) 17 h
Bubenický seminář Clinic tour Pavla Valdmana

Seminář je určen pro amatérské i profesionální hráče na
bicí nástroje. Účastnický poplatek 100,-Kč

koncertní sál ZUŠ

16. 2. (út) 9 h
Okresní kola soutěže ZUŠ

Ve hře na elektronické klávesové nástroje.

koncertní sál ZUŠ

23. 2. (út) 17 h
Třídní přehrávka p. uč. L. Smetanové
Klavír, keyboard, zpěv.

koncertní sál ZUŠ

24. 2. (st) 17 h
Třídní přehrávka p. uč. J. Hraničkové

Informační servis

Městská knihovna Chodov
3. 2. (st) 15 h
Nekoktám, čtu!

Místní kolo čtenářské soutěže pro žáky 4. a 5. tříd. Soutěž se
koná v podkroví knihovny. Pro žáky 4. tříd v 15 hod., vyhlášení vítězů proběhne v 16. 45. Soutěž pro žáky 5. tříd v 17 hod.,
vyhlášení vítězů proběhne po skončení soutěže. Zakončení
soutěže bude záviset na počtu soutěžících. Zájemci se mohou hlásit v oddělení pro děti.

Pro veřejnost. Vstup zdarma.
4. 2. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky

Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let.

Pro veřejnost. Vstup zdarma.

10. (st) 18 h
Jaroslav Ježek a jeho tmavomodrý svět

25. 2. (čt) 18 h
Koncert Cantarina Clarinete

Mgr. Jiřina Hochová návštěvníkům přiblíží život a dílo tohoto hudebního skladatele a improvizátora. Můžete se těšit
na vyprávění o rodinném prostředí, vztazích, spolupráci s
Osvobozeným divadlem, zahraničních cestách, reakci na
mnichovský diktát, emigraci, o životě v USA a o spoustě
dalších zajímavostí.

koncertní sál ZUŠ

11. 2. (čt) 18 h
Láska a kýč

Klavír.

koncertní sál ZUŠ

Koncert klarinetového kvarteta, kde zazní repertoár od
klasiky až po filmové a muzikálové melodie. Vstupné dobrovolné.

24. 2. (st) 18 h
Snění Babky Ťapky

Další setkání se seniorkou, cestovatelkou Annou Johannou Nyklovou. Ta tentokrát představí svou knihu povídek, v nichž zachytila
své životní osudy. Můžete se těšit na vyprávění o životě a cestování této sympatické dámy, které by 84 let hádal jenom málokdo.

Pro veřejnost. Vstup zdarma.
25. 2. (čt) 16 h
Karnevalový rej

I letos si mohou do dětského oddělení přijít zařádit děti od
2 do 6 let v maskách a kostýmech svých oblíbených hrdinů.

Pro veřejnost. Vstup zdarma.
2. 3. (st) 17 h
Kafe a cigárko

Herci Barbora Jánová a Gustav Hašek představí knihu herečky Marie Doležalové Historky z hereckého podsvětí, což je
soubor nejlepších glos z jejího blogu Kafe a cigárko, za nějž
získala cenu Magnesia Litera. Další z řady představení z cyklu
Listování. Pro veřejnost. Vstup zdarma

DDM Bludiště Chodov
Burza jarního a letního dětského oblečení,
obuvi, hraček a sportovního vybavení

Přijímáme pouze dětské - čisté, zachovalé zboží. Pokud
chcete věci na burze 21.-22. března prodat, přijďte se včas
do kanceláře DDM zaregistrovat a doma si vše v klidu připravíte. Omezená kapacita.

17. 2. (st) 18 h
Poezie & Jazz: William Shakespeare – Sonety
v překladu Martina Hilského

Další z dílů poeticko-jazzového cyklu představí sonety
nejvýznamnějšího autora vrcholného období renesance a
zásadního světového dramatika. Účinkují Poetická skupina
Drahomíra a skupina Jazz Apetit.

22. 2. (po) 9-18 h
Burza knih

Opět si můžete přijít do čítárny knihovny vybrat ze starších
knih pro děti i dospělé.

Hurá na koně… do Lhenic 2016

DDM Bludiště pořádá letní tábor od neděle 3.7. do pátku
15.7.2016 pod vedením p. Libušky Heroldové. Přihlášky si
včas vyzvedněte v kanceláři DDM Bludiště. Cena 5500 Kč

Chorvatsko - letní ozdravný pobyt

11.- 20.8.2016. Ostrov Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží
a pěknými sociálkami. Ubytování v mobilhomech ve stínu

22. 2. (po) 17 h
Beseda s pamětníkem holocaustu nejen o
minulosti

Setkání s pamětníkem hrůz holocaustu, moderním historikem a filozofem PhDr. Tomanem Brodem. Uslyšíme neobyčejný životní příběh židovského chlapce, který přežil
pobyt v ghettu Terezín a ve vyhlazovacím táboře Auschwitz
– Birkenau.

Pro veřejnost. Vstup zdarma.

2. 2. (út) 16 h
Uvedení Páně do chrámu - Hromnice
Mše svatá

4. 2. (čt) 16 h
Filmové okénko aneb Náboženství ve film(u)
v náboženství

Téma prvního setkání: Exodus - největší událost v dějinách
Izraele.

10. 2. (st) 16 h
Popeleční středa

Při mši svaté bude udílen popelec.

24. 2. (st) 17 h
Ekumenická setkání na faře

středa 19 h
Biblické hodiny

Sport
6. 2. (so) 8:45 h
Vycházka turistů

Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Pro veřejnost. Vstup zdarma.

neděle 8:30 h, středa, pátek 16 h
Bohoslužby

neděle 9:15 h
Bohoslužby

Jak působí kýč v oblasti duchovní, tedy v oblasti hledání
lásky? Až překvapivě aktuální postřehy o duchovním kýči
mají už starobylé posvátné texty. Beseda s panem Tomášem Kábrtem.

Kdo byli její skuteční rodiče? Jaký byl její osobní život? Proč
jsou její pohádky stále živé či proč Babička není kniha pro
každého? Na tyto a další otázky ve své besedě odpoví
PhDr. Věra Kubová.

Kostel sv. Vavřince

Evangelický kostel

Pro veřejnost. Vstup zdarma.

15. 2. (po) 17 h
Božena Němcová bez tajností
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Informační servis

Masopust Kadaň. Sraz na vlakovém nádraží.

Pondělí 16 h
Pohádkohraní

1. 2. Žabák Jeroným, 8. 2. Včelí medvídci, 15. 2. Pejsek a kočička, 22. 2. Ferda Mravenec, 29. 2. Kosprd a telecí

Pro veřejnost. Vstup zdarma.
Středa 16 h
Herní klub

10. 2. Turnaj v pexesu, 17. 2. Rébusy, 24. 2. Activity

Pro veřejnost. Vstup zdarma.
Čtvrtek 14-17 h
Výtvarná dílnička

4. 2. Šitíčko III, 11. 2. Valentýnské vyrábění, 18. 2. Karnevalové doplňky

Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Infocentrum Chodov
Platba platební kartou

Od února je v chodovském infocentru možno platit i prostřednictvím platebních karet.

Galerie u Vavřince
Ruční tvorba z Oelsnitz/Erzgebirge
Výstava potrvá do 26. 2. 2016

2. 3. (st) 17 h
Vernisáž výstavy Abstraktní tvorba - Václav
Malina

Otevírací doba galerie: úterý a čtvrtek 14-17 h, neděle 13-17 h

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková
9. 2. (út) 13:45 h
Přebor ZŠ Chodova ve skoku přes švihadlo
tělocvična II. ZŠ Chodov
pořádá DDM Bludiště Chodov
10. 2. (st) 14 h
Vycházka turistů

Oáza Jenišov (8 km). Sraz na autobusovém nádraží.

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková
16. 2. (út) 13:30 h
Přebor ZŠ Chodova ve šplhu o tyči
tělocvična II. ZŠ Chodov
pořádá DDM Bludiště Chodov
20. 2. a 21. 2. (so a ne) 9-17 h
ČP žákyň ve volejbalu
sportovní hala Chodov
pořádá BVC Chodov
24. 2. (st) 12:15 h
Vycházka turistů

Nová Role - Chodov (10 km). Sraz na autobusovém nádraží.

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková
27. 2. a 28. 2. (so a ne) 9-15 h
Krajské finále barevného minivolejbalu
sportovní hala Chodov
pořádá BVC Chodov
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Petra Stehnová třetí

Sport

Tenis

12. prosince 2015 se pořádal v Dalovicích tenisový turnaj v kategorii baby tenisu. Chodovský
tým reprezentovaly Tereza Krejčová, Veronika
Snopková a Petra Stehnová. A právě Petra Stehnová (na snímku) se probojovala do semifinále,
kde vyhrála krásné 3. místo.
Gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy. 
Milan Hajduk, trenér mládeže

Chodovští mají v této soutěži spolu s ŠK Karlovy Vary zastoupení, a tak museli postavit do
turnaje své rezervy. Největším favoritem byl
loňský účastník ligy KŠ Tietz, který nasadil svůj
A-tým. K naší velké radosti projel turnajem jako
nůž máslem náš B-tým, který nastoupil ve stejné
sestavě jako loni, s jedinou změnou. Martin Lukeš nahradil Michaela Srbu. Bez ztráty jediného
bodu vybojovali zlatou medaili Stanislav Srba, Jiří
Ulč, Václav Vojíř, Tomáš Wildhaber a Martin Lukeš. Náš C-tým ve složení Richard Randák, Jan
Kurčík, Matyáš Bokr, Tomáš Orava, Tomáš Kratochvíl a Martin Soukup obsadil 5. místo.
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Žákyně BVC Chodov zvítězily

Žákyně BVC Chodov o víkendu 9.-10.1.2016 ovládly první finálové kolo Českého poháru v Brandýse nad Labem.
Děvčata zvítězila famózním způsobem bez jediné porážky. Druhé kolo proběhne dokonce před zraky domácího publika 20.-21.2.2016 v chodovské sportovní hale. Všichni očekáváme bouřlivé prostředí a podporu domácích fandů.

Petra Mihoková ovládla Prahu

Ve dnech od 9. do 11. ledna se konaly přebory
Prahy mladších žákyň v tenise, kde Petra Mihoková, hráčka štvanického 1. ČLTK, zvítězila a potvrdila své postavení mezi nejlepšími tenistkami
v republice.
Vyhrát tento titul je jedno z nejprestižnějších
ocenění halové sezóny.
Petrušce přejeme hodně štěstí do dalších republikových bojů. 
Edita Hubená

Blahopřejeme krajským přeborníkům, z nichž
hned 4 hráči patří věkem stále mezi mladší žáky!
Reportáže si můžete přečíst na www.sachychodov.cz.
Všechny fandy šachu zveme ve dnech
14.- 15. 5. 2016 do KASSu. Uskuteční se zde Chodovský šachový festival. 
Marcel Vlasák

Fotbal
Únorová utkání

Šachy
Zlatá doba odstartována

V sobotu 9. ledna hostily Karlovy Vary krajské
klání družstev starších žáků, v němž se bojuje
o postup do 1. ligy mládeže.

Únor ve výkonnostní kopané je měsícem zimních turnajů. Oproti minulým letům, kdy se hrálo
na sněhu, ledu nebo v bahně se dnes odehrávají zimní turnaje na kvalitní umělé trávě zbavené sněhu. Prostě pokrok se nedá zastavit ani na
tomto poli.
A muži budou hrát tradičně na umělé trávě
v Ostrově a mají tento program:
30.01 so 11:30 h Chodov - FK Nová Role
06.02. so 13:30 h Chodov - Loko K. Vary
13.02. so 9:30 h Chodov - Merklín
20.02. so 13:30 h Chodov - FK Ostrov
27.02. so 11:30 h Chodov - DDM Stará Role
05.03. so 9:30 h Chodov - Hroznětín
12.03. so 13:30 h Chodov - 1. FC K. Vary

Zahájení jarní části mistrovských utkání v krajském přeboru se předpokládá v sobotu 26. března 2016. Těšíme se na přízeň našich fanoušků
a chceme vám předvádět kvalitní výkony v mistrovských utkáních. 
Ing. Alfons Skokan

Stolní tenis
Dne 10. ledna se naši nejmladší zúčastnili Krajských
přeborů jednotlivců kategorie mladšího žactva v Lubech u Chebu. Sedmičlenná výprava, doprovázená
trenérem, zanechala v očích ostatních velký dojem.
Naše dovednosti a bojovnost dovedly naše borce
k zisku 8 medailí. Nejúspěšnějším se díky 3 medailím
stal Jiřík Nykl, který ve dvouhře vybojoval bronz, ve
čtyřhře s Lukášem Bočim stříbro a ve smíšené čtyřhře
s Martinkou Hubenou další bronz. Následovala jej
Martinka Hubená, která ve dvouhře též získala
bronz. Dalším úspěchem byl bronz ve 4hře žáků naší
dvojice Matěj Brož a Samuel Pušman. V jednotlivcích
mezi 8 nejlepšími byli dále Lukáš Boči a Matěj Brož.
Ve skupinách sbírali zkušenosti s krajskou špičkou též
David Neškrabal a Ondřej Košek.
Krajským přeborům předcházely okresní přebory ve Vintířově, které byly ještě úspěšnější.
Titul přebornice okresu si odnesla Martina Hubená. Vicemistrem okresu mezi chlapci byl Jiřík
Nykl, kterému sekundoval třetím místem Lukáš
Boči, a pod bednou skončil Matěj Brož. Čtyřhru
Jiřík s Lukášem bezpečně ovládli, a odnesli si tak

zlato a titul přeborníci okresu ve čtyřhře. Svou
bojovnost ukázali i ostatní, Dominik Svoboda,
Pavel Soukup a David Neškrabal. Ve čtyřhře dívek
si stříbro odnesla i Martina Hubená, která hrála
s lomnickou Sankotovou. Bronz získali ještě ve
smíšené čtyřhře Jiřík Nykl s Martinou Hubenou.
Dalším úspěchem chodovské mládeže byl zisk
3. místa v kategorii dorostenců na Krajských přeborech družstev v Kynšperku. Též se dařilo na poli
dospělých, kteří v Chodově absolvovali okresní přebory mužů a žen dne 5.12.2015. Postupovou kvótu
10 nejlepších na krajské přebory zcela ovládli Chodováci. Mezi deseti bylo sedm Chodováků plus dva
odchovanci, pouze kynšperský Tomšík narušil chodovskou nadvládu v okrese. Též ve 4hře dominovali
Chodováci. Překvapením turnaje bylo vítězství mezi
ženami naší starší žákyně Natky Morové, která na
celém turnaji dominovala. Vyhrála jak dvouhru, tak
s Barčou Perglerovou čtyřhru a s Tomášem Partynglem smíšenou čtyřhru. Během jediného dne se tak
stala trojnásobnou přebornicí okresu Sokolov pro
rok 2015. Pochopitelně gratulujeme.
V dlouhodobých soutěžích družstev je naše
„áčko“ a „béčko“, hrající společně karlovarskou divizi,
na 1., resp. 2. místě, oba týmy dosud bez porážky.
Též „céčko“, hrající okresní přebor, statečně drží první
pozici. Postupové ambice po první polovině sezóny
tak Chodováci všem svým soupeřům naznačili dostatečně. Do dalších bojů přejeme hodně štěstí.

Jan Kořínek
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Florbal

Výborné výsledky našich hráčů

Florbalisté TJ Plamen Chodov vstoupili do nových ročníků krajské ligy mladších žáků a amatérské florbalpoint ligy velmi úspěšně.
Mladší žáci jsou po odehrání 5 kol na hezkém
druhém místě. Před nimi jsou pouze hráči FB Hurrican Karlovy Vary White.
Po podzimní odehrané části amatérské florbalpoint ligy je na druhém místě i složené družstvo juniorů a seniorů. Tabulku vede zatím neporažený tým MD Level Sokolov.
V jarní části čekají ještě oba týmy těžká utkání
a postup do play-off, kde by měly potvrdit svoji
kvalitu a vybojovat pódiová umístění.
Starší žáci se zúčastnili dvou prestižních turnajů, a to turnaje Tomáše Kafky, kde skončili na
druhém místě, a Vánočního turnaje v Kraslicích,
který vyhráli. Jejich snažení bude směřovat k obhajobě Poháru hejtmana Karlovarského kraje.
Děkuji všem hráčům za dobrou reprezentaci
našeho oddílu a zvláště pak Janu Ullmannovi,
který se podílí na skvělých výsledcích jak v kategorii starších žáků, tak i v amatérské lize.

Radek Buchtel, trenér

Bojové sporty
Samurai Fight Club - nový nábor

Přijďte v novém roce mezi nás a cvičte kondičně nebo závodně. Zajistíme vám kvalitní trénink
pod vedením zkušených trenérů a instruktorů,
ale i ve společnosti kvalitních bojovníků. Máme
za sebou celou řadu domácích i zahraničních titulů s tradicí více jak 12 let.

Zahradnictví Jastal

Děti od 5 let: Shidokan karate, kickbox, grappling v tělocvičně 2. ZŠ každé úterý a neděli od
18 hodin.
Dospělí, junioři: Shidokan karate, thai, kick-boxing, grappling, MMA v samurai gym v pondělí, středu a čtvrtek od 18 hodin.
Cross fit box v samurai gym v pondělí a ve
čtvrtek od 19:30 - funkční trénink úplně pro
všechny. 
Václav Kolář

Uzávěrka
březnového čísla

16. února 2016

Šplh, švihadlo
Přebory ve skoku přes švihadlo

V úterý 9. února v tělocvičně II. ZŠ od 13:45 h
pořádá spolek při DDM Bludiště ve spolupráci se
ZŠ Školní ul. přebor ZŠ Chodova ve skoku přes
švihadlo. Každou školu reprezentuje libovolný
počet závodníků, doporučujeme však maximální počet 5 pro jednu kategorii. Každá ZŠ zajistí
pedagogický doprovod pro své účastníky. Podle
pravidel se hodnotí počet přeskoků snožmo bez
meziskoku po dobu 30 vteřin.

Přebor ve šplhu o tyči pro I. stupeň ZŠ

V úterý 16. února v tělocvičně II. ZŠ od 13:30 h
pořádá spolek při DDM Bludiště ve spolupráci se
ZŠ Školní ul. přebor ZŠ Chodova ve skoku přes
švihadlo.
Počet soutěžících není omezen, doporučujeme max. 6 zástupců v jedné kategorii. Každá
škola zajistí pro své soutěžící pedagogický doprovod. Přihlášky na místě nejpozději 15 minut
před zahájením soutěže. Šplhá se po tyči libovolným způsobem na startovní povely „Připravte se!
– Klap!“. Každý účastník má 1 pokus, nejrychlejší
4 závodníci postupují do finále, kde se rozhodne
v přímém souboji o konečném umístění.

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Dvořákova 432, Chodov
Tel./fax 352 665 779
Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12
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Květinářství Jastal
OC Plzeňka - Školní 736, Chodov
Tel. 737 715 678

ZALOŽENO 1990

Po-Pá 8.30-12 13-17.30 So 8.30-11.30

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu
14. února svátek sv. Valentýna
prodejna květin Plzeňka Školní 736 8-12 hod. | prodejna Jastal Dvořákova 432 8-4 hod.
Od února: semena, postřiky, hnojiva pro sezonu 2016
Od března: ovocné a okrasné dřeviny, drobné ovoce
Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, keramické dárkové zboží

Dárkové poukázky - v různých cenových relacích

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
Bezručova 492

CHODOV

’
IDEAL
mob.: 607 276 954
PO - PÁ 9. 00 - 17. 30
SO 9. 00 - 11. 30

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

Tel.: 774 544 731
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Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

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

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

775 999 200

www.kvpujcky.cz

Fotokiosek - foto ihned
Kvalitní fotografie
z mobilu, fotoaparátu, CD, pam. karet.

Fotoaparáty, albumy a rámečky
AREÁL TIPO (zezadu, vchod u Zverexu)

Fotoateliér
Autorizovaný

servis a opravy

počítačů a notebooků,
záchrana dat z HDD, karet a flash disků.
Prodej náplní do tiskáren,
příslušenství k notebookům a PC.

Kopírování a tisk
Poskytovatel počítačových a foto služeb
Jiří Kovařík, Husova 786, Chodov, tel. 608 024 618.

Placená inzerce
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r a FAEL

Ko me ns ké ho u li ce (ve d le o b řad ní s í ně )
zahrádka i s dětským koutem ve dvoře

agentura

REKVALIFIKAČNÍ KURZY
MASÉR

SANITÁŘ

MANIKÚRA

KOSMETIKA

PEDIKÚRA

kurzy hrazené ÚP - formulář vám vyplníme
agentura RAFAEL s.r.o., Varšavská 13, K. Vary
tel. 353 236 605
www.agenturarafael.cz

dámské a pánské

Kadeřnictví
Po - Pá 8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00
Husova 1056, Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

tel.: 776 616 029

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
CE

ROB
PŘÍMO OD VÝ

www.balkony.cz

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT
ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ
volejte

775 999 200
NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.

PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

CENA: 75 Kč | m2 | měsíc

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
dětské pokoje, ložnice…

Balkon systém, s. r. o.
mobil: 777 15 12 05

Snížíme Vaše dluhy

Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

zakázková výroba

KVALITA - NÍZKÁ CENA

NEDĚLE 12.00 - 22.00

TCM Invest s.r.o.

advokát

844 158 746

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

www.ChciOsobniBankrot.cz

Mgr. Jana Pflugerová

Volejte zdarma

mobil: 602 190 602

- 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

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
gARÁŽOVÁ VRATA, OPRAVY
A SERVIS PLASTOVýcH OKEN

S TÍMTO
INZERÁTEM

10%
SLEVA

jsme nositelem
certifikátu

OTHERM SOKOLOV

KONTAKT: 777 870 067

Aleš Hoch
Bendlova 572, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229
sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz
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inex

ˇ
ˇ Nesmerák
Jirí

mobil:

604 779 290

e-mail:

komplexní

služby

ve
stavebnictví

jinex@jinex.cz
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