7. 5.		 Pietní akt
18. 5.		 Vernisáž výstavy Děti dětem
20. 5.		 Jarní ples v rytmu tance
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K věci

Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři,
v posledních týdnech nás jaro přesvědčuje o tom, že si
možná dá ještě trochu
na čas. Jistě jste si ale
všimli, že město to nezbrzdilo v pravidelném
jarním úklidu ulic a ploch města. Jako každý rok
je harmonogram s dostatečným předstihem
zveřejňován. Je mi proto smutno z toho, že se
stále najdou řidiči, kteří nerespektují dopravní
značení.
Nejenom že si tím zajistí zbytečné náklady,
spojené s odtahem svého vozidla, ale zejména
tím, že musíme vozidla z místa odtahovat, se
zbytečně prodlužuje doba, po kterou je nutné
čištěnou ulici či parkoviště pro řidiče uzavírat.
Je tedy na nás všech, jak sami urychlíme možnost vrátit své vozidlo zpět a zaparkovat.
Často je také kladena otázka, zda nelze čištění posunout o nějaký den či hodinu. Opravdu nelze, harmonogram je sestavován tak, aby
všechny uzavírky proběhly v co nejkratší době.
Je nutné si uvědomit, že jarní úklid celého města probíhá dva měsíce i s využitím některých
víkendových dnů.
Závěrem ještě postesknutí nad chováním některých obyvatel a majitelů psů. Město Chodov
se velmi snaží udržovat pořádek ve svých ulicích. Pohled zejména na travnaté plochy poté,
co na jaře sleze poslední sníh, je mnohdy velmi smutný. Okolo některých domů to vypadá
jako na skládce, či psí toaletě. Je to bezohledné
chování vůči svému okolí, jehož následky sice
město může odstranit, ale je otázkou, zda to
není zbytečné plýtvání penězi, když stačí využít jeden z mnoha odpadkových košů, které
po městě jsou a po svém čtyřnohém miláčkovi
prostě uklidit.Patrik Pizinger, starosta města

Bílá voda se chystá na léto

Přírodní koupaliště Bílá voda se pomalu chystá
na nadcházející sezónu. Pro návštěvníky si připravilo několik drobných vylepšení a novinek.
Úpravy se dočká nejdůležitější část Bílé vody,

a to pláž, kam město už nechalo navézt nový
písek. Na své si přijdou i rekreanti - čtenáři. Stávající dřevěnou knihovničku v kmeni stromu má
totiž brzy doplnit ještě jedna. Ta bude určena
především pro časopisy. Navíc cestu po břehu už
lemují nové betonové lavičky určené pro odpočinek.
Bílá voda se v poslední době stala pro řadu
sportovců oblíbeným místem. Vyhledávaná je
nejen kvůli plavání a koupání, ale její okolí výborně slouží jako trasa pro běžce a vyznavače chůze s trekovými holemi. Od loňska je k dispozici
i nový multifunkční posilovací stroj na venkovní
cvičení.
Bílá voda je umělá vodní plocha ve volné přírodě v severní části Chodova a nabízí písčitou
pláž s pozvolným vstupem do vody a dvěma
pontony. Hygienici tam vždy v průběhu sezóny
měří kvalitu vody a poslední tři roky, včetně toho
uplynulého, ji ocenili nejvyšším hodnocením.
Město se na Bílé vodě každý rok stará o údržbu cest, zeleně, provádí drobné opravy a zajišťuje mobilní toalety. 
(mák)

Hromady nového písku na pláži. 

|Foto: Martin Polák

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.
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Okruh pokřtili první běžci,
vandalové ho už poničili

Okruh na Bílé vodě, který se nově stal součástí Mattoni FreeRun, má za sebou neoficiální zahájení. Postaraly se o
něj zhruba dvě desítky běžců, kteří se postavili v neděli 3. dubna ráno na start a trasu v klidném tempu absolvovali. Bez povšimnutí vandalů ale vydržel pouze necelé dva týdny. Jeho značení a informační tabuli s mapou totiž
už stačil někdo úmyslně poškodit.
|Foto: Martin Polák

Jak vypadá Chodov z věže?

V rámci Noci kostelů, která je letos vyhlášena
na pátek 10. června, budou mít zájemci možnost
podívat se na Chodov z výšky.
Výstup do věže kostela sv. Vavřince (na úroveň zvonu) je po úzkém, točitém schodišti bez
zábradlí, každý by proto měl zvážit své fyzické
možnosti či zdravotní omezení.
Infocentrum Chodov bude v době od 2. 5.
2016 vydávat vstupenky na konkrétní čas výstupu: 18, 19 a 21 hodin – do každé skupiny lze vydat
pouze 10 vstupenek.
Po vyčerpání těchto vstupenek uvažujeme
o doplnění dvou časů (informaci podá infocentrum).
Ostatní body programu Noci kostelů v kostele sv. Vavřince budou zveřejněny v červnovém
zpravodaji.
 Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí odboru
školství, kultury a vnitřních věcí

Ruina půjde k zemi

Vybydlený a chátrající dům nedaleko vlakového nádraží půjde k zemi. Město už připravuje
jeho demolici, na kterou bude žádat dotaci.
Ruina byla trnem v oku mnoha obyvatelům,
navíc přitahovala vandaly a bezdomovce. Tehdejší vlastníci neměli o rekonstrukci budovy zájem, město ji proto odkoupilo s tím, že dům nechá zbourat a místo upraví do přijatelné podoby.
Náklady na demolici se pohybují kolem jednoho milionu korun, přičemž až 80% je možné
získat z dotace.
„Území bychom následně revitalizovali a osázeli zelení,“ popsal plány Chodova jeho starosta
Patrik Pizinger.
Ve zmíněné lokalitě se ale nebude pouze bourat. Správa železniční dopravní cesty totiž ještě
letos spustí rozsáhlou rekonstrukci nádraží za půl
miliardy korun. 
(mák)
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Otázka měsíce

Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup
V městském strategickém plánu je uveden jako jeden z projektů záměr vytvoření
prostoru pro alternativní kulturu. Mohl
byste jej přiblížit a vyčíslit případné náklady
na jeho realizaci?
Strategický plán rozvoje města Chodova
v letech 2015 - 2025 vznikl po několikaměsíčním sbírání podkladů a nápadů pro další zkvalitnění života v našem městě. Jedním
ze záměrů je opravdu snaha nalézt prostor
pro alternativní kulturu. V našem městě existuje nespočet kapel různého žánru, které by
si rozhodně zasloužily prostor pro realizaci
vlastní tvorby. Když jsme se zaobírali touto
myšlenkou, nebyl ještě vydražen areál bývalé porcelánky, kde mohl tento prostor do
budoucna vyrůst. Nový majitel má s areálem
jiný záměr, avšak alespoň přislíbil zřízení malého nahrávacího studia. Tímto příslibem by
se otevřela příležitost pro chodovské kapely,
tak se necháme překvapit, zda záměr bude
opravdu realizován. Dalším vhodným prostorem pro alternativní kulturu by se mohla
stát současná odbavovací budova Českých
drah. Během plánované peronizace měla být
budova nabídnuta k odprodeji, ale jelikož
s vedením města nikdo ze Správy železniční
dopravní cesty o vývoji jejich projektu peronizace nekomunikuje, nevíme, zda je tato myšlenka stále aktuální. Samozřejmě, pokud by
i tato alternativa padla, snažili bychom se najít
jiný vhodný prostor. O předpokládaných nákladech je předčasné se bavit, ale poněvadž
by se nejspíš jednalo o rekonstrukci nějaké
staré budovy, vyšplhala by se tato částka do
milionů.
(mák)

Děti šetří přírodu

Environmentální výchovnou akci se zaměřením na žáky 4. ročníků ZŠ pořádal v uplynulých
týdnech DDM Bludiště za podpory Karlovarského kraje.
Abychom šetřili životní prostředí, musíme to
naše děti naučit. V devátém ročníku této akce
jsme dětem opět na konkrétních příkladech při-

blížili potřebu ohleduplného využívání přírody.
Děti se seznámily se způsoby třídění, likvidace
a ukládání odpadů.
Zaměřily se také na znečišťování a následné
čištění vody. Besedy ukázaly, kde a jak končí naše

Děti při prohlídce chodovské čistírny odpadních vod.

konzumní využívání přírody. Společně s lektorkou ČSOP Stanislavou Volkovou žáci zamířili do
sběrného dvora v Chodově, zašli také do čistírny
odpadních vod a poté společně odjeli autobusem na skládku odpadů SATER. Děkujeme za
spolupráci lektorce, všem zmíněným organizacím a třídním učitelkám.
DDM Bludiště

Sociální zařízení v poliklinice
čeká rekonstrukce

Letité sociální zařízení v budově polikliniky, kde
denně projdou desítky pacientů, se dočká rekonstrukce. Nové toalety s příslušenstvím začnou
návštěvníkům sloužit ještě v letošním roce.
„Sociální zařízení v poliklinice už opravdu dosluhuje,“ potvrdil záměr města starosta Chodova Patrik Pizinger. Budova, kde ordinují praktičtí
a odborní lékaři, pochází ze sklonku sedmdesátých let minulého století. Poslední výraznější
rekonstrukcí prošla v druhé polovině roku 2006,
kdy nechalo město kvůli energetické náročnosti
vyměnit její nevyhovující opláštění za novou, zateplenou fasádu. 
(mák)

Opakovaná prohlídka
městského hřbitova

Na četná přání obyvatel města se opět uskuteční prohlídka chodovského hřbitova s poutavým výkladem Miloše Bělohlávka, která poodhalí
osudy lidí, kteří v našem městě žili před námi.
Sraz účastníků asi hodinové procházky je v sobotu 14. května 2016 v 9 hodin před kostelem
svatého Vavřince. 
(mák)
Aktuality z Chodova sledujte na
www.mestochodov.cz.
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Stručně z Chodova

Kolekci tří DVD o historii Chodova připravuje studio TV Chodov. Reaguje tak na mi-

mořádný zájem o přednášky historika Miloše
Bělohlávka. Ten už řadu týdnů se svým pořadem Zmizelý Chodov beznadějně vyprodává
chodovský kinosál v Kulturním a společenském středisku, kam se přednášky přesunuly
z podkroví knihovny. Jednotlivá DVD budou
obsahovat přednášky Zmizelý Chodov I – III.
První díl je již k dostání za 199 korun v městském infocentru a pokladně kina.
Kabelkový veletrh se podařil. Dům dětí
a mládeže Bludiště prodal věnované kabelky, šátky, šály, bižuterii a vinylové desky za
7.705,- Kč. Výtěžek půjde na nákup pomůcek
pro zdravotně postižené klienty Denního centra Mateřídouška v Chodově. Stále lze přispět
jakoukoliv částkou na účet: 274145397/0300.
Konec 2. světové války si připomenou
také obyvatelé Chodova. Radnice připravila
tradiční pietní akt, který se uskuteční v sobotu
7. května. Vzpomínková slavnost k 71. výročí konce války začne v 11 hodin u Památníku
obětem válek v Městském parku. Pokračovat
bude položením květin u pamětní desky, připomínající vstup amerických vojsk do Chodova, u hrobu válečných zajatců na městském
hřbitově a položením kytic u památníku ve
Staré Chodovské. Na pietní akt zve vedení
města všechny spoluobčany.
(mák)

Prodej nemovitosti

Město Chodov nabízí k prodeji bytovou jednotku velikosti 2+1 (50,8 m2) s balkonem v domě
SVJ B. Němcové č.p. 664, byt číslo 4, Chodov.
Bližší informace na elektronické úřední desce
města Chodov nebo v kanceláři Bytservisu Chodov s. r. o. Vyvolávací cena činí 190.000,- Kč.

Bytservis Chodov s. r. o.

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu v Chodově
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent odboru stavebního úřadu.
Předpokládaný nástup: dohodou, doba
neurčitá.
Místo výkonu práce: Městský úřad Chodov, region města a jeho správní území.
Platové zařazení: v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších změn
a dodatků, nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,
ve znění pozdějších změn a dodatků a souvisejícími předpisy; platová třída 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: ve smyslu § 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a dodatků.
Požadované vzdělání a praxe: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví.
Podrobné informace získáte na www.
mestochodov.cz, popřípadě na Městském
úřadě Chodov.
MěÚ Chodov

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu v Chodově,
Komenského 1077, 357 35 Chodov vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa pečovatelky/pečovatele oddělení pečovatelské služby města Chodova.
Předpokládaný nástup: dohodou, doba
neurčitá.
Místo výkonu práce: region města Chodova a Nového Sedla.
Platové zařazení: v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., v platném znění, nařízením
vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších
změn a dodatků a souvisejícími předpisy,
platová třída 4.
Požadované kvalifikační předpoklady:
minimálně ukončené základní vzdělání a
absolvování akreditovaného kvalifikačního
kurzu dle § 116 odst. 1 písm. c) zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších změn a dodatků.
Podrobné informace získáte na www.
mestochodov.cz, popřípadě na Městském
úřadě Chodov.
MěÚ Chodov
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Začala restaurace křížové cesty

Akademičtí malíři Milan Kadavý a Jiří Matějíček si před kostelem svatého Vavřince prohlížejí plátna s křížovou
cestou. 
|Foto: Ivana Sarkányová

První čtyři obrazy ze souboru 14 pláten křížové
cesty z kostela svatého Vavřince zamířily do restaurátorské dílny. Ve čtvrtek (7. dubna) je odvezli
akademičtí malíři Milan Kadavý a Jiří Matějíček,
kteří se budou na restaurátorských pracích podílet.
„Obrazy by se měly, pokud se po jejich podrobném průzkumu neobjeví něco nečekaného, do našeho kostela vrátit do konce letošního
července,“ poznamenala vedoucí odboru školství
a kultury Ivana Sarkányová.
Počátkem loňského roku ministerstvo kultury
prohlásilo chodovskou křížovou cestu za kulturní
památku. Městu se tak otevřely možnosti na získání dotačních peněz, které by pomohly obrazy
zachránit. Náklady na opravu jednoho plátna
a rámu se pohybují kolem 100 000 korun.
Kolekce obrazů namalovaná pro chodovský
kostel svatého Vavřince se sestává ze čtrnácti
rozměrných pláten (výška dva metry a šířka metr
a půl) a původně ji vytvořil neznámý, pravděpodobně regionální, amatérský umělec v roce 1789.
Dílo ukazuje utrpení Ježíše Krista při jeho poslední cestě na Golgotu, kde byl ukřižován.
„V polovině 19. století byla některá plátna
nahrazena novějšími, jejichž zhotovení se uja-

li významní regionální malíři, mezi jinými třeba
majitel chodovské porcelánky Johann Hüttner
nebo hornoslavkovský rodák a pozdější uznávaný pražský portrétista Anton Hölperl,“ upřesnil
chodovský historik Miloš Bělohlávek.
„Jako celek je chodovská křížová cesta velmi
cenným souborem a unikátním příkladem práce
regionálních malířů 18. a 19. století. Je mimo jiné
vzácná svými rozměry a svým stářím, jedná se
o jednu z nejstarších křížových cest v našem regionu,“ doplnil historik.
Obrazy jsou zatím uložené na veřejnosti nepřístupném místě.
(mák)

TV studio má nové pozadí

Chodovské studio výrazně změnilo prostředí vysílání. V nové podobě se tak například už
odehrálo vysílání pravidelného pořadu studia TV
Chodov Podvečer se starostou.
Změnu umožnilo klíčovací pozadí, ve kterém
lze libovolně a jednoduše vizuálně měnit interiér
studia.
V případě posledního Podvečeru se starostou
se na pozadí dostal pohled na město z věžového
domu.
(mák)
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Chodovští školáci se opět
utkali v dopravní soutěži

Součástí dopravní soutěže byla i dovednostní jízda na kole. 

Ve spolupráci Střediska prevence kriminality při
městské policii a DDM Bludiště se 11. a 12. dubna
konalo Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých
cyklistů mezi školami v Chodově.
Soutěž byla zaměřena na teoretickou a praktickou dovednost. Teorie zahrnovala znalost dopravních předpisů s ohledem na bezpečný pohyb cyklisty v silničním provozu, kterou soutěžící
museli ověřit při vyplnění 20otázkového testu.
Praktické dovednosti pak museli prokázat

|Foto: Martin Polák

při zdravovědě, kdy na modelové figuríně řešili
nejrůznější zdravotní komplikace s ohledem na
laické poskytování první pomoci. Závěrečný den
soutěže poté věnovali praktické dovednosti při
jízdě na orientační cyklistické dráze, kde překonávali řadu překážek.
Všichni účastníci soutěžili v duchu fair play.
Všem vítězům, ale i účastníkům blahopřejeme.
Kompletní výsledky najdete na www. mestochodov.cz.
Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Člověk v tísni Karlovy Vary,
kontaktní místo Chodov

V Chodově působí
naše pobočka již od
roku 2007. Kromě
terénu (vytipovaných
lokalit v Chodově a
okolních obcích) nás
v současnosti najdete
na adrese Budovatelů 677.
A nyní, co vás tu může čekat:
nevíte si rady s hledáním bydlení, s vyřízením
potřebných dokladů, sepsáním různých žádostí,
neorientujete se ve svých dluzích, chtěli byste to
řešit, ale nevíte, kde začít? Pak je tady pro vás
sociální služba terénní programy, kterou v Chodově zajišťuje terénní pracovník Richard Kubíček. Kromě terénu ho můžete zastihnout v pracovních dnech na tel. čísle 778 473 398, e-mailu
richard.kubicek@clovekvtisni.cz nebo osobně
v konzultačním dni ve středu od 12:00 do 15:00.
Pokud máte rodinu s dětmi a nevíte si navíc,
vedle výše zmíněných problémů, rady s neú-

spěchy vašeho dítěte ve škole, zajištěním dalšího vzdělávání, vytvářením podmínek pro školní
přípravu, při zajišťování vhodných aktivit pro děti
v jejich volném čase aj., obraťte se na aktivizační pracovnici Michaelu Ferencovou na tel. čísle
602 297 359, na e-mailu michaela.ferencova@
clovekvtisni.cz nebo osobně v konzultačním dni
ve čtvrtek od 13:00 do 15:00, která zde poskytuje
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Tyto služby jsou financované z prostředků Karlovarského kraje.
Máte dítě předškolního věku? Nedochází
z různých důvodů do běžné mateřské školy?
Přijďte se poradit a zeptat se pracovnice Petry
Křiklavové, která v Chodově realizuje Předškolní klub „Jeden svět“ pro předškolní děti a jejich rodiče, vždy od pondělí do čtvrtka od 8:00
– 12:00 hodin, nebo na tel. čísle 739 220 598, na
e-mailu: petra.kriklavova@clovekvtisni.cz
Naše služby jsou bezplatné. Těšíme se na
spolupráci!
Markéta Kavalíková, DiS., koordinátorka služeb, tel. 777 34 1679, e-mail: marketa.kavalikova@clovekvtisni.cz.

Staroměstské Velikonoce
přilákaly malé i velké

Příchod jara byl v Chodově tradičně bohatý na události. Jednou z nich byly Staroměstské Velikonoce, které se
konaly ve městě už podruhé. Přilákaly především řadu dětí, které si mohly vyzkoušet namalovat kraslici, uplést
pomlázku či si vyrobit vlastní velikonoční ozdobu. 
|Foto: Martin Polák
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Sportovcům gratuloval také
legendární žokej Váňa

Poháry pro nejlepší sportovce Chodova za uplynulý rok předávala také legenda dostihového sportu, žokej Josef
Váňa.
|Foto. Martin Polák

Chodov zná Nejlepší sportovce roku. Už
dvaadvacáté vyhlášení oceněných, tentokrát
za rok 2015, se konalo ve čtvrtek 31. března
v Kulturním a společenském středisku v Chodově.
Hosty programu, kteří společně se starostou
města Patrikem Pizingerem a místostarostou
Luďkem Soukupem předávali poháry, byli legendární žokej Josef Váňa a snowboardistka
a rozhodčí z poslední zimní olympiády v Soči
Klára Suchanová, jež pochází z Chodova.
V rámci slavnostního ceremoniálu, kterým
provázel moderátor a sportovní reportér Radek Jirgl, vystoupila dívčí rokenrolová formace
Darlings, se salty a přemety trojice sportovců
s názvem Prokretion a siloví akrobaté Matyáš
Nekvasil a Jakub Fara.
Mimořádné ocenění za významný přínos
chodovskému sportu si odnesl bývalý hlavní
trenér stolního tenisu mládeže TJ Batesta Chodov Karel Malý.
Jednotlivci mládež: Mihoková Petra (tenis),
Ullmann Jan (atletika - běh), Nemčeková Niko-

la (atletika - běh přes překážky), Lojdová Anna
(karate), Jakubů Veronika (karate), Galla Michal
(karate), Bureš Radek (cyklistika), Pešanová
Elen (karate), Dršková Natálie (beachvolejbal),
Kloudová Kateřina (beachvolejbal).
Jednotlivci dospělí: Stehno Jiří (atletika
- 400 m překážek), Lochschmidtová Andrea
(karate), Hodík Jaroslav (silový trojboj), Radová
Michaela (silový trojboj), Kiss Jiří (karate).
Kolektivy mládež: Rokenrolová formace
Darlings TJ Batesta Chodov, Taneční skupina
Rytmus TJ Batesta Chodov, Kadetky BVC Chodov, Družstvo mladších hasičů Sboru dobrovolných hasičů Chodov.
Kolektivy dospělí: Taneční skupina Rytmus
TJ Batesta Chodov.
Trenéři: Štěpán Javůrek (trenér volejbalu
BVC Chodov), František Nádvorník (trenér cyklistiky TJ Plamen Chodov), Zuzana Šimková
(trenérka taneční skupiny Rytmus).
Osobnost sportu: Karel Malý st. (stolní tenis, člen TJ Batesta Chodov) za výrazný podíl
na rozvoji sportu v Chodově. 
(mák)
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Výlet pro seniory města
nabídne nevšední zážitky

Městský úřad Chodov, odbor sociálních
věcí informuje nepracující seniory města
Chodova, že dne 19.
května 2016 pořádá
jednodenní zájezd do
Saska – SRN.
Ve městě Crottendorf navštívíme muzeum kadidla. Výroba
kadidla zde má dlouholetou tradici, vyrábí
se tu nejen tradiční vánoční františek, ale i spousta dalších vůní:
ovocných, květinových, exotických a smyslných.
Dále se přesuneme do Grünhainichenu, kde
si prohlédneme krušnohorské muzeum, uvidíme
zde kolekce hraček, lidového umění a řemeslných výrobků.
Poté nás čeká prohlídka středověkého zámku
Wildeck v Zschopau, kde navštívíme i výstavu
motocyklů. Nakonec bude, jako obvykle, možnost si nakoupit. Přihlášky s poplatkem a rodným
číslem (pro vyřízení pojištění na cestu) budeme
přijímat od 9. května 2016 na odboru sociálních
věcí, v přízemí kancelář č.127, vždy od 8 do 15
hodin, s polední přestávkou od 11:30 do 12:30
hodin. V pátek pouze do 11 hodin. Poplatek činí
150,- Kč/osobu.
 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Zájezd do Chebu a M. Lázní

Chodovský Svaz postižených civilizačními
chorobami zve na zájezd, který se koná dne
15. 6. 2016. Tentokrát navštívíme města Cheb
a Mariánské Lázně.
V Chebu se podíváme do muzea a v Mar.
Lázních navštívíme park Boheminium. Zde si
prohlédneme miniatury zámků, hradů a pododobně.
Přihlásit se můžete dne 5. 5. 2016 v době
od 10 do 11 hodin v Domě s pečovatelskou
službou, Luční 1050, Chodov (hala v přízemí).
Budeme vybírat příspěvek na dopravu ve výši
200 Kč. Potřebujeme vaše r. č. (OP).
Odjezd autobusu v 7:30 hodin od autobusového nádraží.
Všechny členy a také ostatní obyvatele města Chodova srdečně zveme.

Info: Vstupné do muzea je 70 Kč, pro důchodce nad 65 let je to 50 Kč. Vstupné do parku Boheminium je 95 Kč, pro důchodce je sleva
20%, t. j. 76 Kč.

V. Podhorská, zákl. org. SPCCH Chodov

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Ovocná zahrada

Po odkvětu broskvoní zakrátíme letorosty na
dva až tři pupeny.
Kontrolujeme porost rybízu, angreštu, malin,
ostružin, provedeme poslední úpravu.
Vyvazujeme vinnou révu k drátěnce nebo
jiné opoře.
Jahodník zbavíme plevelů, po násadě květů
omezíme okopávku.

Zeleninová zahrada

V druhé polovině měsíce vysazujeme na stanoviště rajčata, papriky, lilky, cukety.
Ve skleníku vyvazujeme rajčata, okurky.
U okurek odstraňujeme samčí květy. Sklízíme
ranou zeleninu – ředkvičky, salát.
Sázíme cibuli sazečku, přihrneme brambory.
Předpěstujeme pažitku v truhlících.

Květinová zahrada

Začínáme stříhat všechny listnaté a jehličnaté
dřeviny.
Po odkvětu rododendronů vylamujeme tvořící se semeníky.
Koncem měsíce vyséváme dvouletky pro
podzimní výsadbu – macešky, pomněnky, karafiáty, astry.
V druhé polovině měsíce vysazujeme choulostivé hlízy a cibuloviny – begónie, jiřiny, dosny.
Uskladněné hlízy mečíků, frézií a lilií vytřídíme a v polovině měsíce vysadíme.
Na terasy a balkony vracíme rostliny pěstované v nádobách.
Vyhrabujeme, čistíme, hnojíme (fosfor, hořčík, draslík) a sekáme trávník.
Ochrana - Plíseň šedá napadá téměř všechny druhy plodových, listových i košťálových
zelenin. Úplně stejný původce – mikroskopická
houba – má na svědomí i výskyt šedé plísňovitosti právě na jahodníku, proto záhon udržujeme bez plevelů a jahody pěstujeme na fólii
nebo rostliny podkládáme. Zabráníme tím šíření
plísně z odumřelých napadených listů a zbytků.
Doporučuje se měďnatý postřik v květu nebo
po odkvětu. 
zahrádkáři Chodov

Kulturní
servis
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Hledáme učitele Aj

Pracovní pozice

Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace hledá s nástupem od 1.9.2016 učitelku tanečního oboru
na částečný pracovní úvazek. Zájemci musí
splňovat kvalifikační předpoklady dle zákona
č. 563/2014 Sb. Nabídky s životopisem zasílejte na e-mail: zus@zus-chodov.cz.

Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ

Nabídka letního tábora

Jubilejní pátý ročník tábora pořádaný na turistické základně Sluníčko bude v termínu od 31. 7.
do 13. 8. 2016. Cena tábora je 3 300 Kč na dítě,
sourozenci platí 3 000 Kč. Přihlášky do 1. 5. 2016
jsou zvýhodněné platbou o 300 Kč méně.
Milan Konejl, Budovatelů 677, Chodov. Tel:
777 623 115, e-mail milankonejl@seznam.cz.

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.
Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

ZŠ Husova ulice

výchova, hudební výchova.
Zájemce musí splňovat kvalifikační předpoklady dle zákona č. 563/2014 Sb.
Kontakt: 352 352 391 nebo pište na e-mail:
zs3chodov@seznam.cz
Další informace o životě na naší škole najdete
na stránkách www.zs3chodov.cz.

Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ J. A. Komenského

Pozvánka na oslavy

Dne 20. května zveme všechny bývalé žáky,
zaměstnance i širokou veřejnost na oslavy 70 let
českého školství v Chodově. Více informací na
na straně 23. Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

V pátek 15. dubna ve škole proběhlo okresní
kolo soutěže „Umíme to s PC“ pro žáky se SVP.
Zúčastnila se ho dvoučlenná družstva pěti škol
bývalého sokolovského okresu. Naši školu reprezentovalo družstvo chlapců ze 7. a 9. ročníku. Jejich úkolem bylo vyhledat informace na
internetu, zpracovat vědomostní test, upravit
text a vytvořit obrázek podle pokynů v programu malování. Naši žáci se velice snažili a pěkně

ZŠ Školní ulice
Hlavní pořadatel soutěží ve šplhu

Na začátku dubna jsme byli hlavními organizátory dvou závodů. Prvním závodem bylo okresní finále soutěže ve šplhu družstev škol okresu
Sokolov. V tělocvičně školy závodilo 11 družstev
starších chlapců a 11 družstev starších dívek. Každý závodník měl v soutěži čtyři měřené pokusy
a vždy dva nejlepší se počítaly do soutěže družstev.
Nejlepším družstvem chlapců byla ZŠ Sokolov,
Pionýrů, u dívek ZŠ Horní Slavkov. Závody měly
dobrý spád a proběhly bez problémů. K tomu
také přispěla vzájemná spolupráce s DDM Chodov. O dva týdny později se nejlepší družstva
z okresů Karlovy Vary a Sokolov utkala v krajském finále, které jsme také pořádali. Vítězství
v obou kategoriích získala družstva ZŠ Sokolov,
Pionýrů.

Velký dík patří našim maminkám a panu Orlichovi za výbornou sladkou snídani.

Děti a vychovatelky ŠD

Výtvarná soutěž

U příležitosti 700. výročí narození Karla IV. vyhlásila městská knihovna soutěž Stavby Karla IV.
Zúčastnili jsme se a zde je pořadí ve 2. kategorii:
1. místo - Anastassija Kutšumova
2. místo - Marie Trojáková
3. místo - Marko Geupel
Výtvarníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

Svět záchranářů

Žáci 7. A navštívili dne 11. 4. Svět záchranářů v Karlových Varech. V programu Svět zdraví
se seznámili teoreticky i prakticky se zásadami 1.
pomoci.
Situace si mohli vyzkoušet v reálně připraveném prostředí. Žáci si to zkoušeli i opakovaně,
aby se poučili z chyb, které udělali.

Pracovní pozice

Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace, hledá s nástupem
od 1. 9. 2016 učitele následujících aprobací: 1.
stupeň, 2. stupeň - německý jazyk, anglický jazyk,
český jazyk, dějepis, matematika, fyzika, výtvarná

Souhrn jednotky PO

Umíme to s PC

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat firmě
Thun 1794 a.s. se sídlem v Nové Roli za opakovaný sponzorský dar v podobě porcelánových
talířů do naší školní jídelny.

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

ZŠ Nejdecká ulice

Akce ŠD

I letos se naše ŠD připojila k mezinárodní akci
Noc s Andersenem. Tentokrát naši nocležníci
putovali podmořským královstvím s Malou
mořskou vílou, která je provázela všemi úkoly.
Celou akci jsme si velmi užili.
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spolupracovali, proto také dosáhli vynikajícího
výsledku a v soutěži zvítězili.

Nabídka pracovních míst

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace, přijme pro šk. rok
2016/2017 na částečný úvazek učitele/ku AJ
převážně na 1. stupni ZŠ s kvalifikací dle zákona
č. 563/2004 Sb.
Na částečný úvazek asistenta/asistentku pedagoga (pracovní poměr na dobu určitou).
Požadujeme středoškolské vzdělání /SpgŠ/
ukončené maturitní zkouškou, nebo ukončené
studium pro AP (120 h).
Na plný úvazek domovnici/uklízečku.
Informace:
osobně: ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov
telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem: info@specialniskolychodov.cz.

Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Únik zemního plynu ze středotlakého vedení v Mírové
dne 10. března 2016.
|Foto: SDH Chodov

V březnu zasahovali chodovští hasiči celkem
u 10 událostí. Jednotka zasahovala u dvou požárů (2x kontejner, ulice Horní a Vintířovská). Další
zásahy byly opět technického charakteru.
Celkem byly vyřešeny 3 úniky PHM ze zaparkovaných vozidel v ulicích Luční, Žižkova a
U Koupaliště. Nebezpečné byly dva úniky plynu
v bytě v ulici Osadní a v Mírové při poškození
středotlaké přípojky během stavebních prací.
V jednom případě šlo o dopravní nehodu osobního vozidla a autobusu v ulici Vintířovská, bez
zranění, s masivním únikem PHM. Dále byly dvě
osoby vysvobozeny z výtahu a jednou byla jednotka prověřit požár lesa, šlo o planý poplach.
V těchto měsících probíhá výcvik odrostlých dorostenců, kteří by mohli po splnění všech podmínek vstoupit do zásahové jednotky. Další informace na našem webu www.sdhchodov.cz

Informace SDH

Nadále pokračuje program ve spolupráci s velitelem MP, věnovaný preventivně výchovné činnosti, pro žáky ZŠ Husova ulice. Letos jsme byli
opět pozváni chodovskými skauty ze střediska
Jestřáb na již 12. ročník Foot Cup turnaje v sálové
kopané. Celkem se v turnaji utkalo 5 týmů, po
velmi napínavých zápasech se nám podařilo zvítězit. Děkujeme za příjemné dopoledne strávené
sportovním duchem a těšíme se na další ročník.
Započala taktéž sezóna v hasičském sportu.
Na první letošní halové soutěži v Toužimi zvítězilo družstvo mladších žáků, starší obsadili 11.
místo. Koncem měsíce byli vyhodnoceni v KASSu
Chodov sportovci roku 2015. V kategorii „Kolektivy-mládež“ ocenil družstvo mladších žáků starosta a pozvaný host slavný, žokej Josef Váňa.

14

Zprávy z města

Složení družstva: Petr Horniak, Miroslav Ráž,
Natálie Marková, Tomáš Zdrálek, Jakub Hataš, Jiří
Dočkal, Petr Kuřák, Květa Kalinová, Jakub Cvach,
Filip Vyčichlo, Andrea Nemeščuková, Viktor Henzsel.
Získané ocenění je také odměnou za náročnou práci pro trenéry Martinu Svobodovou a Bc.
Martina Lehečku.
V březnu ocenil náčelník Generálního štábu
Armády ČR generálporučík Josef Bečvář za záchranu lidského života dva příslušníky Střediska
obsluh výcvikových zařízení Vojenského újezdu
Hradiště. Jedním z nich je náš člen Jan Havelka.
S velkou lítostí oznamujeme, že nás navždy
opustili dva naši kamarádi, chodovští hasiči Václav Roulich (81) a Rudolf Lehečka (63). Čest jejich
památce!
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Městská policie Chodov

Perličky z činnosti MP Chodov

S parkováním osobních vozidel v každém
sídlištním městě je dnes problém. Nejinak je
tomu samozřejmě i u nás, kde je často velmi
zdlouhavé nalézt volné parkovací místo při nákupech nebo vyřizování svých záležitostí, zvláště
v odpoledních hodinách. Takovou šťastnou chvíli
zažili právě dva řidiči, kteří marně kroužili kolem
velkého parkoviště v ul. Husova před nákupním
střediskem TIPO a místní pekárnou v touze objevit volné místo. Bohužel toto jediné místo spatřili
nezávisle na sobě oba ve stejnou chvíli a oba se
tam řítili stejnou rychlostí. Lidská slušnost a tolerance v té chvíli šly stranou a na scénu nastoupily
nadávky, urážky, vyhrožování a pokusy o fyzické
napadení. Ručník do vyhroceného ringu musela
vhodit až přivolaná hlídka strážníků, která začala protiprávní jednání obou aktérů řešit. Přesně
v duchu hesla: “Když se dva perou, třetí se směje“
mezitím na toto volné parkovací místo přijela zaparkovat starší dáma, která byla velmi spokojená,
že se ještě nějaké parkovací místo našlo.
Neobvyklý telefonát zaznamenal strážník
dozorčí stálé služby, kdy 19letý syn oznámil, že
je šikanován svou matkou, se kterou žije ve společné domácnosti, a má podezření, že se jedná
o domácí násilí.
Specifikoval, že jsou mu neustále vyslovovány
jakési zákazy a nařízení, které on nechce respektovat, a žádá příjezd hlídky, aby jeho matce vysvětlila protiprávnost jejího počínání.
Na místě pak bylo zjištěno, že mladík se rozhodl skoncovat s kouřením cigaret a nyní nezvlá-

dá odvykací kúru, kterou si předsevzal.
Matka mu cigarety schovala, a když si koupí
jiné, tak mu je zabaví a zase schová. Po hlídce
žádal nalezení ukrytého kuřiva. Matka naopak
žádala strážníky o vystěhování jejího syna z bytu.
Někdy to soužití bývá složité.
Velmi nebezpečný případ, ale se šťastným
koncem, se stal v ul. ČSO, kde rozespalé rodiče
kolem páté hodiny ráno vzbudil malý, dvouletý
capart a chtěl si hrát. Maminka chlapce odkázala
na hračky v pokojíku, ale malý průzkumník měl
jiné plány. Zkušeně si dosáhl na zasunutý klíč ve
vstupních dveřích bytu, odemkl a vyšel na chodbu domu, sešel patro a vyběhl ven na ulici, kde si
jen v pyžámku hrál na chodníku.
Chlapečka nalezla kolemjdoucí, která šla do
práce a vše ohlásila na městské policii. Strážníci
pak řešili zapeklitou věc, jak z dvouletého chlapce dostat informaci, kde bydlí a jak se jmenuje.
Přesto se v evidencích postupně podařilo natipovat možnou rodinu a strážníci vyrazili informovat naprosto vyděšenou maminku, která si
myslela, že je její syn po celou dobu v pokojíčku.
Malý cestovatel si zatím na služebně bezstarostně hrál s obuškem, pípal vysílačkou a dlabal
policejní snídani. Nepodceňujte tedy schopnosti
svých dětí a neustále je hlídejte, v tomto případě to dopadlo dobře, ale každý z nás si dovede
představit, co vše se mohlo stát.

Blokové čištění

I v květnu nadále probíhá v regionu města
blokové čištění. Věnujte zvýšenou pozornost
dopravnímu značení a vyznačené době platnosti
v jednotlivých ulicích. Vyhnete se tak případným
nákladům za odtah vozidla. Harmonogram čištění naleznete na webových stránkách města a
stránkách zpravodaje. Od začátku dubna bylo
odtaženo již 36 vozidel!

Výběrové řízení na strážníka

Město Chodov vyhlásilo výběrové řízení na
pozici strážník u Městské policie Chodov. Přihlášky s potřebnými dokumenty budou přijímány
v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení
strážník MP - neotevírat“ na služebně Městské
policie Chodov, ul. Husova 588, budova Městského záchranného systému, nebo podatelna
MěÚ Chodov, ul. Komenského 1077. Kontaktní osoba: Staněk Ladislav, velitel MP- 352 352
160, Petr Heth, zástupce velitele MP - 352 352
161, dozorčí služba MP Chodov - 352 352 166.
Bližší informace a podmínky naleznete na www.
mestochodov.cz.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Kurt Stern - Wintonovo dítě

Rodina Kronbergerova v květnu 1935. Malý Kurt uprostřed na klíně svého dědečka. |Foto: archiv Miloše Bělohlávka

V roce 1929 se v Chodově narodil pan Kurt
Stern, který 12. dubna oslaví 87. narozeniny.
Jeho dědečkem byl chodovský velkoobchodník Eduard Kronberger a jeho rodina téměř celá
zahynula během druhé světové války v koncentračních a vyhlazovacích táborech.
Kurt Stern a jeho sestřenice Ruth Kronbergerová
přežili díky tomu, že je jejich rodiče poslali do Anglie
za pomoci mladého britského úředníka Nicholase
Wintona. Pan Stern o svém rodném městě hovořil
v dokumentárním filmu „Síla lidskosti“ a také v rozhovoru, který s ním byl pořízen vědeckými pracovníky michiganské univerzity v rámci mapování osob,
které přežily holocaust. Část tohoto rozhovoru, která
se přímo dotýká jeho dětství v Chodově, jsem přeložil a přináším vám ho.
Dobře, takže začneme. Řekněte mi, prosím,
kde jste se narodil a jak se jmenujete?
Narodil jsem se v sudetské části Československa
ve vesnici jménem Chodov, která je velmi blízko Karlovým Varům. A mé jméno je Kurt Stern.
Máte nějaké vzpomínky na život v Chodově,
když jste byl dítě?
Ano, několik. Vzpomínám si, že jsme byli velmi
dobře postavená rodina. Můj dědeček měl velkoobchod s potravinami a byl velmi známou osobností v
okolí. Měli jsme se dobře. Můj osobní příběh byl ten,
že můj otec zemřel na otravu krve v roce 1935, a maminka se se mnou proto vrátila do svého rodného
domu. Byl to, pokud si dobře vzpomínám, tří nebo
čtyřpodlažní dům. Ale předtím než mi bylo asi šest,
nemám téměř žádné vzpomínky. Vím, že můj otec
byl obchodník a žili jsme v Mnichově v době, kdy se
Hitler dostal k moci. Po smrti mého otce se má maminka tedy vrátila do domu svého otce v Chodově,
všichni ostatní prarodiče zemřeli již předtím.
Měl jste nějaké sourozence?
Ne, byl jsem jedináček. Jak už jsem řekl, pamatuji

si, že jsme se měli dobře. Pamatuji si, že jsme jezdili
každou neděli, nebo téměř každou neděli, do Karlových Varů na promenádu a na zábavy - můj tatínek, dokud žil, byl vynikající tanečník. Skoro pokaždé
jsme navštívili Grandhotel Pupp, který stále existuje,
byl jsem se na něj podívat. Ale už bych se tam asi
znovu nevypravil, bylo to velmi zvláštní, připadal
jsem si tam jako cizinec. Co se týče dětství, pamatuji
si, že jsme měli psa, a také se mi celkem jasně vybavuje jedna příhoda. Jak už jsem řekl, bydleli jsme ve
vesnici a tou protékala říčka nedaleko našeho domu.
Šel jsem na pole a chytal jsem tam malé myšky, které
jsem dával do krabice. Chtěl jsem je odnést domů,
ale moje maminka mi to zakázala, tak jsem si tu krabici schoval vedle veřejných záchodků, které stály
u řeky. Ráno pak byly všechny myšky pryč. To je moje
nejvýraznější vzpomínka z dětství.
Chodil jste tam do školy?
Ano, doma jsme tehdy mluvili německy a ve škole
se mluvilo česky. Chodil jsem do školy jen pár let a
moje znalosti češtiny se už úplně vypařily, ale stále
mluvím německy.
Vaši rodiče se narodili v Německu?
No, můj otec se podle rodného listu narodil
v Mnichově. Nemám sice rodný list své maminky, ale
myslím si, že se narodila v rodinném domě v Chodově v době, kdy to ještě byla část habsburské říše.
Narodila se v roce 1903.
Takže jste žili obklopeni jen samými Němci.
Ano. Tehdy se dělaly takové seznamy, kdo chce
být Čech a kdo Němec. Nevím, co napsali moji
rodiče, nebo moje maminka. Vím ale, že jsem měl
strýce, který si vzal Nežidovku a napsal si německou
národnost – to mu později zachránilo život.
Pamatujete si něco o mnichovské konferenci?
Ne.
Doma se o tom nemluvilo?
Ne.
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|Foto: archiv Miloše Bělohlávka

Ani když Němci obsadili Sudety?
Myslím, že jsem většinu těchto vzpomínek zablokoval – vytěsnil. Nemluvil jsem o tom až do
doby, kdy se v Londýně poprvé konalo setkání dětí
z Wintonových transportů. A ani poté jsem o tom
nemluvil s mými dětmi.
Pamatujete si, když přišli Němci?
Ano, utekli jsme ze Sudet předtím – pokud si
vzpomínám – než Němci přišli. Má matka měla
jednu sestru a dva bratry. Ten starší bratr, Walter
Kronberger, byl v té době hlavou rodiny po mém
dědečkovi. Řídil obchody, pokud si pamatuji. Vzal
tehdy svou ženu, své dvě děti, mě a mou maminku
do města zvaného Beroun poblíž Prahy někdy po
září ’38. Pamatuji si, když Němci obsadili Československo v březnu ’39. Pamatuji si, že mi maminka říkala, abych nemluvil německy na ulicích. A, jak víte,
pak jsem se stal jedním z Wintonových dětí.
Zastavme se teď na okamžik. Žil jste tedy
předtím v jednom domě s rodinou svého strýce?
Ne, v Chodově jsme měli, jak jsem říkal, čtyřpatrový dům a strýc Walter bydlel nedaleko nás v
Nejdku se svou rodinou. Moje teta byla vdaná za
goye (Nežida) a žila s ním, mou maminkou a mým
dědečkem v Chodově. Každá rodina měla v tomto
domě svůj vlastní byt a v přízemí byl velký obchod.
Kolik osob z vaší nejbližší rodiny přežilo válku?
Bratr mého otce Siegfried uprchl na jaře 1938 z
Rakouska do Švýcarska a dále do Anglie. Přežil. Pak
moje sestřenice – dcera Waltra a Idy Kronbergerových. Společně se mnou ji poslali do Anglie s pomocí Nicholase Wintona, což jsem tehdy nevěděl.
Její bratr – jmenoval se Adolf a po válce se přejmenoval na Avram – odešel za pomoci organizace Alija mládeže do Izraele. Pak přežila ještě má tetička
Frieda, protože se provdala za Němce, jeho jméno

jsem ale zapomněl. Měli spolu dvě děti – i ty přežily.
Všichni ostatní členové rodiny – pokud vím a pokud
si pamatuji – válku nepřežili.
Byli jste silně věřící rodina?
Ne. V té vesnici nebyla žádná synagoga. Pamatuji si, že na velké svátky jsme se scházeli v nějakém
bytě, nebo sále. Jediný další Žid, kterého si pamatuji
z Chodova, byl doktor, s jehož dcerkou asi v mém
věku jsem chodíval do místního kina.
Pamatujete si nějaké protižidovské nálady ve
vaší vesnici?
Ne, osobně ne.
Jak se podařilo Vaší matce kontaktovat Wintonovu kancelář?
To opravdu netuším. Jsem si ale téměř jistý, že to
udělal můj strýc – nejstarší z bratrů Waltr – protože
on byl tehdy hlavou rodiny. Dodneška si ale myslím,
že kdyby tehdy moje maminka požádala o pracovní vízum, mohla také přežít.
Víte, co se s vaší maminkou později stalo?
Nevím toho mnoho. Vím, že zůstala společně s
rodinou a odstěhovali se z Berouna do Prahy. Později byli všichni odvezeni transportem do Terezína.
Má maminka – nevím přesně proč, ale tak jsem to
našel – byla převezena v srpnu 1942 z Terezína do
Rigy a vím, že toto ghetto v Rize bylo celé vyhlazeno. Předpokládám, že mohla být v nějakém pracovním táboře. Můj strýc a má teta byli převezeni
do Osvětimi a do Dachau, pokud vím. Mám k tomu
některé záznamy, které jsem získal z Terezína a díky
památníku Yad Vashem.
Pamatujete si na něco, co vám Vaše maminka řekla, než jste odjel?
Ne, nepamatuji si nic. Ale mám dopis. Měl jsem
velké štěstí – dostal jsem se v Anglii do nežidovské
rodiny farmářů na východě země. Nemohli mít děti
a měli jednu adoptovanou dceru již předtím, než si
vzali mne a mou sestřenici. Mám dopis, který poslala maminka těmto lidem, a také Ruth, sestřenice
– mimochodem, ta stále žije v USA – má podobný
dopis od svých rodičů.
A co stojí v tomto dopise?
V tom dopise do Anglie?
Ano.
Děkuje těm lidem za to, že si nás vzali k sobě, a
doufá v něm, že se budeme chovat dobře. A to je
všechno.
Takže...
Ten dopis je anglicky. Nevím, kdo z rodiny uměl
anglicky, ale je to její písmo. Očividně musela znát
někoho, kdo jí pomohl napsat ten dopis.
Takže si nepamatujete rozloučení.
Ne.

Miloš Bělohlávek, chodauer.blogspot.cz
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12. 5. (čt) 17 a 19:45 h, 13. 5. (pá) 19:30 h,
14. 5. (so) 17 h
Přístupné od 12 let. Česky muveno. Vstupné 150 Kč

20.-21. 5. (pá-so) 17 h, 22. 5. (ne) 15 h
Přístupné. Vstupné 150 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

19.-21. 5. (čt-so) 19:30 h, 22. 5. (ne) 17 h

X-MEN: APOKALYPSA 3D /130/
Premiéra / Akční dobr. fantasy / USA

Na počátku lidské civilizace byl uctíván jako bůh. Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů
marvelovského světa X-Menů. Teď se po tisíci letech probudil a je hluboce rozčarovaný ze světa,
který kolem sebe nachází. Nikdo jej už neuctívá jako boha.

Přístupné od 12 let. Česky mluveno. Vstupné 140 Kč
22.-23. 5. (ne-po) 19:30 h

SVÁTEK MATEK /120/

Premiéra / Romantická komedie / USA

Nová komedie Garryho Marshalla, který stojí za úspěšnými filmy Štastný Nový rok a Na sv. Valentýna.
V hlavní roli oblíbená Jennifer Aniston a Julia Roberts.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

26. 5. (čt) 19:30 h, 27. 5. (pá) 19:45 h, 29. 5. (ne) 19:30 h

NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE /109/
Premiéra / Komedie / Francie, Česko, Belgie

Středověký rytíř Godefroy de Montmirail a jeho oddaný sluha Jacquouille jsou chyceni v
labyrintu času, který je nakonec vyplivne do vzrušující doby epochálních dějinných změn
a převratů. Do doby Velké francouzské revoluce. Kromě nepochopitelných pořádků musí
oba čelit i svým potomkům. Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
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neděle 1. 5. v 15 h
PAT A MAT VE FILMU /80/
Premiéra / Animovaný, rodinný / Česko

Dvojice „šikulů“ Pat a Mat se vrací na scénu, a to rovnou
v celovečerním filmu pro celou rodinu!

Přístupné. Vstupné 115 Kč

neděle 1. 5. v 17 h
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK /120/
Komedie / Česko

Oblíbení herci se vracejí v téměř celé sestavě: Pavel Kříž,
David Matásek, Josef Somr, Eva Jeníčková, Pavel Zedníček,
Lukáš Vaculík a další, i nové tváře.

Přístupné. Vstupné 125 Kč

neděle 1. 5. a pondělí 2. 5. v 19:30 h
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY /89/
Premiéra / Komedie / Česko

Romantická komedie od tvůrců Hodinového manžela;
v hlavních rolích se představí Lenka Vlasáková (Ženy v pokušení) a David Matásek (Hodinový manžel, série Básníci).

Přístupné. Vstupné 115 Kč

Informační servis
čtvrtek 5. 5., pátek 6. 5. a sobota 7. 5. v 19:30 h
HARDCORE HENRY /90/
Premiéra / Akční sci-fi / USA, Rusko

Zběsilý akční film, natočený kompletně z pohledu hlavního
hrdiny; všichni vyznavači drsné videoherní akce by se měli
mít na pozoru, protože taková divočina tu dlouho nebyla…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
pátek 6. 5. a sobota 7. 5. v 17 h
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 3D /114/
Dobrodružné fantasy / USA

Volné „předkračování“ filmu Sněhurka a lovec, ve kterém se
z malého chlapce stane silný válečník, který se bude potýkat nejen se zlou královnou Ravennou, ale i s její mladší
sestrou. V hvězdně obsazeném filmu se sešli Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain a Emily Blunt.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 140 Kč
sobota 7. 5. v 15 h
KUNG FU PANDA 3 2D /94/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
neděle 8. 5. v 15 h
KUNG FU PANDA 3 3D /94/
Animovaná komedie / USA

Před Poem stojí nová velká výzva. Jeho milovaný učitel Sifu
jej totiž seznámí s dalším úkolem, který jej má ještě více
zdokonalit v umění kung-fu: Po se musí stát učitelem…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

neděle 8. 5. v 17 h
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT... 3D /151/
Akční sci-fi / USA

V roli Batmana uvidíme držitele Oscara Bena Afflecka
(„Argo“) a roli Supermana ztvárnil Henry Cavill („Muž z
oceli“, „Krycí jméno U.N.C.L.E.“).

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
úterý 3. 5. v 19:30 h
ZLO NIKDY NESPÍ /118/
Premiéra / Horor / USA

Mladý pár si osvojí osiřelé dítě, které trápí jeho sny. Tyto sny
se ale mění v noční můry, které se projevují i fyzicky.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč
středa 4. 5. v 19:30 h
ULICE CLOVERFIELD 10 /105/
Sci-fi thriller / USA

Jednu chvíli jedete v autě, pak to do vás z boku napálí nějaký idiot a vy se probudíte pomlácení, ale živí v podzemní
kobce, kde vám neznámý podivín řekne, že jste právě vyhráli
hlavní cenu v životní loterii. Jste zmatení? Výborně. Přesně
toho chtěl producent J. J. Abrams ve svém thrilleru docílit…

Přístupné od 12 let, titulky. vstupné 115 Kč
čtvrtek 5. 5. v 17 h
SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE /120/
Akční romantické sci-fi / USA

Když se za zdmi Chicaga rozhoří nemilosrdná bitva ohrožující veškeré lidstvo, musí se Tris a Čtyřka rychle rozhodnout, komu mohou věřit.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

neděle 8. 5. v 19:45 h, pondělí 9. 5. v 19:30 h
JAK PŘEŽÍT SINGLE /109/
Premiéra / Komedie / USA

Spát s kdekým ve městě, které nikdy nespí, ještě nikdy nebyla tak velká legrace. Dakota Johnson z Padesáti odstínů
šedi v nové komedii o radostech a strastech nezadaných.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
středa 11. 5. v 19:30 h
TEORIE TYGRA /101/
Komedie / ČR

Příběh muže, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny
i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem. Vydá
se na riskantní cestu navzdory tomu, že tím přichází o vše.

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

12. 5. (čt) 17 a 19:45 h, 13. 5. (pá) 19:30 h, 14. 5.
(so) 17 h
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 3D /148/
Premiéra / Akční dobrodružný / USA

Nová skutečnost Avengers rozdělí na dva tábory. Jeden
vede Steve Rogers, jenž hájí svobodu Avengers, aby mohli
bránit lidstvo bez vládních zásahů. Druhý vede Tony Stark,
který překvapivě zastává myšlenku vládního dohledu a
zodpovědnosti…

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
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pátek 13. 5. v 17 h, sobota 14. 5. v 15 h
KNIHA DŽUNGLÍ 3D /106/
Rodinný, dobrodružný / USA

Film podle překrásných povídek Rudyarda Kiplinga, inspirovaný klasickým animovaným stejnojmenným snímkem
od studia Disney. Jeho hrdinou je chlapec Mauglí, člověčí
mládě vychované v džungli vlčí smečkou…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice
šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na
ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem, a svůj ostrov
před nimi zachránit.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

sobota 14. 5. v 19:45, neděle 15. 5. v 19:30 h
SOUSEDI 2 /104/
Premiéra / Komedie / USA

sobota 21. 5. v 15 h
PAT A MAT VE FILMU /80/
Animovaný, rodinný / Česko
Přístupné. Vstupné 105 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

22.-23. 5. (ne-po) 19:30 h
SVÁTEK MATEK /120/
Premiéra / Komedie / USA

Že prý blesk dvakrát neuhodí na stejné místo. To vyprávějte
uštvaným manželům, kteří ze sousedního domu vyhnali příliš
hlučné vysokoškoláky, jen aby je tam vystřídala jejich dívčí verze...

neděle 15. 5. v 15 h
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA /75/
Animovaná pohádka / USA

Barbie jako tajná agentka, která dostane za úkol polapit
nepolapitelnou zlodějku diamantů.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

neděle 15. 5. v 17 h, pondělí 16. 5. v 19:30 h
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK /120/
Komedie / Česko
Přístupné. Vstupné 105 Kč
úterý 17. 5. v 19:30 h
DVOJNÍCI /103/
Komedie / ČR

Příběh dvou mužů, kteří jsou si podobní jako vejce vejci,
ale povahově i životními osudy jsou odlišní jako den a noc.
Nikdy se neviděli, nemají o vzájemné existenci ani tušení a
zůstalo by u toho, kdyby je nesvedla dohromady „náhoda“…

Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

středa 18. 5. v 19:30 h, čtvrtek 19. 5. v 17 h
ANI VE SNU /79/
Romantický / Česko, Slovensko

Šestnáctiletá Laura je hbitá, mrštná a paličatá. Touží se dostat do party parkouristů a zaskočí ji láska, kterou poprvé
pocítí k Lukymu. Začne žít dvojí život. Ve fantazijním světě
romantických vizí jí Luky patří. V realitě skončí její snaha
se s Lukym sblížit karambolem. Ve chvíli, kdy se oba světy
zvláštním způsobem propojí, se Laura musí rozhodnout
pro jeden z nich.

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

19.-21. 5. (čt-so) 19:30 h, 22. 5. (ne) 17 h
X-MEN: APOKALYPSA 3D /130/
Premiéra / Akční dobr. fantasy / USA

Na počátku lidské civilizace byl uctíván jako bůh. Apocalypse (Oscar Isaac), první a nejsilnější z mutantů marvelovského světa X-Menů, v éře prastarých civilizací získal sílu
ostatních mutantů a stal se tak nesmrtelným a neporazitelným. Teď se po tisíci letech probudil a je hluboce rozčarovaný ze světa, který kolem sebe nachází. Nikdo jej už
neuctívá jako boha.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 140 Kč
20.-21. 5. (pá-so) 17 h, 22. 5. (ne) 15 h
ANGRY BIRDS VE FILMU 3D /100/
Premiéra / Animovaná komedie / USA

Nová komedie Garryho Marshalla, který stojí za úspěšnými
filmy Štastný Nový rok a Na sv. Valentýna. V hlavní roli oblíbená Jennifer Aniston a Julia Roberts.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
úterý 24. 5. a středa 25. 5. v 19:30 h
PÁTÁ VLNA /111/
Dobrodružný sci-fi thriller / USA

V tomto snímku nalézáme většinu Země zničenou čtyřmi
vlnami stále se stupňujících smrtících útoků. Cassie prchá
světem, prostoupeným strachem a nedůvěrou, a zoufale
se snaží zachránit svého mladšího bratra.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 26. 5. v 17 h
X-MEN: APOKALYPSA 3D /130/
Premiéra / Akční dobr. fantasy / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 140 Kč
26. 5. (čt) 19:30 h, 27. 5. (pá) 19:45 h, 29. 5. (ne)
19:30 h
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE /109/
Premiéra / Komedie / Francie, Česko, Belgie

Středověký rytíř Godefroy de Montmirail a jeho oddaný sluha Jacquouille jsou chyceni v labyrintu času, který je nakonec
vyplivne do vzrušující doby epochálních dějinných změn a
převratů. Do doby Velké francouzské revoluce. Kromě nepochopitelných pořádků musí oba čelit i svým potomkům.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
pátek 27. 5. v 17 h, sobota 28. 5. v 19:30 h
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 3D /148/
Premiéra / Akční dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
28. 5. (so) 15 h, 29. 5. (ne) ve 3D
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT /109/
Animovaný dobrodružný / USA
Přístupné, česky mluveno.
Vstupné 105 Kč, 130 Kč (3D)
sobota 28. 5. v 17 h
ANGRY BIRDS VE FILMU 3D /100/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
neděle 29. 5. v 17 h
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY /89/
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Komedie / Česko
Přístupné. Vstupné 105 Kč

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

pondělí 30. 5. v 19:30 h
JAK PŘEŽÍT SINGLE /109/
Premiéra / Komedie / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Záznam z divadelního představení (repríza)

31.5.-1. 6. (út-st) 19:30 h
KOLONIE /110/
Premiéra / Thriller / Německo, Francie

Lena (Emma Watson) je letuškou, a i když je německou
občankou, jejím druhým domovem je Chile. V této zemi
totiž žije i její partner Daniel (Daniel Brühl). V roce 1973
přijde násilný převrat vedený generálem Pinochetem,
který zavádí v zemi vojenskou diktaturu. Během zatýkání
levicových aktivistů dojde i na Daniela a Lenu, kteří se
ocitnou na nechvalně proslulém fotbalovém stadionu,
který chilské juntě slouží jako internační tábor nežádoucích osob.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

BÍLÁ NEMOC
TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

24. 5. (út) až 27. 5. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu dubna (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

O ŠEVCI KUBOVI

Záznam z divadelního představení pro školy (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

KASS Chodov
7. 5. (so) 11 h
Pietní akt k výročí ukončení druhé světové
války
Hraje ZUŠ Chodov

městský park Chodov
10. 5. (út) 19 h
Hvězdné manýry - divadlo Háta
kino Malá scéna Chodov

TV Studio Chodov
3. 5. (út) až 6. 5. (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)

11. 5. (st) 9-17 h
Prodejní trhy
společenský sál KASS
20. 5. pátek 20:00 h společenský sál KASS
Jarní ples v rytmu tance s Janem Onderem a
Lucií Hunčárovou

Hraje: kapela Griff. Vystupují: Radek Banga, Darlings.
Předprodej vstupenek: kino Malá scéna, infocentrum Chodov. Vstupné 180 Kč.

DDM Bludiště Chodov
Chorvatsko 2016

Letní ozdravný pobyt s DDM Bludiště Chodov
Poslední 2 volná místa
11.- 20.8.2016
Ostrov Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží a pěknými
sociálkami. Ubytování v mobilhomech ve stínu stromů pro
4-6 osob, věk dětí 8-15 let.
Cena poukazu: 7.400 Kč (ubytování, 5x denně strava, pitný režim,
doprava, služby kempu, pobytová taxa, pedagogický dozor)
Splatnost zálohy 3.000 Kč ihned
Doplatek 4.400 Kč do 31.5.2016
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště, tel.: 352 352 280 / 281;
602 944 989.
Foto z minulých let na www.ddmchodov.cz

19. 5. (čt) 9 h
O pohár starosty města

21. ročník soutěže dětí chodovských základních škol
Pořádá DDM Bludiště Chodov, za podpory města Chodov.
Soutěž proběhne ve ve velkém sálu KASS Chodov.
Každou školu budou reprezentovat 3 soutěžící z každého
ročníku (celkem 27 z každé školy).
Hodnocení bude provádět tříčlenná porota ve složení:
- místostarosta Mgr. Luděk Soukup
- vedoucí OŠKV Mgr. Ivana Sarkányová
- velitel městské policie Ladislav Staněk

1. 6. (st)
Mezinárodní den dětí - celoměstská oslava

Soutěže – 1. skupina: 14:30 – 15:45 hodin
Kulturní program: 15:45 – 16:15 hodin
Soutěže – 2. skupina: 16:15 – 17:30 hodin
Vstup: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč. Pro děti je vhodné si PŘEDEM zakoupit vstupenku v kanceláři DDM Bludiště, cena
všech vstupenek v den akce je 20 Kč.

Infocentrum Chodov
Razítko Chodaublick

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

10. 5. (út) až 13. 5. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

Ve spolupráci s Hornickým
spolkem Solles a Klubem českých turistů Chodov bylo pořízeno turistické razítko Chodovské vyhlídky – Chodaublick, pro
jehož otisk si již nyní můžete
přijít do infocentra.

Galerie u Vavřince

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za první polovinu dubna (premiéra)

18. 5. (st) 17 h
Vernisáž výstavy
Děti dětem - ZUŠ Chodov

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

DIVADLO CHEB
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Záznam z divadelního představení pro školy (repríza)

společenský sál KASS

TV ZÁPAD

Úvodní slovo Jitka Kaprová, hudební doprovod ZUŠ Chodov.
Výstava potrvá do 3. 6. 2016

26.-27. 5. (čt-pá) 9-17 h
Prodejní trhy
společenský sál KASS

25. 5. (st) 16 h
Předávání vysvědčení GaSOŠ

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

17. 5. (út) až 20. 5. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

26. 5. čtvrtek 15:00 h
Kluci a holky z naší školky
kino Malá scéna Chodov

Evangelický kostel
neděle 9:15 h, středa 19 h
Bohoslužby, biblické hodiny

Městská knihovna Chodov
5. 5. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky

Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let. Pro
veřejnost. Vstup zdarma.

11. 5. (st) 18:30 h
Máj

Nejslavnější dílo Karla Hynka Máchy představí divadelní
studio D3 za hudebního doprovodu folkové skupiny Netřísk z Chodova. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

12. 5. (čt) 18 h
Co je sladší než med

Rozjímání nad starozákonním oslavným Žalmem 19 „Nebesa vypravují o Boží slávě“ o cestě životem od hořkosti
ke štěstí. Beseda s panem Tomášek Kábrtem. Pro veřejnost.
Vstup zdarma.

23. 5. (po) 9-18 h
Burza knih

Opět si můžete přijít do čítárny knihovny vybrat z našich
vyřazených knih pro děti i dospělé. Pro veřejnost.

Pondělí od 16 h
Pohádkohraní

2. 5. Bob a Bobek, 9. 5. Rumcajs, 16. 5. Krteček a rybka,
30. 5. Hurvínkova dobrodružství

Středa 16 h
Herní klub

4. 5. Zlaté Česko, 11. 5. Hledání rozdílů, 18. 5. Activity,
25. 5. Pexeso

Čtvrtek 14-17 h
Výtvarná dílnička

5. 5. Květiny z papíru, 12. 5. Zvířátka na drátku, 19. 5. Dekorace do oken, 26. 5. Veselé záložky

TIPY KNIHKUPECTVÍ

V Městské knihovně Chodov
Jeff Kinney - Deník malého poseroutky 10 – staré dobré časy
Za starých časů se žilo líp. Nebo ne? Tohle je otázka, kterou
si Greg Heffley klade, když se jeho město rozhodne dobrovolně odpojit od elektřiny…
Mons Kallentoft – Větrné duše
Sedmý případ inspektorky Malin Forsové.
Otevřeno: Po-Pá 10:00-12:00
13:00 - 17:00
mail : knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

ZUŠ Chodov
10. 5. (út) 16 h
Třídní přehrávka

Třída p. uč. S. Kubrichtové, DiS. (flétna, keyboard) a p. uč. J.
Kubrichta (housle, komorní hra)

koncertní sál

17., 24. a 26. 5. 17 h
Koncerty absolventů
Hudební obor ZUŠ.

koncertní sál
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Ostatní akce

29. 5. (ne) 14 h
Indiánský dětský den

Čeká na vás: skákací hrad, malování na obličej, soutěže v
indiánském stylu, jízda na koních, divadlo Z bedny K. Vary,
občerstvení, věcné ceny za soutěže. Vstupné 50 Kč

zahrada fary, Staroměstská 38
pořádá hernička Bublina

14.-15. 5. (so-ne) 9 h
Chodovský šachový festival
KASS společenský sál
pořádá ŠK Spartak Chodov
15. 5. (ne) 10 h
Okolo výsypky

Silniční cyklistický závod. Info na www.plamenchodov.cz

pořádá TJ Plamen Chodov
21. 5. (ne) 10 h
Lomnická časovka

Sport

Silniční cyklistický závod. Info na www.plamenchodov.cz

4. 5. (st) 10:30 h
Vycházka turistů

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková
8. 5. (ne) 10 h
Na Blatenský vrch

Silniční cyklistický závod. Info na www.plamenchodov.cz

pořádá TJ Plamen Chodov

21.-22. 5. (so-ne) 9 h
Krajské přebory ve volejbalu I. kolo
sportovní hala Chodov
pořádá BVC Chodov
25. 5. (st) 8:30 h
Vycházka turistů

Cheb - Kynžvart (10 km). Sraz na vlakovém nádraží.

11. 5. (st) 8:30 h
Vycházka turistů

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

Sokolov - Rotava (varhany) (10 km). Sraz na vlakovém nádraží.

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková
14. 5. (so) 8:30 h
Jarní turnaj ve florbalu
sportovní hala Chodov
pořádá TJ Plamen Chodov

zvou všechny současné i bývalé zaměstnance, naše
současné i bývalé žáky a veřejnost na oslavu 70 let české
školy v Chodově, která proběhne 20. 5. 2016 v budově
1. stupně v ulici Dukelských hrdinů 338.

29. 5. (ne) 10 h
Kritérium Stará Chodovská

Silniční cyklistický závod. Info na www.plamenchodov.cz

pořádá TJ Plamen Chodov

Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.
U Porcelánky 212, 357 35 Chodov,
tel.: 352 352 400, fax: 352 352 409, e-mail: chotes@chotes.cz, http://www.chotes.cz/

Blokové čištění – květen 2016
Od 1. 4. do 31. 5. probíhá na území města blokové čištění komunikací. Žádáme řidiče, aby respektovali instalované
dopravní značení a umožnili tak plynulý průběh prací.
Po
Út
St
Čt
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá
Po
Út

Ředitelství ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738
a SRŠ při ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738

pořádá TJ Plamen Chodov

Cheb - Lipová u Chebu (12 km). Sraz na vlakovém nádraží.

02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
16.05.
17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
30.05.
31.05.
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Osadní, Budovatelů, ČSA, Obránců míru
Hlavní od PENNY k ul. Boženy Němcové
Boženy Němcové, Příční, Říjnová, 1. máje, Vítězná
Hlavní - od Boženy Němcové k Vítězné, Konečná, Lipová, Polní, Žižkova
Hlavní - od Vítězné k pekárně, Zahradní, parkoviště u obchodního domu
náměstí ČSM, KASS
parkoviště u pekárny
U Koupaliště - parkoviště před č.p. 792 – 795
U Koupaliště - od č.p.795 k č.p.808
U Koupaliště - od č.p. 808 k PENNY
Železný dvůr, Husova (rodinné domy č.p. 23 – 1174)
Poděbradova - od č.p. 1091 k Okružní ulici
Poděbradova - od č.p. 701 k Okružní ulici
Stará Chodovská
Stará Chodovská
Rooseveltova, parkoviště Rooseveltova, Husova (č.p.739 – 742)
9. května, Husova (č.p.739 – 750)
Jiráskova (k č.p. 784)
Jiráskova (č.p. 781 – 784), Čapkova
Okružní včetně placeného parkoviště
Husova (č.p. 982 – 992, rodinné domy č.p. 94 - 1116)
Vintířovská ulice (Osada Chranišov, lesík k č.p. 547)

- nejstarší budova školy bude otevřena pro veřejnost
v době: 9:00 – 12:00 a 13:30 – 17:00
- oficiální zahájení včetně krátkého kulturního
vystoupení našich žáků proběhne v 9:00, 13:30
a 15:00
- po oficiálním zahájení bude následovat beseda
s Milošem Bělohlávkem o vývoji školství v Chodově
v 9:30, 14:00 a 15:30

-

můžete si prohlédnout všechny prostory školy
zhlédnout dobové fotografie a kroniky školy
prohlédnout si výtvarné práce našich nejmenších žáků
občerstvit se ve „školní kavárně“
zapsat se na pamětní strom
obdržíte malý dárek
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Sport

Florbal
Družstvo TJ Plamen si polepšilo

Dne 2. 4. 2016 družstvo florbalistů Plamenu
postoupilo do vyřazovací fáze amatérské florbalpoint ligy z 5. místa ze základní části. Ve čtvrtfinálovém zápase porazili tým Buccaneers of the
legue 6:4 a postoupili do semifinále, kde narazili
na pozdějšího vítěze celé soutěže MD Level ze
Sokolova a prohráli 4:7. V boji o 3. místo svedli
urputný boj s týmem Miners Sokolov, který také
prohráli 5:7. V konečné tabulce se tedy umístili
na 4. místě a oproti minulé sezoně si o jedno
místo polepšili. Děkuji všem florbalistům Plamenu, kteří se této soutěže zúčastnili a reprezentovali náš oddíl. 
Radek Buchtel, trenér

Šachy
V Chebu jsme bodovali

V sobotu 19. 3. 2016 odjela opět nejpočetnější
výprava Spartaku Chodov do Chebu k poslednímu turnaji letošního KP. V nejmladší kategorii U10
překvapivě vybojoval náš benjamínek Kubík Červenka čtvrté místo před spoluhráčem Tomíkem
Kratochvílem. V kategorii U12 skončil Vašík Vojíř
druhý, stejně jako Jiří Ulč ve vyšší kategorii. Mezi
nejstaršími bral do třetice stříbro Standa Srba.
Velké dvoudenní finále, které se uskuteční
v rámci Chodovského šachového festivalu 14.-15.
května v KASSu, bude ve třech kategoriích U1214-16 hostit nejlepších 18 šachistů našeho kraje.
Skvělou vizitkou chodovského šachu je skutečnost, že ve finále bude mít zastoupení hned
8 hráčů!

Chodov krajským přeborníkem

Florbalisté TJ Batesta zakončili sezonu

Úspěšnou sezonu zakončili florbaloví elévové
na turnaji Krajské ligy v Karlových Varech, když
si poradili se všemi soupeři s výjimkou TJ MDDM
Ostrov a obsadili v těžké konkurenci výborné
druhé místo. Pochvala patří všem klukům, kteří
oddíl i město Chodov reprezentovali, protože ze
všech osmi turnajů své soutěže odjížděli s medailí na krku. Dvakrát získali stříbro a šestkrát to byl
bronz. Obdivuhodná je především vyrovnanost
výkonů po celou sezonu, protože na rozdíl od
soupeřů jsme ani na jednom turnaji nezaváhali.
Soutěž odehrálo celkem 7 týmů z Karlovarského
kraje a během sezony dokázali naši florbalisté
alespoň jednou porazit každého ze svých soupeřů. Poprvé se krajské soutěže účastnila i naše
přípravka. Děti sbíraly zkušenosti a na žádném
ze svých turnajů neskončily v konkurenci větších
měst poslední. Těšíme se na další sezonu a už
v červnu zahajujeme nábor dětí na nový školní
rok. 
Martin Voleman

V sobotu 2. 4. 2016 hostily Karlovy Vary krajský
přebor družstev mladších žáků. Spartak Chodov
postavil do soutěže hned tři družstva, jelikož základna v Chodově roste. Perfektním výkonem 7
výher v řadě a bez ztráty pomyslné kytičky vyšperkoval A-tým ve složení Lenka Gárská, Jiří Ulč,
Tomáš Wildhaber, Václav Vojíř a Jakub Červenka
svoji účast v turnaji. Zisk titulu krajských přeborníků nás opravňuje ke startu na červnovém MČR
v Hradci Králové.
Zbylá družstva si nevedla vůbec špatně a ve
dvanáctičlenném startovním poli obsadila 6. a
9. místo a výborným individuálním výsledkem se
prezentovala děvčata ze šachové školičky Elenka
Müllerová a Natálka Hamplová.

Úspěšná chodovská výprava.

Sladký X. VELTATEA CUP

V sobotu 9. 4. 2016 hostil Chodov v krásném
prostředí KASS jubilejní 10. ročník VELTATEA CUP,
krajského přeboru v rapid šachu.
Turnaj zahájil starosta Patrik Pizinger, který akci
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udělil záštitu.
Chodovští se neztratili a velmi často hráli na
pódiu, kde byly umístěny on-line šachovnice.
Zápasy nejlepších tak mohli sledovat na plátně
diváci v sále, ale i ostatní doma na PC.
V nejmladší kategorii zvítězil díky vzájemnému
zápasu Jaromír Kodet z ŠK K. Vary před naším
Tomášem Wildhaberem, který se prezentoval
skvělým výkonem. Třetí místo bral František Mikát z Nového Sedla. V kategorii U12 vyhrál Jakub
Kůsa z KŠ Tietz před Jakubem Kačírkem z Teplé
a Danielem Mourou z ŠK K.Vary. Kategorii U14
až v rozstřelu ovládl chebský Petr Špreňar před
dvojící domácích Stanislavem Srbou a Richardem Randákem. Nejlepší dívkou byla vyhlášena
domácí Lenka Gárská.
Doprovodný turnaj dorostu vyhrál chodovský
Patrik Frai před kolegou Petrem Čalounem a Jaroslavem Skokovem z KŠ Tietz.
Poděkování patří společnosti VELTAPLUS EU,
která je partnerem již deset let, a městu Chodov,
které nám pomáhá naplňovat heslo: „Chodov,
město šachu“. 
Marcel Vlasák

Fotbal

3. 4. St. Sedlo - Sp. Chodov 2:2
Na. pok. kopy zvítězilo Sedlo
Branky: Macák P., Jiroušek
9. 4. Sp. Chodov - Svatava 4:1
Branky: Jesipčuk, Smolka, Vilinger, Jankovský
16. 4. B Krásno - Sp. Chodov 1:4
Branky: Kočí 2x, Jankovský, Boči
Výsledky mládežnických mužstev uvedeme
v souhrnu v červencovém čísle Zpravodaje.

Ing. Alfons Skokan

Tenis
Jan Psota zvítězil v Plzni

Dne 5. 3. 2016 se konal v Plzni tradiční halový
turnaj v baby tenisu za účasti dvou našich hráčů z TJ Batesta Chodov Terezky Krejčové a Honzíka Psoty. Terezka se probojovala do hezkého
čtvrtfinále, kde nestačila na dobře hrající domácí
hráčku. Honzík odehrál jeden ze svých nejlepších
turnajů a bez větších problémů prošel do finálových bojů, kde svoji hru dokázal ještě zlepšit, a
zaslouženě celý turnaj vyhrál.
Gratulujeme a přejeme další tenisové úspěchy.
Milan Hajduk, trenér mládeže

Spartak Chodov

Televize nám v dnešní době přináší přímo do
našich domovů spousty fotbalových utkání na
nejvyšší světové úrovni. Ale žádný televizní zápas nám nemůže nahradit zážitky z přímé účasti
na utkáních našich chodovských borců na všech
úrovních, navíc sehraných na našem dnes překrásném fotbalovém stadionu. Zveme vás, fotbalové fanoušky, na další zápasy, které v jarní části
soutěží doma sehrajeme.
Odehraná utkání - A muži:
19. 3. T. Kadaň - Sp. Chodov 2:3
Branky: Podolník, Parth, Kočí
27. 3. Sp. Chodov - L. K. Vary 3:3
Na pokutové kopy zvítězil Chodov. Branky: Rau,
Macák J., Vilinger (vítězná penalta)
2. 4. Šk. Ostrov - Sp. Chodov 5:1
Branka: Šteg
10. 4. Sp. Chodov - Ol. Březová 2:5
Branky: Štěpán, Parth
15. 4. Sp. Cheb - Sp. Chodov 3:3
Na pok. kopy zvítězil Cheb. Branky: Macák Petr
2x, Raulich
B muži:
26. 3. Sp. Chodov - O. Oloví 8:2
Branky: Smolka 3, Binias, Benda, Jankovský, Jesipčuk, vlastní

Jan Psota.

Atletika
Jarní atletické soustředění na Stříbrné

Od středy 23. 3. do neděle 27. 3. 2016 hostila
chata Stříbrný potok ve Stříbrné v Krušných horách jarní soustředění Školního atletického klubu
Chodov. V rámci příprav na nadcházející hlavní
sezónu se 23 našich sportovců pod vedením čtyř
trenérů svědomitě zapojilo do kondiční přípravy.
Tréninky, které byly zaměřeny na zlepšení fyzické
kondice a techniky vybraných disciplín, probíhaly
dopoledne i odpoledne. Trénovalo se v přírodě v okolí chaty nebo v prostorách tělocvičny
a sportovního areálu základní školy v Kraslicích.
V rámci soustředění jsme také navštívili zdejší krytý plavecký bazén, kde jsme si odpočinuli
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a načerpali síly pro závěr soustředění, jehož součástí byl pěší výstup pod vrch Špičák. Ubytování
v nově zrekonstruované chatě se nám moc líbilo.
Kromě trénování jsme si užili i mnoho zábavy. Po
večerech jsme pravidelně využívali společenskou
místnost, kde jsme kromě ping-pongu hráli také
různé společenské hry.
Doufáme, že se našim svěřencům, mezi které patřili jak ti nejmenší z atletické přípravky, tak
i jejich starší kamarádi z řad žactva a dorostu,
soustředění líbilo a že jim pomůže v nadcházející
sezóně závodů pod širým nebem.
Velké poděkování patří městu Chodovu a Karlovarskému kraji, jež toto soustředění podpořily
finanční dotací. 
Trenéři ŠAK Chodov

Kuželky
Karlovarská liga neregistrovaných
kuželkářů

I letos přináším nejenom všem chodovským
kuželkářům zprávy o tom, jak si vedla naše dvě
družstva Nautilus A i B v soutěži KLNK.
Začneme tou nejlepší. Ve skupině B naše družstvo NAUTILUS B pod vedením kapitána Karla
Čepily ml., v sestavě Andrea Hornová, Veronika Fuková, Anna Štěpánková, Marcel Rewczuk,
Pavel Zigal, Petr Smrž, Eda Čermák dokázalo
vybojovat 1. místo. To také znamená postup do
skupiny A, kde mimo jiné poměří své síly s kolegy
z družstva Nautilus A.
Ve skupině A se družstvo NAUTILUS A pod vedením kapitána Milana Hrušky a v sestavě Martin Havel, David Hruška a Vláďa Pavelka umístilo
na místě třetím. Opět se tedy ukázalo, že máme
u nás v Chodově spoustu výborných hráčů, kteří
se mohou směle měřit i s hráči z okolních kuželen. Navíc družstvo B v celém ročníku nepoznalo
hořkost porážky v domácí kuželně v hotelu Nautilus a venku prohrálo pouze jednou.
Ještě jednou poděkování za výbornou prezentaci naší soutěže a města Chodov.
Bližší informace na stránkách:
www.pepusa66.cz/kuzelky/
Hruška M., Čepila K. ml., za vedení družstev
Nautilus A+B

Uzávěrka červnového čísla

17. května 2016
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Připoj se k nám!
Jak naladit kanály TV

Připoj se k nám!

Všechny
programy kanály
jsou vysílány
Jak naladit
TVve formátu DVB-T s kódováním MPEG2 a MPEG4 (H.264).
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V souvislosti s rozšířením TV nabídky dojde k ukončení
analogových programů a změně některých kanálových pozic.
Dne 3. 5. 2016 v časných ranních hodinách dojde k výpadku
všech TV služeb a úpravě vysílacích parametrů. Následně
si prosím přelaďte vaše přijímače. Pro bezchybný příjem se
prosím ujistěte, že je váš přijímač schopen přijímat DVB-T signál
formátu MPEG2 a zejména pro HD programy MPEG4 (h.264).
V případě potřeby jsme připraveni Vám dodat DVB-T Set Top
Box za zvýhodněnou cenu.
Pokud máte problém s naladěním TV přijímače, rádi Vám
televizor naladíme v rámci akce „Týden ladění zdarma“.
V případě řazení programů dle přání zákazníka je účtována
zvýhodněná cena 50 Kč za každý přijímač.
Dále si Vás dovolujeme informovat, že dne 2. 6. 2016 od
11:00-20:00 hodin pro Vás chystáme v rámci 20. výročí
Catru v Chodově, malou oslavu narozenin na Staroměstském
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V případě dotazů volejte na 352 665 298 nebo nás navštivte
na adrese Staroměstská 377, 357 35 Chodov.
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dámské a pánské

Kadeřnictví

Po - Pá 8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00
Husova 1056, Chodov

tel.: 776 616 029

Přijmeme kadeřnici - bližší info v kadeřnictví

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

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
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ČIŠTĚNÍ ČALOU
NĚNÉHO
NÁBYTKU A KO
BERCŮ

OPRAVA

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

Čistím strojem Karcher na mokro.
Před návštěvou není třeba nic vyklízet.
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.

Havlík Petr.
Tel. 602840723

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

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

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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PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

Hana Ernestová
Rodinný bankéř
tel.: 777 821578
Staroměstská 31, Chodov
(v prostorách pekařství Chodov)
PO a ST – 9.00–12.00, 13.00–16.00

inzerce pobocka babicka 16139.indd 1

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

ZVEME VÁS DO NOVÉHO
PORADENSKÉHO CENTRA
V CHODOVĚ

•
•
•
•
•
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15.04.16 15:32

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

OTHERM SOKOLOV

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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p. Janáèek - 1/4

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
Mgr. Jana Pflugerová
advokát

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

775 999 200

www.kvpujcky.cz

NABÍZÍME K PRONÁJMU
Ko m en skéh o ul ice ( ved l e o b řa d n í sín 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

KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75 Kč | m2 | měsíc

NEDĚLE 12.00 - 22.00

novinka

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH:

➔ záruční i pozáruční servis vozů všech značek
➔ diagnostika řidících jednotek
➔ opravy brzdových systémů, válcová zkušebna brzd
➔ seřízení geometrie obou náprav
➔ výměna autoskel, seřízení světel
➔ opravy, výměny výfuků

➔ kompletní pneuservis
➔ výměna oleje, tlumičů, spojek, rozvodů
➔ montáž tažného zařízení
➔ nástřik podvozků a dutin
➔ servis klimatizace
➔ příprava a zajištění vozu na STK

PRO ZÁKAZNÍKY AUTOSERVISU
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ
NÁHRADNÍHO VOZIDLA
(nejen po dobu opravy vlastního vozu)

PO–PÁ 8.00–13.00 14.00–17.00 | Na Cechu 110, Mírová u Karlových Varů | tel. 777 590 686 | email: libor.bracek@seznam.cz

KONTAKT: 777 870 067
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE 2016

VOK
VOLBA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ

Kdo jsme
Myšlenka vytvořit nové hnutí vznikla ve skupině lidí, kteří v našem
kraji žijí, pracují, vychovávají zde své děti a vnoučata. Jsou to lidé
různých profesí z jednotlivých koutů našeho kraje, kteří zde vnímají
řadu problemů, jež je potřeba řešit. Proto bychom se chtěli podílet
na vedení Karlovarského kraje, tyto problémy řešit a především rozvíjet kraj tak, aby naši občané měli SPOKOJENÝ ŽIVOT.

Co chceme
Všichni žijeme a chceme žít tady, v kraji, který je bezpečný,
zdravý, čistý, vzdělaný, pracovitý, pohostinný, kulturní,
úsporný, dobře propojený uvnitř i navenek, ohleduplný
ke slabším. A právě těchto deset úhlů pohledu na
spokojený život je obsahem našeho politického programu
SPOKOJENÝ KRAJ, který v předvolebním období postupně
tvoříme a zveřejňujeme.
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Snížíme Vaše dluhy

Kontakt 775 059 248

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT
ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

www.home-pcservis.cz

volejte

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

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

automatických praček a myček
+ bazar a výkup
Vám nabízí
ová
amák cnice
o
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Ing. J itelka Nem
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VÝBĚR Z VOLEBNÍHO PROGRAMU SPOKOJENYKRAJ.CZ
• Zabráníme vzniku azylových a detenčních zařízení
na území kraje.
• Zavedeme zvýhodněné celoroční jízdenky na integrovanou dopravu v celém kraji pro žáky a studenty, pracující i důchodce.
• Podpoříme všechny složky integrovaného záchranného
systému v Karlovarském kraji.
• Dále rozšíříme grantový či stipendijní program
podpory prvního zaměstnání absoloventů SŠ s VŠ,
aby mohli získat v kraji potřebnou praxi.
• Prosadíme výstavbu průmyslové zóny u Sokolova.
• Zřídíme v každém okrese bezplatnou poradnu
k úvodním konzultacím o problémech občanů.
• Podpoříme program pro aktivní život seniorů.
• Prosadíme zavádění nových technologií ke
zvýšení zájmu mladé generace o kulturní, případně přírodní památky.
Více na spokojenykraj.cz

Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700
Po-ne 8.00-20.00 h

zakázková výroba

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

www.truhlarstvikopecky.com

JUDr. Hana Zemanová

Zde je místo
pro váš inzerát

www.spokojenykraj.cz

Tel. 352 352 422

Karlovy Vary, advokátka
lídr kandidátní listiny VOK

spokojenykraj

Jaroslav Vozár

Opravy a prodej
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Rudo áchranář
z
ar,
Boží D

tůj
išek S
Frant ditel ZUŠ
e
ř
e,
Kraslic
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@spokojenykraj

zpravodaj@kasschodov.cz

mobil: 602 190 602
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Zákaznický den ve firmě ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o.
Dne 18. února 2016 se ve firmě ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o. uskutečnil Zákaznický den –
s představením nového Portálového obráběcího centra v provozu s ukázkou obrábění a
technologických možností stroje.

Návštěva prezidenta republiky ve firmě ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o.

Dne 7. března 2016 navštívil firmu ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o. prezident republiky Miloš Zeman.
Tak, jak uvedl jednatel společnosti p. ing. Jiří Hrůza, jednalo se o vůbec první návštěvu prezidenta
republiky od roku 1918. Společně s prezidentem republiky přijel i hejtman Karlovarského kraje p.
JUDr. Martin Havel. Po jednání s vedením společnosti se uskutečnil meeting se zaměstnanci a
pozvanými hosty, kdy prezident odpověděl na vznesené dotazy. Prezident ocenil vysoké průměrné
mzdy, které jsou nad celorepublikovým průměrem a investice do nových technologií.
To, že se panu prezidentovi ve firmě líbilo svědčil i fakt, že návštěva byla prodloužena nad rámec
plánovaného času. Jednatel společnosti předal prezidentu republiky dárek – plaketu, kterou navrhli a
vyrobili strojaři firmy ROTAS STROJÍRNY.
Investice byla realizována v rámci dotačního projektu Rozvoj – Operačního programu podnikání a inovace. Stroj
firma slavnostně představila obchodním partnerům, představitelům kraje, měst a obcí, ředitelům škol a
vybraným studentům. Celkový počet hostů činil cca 100. O tom, jaký úspěch samotná akce měla, svědčí i
blahopřejné dopisy našich obchodních partnerů nebo zástupců škol. Zejména nás potěšila účast škol, neboť
právě strojírenské obory mají a stále budou mít svoji budoucnost. Pracovní uplatnění ve firmě najdou zejména
profese strojírenský technik, technolog, konstruktér, horizontkář/obráběč kovů, zámečník, svářeč kovů a
lakýrník.

Dana Dvořáková
Kancelář jednatele, personalistika
www.rotas-strojirny.cz

Věříme, že se nejednalo o poslední návštěvu pana prezidenta, a že do našeho malého regionu opět
zavítá, neboť zmínil: „Doufám, že až přijedu příště, bude se o Rotasu mluvit ne jako o stříbru, ale jako
o zlatu Karlovarského kraje," dodal prezident.

Dana Dvořáková
Kancelář jednatele, personalistika
www.rotas-strojirny.cz
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