2. 7.		 Rock Chodov
13. 8.		 Vavřinecká pouť
27. 8.		 Chodovská vlečka
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Zprávy z města

K věci

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
v příspěvku ve
zpravodaji z června roku 2015 jsem
položil symbolickou
řečnickou
otázku,
zda se budou umět
Chodováci přihlásit
k historicky nejvýznamnější stavbě ve městě
– kostelu sv. Vavřince - a přispět na opravu
zvonu Vilém.
Po roce dnes mohu s velkým potěšením
konstatovat, že ano. Děkuji upřímně všem,
kteří myšlenku podpořili a přispěli. Jsem
velmi rád, že zvon bude znovu svým zvukem doprovázet naše město a spolu s ním
se nám vrátí symbolicky část bohaté historie
Chodova.
A právě naše historie a její poznávání se
těší poslední roky velké oblibě všech generací Chodováků. Svou nezaměnitelnou
zásluhu na tom má pan Miloš Bělohlávek,
který jako odborník a historik svým jedinečným přístupem začíná nám všem odhalovat
naše město. Jeho práce a přednášky, které
pořádá, jsou velmi erudované a zaslouží si,
aby dostaly další podporu a větší prostor.
Jsem proto rád, že vás mohu seznámit
s tím, že pan Miloš Bělohlávek bude od
1. července 2016 jako městský historik již
zaměstnancem města Chodova a bude se
plně a profesionálně věnovat péči o kulturní
památky v Chodově a i nadále bude moci
rozvíjet svou badatelskou práci k historii
Chodova a okolí.
Jsem přesvědčen, že je to krok správný
a pro Chodov bude jeho působení na radnici zcela určitě přínosem. Přeji mu, aby ho
práce pro město Chodov i nadále bavila,
a těším se, že se brzy dočkáme dalšího cyklu přednášek na téma našeho města.
Závěrem mi dovolte, abych v první řadě
popřál našim školákům příjemné prožití
prázdnin. Odpočinek si jistě zaslouží a přeji
jim, ať jim počasí dopřeje co nejvíce sluníčka
a krásných zážitků. Vám všem přeji příjemné
léto, dovolenou plnou odpočinku a těším se
na setkání třeba na tradiční Vavřinecké pouti v srpnu. 
Patrik Pizinger, starosta města

Agentura má pomoci začlenit
lidi s trestní minulostí

Pracovní agentura RUBIKON začala nově působit také v Chodově. Jejím cílem je mimo jiné
začlenit klienty s trestní minulostí do běžného
pracovního života.
Podle Milana Roháče, pracovního poradce
agentury, se jedná o lidi, kteří byli ve výkonu
trestu, podmínce nebo mají záznam v trestním
rejstříku. „Konkrétně v Chodově bychom v počátku rádi získali zhruba tři klienty, kteří by se starali
o údržbu a zeleň na Smolnickém kopci,“ popsal
záměr Milan Roháč.
Nestátní nezisková organizace RUBIKON Centrum je rovněž schopna připravit vhodné kandidáty na pracovní pohovor, vyhledat odpovídající nabídky práce a spolupracovat s místními
zaměstnavateli. Kromě toho také zdarma nabízí
dluhové poradenství.
Klíčovými partery organizace jsou Probační
a mediační služba a úřad práce. V kontaktu ale
bude také s chodovským sociálním odborem,
který může některé zájemce doporučit.
„Dosavadní spolupráce s městem je výborná,
například nám sehnalo prostory pro chodovskou
pobočku, dále nám pomohlo vytipovat místa
v obci, která můžeme spolu s našimi kandidáty
zvelebit,“ doplnil Roháč.

Oficiální představení pobočky. 

|Foto: Martin Polák

Starosta města Patrik Pizinger aktivitu agentury vítá. „Držím palce a přeji co nejlepší výsledky,“
řekl při slavnostním zahájení provozu starosta.
Rubikon v Chodově sídlí v kanceláři ve Vítězné
ulici 624.
Více informací naleznete na www.rubikoncentrum.cz. 
(mák)
Provozní doba:
PO – 10:00 – 16:00
ÚT – 9:00 – 13:00
ST – 10:00 – 16:00
ČT – 9:00 – 12:30
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Začala stavba nové budovy
školy J. A. Komenského

Základní kámen své budoucí školy poklepali i žáci.

Položením symbolického základního kamene
začala v Chodově v pátek 17. června realizace
přístavby školy J. A. Komenského ve Smetanově
ulici. Souběžně s ní bude probíhat rekonstrukce
šaten a sociálního zařízení v původní budově.
V letošním roce se jedná o největší investici ve
městě.
Projekt nové části školy počítá se třemi patry
a podkrovím, přičemž každé patro bude propojené se stávající budovou. Sloučením obou
podkroví navíc vzniknou obrovské půdní prostory. Přístavba je koncipována jako bezbariérová
a nabídne devět nových tříd pro přibližně 270
žáků. Celá škola pak pojme na 550 dětí.
Vítězem výběrového řízení na dodavatele prací se stala společnost Inženýrské stavby Sokolov,
s. r. o. (ISSO). Díky tendru se podařilo podstatně snížit předpokládanou cenu zakázky, která se
původně pohybovala kolem 55 milionů korun
bez DPH. Za přístavbu školy, rekonstrukci sociálního zařízení a šaten má nyní Chodov zaplatit
28,2 milionu bez DPH. Město bude akci financovat výhodným úvěrem.
Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení má
být dokončena letos v srpnu, samotná přístavba

|Foto: Martin Polák

pak nejpozději v červnu příštího roku.
Radnice zároveň připravuje zateplení celého
areálu – škola, jídelna, tělocvična.
Rekonstrukci a rozšíření budovy, kde ještě
v loňském roce sídlilo gymnázium a obchodní
akademie, plánuje město už od roku 2012. Po
výměně objektů s Karlovarským krajem do nově
nabyté budovy chodí zatím pouze žáci druhého
stupně. Mladší děti zůstaly ve třídách v ulici Dukelských hrdinů, školní rok 2017/18 ale už začnou
v novém prostředí.
(mák)

Základní kámen školy.

|Foto: Martin Polák
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Otázka měsíce

Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup
Letní
prázdniny
jsou ideální příležitostí pro realizaci investic ve školách. Co
vše tedy chodovské
školy čeká a plánuje město v průběhu
července a srpna
ještě nějaké inves-

tiční akce?
Stejně jako v předchozích letech i letos
budou přes letní prázdniny v našich školských areálech probíhat větší či menší úpravy. Konečně se dořešily všechny nezbytné
záležitosti spjaté se zahájením stavby a před
několika týdny započaly stavební práce na
přístavbě 1. stupně ZŠ J. A. Komenského. Do
dvanácti měsíců by měla vyrůst nová, moderní budova, která propojí stávající budovu
2. stupně s jídelnou. Zároveň byly zahájeny
opravy původních sociálních zařízení u šaten
a rekonstrukce šaten samotných, při které
má dojít k vybourání původních šatních kójí,
a každý žák by si měl ukládat své věci do
vlastní skříňky. Po letních prázdninách by se
mělo začít také s výměnou oken a vstupních dveří v budově 2. stupně. Pozadu za
ZŠ J. A. Komenského však letos nezůstanou
ani další dvě základní školy. V areálu ZŠ Školní byly již také zahájeny stavební práce na
spojovací chodbě, která umožňuje průchod
suchou nohou mezi budovami obou stupňů,
tělocvičnou a družinou. Dále pan ředitel plánuje vyměnit dlažbu ve vstupním vestibulu 1.
i 2. stupně. Stavební úpravy jsou již v plném
proudu i na ZŠ Husova. Během letních měsíců zde dojde k rekonstrukci šaten a sprch
u tělocvičny. Hlavní investice v tomto areálu
však proběhne v příštím roce, kdy by v okolí
1. stupně a tělocvičny měla vyrůst nová zážitková zahrada. Závěrem bych chtěl zmínit
plánované stavební práce na hřbitově. Zde
by mělo být během letních měsíců vybudováno zcela nové oddělení, které nabídne
několik desítek urnových a epitafních hrobů, po kterých je v současné době největší
poptávka. V poslední části mého příspěvku
bych chtěl všem občanům popřát pohodové
prožití letních prázdnin či dovolené. (mák)

Chodov plánuje novou
cyklostezku do Lokte

Chodov vážně uvažuje o nové cyklostezce,
která propojí město s nedalekým Loktem, kudy
vede oblíbená páteřní trasa podél řeky Ohře.
Vedení Chodova se už seznámilo s vyhledávací
studií, jež má vytipovat nejvhodnější variantu.
Studii je třeba ještě v některých detailech doladit, nicméně hlavní směr už je jasný. Přibližně
7,5 kilometru dlouhý úsek by měl začínat na kraji
Chodova a pokračovat přes Nové Sedlo, Loučky
do Lokte. Podle zpracovatelů studie bude cyklostezka téměř kopírovat železniční trať z Chodova
do Lokte.
Poptávka po cestě pro cyklisty vzešla z ankety
pro strategický rozvojový plán, kde lidé volali po
bezpečnějším spojení mezi Chodovem a Loktem.
Město by rádo na její realizaci využilo současné dotační období, kdy je ještě cykloturistika
podporována. Finanční náklady budou známy až
po zpracování projektové dokumentace.  (mák)

Diskuze nad vyhledávací studií. 

Foto. Martin Polák

Ortopedická ambulance
rozšířila ordinační hodiny

Ortopedická ambulance MUDr. Marka Kalendy od 1. července 2016 rozšiřuje v Chodově
na poliklinice ordinační hodiny. Lékař tak bude
k dispozici v úterý v 7 – 16 hodin a ve čtvrtek
od 15 – 18 hodin. 
(mák)
Aktuality z Chodova sledujte na
www.mestochodov.cz.
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Stručně z Chodova

Herní prvek v podobě pirátské lodě se ještě v průběhu letošní sezony objeví na pláži
Bílé vody. Nahradí tak dosluhující strážní koš,
který dětem sloužil v posledních letech. Investice si vyžádá náklady ve výši zhruba 120
tisíc korun. Okolí Bílé vody prošlo za uplynulá
léta výraznou proměnou a stalo se pro řadu
sportovců oblíbeným místem. Místo je vyhledávané nejen kvůli plavání a koupání, ale také
výborně slouží jako trasa pro běžce a vyznavače chůze s trekovými holemi.
Všechna DVD z kolekce Zmizelý Chodov
I-III jsou už v prodeji. Za 199 korun je seženete
v městském infocentru a v pokladně kina Kulturního a společenského střediska. Jednotlivá
DVD obsahují povídání historika Miloše Bělohlávka o minulosti Chodova, dobové fotografie a další dokumenty.
(mák)

Pokácené stromy našly využití

Mohutné stromy, které letos musely ustoupit
chystané přístavbě Základní školy J. A. Komenského, našly smysluplné využití. Město totiž nechalo jejich kmeny zpracovat na okrasné a praktické prvky, které poslouží na několika místech
Chodova.
Lavička s vyřezaným sluncem a dřevěné lehát-

ko jsou už umístěny v Husově ulici na revitalizované ploše bývalého sběrného dvora.
„Byl tam založen volný herní trávník s terénním
pahorkem, jenž má připomínat tvrz, která stála
v Horním Chodově do třicetileté války,“ popsala
místo Ilona Nehybová z chodovského odboru
správy majetku s tím, že konečnou podobu prvků si vzal na starost specialista na práci s dřevinami.
Další kmen se změnil v novou knihovničku na
přírodním koupališti Bílá voda, kde nabízí tamním návštěvníkům řadu časopisů.
(mák)
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Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu v Chodově, Komenského 1077, 357 35 Chodov vyhlašuje výběrové řízení na jmenování do funkce vedoucí/ho pečovatelské služby města Chodova
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, 40
hodin/týdně, zkušební doba 3 měsíce
Předpokládaný den nástupu: 1. 11. 2016,
nebo dle dohody
Místo výkonu práce: region města Chodova a Nového Sedla
Platové zařazení: v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., o sociálních službách zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.
Požadované kvalifikační předpoklady:
- v souladu s § 109 a 110 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Podrobné informace získáte na www.
mestochodov.cz, popřípadě přímo na Městském úřadě Chodov.
MěÚ Chodov

Tovární ulici čeká rekonstrukce

Tovární ulici čeká v průběhu letních prázdnin plánovaná rekonstrukce, která zahrnuje dvě části.
„První akcí je rekonstrukce komunikace v úseku od polikliniky ke skladům, druhou je výměna
lávky pro pěší u autobusového nádraží,“ upřesnil
Rudolf Pocklan, jednatel Chodovských technicko-ekologických služeb (Chotes) s tím, že realizace
je v případě komunikace plánovaná na období od
18. 7. do 31. 8. 2016, v případě lávky pak od 1. 7. do
15. 8. 2016.
„Komunikace by měla být po dobu realizace
stále průjezdná, jen s částečným omezením, lávka
bude na nezbytnou dobu demontována, s možností využití přilehlých mostů u polikliniky či Tesca,“
poznamenal jednatel.
„V rámci komunikace dojde také k rekonstrukci
přilehlého chodníku v úrovni domu č.p. 717 - 720
a v tomtéž místě bude také částečně obnoveno
původní parkoviště v počtu 6 míst,“ doplnil Rudolf
Pocklan.
K oběma opravám těchto velmi frekventovaných
míst se podle něj přistoupilo s ohledem na stávající
nevyhovující stav. Celkové náklady na realizaci činí
5,6 milionu korun včetně DPH. Celé stavbě bude
předcházet akce vodohospodářů, kteří v ulici vymění část vodovodního řadu.
(mák)

Vítězství v tradiční soutěži O pohár starosty města letos vybojovala ZŠ J. A. Komenského. Druhou příčku obsadila ZŠ
Husova a bronzové medaile si odnesli žáci ZŠ Školní. Děti se utkaly v řadě disciplín, nechybělo oblíbené přetahování lanem, překážkový běh a vědomostní soutěž. Organizátor akce, kterým byl opět Dům dětí a mládeže Bludiště,
připravil celkem 21 soutěží. Jednadvacátý ročník soutěže chodovských škol se konal ve čtvrtek 19. května v sále
Kulturního a společenského střediska.
|Foto: Martin Polák

Knihovna má nové čtenáře

Desítky nových čtenářů přivítala v úterý (24.
května) Městská knihovna v Chodově. Prvňáčky
z chodovských škol tam symbolicky do rytířského
stavu čtenářského pasoval starosta Patrik Pizinger.
Děti složily čtenářský slib, zapsaly se na pa-

Pasování prvňáčků. 

|Foto: Martin Polák

mětní listinu a od ředitelky knihovny obdržely
čtenářský průkaz. Domů si pak odnesly knihu
a drobné pozornosti. 
(mák)

Most mezi Vintířovem
a Lomnicí je uzavřen

Na několikatýdenní dopravní omezení se musí
připravit lidé na Sokolovsku, především pak ve
Vintířově, Chodově a jeho okolí. Karlovarský kraj
totiž zahájil plánovanou rekonstrukci mostu mezi
Vintířovem a Lomnicí.
Obyvatelé Chodova, kteří jsou zvyklí jezdit do
Sokolova právě přes zmíněné obce, tak budou
muset změnit trasu.
Objížďka je stanovena ve směru po silnici
II/210 směr Boučí na II/222 Vřesovou a na Chodov a zpět nebo na II/181 směr Královské Poříčí-Loket II/209 na Nové Sedlo a Chodov a zpět.
Uzavírka je naplánovaná do 30. října 2016.
Během modernizace stavbaři most přes bývalou pásovou dopravu Sokolovské uhelné zbourají a nahradí ho novým, pouze jednopólovým.
Konstrukce bude mít rozpětí osmnáct metrů
a stavební akce se neobejde bez přeložek inženýrských sítí.
(mák)

8

Zprávy z města

Mažoretky měly premiéru

Chodovské mažoretky.

|Foto: Martin Polák

Své první veřejné vystoupení za sebou mají chodovské mažoretky, které začaly nacvičovat v letošním roce při místní základní umělecké škole. Skupina se tak předvedla v rámci 12. ročníku Dne pro
sociální služby, jenž se konal 10. června.
Kromě něj se ve Staroměstské ulici odehrála ten samý den také řada dalších zajímavých akcí. Například Starohraní, kde svou činnost a práci prezentovaly DDM Bludiště, městská knihovna a zmíněná
umělecká škola.
Svůj repertoár rovněž zahrál tradiční host akce - Hudba Hradní stráže a Policie ČR. Večer pak patřil
Noci kostelů s doprovodným programem a výstupy na kostelní věž. Pro filmové fanoušky připravilo
Kulturní a společenské středisko promítání Staroměstského letního kina. To bylo návštěvníkům k dispozici od pátku až do neděle. 
(mák)

Taneční vystoupení dívek z Khamora na Dni pro sociální služby. 

|Foto: Martin Polák
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Zahrádkáři radí zahrádkářům

Zeleninová zahrada – Zkušení hospodáři již plejí brambory a řepu, sklízejí zasychající česnek. Současně se může vysévat zimní
řeřicha, špenát, petržel, hrášek, letní salát,
ředkvičky atd. Kolem rostlinek nikdy nenecháváme holou půdu, zvlášť v období sucha
rostlinky ocení zamlčování posekanou trávou.
Půda je tak chráněna před vysycháním, udržuje se v ní stálá teplota a vlhkost. Z mulče
má stálý přísun živin a současně potlačíme
růst plevele. Nevyužité plochy na zahradě
osejeme rostlinami na zelené hnojení, které
potom zapravíme do země pro obohacení
země o dusík.
Zavařujeme okurky, sklízíme papriky, rajčata, cukety, hrách. Z bylinkového záhonu
sušíme bylinky na zimu.
Ovocná zahrada – Sklízíme jahody, maliny,
borůvky, rybíz a angrešt. Po sklizni keře prořežeme a přihnojíme zbylé výhony. Sklízíme
jahody. Jahodiště po sklizni očistíme, zbavíme
nepotřebných odnoží, zbytků plodů, odkvetlých lodyh. Nemocné listy odstřihneme. Ze
zdravých keřů odebereme mladé rostlinky
a necháme zakořenit.
Ovocné stromy – Prořežeme a odstraníme konkurenční výhonky a vlky. Rány se nyní
dobře hojí. Také na hrušně a třešně nesmíme
zapomenout a přihnojíme je, abychom podpořili tvorbu pupenů v příštím roce.
Okrasná zahrada - Ze země vyndáme cibuloviny, uložíme je pod střechu do průvanu
k proschnutí. Nevyndáváme je dříve, než jim
zaschnou listy. To je znak, že jsou dozrálé.
Z gladiol odrolíme brut (malé cibulky), který
také necháme oschnout a máme ho připravený na příští rok k množení. Stejně to můžeme udělat u narcisů, modřence a ostatních
cibulovin. Pouze lilie necháme v zemi až do
září. Odstraňujeme odkvetlé květy růží, tvorba semeníku rostliny vysiluje. Stejně tak u rododendronů a azalek, kde tímto zásahem
podpoříme tvorbu poupat v příštím roce. Odkvetlé květy u trvalek odstraňte co nejdříve,
umožníte tím rostlině vykvést znovu. Můžeme
provádět řez u jehličnanů a vysazování jejich
semenáčků. Přihnojte květinové záhony i keře.
U keřů tvořících živý plot hnojivem nešetřete,
rostou blízko sebe a konkurují si.
V tomto teplém letním měsíci příliš neprší,
proto rostliny pravidelně zalévejte či kropte.

To je předpokladem jejich dobrého růstu a
bohatého květu. Nikdy nenechte půdu vyschnout na troud.
Vodní kapky fungují jako zvětšovací sklíčko
a způsobují trávníku a především květinám
a listům spáleniny. Během dne se velká část
vody okamžitě vypaří a to je další důvod,
proč není vhodné zalévat rostliny během
dne. Rostliny zalévejte nejlépe brzy ráno
nebo k večeru.
Ranní postřikování rostlin snižuje možnost
výskytu plísní jako, obilné sněti či plaménkového vadnutí.
Je dobré rostliny postřikovat tak dvakrát
týdně dlouho a pak denně několik minut. Je-li
postřik krátký, voda se stěží vsákne do půdy,
natož aby se nějaká dostala ke kořenům rostlin.
zahrádkáři Chodov

Solles byl v Příbrami

Od pátku 10.6. do neděle 12.6.2016 se v Příbrami konalo 20. Setkání hornických měst a obcí
ČR a 16. Evropský den horníků a hutníků. Chodov
byl reprezentativně zastoupen starostou města
P. Pizingerem, místostarostou L. Soukupem a početnou delegací členů Hornického spolku Solles
Chodov.
Atraktivním prvkem v řadách černých unifo-

rem byl kostým sv. Barbory, hornické patronky,
v němž průvod absolvovala naše členka Jana
Veselá. V rámci bohatého programu jsme měli
možnost se potkat s hornickými kamarády nejen z naší republiky, ale i ze Slovenska, Německa,
Polska, Maďarska, Slovinska a Rakouska.

Jiří Milt, předseda HS Solles Chodov
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Uzavření úřadu pro veřejnost

Městský úřad v Chodově informuje, že z provozních důvodu bude pro veřejnost uzavřen dne
4. 7. 2016 po celý den. Omlouváme se občanům
za možné komplikace a děkujeme za pochopení.

Marcela Kubicová, tajemnice úřadu

Poslední místa na tábor

Nabízíme posledních pět míst na letní tábor
Horní Rotava „Sluníčko“ v termínu od 31. 7. do
13. 8. 2016. Cena je 3300 korun.
Kontakt: tel: 777623115, e-mail: milankonejl@
seznam.cz

Zprávy z města

Vzpomínka

Vzpomínáme na maminku Bohumilu Jandovou, která by se dožila 72 let. Dne 19. 8.
před dvaceti lety nás náhle opustila.
S láskou stále vzpomínají dcery Jana a Zlatka.

Vzpomínka

Dny, týdny, měsíce plynou, ale nikdy nezacelí
tu ránu bolestivou.
Dne 23. 8. 2016 vzpomeneme 1. výročí, kdy
dotlouklo znavené srdce drahého manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka pana Josefa
Macáka.
S láskou vzpomíná rodina.

apod.)
Všichni pedagogičtí zaměstnanci školy děkují DDM Bludiště, Městské knihovně v Chodově,
Městské policii Chodov za přípravu zajímavých
akcí pro žáky naší školy, za besedy a další aktivity,
které probíhaly během celého školního roku.
Děkujeme za spolupráci a podporu školy také
městu Chodov.
Všem přejeme krásné prožití letní dovolené a těšíme se na spolupráci ve školním roce
2016/2017. 
Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ J. A. Komenského
Republikové finále McDonald´s cupu

Ve dnech 30. - 31. 5. 2016 se družstvo našich
fotbalistů ve složení: Josef Frána, Jan Macák,
Zdeněk Rechtorík, Tomáš Podolník, David Bambousek, Alex Javorský, Jan Beneš, Martin Grillo,
Lukáš Hubený, Marek Dolejš a Filip Beňa zúčastnilo celorepublikového turnaje v minikopané pod
názvem McDonald´s cup.



ZŠ Husova ulice
Exkurze Praha

Provoz mateřské školy
v době letních prázdnin

V měsíci červenci a srpnu 2016 budou od 1.7.
do 26.8. uzavřena pracoviště MŠ v ulici Nerudova, Školní a U Koupaliště, děti přejdou na MŠ
v ulici Zahradní, která je schopna kapacitně vyhovět.
Všechna pracoviště budou opět v provozu od
29.8. 2016. 
(mák)
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Zprávy z města

V 19. ročníku se nám konečně podařilo vybojovat si účast na tomto svátku fotbalu mezi ostatními účastníky z Karlovarského kraje a reprezentovat náš kraj ve finále v Ostravě.
V této obrovské konkurenci jsme obsadili nádherné 11. místo a obstáli tím hned na dvě jedničky.
Všem chlapcům patří velký dík za mimořádně
úspěšnou reprezentaci naší školy.
Další obrovský dík náleží manželům Ivě a Jiřímu Fránovým, bez jejichž zápalu a obětavosti
by to nešlo.
V neposlední řadě musíme poděkovat za finanční příspěvek firmě SKF Chodov a Sdružení
rodičů při Základní škole J. A. Komenského Chodov. Děkujeme také panu Jaroslavu Jílkovi, jenž
nás bezpečně vozil. Mgr. M. Mühlhauserová

Zahájení školního roku 2016/2017

Školní rok bude slavnostně zahájen 1.9.2016.
Pro žáky 1. ročníku od 10:00, pro žáky 2.-9.ročníku od 8 hodin.

Poděkování

Ředitelství školy děkuje všem rodičům za podporu akcí, které proběhly během školního roku
(humanitární sbírky, sběr starého papíru, baterií,
drobných elektropřístrojů, školní výlety a exkurze,
školy v přírodě, dodávky kancelářského papíru

V pondělí 16.5. se vybraní žáci 2. stupně 3. ZŠ
zúčastnili celodenní exkurze v Praze. První návštěvou byla Poslanecká sněmovna Parlamentu
ČR, kde jsme získali mnoho informací nejen do
výuky, ale i do běžného života. Cestou k Národnímu divadlu nás oslovily krásy naší stověžaté
Prahy. Na Karlově mostě jsme zhlédli mnoho výtvarných děl. V Národním divadle nám otevřeli
nejen prostory pro diváky, ale i sklepení a terasu.
Byl to skvělý zážitek.
Žáci třídy 6. B

1. kategorie - 1. třídy: 1. místo Petr Jejkal - 1.B,
2. místo Michael Buday - 1.B, 3. místo Martin Savčic - 1.A
2. kategorie - 2. a 3. třídy: 1. místo Ladislav
Horáček - 3.B, 2. místo Adam Považaj - 3.A, 3.
místo František Mišta - 2.B
3. kategorie - 4. a 5. třídy: 1. místo Eliška Mečířová - 5.A, 2. místo František Ferenc - 4.A, 3.
místo Jakub Hataš - 4.A.

Poděkování ŠD

Děti a vychovatelky ze školní družiny děkují
paní Pickové za drobné dárky pro děti do ŠD.
Další informace o životě na naší škole najdete
na stránkách www.zs3chodov.cz.
Mgr. Lenka Hrušková

Sponzorský dar

Slavíček z Husovky

Dne 18. 5. 2016 proběhla na 1. stupni pěvecká
soutěž „SLAVÍČEK Z HUSOVKY“. Velmi vyrovnané
byly všechny 3 kategorie. V první kategorii (1. třídy) zpívalo 6 zpěváčků, ve druhé kategorii (2. – 3.
tř.) dokonce 17 zpěváčků a v nejstarší kategorii
(4. – 5. tř.) šest zpěvaček.
Výsledky v jednotlivých kategoriích:
1. kategorie:
1. Lucie Maierová
2. Sára Bokšayová
3. Aneta Balogová
2. kategorie:
1. Nina Maria Maucher
2. Šimon Gavenda
3. Tomáš Schrüfer
3. kategorie:
1. Adéla Giňová
2. Lenka Tran
3. nebylo uděleno
Během soutěže si všichni společně zazpívali a
závěrem i zamlsali. Výherci obdrželi navíc diplom
a sladkou odměnu. Všem soutěžícím děkujeme
za přípravu a výhercům ještě jednou gratulujeme.
Paní učitelky z 1. A, 1. B a 5. A

Překážková dráha

V pondělí 30. 5. 2016 proběhla soutěž „Autíčka na ovládání - překážková dráha“. Soutěže se
zúčastnily třídy prvního stupně. Žáci se v jednotlivých kategoriích umístili takto:

Zástupci firmy SKF Industrial Market, Strategic Industries, LINCOLN CZ, s.r.o. (Ing. Jaroslav
Rejcha a Kateřina Švajdlerová) předali 16. 6. žákům naší školy v rámci dlouhodobé spolupráce
podporující polytechnické vzdělávání a manuální
zručnost žáků, sponzorský dar v podobě nových
stavebnic. Velmi děkujeme.

Mgr. Libor Dočkal, ředitel školy

Gymnázium & SOŠ Chodov
Obhajoba titulu Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodním vzdělávacím programem, jehož hlavním cílem je
snižovat ekologický dopad školy na životní
prostředí, zlepšovat prostředí ve škole a v jejím okolí. Program neprobíhá pouze v České
republice, ale také v dalších 52 zemích světa
a celosvětově se ho účastní přes 25 000 škol.

Kulturní
servis
12
Titul Ekoškola jsme již získali v roce 2014, ale je
potřeba ho každé dva roky znovu obhájit.
S přestěhováním do nových prostor před námi
stál obrovský úkol. Museli jsme projít všemi zadanými kroky během jednoho roku. Nebylo to vůbec jednoduché, ale společně jsme to dokázali!
Na úspěšné obhajobě se podílel zejména školní
Ekotým, jehož členy jsou vybraní zástupci z jednotlivých tříd.
Poděkování za spolupráci patří také všem žákům a učitelům, neboť se též zapojili do projektů,
které Ekotým koordinoval.

Zahájení školního roku 2016/2017

Zahájení školního roku proběhne 1. září v 8
hodin v kmenových učebnách.
Výjimka se týká pouze třídy G1 (budoucích primánů), která bude ve škole přivítána v 9:00 hod.
Nyní však máme před sebou dny krásného počasí a dlouho očekávaného volna. Přejeme proto
všem našim žákům a jejich rodinám chvíle plné
pohody a odpočinku.

Bc. Jitka Čmoková, GaSOŠ Chodov

Zprávy z města
ku matce, v ulici Luční se jednalo opět o dítě.
Dále byl prověřen postup při likvidaci nádrží na
PHM čerpací stanice Bexon, další případ byl prověření popálené osoby v parku ČSM, což se nepotvrdilo, byla poskytnuta technická pomoc při
havárii vody v ulici U Porcelánky. Ve třech případech unikala nebezpečná látka, pohonné hmoty
v ulicích U Porcelánky a ČSM. V jednom případě
šlo o prověření úniku plynu v úřadu práce, to se
nepotvrdilo. V jednom případě jednotka zasahovala při dopravní nehodě autobusu a nákladní
dodávky v Mezirolí. Jednotka byla prověřena při
utajovaném cvičení dopravní nehody osobního
vozidla a cisterny s nebezpečnou látkou, s nutností vyproštění osoby, mezi Vřesovou a Dolními
Nivami. V rámci chodovského městského záchranného systému proběhl opožděný Velikonoční turnaj MZS v malé kopané.
Celkem čtyři týmy se utkaly systémem každý

Obě chodovská družstva díky těmto pěkným výsledkům postupují do kola krajského, to se bude
konat ve Žluticích.

Mládež SDH Chodov, okresní kolo hry Plamen, Březová,
14. - 15. května 2016.

Hasiči nechyběli ani na vzpomínkové akci a
slavnostním aktu u Památníku obětem válek, kde
si připomněli květnové události z konce II. světové války, které se odehrály před 71 lety. Taktéž
se zúčastnili přípravy postupové Krajské soutěže
v požárním sportu dospělých a dorostu v Hroznětíně.
Závěrem je třeba poděkovat všem členům sboru,
zejména vedoucím kolektivu mládeže, za obětavou
práci a členům jednotky za náročnou zásahovou
činnost. Všem přejeme klidné a slunečné prázdniny.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn událostí jednotky PO

V květnu zasahovali hasiči celkem u 16 událostí. Během nich byly čtyři osoby zachráněny,
z toho dvě byly zraněny a předány zdravotníkům. Byly likvidovány čtyři požáry, les v Rotavě,
dvakrát odpad v ulici ČSM, zahoření potravin
v bytě v ulici Osadní. Další události byly technické pomoci.

Nouzové otevření bytu pomocí výškové techniky, Chodov, 1. máje, 8. května 2016.

Čtyřikrát byl nouzově otevřen byt. V ulici Dukelských hrdinů byla nalezena zraněná osoba,
byla předána lékařům v ulici 1. máje byl nalezen
zmatený invalida, byl předán lékařům, v ulici
ČSO bylo v bytě malé batole, předáno v pořád-

Velikonoční turnaj MZS Chodov, tréninkové hřiště Spartak Chodov, 14. května 2016.

s každým. První místo obsadil policejní tým „A“,
2. místo patřilo policejnímu týmu „C“, třetí byli
hasiči a 4. místo patřilo velmi veselému policejnímu týmu „B“. Další informace o činnosti včetně
fotogalerie najdete na webu www.sdhchodov.cz.

Informace SDH

Květen byl opět plný akcí i soutěží. V průběhu
května pokračuje celoroční preventivně výchovná
činnost zaměřená na studenty chodovské střední
odborné školy a gymnázia. Ke konci května proběhly hned tři akce zamřené pro děti k oslavám
Dne dětí, kde na závěr nechyběla hasičská pěna.
Prezentace pro společnost SKF v rámci turnaje a
firemního dne v areálu Spartaku Chodov, dětský
den v Božičanech na hřišti a dětský den ve Staré Chodovské. V květnu nezahálela ani soutěžní činnost zejména mládeže. Další ligové body
za 1. místo v Útvině patřily mladším žákům a 5.
místo starším žákům. Květnovým vrcholem bylo
zasloužené vítězství v kategorii mladších žáků
v okresním kole celoroční HRY PLAMEN mládeže
ročníku 2015-2016. Starší žáci dosáhli na celkové 2. místo. Závěrečné kolo se konalo v Březové, kde také proběhlo i závěrečné vyhodnocení.
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Městská policie Chodov
Perličky z činnosti MP Chodov

V nouzi poznáš přítele, je stará známá pravda. Přesvědčil se o tom i 57letý muž, který neodhadl své pijácké schopnosti a padl za vlast cestou
na ubytovnu v ul. Horní. Dva kamarádi se jej snažili statečně vléci podél silnice, ale sami měli dost
práce se svou vlastní motorikou. Tuto podivnou
skvadru posléze objevila hlídka městské policie,
která v místě prováděla kontrolu garáží. Jakmile
kamarádi zjistili, že strážníci již krouží nebezpečně blízko jejich svěřence, jeden z nich nelenil a
doběhl na ubytovnu pro stavební kolečko, neboť
se jednalo o zedníky a z posledních sil svým společným úsilím zmítající se batožinu ve stavebním
kolečku převezli na ubytovnu, kdy se strážníkům
zaručili, že svého kamaráda neopustí…
Grotesku jako z filmu Lauerel a Hardy zažili
obyvatelé ulice ČSO v podvečerních hodinách,
kdy se zde přímo na ulici před panelovým domem odehrála hádka dvou partnerů, která se
vyhrotila až do takových rozměrů, že vzduchem
začaly létat nejen vulgární nadávky, ale i cuk-

rářské dorty, které partnerka právě nesla. Dortová bitva se posléze přesunula až za skleněné
vstupní dveře domu, které však nevydržely příval
partnerových emocí. Ten se nyní musí zpovídat
ze způsobené majetkové škody.
O nebezpečí vteřinové nepozornosti při
hlídání vlastních dětí jsme zde již psali. Jak snadno se může každá vteřina vašeho života změnit
v panický strach, se přesvědčila i mladá maminka
v ul. Vítězná, kdy jen na minutku odvrátila svou
pozornost od své 4leté dcerky, hrající si na pískovišti, a zašla za roh panelového domu. Když se
vrátila, dítě bylo pryč. Malý cestovatel se mezitím
vydal do ul. Boženy Němcové, kde jej bezpečně
zajistila právě procházející hlídka městské policie,
která byla na místo přivolána zoufalou matkou a
prováděla prověrku prostoru. Myslím si, že tato
maminka se již navždy poučila.

Letní sezóna

A je tu letní sezóna, otevírají se restaurační
předzahrádky a alkohol opět poteče proudem.
Důrazně žádáme provozovatele všech restauračních zařízení, aby pečlivě zvažovali, v jaké
míře a komu podávají alkoholické nápoje, a při
pořádání svých hudebních produkcí nezapomněli na pravidlo o zachování nočního klidu.
Přichází opět období dovolených a my přejeme všem co nejvydatnější odpočinek od pracovního stresu a vypětí, ale zároveň varujeme před
nástupem zlodějů, kteří se specializují na bytové
krádeže. Dodržujte pravidla bezpečného zajištění svého majetku při odjezdu na delší dovolenou. Zabezpečte pravidelné vybírání své poštovní schránky. Zajistěte si řádně uzávěr vody před
způsobením případných škod na majetku. Dohlížejte na své děti ať již v blízkosti bazénů, vodních ploch, tak u silnice a při volnočasových aktivitách. Šťastný návrat všem.

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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Historie

Zmizelí sousedé:
Příběh rodiny Bedřicha Kettnera

na obřadní síň, kterou je dodnes. V tomto domě
se jim také v roce 1930 narodil jejich jediný syn
Jiří, jehož nechal jeho otec v chodovském kostele
svatého Vavřince pokřtít. To se ovšem neobešlo
bez přísežného prohlášení Mariany Kettnerové.
Ta musela před křtem slíbit, že dovolí výchovu
svého syna v římskokatolické víře.

Odchod do Prahy

Mariane Kettner a MUDr. Bedřich Kettner.

Pronásledování Židů během druhé světové
války dopadlo tvrdě i na statisíce osob, které
se samy za Židy nepovažovaly, a v některých
případech dokonce o svém židovském původu ani nevěděly. Bez ohledu na to však tito
lidé byli podle norimberských zákonů považováni za příslušníky židovského národa a
bylo s nimi podle toho zacházeno. Typický je
v tomto směru osud chodovského lékaře Bedřicha Antonína Kettnera a jeho rodiny.
Bedřich (někdy též psán Friedrich, případně
Fritz) se narodil roku 1889 židovským rodičům
Heřmanovi a Leonoře Kohnovým. Jeho otec byl
obchodník s chmelem v Žatci a Kohnovi patřili
k místní židovské obci. Podle židovských tradic
byl Bedřich osmý den po svém narození obřezán
a je pravděpodobné, že v dětství byl k židovství
veden a prošel všemi židovskými iniciačními rituály. Nevíme a zřejmě už ani nikdy nezjistíme, co
se v rodině stalo, je ovšem téměř jisté, že mezi
rodinou a mladým Bedřichem došlo k závažné
roztržce. Lze tak usuzovat z toho, že hned po

|Foto: archiv Miloše Bělohlávka

dosažení plnoletosti se nechal pokřtít (při křtu
přijal jméno Antonín) a na jeho žádost mu bylo
rozhodnutím úřadů v září 1908 změněno příjmení z „Kohn“ na „Kettner “. Ještě v tom samém měsíci se také zapisuje ke studiu medicíny na c. k.
německou univerzitu Karlo-Ferdinandovu v Praze, kde úspěšně odpromoval v červenci 1914, jen
několik dnů před vypuknutím první světové války.
Po skončení války, kterou z velké části prožil
jako lékař na frontě, se Bedřich Kettner přestěhoval do Chodova, kde si založil lékařskou praxi a
seznámil se s o dvanáct let mladší Marianou Pickovou, dcerou vrchního rady státních drah z Karlových Varů. Jelikož on byl oficiálně katolík a jeho
nastávající žena Židovka, uzavřeli v listopadu
1928 v té době ne ještě zcela běžný civilní (úřední) sňatek. Novomanželé se nastěhovali do nově
dokončené vily čp. 481 v dnešní Komenského
ulici v Chodově, kterou nechal Bedřich vystavět
a kde měl zároveň svou lékařskou ordinaci. Lékařské ordinace zde pak sídlily až do sedmdesátých let 20. století, kdy byla budova přeměněna
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Historie

Třicátá léta se nejen v Chodově nesla ve znamení stupňující se nenávisti k židovskému obyvatelstvu a situace v sousedním Německu dokazovala, že to nejhorší může teprve přijít. Když
došlo v polovině září 1938 k prudkému zhoršení
mezinárodní politické situace a v pohraničí přestalo být bezpečno, rozhodl se dr. Kettner se
svou rodinou odejít do zatím bezpečné Prahy,
kde se nastěhoval do smíchovského bytu svého
tchána Huga Picka. Zde také požádal o možnost vykonávat svou lékařskou profesi. V nových
poměrech tzv. druhé republiky byl ovšem jako
osoba židovského původu nežádoucí a proto
mu byla počátkem ledna 1939 tato žádost zamítnuta. V odůvodnění se dočteme, že se tak
stalo „vzhledem k mimořádným poměrům a
z důvodu veřejného zájmu…“. V listopadu 1938
si Bedřich Kettner také zažádal o cestovní pas,
s platností do dubna 1939, a do žádosti uvedl
jako místo cesty „Curych“. Nevíme s jistotou, zda
Švýcarsko v této době navštívil, ale je to velmi
pravděpodobné, neboť v této době si v jedné
ze švýcarských bank manželé Kettnerovi zřídili
bankovní účet, který je aktivní dodnes. Pravděpodobně si tímto způsobem chtěli připravit cestu pro případnou emigraci, o kterou se poprvé
pokusili krátce nato. Počátkem března 1939 měli
již všechna úřední povolení a chystali se odjet do
Anglie. Bohužel přišel 15. březen, kdy německá
vojska vstoupila do zbytku Československa a zřídila Protektorát Čechy a Morava - jen o pár dnů
tak jejich plán nevyšel a osud Kettnerových tak
byl víceméně zpečetěn.
V dalších měsících vstoupila v platnost celá
řada protižidovských omezení, která dolehla
i na rodinu dr. Kettnera. Židé nesměli nadále vykonávat funkce ve veřejné správě, nesměli pracovat jako lékaři, právníci, učitelé, ztratili právo
nakládat se svým majetkem, nesměli navštěvovat veřejné prostory jako kavárny a restaurace.
V této atmosféře omezení a strachu se rodina
ještě jednou pokusila opustit protektorát, a to
počátkem roku 1940. I tento pokus bohužel nevyšel. Bedřich Kettner byl krátce před plánovaným odjezdem zatčen a uvězněn v chebské va-

zební věznici, kde byl obviněn z porušení §218
Říšského trestního zákoníku. Tento paragraf se
týká zákazu potratů, které měl provádět ještě
v době, kdy působil jako lékař v Chodově. Na
základě čtrnácti údajných případů provedené
interrupce byl 24. dubna 1941 Bedřich Kettner
pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody v délce dvou let. Jeho další osud zatím
není zcela jasný. Víme jen tolik, že 27. června
1942 byl dr. Bedřich Anton Kettner převezen
do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde
zemřel o pouhé dva dny později. V záznamu
o jeho úmrtí se uvádí jako příčina „sebevražda působením vysokého napětí“. Sebevražda
tímhle způsobem byla v koncentračních táborech celkem častá - říkalo se tomu mezi vězni
„jít do drátů“. Spočívala v tom, že vězeň naběhl
do ohradního plotu, kterým procházelo vysoké napětí způsobující okamžitou smrt. Stejně
často vězně na ohradník naháněli dozorci, případně tak kamuflovali vraždy utýraných vězňů.
Co se přesně stalo, se asi už nikdy nedozvíme.

Rodinu připomenou stolpersteine

Jeho manželka Mariana a syn Jiří byli mezitím nuceni odejít ze smíchovského bytu, který
převzal nežidovský majitel, a přestěhovali se
do podnájmu v Libni. O Bedřichově smrti zřejmě netušili, když jim počátkem léta 1942 přišel
příkaz k nastoupení do transportu. Dne 27.
července 1942 odjela Mariana s dvanáctiletým
synem Jiřím do terezínského ghetta, odkud
byli 15. prosince 1943 odvezeni transportem
s označením „Dr “ do vyhlazovacího tábora
v Osvětimi, kde oba zemřeli. Neznáme přesný den jejich smrti. Víme ale - podle po sobě
jdoucích přidělených osobních čísel - že až do
smrti byli Mariana a Jiří spolu.
Dr. Bedřich Kettner, jeho žena Mariana a syn
Jiří. Tři jména, tři lidské osudy. Jejich příběh by
byl tragický sám o sobě, ale je o to strašlivější,
že je součástí holocaustu, během kterého zemřelo šest milionů lidí jen proto, že se narodili
jako Židé.
V pondělí 1. srpna budou u domu Kettnerových v Komenského ulici umístěny
tzv. kameny zmizelých - stolpersteine za
zavražděné členy této rodiny. Pokládání
kamenů začne v půl osmé večer a provede
jej německý sochař Gunter Demnig, který
těchto kamenů již po celé Evropě položil
více než šedesát tisíc. Srdečně zvu všechny
zájemce k účasti na tomto aktu.

Miloš Bělohlávek, chodauer.blogspot.cz
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Do klubovny, na hřiště pojď s DDM Bludiště
Nabídka ZÚ pro školní rok 2016/2017

Astronomie (10 – 15 let, úvod do astronomie, sluneční soustava, souhvězdí, kosmonautika…)
Rybáři (od 8 let; všechny dovednosti a vědomosti potřebné k získání rybářského povolení)
Pohybové hry 1 (od 4 let; forma zábavných soutěží a her)
Pohybové hry 2 (předškoláci; forma zábavných soutěží a her, gymnastický a všeobecný rozvoj)
Pohybové hry 3 - atletika (předškoláci; forma soutěží, her, běhy, hody, skoky)
Pohybové hry 4 - atletika (1.+2. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj)
Pohybové hry 5 a 6 - atletika (3.+4. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)
Atletika 1 (5.-6. třída; atletická příprava + závody, soustředění)
Atletika 2 a 3 (od 7. třídy; atletická příprava + závody, soustředění)
Stolní tenis (od 9 let) – není nábor
Tenis 1 (od 7 let) – není nábor
Tenis 2 (od předškoláků) – není nábor
Beachvolejbal – žlutá (1.-2. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Beachvolejbal – oranžová (2.-3. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Beachvolejbal – červená (3.-4. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Beachvolejbal - zelená (4.- 5. třída)
Beachvolejbal - ml.žákyně
Beachvolejbal - st.žákyně
Beachvolejbal - kadetky
Fotbal - elévové (ročníky 2009 a 2010)
Fotbal - přípravka (ročníky 2006 až 2008)
Fotbal - žáci (ročníky 2002 až 2005)
Fotbal - dorost (ročníky 1998 až 2001)
Florbal - žáci (ročník 2005 a starší)
Florbal - elévové (ročníky 2006 – 2007 a dívky 2005)
Florbal - přípravka (ročníky 2008 - 2009 a dívky 2007)
Cyklistika (od 9 let; silniční i terénní cyklistika, atletická příprava, sauna, míčové hry, posilovna)
Karate 1+2 (od 5 let)
Samurai Fight Club 1+2 (od 5 let; kontaktní karate)
Klub deskových her (1.-5.třída; Carcassonne, Osadníci z Katanu, Activity 2, Tik...tak…bum atd.)
Digi foto začátečníci (od 12 let; základy práce s fotoaparátem, úprava fotografií, výjezdy za focením)
Digi foto pokročilí – pouze pro děti, které prošly začátečnickým ZÚ
Dívčí klub (od 5.třídy; výtvarné a dekorační práce s různými materiály)
Šikovné ruce (1.- 4. třída; výtvarné a dekorační práce s různým materiálem)
Keramika (od 8 let, i dospělí)
Ochránci přírody - Ještěrky (od 1. třídy; ochrana a poznávání přírody, výlety, exkurze, výjezdy)
Rytmus 1-3 (od 8 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Anglický jazyk (od 1. třídy; nové i pokračovací kurzy)
Pilates (kurzy pro dospělé)
Šachy 1+2 (2008 a ml.)
Dětská jóga 1 (4-8 let) – není nábor
Dětská jóga 2 (6-10 let)
Historický šerm (od 6 let) – nábor konkurzem
Logopedie (5-10 let) – nábor pouze náhradníků
Sportovní gymnastika – není nábor
Rokenrol - není nábor
One Crew (10-20 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Přihlášky je možno vyzvednout: v kanceláři DDM od 1. 9. 2016 v době 10-16, kdykoliv na
http://www.ddmchodov.cz . Telefon: 352 352 280-1, mobil: 731 151 827.

„Chceš mít zajímavou práci a jistý plat?“
Nabízíme:
 6 týdnů dovolené
 možnost zvyšování kvalifikace a odbornosti
 jednou za dva roky příspěvek ve výši 10 000 Kč na
dovolenou
 možnost dovolené v rekreačních zařízeních Policie MV
ČR za velmi výhodných finančních podmínek, lze
využívat i další objekty MV a Policie

„Staň se jedním z nás. Pomáhat a chránit můžeš i ty!“
 po roce služebního poměru můžete využít bezúročné
půjčky na bytové účely
 po roce služebního poměru lze využít příspěvek na letní
dětský tábor
 po roce služebního poměru lze využít příspěvek dětské
léčebné rehabilitace
 po dvou letech příspěvek na penzijní připojištění
Podmínky přijetí: bezúhonný občan ČR starší 18 let, dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, úspěšné
splnění fyzických a psychických testů, dobrý zdravotní stav.
Kontakt: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, tel. 974 361 402, 725 389 779, email: krpk.op@pcr.cz
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Kino Malá scéna Chodov

1. 8. (po) 19:30 h
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK 3D /128/
Akční sci-fi / USA

Další kapitola tohoto eposu představí globální katastrofu
nepředstavitelného měřítka. S využitím obnovených technologií vetřelců obyvatelé Země vybudovali obrovský obranný program na ochranu planety. Avšak nic nás nemůže
připravit na vyspělou a nebývalou sílu vetřelců. Pouze vynalézavost několika statečných mužů a žen může zachránit
naši civilizaci před zánikem…

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 140 Kč
2.-3. 8. (út-st) 19:30 h
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D /120/
Akční dobrodružné fantasy / USA

Film o násilném střetu dvou světů vznikl na motivy globálního herního fenoménu.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

4.-5. 8. (čt-pá) 17 h, 6. 8. (so) 15 h
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D /95/
Premiéra / Animovaná komedie / USA

4.-5. 8. (čt-pá) 17 h, 6. 8. (so) 15 h
Přístupné. Česky mluveno. Vstupné 140 Kč

13.-15. 8. (so-po) 19:30h, 31. 8. (st) 19:30 h
Přístupné. Vstupné 115 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

7.-8. 8. (ne-po) 19:30 h

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D
Premiéra / Akční sci-fi / USA

Tajná vládní agentura A.R.G.U.S., kterou vede Amanda Waller (Viola Davis), vytvoří skupinku super
padouchů, které říkají Suicide Squad - sebevražedná skupina. To proto, že se občas někdo nevrátí
zpět z akce…

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
11.-12. 8. (čt-pá) 17 h, 13. 8. (so) 15 h

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D

Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA

Co dělají vaši domácí mazlíčci, když nejste doma? Například zachraňují kamaráda, který shodou
nešťastných náhod skončil v útulku. Vězte, že třeba takoví psi mají nápady, které rozhodně nejsou
pro kočku. A co teprve bílí králíci!

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
18.-19. 8. (čt-pá) 17 h, 21. 8. (ne) 17 h

STRAŠIDLA /113/
Premiéra / Rodinný / ČR

Sladký strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její matinka Žofie čarovaly,
vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka si tančila lehkonohé tanečky, změní vpád
úředníka Patočky, který má na obecním úřadě ve správě evidenci budov.

Přístupné. Vstupné 130 Kč
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Ledová událost roku! Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje do vesmíru, kde náhodně
spustí sérii kosmických událostí, které transformují a ohrozí
ledový svět. Aby se zachránili, musí Sid, Manny, Diego a
zbytek skupiny opustit svůj domov a vydat se na výpravu
plnou komických momentů a dobrodružství.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč
4.-6. 8. (čt-so) 19:30 h
KROTITELÉ DUCHŮ 3D
Premiéra / Akční sci-fi komedie / USA

Třicet let poté, co diváky uchvátil původní film, se Krotitelé duchů vracejí, aby se ve zcela nové podobě představili
současné divácké generaci.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč
6.-7. 8. (so-ne) 17 h
ANGRY BIRDS VE FILMU 3D /100/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč
7. 8. (ne) 15 h
HLEDÁ SE DORY /90/
Animovaný rodinný / USA

Dory si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a
Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi
a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem
se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, až do
prestižního Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští živočichové…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč
7.-8. 8. (ne-po) 19:30 h
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D
Premiéra / Akční sci-fi / USA

Tajná vládní agentura A.R.G.U.S., kterou vede Amanda
Waller (Viola Davis), vytvoří skupinku super padouchů, které říkají Suicide Squad - sebevražedná skupina. To proto, že
se občas někdo nevrátí zpět z akce…

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

9.-10. 8. (út-st) 19:30 h
HRA PENĚZ /95/
Premiéra / Thriller / USA

Herecké hvězdy George Clooney a Julia Roberts se objevují
v rolích moderátorů finančního televizního pořadu Leeho
Gatese a jeho producentky Patty. Ocitnou se ve velice výbušné situaci poté, co kontrolu nad studiem násilím převezme
rozzlobený finančník, jenž přišel o veškerý svůj majetek.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

11.-12. 8. (čt-pá) 17 h, 13. 8. (so) 15 h
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA

Co dělají vaši domácí mazlíčci, když nejste doma? Například zachraňují kamaráda, který shodou nešťastných náhod skončil v útulku. Vězte, že třeba takoví psi mají nápady,
které rozhodně nejsou pro kočku. A co teprve bílí králíci!

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
11.-12. 8. (čt-pá) 19:30 h
ZHASNI A ZEMŘEŠ /90/
Premiéra / Horor / USA

Když Rebecca odešla z domova, myslela si, že za sebou
nechala i své strachy z dětství. Když v době dospívání zhasla, nebyla si nikdy úplně jistá, co je skutečné a co není ...
a nyní její bratříček Martin prožívá stejně nevysvětlitelné a
děsivé události, které kdysi vystavovaly zkouškám její příčetnost a ohrožovaly její bezpečnost…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
13.-14. 8. (so-ne) 17 h
LEGENDA O TARZANOVI 3D
Premiéra / Akční dobrodružný / USA

Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan (Alexander
Skarsgård) zaměnil život v africké džungli za život bohatého Johna Claytona III. po boku své milované manželky
Jane (Margot Robbie). Nyní je vyslán zpět do Konga jako
obchodní emisar parlamentu, aniž by tušil, že má sehrát
roli pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře chamtivosti a pomsty belgického kapitána Leona Roma (Christoph Waltz).

Přístupné, titulky. Vstupné 130 Kč

14. 8. (ne) 15 h
ANGRY BIRDS VE FILMU /100/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč
13.-15. 8. (so-po) 19:30 h
SEZN@MKA /90/
Premiéra / Komedie / ČR

„Léta randění, blbnutí na seznamkách a je to pořád stejný.
Kretén střídá kreténa,“ povzdychne si hrdinka filmu a její
další rande na inzerát s tváří Lukáše Pavláska se rychle zařadí do jejího oddílu katastrof a kreténů. Podobný seznam
příšerných schůzek postupně rozšiřují i další postavy.

Přístupné. Vstupné 115 Kč

16.-17. 8. (út-st) 19:30 h
OČISTA: VOLEBNÍ ROK /106/
Premiéra / Horor, thriller / USA

Senátorka, která chce vyhrát volby a hned po svém zvolení
zrušit Očistu, každoroční tradici, při níž je možné kohokoliv beztrestně zabít, je asi nejlákavějším terčem letošního
svátku vraždění.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

20
18.-19. 8. (čt-pá) 17 h, 21. 8. (ne) 17 h
STRAŠIDLA /113/
Premiéra / Rodinný / ČR

Sladký strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní
Patricie a její matinka Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka si tančila lehkonohé tanečky,
změní vpád úředníka Patočky, který má na obecním úřadě
ve správě evidenci budov. A jak zjistil, za dům už pěknou
řádku let nikdo neplatí nájem a nikdo v něm ani oficiálně
nechce bydlet, především proto, že tu straší.

Přístupné. Vstupné 130 Kč

18.-20. 8. (čt-so) 19:30 h
STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, titulky. Vstupné 140 Kč

Informační servis
nosti. Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce
vzepřít a stávající situaci se společně s ředitelkou školy pokusí
zvrátit na konspirativní třídní schůzce.

Přístupné. Vstupné 120 Kč

26.-27. 8. (pá-so) 17 h, 28. 8. (ne) 15 h
MŮJ KAMARÁD DRAK 3D
Premiéra / Rodinný, dobrodružný / USA

Pete je záhadný desetiletý chlapec, který nemá ani rodinu
ani domov a který tvrdí, že žije v lesích s obřím zeleným
drakem jménem Elliot…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

21.-22. 8. (ne-po) 19:30 h
MĚLČINY
Premiéra / Thriller / USA

Nancy (Blake Lively) se vydává osamoceně surfovat na odlehlé pláži. V průběhu surfování je napadena velkým bílým
žralokem a zůstane uvězněna na moři jen nedaleko od
břehu. Ačkoliv ji od přežití dělí pouhých 200 metrů, jejich
překonání se ukáže být otázkou souboje dvou vůlí…

Přístupné, titulky. Vstupné 125 Kč
23.-24. 8. (út-st) 19:30 h
JASON BOURNE /117/
Premiéra / Akční thriller / USA

Slavný agent bez paměti se vrací a s ním i jeho nejsilnější
sestava: v hlavní roli Matt Damon.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

25. 8. (čt) 17 h
RATCHET A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE /94/
Animované dobrodružné / USA

Příběh dvou kamarádů, kteří se snaží zastavit nebezpečné
vetřelce snažící se zničit planetu Solana.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč
čtvrtek 25. 8. a pátek 26. 8. v 19:30 h
UČITELKA /102/
Premiéra / Drama / ČR, SR

Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje
prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního
obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce
vidiny milostného poměru. Nejen z obavy o prospěch svých
milovaných dětí většina rodičů třídní učitelce základní školy
podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné pozor-

14. 7. (čt) 9-17 h
Prodejní trhy  
společenský sál
27.-28. 7. (st-čt) 9-17 h
Prodejní trhy  
společenský sál
13.-14. 8. (so-ne) 10 h
Vavřinecká pouť
Staroměstská ulice

Vstupné 80 Kč, předprodej v infocentru

kostel sv. Vavřince

25. 8. (čt) 9-17 h
Prodejní akce - společenské oděvy
společenský sál

20. 8. (so) 17 h
HLEDÁ SE DORY /90/
Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč
21. 8. (ne) 15 h
ŽELVY NINJA 2 3D /112/
Akční dobrodružné fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

KASS Chodov

13. 8. (so) 18 h
Koncert Evy Adams

20. 8. (so) 15 h
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM /105/
Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

DDM Bludiště Chodov
1. 9. (čt) 15 h
Pojď se bavit s Bludištěm
27. 8. (so) 15 h
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
27. 8. (so) 19:30 h
KROTITELÉ DUCHŮ 3D
Premiéra / Akční sci-fi komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč
28. 8. (ne) 17 h
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ /95/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč
28. 8. (ne) 19:30 h
STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, titulky. Vstupné 140 Kč
29. 8. (po) 19:30 h
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D /120/
Akční dobrodružné fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
30. 8. (út) 19:30 h
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
31. 8. (st) 19:30 h
SEZN@MKA
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 115 Kč
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Přijďte se první školní den podívat na ukázky kroužků DDM
Bludiště a hned se můžete přihlásit.
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45

Atletika, ještěrky – ochránci přírody, astrono mie
Florbal
Karate
Samurai Fight Club
Beachvolejbal
Cyklistika
One crew
Sportovní gymnastika
Rokenrol, šachy
Dětská jóga
Fotbal
Rytmus

V průběhu se můžete zúčastnit doprovodných soutěží
o drobné ceny a přihlásit se i do dalších kroužků DDM.

ZUŠ Chodov
2. 7. (so)
Vystoupní žáků - My Band

Vystoupení žáků souborové hry p. uč. M. Doležala v rámci
Rock Chodov.

1. 9. (čt) 9 h
Zahájení školního roku
5.-9. 9. (po-pá) 14-17 h
Přijímací řízení nových žáků

Druhé kolo přijímacího řízení do všech oborů ZUŠ.

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

Městská knihovna Chodov
Pondělí 14-16:30 h
Výtvarná dílnička

11. 7. Ozdoby z korálků, 18. 7. Malujeme na látku, 25. 7.
Květiny z krepáku, 1. 8. Módní doplňky, 8. 8. Vzkazovníčky,
15. 8. Kraftíme I

Středa 10 h
Pohádky v parku

13. 7. Včelí medvídci, 20. 7. Jak pejsek s kočičkou pekli dort,
27. 7. Popelka, 3. 8. Příhody Křemílka a Vochomůrky, 10. 8.
Jak krtek ke kalhotkám přišel, 24. 8. Vodník Čepeček

14. 7. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky v parku

Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let.
V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v dětském
oddělení. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

20. 7. (st) 16 h
Poznejte světová města

Děti i dospělí se mohou díky zábavným soutěžím seznámit
s různými světovými městy. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

28. 7. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky v parku

Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let.
V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v dětském
oddělení. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

10. 8. (st) 17 h
Soutěž o nejlepšího ostrostřelce

Zájemci si mohou mezi sebou poměřit svou mušku při
hodu na terč. V případě nepříznivého počasí se akce bude
konat v dětském oddělení.

11. 8. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky v parku

Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let.
V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v dětském
oddělení. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

25. 8. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky v parku

Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let.
V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v dětském
oddělení. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč

Restaurace Oáza

18.-19. 7. (po-út) 16 h
Letní divadelní maraton
Hernička Bublina

20.-21. 7. (st-čt) 16 h
Pohádkové léto s Bublinou
Hernička Bublina

1. 8. (po) 19:30-20:00 h
Pokládání kamenů zmizelých
Obřadní síň

13. 8. (so) 15 h
Zpřístupnění vstupního portálu průzkumné
štoly Bílá paní
lokalita Nové Chalupy

Sport

2. 7. (so) 6:30 h
Vycházka turistů

Chomutov, Měděnec, Perštejn, cca 12 km. Vlakové nádraží.

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

9.-10. 7. (so-ne) 9 h
Český pohár ženy
beach areál Chodov
pořádá BVC Chodov

13. 7. (st) 8:30 h
Vycházka turistů
27. 7. (st) 8:30 h
Vycházka turistů

Ostrov, cca 6 km. Vlakové nádraží.

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

3. 8. (st) 8:30 h
Vycházka turistů

Cheb, Starý Hrozňatov, cca 13 km. Vlakové nádraží.

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

10. 8. (st) 8:30 h
Vycházka turistů

Loket, Horní Slavkov, cca 10 km. Vlakové nádraží.

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

13.-14. 8. (so-ne) 9 h
Lážo plážo Chodov
beach areál Chodov
pořádá BVC Chodov

17. 8. (st) 8:30 h
Vycházka turistů

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

27. 8. (so) 17 h
Chodovská vlečka - Běžíme pro Martínka
Bílá voda
pořádá ŠAK Chodov

31. 8. (st) 8:30 h
Vycházka turistů

Loket, Moučné pytle, cca 14 km. Vlakové nádraží.

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková
20.
27.
4.
11.

garáže Okružní
garáže Vančurova
garáže Horní
garáže Tovární

6.
7.
7.
7.

7.

6.
7.
7.

6.
7.
7.
7.

7.
7.
7.

6.

6.
7.
7.
7.

7.

18.
25.
1.
8.

18.
25.
1.
8.

7.
8.
8.
8.

8.
8.
8.

7.

7. - 25. 7.
7. - 1. 8.
8. - 8. 8.
8. - 15. 8.

7. - 25.
7. - 1.
8. - 8.
8. - 15.
-

18. 7. - 25.
25. 7. - 1.
1. 8. - 8.
8. 8. - 15.

8.
8.

7.
8.

7. - 25. 7.
7. - 1. 8.
8. - 8. 8.
8. - 15. 8.
18. 7. - 25.
25. 7. - 1.
1. 8. - 8.
8. 8. - 15.

18.
25.
1.
8.

8.
8.

7.
8.

8. - 22.
8. - 29.
8. - 5.
9. - 12.

8. - 22.
8. - 29.
8. - 5.
9. - 12.

15.
22.
29.
5.

8. - 22.
8. - 29.
8. - 5.
9. - 12.

15. 8. - 22.
22. 8. - 29.
29. 8. - 5.
5. 9. - 12.

15.
22.
29.
5.

15. 8. - 22.
22. 8. - 29.
29. 8. - 5.
5. 9. - 12.

15.
22.
29.
5.

15. 8. - 22.
22. 8. - 29.
29. 8. - 5.
5. 9. - 12.

8.
8.
9.
9.

9.

8.
8.
9.

8.
8.
9.
9.

8.
9.
9.

8.

8.
8.
9.
9.

9.

8.
8.
9.

12. 9. - 19. 9.
19. 9. - 26. 9.
26. 9. - 3.10.
3.10. - 10.10.

12. 9. - 19. 9.
19. 9. - 26. 9.
26. 9. - 3.10.
3.10. - 10.10.
-

12. 9. - 19. 9.
19. 9. - 26. 9.
26. 9. - 3.10.
3.10. - 10.10.

12. 9. - 19. 9.
19. 9. - 26. 9.
26. 9. - 3.10.
3.10. - 10.10.

12. 9. - 19. 9.
19. 9. - 26. 9.
26. 9. - 3.10.
3.10. - 10.10.

12. 9. - 19. 9.
19. 9. - 26. 9.
26. 9. - 3.10.
3.10. - 10.10.

10.10. - 17.10.
17.10. - 24.10.
24.10. - 31.10.
31.10. - 7.11.

10.10. - 17.10.
17.10. - 24.10.
24.10. - 31.10.
31.10. - 7.11.

10.10. - 17.10.
17.10. - 24.10.
24.10. - 31.10.
31.10. - 7.11.

10.10. - 17.10.
17.10. - 24.10.
24.10. - 31.10.
31.10. - 7.11.

10.10. - 17.10.
17.10. - 24.10.
24.10. - 31.10.
31.10. - 7.11.

10.10. - 17.10.
17.10. - 24.10.
24.10. - 31.10.
31.10. - 7.11.

Zákaz ukládání firemního a podnikatelského odpadu!!!

Přemístění vždy v pondělí, odvoz 2 x týdně (pondělí, čtvrtek). Kontejnery jsou určeny pouze chodovským občanům.

6. - 27.
6. - 4.
7. - 11.
7. - 18.

20. 6. - 27.
27. 6. - 4.
4. 7. - 11.
11. 7. - 18.

Příční
U Koupaliště (u 6. MŠ)
Obránců míru (u č.p. 671)
Zahradní
Revoluční

6. - 27.
6. - 4.
7. - 11.
7. - 18.
20.
27.
4.
11.

Hrnčířská
osada Chranišov (u zastávky)
Stará Chodovská (u požární nádrže)
Stará Chodovská (u č.p. 52)
Nádražní (u železničního přejezdu)

6. - 27.
6. - 4.
7. - 11.
7. - 18.
20. 6. - 27.
27. 6. - 4.
4. 7. - 11.
11. 7. - 18.

Žlutice a okolí, cca 10 km. Autobusové nádraží.

Luční (na parkovišti)
Lesní
Nerudova
Tovární (za č.p. 721 – 724)
ČSO (na parkovišti)

24. 8. (st) 8:30 h
Vycházka turistů
20.
27.
4.
11.

Loket, Horní Slavkov, cca 10 km. Vlakové nádraží.

Jiráskova (u VS 13)
Čapkova (u VS 14)
Husova (u VS 21)
křižovatka ulic 9. května a Jiráskova (u VS 12)

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

6. kontejner:

2. 7. (so) 14:30 h
Rock Chodov 2016
23.-24. 7. (so-ne) 9 h
Krajské přebory III. kolo
beach areál Chodov
pořádá BVC Chodov

5. kontejner:

Ostatní akce
23. 7. (so) 8:30 h
Tenisový turnaj neregistrovaných
tenisové kurty

4. kontejner:

Výstava potrvá do 31. 8. 2016
Otevírací doba úterý a čtvrtek 14 - 17 h, neděle 13-17 h

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

3. kontejner:

8. 6. (st) 17 h
Výstava Zdeňka Šplíchala a Antonína Kanty Setkání v prostoru
K. Vary, Bochov, rozhledna Hartenštejn, cca 10 km. Autobus. nádraží.

2. kontejner:

Galerie u Vavřince
7.11. - 14.11.
14.11. - 21.11.
21.11. - 28.11.
28.11. - 5.12.

7.11. - 14.11.
14.11. - 21.11.
21.11. - 28.11.
28.11. - 5.12.
-

7.11. - 14.11.
14.11. - 21.11.
21.11. - 28.11.
28.11. - 5.12.

7.11. - 14.11.
14.11. - 21.11.
21.11. - 28.11.
28.11. - 5.12.

7.11. - 14.11.
14.11. - 21.11.
21.11. - 28.11.
28.11. - 5.12.

7.11. - 14.11.
14.11. - 21.11.
21.11. - 28.11.
28.11. - 5.12.

20. 7. (st) 8:30 h
Vycházka turistů

18. 7. - 25.
25. 7. - 1.
1. 8. - 8.
8. 8. - 15.

Pravidelně pro vás připravujeme měsíční přehled akcí organizací města Chodova. Pokud máte zájem o e-mailové
zasílání tohoto přehledu, napište nám na adresu: infocentrum@mestochodov.cz, rádi vás budeme každý měsíc informovat o dění v našem městě.

16. 7. (so) 8:30 h
Dětský tenisový turnaj (6-10 let)
tenisové kurty

6.
7.
7.

Měsíční přehled akcí
5.12. - 12.12.
12.12. - 19.12.
19.12. - 26.12.
26.12. - 2. 1.

5.12. - 12.12.
12.12. - 19.12.
19.12. - 26.12.
26.12. - 2. 1.

5.12. - 12.12.
12.12. - 19.12.
19.12. - 26.12.
26.12. - 2. 1.

5.12. - 12.12.
12.12. - 19.12.
19.12. - 26.12.
26.12. - 2. 1.

5.12. - 12.12.
12.12. - 19.12.
19.12. - 26.12.
26.12. - 2. 1.

5.12. - 12.12.
12.12. - 19.12.
19.12. - 26.12.
26.12. - 2. 1.

16.-17. 7. (so-ne) 9 h
Mistrovství ČR do 20 let
beach areál Chodov
pořádá BVC Chodov

20. 6. - 27.
27. 6. - 4.
4. 7. - 11.
11. 7. - 18.

Infocentrum Chodov
pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

Palackého (za 5. MŠ)
U Porcelánky (parkoviště u č.p. 852)
Nejdecká (u č.p. 452)
Karlovarská (u Základní školy)
Poděbradova (u č.p.701)

13. 8. (so) 10:00-11:15 h
Česko-německá poutní mše svatá

Přehled stanovišť kontejnerů na objemný odpad – II. pololetí 2016

13. 8. (so) 10:00-10:15 h
Požehnání a rozeznění zrestaurovaného
zvonu Jan Vilém

1. kontejner:

Kostel sv. Vavřince

Informační servis

Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.
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Loket, loketské vyhlídky cca 10 km. Vlakové nádraží.

24

Sport

25

Sport

Děvčata z Darlings si
vytančila 2. místo

Chodovská
vleCka
2016

5. června se zúčastnila část rokenrolové formace Darlings finále Mia festivalu v pražské Lucerně. Jen s minimálním
bodovým rozdílem skončila na druhém místě. Všem zúčastněným blahopřejeme a těšíme se na další sezónu.
Trenérky Lada a Hanka

Volejbal
V Chodově se bude hrát ligová soutěž žen
B��ecký závod pro �irokou ve�ejnost,
pro v�echny výkonnostní a v�kové skupiny

Sobota 27. srpna 2016
/ start v 17:00 /
��írodní ko�pali�t� �ílá voda
v Chodov� � Sokolova
Trat�: délka 10 km, vede v okolí Bílé vody, tra� je mírn� zvln�ná, po pís�itém povrchu
Mapa trat�: http://gis-sql.mestochodov.cz/webapp/beh/
��tská tra�: 1,6 km � �,2 km, vede kolem Bílé vody
��ed�koláci: 100 m
Startovné: 100 K� p�i platb� do 20.8.2016, 150 K� na míst�, d�ti zdarma

��ihlá�ky na

www.behychodov.cz
Hlavní organizátor závodu

Za podpory

To, o čem se v posledních měsících spekulovalo, se potvrdilo – v Chodově se opět bude
hrát 2.liga žen!! Vedení klubu v průběhu sezóny
deklarovalo, že je nezbytné pro další vývoj talentované mládeže v BVC Chodov zajistit republikovou soutěž dospělých. Když se proto naskytla
možnost získat licenci na 2. ligu, vedení klubu
neváhalo. „Nabídku na převzetí soutěže žen
jsme obdrželi od družstva TJ SOKOL Šternberk.
Po poradě vedení klubu jsme se rozhodli tuto
nabídku přijmout,“ prozradil předseda BVC Chodov Jiří Tureček. „Nebylo to snadné rozhodování, museli jsme se vyjádřit během jediného dne,
nakonec jsme se rozhodli, že do toho půjdeme,
a licenci jsme převzali,“ doplnil Jiří Tureček.
Trenérem družstva žen bude šéftrenér klubu
Štěpán Javůrek, který by rád k družstvu získal
kvalitního spolupracovníka. „Od začátku mého
působení v klubu vím, že se jednou přesunu
k ženám, tak jsme s předsedou klubu domluveni.
Nicméně mám své povinnosti i u extraligových
kadetek, ty pro mě nadále budou prioritou. Proto
k sobě sháním druhého trenéra, který by pomohl
především s koučováním zápasů, které se budou
krýt s extraligou kadetek. Mám jasnou představu,
kdo by to měl být, snad se dohodneme,“ doplnil
Štěpán Javůrek.

V kádru by se vedle juniorek klubu, které budou tvořit přibližně polovinu družstva, měla objevit i zajímavá jména posil. Předseda klubu Jiří
Tureček k tomu prozradil: „Seznam hráček, o které máme zájem, jsme sestavili společně s trenérem družstva. Jednání probíhají každý den,
chceme sestavit opravdu kvalitní a silné družstvo,
které bude hrát v horních patrech ligové tabulky.“
O složení družstva a realizačního týmu Vás
budeme průběžně informovat na stránkách BVC
Chodov. 
Štěpán Javůrek

Šipky
UŠO - Karlovarsko je za námi

Skončil další ročník šipkařských ligových soutěží UŠO - Karlovarsko. Ve vší skromnosti bych
chtěl touto cestou poděkovat všem šipkařům
DC Žíla Chodov za vzornou reprezentaci našeho
klubu v uplynulém ročníku 2015-16. V soutěžích
jsme měli zastoupeno celkem 7 družstev. Poprvé
v osmnáctileté historii našeho šipkového klubu
se nám podařilo v nejvyšší soutěži Karlovarska
získat titul mistra Extraligy Karlovarského kraje A
tým a vicemistra extraligy B tým. Oba naše týmy
budou náš klub a město reprezentovat na MČR
družstev v Králíkách. Navíc A tým vyhrál společně
s Nikolou Kraslice krajské kolo Českého poháru a
hrál ve finále Českého poháru, kde se umístil na
pěkném 5. místě. Týmu XXL se podařilo udržet
I. ligu a skončil na 9. místě. Ve II. lize předvedli
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hráči našeho C, že patří k tomu lepšímu průměru, a skončili na krásném 4. místě. Ve III. lize utekl
postup našemu D až v posledních dvou kolech a
E si odehrálo svůj standard a skončilo ve středu
tabulky. K nejslabším článkům klubu patří naše
ženy Žílovky Chodov, které nemůžou najít recept
na lepší umístění, než je poslední místo v Extralize žen. Tak snad se jim to podaří v novém ročníku. Na výroční schůzi našeho šipkového klubu
budou vyhodnoceny sportovní výsledky našich
družstev a tradičně nejlepší hráči svých týmů.
Dále bude představeno nové složení týmů na
nastávající ročník 2016-17. Na závěr bych chtěl
všem šipkařům Karlovarského kraje popřát hezké prožití šipkových prázdnin, s přáním brzkého
setkání v nastávajícím soutěžním ročníku 201617. Během prázdnin si můžete ladit formu každé
úterý od 19.00 hodin na pravidelném turnaji Žíla
Open 2016.
Miloš “Žíla“ Petrželka, prezident DC Žíla Chodov

Tenis
Krajský turnaj v babytenisu

Během května a června odehrálo družstvo TJ
Batesta Chodov krajský turnaj družstev v kategorii babytenisu. Náš tým reprezentují: Tereza Krejčová, Petra Stehnová, Veronika Snopková, David
Forst a Anička Michalíková. Tým si vedl velice
úspěšně, vyhráli jsme v Mariánských Lázních a
v Chebu, na domácí půdě jsme přehráli Sokolov
B i Karlovy Vary. Jen jednou jsme nestačili na tým
Sokolov A. Celkové 2. místo je úspěchem a těšíme se na další ročník turnaje. Děkujeme našemu
týmu za předvedené výkony.

Milan Hajduk, trenér mládeže
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Mládežníci jedou do Švédska

Sportovní gymnastika
Úspěšné zakončení sezóny

Gymnastky našeho oddílu úspěšně zakončily
školní rok 2015/2016. Zúčastnily se několika závodů na okresní, krajské i republikové úrovni.
Marie Hrušková získala na krajských závodech
zlatou medaili v kategorii Dorostenky a postoupila do republikového finále konané v Doubí
u Třeboně.

Posledním závodem v tomto školním roce byla
již tradičně naše chodovská Soutěž ke Dni dětí,
které se zúčastnily nejen všechny gymnastky TJ
Batesta Chodov, ale i oddíly z Karlovarského kraje.
Děkujeme všem našim gymnastkám za úžasný
rok, rodičům za podporu i pevné nervy a v září
na shledanou. Více informací na www.batestachodov.com
Michaela Furiaková a Šárka Bendová

V sobotu 28. května 2016 proběhl v Chodově jubilejní 10. ročník mládežnického fotbalového turnaje Meet The World
pod záštitou společnosti SKF CZ. Vítěz turnaje, TJ Spartak Chodov, se zúčastní švédského Gothia Cupu, největšího
mládežnického turnaje na světě.

Petra Mihoková opět vítězně

Chodovačka Petra Mihoková (na snímku),
hráčka Štvanického 1. ČLTK, zvítězila na pražských přeborech. Přebory Prahy v kategorii mladších žákyň se konaly ve dnech 14. až 17. května.
Péťa potvrdila svoje postavení a obhájila titul na
otevřených kurtech. Stala se tak mistrem Prahy
jak pro halovou, tak i pro letní sezónu. Petrušce
blahopřejeme. 
Edita Hubená

Fotbal
Spartak Chodov

Fotbalový divák má v současné době hody.
Sleduje mistrovství Evropy, kde hraje evropská fotbalová elita. A skutečně je na co se
dívat.
Ale věrný chodovský divák má zájem o hru
a výsledky chodovských fotbalových borců.
Mistrovské soutěže již skončily a tak Vám
můžeme sdělit konečná umístění našich
mužstev v soutěžích a také výsledky posledních utkání.
Výsledky A muži:
22. 5. Chodov - Citice 6:2
Branky: Kočí 3x, Frána 2x, Kopecký Josef
28. 5. Hvězda Cheb - Chodov 1:0
5. 6. Chodov - Toužim 5:0
Branky: Roulich, Rau, Vild, Parth, Bečvář Michal
11. 6. Mariánské Lázně - Chodov 8:0
18. 6. Nové Sedlo - Chodov 1:3
Branky: Kočí 2x, Podolník

A muži skončili v konečném účtování na devátém místě se ziskem 32 bodů a poměrem
branek 63:62.
Výsledky B muži:
29. 5. Staré Sedlo - Chodov 0:4
Branky: Jesipčuk st., Kovařík, Frána, Kopecký Michal
5. 6. OSS Lomnice - Chodov 0:4
Branky Jesipčuk st. 2x, Benda, Kůrka
8. 6. Chodov - Krásno 7:3
Branky: Vilinger 2x, Kopecký Mich. 2x, Kopecký
Jos., Hopf, Kočí
I když B mužům do konce soutěže zbývá odehrát ještě jedno utkání s B muži Královského
Poříčí, tento duel již nebude mít vliv na konečný výsledek okresního přeboru.
Naši B muži se již stali vítězi okresního přeboru. Postupovou pozici do B třídy však naše
mužstvo pustí borcům z Krásna, kteří skončili
na druhém místě.
Výbor oddílu kopané spolu s hráči děkuje všem věrným fanouškům za podporu,
kterou prokazovali po celý soutěžní ročník
2015/2016.
Ing. Alfons Skokan
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dámské a pánské

Kadeřnictví

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ

Po - Pá 8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

V TEPLE DOMOVA

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

Husova 1056, Chodov

tel.: 776 616 029
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

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

Tel.: 774 544 731
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CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
Bezručova 492

zakázková výroba

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

www.truhlarstvikopecky.com

CHODOV

’
IDEAL
mob.: 607 276 954
PO - PÁ 9.00 - 17.30
SO 9.00 - 11.30

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

775 999 200

www.kvpujcky.cz

OPRAVA

Opravy a prodej

praček - myček - el. spotřebičů

automatických praček a myček
+ bazar a výkup
Vám nabízí

Marek Černý
Sportovní 555
357 33 Loket
tel.: 352 684 127
mob.: 603 576 879

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Ko m e n s ké h o u l i ce ( ve d l e o b řa d n í sí n ě )
zahrádka i s dětským koutem ve dvoře

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE
nu
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY ní me
poled od
již
KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
č
ROZVOZ AŽ DO DOMU
79,- K

PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA PROVOZNÍ DOBA
PO - ČT 11.00 - 22.00
R E Z E R VAC E A O B J E D N ÁV KY
PÁTEK 11.00 - 24.00
NA TEL.: 731 887 227
SOBOTA 12.00 - 24.00
MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ NEDĚLE 12.00 - 22.00

mobil: 602 190 602

Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700
Po-ne 8.00-20.00 h
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Mgr. Jana Pflugerová
advokát
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PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ
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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

T ad , v ba OP 90
S R pení plom k K 0 1 4
, to ž +
da tá
Vo mon

de 93 í 73
Ra 22 koln
7 Š

Prodej nových PC
Kamerové systémy

NABÍZÍME K PRONÁJMU

Snížíme Vaše dluhy

Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT
ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.

volejte

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

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

novinka

jsme nositelem
certifikátu

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH:

OTHERM SOKOLOV

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

Kontakt 775 059 248

A PŘ ana ů SV
L k KO ěna kdoměr IVA
A e ým vo Ř

CENA: 75 Kč | m2 | měsíc

Aleš Hoch
Bendlova 572, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229
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KONTAKT: 777 870 067

➔ 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

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
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CHCEME KRAJ:
ohleduplný k životu
příjemný pro život
nabízející šance k životu

NAŠI KANDIDÁTI:

Patrik Pizinger
starosta, Chodov

Mgr. Dalibor Blažek
starosta, Aš

JSME hnutí starostů, starostek,
hasičů, komunálních politiků
a nezávislých odborníků.
NEJSME politická strana, ale
společenství zodpovědných
patriotů Karlovarského
kraje, kteří se vytrvale věnují
regionálním problémům.
NEŽIVÍME stranický aparát.

Miroslav Egert

starosta, dobrovolný
hasič, Bochov

Luboš Pokorný

starosta, dobrovolný
hasič, Krásná

Ing. Pavel Bráborec
pedagog, Mírová

Martin Maleček

STAROSTOVÉ A HAS
SPOLEČNÁ ZODPOV

IČI

ĚDNOST

SPOLEČNĚ DO VOLE

B

starosta, Hroznětín

JUDr. Josef Pavel

hoteliér, Karlovy Vary

Ing. Lenka Straková
starostka, Útvina

KARLOVARSKÝ KRAJ
JAKO DOBŘE FUNGUJÍCÍ MĚSTO
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