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K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři, milí 
Chodováci,

v pořadu Podvečer 
se starostou se nám 
často opakují dotazy 
na budoucnost par-
ku v ulici ČSM a jeho 
okolí. Je třeba si uvě-

domit, že tato celkem velká lokalita se sklá-
dá ze tří různorodých částí, které by bylo 
příjemné v budoucnu vzájemně propojit. 
V první části je budova ZUŠ, bílé stánky a 
pekárna s přilehlým parkovištěm, ve druhé 
samotný park a ve třetí areál Kassu. 

V dnešním příspěvku bych chtěl nastínit 
záměr, který by se měl dotknout především 
první části této lokality. V roce 2019 bude 
končit nájem živnostníkům, již mají své pro-
vozovny v bílých plechových stáncích. Tyto 
dožilé objekty budou demontovány a pří-
padným zájemcům o pokračování v podni-
kání bude nabídnut nový, důstojnější prostor 
pro jejich živnost. Samozřejmě není zámě-
rem radnice omezit s plánovanou demolicí i 
zaběhnuté služby v této části města. Dalším 
stěžejním prvkem je následující působení 
základní umělecké školy. V současné době 
jsou učebny ZUŠ umístěny na více místech 
po Chodově, což s ohledem na provoz této 
příspěvkové organizace není vůbec ideální. 
Stejný model, jaký byl využit pro sestěho-
vání ZŠ J. A. Komenského, by měl být po-
užit i pro základní uměleckou školu. Sou-
časná budova při parku ČSM není vhodná 
pro rekonstrukci a nutnou přístavbu, proto 
by mělo dojít k přestěhování všech oborů 
do jednoho areálu. Vedení města nechalo 
vypracovat studii na propojení života v ob-
lasti pošty přes park s územím okolo Kassu. 
Studie navrhuje vybudování tří objektů, kdy 
v přízemí by měl vzniknout prostor pro ob-
chody a služby a v patrech budou vybudo-
vány různě velké byty. Kapacita parkování 
v tomto území by se měla navýšit, jelikož 
studie navrhuje vybudovat parkovací stání i 
v ulici Hlavní od pekárny až k Družstevníku. 
V neposlední řadě vás bude určitě zajímat 
financování nastíněného záměru. Město 
by mělo zaplatit vše, co se týká veřejného 
prostranství – parkoviště, náměstí, zeleň. 

Nová aplikace ulehčí lidem ve 
městě třídění odpadů

Celou řadu praktických informací o třídění odpa-
dů v Chodově najdou od nynějška obyvatelé měs-
ta v nové aplikaci s názvem Města třídí – CHOTES, 
s.r.o. Po jejím stažení budou mít k dispozici seznam 
všech kontejnerů a sběrných středisek, možnost 
nahlásit plný kontejner, základní informace o třídění 
a důležité kontakty.

„Aplikace obsahuje informace o všech stano-
vištích tříděného odpadu, nádobách na elektro a 
textil na území města Chodova, které je možné 
dohledat i pomocí GPS. Dále obsahuje všechny 
důležité informace o sběrném dvoře, například 
provozní dobu, kontaktní údaje a přehled základ-
ních druhů odebíraných odpadů,“ upřesnil jednatel 
Chodovských technicko-ekologických služeb Ru-
dolf Pocklan s tím, že novinka nabízí také možnost 
nahlásit přeplněný nebo poškozený kontejner.

Vývoj aplikace zajistila a financovala společnost 
EKO-KOM, a.s., a je zdarma dostupná v Google 
Play a App Store. „V nejbližší době je plánováno 
rozšíření aplikace i na ostatní města a obce v naší 
svozové oblasti,“ poznamenal jednatel.

Vedení města si aplikaci pochvaluje. „Je to další 
posun ve snaze co nejvíce zjednodušit třídění od-
padu,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Obyvatelé Chodova tak v krátké době dostali už 
druhou aplikaci. Ta předchozí (BudíCheck) umož-
ňuje mimo jiné pohodlný nákup a rezervaci vstupe-
nek do kina v Kulturním a společenském středisku.

„Jsem zastáncem těchto aplikací, možná tak po-
malu směřujeme k vlastní městské aplikaci,“ pozna-
menal starosta.  (mák)

Výběrové řízení
Výběrové řízení na post technika - správa 

nájemných bytů a nebytových prostor vypsala 
společnost Bytservis Chodov, s. r. o.

Bližší údaje k nabízené pozici naleznou zá-
jemci na webových stránkách města (www. 
mestochodov.cz) v záložce Městský úřad 
nebo přímo na stránkách Bytservisu (www.
bytservischodov.cz). Emil Dolinský, jednatel 

Výstavbu objektů bude hradit soukromý in-
vestor, který vzejde z veřejné soutěže. Pev-
ně věřím, že se podaří připravovaný záměr 
v budoucích letech realizovat, jelikož území 
okolo parku ČSM si to jednoznačně zaslou-
ží.  Mgr. Luděk Soukup, místostarosta města
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup

Město se už 
delší dobu zabý-
vá myšlenkou, že 
k další komunikaci 
s obyvateli a pro 
jejich lepší infor-
movanost využije 
moderní techno-
logie. Máte tedy 

v plánu nějakou aplikaci pro mobilní 
zařízení, a v případě že ano, co by měla 
lidem nabídnout? 

Ano, je pravda, že již delší dobu koke-
tujeme s myšlenkou nabídnout našim spo-
luobčanům další možnost komunikace přes 
městskou aplikaci. 

V současné době existují již dvě mobil-
ní aplikace společností Kass a Chotes, kdy 
jedna ulehčuje lidem život při rezervaci a 
platbě vstupenek do kina a druhá občanům 
nabízí lepší orientaci v třídění odpadu. Tou-
to cestou, rozšířené nabídky služeb, by se 
měla ubírat i naše městská aplikace.

Nedávno jsme si zajeli pro další inspiraci 
do Horního Slavkova, kde mohou lidé od 
minulého podzimu využívat aplikaci s ná-
zvem Mobilní rozhlas. Občané tak získávají 
informace z města o možných uzavírkách 
ulic či plánovaných opravách. Sami pak mo-
hou vyfotit a zaslat vedení města podnět 
k řešení, jako jsou např. díry v chodníku či 
nahnuté stromy.

 Systém takovéto komunikace nás vel-
mi zaujal, ale naše aplikace by měla třeba 
navíc přinášet i aktuální novinky z dění ve 
městě nebo předem lidem připomínat plá-
nované kulturní akce. Jelikož nechceme vy-
tvářet pouze moderní novinku, která bude 
fungovat pouze několik měsíců, ale chtěli 
bychom přijít s aplikací, jež bude hojně na-
šimi spoluobčany využívaná, máme v plánu 
oslovit prostřednictvím facebooku právě vás 
všechny.

Určitě se nám sejde řada zajímavých 
nápadů, jak by měla nová aplikace umět 
usnadnit život v našem městě. (mák)

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz. 

Školy zapsaly prvňáčky

První opravdový kontakt se školou mají za sebou budoucí prvňáčci v Chodově. V dubnu proběhly zápisy do místních 
škol. Ty tentokrát rozeslaly rodičům 141 pozvánek, což je o něco méně než předchozí rok, kdy se mělo k zápisu 
dostavit 162 dětí. Počty prvňáčků ze zápisů a skutečné zářijové nástupy do škol jsou často rozdílné. Důvodem bývá 
stěhování či odklady. V lavicích usedá v Chodově v letošním školním roce 2016/17 celkem 1 312 žáků. |Foto: M. Polák

Kurz pro mentory
V dubnu proběhl v pobočce Rubikon Centra 

Chodov kurz pro mentory.
Mentor je „profesionální kamarád“, pomáhá 

lidem s trestní minulostí, kteří se snaží znovu 
začlenit do společnosti, ale potýkají se s řadou 
problémů, jako je bezdomovectví, neschopnost 
komunikovat s úřady, řešení finančních závazků, 
ztížená pozice na trhu práce kvůli trestní minu-
losti nebo problémové vztahy s rodinou.

Kandidáti vybraní na mentory mají za sebou 
podobné životní zkušenosti jako jejich budoucí 
klienti. Také byli načas vyloučeni ze společnosti, 
ale dokázali svou situaci vyřešit a díky tomu dnes 
mohou poradit druhým, jak se nevzdávat a najít 
vhodný způsob řešení.

Mentor s klientem spolupracuje zhruba 3 až 
6 měsíců podle situace, v jaké se klient nachází. 
Člověk, který se např. vrací z výkonu trestu na 
svobodu, potřebuje dlouhodobější pomoc.

Zájemci o spolupráci s mentorem se mohou 
obrátit na pobočku Rubikon Centra Chodov, Ví-
tězná 624 (za kinem KASS) tel.: 778 424 024.

 Milan Roháč, manažer pobočky Chodov

Hasiči dostanou novou, 
moderní cisternu

Nové hasičské auto dostanou patrně už v zá-
věru příštího roku dobrovolní hasiči v Chodově. 
Jejich vozový park tak doplní moderní cisterna, 
která nahradí starší vůz CAS 24 T815 z roku 2003.

„Po patnáctiletém provozu, kdy se už projevují 
například zvýšené náklady na provoz a některé 
poruchy, nastal čas na výměnu,“ řekl velitel hasičů 
v Chodově Jiří Kiss s tím, že životnost tohoto typu 
automobilu bývá zhruba 16 let.

Nové auto podle něj vyhoví současným nároč-
ným požadavkům, zjednoduší obsluhu strojní-
kům, bude mít modernější vybavení, automatic-
kou převodovku a větší objem nádrže na vodu.

Město plánuje, že zadávací řízení vypíše na 
přelomu let 2017/18, kdy zároveň nabídne k pro-
deji stávající CAS 24, čímž se sníží náklady na po-
řízení nového vozu. Jeho cena se pohybuje ko-
lem osmi milionů korun a radnice využije všech 
dostupných dotačních titulů.

Záměr už schválilo zastupitelstvo. „Náš sbor 
má velký akční rádius a ročně má v průměru 160 
většinou náročných výjezdů. U takto aktivních 
sborů, jako je ten chodovský, je obnova vybavení 
potřebná,“ doplnil starosta Chodova Patrik Pizin-
ger.  (mák)

Do kraje vyjíždí cyklobusy, 
staví opět i v Chodově

Cyklisté mohou letos opět využít přepravu cy-
klobusy po celém Karlovarském kraji. Na trasy 
vyjedou v sobotu 20. května a v provozu budou 
až do 30. září. Jedna ze zastávek je také v Cho-
dově.

Cyklobusy umožní cyklistům a cykloturistům 
přepravu i s koly například do Krušných a Dou-
povských hor, do Ašského výběžku, Slavkovské-
ho lesa, ale i do okolí Mariánských Lázní.

Poplatek za dopravu kola je stejný jako v loň-
ské sezoně, a to 25 korun.

Mezi tradiční sponzory cyklobusu  patří i Cho-
dov, který ze svého rozpočtu přispěl částkou ve 
výši 20 000 korun.

Veškeré informace, ceník, jízdní řád a mapu 
tras najdete na www.autobusy-kv.cz.

Radnice chce cyklisty podporovat nejen výše 
zmíněným způsobem, ale také budováním no-
vých tras. V současné době se například význam-
ně podílí na přípravě cyklostezky z Chodova do 
Lokte.

Poliklinika nabídne 
pacientům větší komfort

Pacienti a návštěvníci chodovské polikliniky se 
ještě v letošním roce dočkají většího pohodlí. Město 
totiž nechá v budově nainstalovat nový, moderní vý-
tah, odpovídající současným trendům.

„Plánujeme velkokapacitní výtah, kam se spolehli-
vě vejde například lůžko záchranářů. Zároveň bude 
ale sloužit i pro běžnou osobní potřebu,“ uvedl sta-
rosta Chodova Patrik Pizinger.

V poliklinice jsou v současné době dvě starší zdvi-
že, osobní a nákladní. Jejich údržba a provoz jsou 
však kvůli jejich stáří stále nákladnější. Dva výtahy na-
vrhli projektanti v dobách, kdy se v budově počítalo s 
lůžkovým oddělením a jinými počty pacientů.

Práce by měly skončit v závěru léta, či na podzim. 
Předpokládané náklady se odhadují na zhruba dva 
miliony korun.  (mák)

Zároveň chystá takzvaný generel cyklodopra-
vy, který má nastínit budoucnost bezpečného 
pohybu na kolech ve městě a napojení na další 
cyklotrasy ve všech směrech.  (mák)
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Stručně z Chodova
Nová tlaková myčka už čistí ulice Cho-

dova. Jejím primárním úkolem je likvidace 
plevele v chodnících a dlažbách. Velkou 
předností je, že myčka dokáže čistit plochy 
bez použití chemických látek.

Konec 2. světové války si připomenou 
také obyvatelé Chodova. Radnice připravila 
tradiční pietní akt, který se uskuteční v pátek 
5. května. Vzpomínková slavnost k 72. výro-
čí konce války začne v 11 hodin u Památníku 
obětem válek v Městském parku. Pokračovat 
bude položením květin u pamětní desky, při-
pomínající vstup amerických vojsk do Chodo-
va, u hrobu válečných zajatců na městském 
hřbitově a položením kytic u památníku ve 
Staré Chodovské. Na pietní akt zve vedení 
města všechny spoluobčany. 

Karlovarský kraj vyhlásil 2. kolo výzvy kot-
líkových dotací. Za účelem zajištění informo-
vanosti občanů bude kraj pořádat bezplatný 
informační seminář. Více informací naleznete 
na www.kr-karlovarsky.cz. (mák)   

Školáci se utkali v dopravní 
soutěži

Ve spolupráci Střediska prevence kriminality při městské policii a DDM Bludiště se 18. a 19. dubna konalo oblastní 
kolo dopravní soutěže mladých cyklistů mezi školami v Chodově. Soutěž byla zaměřena na teoretickou a praktickou 
dovednost. Teorie zahrnovala znalost dopravních předpisů s ohledem na bezpečný pohyb cyklisty v silničním provozu, 
kterou soutěžící museli ověřit při vyplnění  20otázkového testu. Praktické dovednosti pak museli prokázat při zdravovědě, 
kdy na modulové figuríně řešili nejrůznější zdravotní komplikace s ohledem na laické poskytování první pomoci. 
Závěrečný den soutěže poté věnovali praktické dovednosti při jízdě na orientační cyklistické dráze, kde překonávali řadu 
překážek. Všichni účastníci soutěžili v duchu fair play. Všem vítězům, ale i účastníkům blahopřejeme. Výsledky naleznete 
na webových stránkách města www.mestochodov.cz. |Foto: Martin Polák, text: Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Jaro ve znamení Velikonoc

Zájezd pro seniory
Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí 

informuje nepracující seniory města Chodova, že 
dne 16. května 2017 pořádá jednodenní zájezd do 
Saska – SRN. Začneme na nejvyšší hoře Německa 
– Fichtelbergu, odkud se rozhlédneme po Krušných 
horách. Ve městě Neudorf pak navštívíme muzeum 
polévek. Dále se přesuneme do Crottendorfu, kde 
si prohlédneme muzeum a shop bylinných likérů 
Grenzwald. Pak v Schönfeldu navštívíme největší 
model železnice v Evropě, na ploše 770 m² se tu 
v trojrozměrné mapě Krušných hor prohání asi 30 
vlaků. Poté nás čeká prohlídka zámku Wolkenstein 
i s historickým středem města. Nakonec bude krát-
ká zastávka na rychlý nákup. Přihlášky s poplatkem 
a rodným číslem (pro vyřízení pojištění na cestu) 
budeme přijímat od 3. května 2017 na odboru 
sociálních věcí, v přízemí kancelář č. 127, vždy od 
8 do 15 hodin, s polední přestávkou od 11.30 do 
12.30 hodin. V pátek pouze do 11 hodin. Poplatek 
činí 150,- Kč/osobu.

Přihlášky na červnový zájezd budeme přijímat od 
1. června 2017, více informací v příštím zpravodaji.

 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Mateřídouška děkuje rockerům
Chtěli bychom poděkovat pořadatelům tra-

dičního chodovského metalového a punkového 
koncertu za sponzorský dar.

Koncert se letos konal 18. března 2017 v cho-
dovské pivnici Skleník. Děkujeme nejen všem 
účinkujícím, ale především panu Milanu „Berry“ 
Beranovi, panu Romanu Pechovi – voda, tope-
ní plyn, paní Ivetě Hauzrové – Oáza restaurace 
Chodov, panu Václavu Šulcovi – voda, topení, 
plyn, paní Jitce Kupcové – Domino Chodov, fir-
mě Carsfolie, KASSu Chodov, pojišťovně Allianz, 
Bohemia Porcelánu 1987 a firmě Truhlářství Ko-
pecký. Sponzorský dar Mateřídouška využije na 
nákup vybavení snoezelenové místnosti. Vážíme 
si našich sponzorů a tímto jim ještě jednou ze 
srdce děkujeme.

Bc. Věra Bráborcová, ředitelka Denního cent-
ra Mateřídouška, o.p.s.

Žákyně ZUŠ slaví úspěch
Se zlatou 

medailí, soškou 
a diplomem 
se vrátila ze 
Společenského 
centra UFFO 
v Trutnově Adé-
la Giňová ze 
Staré Chodov-

ské (na snímku uprostřed s Leonou Machálkovou 
a Kamilou Nývltovou). Jedenáctiletá žákyně cho-
dovské základní umělecké školy se tam o víken-
du (7.  a 8. dubna) zúčastnila finále mezinárodní 
soutěže Česko zpívá 2017, ve kterém jí porota 
udělila nejvyšší ocenění.

„Velkou zásluhu na celkovém vítězství má paní 
učitelka Alena Boháčová, která ji na soutěž při-
pravila,“ doplnila ředitelka umělecké školy v Cho-
dově Jitka Kaprová s tím, že Adélka ovládla svou 
kategorii sólisté 9 až 14 let.

Česko zpívá je pěvecká soutěž pro začínající 
zpěváky s mezinárodní účastí ze Slovenska, Pol-
ska a Ruska.

Mezi úspěšné soutěžící, kteří bodovali v minu-
lých ročnících, patří mimo jiné zpěvačka Markéta 
Konvičková či Natálie Grossová, která nyní účin-
kuje v muzikálech.  (mák)

Příchod jara, letos poněkud chladnějšího, byl v Chodově tradičně bohatý na události. Jednou z nich byly Staroměstské 
Velikonoce, které se konaly ve městě už potřetí. Přilákaly především řadu dětí, které si mohly vyzkoušet namalovat 
kraslici, uplést pomlázku či si vyrobit vlastní velikonoční ozdobu. Návštěvníkům se představily také děti z chodovské 
základní umělecké školy a malí tanečníci ze skupiny Rytmus.| Foto: Martin Polák 
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Projekt města – dluhová poradna
Příběh z našeho města:
Paní Míšu každý zná jako milou a obětavou, 

vždy připravenou pomoci všem kolem sebe. 
Její nejlepší kamarádce zamítli malý úvěr. Míša 
neváhala a úvěr vzala na sebe. Kamarádka 
však zvládala platit pouze chvíli a jaksi zapo-
mněla Míšu informovat. Nejednalo se o jedi-
nou výpomoc kamarádům, která ji takto za-
stihla. Důvěra naší klientky byl důvod exekucí 
na její plat.  Ve spolupráci s naším právníkem 
klientka požádala  o oddlužení. Zpracování 
žádosti má zdarma, protože neváhala splnit 
podmínky pro získání dotace z našeho pro-
jektu. A další doporučení pro naši klientku - 
učte se být sobecká a myslete na sebe. 

Řešte své finance dříve, než bude pozdě. 

Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociál-
ních věcí

Chodov ocenil nejlepší sportovce za uplynu-
lý rok 2016. Třiadvacáté vyhlášení oceněných se 
konalo v závěru března v Kulturním a společen-
ském středisku v Chodově.

Hostem programu, který společně se staros-
tou města Patrikem Pizingerem a místostarostou 
Luďkem Soukupem předával poháry, byl ten-
tokrát český veslař a skifař, reprezentant České 
republiky (a předtím Československa), olympijský 
medailista (stříbro – Barcelona 1992), několikaná-
sobný vítěz Světového poháru a držitel celé řady 
dalších ocenění Václav Chalupa.

Mimořádné ocenění za významný přínos cho-
dovskému sportu získal in memoriam Petr Ště-
pánek, jenž zasvětil svůj život turistice.

V rámci slavnostního ceremoniálu, kterým 
provázel moderátor a sportovní reportér Radek 
Jirgl, vystoupila chodovská taneční skupina One 
crew a kouzelník a iluzionista Ondřej Soukup. 
Mistrovské cviky na hrazdě pak v závěru veče-
ra předvedla parta mladíků s názvem Workout 
Kings Plzeň.

Jednotlivci – mládež: Bicanová Anna - volej-
bal, členka BVC Chodov, Binias Dominik - lední 

hokej, hokejista, Kolář Jan - karate, člen Sa-
murai Fight Club, Kudrlová Kateřina - volejbal, 
členka BVC Chodov, Macán Karel - cyklistika, 
člen TJ Plamen, Macánová Markéta - cyklis-
tika, členka TJ Plamen, Mihoková Petra - te-
nis, členka 1. ČLTK Praha Štvanice, Tonhauser 
Martin - atletika, vrh koulí, člen ŠAK Chodov, 
Vrba Jiří - karate, člen Champions teamu, 
Zdráhalová Alena - karate, členka Karate Klu-
bu Chodov.

Jednotlivci – dospělí: Kiss Jiří - karate, člen 
Karate Klubu Chodov.

Kolektivy – mládež: starší žákyně BVC 
Chodov, Taneční skupina One crew Chodov 
při TJ Batesta Chodov.

Kolektivy – dospělí: neuděleno.
Trenéři: Jánský Roman - trenér a tanečník 

skupiny One Crew, TJ Batesta Chodov, Javůrek 
Štěpán - trenér BVC Chodov, Kubík Zdeněk - 
trenér cyklistiky, TJ Plamen Chodov, Merunka 
Jan - trenér atletické přípravky, ŠAK Chodov, 
Nosál Jiří - trenér karate, Champions team.

Osobnost sportu: Štěpánek Petr, in me-
moriam – turistika.  (mák)

Poháry v letošním roce předávala legenda skifu Václav Chalupa.  |Foto: Martin Polák

Chodov ocenil sportovce

Chodov založil novou 
obchodní společnost 

Novou obchodní společnost s názvem Teplo 
Chodov s. r. o. založilo město Chodov za účelem 
provozování tzv. havarijní propojky (předávací 
stanice), propojující karlovarskou a chodovskou 
větev dálkového přivaděče tepla. Společnost 
by měla postupem doby provozovat veškerý 
teplofikační majetek města, který je prozatím 
předmětem sporu mezi městem Chodov a jeho 
dosavadním provozovatelem, společností Mar-
servis, s.r.o.

„Věřím, že letos budeme úspěšní a dočkáme se 
konečného rozhodnutí soudu, které město Cho-
dov potvrdí jako vlastníka celého energetického 

zařízení, což by mělo následně vést i ke změně 
jeho provozovatele, kterým by měla být právě 
nově založená společnost,“ řekl starosta Cho-
dova Patrik Pizinger s tím, že společnost měs-
to založilo mimo jiné i s ohledem na vývoj roky 
se táhnoucích soudní sporů. „Tím jsme se vrátili 
k našim dřívějším úvahám, že si teplofikace bu-
deme provozovat sami,“ doplnil starosta.

Městské teplofikace měla podle dřívějších roz-
hodnutí orgánů města provozovat Sokolovská 
uhelná, právní nástupce, a.s. Energetický regu-
lační úřad však dosud nedokončil řízení o zru-
šení licence společnosti Marservis. „A to i přesto, 
že jsme byli úspěšní ve všech soudních sporech 
týkajících se pronájmu i vlastnictví teplofikačního 
majetku,“ poznamenal Patrik Pizinger.

Společnost Teplo Chodov s.r.o. v těchto dnech 
převzala do své správy předávací stanici, která 
zajišťuje přechodné zásobování města teplem a 
horkou vodou v době případných odstávek cho-
dovského přivaděče a kterou dosud provozovala 
Sokolovská uhelná. „Je třeba poděkovat vedení 
společnosti i jejím technikům za férové, bezpro-
blémové jednání a skvělé vztahy, byla spolehli-
vým partnerem,“ vzkázal společnosti starosta 
s tím, že zajištění provozu stanice bude jedním 
z prvních konkrétních úkolů nové společnosti.

„Společnost Teplo Chodov bude řešit veškeré 
záležitosti týkající se teplofikací ve městě. Přeji 
si, aby místní občané měli tuto obchodní spo-
lečnost za partnera, na kterého se budou moci 
s důvěrou obracet, a to i ve věcech méně pří-
jemných, jako jsou dodávky nekvalitní teplé vody 
nebo tepla, a že bude lépe než dosud řešit pro-
blémy koncových odběratelů,“ doplnil starosta.

Předmětem činnosti nové společnosti bude 
i takzvaný energetický management, který se 
bude zabývat snížením energetické náročnosti 
městských budov.

Jednatelem společnosti se stal dosavadní tech-
nik Bytservisu Zdeněk Süssenbeck.  (mák)

Předávání stanice do správy nové společnosti Teplo 
Chodov.  |Foto: Martin Polák
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ZŠ J. A. Komenského

Letní tábor Žumberk stále 
nabízí volná místa

Letní tábor Žumberk, který se koná v termínu 
2. - 21. 7. má stále ještě několik volných míst.

Téma - středověk - cesta do středověku - po sto-
pách Jana Žižky a dalších husitských hrdinů.

Tábor probíhá formou etapových her, sportov-
ních soutěží, osvojování si skautských dovedností a 
výletů.  Ubytování - chatky umístěné v krásné jiho-
české přírodě. Cena 3500 Kč jednotlivci, 3200 sou-
rozenci. V nutných případech je možný i zkrácený 
pobyt. Více na www.posledni-tabory8.cz.

Kontaktní adresa: Milan Konejl, Budovatelů 
677, tel: 777 623 115, e-mail: milankonejl@se-
znam.cz.

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v květnu
Zahrada začíná rozkvétat, ve vrcholném 

období jsou narcisy a tulipány, u kterých od-
straňujeme odkvetlé květy, abychom posílili 
jejich růst pro příští roky, zároveň odstraňu-
jeme květy s virózou – žíhané, které se nám 
mnohdy tak líbí. Zelené listy naopak pone-
cháme, stříháme je až po zaschnutí. Dáme 
si pozor na cibuloviny v trávníku, se sekáním 
počkáme a lištu ponecháme výše než ob-
vykle.  Kvetou i skalničky, chystají se kosatce. 
Přivazujeme pnoucí rostliny, koncem měsíce 
vysazujeme dvouletky – divizny, náprstníky, 
karafiáty, přímo na záhony gladioly, jiřiny a 
begonie, pozor však na  nízké mrazíky,  nové 
výhony je nutné chránit proti omrznutí.

Na zeleninových záhonech již sklízíme řed-
kvičky, raný salát, během měsíce vysazujeme 
okurky. Stále je čas na novou mrkev, hrášek, 
červenou řepu, které nezapomeneme jedno-
tit, budeme mít větší výpěstky. Jahodové zá-
hony již máme čisté, při dalším pletí dáme po-
zor na srdíčka a výhony  zásadně netrháme, 
ale stříháme. Můžeme z nich připravovat další 
sazenice do kelímků, kam navedeme odnož, 
zasypeme hlínou a necháme na záhoně. Až 
zakoření, odstřihneme a na podzim vysadíme 
nové sazenice. 

Během měsíce letníme pokojovky a vysazu-
jeme balkónové květiny, u kterých se nebojí-
me první květy zaštipovat. Je nám jich sice líto, 
ale květiny pak budou mnohem kompaktnější 
a odmění se nám bohatým květenstvím.

U kvetoucích stromů, pokud můžeme, od-
straníme zaschlé květy a při vyšším množství 
květů některé odstraňujeme, abychom zvláš-
tě malé stromy nezatěžovali a měli kvalitnější 
úrodu. Koncem měsíce seřízneme již odkvet-
lé keře, především zlatice, a nezapomeneme 
na šeřík, u kterého odstraníme všechny květy, 
příští rok pokvete bohatěji.

Ve skleníku  dáváme pozor na škůdce, včas 
je likvidujeme, provádíme postřiky ovocných 
keřů a hlavně - okopáváme a plejeme a ple-
jeme.

• Mokrý máj, v stodole ráj.
• Před Servácem není léta, po Serváci 

s mrazy veta.
• Když se v máji blýská, sedlák si výská.
 
 zahrádkáři Chodov

Blahopřání
Dne 17. května se naše milovaná babička 

Irena Vondrušková dožívá významného jubi-
lea 80 let. Za celou rodinu přeje hodně štěstí, 
zdraví a pohody Jana s Janičkou.

Okresní kolo recitační soutěže
Ve čtvrtek 16.3.2017 se v DDM v Soko-

lově konalo okresní kolo dětské recitace.  
Třetí věkovou kategorii (žáci 6. a 7. tříd) repre-
zentovali vítězové školního kola - Bokr Matyáš, 
Czemerysová Michaela a Matějíčková Denisa. 
Mladším žákům se postup do krajského kola 
vybojovat nepodařilo, ale ukázali, že poezie jim 
není cizí. Čtvrtou věkovou kategorii (žáci 8. a 
9. tříd) reprezentovali Mazanec Jindřich a Kačír 
Patrik. Za starší žáky postup do krajského kola 
vybojoval Patrik Kačír. Bc. Kristýna Veršecká

Florbal - národní finále Západ
Ve středu 22. 3. 2017 nastal pro florbalové re-

prezentanty z prvního stupně naší školy dlouho 
očekávaný den „D“. V pražské sportovní hale 
Děkanka se konalo národní finále - Západ flor-
balového poháru základních škol, do kterého se 
probojoval i náš tým s názvem Gepardi ve slože-
ní David Forst, Adam Ševc, Rudolf Voják, Adam 
Zmuda, Karel Frolík, Lukáš Franče, Jan Beneš, 
Aleš Olšan, Marek Grasu a Lukáš Štěrba.

Svou účast si chlapci museli vydobýt v okres-
ním a krajském kole poháru a jen díky prvenství 
v obou kolech jim bylo umožněno změřit své síly 
s nejlepšími týmy z ostatních krajů spadajících 
do oblasti „Západ“. V Praze na nás čekalo dal-
ších sedm týmů z Plzně, Liberce, Milevska, Prahy, 
Kladna, Kolína a Chomutova.

Naši soupeři byli velmi silní a souboje mezi 
mistry jednotlivých krajů byly velmi vyrovnané. 
Naši chlapci si vybojovali krásné 6. místo, čímž 
si zajistili 11. příčku v celkovém celorepublikovém 
pořadí. 

Vzhledem k tomu, že na počátku celého po-
háru stálo téměř 1100 škol a že spousta z nich 
byly školy sportovní, hokejové či přímo florbalo-
vé, patří chlapcům obrovské uznání a poděková-
ní za výbornou reprezentaci naší školy a našeho 
města. Poděkování patří opět také chodovským 
trenérům florbalových kroužků, díky nimž to 
chlapci na hřišti opravdu umí. L. Kozumplíková
Výstava prací žáků

Ve dnech 4. – 23.5.2017 pořádá naše škola 
v galerii DDM Bludiště výstavu výtvarných prací 
žáků 6. – 9.ročníku  s názvem „Všechno vidíme 
reálně“. Ke zhlédnutí budou také ukázky před-
mětových projektů. Vernisáž této výstavy bude 
4.5. v 16 hodin. Zveme srdečně všechny rodiče 
a veřejnost.

Soudržnost a odkaz předků
Projekt  pořádá Spolek při DDM Bludiště Cho-

dov za finanční podpory Karlovarského kraje a 
navazuje na spolupráci Ekocentra Chodováček 
s DDM Bludiště.  Cílem projektu je seznámit žáky 
všech chodovských 9. tříd se společnou historií 
měst Chodov a Waldsassen v návaznosti na život 
v současnosti a partnerství obou měst.  

Žáci 9. ročníků absolvují dva výjezdy do bo-
tanické zahrady a muzea ve Waldsassenu v Ně-
mecku. Zde se seznámí s milníky společné his-
torie obou měst a waldasassenského kláštera.  
Navštíví také klášterní areál botanické zahrady s 
česko-německými naučnými stezkami a krátkým 
výukovo-poznávacím výkladem.  DDM Bludiště

Na stopě klimatu celý týden 
Tentokrát nás putování za obnovitelný-

mi zdroji energie zavedlo do německého 
Tabakstanne. Bylo to již 3. odborné setkání 40 
dětí z Čech a 60 z Německa.

Naši osmáci a deváťáci se nejprve zábavnou 
formou při soutěžích seznámili se svými kolegy 
v poznávání. Během jednoho týdne jsme po-
znali systém třídění odpadků v Německu.

Následné třídění a recyklaci plastů, papí-
ru i komunálního odpadu. Dostali jsme se do 
konkrétních firem, přímo do třídíren. Byli jsme 
vyděšeni množstvím odpadu a fascinováni 
možnostmi a technikami separace. Seznámili 
jsme se s možnostmi recyklování jednotlivých 
surovin. A také se způsoby spolupráce našich 
zemí v tomto oboru, jako je třeba dovoz pelet 
ke spalování do Vřesové, anebo zaměstnání 
Čechů v německé papírně. Všechna zjištění 
žáci společně na závěr pobytu prezentovali 
skupinám, které byly v jiném provozu.

Aby nebylo toto vzdělávání jen o odpad-
cích, prošli jsme úchvatným Mineral museeum 
ve Freibergu. A skvěle zrelaxovali v plaveckém 
areálu. Kromě seznámení se s odpadovým 
hospodářstvím přineslo toto setkání i uvědo-
mění si potřeby schopnosti domluvit se cizím 
jazykem. Proto jsme zatím potřebovali pomoc 
překladatelů Šárky a Karla, kterým moc děku-
jeme za vyčerpávající asistenci. Velmi užitečný 
výjezd. 

Za žáky a pedagogy ZŠ Husova, DDM Bludi-
ště Romana Špačková

Nová pravidla pro 
dopisovatele zpravodaje

Redakční rada Zpravodaje města Chodova spo-
lečně s jeho redakcí připravila nová pravidla pro 
přispěvatele a dopisovatele.

Ta začnou platit od 1. května 2017. Jejich znění 
najdete na webových stránkách Kulturního a spole-
čenského střediska www. kasschodov.cz a na webo-
vých stránkách města www. mestochodov.cz.

Pravidla se týkají především mimoredakčních pří-
spěvků a jejich cílem je přinášet čtenářům chodov-
ského měsíčníku kvalitnější a pestřejší obsah. (mák)
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Kulturní servis

ZŠ Nejdecká ulice

Gymnázium & SOŠ Chodov

ZŠ Husova ulice

ZŠ Školní ulice

Sbíráme a pomáháme   

Jarní měsíce byly v naší školní družině ve 
znamení pomoci druhým. A bylo jedno, jestli 
znevýhodněným dětem nebo zvířatům, zkrátka 
všem, kteří to potřebují. Nejdříve jsme se 
zapojili do ekologicko-charitativní akce „Víčka 
pro Vašíka“. Tady se nám podařilo nasbírat více 
než 150 kg víček, která jsme předali Vašíkovým 
rodičům. Peníze utržené z jejich prodeje by 
jim měly pomoci se zajištěním synovy lázeňské 
rehabilitace. Další sbírku jsme uspořádali pro 
pejsky umístěné v útulcích. Nejvíce se zapojily 
děti z přípravných tříd. Do školy donášely psí 
pamlsky, piškoty, hračky a deky. Doufáme, že 
měli pejsci z jarní nadílky radost. Víme, že naše 
dary jsou jen kapkou v moři, ale rádi pomůžeme 
dobré věci. Naše poděkování patří dětem, ale 
hlavně jejich rodičům, kteří se do akcí zapojili.   
 I. Škarpecká, vychovatelka ŠD

Nabídka pracovního místa
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Soko-

lov, příspěvková organizace, přijme pro šk. rok 
2017/2018 na plný úvazek učitele/ku a na čás-
tečný úvazek učitele/ku AJ převážně na 1. stupni 

Ukliďme svět, Ukliďme Česko
Naše škola se stala jedním z organizátorů ce-

lorepublikové akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko, 
jež si klade za cíl uklidit černé skládky a nepořá-
dek ve městě a jeho okolí.

Náš úklid proběhl v úterý 11.4. Zúčastnilo se 
skoro 150 žáků naší školy spolu s deseti učiteli, 
kteří v různých lokalitách Chodova nasbírali za tři 
hodiny neuvěřitelné 2,36 tuny odpadu.

Chtěla bych tímto poděkovat všem dobro-
volníkům, kteří se zapojili, a také panu Brožovi 
z Chotes, s.r.o., který nám zajistil rukavice, pytle 
na odpadky a odvoz nasbíraného odpadu.
Simulace soudního procesu

Na začátku dubna se konala v prostorách škol-
ní auly simulace soudního procesu. Do školy za-
vítali advokáti Jan Kollár, Dominik Kříž a státní zá-
stupce Martin Durda, kteří si pro žáky tříd PEG2, 
G7 a G8 připravili jeden ze skutečných případů 
z praxe.

Soudní senát byl složen ze žáků naší školy. 
Kromě obviněného vystoupili také dva svědci a 
soudní znalec. Na základě výpovědí a přečtení 
znaleckých posudků byl obviněnému uložen vý-
jimečný trest v době trvání 26 let.

Kromě samotné simulace naši hosté odpoví-
dali na všetečné dotazy žáků. Veskrze je zajímala 
skutečná právní praxe a řešení některých sou-
časných případů. Simulace soudního procesu se 
těší velké oblibě mezi žáky a my tímto děkujeme 
všem, kteří se na její organizaci podíleli. Podě-
kování patří zejména paní učitelce Mgr. Radce 
Kumpertové. Bc. Jitka Čmoková

ZŠ s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. Infor-
mace:

osobně:
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov 
telefonicky:
352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem: info@specialniskolychodov.cz 
 Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Německo 2017- Tabakstanne

První týden v dubnu strávila 8. a 9. třída do-
plněná vybranými žáky z nižších ročníků dru-
hého stupně pět dní v německém Tabakstanne 
v Theilheimu.

 Pobyt a projekt „Na stopě klimatu“ byly or-
ganizovány ve spolupráci s DDM Bludiště a byly 
zaměřeny na informovanost žáků o zpracování 
odpadu v Německu.

Žáci, rozděleni do smíšených česko-němec-
kých skupin, absolvovali návštěvy několika firem, 
které se specializují na třídění směsného odpadu, 
papíru a plastů. 

Viděli několik krátkých filmů a slyšeli přednáš-
ku o třídění odpadu. Spolu s německými žáky ze 
školy v Lugau si vyzkoušeli konverzaci v němec-
kém a anglickém jazyce, zahráli si několik sezna-
movacích her, navštívili výstavu minerálů a bazén 
ve městě Freiberg.

Na závěr pobytu nám pedagogové z města 
Chemnitz připravili pár zábavných her. 
Hledáme

Přijmeme učitele(ku) s kvalifikací dle zákona 
č.563/2004Sb. pro výuku Čj, Aj, M, F, D, VV na II. 
stupni ZŠ a vyučující(ho) pro I. stupeň ZŠ s nástu-
pem od 1. 9. 2017.

Informace podá na tel.352 352 390 ředitel ško-
ly.

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 vedení ško-
ly (Mgr. Libor Dočkal - tel. 602 459 734, 
352 352 390).

Další informace o životě na naší škole najdete 
na stránkách www.zs3chodov.cz.

 Mgr. Lenka Hrušková

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
Ukliďme Česko - Ukliďme Chodov

Dne 11. 4. jsme se připojili k akci Ukliď-
me Česko. Hlavním organizátorem byla G&-
SOŠ Chodov. Naši šesťáci a deváťáci dostali za 
úkol uklidit oblast kolem Bahňáku a okolí. Vel-
mi jsme se zapotili, protože odpadu zde bylo 
opravdu nečekaně hodně. Během necelých tří 
hodin jsme naplnili všemožným odpadem še-
desát pytlů. Nebyly to ale jen papírky či plas-
tové lahve, to by čekal každý. Našli jsme ně-
kolik židlí, křesel, tiskárnu, pneumatiky, sušák 
na prádlo, na kraji potoka i matrace a peřiny  
a mnoho dalšího nepořádku. Sami žáci hned 
označili koryto potoka a jeho okolí za skládku  
a divili se, jak ten všechen nepořádek mohou lidé 
takto vyhodit do přírody.
Ze života školy

V pondělí 10. dubna si žáci sedmého ročníku 
vyzkoušeli zajímavou hru Ekopolis. V DDM jsme 
se sešli s panem M. Volkem, který žáky zasvě-
til do projektu „Buduj ekoměsto 2017“ a po celé 
dopoledne všem pomáhal při řešení úkolů a sa-
mozřejmě při stavbě města v různých variantách 
hry Ekopolis. Všichni si vyzkoušeli hru hráče proti 
hráči i hru ve skupině, kde stavěli velké mega-
polis. Výzvou byla také počítačová varianta duel, 
kde museli všichni porazit robostarostu (počítač), 
aby mohli postoupit na vyšší úroveň. 

V pondělí 24. dubna si třída 9. A vyzkouše-
la, jaké to je, organizovat nějakou akci. Při-
pravili jsme si v hodinách pracovních činností  

a přírodopisu soutěže pro ostatní žáky školy  
a v rámci připomenutí Dne Země jsme si pěk-
ně pohráli. Na osmi stanovištích si skupinky žáků 
vyzkoušely své znalosti správného způsobu tří-
dění odpadu a jeho následné recyklace, otesto-
valy své znalosti místní květeny, ptactva a zvěře. 
Velkou podívanou byly i závody v rychlém sběru 
odpadu po mazlíčcích, který zde simulovaly šišky 
a plastová víčka. No byla to pro všechny zábava, 
a snad i trochu poučná, a v našich žáčcích zane-
chala mnoho dojmů. Mgr. Arnoštka Fedorková

Žáci školy, kteří se zapojili do dubnové akce Ukliďme 
Česko. |Foto Izabela Siváková z třídy 6. A
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  Městská policie Chodov
Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Chodovští strážníci se v dubnu zúčastnili celo-
republikové akce Jehla, při níž hledali na veřej-
ných místech infekční materiál po narkomanech.  
Chtěli tak předejít možnému nebezpečí, kterému 
jsou vystaveny hlavně děti, ale také domácí zví-
řata.

V celém Česku se do akce zapojilo 420 měst-
ských policistů a asistentů prevence kriminality ze 
dvaatřiceti měst.

„Vše jsme prošli, při akci jsme měli jeden nález,“ 
informoval velitel strážníků v Chodově Ladislav 
Staněk (na snímku) s tím, že v Chodově se sběru 

Strážníci hledali odpad po 
narkomanech

v průběhu roku namátkově věnuje i nasmlouva-
ná nezisková organizace Světlo, která provozuje 
v Karlových Varech K centrum. V roce 2015 za-
znamenali strážníci v Chodově 13 nálezů, o rok 
později 17.

„V případě, že občané někde naleznou nebo 
zahlédnou tento infekční materiál, žádáme je, 
aby ho sami z důvodu vlastní bezpečnosti nesbí-
rali, ale neprodleně zavolali na linku tísňové-
ho volání 156, a strážníci městské policie zajistí 
odborný sběr i jeho následnou likvidaci,“ apelují 
strážníci na veřejnost.  (mák)

Sběr nebezpečného materiálu v Chodově v rámci akce Jehla.  |Foto: Městská policie Chodov

Informace SDH
Nadále pokračuje program ve spolupráci 

s velitelem MP Chodov věnovaný preventivně- 
výchovné činnosti pro žáky ZŠ Husova ulice. 
Během března se k nám přišly podívat děti z ma-
teřské školy z Nového Sedla.

Také probíhá průběžná sportovní příprava 
družstev mladých hasičů na nadcházející spor-
tovní sezónu 2017. Proběhlo každoroční shro-
máždění starostů SDH okresu Sokolov v Březo-
vé, včetně pravidelného setkání okresní Odborné 
rady mládeže.

Souhrn jednotky PO 
Jednotka zasahovala v březnu u 11 událostí. 

Z toho byly tři požáry (tráva ve Vintířově, koš ve 
Staroměstské ulici, kontejner v Jiráskově ulici). 

Zbývající zásahy byly technické. Ačkoliv byl 
hlášen požár kamionu v Nové Roli, nakonec šlo 
o záparu štěpky a událost byla přehodnocena na 
technickou pomoc.

 Ve dvou případech šlo o únik ropných pro-
duktů na komunikaci v ulici Vančurova a Palacké-
ho. Byl otevřen byt ve Školní ulici, kde bylo malé 
dítě bez dozoru, taktéž byl nouzově otevřen byt 
v Jiráskově ulici, kde hrozil požár od potravin po-
nechaných na plotně. Byl zlikvidován padlý strom 
na komunikaci v ulici Lesní.

Byla poskytnuta technická pomoc při techno-
logické havárii ve společnosti SKF, kde byla zato-
pená technologie v jímce.

Jednou jednotka zasahovala u tragické do-
pravní nehody nákladního vozidla a chodce. I 
přes veškerou snahu všech složek IZS o jeho zá-
chranu podlehl svým zraněním.

Také v rámci odborné přípravy jednotka ab-
solvovala plánované výcviky a exkurze do vybra-
ných objektů v Chodově a Božičanech.

Další informace jsou na našem webu 
www.sdhchodov.cz. Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov 

Perličky z činnosti MP Chodov
Neuváženost některých lidí, kteří se roz-

hodnou si domů pořídit psího společníka a ná-
sledně zjistí, že hezký sen o věrném přátelství a 
skotačícím chlupáči uprostřed rodinného kruhu 
ztroskotal již při výběru nevhodné rasy psa či 
nezkušenosti chovatele, většinou skončí smut-
ným osudem právě pro psa, který se do takové 
rodiny dostane. Své by mohl vyprávět jeden ze 
čtyřnohých svěřenců našeho záchytného zaříze-
ní, který se dostal do adopční rodiny, ale poté, 

co novopečený majitel zjistil, že psa nezvládá, 
nejenže se rozhodl vzájemné sbližování vzdát, 
ale navíc psa přivezl zpět do záchytného zařízení 
bez předešlé domluvy s tamním pracovníkem, 
kde jej vhodil bez skrupulí za plot a tím byl pro 
něj případ nového člena rodiny uzavřen. Rázně 
jej však znovu otevřelo záchytné zařízení a muž 
se nakonec zpovídal strážníkům městské poli-
cie, kterým bylo vše oznámeno. Pejsek tak snad 
bude mít lepší osud v lepší rodině. 

Důrazně varujeme občany města a zvláště 
seniory před neuváženým podpisem nabídek a 
nevýhodných smluv podomních prodejců nej-
různějších služeb. Prodejci zpravidla vystupují 
během své nabídky seriózně oblečení, s úsmě-
vem a zářivě lákavou nabídkou slev či výhod. 
Zvoní na jednotlivé byty v panelových domech 
a zaměřují se zvláště na seniory, kteří již bohužel 
nemají takový obecný rozhled a právní vědomí, 
čehož prodejci mistrně využívají a lákají potenci-
ální zákazníky k podpisu. V našem městě je tako-
výto prodej nabídek zakázán Nařízením města a 
můžete se v případě obtěžování těmito prodejci 
obrátit na naši tísňovou linku 156. 

Jako aprílový žert vyznívalo telefonické 
oznámení na stálou dozorčí službu městské 
policie, kdy rozčilený oznamovatel uvedl, že na 
vyhrazeném parkovišti pro invalidy před nákup-
ním střediskem Tesco stojí kůň a svým značným 
výkalem znečistil celou plochu parkovacího místa 
a oznamovatel tam nyní nemůže zajet, neboť by 
si znečistil vozidlo i obuv. Když se dozorčí pře-
svědčil kamerovým bodem, že oznámení sku-
tečně není žert a na parkovišti před Tescem stojí 
spořádaně zaparkovaný opravdový kůň vyslal 
na místo hlídku. Jezdec na zvířeti však již vytušil 
blížící se problém a v době příjezdu strážníků již 
cválal i se svým Hatátitlou přes louku směrem ke 
Spěváčku. Chtěli bychom tímto upozornit maji-
tele těchto zvířat, že je to stejné jako se psy. Na 
veřejném prostranství si zkrátka po svém zvířeti 
jeho exkrementy uklízejte, i když v tomto případě 
je to asi na lopatu.
Blokové čištění

Od 1. dubna až do konce května probíhá v re-
gionu města blokové čištění. Věnujte zvýšenou 
pozornost dopravnímu značení a vyznačené 
době platnosti v jednotlivých ulicích. Vyhnete 
se tak případným nákladům za odtah vozidla. 
Harmonogram čištění naleznete na webových 
stránkách města a na jiném místě tohoto vydání. 
Od začátku blokového čištění jsme již odtáhli 41 
vozidel! Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Technická pomoc, čerpání vody, SKF Lubrikations Cho-
dov, 23. března 2017. |Foto: SDH Chodov

Požár trávy, Vintířov, 29. 3. 2017. |Foto: SDH Chodov
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Zavedení železniční dopravy do běžného 
provozu v druhé polovině 19. století před-
stavovalo jednu z nejvýznamnějších změn 
v životě obyčejného člověka. Do té doby byl 
jeho životní prostor omezen blízkým oko-
lím – maximálně dojížděl do blízkých měst a 
vesnic na trhy, výjimečně do okresního města 
k úřadům. 

Zprávy putovaly zemí velmi dlouho, novinky 
z Prahy nebo Vídně se obyvatelé Chodova do-
zvídali až po mnoha dnech. Místní řemeslníci a 
zemědělci mohli své výrobky prodávat jen v blíz-
kém okolí – jen ti skutečně nejlepší prodávali 
zboží mimo hranice kraje. To vše se s příchodem 
železnice změnilo. Najednou si byli lidé i regiony 
mnohem blíže. Cestu, která dostavníkem nebo 
formanským vozem trvala několik dní, bylo mož-
né náhle ujet za pár hodin. Bylo možné přepravit 
stovky lidí a desítky vagonů nákladu přes celé 
české království za pár dní.

V druhé polovině 19. století byla jednou z nej-
větších železničních společností v českých ze-
mích Buštěhradská dráha. Právě ta se rozhodla 
vybudovat železniční trať, která by spojila Prahu 
s Chebem přes Chomutov, Karlovy Vary a Falknov. 
Velké zásoby přírodních zdrojů, které se v oblasti 
Krušných hor nacházely, dávaly investorům jisto-

tu, že návratnost takového projektu bude velká. 
Při plánování trasy bylo rozhodnuto, že železnice 
povede i skrze Chodov, což vyvolalo v obci znač-
ný investiční zájem. Tehdejší farář Franz Fischer 
do farní kroniky v roce 1869 zaznamenal: „V naší 
obci se začalo hodně stavět, obzvláště pak poté, 
co se začala budovat z Karlových Varů do Chebu 
železnice, která protne vrch Sanhübel nad Cho-
dovem a tam také bude zřízeno nádraží.“ Vlak po 
této trati poprvé vyjel 19. září 1870 a znamenal 
velkou změnu – poskytl chodovským továrnám a 
dolům velké odbytiště nejen v tehdejší rakouské 
monarchii, ale i v Bavorsku a Sasku, se kterými 
byl již od roku 1865 propojen Cheb. 

O deset let později – v říjnu roku 1881 - byla z 
Chodova vystavěna lokální dráha do Nejdku, kte-
rá křížila Nádražní ulici na místě zvaném „U mrt-
vého koně“, odkud do Chodova jezdily zpočátku 
především nákladní vlaky z nejdeckých továren 
a železáren. V prosinci téhož roku na této trati 
začala fungovat i osobní přeprava a vedle sta-
nice Buštěhradské dráhy bylo postaveno i malé 
místní nádraží. Z Nejdku trať vedla dále do Horní 
Blatné, Perninku nebo do Abertam, a Chodov se 
tak stal přestupní stanicí pro všechny, kteří mířili 
do této části Krušných hor. Lokomotiva, která na 
dlouhá desetiletí vozila pasažéry na trati Chodov 

– Nejdek, byla mnohem mohutnější a těžkopád-
nější než elegantní stroje Buštěhradské dráhy 
a obyvatelé Chodova jí říkali „nejdecká Katka“. 
Počet přepravených osob ze stanice Chodov se 
každým rokem zvyšoval – zatímco v roce 1897 
bylo za celý rok prodáno 90.000 lístků, o třicet 
let později to bylo téměř čtvrt milionu jízdenek 
ročně. Nejvyšší prodej samozřejmě stanice vyka-
zovala v období letních měsíců.

Práci na nádraží našly desítky lidí
V roce 1923 byla Buštěhradská dráha zestátně-

na mladou Československou republikou a cho-
dovské nádraží i s lokální dráhou se stalo součástí 
Československých státních drah. Malé nádraží 
z roku 1870 bylo od té doby několikrát přestavěno 
a v roce 1926 dosáhlo své maximální velikosti po 
poslední přístavbě, která rozšířila počet přepážek 
v nádražní budově a připojila k nádraží vstupní 
halu. V této době pracovalo na chodovské stanici 
více než čtyřicet osob – jeden přednosta, devět 
úředníků a třicet zaměstnanců a zřízenců.

K hlavní koleji se postupně připojovalo mnoho 
vedlejších kolejí a průmyslových vleček význam-
ných továren a důlních závodů. Jako jedny z prv-
ních byly zřízeny vlečky k dolům Hedvika I (tento 
důl ležel na silnici mezi Chodovem a Božičany) 
a Hedvika II (ten se nacházel v místech dnešní 
zahrádkářské kolonie naproti pekárně směrem 
na Mírovou). Od dolu Hedvika II vedla relativ-
ně dlouhá koňská vlečka s lanovou drahou přes 
louku za hřbitovem na Smolnický kopec, kde se 
nacházel důl Jindřich. Z tratí kratších je důležité 
zmínit vlečku do areálu firmy Karl Gasch (v mís-
tech dnešního obchodu Lidl) a stavebně složitě 
řešenou vlečku do šamotky dr. Tondera (ta se na-
chází před čerpací stanicí směrem na Chranišov).
Trasu ovlivnily zásoby uhlí

Stejně jako pro Chodov znamenala železnice 
nový rozmach i pro sousední Nové Sedlo. Trať 
sice přes obec nevedla přímo, jako je tomu dnes 
– původní buštěhradská trať vedla kolem Vintí-

řova přes vesnici Jehličná do Královského Poříčí 
– ale do Nového Sedla byla zřízena železniční 
odbočka, která umožňovala odvoz uhlí z míst-
ních dolů. Jediným větším městem v okolí, které 
Buštěhradská dráha neprotnula, byl Loket. Zlom 
nastává v roce 1875, kdy 30. března vyšel zákon 
č. 42 o drahách nižšího řádu, který zásadní mě-
rou usnadňoval výstavbu vedlejších tratí. Loketští 
byli první v celé monarchii, kterým se podařilo 
tohoto zákona plně využít. Již následující rok 
je uzavřena smlouva s inženýrem Heinrichem 
Böhmem a Hermannem Schwindem, v níž se 
oba zavázali, že vybudují na svůj vlastní náklad 
dráhu mezi Loktem a Novým Sedlem. Koncesní 
listina, jež byla vydána 25. ledna 1877, stanovila 
termín zahájení provozu nejpozději do jednoho 
a půl roku. Stavba se však rozběhla velmi úspěš-
ně a všechny práce byly hotovy za necelých de-
vět měsíců. 15. října 1877 tak mohl na nové trati 
vyjet první vlak. 

V druhé polovině dvacátého století začalo 
být jasné, že v místech, kudy vedla trať Chodov 
– Sokolov, jsou bohaté zásoby uhlí a bude nut-
né železnici přesunout mimo tyto oblasti. Tou-
to přeložkou, která byla dokončena počátkem 
osmdesátých let, se koleje dostaly do míst, kde 

je dnes známe my. Bylo vystavěno velké nádra-
ží v Novém Sedle, kam byla svedena chodovská 
trať. Bohužel, druhá polovina dvacátého století 
přinesla i úpadek železniční dopravy. S rozvojem 
automobilismu se osobní přeprava přesunula na 
silnice, a chodovská železniční síť tak začala slou-
žit hlavně nákladní dopravě.

 Miloš Bělohlávek, městský historik

Chodovské nádraží na dobovém snímku.  |Foto ke článku: archiv Miloše Bělohlávka 

Rozvoji města pomohla železnice
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

4. 5. (čt), 5. 5. (pá) a 7. 5. (ne) 19.30 h, 17. 5. (st) 19.30 h ve 3D
5.-6. 5. (pá-so) 17 h, 13. 5. (so) 17 h, 18. 5. (čt) 17 h ve 2D
STRÁŽCI GALAXIE 2 3D /136/
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 150/130 Kč

19. 5. (pá) 17 h, 20. 5. (so) 19.30 h
CUKY LUKY /112/
Premiéra / Komedie / Slovensko
Cuky je neuznaná video-bloggerka, která touží po slávě, a Luky je naopak celebrita na výsluní, která 
má vše, co by si člověk mohl přát. Jedna věc ale přece jen chybí a tou je láska. Aby Luky získala muže 
svých snů, musí z obyčejné ženy z lidu vytvořit miss. Co se však stane, když tou obyčejnou ženou bude 
právě expertka přes trapasy - Cuky? Přístupné, ve slovenském znění. Vstupné 105 Kč

20. 5. (so) 15 h ve 3D a 27. 5. (so) 15 h ve 2D
PŘÍŠERKY POD HLADINOU 3D /92/
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / Španělsko
V jedné podmořské kolonii žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný 
mořský ďas Evo. Tři kamarádi znamená pochopitelně třikrát více průšvihů. Jejich idylickému 
údolí najednou hrozí úplná zkáza, naprosto nepravděpodobná sestava proto musí rychle 
povýšit na hrdiny a najít záchranu. Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/115 Kč

25.-26. 5. (čt-pá) a 28. 5. (ne) 19.30 h
26.-27. 5. (pá-so) 17 h ve 2D

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

18.-19. 5. (čt-pá), 21.-22. 5. (ne-po) 19.30 h, 
29. 5. (po) 19.30 h 

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

1. 5. (po) 19.30 h
MASARYK /106/
Historické, životopisné / ČR, SK
Přístupné. Vstupné 105 Kč

2. 5. (út) 10 h - dopolední kino
MANŽEL NA HODINU /104/
Komedie / ČR
Vstupné 50 Kč

2. 5. (út) 19.30 h
ŽIVOT /104/
Sci-fi thriller / USA
Šestičlenná posádka Mezinárodní vesmírné stanice, která 
se ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších 
objevů lidských dějin: prvního důkazu o existenci mimo-
zemského života na Marsu. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

3. 5. (st) 19.30 h
RYCHLE A ZBĚSILE 8 /136/
Akční krimithriller / USA
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

4. 5. (čt) a 7. 5. (ne) 17 h
KRÁSKA A ZVÍŘE /130/
Rodinné fantasy / USA
Příběh bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve 
svém zámku uvězní děsivé zvíře. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

4. 5. (čt), 5. 5. (pá) a 7. 5. (ne) 19.30 h
STRÁŽCI GALAXIE 2 3D /136/
Premiéra / Akční, dobrodružný / USA
Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim su-
perhrdinům přicházejí i další oblíbené postavy z rozpínají-
cího se filmového vesmíru studia Marvel. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

5.-6. 5. (pá-so) 17 h
STRÁŽCI GALAXIE 2 /136/
Premiéra / Akční, dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

6. 5. (so) 15 h
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE /88/
Animovaný rodinný / USA
Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně se 
svými nejlepšími kamarády na vzrušující cestu. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

6. 5. (so) 19.30 h
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL /130/
Drama / ČR
První film unikátní trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hře-
bejka a scenáristy Petra Jarchovského, jejíž děj předchází 
oblíbeným Pelíškům, je Rodinný přítel.  V hlavních rolích 
se představí  celá plejáda českých herců – Aňa Geislerová, 
Ondřej Sokol, Jiří Macháček, Martin Finger, Klára Melíšková, 
David Novotný, Anna Fialová a další. 
Přístupné. Vstupné 125 Kč

Kino Malá scéna Chodov 7. 5. (ne) 15 h
MIMI ŠÉF /97/
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 130 Kč

8.-9. 5. (po-út) 19.30 h
THE CIRCLE /105/
Premiéra / Sci-fi thriller / USA
Svět bez hladu. Svět bez válek. Svět bez nemocí. Neome-
zené možnosti. V úchvatné a největší high-tech společnosti 
The Circle neexistuje problém, který by nebylo možné vy-
řešit. Její technologie mají moc doslova změnit svět. Právě 
sem, do zaměstnání snů, nastupuje mladá a ambiciózní 
dívka Mae (Emma Watson). SDÍLET ZNAMENÁ STARAT SE. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

10. 5. (st) 19.30 h 
LOGAN: WOLVERINE /131/
Akční fantasy / USA
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací a opět zachraňuje 
lidstvo. Jeho schopnost uzdravování pomalu vyprchává a 
elánem také zrovna nehýří.
Přístupný od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

11. 5. (čt) 17 h
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL /130/
Drama / ČR
Přístupné. Vstupné 125 Kč

11.-12. 5. (čt-pá) 19.30 h
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 3D /126/
Premiéra / Akční fantasy / USA, VB
Když je ještě v Artušově dětství zavražděn jeho otec, zmoc-
ní se koruny Artušův strýc Vortigern (Jude Law). Artuš, 
oloupený o následnické právo prvorozeného syna, vůbec 
netuší, kdo ve skutečnosti je, vyrůstá v tvrdém prostředí 
městských uliček. Když se mu ale podaří vytáhnout meč z 
kamene, obrátí se mu život vzhůru nohama. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

12. 5. (pá) 17 h
MIMI ŠÉF 3D /97/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

13. 5. (so) 15 h
MIMI ŠÉF /97/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

13. 5. (so) 17 h
STRÁŽCI GALAXIE 2 /136/
Premiéra / Akční, dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč 

13. 5. (so) 19.30 h, 14. 5. (ne) 17 h
ŠPUNTI NA VODĚ /85/
Komedie / ČR
Od dob společných spanilých jízd na kánoích po řece se 
leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou ženatí a mají 
děti. Hrají: Jiří Langmajer, Jiří Čermák, Pavel Liška, Tatiana 
Vilhelmová, Anna Polívková.
Přístupné. Vstupné 115 Kč
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5. 5. (pá) 11 h
Pietní akt
Vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Chodov.
Městský park

9. 5. (út) 17 h
Velké osobnosti chodovských dějin,
přednáška Miloše Bělohlávka
Během posledních staletí prošlo Chodovem mnoho osob-
ností, které se podílely na jeho rozkvětu a výrazně utvářely 
jeho dnešní podobu. V průběhu času a v důsledku vysídle-
ní původních obyvatel jména těchto osobností vymizela z 
obecného povědomí. V této přednášce se proto seznámí-
me alespoň s nejvýznamnějšími Chodováky a jejich příno-
sem našemu městu.
kino Malá scéna

15.-16. 5. (po-út) 9-17 h
Prodejní trhy textilu a spotřebního zboží
společenský sál

16. 5. (út) 10-12 h
Výkup zlata
kino Malá scéna

18. 5. (čt) 9-13 h
O pohár starosty města Chodova
Soutěž chodovských základních škol pořádá DDM Bludiště.
společenský sál

TV Studio Chodov
2. 5. (út) až 5. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

9. 5. (út) až 12. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
HOTEL U TŘÍ KOČEK
Záznam z divadelního vystoupení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

16. 5. (út) až 19. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za 1. polovinu května (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
ABY BYLO JASNO – I. ČÁST
Záznam z divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

23. 5. (út) až 26. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ABY BYLO JASNO – II. ČÁST 
Záznam z divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

30. 5. (út) až 2. 6. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za 2. polovinu května (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
HÁDEJ HADAČI
Záznam ze soutěžní show pro školy (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

KASS Chodov

ZUŠ Chodov
16. 5. (út) 17 h
Třídní přehrávka p. uč. M. Šenitky (dechové 
nástroje, kytara) 
koncertní sál

18. 5. (čt) 9 h
Výchovné koncerty pro MŠ Chodov a ZŠ 
Nejdecká ul.
koncertní sál

22. 5. (po) a 25. 5. (čt) 16.30 h
Ukázkové hodiny žáků přípravné hudební 
výchovy  p. uč. J. Hrebeňákové
koncertní sál

23. 5. (út) 17 h
Koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ
koncertní sál

30. 5. (út) 10-17 h
ZUŠ open aneb dveře k nám jsou otevřené
Celodenní prezentace oborů ZUŠ Chodov.
zahrada a vnitřní prostory ZUŠ

14. 5. (ne) 15 h
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE /88/
Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

14.-15. 5. (ne-po) 19.30 h
OCHRÁNCI /89/
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / Rusko
Vědci vybrali čtyři jedince z různých koutů Sovětského sva-
zu a úpravami jejich DNA u nich rozvinuli superschopnosti. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

16. 5. (út) 19.30 h
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 3D /126/
Premiéra / Akční fantasy / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

17. 5. (st) 19.30 h
STRÁŽCI GALAXIE 2 3D /136/
Premiéra / Akční, dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

18. 5. (čt) 17 h 
STRÁŽCI GALAXIE 2 /136/
Premiéra / Akční, dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

18.-19. 5. (čt-pá), 21.-22. 5. (ne-po) 19.30 h
VETŘELEC: COVENANT /122/
Premiéra / Akční sci-fi horor / USA
Posádka vesmírné lodi Covenant směřuje na vzdálenou planetu 
na druhé straně galaxie, která se zdá být neobjeveným rájem. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

19. 5. (pá) 17 h, 20. 5. (so) 19.30 h
CUKY LUKY /112/
Premiéra / Komedie / Slovensko
Aby Luky získala muže svých snů, musí z obyčejné ženy z lidu vy-
tvořit miss. A tou ženou bude právě expertka přes trapasy Cuky. 
Přístupné, slovenské znění. Vstupné 105 Kč

20. 5. (so) 15 h
PŘÍŠERKY POD HLADINOU 3D /92/
Premiéra / Animovaná komedie / Španělsko
V jedné podmořské kolonii žije chobotnička Deep, neuro-
tická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. Tři kama-
rádi znamená pochopitelně třikrát více průšvihů. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

20.- 21. 5. (so-ne) 17 h
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU /82/
Premiéra / Dokumentární / Francie
Malého tučňáka císařského doprovodí na jeho první cestě 
k moři českým komentářem Tomáš Hanák. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 85 Kč

21. 5. (ne) 15 h
PŘÍŠERKY POD HLADINOU /92/
Premiéra / Animovaná komedie / Španělsko
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

23. 5. (út) 19.30 h
RYCHLE A ZBĚSILE 8 /136/
Akční krimithriller / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

24. 5. (st) 19.30 h
ZTRACENÉ MĚSTO Z /141/
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 105 Kč

25. 5. (čt) 17 h
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU /123/
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 125 Kč

25.-26. 5. (čt-pá) a 28. 5. (ne) 19.30 h                 
26.-27. 5. (pá-so) 17 h ve 2D
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA 
POMSTA 3D /120/
Premiéra / Dobrodružné / USA
Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemi-
losrdně obrátila zády, se ocitá tváří v tvář bandě smrtících 
pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salaza-
ra (Javier Bardem), kterým se podařilo uniknout z Ďáblova 
trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život 
každého piráta - a zejména Jacka. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč (2D) 

27. 5. (so) 15 h
PŘÍŠERKY POD HLADINOU /92/
Premiéra / Animovaná komedie / Španělsko
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

27. 5. (so) 19.30 h
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 3D /126/
Premiéra / Akční fantasy / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

28. 5. (ne) 15 h
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE /88/
Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

28. 5. (ne) 17 h
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL /130/
Drama / ČR
Přístupné. Vstupné 125 Kč

29. 5. (po) 19.30 h
VETŘELEC: COVENANT
Premiéra / Akční sci-fi horor / USA
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve svém kul-
tovní sérii Vetřelec.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

30.-31. 5. (út-st) 19.30 h
UTEČ /103/
Premiéra / Horor / USA
Horor Uteč pochází z dílny společnosti Blumhouse, která se 
na tento žánr specializuje a má na kontě tak úspěšné filmy, 
jako je série Očista nebo Shyamalanův thriller Rozpolcený. 
„Uteč působí podobně jako Očista. Nabízí všechno, co od 
takového žánrového snímku čekáte… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

20 21Informační servis Informační servis



Nová indiánská výprava Lhenice 2017 
poslední dvě volná místa
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, odmě-
ny 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.
Příměstské florbalové soustředění 
Určeno dětem se zájmem o florbal - ročník narození 2006-2008
Program: tréninky v tělocvičně, koupání, lanové centrum, tu-
ristika. Změna programu vyhrazena. 
Cena: 1200 Kč, členové ZÚ DDM: 1000 Kč, členové oddílu flor-
balu TJ Batesta: 800 Kč
V ceně: pronájem tělocvičny, trenéři, 2x oběd v restauraci 
(polévka, hlavní chod, nápoj), doprava do KV a Sokolova a 
zpět, pronájem minigolfu, vstupné do bazénu, vstupné do 
lanového centra. 
Časový rozvrh: zpravidla - sraz u DDM v 7:55, odchod v 16:00 
od DDM
Přihlášky v kanceláři DDM. 
Informace: Martin Voleman tel. 602 100 336

1. 6. (čt) 14.30 h
Celoměstská oslava Mezinárodního dne dětí
Pro děti je nutno si PŘEDEM zakoupit vstupenku v kanceláři 
DDM Bludiště! Vstup: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč. V den akce 
všichni 20 Kč. 
Program: 
soutěže: 14.30–15.45 hodin
kulturní program: 15.45–16.15 hodin
soutěže: 16.15–17.30 hodin

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

DDM Bludiště Chodov

Galerie u Vavřince

Infocentrum Chodov

Sport
3. 5. (st) sraz v 11.40 závodní klub Chodov
Vycházka turistů
Dasnice, Chlum Svaté Maří, Kynšperk nad Ohří, délka 12 km

7. 5. (ne) 10 h
Chodovská časovka
Silniční cyklistický závod, info: www.plamenchodov.cz 

Městská knihovna Chodov
Od 2. května do 20. června
Lesy kolem nás: Atlas lesních pohádkových bytostí 
Letošním úkolem výtvarné soutěže je nakreslit, namalovat 
či pomocí koláže vytvořit obrázek lesní pohádkové bytosti. 
Součástí obrázku je i informace o postavě: její jméno, místo 
výskytu, případně její činnosti. Svá díla ve formátu A5, A4 a 
A3 odevzdávejte v dětském oddělení knihovny. 

2. 5. (út) 18 h
O energiích, reiki
Pan Václav Vít, dr. h. c., vás seznámí s problematikou geo-
patogenních, patogenních a psychogenních zón. Dozvíte 
se také o možnostech jejich odklonění. Seznámíte se s 
energií reiki, jak je možné ji používat, či jak ji získat. Sou-
částí besedy jsou i praktické ukázky práce s energií, což si 
zájemci budou moci i vyzkoušet.

4. 5. (čt) 10 h 
Cvrčkohrátky 
Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let.

4. 5. (čt) 15 h
Star Wars party
V rámci světového dne Star Wars budou pro fanoušky této 
ságy připravené různé hry a soutěže s tematikou Hvězd-
ných válek. Kostýmy inspirované hrdiny ze Star Wars vítány. 

10. 5. (st) 18 h
Netradiční přípravy čaje a bylin
Některé čaje i byliny mají použití, které byste opravdu ne-
čekali! Co takhle čajové želé, čajová zmrzlina, čajová rýže 
či čaj luhovaný ledem? Přijďte si pro inspiraci od Ing. Zdeň-
ka Nepustila. Součástí besedy jsou i praktické ukázky.   

11. 5. (čt) 17.30 h
Chvála snění
Je pozoruhodné, jak významné místo ve starověkých pří-
bězích Bible má sen. Beseda s biblistou Tomášem Kábrtem.

17. 5. (st) 18 h
Jídlo jako lék
Je pro Vás přirozené cítit se ve svém těle skvěle? Rádi byste 
vyřešili nějaký zdravotní problém natrvalo? Hledáte způsob, jak 
si bez námahy udržet štíhlé tělo a šťastnou mysl? Pak je tento 
seminář právě pro Vás. Pojďte se společně s Markétou Airou 
Ferkovou inspirovat živou „raw“ kuchyní a jejím příběhem. 

22. 5. (po) 9-18 h
Burza knih
Pro milovníky knih bude opět připraven velký výběr knih 
různých žánrů pro děti i dospělé.

Pondělí 16 h
Herní klub
15. 5. Retro hry, 22. 5. Kvíz Harryho Pottera, 29. 5. HERfest 
– turnaj ve společenských hrách

Středa 15 h
Výtvarná dílnička
3. 5. Ozdoby z korálků, 10. 5. Větrníky, 17. 5. Lapače snů, 24. 
5. Panenky z vlny, 31. 5. Květiny z krepáku

Čtvrtek 16 h
Pohádkohraní
11. 5. Hrajeme si s pohádkou

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12  13-17
Manželé odvedle - Shari  Lapena
Naprosto strhující příběh plný zvratů.
Deník malého poseroutky 11 – Všechna sláva Jeff Kinney
Všechna sláva polní tráva! Nebo ne? To se Greg brzy dozví 
v jedenáctém dobrodružství. 

Městská galerie v DDM Bludiště
4. 5. (čt) 16 h 
Všechno vidíme reálně
Vernisáž výstavy prací žáků ZŠ J. A. Komenského. 
Výstava potrvá do 23. 5. 2017.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9-12 a 14-17 h

Prodej cyklomap
V nabídce aktualizovaná Cyklomapa Karlovarského kraje 
na rok 2017.

Ostatní akce
10. 5. (st) 
Květinový den
Chodovští skauti vybírají finanční příspěvky v podobě pro-
deje kytičky s modrou stužkou v rámci tradiční veřejné 
sbírky Ligy proti rakovině s letošním tématem nádorová 
onemocnění hlavy a krku. 

28. 5. (ne) 14 h
Den dětí s herničkou Bublina
hernička Bublina

15. 6. (čt) 
Zájezd na zámek Zákupy u České Lípy
Přihlásit se lze 4.5.2017 od 10 do 11 h v domě s PS (v hale 
v přízemí) Luční 1050, Chodov. Budeme vybírat příspěvek 
na dopravu 200 Kč a 120 Kč na vstupné do celého zámku. 
Prosíme pokud možno odpočítané vstupné. Odjezd auto-
busu je v 7 hodin od autobusového nádraží v Chodově. 
Návrat počítáme okolo 18 hodin. Zveme všechny zájemce, 
jak členy, tak i obyvatele města Chodova a okolí.
Pořádá SPCCH Chodov, V. Podhorská

            Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. 
                             U Porcelánky 212, 357 35 Chodov,  

                             tel.: 352 352 400, fax: 352 352 409,  e-mail: chotes@chotes.cz,  http://www.chotes.cz/ 
 
 

Blokové čištění 
 

Od 1. 4. do 31. 5. probíhá na území města blokové čištění komunikací.  Žádáme řidiče, aby respektovali instalované 
dopravní značení a umožnili tak plynulý průběh prací.  
 
Rozpis blokového čištění – květen 2017:      

                                 
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. 

17. 5. (st) 17 h 
Děti dětem
Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Chodov. 
Výstava potrvá do 14. . 2017.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 14-17 h a neděle 13-17 h

10. 5. (st) sraz v 11.40 závodní klub Chodov
Vycházka turistů
Hájek, Velký Rybník, délka trasy 13 km

13. 5. 8.30 h (so)
Jarní turnaj ve florbalu
sportovní hala Chodov, pořádá TJ Plamen Chodov

14. 5. (ne) 10 h
Na Blatenský vrch
Silniční cyklistický závod, info: www.plamenchodov.cz 

17. 5. (st) sraz v 8.30 závodní klub Chodov
Vycházka turistů
Loket, Krudum, délka trasy 13 km

20. 5. (so) 10 h
Lomnická časovka
Silniční cyklistický závod, info: www.plamenchodov.cz

21. 5. (ne) 10 h
Okolo výsypky
Silniční cyklistický závod, info: www.plamenchodov.cz

24. 5. (st) sraz v 8.30 závodní klub Chodov
Vycházka turistů
Zoopark Chomutov, délka trasy 10 km

28. 5. (ne) 10 h
O pohár starosty města Chodov 
Chodovský turnaj v karate.
sportovní hala Chodov, pořádá Karate klub 
Chodov

28. 5. (ne) 10 h
Kritérium Stará Chodovská
Silniční cyklistický závod, info: www.plamenchodov.cz

31. 5. (st) sraz v 7.45 autobus. nádraží Chodov
Vycházka turistů
Boží Dar - Ryžovna, délka trasy 15 km
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Florbalový tým dívek TJ Plamen Chodov,  který vůbec poprvé vkročil do soutěže dorostenek Karlovarsko-plzeňské 
krajské ligy, se hned uvedl úžasným výsledkem a po urputných bojích v každém turnajovém kole se na konci soutěže 
2016/2017 umístil na zaslouženém prvním místě. Naše krásné město tento tým skvěle reprezentuje, a proto bych 
dívkám a celému realizačnímu týmu touto cestou chtěl poděkovat, je úžasné vidět, jak se tento tým postupně stává 
rodinou. Mockrát vám všem děkuji Richard Parth, trenér  

TJ Plamen Chodov - florbal dívky
1. místo v ligové soutěži

Chodovští florbalisté nejlepší v kraji
Nejmladší florbalisté z TJ Batesta Chodov by 

v dlouhodobém hodnocení krajské soutěže ob-
sadili první příčky jak v kategorii přípravek, tak 
v kategorii elévů. Turnaje krajské ligy se sice 
vyhodnocují vždy samostatně, ale bodový zisk 
z průběhu sezóny by právě celkové prvenství 
přinesl. Jak přípravka, tak elévové tedy předčili 
týmy z FB Hurrican Karlovy Vary, Florbal Sokolov, 
TJ MDDM Rescom Ostrov, ale na některých tur-
najích se velmi úspěšně potýkali i s týmy z Cho-
mutova, Chebu, z florbalové školy Plzeň i s praž-
skou Spartou. Soutěžní sezóna 2016/2017 je pro 
tyto kategorie ukončena, ale ještě nás čekají 
prestižní turnaje v Plzni a Kralupech. Děkujeme 
vedení města Chodov za podporu a všem čle-
nům za výbornou reprezentaci. Od září nabírá-
me nové členy, zejména přivítáme malé sportov-
ce narozené v letech 2009 a 2010.
Chodovský turnaj ve florbalu

Spolek při DDM Bludiště pořádal v dubnu za 
podpory města Chodov 9. ročník turnaje ve flor-
balu. Do sportovní haly se sjelo celkem 23 týmů, 
které byly rozděleny do třech kategorií. Do Cho- Elévové TJ Batesta Chodov.

dova zavítaly týmy z Karlových Varů, Ostrova, 
Sokolova, Tachova, Chomutova a ze dvou plzeň-
ských florbalových škol. Chodovským florbalis-
tům se nejlépe dařilo v kategorii elévů, kde braly 
týmy TJ Batesta Chodov zlaté a bronzové medai-
le. Přípravka TJ Batesta obsadila výborné druhé 
místo a v kategorii mladších žáků skončil z cho-
dovských nejlépe TJ Plamen na čtvrtém místě. 
Martin Voleman, předseda TJ Batesta Chodov

Florbal

Výsledky dubnových utkání
Naše mužstva jsou v plné permanenci a zde 

jsou výsledky:
A muži
25. 3. Kr. Poříčí - Sp. Chodov 2:1, branka: Kočí.
V prvním mistrovském utkání naše mužstvo podalo 
zodpovědný výkon, ale na tvrdě hrajícího soupeře 
na malém hřišti s umělou trávou prostě nestačilo.
1. 4. Sp. Chodov - SK Lomnice 0:2
Velmi neurovnaný výkon našeho mužstva a vý-
sledkem byla porážka se slabým soupeřem.
8. 4. J. Nejdek - Sp. Chodov 2:5, branky: Kočí 3x, Boči 2x
Favorizovaný Nejdek nastoupil sebevědomě a jed-
noznačně naše mužstvo podcenil. K tomu přispě-
lo i jejich vedení 2:0. Naše mužstvo využilo chyb v 
obraně Nejdku a pěti góly ho položilo na lopatky.
15.4. Sp. Chodov - Ol. Březová 0:5
Velký favorit Březová se nemohl v první půli pro-
sadit proti dobře bránícímu mužstvu Chodova. 
Ve druhé půli mělo mužstvo Chodova výhodu 
penalty, kterou Parth neproměnil, a poté Březová 
zlepšenou hrou zlomila odpor Chodova a utkání 
dovedla do vítězného konce.
B muži
26. 3. Sp. Chodov - B. Svatava 2:1 PK
Branka: Smolka 10 m, pokutové kopy: 4:3
1. 4. Krásno - Chodov 1:3, branky: Gergely 2x, Kůrka
9. 4. Sp. Chodov - St. Chodovská 13:1
Branky: Szitay 3x, Kruliš 2x, Kůrka 2x, Smolka,
Laur, Gergely, Jesipčuk st., Benda, Frána
15. 4. Jindřichovice - Chodov 2:3 PK
Branky: Pulpán, Macák P. st.

Vítězstvím po pokutových kopech skončila 
jarní část okresního přeboru. Mužstvo skončilo 
na druhém místě za  Lomnicí B. Do dalších bojů 
přejeme našim mužstvům dobré výkony, aby náš 
divák měl z jejich hry radost. Ing. Alfons Skokan

Fotbal

Tenis
Babytenis

V lednu se konal tenisový turnaj v Chomutově. 
Náš oddíl reprezentovaly Tereza Krejčová a Veronika 
Snopková. Do severočeského města přijelo 20 teni-
stů. Byli rozděleni do 4 skupin, z každé z nich postu-
poval do závěrečných bojů vždy jen vítěz skupiny. 
Terezka i Verča tuto úlohu zvládly bez větších pro-
blémů. Verča nakonec skončila na pěkném 3. místě, 
Terezka zvládla pozici favorita a celý turnaj vyhrála.

Další turnaj se konal 26. února v Jirkově. Tento 
turnaj byl také hojně obsazen, sjelo se 21 dětí. Te-
rezka i Verča opět postoupily ze svých skupin až 
do závěrečných vyřazovacích bojů, kde na sebe 
narazily až v samotném finále turnaje. V něm Te-
rezka uplatnila své zkušenosti z finálových utkání, 
a slavila tak další turnajový titul. 

Oběma děvčatům gratulujeme a přejeme další 
tenisové úspěchy.  Milan Hajduk

Veronika Snopková a Tereza Krejčová.

Memoriál Wernera Kriegera
Dne 8.4. 2017 proběhlo závěrečné vyhlášení 

12. ročníku Memoriálu Wernera Kriegera v kužel-
kách. Tohoto vyhlášení se zúčastnilo v hotelu Nau-
tilus šest družstev. Jako již tradičně vyhodnocení 
proběhlo v maskách. Letos byly hlavním motivem 
pohádkové bytosti. Program začal trochu nezvykle, 
protože jsme městem procházeli v maskách, ze Sta-
roměstské ulice až do místní kuželny. Zde byl připra-
ven program pro družstva, který spočíval v tom, že 
se házely kuželky vleže, pak se shazovaly koštětem 
a nakonec se zúčastnění strefovali do branky. Poté se 
promítalo video, kde byli aktéry samotní hráči. 

Každá pohádka končí svatbou, takže v programu 
byla i svatba, svatební dort a večeře. Po svatební 
hostině následovalo samotné vyhodnocení koneč-
ného pořadí družstev (1. Pavouci, 2. Mehanici, 3. 
Včelaři, 4. Byrokrati, 5. Esíčka, 6. Viktorky). Překva-
pením sezóny byla jako nejlepší hráčka vyhlášena 
Maruška Marková.

Děkujeme městu Chodov za finanční a věcnou 

Kuželky

podporu našeho turnaje, samozřejmě i samot-
ným hráčům a všem, kteří přispívají i skvělou zá-
bavou a hrou.  Manželé Markovi 
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Šachy

Uzávěrka 
červnového čísla

15. května 2017

Úspěšný závěr sezóny
Sezóna stolních tenistů jde pomalu do finále a 

pro Chodov to je období velmi úspěšné. Posledním 
víkendem v březnu byly ukončeny dlouhodobé mi-
strovské soutěže družstev, kde se podařilo družstvu 
„C“ postoupit z KP2 do KP1 z 1. místa, jež bylo je-

diným postupovým. 
Chodovskému „B“ 
družstvu, hrající di-
vizi, chybělo velmi 
málo na postup do 
3. ligy, ale nakonec 
skončilo třetí. „Áčko“, 
hrající 3. ligu, se bo-
hužel v soutěži ne-
udrželo a sestupuje 
do divize. Dalším 
skvělým výsledkem 

chodovského stolního tenisu je nezastavitelná starší 
žákyně Natka Morová, která v tomto období absol-
vovala 3 turnaje, z toho 2 v kategorii dorostu, a ze 
všech tří si odvezla pohár a zlatou medaili za 1. mís-
to. Její současné výsledky a perfektně načasovaná 
forma jí zajistily nominaci do Brna na červnovou 
Olympiádu dětí a mládeže. Zde ji doprovodí ještě v 
kategorii mladších žáků též velmi úspěšný Jirka Nykl. 

Nelze opomenout další skvělé výsledky a hráče, 
kteří svými výkony reprezentují oddíl i město Cho-
dov, a to jsou zejména Matěj Brož, Klára Kárová, Lu-
káš Boči, Barča Perglerová a Ondřej Minář. Nedávné 
MČR družstev v Ostravě pro chodovský oddíl však 
znamená, že stále máme co dohánět. Starší žákyně 
(Morová, Perglerová, Kárová) sice ukázaly své kvality 
a chybělo opravdu velmi málo, aby v prvním kole 
zaskočily nasazené družstvo SK Dobré, ale bohužel 
nedostatek republikových zkušeností nakonec hrál v 
náš neprospěch. Ovšem závěrečné úsilí, které vedlo 
k výhře nad Novým Borem a Litvínovem, nás do-
vedlo ke konečnému 13. místu, což splnilo trenérovo 
očekávání. Starší žáci (Brož, Boči, Nykl) a dorostenci 
(Minář, Huleš, Mora) statečně bojovali, sbírali zkuše-
nosti a nasávali atmosféru MČR, ale nakonec obě 
družstva obsadila 16. místo. I tak je obrovským úspě-
chem, že na MČR měl Chodov hned 3 své zástupce. 
V celorepublikovém srovnání se tak řadí náš oddíl 
mezi opravdu ty nejúspěšnější. Tyto kvality podtrhují 
ještě postupy 4 nejlepších z TOP12 KV kraje do Ob-
lastního finále ZPČ poháru, kde chodovská jména 
nesmí chybět = Morová, Kárová, Brož, Nykl. Závě-
rem TJ Batesta Chodov – stolní tenis děkuje městu 
Chodov za podporu, které si vážíme.  Jan Kořínek

Stolní tenis

Natálie Morová.

Mladší žáci získali bronz
V sobotu 1.4.2017 Karlovy Vary hostily krajský 

přebor družstev ml. žáků. Náš tým ve složení Vašík 
Vojíř (kapitán), Tomík Wildhaber, Jakub Červenka, 
Míša Pech a Šárka Kerulová vybojoval stejně jako 
starší žáci bronzovou medaili a kopíruje tak jejich 
výsledky již tři roky po sobě. My věříme, že se pří-
ští rok opět vrátíme z doby bronzové do té zlaté, 
neboť v týmu máme hned několik nováčků.

Chodovský šachový festival
V sobotu 8.4.2017 proběhl v chodovském kul-

turním středisku II. ročník Chodovského šachového 
festivalu, jehož hlavní součástí byl XI. Veltatea Cup 
v rapid šachu mládeže. Organizátoři pro děti a je-
jich doprovod přichystali několik dalších turnajů. 

V nejmladší kategorii U10 vybojoval Kubík Čer-
venka skvělé druhé místo. Výborným výkonem se 
prezentoval Míša Pech, který skončil osmý a od 
bronzu jej dělil jen půlbod. V kategorii U12 nás po-
těšil Vašík Vojíř, který bral bronz a stříbro mu uteklo 
těsně až na pomocné hodnocení. Dobře si vedl i 
čtvrtý Tomáš Wildhaber. Nejstarší kategorie nám 
vynesla „jen“ bramboru díky Jirkovi Ulčovi.

Doprovodné turnaje se staly domácí záležitos-
tí. V dorostu Standa Srba, Ríša Randák  a Monika 
Kurčíková obsadili první tři místa, mezi dospělými 
byl Pavel Randák stříbrný a Martin Koller bronzový. 

V turnajích DOBBLE chodovské děti vybojo-
valy tři medaile. Šárka Kerulová vyhrála kategorii 
mladších žáků před Míšou Pechem a Vašík Vojíř 
byl třetí mezi staršími žáky.

Úspěšný chodovský tým.

Bojové sporty

Volejbal

Vybojovaly postup na MČR!
Ve skvělé atmosféře chodovské sportovní 

haly a za mohutné podpory fan-clubu neztratily 
mladší žákyně BVC Chodov na turnaji v závěru 
dubna ani jeden set a postoupily do Uherského 
Hradiště do finále nejvyšší republikové soutěže 
mladších žákyň.

V soutěži družstev (olympijské bodování ša-
chových turnajů) vyhráli domácí, a děti si tak na-
konec mohly vychutnat i vynikající šachový dort 
od paní Vojířové. Maminky chodovských hráčů 
totiž i letos napekly skvělé dobroty, a festival tak 
nebyl jen povedený, ale i náležitě sladký. 

Poděkování patří městu Chodov, Karlovarské-
mu kraji a společnosti VELTAPLUS EU za podpo-
ru. Článek, fotky a reportáž z akce najdete na 
www.sachychodov.cz.  Marcel Vlasák

Zasloužená odměna.
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Sezóna 2017 v plném proudu
Samurai Fight Club jako komplexní plnokon-

taktní klub započal sezónu v chorvatském Zá-
hřebu na Evropském poháru Karlovačko Open 
v kickboxu, zde reprezentovali klub reprezen-
tanti Tereza Cvingerová, která získává dvě zlaté 
medaile v juniorkách i ženách, Johny Kolář ve 
starších žácích, který získal bronzovou medaili, a 
Pavel Jelínek, který také doplnil medailový zisk o 
bronz. 

Ve stejný den nastupují Věrka Krejčí a Jana 
Petříková na turnaji v Polsku v kyokushin karate, 
který je silně obsazen hlavně východními státy, 
a v této nabité konkurenci reprezentantka Jana 
Petříková končí v nejlepší osmičce. Série dalších 
turnajů pokračuje v kickboxu a v medailové jíz-
dě pokračovala Tereza Cvingerová na dalším 
evropském turnaji Slovak Open kickboxing, kde 
získává dvě zlaté medaile a přidává bronz a po-
kračuje na turnaji German Open kickboxing, kde 
potvrzuje svou formu a získává zlatou medaili a 
dvě stříbra v ženách i juniorkách. Svou premiéru 
v kleci si odbyl Pavel Pilný, nastupuje na turnaji 
MMA aréna v Českých Budějovicích proti Antonu 

Shahmatovovi (Reinders MMA) ve váze do 77 kg. 
Pavel od začátku zápasu určoval své tempo, kdy 
soupeř vydržel neskutečný tlak, a Pavel vítězí na 
body ve 3. kole. Poslední turnaj nás čekal v Pol-
sku. Kobřice Cup kyokushin karate, největší pol-
ský turnaj, kde nastupuje konkurence z Polska, 
Ukrajina, Litvy, Německa a v kategorii bývá více 
jak 50 závodníků. Za klub nastoupili Jan Kovářík, 
Johny Kolář, Pavel Jelínek, kteří v eliminaci vypadli 
v prodloužení se silnými Poláky. Další nastoupil 
Kryštof Schwarz, který skončil v nejlepší osmičce, 
Věrka Krejčí po skvělém výkonu na 4. místě a po-
slední zástupce Jana Petříková, která svým nena-
podobitelným stylem porazila všechny soupeřky 
před limitem a stává se vítězkou celého turnaje.

Václav Kolář, trenér

Chodovská výprava v Chorvatsku.
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

•  VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

 www.oknadverehejna.cz
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zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice, 
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com

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 
bylinky , 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

Pro sezonu 2017 osadíme vaše truhlíky letními květinami

14. května  DEN MATEK
otevřeno 8-17 hodin, objednávky předem vítány

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)

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 

Mgr. Jana Pflugerová
advokát
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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

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

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

➔ 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
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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

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

Pivnice Oáza 

přijme do hlavního pracovního poměru

servírku / číšníka.

Požadavky: 

čistý trestní rejstřík, praxe v oboru

Tel. 724 240 212

Přijmeme servírku / číšníka

Pronajmu nebytové prostory 
2o rozloze 25m

Vhodné na kancelář, kosmetiku, 
manikúru, pedikúru, masáže apod. 
Prostor má vlastní sociální zařízení. 

Vytápění je centrální dálkové.
Cena: 2.700,-Kč/měsíc + energie

Kontakt: 603 271 603
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