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K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři,
vedení města Cho-

dova v uplynulých 
dnech vybíralo jméno 
pro větší z dvou no-
vých kostelních zvo-
nů, které budou 
slavnostně vysvěceny 
a osazeny 12. srpna 

2017 během výroční svatovavřinecké pouti. 
Po předložení různých návrhů byl nakonec 
výběr zúžen na dva světce – svatého Vavřin-
ce a svatou Barboru – kteří mají k Chodovu 
symbolický a historický vztah. Na různých 
úrovních byly tyto návrhy diskutovány se 
zástupci obyvatel Chodova, bylo vytvořeno 
hlasování na facebooku, byli osloveni zá-
stupci kulturních a společenských institucí, 
chodovští rodáci, významné osobnosti a zá-
stupci římskokatolické církve. 

Po důkladném zvážení historických a kul-
turních souvislostí a s přihlédnutím ke zvyk-
lostem při pojmenovávání zvonů bylo roz-
hodnuto, že zvon ponese jméno svatého 
Vavřince.

Svatý Vavřinec je od středověku patro-
nem naší obce. Chodovský kostel je proto 
svatému Vavřinci prokazatelně zasvěcen od 
časů Karla IV. Nejpozději od roku 1677 se 
do Chodova konají na jeho svátek procesí 
a poutě a místní svatovavřinecká pouť byla 
do roku 1945 největší poutní slavností na 
Loketsku.

Chtěl bych velmi poděkovat všem Chodo-
vákům, a nejen jim, za zájem, který o sbírku 
projevili a stále projevují, ať už samotným 
přispěním, nebo právě diskuzí nad výběrem 
jména. I to opět dokazuje, že Chodovákům 
na historii a tradicích jejich města opravdu 
záleží.

Od srpna tohoto roku tedy v chodovské 
kostelní věži budou zvony Jan Vilém (histo-
rický zvon z roku 1658), svatý Florián (zvon 
věnovaný k poctě chodovských hasičů) 
a městský zvon svatý Vavřinec.

 A pokud se naši nástupci rozhodnou 
přidat mezi ně i svatou Barboru, mají stále 
možnost – jedno zvonové místo je v cho-
dovském kostele stále volné.

 Patrik Pizinger, starosta města

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje 

na to, že k dané akci pořídilo 
chodovské TV studio videozá-
znam, popřípadě videoreportáž, 

které jsou ke zhlédnutí na www.kasschodov.cz 
v záložce Archiv TV Chodov.

Chodov má rekordní 
přebytek 55 milionů korun

Chodov se může pochlubit rekordním přebyt-
kem ve výši více než 55 milionů korun. Vysokou 
částku uspořilo město v rozpočtu za rok 2016. Za 
posledních zhruba patnáct let se tak jedná o nej-
lepší výsledek hospodaření.

„Ve veřejných soutěžích se nám neskutečně 
podařilo snížit cenu našich investičních akcí,“ 
uvedla jeden z důvodů příznivých čísel tajemnice 
chodovské radnice Marcela Kubicová.

Významnou roli sehrál také výběr poplatků za 
výherní hrací přístroje, které do městské poklad-
ny zajistily příjem ve výši 22 milionů korun, což 
bylo o deset milionů více, než se předpokládalo.

Do konečného výsledku se také promítly lepší 
daňové příjmy či nerealizované dvě menší inves-
tiční akce ve výši přibližně dvou milionů korun.

Město díky výbornému hospodaření zatím 
nemuselo přikročit k čerpání úvěru na přístavbu 
školy J. A. Komenského. Chodov měl v rozpočtu 
v roce 2016 k dispozici zhruba 229 milionů korun.

Výsledky hospodaření jsou pro zájemce k na-
hlédnutí na úřední desce (i elektronické) a na 
ekonomickém odboru městského úřadu.  (mák)

Tatrovická přehrada bude 
letošní rok bez vody

Lidé si budou muset v letošní letní sezóně 
odpustit koupání v oblíbené přehradě Tatrovi-
ce, která leží nedaleko Chodova. Vodní nádrž se 
totiž po letech ocitne zcela bez vody. Důvodem 
je plánované vypuštění kvůli opravě výpustného 
objektu. „V roce 2015 byla provedena komplet-
ní prohlídka zařízení vodního díla Tatrovice. Z ní 
vyplynulo, že stav hráze je dobrý a nevyžadu-
je žádné zásahy, ale že bude nutné opravit vý-
pustný objekt přehrady,” vysvětlil Pavel Homola, 
ředitel divize Zpracování společnosti Sokolovská 
uhelná. Opětovné napouštění nádrže začne 
zhruba v lednu 2018 a už v květnu by měla být 
hladina vody zpět na obvyklé úrovni.  (mák)
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Pozůstatky si prohlédli také představitelé města.  |Foto: Martin Polák

Chodov nechal otevřít hrobku 
Plankenheimů

Kamennou desku, která chrání vchod do plan-
kenheimské rodinné hrobky v kostele svatého 
Vavřince, nechalo na jeden den odstranit vedení 
města. Do krypty majitelů chodovského panství 
v 17. a 18. století totiž zamířili odborníci, aby zjistili 
stav hrobky a uložených kosterních pozůstatků.

„Cílem je, abychom dokázali identifikovat 
jednotlivá těla a abychom je poskládali zpátky, 
protože dnes jsou kosti rozházené po celé kryp-
tě. Chceme je pietně uložit,“ vysvětlil ojedinělou 
událost starosta Chodova Patrik Pizinger.

„Mou vizí je identifikovat zejména Franze Fla-
mina von Plankenheima a zjistit, jak vypadal jeho 
obličej, neboť jeho podobiznu nemáme,“ pozna-
menal starosta.

Hrobku si postupně prohlédli archeologové, 
primář oddělení soudního lékařství a toxikologie 
a městský historik Miloš Bělohlávek. Podle nich je 
krypta v uspokojivém stavu a výjimečně suchá.

Rodina pánů z Plankenheimu byla majitelem 
chodovského panství v letech 1634 – 1744 a 
Chodovu zanechala nejstarší a nejvýznamnější 

stavební a umělecké památky - zvon Jan Vilém 
(1658), boží muka (1672), mariánský sloup (1675) 
a kostel svatého Vavřince (1733).

Více informací naleznete ve videoreportáži na 
stránkách www.kasschodov.cz.  (mák)

Otevírání hrobky.  |Foto:Martin Polák
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup

Chodov po 
několika letech 
ukončil úzkou 
spolupráci s Agen-
turou pro sociální 
začleňování. Co 
město k tomuto 
kroku vedlo? 

Naše spolupráce 
s Agenturou pro sociální začleňování se po-
malu chýlí ke konci, proto by bylo namístě 
krátce vyhodnotit úspěchy i nezdary tohoto 
snažení. Za obrovský přínos považuji, že se 
podařilo úspěšně zapojit do společné práce 
zástupce neziskových i příspěvkových orga-
nizací, městských společností, odborů MěÚ 
Chodov atd. Dovolte mi všem za jejich té-
měř tříleté snažení poděkovat. Z městských 
projektů se bohužel podařilo prosadit pou-
ze projekt Prevence a sanace dluhů obyva-
tel Chodova ohrožených ztrátou bydlení, 
díky kterému se nám rozšířila činnost dluho-
vé poradny na dva dny v týdnu. Neúspěšně 
skončily připravované projekty na zlepšení 
životní situace v lokalitě Železného dvora 
i projekt vybudování komunitního centra při 
ZŠ Nejdecká. V současné době již běží či se 
připravují žádosti o tzv. šablonovité projek-
ty, které by měly zajistit odborníky a proško-
lení pedagogů v mateřských a základních 
školách. Závěrem bych chtěl poblahopřát 
neziskovým organizacím Rubikon centrum, 
Člověk v tísni a Khamoro k prosazení jejich 
projektů. Spolupráce s výše jmenovanou 
agenturou bude tedy ukončena dle původní 
dohody k 30.6. 2017.  (mák)

Výběrové řízení
Tajemnice MěÚ Chodov vypisuje výběrové 

řízení na post pečovatelky/e v Chodově.
Bližší údaje naleznete na webových strán-

kách města, na úřední desce.
Nástup možný ihned.
 Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu

Buduj ekoměsto 2017
Projekt navazuje na spolupráci s Ekocentrem 

Chodováček. Cílem projektu je zábavnou for-
mou seznámit děti se základními principy chodu 
moderního města a strategií jeho budování. Roz-
víjí průřezová témata environmentální výchovy. 
Žáci 7. ročníků budou docházet do kluboven 
DDM Bludiště, kde budou formou deskových her 
a PC hrát hru Ekopolis. Na začátku budou sezná-
meni s pravidly a principy této hry. Vítězové hry, 
nejlepší starostové svých měst, budou odměněni 
drobnými dárky a cenami.

Akci pořádá spolek při DDM Bludiště Chodov 
a Ekocentrum Chodováček za finanční podpory 
Karlovarského kraje.� DDM�Bludiště

Radnice začala připravovat  
nová místa k parkování

Nová parkovací místa ve Smetanově ulici 
plánuje Chodov. Jejich počet má stoupnout 
poté, co město nechá levou stranu ulice upra-
vit na šikmé stání, a to od družiny směrem 
k tělocvičně.

V místě je dosud možné parkovat pouze 
podélně mezi ostrůvky, radnice však už zadala 
projektantovi požadavky na změnu.

„Pověřili jsme projektanta, aby nově zpraco-

val bezpečný přístup do areálu školy J. A. Ko-
menského a zároveň aby v ulici vznikla nová 
parkovací místa,“ uvedl starosta Chodova Patrik 
Pizinger s tím, že snahou města je, aby děti 
přecházely do budovy co nejblíže k přechodu.

Stávající hlavní přístup do školy, kam často 
zajíždějí motoristé, bude od nového školního 
roku pro automobily uzavřen zákazovou znač-
kou.

Do úpravy ulice se chce město pustit nejdří-
ve v příštím roce. Náklady a konkrétní počet 
nových míst upřesní až projektová dokumen-
tace.

Chodov se parkováním ve městě zabývá 
dlouhodobě a v poledních několika letech ne-
chal postavit desítky parkovacích míst. Ulehčilo 
se tak například motoristům v ulicích U Koupa-
liště, Revoluční a Tovární.  (mák)

Pohled do ulice Smetanova.  |Foto: Martin Polák
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Stručně z Chodova
Příspěvkové organizace Chodova bu-

dou mít na své fasádě jednotné značení. 
Budovy tak dostanou nové tabulky, kde 
bude uveden název, městský znak a dal-
ší potřebné údaje. „ Jde o to, aby bylo na 
první pohled jasné, že se jedná o městskou 
organizaci,“ vysvětlil nový jednotný styl sta-
rosta Chodova Patrik Pizinger. Smaltované 
tabulky o rozměrech 40 x 60 centimetrů 
dostanou především školy, školky, dům dětí 
a další organizace.

Především rostlinky pro akvaristy, ale 
také další doplňky a živé rybičky byly k pro-
deji na Akvatrhu (na snímku), který se konal 
v Chodově v sobotu 18. března.

 Podle pořadatele akce Daniela Grigara se 
jednalo o úspěšnou premiéru, kdy do bu-
dovy chodovského gymnázia dorazila řada 
kupujících.

Ten zároveň poznamenal, že právě pro 
velký zájem se akvarijní trhy budou možná 
opakovat v pravidelných intervalech. (mák)

Školáci ztvární neznámou 
podobu šlechtice

Trochu tajemný nádech má výtvarná soutěž 
pro školáky, kterou vyhlásilo město. Žáci mají 
podle svých představ ztvárnit podobu rytíře 
Franze Flamina (1677–1733), jehož skutečnou 
tvář dnes už patrně nikdo nezná. Obraz z kos-
tela svatého Vavřince, na němž byl zachycen 
společně se svou rodinou, je totiž více než sto 
let nezvěstný.

„V tomto roce si naše město připomíná 340. 
výročí narození chodovského šlechtice Franze 
Flamina z Plankenheimu, zakladatele kostela sva-
tého Vavřince. Proto bychom rádi letošní ročník 
Noci kostelů, která proběhne 9. června 2017, vě-
novali připomenutí jeho osobnosti a jeho příno-
su pro Chodov,“ vysvětlila téma soutěže vedoucí 
odboru kultury a školství Ivana Sarkányová s tím, 
že podoba nejvýznamnějšího příslušníka rodiny 
pánů z Plankenheimu je neznámá.

„Poprosili jsme proto chodovské školáky, aby 
nám u příležitosti „narozenin“ Franze Flamina 
pomohli jeho obraz do kostela vrátit. Podobu 
chodovského šlechtice a způsob jeho ztvárnění 
ponecháme jejich představivosti a nápadům,“ 
doplnila vedoucí.  (mák)

Vzniká komunitní zahrada
V Chodově postupně vzniká nová komunitní 

zahrada. Myšlenku několika místních nadšenců 
podpořilo i vedení města.

„Zahrada bude určena především pro ty, kte-
rým chybí vlastní místo pro pěstování plodin a 
nemají kde trávit svůj volný čas,“ uvedla iniciá-
torka komunitní zahrady v Chodově Tereza Mi-
kolášková.

Novinka bude podle ní sloužit nejen k za-

hradničení. V plánu jsou totiž i různé akce pro 
veřejnost v podobném stylu, jako byla například 
loňská snídaně pod širým nebem v městském 
parku.

„Zahrada by měla pomoci také ke vzdělává-
ní dětí ze škol a školek, kde by si mohly rostliny 
a květiny osahat, popřípadě zkusit vlastnoručně 
vysadit,“ doplnila Tereza Mikolášková s tím, že 
projekt je zatím na samém počátku. „První práce 
začnou na jaře, jakmile to počasí dovolí,“ pozna-
menala.

Vedení města záměr vítá. „Opravdu jsme 
s touto aktivitou velmi spokojeni,“ uvedl starosta 
Chodova Patrik Pizinger s tím, že radní mladým 
pěstitelům vyšli vstříc.

„V parku za poliklinikou jsme dali k dispozici 
pozemek o rozloze 160 metrů čtverečních. Záro-
veň pomůžeme s oplocením a vodou, aby bylo 
čím zalévat,“ doplnil starosta.

Komunitní zahrady vznikají nejčastěji na ne-
využitých plochách, jejich obliba se k nám do-
stala ze zahraničí, především z Francie, Němec-
ka a USA. V Česku je lze najít spíše ve větších 
městech, jako je Praha či Plzeň. V Karlovarském 
kraji by se mělo podle Terezy Mikoláškové jednat 
o jednu z prvních zahrad tohoto typu.  (mák)
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Gymnázium navštívili stážisté 
z různých koutů světa

Až z Malajsie, Indonésie či Brazílie se vypravili stážisté v rámci projektu Edison do chodovského gymnázia, aby 
se seznámili s naší republikou a zdejšími zvyky. Na oplátku místním studentům představili své země. Podrobnější 
informace o pobytu cizinců v Chodově najdete na straně 13.  |Foto: Martin Polák

Kupujte vstupenky z pohodlí 
svého domova

Pohodlnější a rychlejší 
nákup vstupenek mohou 
využívat od začátku břez-
na návštěvníci chodovské-
ho kina. Kulturní a spole-
čenské středisko (KASS) 
tam zavedlo v rámci mo-
dernizace nový poklad-
ní systém a zpřístupnilo 
praktickou aplikaci pro 
chytré telefony.

Lístky a rezervace tak lze snadno zajistit 
přímo z domova pomocí telefonu a zmíně-
né bezplatné aplikace s názvem BudíCheck. 
Ta umožňuje nejen nákup vstupenek a přístup 
k programu, ale také upozornění na den a 
čas, kdy vybraný film v kině promítají.

Platit lze přes službu PayPal nebo kartou. 
„Na telefon následně přijde čárový kód, kte-
rý skenerem ověří pokladní v kině. Vstupenku 
tak máte stále u sebe přímo v mobilu,“ doplnil 
jednatel KASSu Jiří Spěváček.

Obyvatelé kraje se dočkali 
lékárenské pohotovosti

Lidé v  Chodově a celém Karlovarském kraji 
už nebudou muset mít do budoucna obavy, 
že během státních svátků zůstanou kvůli za-
vřeným lékárnám bez potřebných léků. Vede-
ní Karlovarského kraje totiž vyřešilo problém 
s chybějící lékárenskou pohotovostí a pověřilo 
management Karlovarské krajské nemocnice, 
aby zajistil lékárenskou pohotovostní službu 
o svátcích v lékárnách karlovarské a chebské 
nemocnice.

 Obě lékárny by měly zůstat otevřeny už 
o Velikonocích. Lékárny nemocnic budou ote-
vřeny o svátcích od 9 do 21 hodin. 

Během roku se jedná o celkem 7 svátečních 
dní.  (mák)

Návštěvníci biografu mohou také nově vy-
užít nákup vstupenek v chodovském infocen-
tru.

Aplikace BudíCheck je ke stažení také na 
nových webových stránkách KASSu.  (mák)
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Projekt města – dluhová poradna
Vážení čtenáři,
od dnešního vydání naleznete po dobu 

několika měsíců v obsahu Zpravodaje měs-
ta Chodova další pravidelnou rubriku. Ta se 
bude věnovat tématu dluhů a na konkrétních 
příkladech Vám z pohledu odborníků (máme 
pro Vás k dispozici právníky, finanční poradce) 
přinese životní příběhy, rady a doporučení, jak 
se co nejlépe vyhnout tíživým životním situ-
acím. Součástí poradny je i bezplatné vzdě-
lávání v této oblasti. Účastnit se mohou do-
spělí i studenti – obyvatelé Chodova. Projekt 
dluhové poradny je hrazen z peněz Evropské 
unie. 

Řešte své finance dříve, než bude pozdě.

Mgr. Eva Virtelová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Poslední možnost nechat své 
jméno zvěčnit na kostelní zvon

Od loňského srpna probíhá veřejná sbírka, jejímž 
cílem je získat dostatek prostředků na ulití dvou no-
vých zvonů do věže kostela svatého Vavřince. Tyto 
zvony zaplní prázdné místo po svých předchůd-
cích zničených během první světové války. Součástí 
sbírky je i možnost nechat své jméno (nebo jméno 
své rodiny) zvěčnit přímo na plášti nového zvonu, 
pokud dárce přispěje obnosem větším než 5 000 
korun.

Zájemci, kteří chtějí, aby jejich jména nebo jména 
jejich blízkých zvony zdobila další staletí (průměrná 
životnost zvonu je půl tisíciletí), mají ale čas jen do 
15. dubna 2017. Poté bude seznam jmen pro vyob-
razení na plášti zvonu uzavřen. Časové omezení je 
nutné z technických důvodů. Grafická podoba zvo-
nu má totiž vliv na jeho konečný zvuk, a proto je 
třeba ji navrhnout v dostatečném předstihu. Město 
by rádo nechalo nové zvony osadit letos v létě. 

Přispět je možno na speciální sbírkový účet, 
nebo do pokladničky v infocentru. V obou přípa-
dech Vám bude vystaveno potvrzení o daru.

Všichni dárci, kteří do sbírky přispějí alespoň 
1000 korun, pak budou uvedeni na pamětní desce 
v chodovském kostele. Deska bude zhotovena až 
po vysvěcení zvonů, a tato možnost příspěvků je 
tedy i nadále otevřena, neboť sbírka dále běží.

  Miloš�Bělohlávek, městský historik

Pozor na podomní prodejce, 
míří hlavně na seniory

Obyvatelé Chodova, především senioři, čelili 
v minulých týdnech nájezdům podomních pro-
dejců, kteří se snažili s lidmi podepsat údajně vý-
hodné smlouvy. V Chodově je tento typ prodeje 
zakázán.

„Cíleně nabízejí nejrůznější energie a předsta-
vují se jako zaměstnanci ČEZ či EON. Děkujeme 
za jakékoliv upozornění na tyto nekalé praktiky 
a radíme občanům, aby jim neotevírali, nic ne-
podepisovali a přivolali na místo strážníky či po-
licisty. Jedná se o nedovolený podomní prodej,“ 
upozorňuje velitel chodovské městské policie 
Ladislav Staněk.

Podobné problémy nedávno zaznamenali 
obyvatelé Sokolova, Březové či Ostrova.

Lidé by měli být také obezřetní v případě růz-
ných předváděcích akcí. Přestože je v poslední 
době zpřísnil zákon, stále se objevují takzvaní 
šmejdi, kteří jsou schopni připravit návštěvníky 
prezentací o tisíce korun.  (mák)

Město zateplí další školky
Zateplením dalších dvou školních areálů plní 

Chodov slib, že postupně sníží energetickou ná-
ročnost všech svých budov. Na řadu tak v průběhu 
letošního roku přijdou školky Nerudova a Školní.

„Po dokončení prací budou všechny budovy 
mateřských škol ve městě zateplené,“ uvedl sta-
rosta Chodova Patrik Pizinger.

Zateplení obou školek má stát podle prvních 
odhadů zhruba dvacet milionů korun, město má 
však na akci přislíbenou dotaci.

„Naše péče o školy a školky tímto ale nekončí. 
Plánujeme úpravy školních zahrad, podobně jako 
tomu bylo ve školce Zahradní a jako se letos bude 
dít v základní škole v Husově ulici,“ poznamenal 
starosta. Radnice nyní připravuje výběrové řízení 
na dodavatele prací, jeho vítěz by měl zateplení 
provést v letních prázdninových měsících.  (mák)
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Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti 

od 2 let. 
Novinka: Ve školním roce 2017/2018 bude předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáh-

nou věku 5 let nejpozději do 31. 8. 2017, a také pro děti s odkladem školní docházky. Tato změna je 
stanovena novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2017 a vztahuje se na 
občany ČR i na cizince, kteří na území ČR pobývají po dobu delší než 90 dnů, s výjimkou dětí s hlubo-
kým mentálním postižením (informace již byla uvedena v únorovém vydání zpravodaje).

Zákonní zástupci mohou tuto povinnost plnit i formou individuálního vzdělávání dítěte (při splnění 
určitých podmínek, které jsou stanoveny ve školním řádu mateřské školy) a tuto svoji  volbu jsou 
povinni písemně oznámit ředitelce školy (nebo zástupkyním ředitelky) při zápisu, nebo nejpozději do 
31. 5. 2017. Formulář oznámení bude k dispozici na webu školy a také ve dnech zápisu. 

Od září 2017 je také zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí, které se pro školní rok 2017/2018 
vztahuje na děti, které dovrší věk minimálně 4 roky nejpozději k 31. 8. 2017. 

Žádosti o přijetí do MŠ a evidenční listy budou vydávány na pracovištích MŠ ve dnech: 10. 4.–
13. 4.2017, v době od 9. 30 do 11. 30 hodin. Žádost o přijetí bude ke stažení na webových stránkách 
MŠ www.mschodov.estranky.cz.

Termín zápisu:
úterý 2. 5. 2017  8-14 hodin 
středa 3. 5. 2017 8-14 hodin 
K zápisu k docházce do mateřské školy se dostaví zákonní zástupci s dítětem do jednoho ze čtyř 

pracovišť MŠ a přinesou s sebou:
vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ
vyplněný Evidenční list dítěte potvrzený dětským lékařem
průkaz totožnosti zákonného zástupce (cizí státní příslušníci též doklad o povolení k pobytu na 

území ČR)
rodný list dítěte
rozhodnutí o odkladu školní docházky
Kontakty na jednotlivá pracoviště MŠ: 
Zahradní ulice: zástupkyně ředitelky pí Jiřina Dvořáková  tel. 352 352 450
Školní ulice: zástupkyně ředitelky pí Jana Jansová  tel. 352 352 460
U Koupaliště: zástupkyně ředitelky pí Marcela Davídková tel. 352 352 470
Nerudova ulice: ředitelka školy  pí Jana Piklová  tel. 352 352 480
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny pod přidělenými registračními čísly na informačních 

nástěnkách všech pracovišť mateřské školy a na webových stránkách školy nejpozději 31.5.2017.  
Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte - nebude zasíláno, zákonní zástupci si jej vyzvednou v  kan-

celáři mateřské školy osobně ve dnech 30.-31.5.2017, v době 9-11:30 hodin.  
Písemné rozhodnutí o nepřijetí  dítěte bude zasláno doporučeným dopisem,  pokud si jej zá-

konný zástupce nevyzvedne osobně ve dnech 30.-31.5.2017, v době 9-11:30 hodin (po předložení 
průkazu totožnosti). Jana Piklová, ředitelka MŠ Chodov

Děti se opět budou učit, jak efektivně šetřit přírodu
Abychom šetřili životní prostředí, musíme to naše děti naučit. V devátém ročníku této akce opět 

přiblížíme dětem na konkrétních příkladech potřebu ohleduplného využívání přírody. Cílem projektu 
je seznámit děti ze 4. tříd chodovských i okolních základních škol se způsoby třídění, likvidací a uklá-
dání odpadů. Zaměříme se také na znečišťování a čištění vody. Beseda má ukázat, kde a jak končí 
naše konzumní využívání přírody. 

Společně s lektorkou ČSOP Stanislavou Volkovou zamíří školáci do sběrného dvora v Chodově, 
nahlédnou do některých kontejnerů. Zajdou také do čistírny odpadních vod. Poté společně odjedou 
autobusem na skládku odpadů Sater. 

Akci pořádá spolek při DDM Bludiště Chodov za finanční podpory Karlovarského kraje 
� DDM�Bludiště
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v dubnu
Duben představuje nejen pro zahrádkáře 

opravdové jaro, kdy už kvete množství rost-
lin – bledulky, krokusy, sasanky, plicníky, prvo-
senky, ale i první narcisy, tulipány a nádherné 
hyacinty.

Při květu je přihnojujeme komplexním hno-
jivem, při suchu mírně zavlažíme.

Všeobecně začínáme s venkovní výsadbou 
rostlin, které nespálí případný mrazík – letnič-
ky /měsíček, lichořeřišnice, slunečnice, svla-
čec, hrachor, ozdobné máky, černuchy/. Mů-
žeme k nim přidat t i aksamitníky ze semen, 
ale počítáme s tím, že vykvetou později než ty 
předpěstované. Dělíme trsy trvalek, připravu-
jeme do  nádobek tykve a salátové okurky, je 
také čas na sadbu raných brambor. Na záho-
ny již dáváme kedlubny, květák, zelí, kapustu, 
pórek, kukuřici, hrách, fazole.

Velkou pozornost věnujeme předpěsto-
vaným rostlinám – přesazujeme do malých 
květináčků, přihnojujeme, pravidelně zavla-
žujeme, ale v truhlících ještě nedáváme ven, 
případně je venku jenom otužujeme. Vinou 
ranních mrazíků by mohly pomrznout nebo 
utrpět teplotní šok a zahynout, jedná se např. 
o muškáty s pestrými listy, které jsou na teplo 
náročnější než zelenolisté.

Věnujeme se péči o trávník, ze skalky od-
straníme chvojí, seřezáváme růže, mulčuje-
me, zařezáváme peckoviny. Odstraňujeme 
zaschlé části stálezelených dřevin a keřů, říz-
kujeme zerav, cypřišek, jalovce, tisy, tak aby 
nebyly narašené, a konce ošetříme stimuláto-
rem. Koncem měsíce již máme dobře připra-
vený záhon na gladioly, které sázíme do 8-10 
cm hloubky.

Připravíme se na nejčastější a mnohými nej-
méně obdivované práce na zahradě – stálé 
okopávání a pletí, hlavně nezapomeneme 
včas mechanicky vydloubat pampelišku, aby 
se na záhonech i na trávníku nevysemenila. 
Pravdu však mají staří zahrádkáři, kteří říkají, 
že při pohledu na rozkvétající zahradu snad-
no zapomínají i na bolavá záda.

• Duben chladný a deštivý – úroda nás 
navštíví.

• Na svatou Stázičku -  zemáček pod 
motyčku.

• I když kluci v dubnu bez kabátků běží, 
často hospodáři na úrodu sněží. 

� zahrádkáři�Chodov

Kostel už navštívila zvonařka
Posoudit stav zvonice a získat údaje pro ne-

jideálnější podobu dvou nových zvonů pro kostel 
svatého Vavřince přijela minulý měsíc do Cho-
dova Leticie Vránová Dytrychová, majitelka firmy 
Zvonařská dílna Tomášková – Dytrychová. Právě 
tato firma z Brodku u Přerova zvony pro chodov-
ský kostel vyrobí.

V pátek 3. března se pohybovala zvonařka za 
zájmu médií v kostelní věži, kde pracovala s po-
mocí speciálních ladiček. „Je potřeba zaměřit 
přesně akustický obrazec stávajícího zvonu Jan 
Vilém. Ten je z roku 1658, takže je téměř jasné, 
že je vyroben zcela jinak než v dnešní době,“ po-
psala pro laiky netradiční metodu Leticie Vránová 
Dytrychová. Alikvótní tóny podle ní určí přesný 
obrazec, na jehož základě navrhne nové dva 
tóny, které budou harmonicky souznít se stáva-
jícím zvonem.

Roli bude hrát také stav zvonové stolice. Zvon 
při rozhoupání svou hmotnost násobí, a stokilový 
zvon tak „ztěžkne“ až na 300 kilogramů.  (mák)

Prázdninový provoz MŠ
Od 3. 7. 2017 do 25. 8. 2017 bude v provozu 

pouze pracoviště mateřské školy v Zahradní ulici, 
ostatní pracoviště budou v tuto dobu uzavřena a 
provoz všech pracovišť MŠ bude obnoven od 28. 
8. 2017.  Požadavky na docházku dítěte v době 
letních prázdnin předávejte v jednotlivých ma-
teřských školách v Chodově do 15. 5. 2017.

 Jana Piklová, ředitelka MŠ Chodov

Leticie Vránová Dytrychová při práci v kostelní věži. 
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ZŠ J. A. Komenského

Florbal - okrskové kolo
Dne 9. 3. 2017 jsme přijali pozvání na okrskové 

kolo ve florbalu, které pořádala II. ZŠ Chodov.

Do boje se tentokrát vypravil tým složený 
z žáků Martin Kabele z třídy 3.B, Karel Frolík a 
Lukáš Franče z 5. A, Jan Beneš, Aleš Olšan, Ště-
pán Vaculík a Martin Mráz z 5.B, Marek Grasu z 
5. C a v neposlední řadě vynikající brankář Adam 
Zmuda z třídy 4. A. Na chlapce čekaly čtyři dese-
timinutové zápasy s protivníky ze základních škol 
z Chodova, Nového Sedla, Horního Slavkova a 
Lokte. Všechny čtyři souboje kluci s přehledem 
vyhráli a vybojovali si krom diplomu a zlatých 

Letní tábor Žumberk
Nabídka letního tábora, tentokráte v jižních 

Čechách v blízkosti tvrze Žumberk - Nové 
Hrady. Letošním tématem bude cesta do stře-
dověku - po stopách Jana Žižky a dalších hu-
sitských hrdinů.

Na děti čekají celodenní etapové hry, spor-
tovní soutěže a výlety. Ubytování v chatkách 
v krásné jihočeské přírodě

Termín 2.- 21. 7. 2017, cena 3500 Kč jed-
notlivci, 3200 Kč sourozenci.

Přihlášky do 30. 4. 2017 jsou za 3000 Kč, 
záloha - 1300 Kč do 25. 4., doplatek do 20.  6. 
2017. Č. účtu 723465516/0300, VS: jméno 
účastníka.

Více na www.posledni-tabory8.cz.
 Za přípravný tým Milan Konejl, tel: 777 

623 115, mail: milankonejl@seznam.cz.

Vzpomínka
Manželé Jaroslava a Jiří Pěnkavovi by 

oslavili své nedožité 70. narozeniny 30. břez-
na a 24. dubna. Za tichou vzpomínku děkuji. 
 Dcera Jára

Bludiště oslaví jubileum, 
shání staré fotografie

Chodovský Dům dětí a mládeže Bludiště si 
v letošním roce připomene významné jubile-
um, a to padesát let od svého vzniku.

V rámci příprav oslav shání vedení DDM 
staré fotografie vztahující se k činnosti domu.

Tímto žádá obyvatele Chodova o zapůjčení 
snímků. V elektronické podobě je lze zaslat 
na e-mail: martin.voleman@seznam.cz, pří-
padně osobně předat přímo v DDM Bludiště 
v době od 10 do 16 hodin. Děkujeme! (mák)

Vážení pejskaři
Je potěšitelné, že jste odpovědně přistoupili 

k trvalému označení (tetováním nebo čipem - 
dále jen „čipování“) svých čtyřnohých společníků. 
Kontrolou údajů evidovaných Městským úřadem 
Chodov však  bylo zjištěno, že jedna třetina těch-
to psů není dosud zapsána do některého z regis-
trů čipovaných zvířat (které mají celostátní nebo i 
mezinárodní působnost).  Chodovští strážníci MP 
si v Chodově pobíhajícího psa „přečtou“ čtečkou 
čipů a v evidenci MěÚ najdou. Pokud se ale pes 
zatoulá mimo Chodov, je jeho čip zbytečný, po-
kud není zapsán v některém z registrů, kde jsou 
k čipu evidovány i kontakty na majitele psa. Čteč-
kami čipů jsou standardně vybaveny veterinární 
ordinace, útulky, obecní policie.

Jak postupovat? 
1) čipování ( je podmínkou pro přihlášení do 

evidence psů MěÚ Chodov) 
2) zápis do registru – někteří veterinární lékaři 

zapisují sami po zavedení čipu. Pokud registraci 
nemáte, můžete čip svého psa zapsat do registru 
sami na svém počítači. Adresu registru naleznete 
na potvrzení o čipování.  

3) registraci oznámit evidenci psů MěÚ Cho-
dov (kancelář č. 111), kde Vám popřípadě s re-
gistrací on-line pomůžeme (registrace zdarma).

Jelikož je nejen čipování, ale také registrace či-
povaného psa podmínkou pro přiznání slevy ze 
základní sazby poplatku ze psů, vyzýváme Vás, 
kteří jste ještě svou povinnost nesplnili, k nápravě 
nejpozději do konce dubna 2017. 
� Yvetta�Kučová, vedoucí oddělení matriky, 

přestupků a poplatků
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ZŠ Husova ulice

Školička
Již se stala na naší škole tradicí „Školička“ pro 

budoucí prvňáčky. Stejně tak i letos ji otvírá-
me počátkem měsíce dubna - po zápisech do 
1. tříd. Zde si děti hravou formou vyzkouší, co je 
čeká, aby se nebály a do školy se těšily. Pracuje-
me podle Tvořivé školy pod vedením zkušených  
p. učitelek. Školička je bezplatná pro „naše“ bu-
doucí  prvňáčky. Děti dostanou veškerý pracovní 
materiál zdarma.

Kdy? 11. 4. od 15. 30 hodin. Další termíny: 18. 4., 
25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5.,                    
Hledáme

Přijmeme učitele(ku) s kvalifikací dle zákona 
č.563/2004 Sb. pro výuku Čj, Aj, M, F, D, VV na II. 
stupni ZŠ a vyučující(ho) pro I. stupeň ZŠ 

s nástupem od 1. 9. 2017.
Informace podá na tel.352 352 390 ředitel ško-

ly.

Hledáme učitele Aj 
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 

s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku 
Aj převážně na II. stupni ZŠ.  Další informace na 
tel. 352352290 nebo u ředitele školy.

 Mgr.�Milan�Kovářík, ředitel školy
Přírodopisná vycházka

V pondělí 13. března se třída 6. A vydala na tří-
hodinovou procházku městem. Naším cílem byla 
dendrologická stezka a vypracování úkolů v pra-
covních listech. Žáci se rozdělili do skupinek, ve 
kterých se snažili odhalit podle obrázků listů a 
květů krásné stromy v našem městě. Nejtěžším 
úkolem bylo poznávání stromů podle jejich po-

pisků. Někteří méně zdatní čtenáři s texty měli 
problém, protože je nezaujaly natolik jako na-
příklad rozvětvené stromy, na které bylo možné 
vylézt a houpat se na nich jako opičky. Tyto po-
kusy na stromech jsme samozřejmě velmi rychle 
ukončili a pustili se pouze do pozorování stro-
mů a sbírání jejich plodů a listů. Někteří nalezli 
i několik oříšků, které hned po ujištění, že jsou to 
doopravdy oříšky a jsou jedlé, začali ochutnávat.

Procházka to byla zajímavá a doufám, že pro 
většinu i poučná. Na našich stránkách se také 
objeví krátké video našich žáků z této procházky. 
(http://www.zs2chodov.cz/zviratka_kolem_nas.
html). Mgr. Arnoštka Fedorková
Ze života školy 

I v měsíci březnu se škola účastnila několika 
vzdělávacích akcí. Hned v úvodu měsíce naši žáci 
zhlédli koncert na téma „Největší hvězdy pop 
music od roku 1980 – 2000“, kde se seznámili 
s díly mnoha jim doposud neznámých autorů, 
o kterých ani netušili, že patří mezi pop music.

Naši školu dále navštěvuje pan Staněk, který 
ve svých besedách žáky seznamuje s mnoha za-
jímavými informacemi, tentokrát na téma „Pře-
stupky“. 

Žáci devátého ročníku získali mnoho informa-
cí na besedě na téma „Naši letci za 2. světové 
války“. Seznámili se s úspěchy, ale i se smutnými 
osudy mnoha našich statečných letců. 

 Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Školní ulice

medailí i postup do okresního kola. Poděkování 
patří chlapcům i chodovským trenérům.
� Lenka�Kozumplíková

Svět záchranářů 
Ve čtvrtek 9.3.2017 naše třída II.B vyrazila do 

Karlových Varů do Světa záchranářů. Čekala na 
nás skupina lektorů především z řad hasičů, poli-
cistů a záchranářů.

Žáci procházeli budovami v areálu, které měly 
různé zaměření - policie, nemocnice, hasiči, 
„domov“ simulující běžnou domácnost. Všímali 
si, jaká nebezpečí mohou hrozit v různých pro-
středích, procvičili si užívání telefonních linek zá-
chranného systému, prozkoumali vybavení sanit-
ního vozu, zopakovali si znalosti vnitřních orgánů 
lidského těla nebo si na vlastní kůži vyzkoušeli 
být uzavřeni v policejní cele. 

Do autobusu všichni nastupovali plni dojmů 
a nevšedních zážitků. Děkujeme všem, kteří se 
podíleli na organizaci programu Svět rizik.

Děkujeme panu Jílkovi za zajištění autobusové 
dopravy.  Mgr.�Tereza�Jirků 
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ZŠ Nejdecká ulice

Gymnázium & SOŠ Chodov

Třída pro děti s SVP
Od září 2017 opět otevíráme 1. třídu běžné 

základní školy určené dětem bez mentálního 
postižení se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Vzdělávání je zaměřeno na překonávání výuko-
vých problémů spojených především s vývojovou 
poruchou řeči, s vývojovými poruchami chování 
a učení.

Bližší informace na: 
www.specialniskolychodov.cz
osobně: ZŠ Chodov, Nejdecká 254, 357 35 

Chodov
telefonicky: 352 352 490; 731 151 826

Zápis
Stále probíhá zápis dětí s odkladem školní do-

cházky do přípravné třídy ZŠ. Zájemci se mohou 
informovat u vedení školy nebo na www.special-
niskolychodov.cz. 

telefon: 352 352 490; 731 151 826
� Mgr.�Iva�Jurnečková, ředitelka školy

Jak jsme potkali „Malého prince“
V týdnu od 27. 2. do 3. 3. 2017 proběhl v naší 

třídě velmi zdařilý a zábavný projektový týden 
čtenářské gramotnosti „Čteme pro radost“. Celý 
týden jsme prožívali spolu s Malým princem od 
A. de Saint Exupéryho. Každý den jsme měli 
připravené pracovní listy na všechny předměty. 

Projekt Edison
Ve dnech 20. – 24. 2. 2017 k nám do školy za-

vítalo osm stážistů z Egypta, Malajsie, Indonésie, 
Tuniska, Thajska, Gruzie, Brazílie a Kyrgystánu, aby 
nás v rámci globalizace seznámili se svými zeměmi.

První den jsme byli všichni zvědaví, co nás 
čeká. Dle sestaveného rozvrhu stážisté kaž-
dý den vstupovali do našich hodin a krátce nám 
představili kulturu svých zemí a každodenní ži-
vot. Aby upoutali naši pozornost, připravili si pro 
nás spoustu her, hádanek a pohybových aktivit. 
V úterý večer, po nabitém dni, vyrazili stážisté se 
studenty na lední brusle. Někteří stáli na bruslích 
poprvé, jiní už byli zkušenější a zahráli si i lední 
hokej. A protože se tento program stážistům velmi 
líbil, halu navštívili ještě ve čtvrtek.

Středa se nesla v duchu termálních pramenů 
– odpoledne jsme vyjeli na procházku do Karlo-
vých Varů. Poslední zastávkou naší výpravy bylo 

prostranství u Grandhotelu PUPP. I přes nepříz-
nivé počasí jsme si odpoledne užili a postupně 
jsme se se stážisty sblížili. 

Předposlední den byl opravdu akční. Téměř ihned 
po skončení vyučování se konal turnaj v bowlingu 
v hotelu Nautilus. Po dvou hodinách na bowlingu 
někteří absolvovali procházku na Bílou vodu. Měli 
jsme štěstí a viděli krásný západ slunce.

Pátek byl pro nás všechny posledním společ-
ným dnem. Stážisté měli připravený speciální 
program – Global village (globální vesničku). Bě-
hem tohoto dne jsme měli možnost individuálně 
mluvit se stážisty, klást jim otázky a již naposledy 
si s nimi zatancovat. Na závěr pro stážisty uvařila 
třída PEG2 některá typicky česká jídla a během 
oběda si stážisté vyslechli krátkou prezentaci o 
České republice.

Loučení pak bylo plné emocí. Za všechny tak 
můžu říct, že naše škola je velmi vděčná za tuto 
příležitost a doufáme, že i v příštím roce nás čeká 
projekt EDISON.

Za kolektiv GaSOŠ K. Malá a K. Rodová (G8)

Pronájem
Nabízíme k pronájmu místnost v bývalé školní 

družině (vhodná jako zkušebna).
Dále nabízíme k pronájmu školní kuchyň 

(vhodná jako sklad). Nájezdová rampa je k dis-
pozici. V případě zájmu se obraťte na vede-
ní školy (Mgr. Libor Dočkal - tel. 602 459  734, 
352 352 390).

Další informace o životě na naší škole najdete 
na stránkách www.zs3chodov.cz.
Barevný – modrý den

Ve čtvrtek 16. 3. žákovský parlament DONALDI 
zahalil do modrého  hávu celou základní školu. 
Do soutěže o nejmodřejší třídu se zapojili  žáci, 
učitelé i ostatní zaměstnanci školy včetně vedení. 
Modré bylo  nejen oblečení, třídy, ale i výrobky 
žáků. Překvapením při sčítání modrých bodů byl 
cvičný požární poplach. Nejvíce bodů a sladkou 
odměnu získaly třídy  3.A a 8.A. Všichni jsme si to 
užili a těšíme se na další barevný den.

 Mgr. Lenka Hrušková
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO
Únor byl z pohledu zásahové činnosti opět 

náročný, jednotka celkem absolvovala 15 událos-
tí. Z toho dva požáry týkající se výškových obyt-
ných domů v ulici Poděbradova (zahoření po-
travin v č. p. 702 a požár elektrických jističů v č. 
p. 704). Naštěstí se oba požáry podařilo rychle 
lokalizovat a zlikvidovat, bez zranění a větších 
škod. Hlášený požár osobního vozidla na par-
kovišti v Husově ulici byl nakonec překlasifikován 
na technickou pomoc. Ostatní zásahy byly tech-
nického charakteru. Šlo o dvě dopravní nehody, 
jedna nehoda se týkala osobního vozidla, které 
narazilo do spadlého stromu u Tatrovic, událost 
se obešla bez zranění. Další nehoda osobního 
vozidla na silnici u Dolních Niv bohužel měla tra-
gické následky. Řidič vozidla vyjel z dosud nezjiš-

těných příčin mimo komunikaci a náraz nepřežil. 
Zasahovaly zde všechny složky IZS. 

Další dva technické zásahy byly způsobeny po-
časím, byly odstraněny ledové převisy na objek-
tech školy v ulici Dukelských hrdinů a na objektu 
infocentra. Další zásah vyvolaný silným větrem 
byl ve třech případech, při kterých jednotka likvi-
dovala popadané stromy v Mírové a v Nádražní 
ulici, také byla celou noc v plné pohotovosti na 
zbrojnici. Také byla odčerpána ze zatopené ko-
munikace a mostu voda ve Vintířově.  Byl likvido-
ván únik ropného produktu z osobního vozidla 
v ulici 9. května. Jednotka také pomohla s trans-
portem zraněné osoby do sanity (v Říjnové ulici), 
osoba byla v přímém ohrožení života. V jednom 
případě byla zachráněna osoba, která byla pře-
dána lékařům při nouzovém otevření bytu v uli-
ci ČSM. Z důvodu těchto zásahů absolvovala 
jednotka školení vstupy do uzavřených prostor 
Rescop Systém. Další informace je možné nalézt 
na webu www.sdhchodov.cz .
Informace SDH

Tradiční akce, kde nechyběli hasiči se svojí 
ERENOU, byla výpomoc při organizaci tradiční-
ho masopustu.

 Taktéž probíhala preventivně výchovná činnost 
ve spolupráci s velitelem MP Chodov Ladislavem 
Staňkem pro žáky chodovských škol, v únoru nás 
navštívili žáci druhého stupně ze ZŠ ve Školní uli-
ci. Letošní plesovou sezónu v Chodově obohatil 
tradiční hasičský ples. K veselé a skvělé náladě 
přispěla velmi významným podílem nejdecká 
kapela Ještěřice. Programem provázela příjemná 
Romana Poláková.

 Během společenského večera proběhly také 
ukázky latinskoamerických tanců v podání Jana 
Onaka a Markéty Müllerové z Prahy. V průběhu 
plesu nechyběla ani bohatá tombola, za kterou 
děkujeme všem sponzorům a podporovatelům 
chodovských hasičů. Dle ohlasů návštěvníků se 
ples vydařil a všichni si jej užili. Za náročnou or-
ganizaci plesu je potřeba poděkovat organizáto-
rům, zvláštní poděkování patří všem sponzorům 
a podporovatelům. 

Děkujeme našim sponzorům: Teleskopické sto-
žáry s.r.o., město Chodov, Hnutí nezávislých za 
harmonický rozvoj obcí a měst, Bohemia Metal 
Produkt s.r.o., RM Security, Rescop Systém, SKF 
Lubrication Systems CZ s.r.o., Carsfolie Chodov, 
VaK Karlovy Vary, MBN – J. Slouková, Herbalife 
Kundrátová, Kovo Dvořák, J & G Touristik, Alva 
Computer, Sedlecký kaolin a.s., Chotes s.r.o., Stav 
Elektro, KV LAK Milan Michalík, Pekárna Kraslice, 

Dozvěděli jsme se něco o pouštích, planetách 
sluneční soustavy, baobabech, o hvězdách a čet-
li, psali i počítali v duchu Malého prince. Naučili 
jsme se tvořit origami lišku, hledali v encyklope-
diích, namalovali krásné obrázky a zahráli pexe-
so s obrázky z naší knihy. Navštívili jsme také 
knihovnu, kde na nás čekala paní Čalounová 
s poctivě připravenou hodinou věnovanou naší 
knize a také s encyklopediemi o vesmíru.

V tomto týdnu jsme se setkali nejen s pilotem 
a Malým princem, ale i s králem, domýšlivcem, 
„pijanem“, „byznysmenem“, lampářem, zeměpis-
cem, s liškou a hadem. Pochopili jsme jedineč-
nost květiny a podstatu přátelství. Málem jsme 
uvěřili, že ten malý človíček existuje, tak moc se 
nám tento týden líbil. Všichni se těšíme, až se 
s ním potkáme znovu, třeba jako dospělí.

Bc.�Gabriela�Rybníčková,�DiS,�tř. učitelka 
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 Městská policie Chodov

Perličky z činnosti MP Chodov
K nečekanému překvapení dospěl ranní tís-

ňový telefonát občana z ulice U Koupaliště, kdy 
tento oznámil, že z kontejneru před panelo-
vým domem se ozývají chroptivé zvuky člověka. 
Oznamovatel chtěl nad ránem vynést odpadky, 
ale těch zvuků se tak zalekl, že kontejner neo-
tevíral a běžel domů pro telefon. Do minuty 
byla na místě hlídka strážníků s připraveným 
defibrilátorem k poskytnutí první pomoci, ne-
boť v kontejnerech přespávají často bezdomovci 
a byl předpoklad, že se jednomu z nich udělalo 
špatně. Po otevření kontejneru však následovala 
scéna jak z grotesky, neboť z popelnice vyskáka-
la dvojice muže a ženy, která se zde oddávala 
sexuálním hrátkám. Králíci z klobouku se legiti-
movali a poté odhopkali s uzardělými tvářemi do 
svého soukromí.

Do boje o záchranu života 60letého chodce  
sraženého kamionem přijíždějícím od Vřesové ke 
kruhové křižovatce pod Penny Marketem se za-
pojila přivolaná hlídka strážníků a policie ČR. Na 
místě byla zjištěna devastující poranění a hlídky 
společnými silami bojovaly o obnovu základních 
životních funkcí. Na místo se okamžitě dostavil 
i velitel MP a JSDH Chodov, kteří se k záchran-
ným pokusům připojili, a oživovací tým doplnil 
i příjezd rychlé záchranné služby. Přes všechnu 
snahu však zranění byla nakonec tak rozsáhlá, že 
se ukázala jako neslučitelná se životem.

V tragédii mohla vyústit nepozornost otce 
asi 3letého dítěte, který přijel v osobním vozidle 
nakoupit do Tesca a dítě vezl na zadním sedadle. 
Po nákupu, kdy jej jeho dítě doprovázelo, ob-
držel u vozidla telefonát, ze kterého byl rozči-
lený a tak během hovoru zlobně vhodil obsah 
nákupu do vozidla, telefon do kapsy, nastoupil 
a z parkoviště odjížděl. Vůbec si při tom rozčile-
ní neuvědomil, že své dítě zapomněl u vozidla, 
a to v domnění, že jde o nějakou hru, poslušně 
běželo za pomalu jedoucím vozidlem a doufalo, 
že tatínek za chvíli zastaví a bude legrace. Tento 
zoufalec však po vyjetí z parkoviště šlápl na plyn 
a odjel po silnici pryč. Dítě běželo chvíli po silnici, 
kde ho duchapřítomně zachytil jeden z chodců. 
V tu chvíli si již tatínek roku uvědomil, že mu chy-
bí dítě, a rychle se pro něj vrátil.
Blokové čištění

Od 1. dubna probíhá v regionu města blokové 
čištění. Věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu 
značení a vyznačené době platnosti v jednotli-
vých ulicích. Vyhnete se tak případným nákla-
dům za odtah vozidla. Harmonogram čištění na-
leznete na webových stránkách města a v tomto 
vydání zpravodaje. V roce 2016 to bylo za celé 
blokové čištění 127 vozidel!
Upozornění nejen pro cyklisty

Máme tu jaro a s ním svůj volný čas mnoho 
dětí tráví na ulicích, kolem svého bydliště a město 
se plní cyklisty, bruslaři na kolečkách a s pojízd-
nými prkýnky. Všechny tyto sportovní vynálezy 
jsou zcela jistě přínosem pro uvolněnou zábavu, 
ale neměli bychom zapomínat, že mohou být 
i zdrojem nebezpečí. Buďte tolerantní k chod-
cům a chraňte svoje zdraví nejrůznějšími bez-
pečnostními doplňky, jako jsou například cyklis-
tická přilba nebo chrániče. Přejeme Vám mnoho 
krásných zážitků při Vašem sportovním vyžití a 
nezapomeňte na pravidlo bezpečného návratu.

 Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

Villa studio, Výstroj a výzbroj Počerny, Bohemia 
Porcelán, MUDr. Maxová, Royal Bar Rybka, T. B. 
G.  Karlovy Vary, TAXI Suchan, Dobroty a dárky 
Suková, Prince Porcelain, Restaurace U Ederů, 

Zverex – TIPO, Požární prevence Mychajliv, Zá-
mečnictví Mazur, Studio Zdraví Pátková, Kadeř-
nictví Marcela Vimrová, EliteGym Fitness, Porce-
lán Těžký, Květinka Marková, Salon Relax Chodov, 
Pivovar Permon, Zdravý obchod Slunečnice, 
Květinka Šanderová, Restaurace Sparta, Pizzeria 
Andoliny, Mishel kosmetika Vintířov, Úklid Lare-
sová, Gardena Peřina, KASS-Chodov, Hammer 
Holding, Tabák SIX, Foto Kovařík, Akvaristika Ide-
ál, Lymfatické masáže Božena Špičková, Proxima 
Gastro, Pivovar Chodovar, Restaurace U Fouska.
Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Tragická dopravní nehoda osobního vozidla, komunika-
ce u Dolních Niv, 19. února 2017. |Foto: SDH Chodov
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V minulém čísle Zpravodaje města Chodo-
va jsme dějiny chodovského kostela svatého 
Vavřince opustili v roce 1733, kdy zemřel jeho 
zakladatel Franz Flamin z Plankenheimu a v ro-
zestavěném kostele byla poprvé sloužena mše.

Současně s tím se také začal bourat starý kostel, 
ze kterého byla do nového přenesena část vybave-
ní, včetně hlavního oltáře, zvonů (do kostelní věže 
byl přenesen i zvon Jan Vilém z roku 1658), varhan 
a některých soch. Materiál ze starého kostela byl 
využit při stavbě kostelní věže, kde proto nyní mů-
žeme najít renesanční epitaf malého Bernharda 
Unruhera z roku 1573, který je nejstarší chodovskou 
památkou ze všech. Je o 85 let starší než zvon Jan 
Vilém a o 160 let starší než budova kostela.

Tato kamenná deska o rozměrech 113 x 52 cm 
nese na přední straně (s jednoduchým plastickým 
vroubkovaným rámem) čtrnáctiřádkový vysekaný 
německý věnovací nápis se zrcadlovým písmem: 
„DREY VND SIEBEN / ZICK IAR DAMALS / MAN 
ZELT IST / ALS DIESER JVNGER / BERNHARDT 
VNRV / HER SCHIED VON / DIESER WELT / IN 
DER ZWO VND / VIRZIGISTEN / WOCHEN SEIN 
/ ALTER BESCHLOS / GOTT TROSTE / IHN AN AB-
RAHAMS / SCHOSZ“.  V češtině to znamená: „Byl 
počítán rok sedmdesátý třetí, když tento mladičký 
Bernhardt Unruher opustil tento svět ve čtyřicátém 
druhém týdnu svého věku. Bože, utěš jej na Abra-

hamově klíně.“
Kamenný náhrobní kámen byl nalezen při kopá-

ní základů pro dnešní kostel v roce 1725 a tehdejší 
farář rozhodl o jeho zabudování do stěny v novém 
kostele. Unruherové, někdy si také říkali Unruhero-
vé z Chodova, byli majiteli Horního Chodova od 
roku 1525 a drželi jej až do roku 1621, kdy se ho 
museli vzdát kvůli svému protestantskému vyznání 
v důsledku bitvy na Bílé hoře.

Konec všem nadějím na rychlé dokončení kos-
telní stavby pak učinil rok 1736, kdy se farář Michael 
Hönig ujímá úřadu vikáře v Hroznětíně, a musí pro-
to Chodov opustit. Opouští tak i kostel, který doslo-
va vydupal ze země a jehož stavbu dlouhá léta řídil.

Kostel měl podle původních velkolepých plá-
nů vypadat ve své západní části zcela jinak. Svatý 
Vavřinec v Chodově byl doložitelně od konce tři-
cetileté války významným poutním místem a tomu 
také odpovídal charakter nové stavby. Plánovaný 
kostel měl být dvouvěžový a měl mít vstup na zá-
padní straně (pod dnešní věží) s dlouhým poutním 
schodištěm k úpatí kopce v místech dnešní Roose-
veltovy ulice.

Nestalo se tak. Nástupci faráře Höniga, jak praví 
kronika, „…věnovali více energie svému nerušené-
mu a klidnému životu než věcem církevním a stejně 
tak nový patron kostela, město Loket, nejevilo žád-
ný zájem na pokračování a dokončení stavby. Tak 

V pozadí je hlavní oltář z let 1835 - 1837 od Maura Fuchse z Tirschenreuthu. |Foto k článku: M. Polák a V. Podracký

Dějiny kostela svatého Vavřince
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se stalo, že kostel zůstal jen z poloviny dokončen 
dlouhých sto let.“

Kostelní stavba se nad Chodovem tyčí jen v tor-
zu – dokončená polovina je od zbytku oddělena 
dřevěnou stěnou – stropy jsou zatím jen provizorní. 
Během působení faráře Helferta (1762–1795) byla 
tato stěna sejmuta a byl dobudován kůr a boční 
oltáře. V roce 1803 byla dokončena nová kazatelna 
(ta stávající) po levé (evangelní) straně hlavní lodě 
směrem k oltáři.

Ke změně došlo až v roce 1827, kdy se úřadu 
chodovského faráře ujímá Georg Schön, který si po 
nástupu do úřadu do farní kroniky zapsal mnoho 
zajímavého k dějinám kostela.

Nechme tedy teď prostor jeho zajímavému vy-
právění: „K místnímu kostelu - jelikož se již drah-
ně let o chodovském chrámu Páně nenapsala ani 
řádka a protože se přesto toho kolem našeho kos-
tela hodně událo, rozhodl jsem se já, farář Georg 
Schön, obejíti staré farníky a zapsati pravdivě zprá-
vy, tak jak byly vyloženy, jež vám zde teď předklá-
dám: Byl kdysi takový zvyk, že když farníci viděli blí-
žící se bouři, běžel některý z nich do věže kostela a 
začal zvonit na zvony, věře, že zvonění zvonů bouři 
zažene a utiší. Zkušenost však byla právě opačná. 
Právě tehdy, když se na zvony počalo zvonit, nej-
častěji blesk do věže udeřil, a nejenže zasáhl zvoní-
ka, ale často i věž podpálil.

Před 66 lety, v roce 1766, dne 16. dubna, udeřil 
blesk do kostela právě během zvonění, zapálil věž 
a přizabil zvoníka. Teprve potom bylo toto pově-
rečné zvonění zakázáno a slyšte – od té doby do 
věže našeho kostela blesk již nikdy neudeřil.“

I když se patron kostela (město Loket) zdráhal 
přispět na dokončení stavby, podařilo se dát do-
hromady ve farnosti dostatek prostředků a v roce 

1837 byl kostel konečně dokončen i zvenku, byla 
dokončena fasáda a byla nově šindelem pokryta 
střecha. V tomto roce se Chodovu dostává velké 
pocty, neboť večer 29. září přijíždí na chodovskou 
faru pražský arcibiskup Ondřej Alois Ankwicz ze 
Skarbek-Poslawice, který zde stráví noc a ráno 
v kostele slouží mši svatou.  Dokončuje se také 
vnitřní vybavení kostela – v letech 1835 – 1837 je 
zřízen současný hlavní oltář.

Přáním mnoha farníků bylo odstranění dřevěné-
ho stropu a dokončení klenutého stropu v hlavní 
lodi kostela. Po dlouholetých snahách a různých 
šetřeních byl 7. prosince 1841 udělen souhlas k uza-
vření stropu lodi pomocí cihlové klenby. Samotné 
práce začaly až v roce 1845 pod vedením loket-
ských mistrů stavitelů Franze Schidla a Franze Ge-
linka. Během těchto prací byla vybudována i klenba 
nad chorem a u hlavního vchodu byla vystavěna 
terasa s kamennými schody a železným zábradlím.

Teprve v 1846 můžeme kostel v Chodově pova-
žovat za úplně dokončený. Slavnostní otevření se 
konalo 8. listopadu 1846. První velká oprava kos-
tela přišla již v roce 1865, jejím zadavatelem byla 
radnice v Lokti a práce prováděl opět mistr Schidlo. 
Důvodem byly praskliny ve zdech, a to zejména 
v presbyteriu a v hrobce, na které upozornil farář 
Fischer. Tyto praskliny byly způsobeny nestabilním 
podložím kostela a se statickými problémy se cho-
dovský kostel od té doby potýká pořád. Většina 
z nich byla způsobena těžbou a stavebními zásahy 
v jeho nejbližším okolí.
� Miloš�Bělohlávek, městský historik

Náhrobní kámen Bernarda Unruhera z roku 1573.

Freska „Korunování Panny Marie“ z roku 1733 v kupoli 
presbytáře kostela.
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

7. 4. (pá) 19.30 h, 8.-9. 4. (so-ne) 9. 4. 17 h
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU /123/
Premiéra�/�Dobrodružné�sci-fi�/�USA
Pět poněkud vzdorných teenagerů se nevysvětlitelnou náhodou či řízením osudu sešlo, aby se z nich 
stala nová generace v řadách bojovníků známých jako Strážci vesmíru.
Přístupné,�česky�mluveno.�Vstupné�115�Kč

13.-14. 4. (čt-pá) 19.30 h
RYCHLE A ZBĚSILE 8 /136/
Premiéra�/�Akční�krimithriller�/�USA
Velmi nečekané věci se budou odehrávat v osmém díle série Rychle a zběsile. Proti „rodině“ bude 
stát nejen velmi schopná a nebezpečná hackerka, ale zcela překvapivě také jeden z jejích členů. 
Přístupné�od�12�let,�titulky.�Vstupné�130�Kč

21.-22. 4. (pá-so) 17 h, 22.-23.4. (so-ne) 15 h ve 2D
MIMI ŠÉF 3D /97/
Premiéra�/�Animovaná�rodinná�komedie�/�USA
Zveme vás na setkání s velmi neobyčejným děckem, které nosí oblek a kravatu, mluví hlubokým 
hlasem a nemístně žertuje.
Přístupné,�česky�mluveno.�Vstupné�150�Kč

27.-28. 4. (čt-pá) a 30. 4. (ne) 19.30 h
Přístupné. Vstupné 125 Kč

13.-14. 4. (čt-pá) 17 h, 15. 4. (so) 19.30 h, 
29. 4. (so) 19.30 h, 30. 4. (ne) 17 h  

Přístupné. Vstupné 125 Kč

18 Informační servis



1.-2. 4. (so-ne) 15 h
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE /88/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně se 
svými nejlepšími kamarády na vzrušující a napínavou pouť 
Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

1. 4. (so) 17 h
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D /88/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

1.-2. 4. (so-ne) 19.30 h
VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA /108/
Premiéra / Fantasy / USA, Španělsko
Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční můry. V 
noci, vždycky chvíli po půlnoci, ho totiž navštěvuje netvor 
– obrovitánský chodící a mluvící starý strom, který roste na 
kopci za domem. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

2. 4. (ne) 17 h
KRÁSKA A ZVÍŘE 3D /130/
Rodinné fantasy / USA
Hrají: Emma Watson coby Kráska a Dan Stevens jako Zvíře.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

3. 4. (po) 19.30 h
KRUHY /102/
Horor / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

4. 4. (út) 10.00 h - dopolední kino
OSTRAVAK OSTRAVSKI /90/
Komedie ČR, vstupné 50 Kč

4.-5. 4. (út-st) 19.30 h
LOGAN: WOLVERINE /131/
Akční fantasy / USA
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací a opět zachraňuje lidstvo. 
Přístupný od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 6. 4. v 19 h
KŠANDA - divadelní komedie 

7. 4. (pá) 17 h
LEGO® BATMAN FILM /104/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

7. 4. (pá) 19.30 h, 8.-9. 4. (so-ne) 9. 4. 17 h
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU /123/
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Pět poněkud vzdorných teenagerů se nevysvětlitelnou ná-
hodou či řízením osudu sešlo, aby se z nich stala nová ge-
nerace v řadách bojovníků známých jako Strážci vesmíru. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

8. 4. (so) 15 h
PES RO(C)KU /80/
Animovaná komedie / USA, Čína
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

Kino Malá scéna Chodov 8. 4. (so) 19.30 h
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY /117/
Erotický thriller / USA
Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí jako Christian 
Grey a Anastasia Steeleová v Padesáti odstínech temnoty, 
druhé kapitole milostného příběhu, který vychází z celo-
světového knižního fenoménu. Začínat bude přesně tam, 
kde skončil jeho předchůdce… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč 

9. 4. (ne) 15 h
BALERINA /89/
Animovaný rodinný / Francie
Zábavný i napínavý přiběh z Paříže roku 1879 pro celou 
rodinu. Dívka zažívá velké dobrodružství na cestě za svým 
snem stát se balerínou v Grand Opera house. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

9. 4. (ne) 19.30 h
GHOST IN THE SHELL 3D /106/
Akční sci-fi thriller / USA
Kyberpunková legenda, která se poprvé objevila v roce 
1989 jako manga z dílny Masamune Shirowa. Na ni roku 
1995 navázala první filmová anime verze a nyní je tady v 
podobě hraného trikového snímku, kdy hlavní hrdince pro-
půjčila tvář Scarlett Johansson. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč

10. 4. (po) 19.30 h
KONG: OSTROV LEBEK 3D /118/
Akční dobrodružný / USA
Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobáda-
ného, stejně krásného jako zrádného ostrova kdesi v Paci-
fiku, aniž by měli sebemenší tušení, že vstupují na území 
mytického Konga. 
Přístupné od 12 let, titulky. vstupné 130 Kč

úterý 11. 4. a středa 12. 4. v 19:30 h
SKRYTÉ ZLO /96/
Hororový thriller / USA
Když tři kamarádi z vysoké školy narazí na hrůzný původ 
skrytého zla, zjistí, že existuje jediný způsob, jak se vyhnout 
této kletbě: nemyslet na ni, nevyslovovat ji.  
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

13.-14. 4. (čt-pá) 17 h, 15. 4. (so) 19.30 h
ŠPUNTI NA VODĚ /83/
Premiéra / Komedie / ČR
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čer-
mák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratra-
nec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. 
Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na ká-
noích po řece jen ve třech, tak jako za starých časů. Jenže 
od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba 
to, že Igor a David jsou ženatí a mají děti. 
Přístupné. Vstupné 125 Kč

13.-14. 4. (čt-pá) 19.30 h
RYCHLE A ZBĚSILE 8 /136/
Premiéra / Akční krimithriller / USA
Velmi nečekané věci se budou odehrávat v osmém díle 
série Rychle a zběsile. Proti „rodině“ bude stát nejen velmi 
schopná a nebezpečná hackerka, ale zcela překvapivě také 
jeden z jejích členů. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč
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15. 4. (so) 15 h
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE /88/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

16. 4. (ne) 15 h
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D /88/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

15. 4. (so) 17 h
KRÁSKA A ZVÍŘE /130/
Rodinné fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

16. 4. (ne) 17 h
RANDE NASLEPO /111/
Romantická komedie / Německo
Saliya se nevzdal a začal se školit v pětihvězdičkovém hote-
lu. Jen nikomu nepřiznal, že tak trochu vůbec nevidí.  
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

16. 4. (ne) 19.30 h
MUZZIKANTI /109/
Romantický, hudební / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

17. 4. (po) 19.30 h
RYCHLE A ZBĚSILE 8 /136/
Premiéra / Akční krimithriller / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

18. 4. (út) 19.30 h
BÁBA Z LEDU /106/
Komedie / ČR
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdo-
vělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stere-
otypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích 
synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, 
Tatiana Vilhelmová) a vnoučat… 
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

19. 4. (st) 19.30 h, 20. 4. (čt) 17 h
MASARYK /106/
Historické, životopisné / ČR, SK
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V 
jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce 
s povinností a morálkou úředníka, diplomata. 
Přístupné. Vstupné 115 Kč

20.-21. 4. (čt-pá) 19.30 h
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
Premiéra / Krimi komedie / USA
V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým blízkým se 
trojice kamarádů odhodlá riskovat všechno a přepadnout 
banku, která je připravila o jejich peníze. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

21.-22. 4. (pá-so) 17 h, 22.-23.4. (so-ne) 15 h ve 2D
MIMI ŠÉF 3D /97/
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA
Zveme vás na setkání s velmi neobyčejným děckem, které 
nosí oblek a kravatu, mluví hlubokým hlasem a nemístně 
žertuje. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

22.-23. 4. (so-ne) 19.30 h
ZTRACENÉ MĚSTO Z /141/
Premiéra / Akční, dobrodružný / USA
Příběh inspirovaný osudem legendárního britského bada-
tele Percyho Fawcetta. Ten v roce 1925 beze stopy zmizel v 
amazonské džungli při pátrání po bájné ztracené civilizaci. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

23. 4. (ne) 17 h
BÁBA Z LEDU /106/
Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

24. 4. (po) 19.30 h
GHOST IN THE SHELL 3D /106/
Akční sci-fi thriller / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč

25.-26. 4. (út-st) 19.30 h
ŽIVOT /104/
Sci-fi thriller / USA
Jak členové posádky pokračují ve svém výzkumu, mají jimi 
uplatňované metody nezamýšlené následky a forma živo-
ta, kterou zkoumají, se ukazuje být mnohem inteligentnější, 
než kdokoliv očekával. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

27. 4. (čt) 17 h
KRÁSKA A ZVÍŘE 3D /130/
Rodinné fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

27.-28. 4. (čt-pá) a 30. 4. (ne) 19.30 h
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Premiéra / Drama / ČR
První film unikátní trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka 
a scenáristy Petra Jarchovského, jejíž děj předchází oblíbeným 
Pelíškům. V hlavních rolích se představí celá plejáda českých 
herců – Aňa Geislerová, Ondřej Sokol, Jiří Macháček a další.
Přístupné. Vstupné 125 Kč

28. 4. (pá) 17 h
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU
Premiéra / dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

29. 4. (so) 15 h
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE /88/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120  Kč

29. 4. (so) 17 h
KRÁSKA A ZVÍŘE /130/
Rodinné fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

29. 4. (so) 19.30 h, 30. 4. (ne) 17 h
ŠPUNTI NA VODĚ /83/
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 125 Kč

30. 4. (ne) 15 h
MIMI ŠÉF /97/
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
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6. 4. (čt) 19 h
Divadelní představení Kšanda
Autor Jaroslav Sypal. Vstupné 290 Kč.
kino Malá scéna

20. 4. (čt) 14 h
Jarní setkání důchodců SU a. s.
společenský sál

30. 4. (ne) 10 h
Pálení čarodějnic
prostranství a park u KASSu

TV Studio Chodov

4. 4. (út) až 7. 4. (pá) od 10.00 a 18.00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

11. 4. (út) až 14. 4. (pá) od 10.00 a 18.00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za 1. polovinu dubna (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ČARODĚJNÁ POHÁDKA
Záznam z divadelního vystoupení pro děti (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

18. 4. (út) až 21. 4. (pá) od 10.00 a 18.00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
NA TÝ LOUCE ZELENÝ – I. ČÁST
Záznam z divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

25. 4. (út) až 28. 4. (pá) od 10.00 a 18.00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za 2. polovinu dubna (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
NA TÝ LOUCE ZELENÝ – II. ČÁST 
Záznam z divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD

KASS Chodov

ZUŠ Chodov
4. 4. (út) 17 h
Absolventi VO 2017 - výstava
Městská galerie v DDM Bludiště

5. 4. (st) 16.30 h
Třídní přehrávka (kl. kytara) p. uč. E. Bartůška
koncertní sál

11. 4. (út) 17 h
Třídní přehrávka (klávesy, zpěv) p. uč. Smetanové
koncertní sál

12. 4. (st) 16.30 h
Třídní přehrávka (el. kytara) p. uč. E. Bartůška
koncertní sál

19. 4. (st) 16.30 h
Třídní přehrávka (housle, KH) p. uč. J. Kub-
richta a (housle, violoncello) p. uč. J. Severové
koncertní sál

4. 4. (út) 18.00 h
PODVEČER SE STAROSTOU
Přímý přenos diskuzního pořadu. Dotazy lze volat na telefony: 
352 352 426/422, nebo psát na produkce@kasschodov.cz

20. 4. (čt) 9-18 h
Krajské kolo soutěže výtvarných oborů ZUŠ
II. ZŠ Chodov

26. 4. (st) 17 h
Třídní přehrávka (dech. a bicí nástroje) p. uč. 
P. Samce
koncertní sál
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Nová indiánská výprava Lhenice 2017
DDM Bludiště pořádá letní tábor pod vedením p. Libušky 
Heroldové. Těšíme se na zvídavé děti, které si s námi budou 
v létě hrát. Přihlášky si včas vyzvedněte v kanceláři DDM.
Kdy: od neděle 2. 7. do pátku 14. 7. 2017, kde: Lhenice u 
Prachatic, penzion Ingrid, věk dětí: 6–10 let, cena: 5.500 Kč. 
V ceně je doprava, ubytování, strava 5x denně, pitný režim, 
pedagogický doprovod, výlety, odměny do soutěží. Náplň 
tábora: výpravy, soutěže, hry v přírodě, diskotéky, karneval, 
výlet na zámek Kratochvíle, ZOO Hluboká. 
Tel.: 352 352 280/281; 602 944 989. 
Foto z minulých let na www.ddmchodov.cz.

3.-6. 4. (po-čt)
Aprílová škola
Keramika a šikovky v aprílové škole. Děti, které kroužek na-
vštěvují, si v tyto dny mohou vzít s sebou na hodinu někoho 
dospělého z rodiny a předvést mu, jaké to je, být žákem ve 
škole. Budou radit, pomáhat, kárat, ale hlavně se dobře bavit 
se svými nejbližšími. Ti si zase odnesou svůj výtvor a hlavně 
dobrý pocit ze společně prožitého odpoledne.

18.-19. 4. (út-st)
Dopravní soutěž
Základní kolo dopravní soutěže ve dvou kategoriích.
1. část soutěže (teorie – testy, zdravotní výchova) se bude 
konat 18. 4. v DDM Bludiště Chodov.
2. část soutěže (praktické jízdy – překážková dráha) se 
bude konat 19. 4. od 14 hodin na hřišti 2. ZŠ Chodov.  
Soutěžící musí mít s sebou vlastní kolo + přilbu na kolo!!! 
Hodnocení: Každý soutěžící bude bodován zvlášť, aby 
mohly školy nominovat svá družstva do okresního kola 
podle úspěšnosti jednotlivce.  

27. 4. (čt) 
Čarodějné bloudění
Přijďte si odpoledne projít s Vašimi strašidly, čaroději a ježi-
babami soutěžními stanovišti v areálu zahrady u DDM. Po-
kud statečně splníte úklady čarodějnic a prokážete ždibec 
odvahy, zaženete překonané útrapy u táboráku opečeným 
buřtíkem. Nakonec společně spálíme čarodějnici. Vstupné: 
děti v kostýmu 10 Kč, ostatní 20 Kč. S sebou: odvahu a v 
kanceláři DDM předem zakoupené časové vstupenky. 
DDM Bludiště pokračuje v nabídce rozšíření výuky pro žáky 
škol z Chodova a blízkého okolí formou seznámení a prak-
tickou výukou robotiky a práce s keramikou a glazurami. 

DDM Bludiště Chodov pořádá akce za finanční 
podpory Karlovarského kraje a města Chodova 

DDM Bludiště Chodov

Infocentrum Chodov

Městská knihovna Chodov

Od 1. 4.
Poznávejte přírodu
Soutěž o vstupenku do Zoologické a botanické zahrady 
Plzeň. Podmínkou získání vstupenky je vypůjčit si a přečíst 
12 knih o přírodě do konce roku 2017. 

1.-30. 4.
Čarodějnice a čarodějové
Výtvarná soutěž. Svá podepsaná díla odevzdávejte v dět-
ském oddělení knihovny. Výstava bude probíhat od 3. do 
26. 5. a vyhlášení vítězů  proběhne v pondělí 29. května.

4. 4. (út) 17 h
Titanic
Nastupte na palubu nejslavnější lodi v historii, vaší průvod-
kyní bude Bc. Dana Šimková. Seznámí vás s její stavbou, 
komplikacích při vyplutí, slavnými i méně slavnými pasažé-
ry, nárazem do ledovce a potopením. 

5. 4. (st) 18 h
O bylinkách, jejich léčivé síle a magické moci
Jarmila Mandžuková vás seznámí se světem léčivých by-
linek. 

6. 4. (čt) 10 h 
Cvrčkohrátky

13. 4. (čt) 17.30 h
Chvála hranic
Co o vnějších a vnitřních hranicích říká tisíciletá moudrost 
Bible? Beseda s biblistou Tomášem Kábrtem.

20. 4. (čt) 18 h
Jižní Mexico
S Vladimírem Bružeňákem se tentokrát vydáte na cestu 
jižním Mexikem a poloostrovem Yucatán - za památkami, 
přírodou a kulturou starých Mayů.

26. 4. (st) 16 h
Slet čarodějnic
Pro čarodějnice, čaroděje, ježibaby a ježidědky od 0 do 99 
let budou připraveny různé hry a soutěže a nebude chybět 
ani pohádka. Převleky vítány.

Pondělí 16 h
Herní klub
3. 4. Dobývání Karlštejna, 10. 4. Hádanky, 24. 4. Čarodějnický kvíz

Středa 15 h
Výtvarná dílnička
5. 4. Windowcolor, 12. 4. Velikonoční košíčky, 19. 4. Čaro-
dějnické vyrábění

Čtvrtek 16 h
Pohádkohraní
6. 4. Včelí medvídci, 13. 4. O nejkrásnější velikonoční kraslici, 20. 4. 
Rošťák Bertík a Čertice Andělka, 27. 4. Perníková chaloupka

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12  13-17
Já, JůTuber 4 - sepsáno JůTubery
Vstupte do světa jůtuberských hvězd již počtvrté a po-
znejte Carrie Kirsten, Zachyho, Vidraila, Johnnyho Valdu a 
Veroniku Spurnou.

Městská galerie v DDM Bludiště
4. 4. (út) 17 h 
Absolventi výtvarného oboru ZUŠ Chodov
Vernisáž výstavy. Výstava potrvá do 20. 4. 2017.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9-12 a 14-17 h

Rozšíření služeb
Nově můžete v infocentru kupovat také vstupenky do cho-
dovského kina. Nejste tak vázáni pouze na otevírací dobu 
pokladny Malé scény, která prodává hodinu před vysíláním 
či představením.
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Sport
5. 4. (st) sraz v 8.15 závodní klub Chodov
Vycházka turistů
Cheb, Skalná SOOS, cca 12 km

8. 4. (so) 9 h
Turnaj ve florbalu
sportovní hala 

8. 4. (so) 8 h
II. Chodovský šachový festival
Krajský přebor mládeže v rapid šachu, open dorostu a dospělých. 
společenský sál KASS Chodov

8.-9. 4. 9 h (so), 15 h (ne)
Den se sportovní kynologií pro děti a mládež
Ukázky výcviku a ukázkové lekce psovodů PČR. 
areál kynologické organizace Chodov

9. 4. (ne) 9 h
TOP 12 staršího žactva TJ Batesta Chodov
Turnaj ve stolním tenise.
tělocvična Smetanova 738

11. 4. (út) 15.30 h
Atletika pro Chodov
Atletické závody pro chodovské a vintířovské děti a mládež.
sportovní areál ŠAK Chodov v Husově ulici

Lovec králíků - Lars Kepler
Mistr thrilleru Lars Kepler je zpět s novým knižním trhákem o 
komisaři Joonovi Linnovi. 

Ostatní akce
22. 4. (so) 13.13 h 
Oslava Dne Země
Program: výtvarné dílny s přírodními materiály pod vede-
ním Mladých ochránců přírody, zahájení letošního provozu  
ekozahrady, oslavy 20 let Ekocentra Chodováček a trvání 
oddílů Mladých ochránců přírody, prohlídky kronik, promí-
tání fotek. Na místě možnost zakoupení občerstvení.
areál ČSOP - zahrádkářská kolonie u Bahňáku

12. 4. (st) sraz ve 14 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Velikonoční  vycházka na Bílou vodu, cca 6 km

13. 4. (čt) 9 h
Oddílový turnaj mládeže TJ Batesta Chodov 
ve stolním tenise
tělocvična Smetanova 738

16. 4. (ne) 8.30 h
Jarní MTB sprinty
Závody horských kol. Registrace v restauraci U Ederů, Dvo-
řákova ul., info na www.plamenchodov.cz

19. 4. (st) sraz v 8.30 autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů 
Karlovy Vary, Vítkova hora, letiště K. Vary, cca 10 km

22. 4. (so) 6–10 h
Putování okolím Chodova
Bílá voda, Nejdek, nebo Svatošské skály, Loket, 10 – 55 km 

23. 4. 6–10 h
Putování okolím Chodova
Vyhlídka Chodaublick, štola Bílá paní, 10 km, KČT Chodov

22.-23. 4. (so-ne) 9 h
Kvalifikační kolo republikového mistrovství 
mladších žákyň v šestkovém volejbalu 
sportovní hala Chodov, BVC Chodov

26. 4. (st) sraz v 8.15 závodní klub Chodov
Vycházka turistů
Cheb, Bismarckova rozhledna, cca 15 km

29. 4. (so) 10.30 h
Chodovská tretra 
26. ročník, atletické závody pro děti, mládež a dospělé 
sportovní areál ŠAK Chodov

29.-30. 4. (so-ne) 9 h
Krajské přebory ve volejbalu
kurty BVC Chodov
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              Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. 
 
 
 

Rozmístění kontejnerů pro zahrádkáře – 2017 

1. kontejner: 
za hřbitovem (ZO č. 9)   3.  4. -  10.  4.   2.10. -    9.10. 
za hřbitovem (ZO č. 8) 10.  4. -  17.  4.   9.10. -  16.10. 
ČSO (ZO č. 1) 17.  4. -  24.  4. 16.10. -  23.10. 
ČSO (ZO č. 6 ) 24.  4. -    1.  5. 23.10. -  30.10. 

2. kontejner: 
Poděbradova (ZO č. 2 nahoře)   3.  4. -  10.  4.   2.10. -    9.10. 
Poděbradova (ZO č. 2 dole u RS)    10.  4. -  17.  4.   9.10. -  16.10. 
Poděbradova (ZO č. 14) 17.  4. -  24.  4. 16.10. -  23.10. 
Pod Žel. dvorem (ZO č.16) 24.  4. -    1.  5. 23.10. -  30.10. 

3. kontejner: 
Žižkova (u ZO č. 4)   3.  4. -  10.  4.  2.10. -    9.10. 
Žižkova (u ZO č. 7) 10.  4. -  17.  4.   9.10. -  16.10. 
Žižkova (u ZO č. 12 u „Bahňáku“) 17.  4. -  24.  4. 16.10. -  23.10. 
Lesní (CHO č. 1)                             24.  4. -    1.  5. 23.10. -  30.10. 

4. kontejner: 
rybník Račák (nahoře)   3.  4. -  10.  4.   2.10. -    9.10. 
rybník Račák (dole) 10.  4. -  17.  4.   9.10. -  16.10. 
Horní (ZO č.15)     17.  4. -  24.  4. 16.10. -  23.10. 
Hrnčířská    24.  4. -    1.  5. 23.10. -  30.10. 

5. kontejner: 
Stará Chodovská (ZO č. 17)   3.  4. -  10.  4.   2.10. -    9.10. 
Stará Chodovská (mlýn)  10.  4. -  17.  4.   9.10. -  16.10. 
Karlovarská (ZO č. 13) 17.  4. -  24.  4. 16.10. -  23.10. 
Karlovarská (ZO č. 11)    24.  4. -    1.  5. 23.10. -  30.10. 

6. kontejner: 
Vančurova (ZO č. 5)   3.  4. -  10.  4.   2.10. -    9.10. 
Vančurova (ZO č. 10, ZO č. 10a, CHO č. 2) 10.  4. -  17.  4.   9.10. -  16.10. 
Vančurova (ZO č. 10, ZO č. 10a, CHO č. 2) 17.  4. -  24.  4. 16.10. -  23.10. 
Vančurova (ZO č. 10, ZO č. 10a, CHO č. 2) 24.  4. -    1.  5. 23.10. -  30.10. 

Přemístění vždy v pondělí, odvoz 3 x týdně (pondělí, středa, pátek).  Kontejnery jsou určeny pouze chodovským 
občanům. 
 
Zákaz ukládání firemního a podnikatelského odpadu!!! 
 
Pro ukládání odpadu slouží přednostně Sběrný dvůr v ulici U Porcelánky (CHOTES s.r.o.).  
Provozní doba v pracovních dnech od 7,00 do 19,00 hodin, soboty, neděle a svátky od 7,00 do 11,00 hodin. 
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Blokové čištění 
V souladu se schváleným technologickým postupem a rozhodnutím silničního správního orgánu bude v období od 1. 4. 
do 31. 5. 2017 probíhat na území města blokové čištění. Žádáme řidiče, aby respektovali instalované dopravní značení a 
umožnili tak plynulý průběh prací. 

Rozpis blokového čištění:      
                                 

01.04.    So Horní          
03.04.    Po Hrnčířská, Nádražní  
04.04.    Út Čs. odbojářů (horní část od č.p.931 k č.p.928)       
05.04.    St Čs. odbojářů (dolní část od č.p.928 k č.p.1007)       
06.04.    Čt Dvořákova, parkoviště u bývalého tržiště  
07.04.    Pá U Porcelánky (od Nádražní k č.p.867)       
08.04.    So  parkoviště U Porcelánky 1012, Havlíčkova, Bezručova 
10.04.    Po U Porcelánky (od č.p.867 k Luně včetně parkoviště u VAK)   
11.04.    Út  U Porcelánky (od porcelánky k TJ Spartak)   
12.04.    St Tyršova, Dukelských hrdinů
13.04.    Čt Lesní (horní část)          
14.04.    Pá Lesní (dolní část), Nerudova (propojka do Lesní)   
15.04.    So     Karlovarská vč. placeného parkoviště, Nejdecká, Staroměstská (u Galerie) 
18.04.    Út Štěříkova louka, Západní  
19.04.    St Nerudova 
20.04.    Čt  Luční, Nerudova č.p.1101-1104 
21.04.    Pá  Revoluční 
22.04.    So komunikace u polikliniky, komunikace u autobusového nádraží, parkoviště a komunikace u ev. kostela  
24.04.    Po  Školní, parkoviště u Plzeňky 
25.04.    Út Palackého 
26.04.    St Smetanova 
27.04.    Čt  Tovární (velké parkoviště a komunikace u skladů DZ) 
28.04.    Pá Tovární
29.04.    So  Vančurova, Krátká 
02.05.    Út Osadní, Budovatelů, ČSA, Obránců míru 
03.05.    St Hlavní od PENNY k ul. Boženy Němcové 
04.05.    Čt Boženy Němcové, Příční, Říjnová, 1. máje, Vítězná 
05.05.    Pá Hlavní - od Boženy Němcové k Vítězné, Konečná, Lipová, Polní, Žižkova
09.05.    Út Hlavní - od Vítězné k pekárně, Zahradní, parkoviště u obchodního domu 
10.05.    St náměstí ČSM, KASS 
11.05.    Čt parkoviště u pekárny        
12.05.    Pá U Koupaliště - parkoviště před č.p. 792 – 795   
15.05.    Po U Koupaliště - od č.p.795 k č.p.808      
16.05.    Út U Koupaliště - od č.p. 808 k PENNY       
17.05.    St Poděbradova - od č.p. 1091 k Okružní ulici  
18.05.    Čt Poděbradova - od č.p. 701 k Okružní ulici                                          
19.05.    Pá Stará Chodovská  
20.05.    So Stará Chodovská 
22.05.    Po  Rooseveltova, parkoviště Rooseveltova, Husova (č.p.739 – 742)       
23.05.    Út  9. května, Husova (č.p.739 – 750)        
24.05.    St Jiráskova (k č.p. 784)                     
25.05.    Čt Jiráskova (č.p. 781 – 784), Čapkova        
26.05.    Pá  Okružní včetně placeného parkoviště  
29.05.    Po Železný dvůr, Husova (rodinné domy č.p. 23 – 1174)    
30.05.    Út Husova (č.p. 982 – 992, rodinné domy č.p. 94 - 1116)
31.05.    St Vintířovská ulice (Osada Chranišov, lesík k č.p. 547) 
   

                 Rudolf Pocklan 
           jednatel CHOTES s.r.o. 
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Tenis

Celostátní turnaj v babytenisu
12. února se konal jeden ze dvou nejprestiž-

nějších turnajů v babytenisu u nás na pražské 
Štvanici. Mezi holkami bojovala v ranních hodi-
nách Terezka Krejčová, která obsadila ve skupině 
třetí místo, a tak jí těsně unikl postup do další 
fáze turnaje. Odpoledne rozehrálo své zápasy 
26 chlapců, kde jsme měli také svého zástupce, 
Honzíka Psotu. Honzík vyhrál svou skupinu a těšil 
se na vyřazovací boje. Jeho vítězná cesta skon-
čila až v semifinále, kde po boji podlehl obhájci 
trofeje. I tak je ale třetí místo velkým úspěchem. 
Gratulujeme.  Milan�Hajduk,�trenér

Jan Psota (vlevo).

Hroší běh - závod pro celou rodinu
V sobotu 15. dubna zveme širokou veřejnost 

na krajské kolo Turistického závodu. Závod je po-
řádaný pod patronací města Chodov a je určen 
nejen dětem od 4 let, ale i dospělým. Trasy od 
600 m, s poznávacími zastávkami rostlin, zvířat, 
památek, uzlů, hodem na cíl a dalšími doved-
nostmi.

Sraz v 10 hodin u potůčku, zahrada ochránců 
přírody, zahradní kolonie za školkou u Bahňáku.

Kategorie 4-7 let s rodiči  600 m
 7 - 11 žáci 600 m nebo 2200 m
12 - 15 dorost 600 m nebo 2200 m
16 – 18 starší dorost 2800 m
19 – 40 masters 3500 m
41 – 90 veteráni 3500 m
Startovné 20 Kč, odměny na 600 m diplomy, 

nad 2000 m diplomy a medaile 
Více informací, popis a mapa závodu na www.

hrosi.info, nebo tel. 776 074 172.
Pozvánka na další sportovní akci

23. 4. Hroší stezka – výlet pro celou rodinu na 
Chodaublick, kde umístíme vrcholovou knížku. 

Více informací na www.hrosi.info.  (ph)

Turistika
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Fotbal

V únoru se konaly krajské přebory mládeže 
jednotlivců, kde Chodov se svými nadějemi ne-
směl chybět. Nejprve se odehrála kategorie do-
rostu, a to 12.03.2017 ve Vintířově. V této kategorii 
máme nejméně hráčů, proto ve velkém doplňují 
starší žáci. I přesto se nám podařilo vybojovat ně-
kolik medailí. Tou nejcennější byla bronzová Nat-

ky Morové ve dvouhře, dále pak další bronzy ve 
čtyřhře pro deblové dvojice Mora & Huleš, Minář 
& Brož a Morová & Kárová. Následoval stolněte-
nisový víkend v Lubech, kde se v sobotu konaly 
přebory mladšího žactva a v neděli staršího žac-
tva. Rovněž mezi mladšími žáky se nám podařilo 
získat několik medailových umístění. Za zmínku 
stojí určitě 2 třetí místa ve dvouhře pro Nykla a 
Bočiho. Též se ve čtvrtfinále blýskl bojovným výko-
nem Pušman. Dvojice Boči & Nykl vybojovala stří-
bro ve čtyřhře a ve čtvrtfinále skončili Pušman & 
Košek. Sladkou tečkou byly přebory staršího žac-
tva, kde jsme sbírali úspěchy ve všech kategoriích. 
Nejprve ve dvouhře se Natce Morové podařilo 
vybojovat titul vicemistra, tudíž krásné 2. místo. 
Klára Kárová skončila o stupínek níže, na neméně 
pěkném 3. místě, a Barča Perglerová ve čtvrtfinále. 
Lukáš Boči, ještě jako mladší žák, ukázal své kvality 
a vybojoval nakonec bronz ve dvouhře. Ve čtvrt-
finále skončil Matěj Brož a o kolo dříve Jirka Nykl. 
I přesto Jirkovi toto umístění stačilo pro budoucí 
nominaci na MČR staršího žactva, které se bude 
konat 22.04.2017 v Hostinném, a to jako odměna 
za celosezónní úspěchy. Deblová dvojice Boči & 
Nykl vybojovala stříbro, ovšem Morová & Kárová 
dokonce zlato a titul přebornice kraje ve čtyřhře 
pro rok 2017. Dalším bronzem se blýskl Brož, který 
si pro čtyřhru zvolil chebského Kytku, rovněž další 
bronzovou medaili přidala Barča Perglerová, kte-
rá hrála s Provazníkovou z V. Hleďsebe. Poslední 
várku medailí bronzové barvy přidali ve smíšené 
čtyřhře Nykl & Kárová a Brož & Morová. 

Největším úspěchem pro chodovský stolní tenis 

Stolní tenis bylo MČR mužů, kde město Chodov reprezen-
tovali hned 3 hráči, a to Petr Huleš, Jan Kořínek 
a František Plaček. Poslední jmenovaný, který již 
má ve své sbírce 3 tituly vicemistra ČR v kategorii 
mužů, z toho 2x ve čtyřhře a 1x ve dvouhře z roku 
2015, neměl vůbec lehký los, ba naopak, těžší 
už to asi ani nešlo, ale i tak byl jako nasazená 13 
nalosován do hlavní soutěže. Díky bekhendové-
mu sendviči (potah s vroubky nahoru), atypické-
mu hernímu stylu, který se vymyká standardům, 
houževnatosti a soustředěnosti postupně porážel 
jednoho soupeře za druhým. Jeho hra jednoduše 
na soupeře a zejména reprezentanty platila. Po-
stupně porazil Koblížka, nasazenou jedničku Pro-
kopcova, Šimončíka a Širůčka. Až ve finále narazil 
na bývalého parťáka z Františkových Lázní Anto-
nína Gavlase, na kterého recept nenašel, a musel 
se spokojit s 2. místem. Ovšem být 2. v republice 
je perfektní výkon a patří mu velké poděkování 
a gratulace. Svým bojovným a vyrovnaným výko-
nem si zajistil nominaci na kontrolní turnaj české 
reprezentace, kde bude usilovat o postup na mis-
trovství světa ve stolním tenisu, které se bude ko-
nat v německém Düsseldorfu na přelomu května 
a června.  Mgr.�Jan�Kořínek, předseda oddílu

František Plaček.

Jaro je tady a s tím i zahájení jarní části kraj-
ského přeboru v kopané. Věříme, že naše muž-
stvo se na mistrovskou soutěž dobře připravilo, 
o čemž svědčí i vítězství v zimním turnaji v Ostro-
vě. Příprava v zimě byla narušena neúčastí hráčů 
v utkáních i na trénincích z důvodů pracovních 
a dále čerpání dovolených některých hráčů.

Snad tento hendikep v přípravě bude nahrazen 
v mistrovských utkáních zvýšenou bojovností na hřišti. 

Výsledky zimního turnaje v Ostrově:
18. 2. Spartak Chodov - SU Nové Sedlo 1:1
Branka Parth
25. 2. Spartak Chodov - Loko K. Vary 4:1
Branky: Parth, Rau, Macák P., Kočí 10 m
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BVC Chodov - 5. místo v extralize dorostenek ČR

Nahoře zleva: Anna Bicanová (17), Lucie Roučková (19), Rachel Krausová (5), trenér Štěpán Javůrek, Aneta Egermajerová 
(18), Veronika Bohmová (9), Jiřina Přibylová (6) 
Dole zleva: Anežka Boroličová(6),Kateřina Kudrlová (10),Veronika Vokáčová (13), Natálie Dršková (14), Kateřina Kloudová (9) 

4. 3. Spartak Chodov - FC K. Vary B 5:3
Branky Rau 2x, Parth 3x
12. 3. Spartak Chodov - Merklín 5:4
Branky: Macák j., Kovařík, Kočí, Rau 2x
Rozlosování jarního kola krajského přeboru, zá-

pasy našeho mužstva hrané na našem  stadionu:
so 1. 4. 16.30 Spartak Chodov - Lomnice
so 15. 4. 17.00 Spartak Chodov - Ol. Březová
so 6. 5. 17.00 Spartak Chodov - SU N. Sedlo
so 20. 5. 17.00 Spartak Chodov - Citice
so 3. 6. 17.00 Spartak Chodov - FC Cheb
so 17. 6. 17.00 Spartak Chodov - Loko K. Vary
Rozlosování jarní soutěže našeho B mužstva 

mužů bude známo po sehrání čtyř kol a rozdě-
lení tabulky. 

Výbor a všichni aktivní hráči zvou chodovské pří-
znivce fotbalu na náš fotbalový stadion, kde Vám 
budou chtít předvést bojovná a slušná utkání. 

 Ing. Alfons Skokan 

Šachy
Michal Pech válel

Šachy blíže poznal Míša ve škole, kde se účastnil 
projektu „Šachy do škol“. Před půl rokem začal na-
vštěvovat šachovou školičku a nyní slaví první velký 

úspěch. V seriálu KP U10 se turnaj od turnaje zlep-
šoval. V Novém Sedle a Chebu stál již na stupních 
vítězů a v celkovém hodnocení vybojoval skvělé 
3. místo. Jako druhý nejlepší chlapec si vybojoval 

účast na pod-
zimním mist-
rovství Čech. 
Blahopřeje-
me.

Další ka-
tegorie se 
hrály jako 
k v a l i fi k a č -
ní, přičemž 
6 nejlepších 
hráčů si za-
hraje v květnu 
velké finále. 
C h o d o v š t í 
stejně jako 
loni byli opět 

úspěšní. V kategorii U12 postupuje talentovaný 
Jakub Červenka (3) a Tomáš Wildhaber (6). V ka-
tegorii U14 Jirka Ulč (3) a Jan Kurčík (6). V nejstarší 
kategorii budeme rovněž dvakrát zastoupeni, a to 
díky Stanislavu Srbovi (3) a Richardu Randákovi (5).
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Uzávěrka 
květnového čísla

18. dubna 2017

Atletika

Adam Bauer bronzový na mistrovství ČR
Husarský kousek se podařil Adamu Bauerovi 

ze ŠAKu Chodov. V rozbězích na 300 m byl na-
sazen až do čtvrtého rozběhu do dráhy, která 
nedává pomýšlet na dobrý výsledek. Do první 
dráhy. Přesto i s tímto handicapem hnal své sou-

peře před sebou jen část závodu. Pak přeletěl 
přes ně, smázl handicapy a cílem proběhl jako 
vítěz v čase osobního rekordu 38,46, a rovnou se 
tak kvalifikoval do finále. Zde znova, byť z nevý-
hodné dráhy, zaútočil na favority a cílem proběhl 
v čase 38,53 jako třetí.
Úspěšná reprezentace v Německu 

11. 3. 2017 vyjela skupinka chodovských atletů 
na přátelské pozvání do německého Halle, aby 
změřili síly se stejně starými německými atle-
ty. Cílem byl halový sportovní atletický festival 
s účastí zhruba 500 atletů ve všech věkových ka-
tegoriích ze SV spolkových zemí (bývalé NDR). 
A Chodovským se dařilo.  

Zlato si vybojovali Jitka Gregorová v kouli do-
rostenek (9,55),  Adam Bauer ve skoku do dálky 
žáků (574) a Jan Ullmann v běhu na 60 m doros-
tenců (7, 26). 

Stříbrnou medaili přidala Hanka Zápotocká 
v běhu na 60 m dorostenek (8,87), Jakub Sussen-

beck ve skoku dalekém dorostenců (548), Jirka Stark 
na 60 m dorostenců (7,48) a ve vrhu koulí (12,32).

Bronzovou pak přidal dorostenecký koulař 
Martin Tonhauser (11,87), dorostenecký dálkař 
Jan Ullmann (539), sprinter Adam Bauer mezi 
staršími žáky (7,59) a na trati 800 m mezi doros-
tenkami pak Hanka Zápotocká (2:43).

ŠAK Chodov má tak opět medailistu z MČR.
Halové mistrovství Karlovarského kraje

V neděli 12. 3. 2017 se ve strahovské přetlako-
vé hale konalo mistrovství KV kraje předžactva. 
Výpravě našich nejmenších sportovců, čítající 
sedmnáct atletů a atletek, se dařilo a z mistrov-
ství dovezli ze sedmi disciplín osmnáct cenných 
kovů. Nejvíce medailí se sešlo na krku Terezky 
Krejčové, která si domů přivezla celkem 6 me-
dailí! Čtyři zlaté (60 m, 60 m překážek, hod pl-
ným míčem a štafeta) a dvě stříbrné (skok daleký 
a běh 600 m). Na stupních vítězů se ale vystřída-
lo mnohem více našich závodníků: Tobias Linhart 
(2. ve skoku dalekém a překážkách), Michaela 
Zaschkeová (1. v běhu 600 m), Martin Kabele 
(2. v překážkách), Adéla Baranovská (2. v hodu 
medicinbalem), David Gőtz (2. v hodu medicin-
balem), Tereza Lichnerová (3. v hodu medicin-
balem), Tereza Miková (3. v překážkách), Josef 
Münzer (3. v běhu 600 m) a celá vítězná štafeta 
mladších předžákyň (Krejčová, Venhodová, Dvo-
řáková, Pundová).  Miloš Volek

Atletická přípravka.

Během tří kvalifikačních turnajů získali naši hrá-
či 13 medailí. Chodovský šach opět patřil mezi 
nejpočetnější. Všem mladým šachistům děkuje-
me za skvělou reprezentaci města a postupujícím 
držíme pěsti do finále. 

Šachové reportáže si můžete přečíst na www.
sachychodov.cz. Všechny fandy šachu zveme 
8.4.2017 do KASSu. Uskuteční se zde II. Chodov-
ský šachový festival. Marcel Vlasák

Adam Bauer na třetím místě.
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Po - Pá    8.00 - 18.30
So    8.00 - 12.00

Husova 1056,  Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

dámské a pánské

KadeřnictvíKadeřnictví

tel.:  776 616 029

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

Havlík Petr. 
Tel. 602840723

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

Opravy a prodej
automatických praček a myček

+ bazar a výkup
Vám nabízí

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

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

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

CENA: 75,- CZK  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067
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Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách 

z našeho chovu
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena  149 -180,- Kč/ ks dle stáří

Prodej se uskuteční: 

18. dubna a 26. května ve 14.40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna

P R O D E J  S L E P I Č E K

Př i  p ro d e j i  s l e p i če k  -  v ý ku p  krá l i č í c h  kože k  -  ce n a  d l e  p o p t áv k y

Případné bližší informace  Po-Pá  9-16 h: 
601 576 270, 728 605 840

de.SHOP
OD BŘEZNA NOVĚ OTEVŘENÝ

ul. Školní 736 (býv. Plzeňka), Chodov 

po-pá 7.30-17.30   so 8.00-12.00

• školní potřeby
• potraviny 
   a cukrovinky z Německa
• mléčné výrobky

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, 

DAŇOVÉ EVIDENCE A MEZD

TEL. 723 325 343

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEALCHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492
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Autoservis Šimek

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel

Montáž tažných zařízení SCV - český výrobce

Příprava vozu na STK

Kompletní servis klimatizace

Přestavby vozu na LPG

Přestavby vozu na E85

Montáže mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT

  tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411 Husova 101, Chodov  

Otevírací doba je

 každý všední den:

8:00-17:30

Připravte svůj vůz na jaro
Kompletní pneuservis 

zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice, 
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com
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Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár
w w w.home -pcser vis.cz

Zahradnictví Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel. 352 665 779 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12

Květinářství Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel. 737 715 678 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12ZALOŽENO 1990

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Nabízíme: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu 
sadbové brambory, semena, postřiky, hnojiva

ovocné a okrasné dřeviny, zeminy pro výsadbu,

balkonové a truhlíkové květiny, sazenice zeleniny, rajčat a roubované okurky

zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, keramické dárkové zboží

Velikonoční dekorace

OZNÁMENÍ ZÁKAZNÍKŮM

Prodejna květin a zahrádkářských potřeb 
je přestěhována 

z OC Plzeňka na adresu Dvořákova 432, Chodov 
(třetí rodinný domek v jednosměrné ulici od lékárny Dr. MAX) 

Pro sezonu 2017 osadíme vaše truhlíky letními květinami
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Placená inzerce

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ 
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
gARÁŽOVÁ VRATA, OPRAVY

A SERVIS PLASTOVýcH OKEN

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

OTHERM SOKOLOV
Aleš Hoch, Bendlova 572, 356 01  Sokolov 
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229

jsme nositelem certifikátu

DoDání, MonTáž, ServiS
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Placená inzerce

➔ 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

PRO ZÁKAZNÍKY AUTOSERVISU 
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ 

NÁHRADNÍHO VOZIDLA
(nejen po dobu opravy vlastního vozu)

novinka

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH:
➔ kompletní pneuservis
➔ výměna oleje, tlumičů, spojek, rozvodů
➔ montáž tažného zařízení
➔ nástřik podvozků a dutin
➔ servis klimatizace
➔ příprava a zajištění vozu na STK 

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

mobil: 602 190 602

Mgr. Jana Pflugerová
advokát
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