4. 2.		 Staroměstský masopust města Chodova
10. 2.		 Ples hasičů
24. 2.		 Ples BVC Chodov
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Zprávy z města

K věci

Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři, milí
spoluobčané,
po již tradičním novoročním rozhovoru
s panem starostou Patrikem Pizingerem se
nám vrací naše pravidelná rubrika K věci.
V tomto čísle Zpravodaje bych chtěl poukázat na dvě velké, plánované investice v lokalitě Lesní a Vintířovská
ulice.
Začátkem února by měla být podepsána
smlouva se zhotovitelem na provedení revitalizace lesoparku v ulici Lesní. Hned poté budou zahájeny samotné práce, přičemž v první
fázi proběhne nejprve vykácení nevhodných
dřevin. Město Chodov získalo na celý projekt
revitalizace dotaci a samo se podílí částkou
4 miliony korun, kterou schválilo zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání.
Bohužel se již nového vzhledu lesoparku nedočkáme v roce 2018, realizace této investiční
akce přesáhne až do roku 2019.
Druhá významná investice, tentokrát v lokalitě Chodov – Osada, Vintířovská ulice, se připravuje již několik let. Musím osobně přiznat,
že od představení daného záměru obyvatelům
této části města uplynulo již hodně času, avšak
město nesmí investovat na cizích pozemcích,
proto bylo potřebné nejprve dořešit otázku
vlastnictví. Veškeré přípravné nezbytnosti pro
zahájení prací byly vyřešeny v loňském roce,
proto by letos měla proběhnout vlastní realizace. Je třeba uvést, že jde o společný projekt
města a Vodohospodářského sdružení obcí
západních Čech. V rámci investice dojde k
vybudování nové tlakové kanalizace, výměně
stávajícího vodovodu a k protažení osvětleného chodníku v ulici Vintířovská od areálu firmy
SKF až k autobusové zastávce v městské části
Chodov – Osada. Obec Vintířov plánuje také
v letošním roce vybudovat chodník včetně
veřejného osvětlení a to v trase od odbočky
do Lesní ulice k výše zmíněné autobusové zastávce. Po úspěšném dokončení obou akcí tak
vznikne uzavřený okruh, kdy obyvatelé Chodova i Vintířova budou moci bezpečně přecházet
přes tuto lokalitu. Náklady města Chodov na
vybudování nového chodníku jsou vyčísleny na

3
5,5 milionu korun.
Závěrem mého příspěvku mi dovolte Vám
popřát krásné prožití zimních dnů a pozvat
Vás na tradiční masopustní radovánky.
 Mgr. Luděk Soukup, místostarosta města

Zájem o aplikaci Mobilní
rozhlas stále stoupá

Už více než tři stovky obyvatel Chodova se
zaregistrovaly do aplikace pro chytré telefony
a tablety Mobilní rozhlas. Do svých zařízení tak
pravidelně a zdarma dostávají městské aktuality,
upozornění či kulturní tipy na víkend.
Novinka by měla najít další praktické využití
v nejbližších měsících, a to zejména při blokovém
čistění ulic Chodova. Zájemci totiž budou pomocí notifikace upozorněni, že v jejich ulici probíhá
čištění. Lidé si tedy budou moci včas přeparkovat
a zabránit nechtěnému odtahu vozidla.
Získat Mobilní rozhlas je jednoduché. Umožňuje to anonymní základní registrace v aplikaci,
kde není nutná adresa, jméno, e-mail. Kdo však
má zájem o bonusové zprávy a směrované informace, může využít rozšířenou registraci.
Aplikace je registrována na Úřadě pro ochranu
osobních údajů a splňuje zákonem daná ustanovení. Město údaje nebude a ani nemůže používat
k jiným účelům než pro potřeby aplikace.
Mobilní rozhlas je určen jak pro Android, tak
pro iOS. Více informací včetně videoprezentace
naleznete na www.mobilnirozhlas.cz. 
(mák)

Piktogram ve zpravodaji

Tento piktogram upozorňuje
na to, že k dané akci pořídilo
chodovské TV studio videozáznam, popřípadě videoreportáž,
které jsou ke zhlédnutí na www.kasschodov.cz
v záložce Archiv TV Chodov.
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Do Chodova zamíří
protidrogový vlak

Vnitřek protidrogového vlaku. 

Obří multimediální protidrogová vlaková souprava zastaví v letošním roce také v Chodově.
Zdejší školáci tak dostanou možnost seznámit se
s unikátním projektem REVOLUTION TRAIN.
Zhruba 300 tun vážící vlak o délce 150 metrů nabízí zcela netradiční způsob protidrogové
prevence. Návštěvníci soupravy si tak mimo jiné
mohou vyzkoušet pocity lidí za mřížemi či ve výslechové místnosti na policejní služebně.
„Vlak by měl v Chodově stát celý den a být
k dispozici žákům našich škol. Konkrétní program a harmonogram ještě domluvíme se školami a naším preventistou,“ uvedl starosta Chodova
Patrik Pizinger.
Rada města podle něj už akci schválila a totéž doporučí i zastupitelům. „Také Chodov má
svou drogovou problematiku a víme, že se nejedná o samospásnou záležitost. Je to ale jedna
z možností, jak podpořit boj proti drogám a organizace, které se mu věnují,“ poznamenal starosta s tím, že pokud bude volná kapacita, vlak se
teoreticky může otevřít i části veřejnosti.
„Předběžný termín jsme pro Chodov stanovili
na 21. května,“ řekl autor projektu Pavel Tuma.
„Tato vlaková souprava přináší formou inter-

|Foto: Nadační fond Nové Česko

aktivního a zážitkového vzdělávání zcela nové
pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny – především děti a mládež ve věku 12 - 17
let. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost
návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak
ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy,“
uvádí na svém webu organizátoři letošní REVOLUTION TRAIN tour.
(mák)

Neformální pečující

Staráte se o blízkého člověka a nevíte si
s čímkoliv rady? Nebo se jen potřebujete odreagovat, popovídat si s lidmi s podobnými zkušenostmi či jen získat odvahu k vykonávání této
činnosti?
Budu se snažit bořit mýty a předsudky v oblasti pečování o blízkou osobu. Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat na 735 522 466
nebo na lenkasvandova7@gmail.com.
Vše je plně podporováno městem Chodov
a panem starostou Patrikem Pizingerem.

Lenka Švandová, neformální pečující
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Otázka měsíce

Odpovídá starosta Patrik Pizinger
Ve městě dochází k postupnému
snižování
počtu
velkoobjemových
kontejnerů. Z jakého důvodu? A kam
mají lidé větší odpad odkládat?
Ke snižování počtu velkoobjemových kontejnerů v našem
městě dochází postupně již několik let.
Město Chodov vybudovalo v minulosti moderní sběrný dvůr, kam může sedm
dní v týdnu každý občan Chodova zdarma odvézt velkoobjemový odpad. Proto
je nelogické, aby vedle tohoto moderního
a ekonomicky efektivnějšího řešení, kterým
sběrný dvůr bezpochyby je, byly po městě
ještě hojně rozmístěny kontejnery.
Dalším z důvodů, proč město muselo
přistoupit ke snižování, je bohužel i zneužívání kontejnerů ze strany obyvatel okolních měst a obcí. Máme podloženo, že
si obyvatelé okolních měst a obcí sledují,
kdy a kde budou v Chodově kontejnery,
a potom nám sem svůj odpad vozí. Všichni Chodováci tak potom platí za obyvatele
jiných měst. Věřím, že se v Chodově naučíme velkoobjemový odpad likvidovat tak,
jak má být, a to na sběrném dvoře, a postupem času se zbavíme nevzhledných
kontejnerů. 
(mák)

vilizačními chorobami, dlouhodobě nemocným
a seniorům nabízí především odborné rehabilitační a rekondiční programy.
V rámci celé České republiky funguje síť 240
organizací a klubů a v současnosti sdružuje
35 000 členů.
(mák)

Lidé volili v prvním kole
Miloše Zemana

Vítězem prvního kola prezidentských voleb
v Chodově se stal Miloš Zeman. Druhé postupové místo získal Jiří Drahoš. Třetí v pořadí pak
skončil Michal Horáček.
Současná hlava státu dostala podporu celkem
46,93 % chodovských voličů, což je 2 320 hlasů.
Jiřímu Drahošovi odevzdalo hlasovací lístek 1 190
lidí, dosáhl tak na 24,07 %. Michala Horáčka volilo 583 Chodováků, dali mu celkem 11,79 % hlasů.
Volební účast ve městě spadla výrazně pod celostátní průměr (61, 92 %). K urnám se dostavilo
45,39 % oprávněných voličů (4 983 obyvatel).
Číslo je velmi podobné tomu z roku 2013, kdy
probíhala první přímá volba prezidenta. Tehdy
této možnosti využilo v Chodově 46,02 % voličů.
V letošních volbách se o prezidentské křeslo ucházelo devět kandidátů, stejně jako v roce
2013.
Miloš Zeman tenkrát v prvním kole v Chodově
rovněž vyhrál a získal 22,52 % (1 188 hlasů). Druhý Karel Schwarzenberg měl 16,35 % (862 hlasů).
Druhé kolo prezidentských voleb se konalo
po uzávěrce tohoto vydání. O jeho průběhu vás
proto budeme informovat až v březnovém zpravodaji. 
(mák)

Výtěžek z tomboly pomůže
nemocným ve městě

O rovných 15 tisíc korun si může pro letošní
rok vylepšit svůj rozpočet chodovská základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR (SPCCH). Peníze jí poslala společnost
SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o., která je získala
z výtěžku tomboly na firemním plese v závěru
loňského roku.
„Za dar velmi děkujeme. Peníze použijeme na
rekondiční pobyty nemocných a na kulturní akce,
mezi které patří například tradiční zájezd,“ uvedla
předsedkyně chodovské organizace SPCCH Vlasta Podhorská.
SPCCH působí v Česku už 25 let. Lidem s ci-

Prezidentské volby v Chodově. 

|Foto: Martin Polák

Aktuality z Chodova sledujte na
www.mestochodov.cz
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Projekt města – dluhová poradna

Situace, které v poradně řešíme, bývají
různorodé. Stejně tak důvody vzniklých problémů. Navštívila nás paní, která až po smrti svého manžela zjistila, jak moc se zadlužil.
Ona o tom nevěděla. Chodila do práce, pán
byl v důchodu. Vybíral poštu, své splátky dluhů v hotovosti řešil dopoledne. Protože měli
společné jmění manželů, musí paní dluhy
převzít a vyřešit. Další klient jezdil načerno,
neplatil nájem, neuhradil pobyt na záchytce.
Tyto dluhy jej samozřejmě dohnaly. Řešením
byla insolvence. Chodí k nám klienti, kteří si
situaci zavinili sami, ale také ti, kteří ani v nejmenším netušili. Jsme pro Vás i nadále každé
pondělí a středu od 15 do 17 hodin v přízemí
městského úřadu. Proto vůbec neváhejte a
přijďte se poradit. K dispozici je právník a finanční specialista.
Řešte své finance dříve, než bude pozdě.

Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních věcí

Chodovští senioři mají o pasy
stále velký zájem

Nebývalý zájem o Senior Pasy projevili senioři
v Chodově. V místním infocentru, kde zájemcům
pomáhají s registrací, je po nich velká poptávka.
„Lidé stále chodí, vypadá to, že brzy jej budou
mít téměř všichni chodovští senioři,“ potvrdila
Lenka Christova z chodovského infocentra.
Obdobná situace je i v dalších městech v Karlovarském kraji. „Nyní je v Karlovarském kraji zaregistrovaných 10 433 občanů a slevy nabízí 95
poskytovatelů, což ve všech směrech předčilo
naše očekávání. Doufám, že budou mít lidé s využitím Senior Pasu dobré zkušenosti a karta jim
přinese užitek i radost,“ přeje si hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.
Senior Pasy mají podobu plastové karty nepřenosné na jinou osobu a kraj je na základě registrace vydává zdarma všem zájemcům ve věku
od 55 let.
Vlastníci pak mají možnost čerpat zvýhodněné ceny za služby nebo zboží na území regionu
i v dalších místech ČR.
Bližší informace o projektu a o poskytovatelích zvýhodněných služeb najdou lidé na inter-

netových stránkách: www.seniorpasy.cz, kde se
mohou rovněž registrovat. Registraci lze provést
i na stránkách: www.kr-karlovarsky.cz, kde zjistí
zájemci také novinky o Senior Pasech pro každé
následující období. 
(mák)

Kulturní scénář je plný

Scénář na celou
kulturní sezonu roku
2018 v Chodově je
téměř uzavřený. Už
nyní je ale jasné,
že obyvatelé města
i jeho návštěvníci se
mohou těšit na známé tváře ze showbyznysu, ale také na
řadu tradičních akcí.
„V lednu jsme
zahájili městským plesem. V únoru pokračujeme oblíbeným masopustem a v březnu přivítáme pražské Divadlo Artur s hrou Můžu k tobě,“
vyjmenoval malou část chystaného programu
jednatel Kulturního a společenského střediska v
Chodově Jiří Spěváček s tím, že fanoušci kapel
Mirai a Poetika se pak mohou těšit na jejich březnový dvojkoncert.
V plánu jsou také dvě talk show, a to Minipárty
s Karlem Šípem (duben) a Úsměvy Zdeňka Trošky
(květen).
Také letos se chystá hojně navštěvované pálení čarodějnic, v letošním roce však dozná jedné podstatné změny. Dubnový termín zůstane
samozřejmě zachován, nicméně pořadatelé
se tentokrát rozhodli, že celou akci uspořádají
v areálu TJ Spartak Chodov. Z klasického čarodějnického programu nic chybět nebude, spíše
naopak. Stánky, stavění májky, zapálení vatry
a hudbu rozličných žánrů totiž doplní svým programem a prezentací dům dětí Bludiště, základní
umělecká škola a knihovna.
Na seznamu nechybí srpnová Vavřinecká pouť
s koncertem Roxette revivalu, promítání letního
kina, výstavy v Galerii u Vavřince, Chodovské
posvícení, Josefské trhy, plesy, vánoční koncerty,
Staroměstský advent a vánoční trhy.
„Určitě bude také přehlídka harmonikářů, která
loni sklidila velký úspěch,“ doplnil jednatel.
Kulturní sezonu v Chodově každý rok okoření jeden nebo dva koncerty stálic české hudební
scény. Letos by měla Chodovákům zahrát kapela
Chinaski. „Koncert je předjednaný na listopad,“
doplnil Jiří Spěváček.
(mák)
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Předměty pánů
z Plankenheimu jsou zpátky

Historik Miloš Bělohlávek ukazuje jeden z předmětů - pohřební kříž. 

V létě loňského roku proběhl v kryptě chodovského kostela svatého Vavřince dvoutýdenní archeologický a antropologický průzkum. Jeho cílem
bylo po téměř třech stech letech poprvé vědecky
prozkoumat ostatky pánů z Plankenheimu a Braunsdorfu, kteří v 17. a 18. století vládli v Chodově a byli
pohřbeni v podzemní hrobce pod kostelem. Nalezené předměty převzali do své péče konzervátoři,
kteří je očistili a podrobili dalšímu zkoumání. Po půl
roce práce byly v lednu všechny nálezy vráceny
městu.
„Jedná se o velmi různorodý soubor nálezů, od
korálů, růženců, přes medailony, mince až k velkým pektorálním křížům. Zajímavou součástí jsou
tři staletí staré dochované papírové nebo textilní
pozůstatky, které jinak rychle podléhají zkáze,“ řekl
chodovský historik Miloš Bělohlávek.
Město plánuje záchranné práce v kostelní hrobce
dokončit v květnu tohoto roku, kdy dojde k uložení
všech kosterních pozůstatků zpět do krypty a nalezené předměty budou prezentovány veřejnosti.
„Rádi bychom uložili všech dvacet dva zemřelých
důstojně do nových rakví a uspořádali jim církevní
obřad, přístupný veřejnosti. Pak bude hrobka uzavřena a doufám, že na mnoho desetiletí nebude

|Foto: Martin Polák

klid zemřelých nikdo rušit. Všechny nalezené předměty pak budou vystaveny v připravované nové
expozici o dějinách města,“ dodal Bělohlávek. (red)

Kino láme rekordy

Další rekord v návštěvnosti pokořilo chodovské
kino v Kulturním a společenském středisku. Ve
srovnání s předchozími lety zamířilo v minulém
roce do biografu o tisíce lidí více.
Zatímco v roce 2016 přišlo do kina 15 492 návštěvníků, loni jich dorazilo 16 574. Ve srovnání
s rokem 2015 je to dokonce o čtyři tisíce lidí více.
Důvodů, které přivedly obyvatele Chodova
a okolí do kina, je podle vedoucího kina Jana
Kurčíka několik. „Svou roli sehrála patrně i příznivá ekonomická situace, kdy lidé mají na kulturu
více peněz,“ uvedl s tím, že loňská nabídka distributorů byla mimořádně povedená.
„Nejvíce však lákaly české komedie, animované snímky a do popředí se také dostávají horory,“
doplnil Jan Kurčík.
Vliv na návštěvnost podle něj má i nedávná
novinka kina. „Od poloviny loňského roku jsme
totiž zařadili dopolední projekce dvakrát do měsíce,“ poznamenal vedoucí.
(mák)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům

Už jsme si všichni zvykli na krátké články
s radami, co dělat v konkrétním období na
zahrádkách a na co nezapomenout.
Témata se však stále opakují a není toho
už mnoho, co by zahrádkáři pomohlo nebo
jej překvapilo. Jedním z oborů, kde se mnozí stále nevyznají, jsou nové postřiky, hnojiva,
impregnace a mnohé jiné výrobky pro naše
zahrady a zahrádky.
Rozhodli jsme se využít prostor, který nám
zpravodaj poskytuje, a tyto novinky vám přiblížit. Samozřejmě tak aktuálně, abyste byli informováni s předstihem a měli čas využít nový
produkt ve správné chvíli.
Určitě si kousek prostoru necháme i pro
pranostiku a moudrosti našich předků.
Pokud budete mít nějaké dotazy k práci na
vaší zahrádce, nebo vás napadne nějaký podnět a připomínka, napište ji na naše stránky,
kde se vám rádi pokusíme odpovědět, na adrese www.zahradkari.cz/zo/chodov/.

zahrádkáři Chodov

Na letošní investice má
radnice 58 milionů korun

S investicemi ve výši více než 58 milionů korun počítá pro letošní rok chodovský rozpočet.
Jeho celkový objem dosahuje částky 246, 4 milionu korun.
Město už od počátku roku připravuje řadu
akcí. Obyvatelé se mohou mimo jiné těšit na
další zvelebení okolí oblíbené Bílé vody. Kromě tradiční údržby nechá radnice postavit dvě
převlékárny z dřevěných trámů, aby zůstal zachován přírodní ráz prostředí.
S Bílou vodou souvisí i další investice a tou je
vybudování pumptracku v těsné blízkosti přírodního koupaliště. Jedná se tvarované sportoviště s vlnami, určené pro skateboard, inline
brusle, koloběžky a kola.
Chodov se bude rovněž podílet na revitalizaci lesoparku v Lesní ulici. Podstatná část na
jeho úpravu jde ze státní dotace, nicméně město uhradí nadzemní části veřejného osvětlení, mola u rybníka, altánky, přírodní posilovny
a mobiliář.
Peníze má radnice připravené také na nová
kolumbária na městském hřbitově. Část těch
stávajících je totiž už v havarijním stavu.
Letos začne rekonstrukce stálé služebny

městské police. Práce jsou rozděleny do několika etap a skončit mají v roce 2020. Rozpočet
rovněž počítá s nákupem nového moderního
vozu pro hasiče, který nahradí dosluhující cisternu.
Další miliony a statisíce korun půjdou na
nové fasády u dvou základních škol, zateplení
radnice, nové chodníky ve Vintířovské a Poděbradově ulici, oplocení hřiště U Porcelánky,
projektovou dokumentaci pro úpravu bývalé
školy na základní uměleckou školu, projektové
dokumentace pro dopravní řešení v několika
ulicích a studie na parkovací místa.
V běžném rozpočtu je pak například zhruba
16 milionů korun na údržbu, revizi a opravu
mostů, komunikací a chodníků. 
(mák)

Změna ordinačních hodin
chodovské gynekologie

Gynekologická ambulance Poliklinika Chodov
MUDr. Petr Volšík
Po
7-12, 13-15
Út
9-12, 13-16
MUDr. Jan Duda
St
8-12 (těhotné), 13-18 (po 16. pro zvané)
Čt
8-12
Pá
7-12 (pouze pro zvané)
(red)

Klub důchodců Chodov

Klub důchodců Vás zve na pravidelné výlety
po kraji. Pořádáme besídky, na kterých vystupují
děti z mateřských škol i družin, i další aktivity dle
zájmu.
Staňte se také našimi členy. Jste srdečně vítáni.
Scházíme se v pondělí, středu a pátek ve 12.30 až
15.30 na adrese Hlavní 652, Chodov pod vedením Jaroslavy Schmidové, kontakt: 725 729 403.

(KD)

Poděkování

Rád bych poděkoval neznámému zachránci, který dne 26. listopadu 2017 zavolal rychlou záchrannou službu, která mne převezla
do nemocnice poté, co jsem v odpoledních
hodinách u základní školy v Husově ulici na
přechodu u kruhového objezdu upadl do
bezvědomí.
Mnohokrát děkuji.

Ladislav Varga, Chodov
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Ples opět končil až nad ránem

Až do nedělních ranních hodin se bavili lidé na dalším ročníku Reprezentačního plesu města Chodova. Ten se tradičně
konal v Kulturním a společenském středisku pod moderátorskou taktovkou Aleše Cibulky. Sobotní (20. ledna) ples
zahájil Pavel Vítek (snímek vlevo dole), kterého později vystřídalo energické trio G-Point Hunters ve složení Matěj
Ruppert (snímek vpravo dole). Roman Holý a Tereza Černochová. Pro milovníky klidnější a lidové hudby hrála v pivnici
cimbálovka Alexandra Vrábela, disko pak nabízel DJ v přilehlém vytápěném stanu s barem. Nejen sambu předvedla
Veronika Lálová (snímek nahoře). Nechyběla ani bohatá tombola, kde hlavní cenou byl opět skútr. Pořadatelé děkují
níže uvedeným sponzorům. 
|Foto na stránce: Martin Polák

Sponzoři městského plesu:
Alva computer spol. s r.o.
Auto Kelly a.s.
BSS Báňská stavební společnost s.r.o.
Catr spol. s r.o.
cetto Bohemia s.r.o.
Cukrárna Ondra
Elektro Žďárský
Elite Gym and Fitness
Exiram s.r.o.
HNHRM klub Chodov
Chotes s.r.o.
Jiří Mazur - Zámečnictví - bazény
KASS Chodov s.r.o.

KH Czechia s.r.o.
Květinka Marie Marková
Květiny Renata Šanderová
KV Lak s.r.o.
Pánské holičství U Maxe
Pivovar Permon
Rabbit Trhový Štěpánov, a.s.
Sedlecký kaolin a.s.
SKF Lubrication Systems CZ s.r.o.
Studio zdraví
Šimice Tipo s.r.o.
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Zahradnictví Jastal - Lenka Lhotová
Zdravý obchůdek Slunečnice
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Ekumenická bohoslužba za
oběti komunistického režimu

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
a Římskokatolická farnost
Chodov zvou na ekumenickou
bohoslužbu
za oběti komunistického
režimu.
Společná
bohoslužba se uskuteční v neděli
25. února v 17.30 v chodovském evangelickém
kostele a naváže na ni
krátký vzpomínkový akt v městském parku.
Zváni jsou všichni obyvatelé města.
(red)

ZŠ J. A. Komenského
Informace k zápisu žáků do 1. ročníku
pro školní rok 2018/2019

1) Zápis žáků do prvního ročníku pro školní
rok 2018/2019 bude probíhat ve středu 4.4. 2018
od 13:00 do 18:00 v budově 1. stupně naší školy
(přístavba).
2) Zákonní zástupci našich spádových žáků
obdrží nejméně s týdenním předstihem obálku s podrobnými informacemi k zápisu včetně
některých formulářů nutných k vyplnění. Pokud
máte trvalé bydliště v našem spádovém obvodu
a obálku neobdržíte, k zápisu se rozhodně dostavte.
3) Pořadí přijatých uchazečů se řídí Směrnicí o
přijímání žáků do 1.ročníku, která je zveřejněna
na našich webových stránkách v části – Pro rodiče / zápis do 1.třídy.
4) V případě, že pro své dítě zvolíte jinou než
spádovou školu, oznamte nám to prosím na telefonu 352352192.
5) V případě nemoci dítěte, které má jít k zápisu, je nutné, aby se zápisu zúčastnil zákonný
zástupce a podal žádost o přijetí žáka.
6) Pokud budete žádat o odklad povinné
školní docházky, je nutné, abyste o něj zažádali
v době zápisu. Žádost musíte doložit doporučením od školního poradenského zařízení a od pediatra nebo klinického psychologa. Žádost naleznete na našich webových stránkách v části – Pro
rodiče – formuláře ke stažení – žádost o odklad
školní docházky.
7) Samotný zápis bude trvat max. 40 min
a bude se skládat ze dvou částí:

a) část formální (pro zákonné zástupce) – podání žádosti, vyřízení administrativních záležitostí,
podání informací daných školským zákonem
b) část motivační (pro budoucí prvňáčky) –
plnění rozmanitých úkolů, které jednoduchou
a hravou formou prověří zralost dítěte – max.
v délce 20 min.
Více informací naleznete na našich webových
stránkách školy (www.zschodov.cz) v části
Pro rodiče /zápis do 1. třídy

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Krajské finále florbalu mladších žáků

Ve středu 10. 1. se sjely nejlepší florbalové
týmy škol Karlovarského kraje do haly míčových sportů ke svým finálovým bojům. Naše
družstvo mladších kluků nastoupilo ve složení:
Daniel Pec, Tomáš Podolník, Filip Ngueyen Due
Tiep, Jakub Sikora, Zdeněk Rechtorík, Aleš Olšan, Marek Grasu, Lukáš Štěrba, Karel Frolík, Jan
Beneš a Lukáš Franče. Toto družstvo zvítězilo ve
své skupině, když zdolalo soupeře z Ostrova 5:2
a Mariánských Lázní 4:2. V semifinále jsme prohráli s budoucím vítězem ZŠ Konečná K.Vary.
V boji o třetí místo pak naši kluci nastoupili proti
ZŠ Pionýrů Sokolov a dokázali zvítězit, a dovézt
tak do školy pohár a bronzové medaile.

Mgr. Miloš Volek

Krajské kolo florbalu mladších dívek

Ve čtvrtek 11.1.2018 se v hale míčových sportů
v Karlových Varech konalo krajské finále florbalu mladších dívek. Naše dívky, hrající ve složení
Martina Palečková, Pavlína Horvátová, Kateřina
Zapfová, Klára Kolářová, Denisa Koňová, Terezie
Jílková, Klára Šavelová, Andrea Zimmermanová,
Viktorie Čejková, Amálie Beňová a Adéla Čedíková, se tak potkaly s 5 nejlepšími družstvy Karlovarského kraje. Z turnaje si nakonec dívky ke
své velké radosti a pro nás milému překvapení
odvezly pohár a medaile za 3. místo.
Více informací a fotografií ze sportu naleznete
na www.zschodov.cz.
Mgr. Jan Merunka
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ZŠ Školní ulice
Hledáme učitele Aj, Pč a F

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

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

EVVO

Stále pokračují naše sběrové akce. Sbíráme
víčka od PET lahví, baterie, staré mobilní telefony
a drobné elektrospotřebiče, které jsou na baterie.
Nebojte se zapojit a noste do sborovny druhého
stupně.

Akce školy

Žáci třetích tříd pokračují v kurzech plavání.
Třídy 5. A a 4. A navštívily Svět záchranářů v Karlových Varech, kde pro žáky páté třídy byl připraven program „Svět ohně“ a pro čtvrťáky program
„Svět bezpečí“. Ani naši třeťáci nezahálí a pokračují ve svých setkáváních v DDM Bludiště, kam
pravidelně chodí na robotiku a také na hodiny
keramiky. S panem Staňkem se v lednu viděli žáci
6. B a 8. A, kteří se zúčastnili zajímavé besedy na
téma „Závislosti“.
V lednu jsme s našimi žáky vyrazili do divadla
v Karlových Varech. 22. ledna do divadla jeli žáci
šestých tříd, sedmičky a z prvního stupně žáci
třetích a čtvrtých tříd. Společně jsme viděli poutavé představení Čertův švagr. Žáci 9. A navštívili
představení Tajemství pánů Becherů.
Naši deváťáci pokračují v aktivitách zaměřených na volbu povolání. Třídní učitelé připravují
na každý měsíc exkurzi do místních firem, aby
žáci viděli provoz a především náplň práce jednotlivých oborů. V lednu navštívili například Witte automotive v Nejdku.
Na podzim jsme se zapojili do projektu Hrdá
škola, který má pomoci oživit žákům školní život
a zahnat každodenní školní stereotyp. Během
několika akcí a projektů žáci vždy společně něco
prezentují nebo se zapojí do nějaké záslužné
činnosti. Například v prosinci jsme při projektu
„Dobrý skutek“ sbírali staré oděvy, hračky a další
doplňky pro místní pobočku Armády spásy. Dalším projektem bylo konání neformálního dne, tzv.
„Teplákového dne“, kdy mohli žáci přijít do školy
v ležérním sportovním oblečení. Žáci prvního
stupně si vyzkoušeli barevný den, kdy měli mít na
sobě nějakou část oblečení v zelené barvě.

Více informací o akcích školy naleznete na
našich webových stránkách na adrese http://biografsolni.cz/zs2chodov/aktuality-stranka/ nebo
http://biografsolni.cz/zs2chodov/sborovna-3/
akce/.
Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Husova ulice
Jak pracujeme s dětmi na naší škole

Práce pedagoga je v dnešní době posláním.
Pedagogové musí umět pracovat s dětmi nadanými, průměrnými, s nejrůznějšími poruchami učení i chování i s dětmi handicapovanými.
Každý žák naší školy má prostor v rámci svých
možností a schopností se rozvíjet. Zapojení do
školních kol olympiád či jiných soutěží je výzvou
pro každého, aby si porovnal své vědomosti. Ti
nejlepší prezentují školu na veřejnosti v oblasti
sportu či vědomostí. Velký prostor věnujeme také
práci s žáky, kteří vyžadují speciální metody a pomůcky. Speciální pedagožky za pomoci speciálních pomůcek pracují s žáky, kteří mají některou
z poruch učení nebo chování, a to v hodinách
speciálně pedagogické péče nebo pedagogické
intervence. Ostatním žákům vyžadujícím individuální přístup se věnujeme v hodinách nebo
kroužcích doučování.

Dění školy mohou žáci ovlivňovat prostřednictvím žákovského parlamentu, který v průběhu
celého školního roku připravuje nejrůznější soutěže a akce.
Celý tento výchovný a vzdělávací proces se
nám i žákům zúročí v deváté třídě, kdy si žáci vyberou studijní obor a odejdou studovat na střední školu, kterou si vybrali.

Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace HV) nástup ihned, plný úvazek.
Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace - ČJ,
AJ, NJ, M, F) - nástup 1. 9. 2018 - plný úvazek (dle

Kulturní
servis
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zákona č. 563/2004 Sb).
Informace podá na tel.352 352 393 vedení
školy.
Dalsíí informace o životě na naší škole najdete
na stránkách www.zs3chodov.cz.

Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ Nejdecká ulice
Půlrok v přípravné třídě

prosince. Děti si zvonkohru, xylofon a varhany
oblíbily a začaly na ně nejprve neuměle hrát.
Využily k tomu každou volnou chvilku. Postupně
se paní učitelka začala věnovat cílenému nácviku
hry v hudební výchově. Osazenstvo třídní kapely, sestavené z žáčků, rolniček, xylofonu, varhan
a zvonků, pilně cvičí a hraje „jak o život“. Absolvovalo již i své první „koncerty“, zatím pro malé
skupinky posluchačů a jednotlivce. Ale kdo ví?

Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

To to letí, už je tu pololetí! Uteklo to jako voda
a máme tady první hodnocení. Ve třídě je nás
čtrnáct kamarádů. Zvykáme si na školní prostředí
a školní režim. Den začínáme na koberci v komunitním kruhu, kde si nejen sdělujeme zážitky,
ale i „brousíme“ své jazýčky logopedickými říkankami. Cvičíme si pozornost a vnímání poslechem
pohádek, seznamujeme se s ději a věcmi kolem
nás. Poznáváme první písmenka, hrajeme si se
slovy. Už víme, jakou hláskou slovo začíná, a učíme se, jakou končí. V lavicích si při grafomotorických cvičeních uvolňujeme ruku na pozdější
psaní, trénujeme zrakovou a prostorovou orientaci. Víme co je velké, malé, široké a úzké, většina
z nás umí pojmenovat číselnou řadu do deseti
i pozpátku. Pracujeme rádi s interaktivní tabulí
i s počítačovými výukovými programy. Pracovní
vyučování střídáme se zpěvem a výtvarným tvořením. Ani na tělesnou výchovu nezapomínáme,
když sportujeme v městské sportovní hale. Také
navštěvujeme knihovnu a různé kulturní akce.
Učíme se prostě být samostatnými školáky.

Okénko do života autistické třídy

Od září si žáci autistické třídy zvykli na nové
prostředí i spolužáky. Daří se jim společná práce a mezi dětmi panují pěkné vztahy. Největším
zážitkem pro ně však bylo seznámení s hudebními nástroji, které se jim ve třídě objevily na konci

V roce 2017 byl prosinec nejtragičtějším měsícem, 4 osoby zemřely, 5 osob bylo zraněno
a 7 osob bylo zachráněno během šestnácti absolvovaných událostí. Jednotka se podílela na
likvidaci celkem tří požárů (sklep v ulici Palackého, byt Horní Slavkov, Asian Bistro-Tesco Karlovy Vary). Nejzávažnější byl tragický požár bytu
v panelovém domě v Horním Slavkově, bohužel
zemřely dvě osoby a 26 bylo evakuováno.
Další události byly technické. Celkem ve třech
případech byl řešen únik nebezpečné látky, zejména PHM na komunikaci (Karlovarská, Hrnčířská ulice, Mírová). Jednotka spolupracovala
u čtyř dopravních nehod, dodávka u Vintířova
směr Lomnice, 1 zranění, osobní vozidlo na střeše u Vřesové, 2 zranění, dvě osobní vozidla v Jenišově, 1 zranění, dvě osobní vozidla v ulici Západní, bez zranění.

Dopravní nehoda dodávky za Vintířovem, 22. prosince
2017. 
|Foto: SDH Chodov

Následují technické pomoci. I při těchto událostech bohužel do statistik přibyly další dvě oběti
na životech. Nouzové otevření uzavřených prostor v ulicích U Koupaliště, Husova - výtah, ČSO
- nalezena zemřelá osoba, Dukelských hrdinů nalezena zraněná osoba, pátrání po pohřešované osobě ve Vintířově - nalezena již bez známek
života, havárie vody v ulici ČSM. Velké poděko-
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vání patří všem členům zásahové jednotky za
zvládnutí takto náročného konce roku 2017.

Informace SDH

Stále probíhá zimní příprava všech sportovních
kolektivů v nové sportovní hale. Začátkem prosince se uskutečnila velmi pěkná „Mikulášská
besídka“ pro děti a mládež. Nechybělo také vánoční zakončení roku 2017. Mezi svátky proběhl
tradiční „Vánoční turnaj“ ve stolním tenisu. Zcela
zasloužené vítězství v plně obsazeném turnaji
patřilo opět Jiřímu Szewieczekovi, druhé místo
obsadil Pavel Kot, třetí místo vybojoval Jiří Weiss.
SDH v Chodově bude organizovat již tradiční
Hasičský ples. Termín je 10. února 2018 ve velkém
sálu KaSS v Chodově od 20:00 h. Prodej lístků si
zajišťuje základní organizace SDH Chodov, zbývající lístky jsou v předprodeji malé scény KaSS
v Chodově od 25. ledna 2018.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Městská policie Chodov
Perličky z činnosti MP

Start do nového roku bývá každoročně bilancí
statistik minulého roku a vyhodnocení vánočních
svátků a oslav silvestra. Obecně jsou Vánoce pro
širokou veřejnost prezentovány jako svátky klidu
a rodinného štěstí. Již dlouhodobě je bohužel
pro policejní statistiky období vánočních svátků
spíše obdobím rodinných svárů, depresí a silvestr
nocí opilosti. Posuďte sami:
V ulici Štěříková se několik mladíků vydalo na
vánoční jízdu v podnapilém stavu a během jízdy
způsobili nehodu a poškodili jiné, zaparkované
vozidlo. Na místě museli dokonce zasahovat hasiči.
Pod Železným dvorem několik dětí na Štědrý den házelo kameny na projíždějící auta. Prý
zábava.
V obci Vintířov zasahovaly hlídky Policie ČR
a MP během svátků při fyzickém napadení dívky.
Na Kostelní stezce hlídka MP zadržela několik
mladíků, kteří zde z nudy rozkopali odpadkové
koše a odpalovali petardy.
V ulici Husova se při parkování několika návštěv k příbuzným na parkovišti strhla hádka
mezi řidiči a nakonec došlo i k fyzickému napadení.
V ulici Čapkova se nemohla domoci kontaktu
se svým manželem oznamovatelka, která věděla,
že manžel je doma, ale na její zvonění a klepání
neotevírá a ona měla obavu, že se mu něco stalo. Po příchodu hlídky manžel normálně otevřel
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dveře a uvedl, že s manželkou nechce mít nic
společného.
V ulici Luční se při rodinné sešlosti k oslavě
nového roku strhla hádka mezi příbuznými a došlo i na výhrůžky a urážky. Situaci na místě musela řešit hlídka MP.
Před restaurací Skleník přivolal taxikář hlídku
MP, kdy jeho zákazník před nastoupením do taxi
zkolaboval, neboť zkombinoval prášky s alkoholem. Hlídka na místě poskytovala první pomoc
a přivolala lékařskou službu.
V ulici Školní chtěla matka připravit krásné
Vánoce pro svého syna, který žije na ulici mezi
toxikomany. Ten se jí odměnil tím, že jí zdemoloval byt a nakonec si rozrazil hlavu při zuřivém
záchvatu.
V ulici Dukelských hrdinů žádala o pomoc
na silvestra starší paní, která chtěla před dům ke
kontejneru jenom vynést odpadkový koš, ale byla
zahnána petardami odhazovanými z oken, které
nekontrolovaně někdo házel tzv. pro zábavu.
U Music baru v ulici Tovární zadržely hlídky
policie a MP několik pachatelů, kteří během oslav
silvestra zaútočili na jiného muže a poté se snažili
uprchnout.
Takto bychom mohli pokračovat, ale abychom
nekončili tak pesimisticky, alespoň jedna perlička
na závěr.
V ulici Revoluční oznamovatel přivolal hlídku
MP, neboť si myslel, že je zde muž, který hodlá
nelegálně pokácet několik stromů v ulici motorovou pilou. Žádné kácení nebylo v regionu povoleno, proto hlídka ihned jela na místo, kde zjistila,
že zde jen jakýsi pán zkouší svůj nový vánoční
dárek – motorovou pilu - a nemůže se nabažit
toho krásného zvuku po nastartování.
K příspěvku přikládáme statistické výstupy určitých vybraných činností MP za rok 2017. Statistiku
naleznete i na webu města v sekci Bezpečnost.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Chodov v letech 1918 – 1928

Hladová demonstrace v Chodově v roce 1918.

V letošním roce si připomínáme významné
výročí – sto let od vzniku Československé republiky. Těch sto let, které od pádu Rakouska-Uherska uplynuly, patří mezi bouřlivé
roky našich dějin.
Rád bych proto věnoval v letošním roce příspěvky ve Zpravodaji jednotlivým dekádám těch
sta let a pokusil se Vám představit, jak se odrážely
„velké“ dějiny v historii našeho města. Zastavíme
se také u významných městských milníků, staveb
a osobností.
První světová válka (tehdy se jí říkalo velká válka), která předznamenala vznik samostatného
Československa, znamenala významný předěl
v dějinách celé Evropy. Staré pořádky a společenská uspořádání, staleté monarchie, volební právo
jen pro majetné, to vše zaniklo ve víru válečných
událostí. Rok 1918 byl ve znamení totálního kolapsu. Čtyři roky bojů a orientace na zbrojní výrobu
vedly k tomu, že v celém Rakousko-Uhersku se
nedostávalo ani základních potravin. V Chodově
propukl na počátku roku hladomor a došlo několikrát k hladovým demonstracím, kdy se ženy
(muži byli vesměs na frontě) dožadovaly zvýšených přídělů potravin. Tehdejší chodovský starosta Josef Gerstner (v úřadu byl s přestávkami od
roku 1900) se pokoušel zajistit zásobování města

|Foto na stránkách: archiv Miloše Bělohlávka

z obecních a posléze i vlastních financí, ale bylo
to stále obtížnější. Na počátku léta 1918 starosta
Gerstner během jedné demonstrace vyšel z radnice a chtěl situaci vysvětlit, ale byl přítomnými
ženami fyzicky napaden. Bral to jako velkou
osobní křivdu a odstoupil z úřadu starosty.
V prvních měsících existence Československa
se pohraniční oblasti, osídlené v drtivé většině
německy hovořícím obyvatelstvem, pokusily odtrhnout od mladého státu, čemuž bylo nakonec
zabráněno vojenským obsazením pohraničí.
Napětí mezi Čechy a Němci pak provázelo víceméně celou první republiku a v mnoha směrech
se odráželo i v Chodově. Jedním z významných
sporů bylo nařízení československých úřadů odstranit z veřejného prostoru všechny památníky
na členy habsburské dynastie. V Chodově se to
mimo jiné dotklo pomníku císaře Josefa II. z roku
1889 a jeho odstranění se neobešlo ve většinově německém městě (Češi tvořili v období první
republiky jen přibližně 3% obyvatel) bez veřejných manifestací. Stejně tak musel být z pomníku
v městském parku (dnes pomník obětem válek)
odsekán reliéf císaře Františka Josefa I. a z jeho
vrcholku byl odstraněn rakouský orel.
Každá rodina v Chodově přišla alespoň o jednoho svého člena, celkem zahynulo téměř tři sta
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Snesení pomníku císaře Josefa II. v roce 1923.

obyvatel města, a proto byl v chodovském kostele svatého Vavřince zřízen pomník obětem tohoto konfliktu. Jednoduchým způsobem řešený pomník střežily dva reliéfy vojáků v životní velikosti,
jejichž vytvoření se ujal chodovský sochař Alois
Zuber. Podobný pomník pro oběti války z řad
protestantů vznikl v evangelickém kostele a měl
formu nástěnného obrazu.
Dvacátá léta se obecně nesla ve znamení hospodářské stabilizace a v Chodově i investic do
veřejných staveb. Asi největší investicí této dekády se staly záchranné práce v kostele svatého
Vavřince. V roce 1919 se na kostele objevily velké trhliny a došlo k prudkému poklesnutí stropů
v oblasti presbytáře. Přivolaní statici konstatovali,
že památka hrozí bezprostředním zřícením. Záchranné práce na kostele trvaly téměř deset let

Rekonstrukce kostela ve 20. letech.

a ve své době šlo o přelomové techniky. Nad
klenbami kostela byla na půdě vybudována železobetonová konstrukce a betonové pilíře, které
dodnes drží kostel pohromadě. Ve stejné době
byla také vybudována dnešní smuteční síň na
městském hřbitově.
Ve dvacátých letech přišel Chodov také o dvě
významné osobnosti. V roce 1920 umírají jen pár
týdnů po sobě první starosta města Chodova,
továrník a mecenáš Karel Fenkl a Carl Gasch,
zakladatel chodovské strojírny, vynálezce a podnikatel. Jejich smrt předznamenala konec jedné
éry, neboť oba byli muži 19. století a doby rakousko-uherské monarchie.
V novém, rychle se měnícím světě už pro
muže jejich formátu nebylo místo.

Miloš Bělohlávek, městský historik

Fotbalový klub Rudá jedenáctka na tehdejším fotbalovém hřišti, počátek 20. let.
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Informační servis

9. 2. (pá) 17 h, 10.-11. 2. (so-ne) 15 h, 18. 2. (ne) 15 h
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125/100 Kč

8. 2. (čt) 19.30 h, 9.-10. 2. (pá-so) 19.30 a 22 h, 12. 2. (po)
a 14. 2. (st) 19.30 h, 17. 2. (so) 19.30 h, 28. 2. (st) 19.30 h
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

1.-2. 2. (čt-pá) 19.30 h

PREZIDENT BLANÍK /90/
Premiéra / Komedie / ČR

Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu, v kampani slíbil například máslo a lithium do každé
rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc podpisů. Kandidaturu na Hrad však
nakonec nepodal, když se jeho asistentovi Žížalovi nepodařilo doručit včas podpisové archy na
Ministerstvo vnitra. Přístupné od 15 let. Vstupné 125 Kč

15.-16. 2. (čt-pá) 19.30 h, 17. 2. (so) 17 h, 18. 2. (ne) 19.30 h

BLACK PANTHER 3D /132/

Premiéra / Akční dobrodružné sci-fi / USA

Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce,
krále Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým
právoplatným králem. Když se však znovu objeví mocný dávný nepřítel, jsou T’Challovy schopnosti jako
krále a Black Panthera podrobeny těžké zkoušce, neboť T’Challa je vtažen do konfliktu ohrožujícího
nejen Wakandu, ale i celý svět. Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

22.-23. 2. (čt-pá) 19.30 h, 24. 2. (so) 17 h

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ /92/
Premiéra / Komedie / ČR

Komedie popisuje úsměvnou formou manželství, z kterého postupně vyprchává vášeň.
V hlavních rolích filmových manželů se objevují Saša Rašilov a Lenka Vlasáková. Uvidíme i další
známé herce jako Jiřího Lábuse, Pavla Kříže nebo Filipa Blažka.

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
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Kino Malá scéna Chodov

1. 2. (čt) a 4. 2. (ne) 17 h
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI /83/
Komedie / ČR

„To tedy byl porod!“ je přesná definice nejen vstupu naší
hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), ale tato věta
vystihuje výstižně i její touhu najít pravou lásku. Hrají: Klára Issová, Matouš Ruml, Aneta Krejčíková, Pavel Kříž, Alice
Bendová, Petr Vacek, Halina Pawlowská aj.

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
1.-2. 2. (čt-pá) 19.30 h
PREZIDENT BLANÍK /90/
Premiéra / Komedie / ČR

7. 2. (st) 19.30 h, 8. 2. (čt) 17 h
ZMENŠOVÁNÍ /135/
Komedie / USA

Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul se to rozhodne risknout a nečekaně tím nastartuje své největší životní dobrodružství.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

8. 2. (čt) 19.30 h, 9.-10. 2. (pá-so) 19.30 a 22 h
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY /105/
Premiéra / Erotický / USA

Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí jako Christian
Grey a Anastasia Steele ve třetí kapitole erotického příběhu.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč

Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu, v kampani slíbil například máslo a lithium do každé rodiny nebo
korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc podpisů. Kandidaturu na Hrad však nakonec nepodal, když se
jeho asistentovi Žížalovi nepodařilo doručit včas podpisové
archy na Ministerstvo vnitra. Celovečerní film navazuje na
úspěšný seriál Kancelář Blaník.

9. 2. (pá) 17 h
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A
LEDU 3D /89/
Premiéra / Dobrodružný animovaný / Rusko

2.-3. 2. (pá-so) 17 h
ČERTOVINY /101/
Pohádka / ČR
Přístupné. Vstupné 120/100 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140/120 Kč

Přístupné od 15 let. Vstupné 125 Kč

3. 2. (so) 15 h
FERDINAND /99/
Animovaná dobr. komedie / USA

Ferdinand je velký býk s velkým srdcem.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120/100 Kč
3. 2. (so) 19.30 h
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D /150/
Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno.Vstupné 130 Kč
4. 2. (ne) 15 h
COCO /105/ + VÁNOCE S OLAFEM /20/
Animovaný, rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120/100 Kč
4.-5. 2. (ne-po) 19.30 h
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM /115/
Premiéra / Komedie, drama / USA, VB

Mildred Haynesové (Frances McDormand) zavraždili dceru.
A protože se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně
vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do města vylepí na tři
billboardy velmi kontroverzní vzkazy adresované váženému šéfovi místní policie (Woody Harrelson). Tímto nezvyklým činem začíná bitva mezi Mildred a zástupci zákona.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
6. 2. (út) 19.30 h
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA /125/
Historické drama / VB

Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži,
který se nevzdal, i když okolnosti stály proti němu. V roce
1940 se blížila německá invaze do Anglie a britský premiér
měl domluvit podmínky příměří. Místo toho slavnou řečí
zburcoval národ k boji.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hrdinové se střetnou s
magií ohně a ledu a tak jim chvilku bude pořádně horko a
chvíli zase hodně velká zima.

10.-11. 2. (so-ne) 15 h
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A
LEDU /89/
Premiéra /Dobrodružný animovaný / Rusko
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125/100 Kč
10. 2. (so) 17 h
ČERTOVINY /101/
Pohádka / ČR
Přístupné. Vstupné 120/100 Kč
11. 2. (ne) 17 h
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 3D /111/
Akční dobrodružná komedie / USA

Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se
hrou, o které nikdy předtím neslyšeli - zvanou Jumanji ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a
zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

11. 2. (ne) 19.30 h
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA 3D /104/
Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč
12. 2. (po) a 14. 2. (st) 19.30 h
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY /105/
Premiéra / Erotický / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč
13. 2. (út) 19.30 h
INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ /101/
Horor / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč
15. 2. (čt) a 18. 2. (ne) 17 h
ŠPINDL /98/
Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
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15.-16. 2. (čt-pá) 19.30 h, 17. 2. (so) 17 h,
18. 2. (ne) 19.30 h
BLACK PANTHER 3D /132/
Premiéra / Akční dobrodružné sci-fi / USA

Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé
africké země, aby se stal novým právoplatným králem. Když
se však znovu objeví mocný dávný nepřítel, jsou T’Challovy
schopnosti jako krále a Black Panthera podrobeny těžké
zkoušce, neboť T’Challa je vtažen do konfliktu ohrožujícího
nejen Wakandu, ale i celý svět.

Informační servis
23. 2. (pá) 17 h, 24.-25. 2. (so-ne) 15 h
PRAČLOVĚK /89/
Premiéra / Animovaná komedie / VB, Francie

Příběh animované komedie Pračlověk se odehrává v dávné
době, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili
svých rodných jeskyní. Britské studio Aardman Animations
v čele s oscarovým režisérem Nickem Parkem po takových
filmech, jako jsou Slepičí úlet, Wallace a Gromit a Ovečka
Shaun, přichází s filmem o střetu civilizací. Vyhraje doba
kamenná, nebo bronzová?

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125/100 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč
16. 2. (pá) 17 h
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI /83/
Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
17. 2. (so) 15 h
COCO /105/ + VÁNOCE S OLAFEM /20/ krátký film
Animovaný, rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120/100 Kč
17. 2. (so) 19.30 h
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY /105/
Premiéra / Erotický / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč

18. 2. (ne) 15 h
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A
LEDU /89/
Premiéra /Dobrodružný animovaný / Rusko
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125/100 Kč
19. 2. (po) 19.30 h
PREZIDENT BLANÍK /90/
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné od 15 let. Vstupné 125 Kč
20.-21. 2. (út-st) 19.30 h
TVÁŘ VODY /123/
Premiéra / Fantasy / USA, Kanada

Němá uklízečka se v tajné vládní laboratoři sblíží s podivuhodným vodním tvorem a s pomocí své nejlepší kamarádky, souseda a několika špiónů naplánuje jeden z nejpodivuhodnějších a nejromantičtějších únosů v dějinách filmu.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
22. 2. (čt) 17 h
ČERTOVINY /101/
Pohádka / ČR
Přístupné. Vstupné 120100 Kč
22.-23. 2. (čt-pá) 19.30 h, 24. 2. (so) 17 h
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ /92/
Premiéra / Komedie / ČR

Komedie popisuje úsměvnou formou manželství, z kterého postupně vyprchává vášeň. V hlavních rolích filmových
manželů se objevují Saša Rašilov a Lenka Vlasáková. Uvidíme i další známé herce jako Jiřího Lábuse, Pavla Kříže
nebo Filipa Blažka.

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

24. 2. (so) 19.30 h, 25. 2. (ne) 17 h
HMYZ /98/
Premiéra / Komedie, drama / ČR, Slovensko

Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří
Čapků „Ze života hmyzu“. Během zkoušky se prolnou jejich životy s osudy postav této divadelní hry. Hmyz je posledním celovečerním filmem světově uznávaného režiséra
Jana Švankmajera.

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

25.-26. 2. (ne-po) 19.30 h
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA /115/
Premiéra / Historický thriller / USA

Film líčí příběh novinářů deníků The Washington Post a The
New York Times, kteří zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers o angažovanosti americké vlády
během války ve Vietnamu. Snaha o ututlání skutečností trvající čtyři prezidentská období donutila první americkou
vydavatelku Kate Graham (Meryl Streep) a ambiciózního
šéfredaktora Bena Bradleeho (Tom Hanks) z deníku The
Washington Post vyhlásit vládě bezprecedentní válku o
zveřejnění tajné vládní zprávy Pentagon Papers.

Přístupné od 12 let, titulky. vstupné 115 Kč
27. 2. (út) 19.30 h
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ /92/
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

28. 2. (st) 19.30 h
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY /105/
Premiéra / Erotický / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč
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TV Studio Chodov
6. 2. (út) až 9. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

LIGA PROTI NEVĚŘE – I. ČÁST

Záznam divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

KINOMIX

27. 2. (út) až 2. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

ROCKPARÁDA

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Život v Chodově očima kamery (premiéra)
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

13. 2. (út) až 16. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

Život v Chodově očima kamery (premiéra)
Souhrn událostí za druhou polovinu února (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

LIGA PROTI NEVĚŘE – II. ČÁST

Záznam divadelního představení (repríza)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

TV ZÁPAD

Souhrn událostí za první polovinu února (premiéra)

Archiv pořadů na www.kasschodov.cz

MAGAZÍN STALO SE U NÁS
KINOMIX

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

KLÍČE NA NEDĚLI – II. ČÁST

Záznam divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

20. 2. (út) až 23. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

Uzávěrka
březnového čísla
14. února 2018

22

KASS Chodov

2. 2. (pá) 20 h
Maturitní ples GASOŠ Chodov třídy G8
společenský sál
4. 2. (ne) 9.30 h
Staroměstský masopust města Chodova
Staroměstská ulice
8. 2. (čt) 19 h
Taneční kurzy s taneční školou Jana Ondera
společenský sál
10. 2. (so) 20 h
Hasičský ples
společenský sál
15. 2. (čt) 19 h
Taneční kurzy s taneční školou Jana Ondera
společenský sál
17. 2. (so) 9 h
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál
22. 2. (čt) 19 h
Taneční kurzy s taneční školou Jana Ondera
společenský sál
24. 2. (so) 20 h
Ples BVC Chodov
společenský sál

DDM Bludiště Chodov

6. 2. (út) 13.45 h
Přebor ZŠ Chodova ve skoku přes švihadlo
Více informací na www.ddmchodov.cz

19.-20. 3. (po-út)
Burza

Burza jarního a letního dětského oblečení, obuvi, hraček a
sportovního vybavení. Chcete prodat věci, které už vaše děti
nenosí a nepoužívají? Přijímáme pouze dětské - čisté, zachovalé zboží. Přijďte se včas domluvit do kanceláře DDM.
Za 100 Kč vratné zálohy Vám přidělíme kód, lepíky a arch
k zapsání vašeho zboží a Vy si doma vše v klidu můžete
připravit. Ve dnech 12.–15.3. už jen přinesete označené, oceněné oděvy i se seznamem. Prodávat se bude 19. a 20.3.

1.-13. 7. 2018
Za sluníčkem do Lhenic 2018

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 Bludiště.
KDE: Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid VĚK DĚTÍ: 6-10 let
CENA: 5.500 Kč, (záloha 2.000 Kč, doplatek do 31.5.2018).
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.

16.-20. 7. 2018
Příměstský tábor

Pro děti narozené 2009-2007 se zájmem o florbal. Více informací v kanceláři DDM.

Informační servis

Městská knihovna Chodov
1. 2. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky

Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

7. 2. (čt) 17 h
Írán – Dagmar Franková - Írán? Írán! …aneb
na skok (a na čaj) v Persii

Nechte se na chvíli zanést do Persie. Do rozlehlé země s
nezaměnitelnou atmosférou, kde je bezpečno a příjemný
klid. Ano, Írán vás překvapí v každém ohledu. Města a vesničky, které pulsují v jiném rytmu, než je ten náš. Bazary a
tržiště, pohostinnost a vřelost místních obyvatel, dechberoucí příroda…a čaj. Máte čaj spojený s Anglií? Tak to jste
ještě nebyli v Persii.

7. 2. – 23. 2. 2018
Výstava výtvarné a literární soutěže ,,Srdíčko
pro Tebe“

Každý z návštěvníků knihovny může v oddělení pro děti
hlasovat pro dílo, které se mu nejvíce líbí.

12. 2. – 16. 3. 2018
Výtvarná a literární soutěž „Velikonoční
vajíčko“

Výtvarná část – ztvárnit jakoukoliv technikou dílo na vyhlášené téma. Literární část - napsat básničku nebo příběh na
vyhlášené téma. Přinést své dílo nejpozději do 16. 3. 2018
do oddělení pro děti v Městské knihovně Chodov.

15. 2. (čt) 17 h
Ztratit se a zase najít - Hana Bílková

Cesta sv. Jakuba krajinou Bavorska, Švýcarska, Francie a
přátelského Španělska.

18. 2. (ne) 15-18 h
Maškarní karneval

Zábavné odpoledne pro děti od 2 do 7 let v maskách a
kostýmech.

21. 2. (st) 10 h
Spisovatelé do knihoven – Martin Reiner

V rámci projektu Spisovatelé do knihoven budete mít tentokrát možnost setkat se s básníkem a prozaikem Martinem Reinerem.

28. 2. (st) 15 h
Vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže
„Srdíčko pro Tebe“
Odměna pro nejlepší vybrané tvůrce.

Pondělí 16 h
Herní klub

5. 2. Člověče, nezlob se, 12. 2. Bingo, 19. 2. Zlaté Česko,
26. 2. Kostky

Středa 15-17 h
Výtvarná dílnička

7. 2. Náramky z korálků, 14. 2. Valentýnská srdíčka,
21. 2. Masopustní masky, 28. 2. Květiny z papíru

Čtvrtek 17 h
Pohádkohraní

1. 2. Co mají na práci myšky, 8. 2. Červená Karkulka,
15. 2. Radovanovy radovánky, 22. 2. Dášenka
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Městská knihovna Chodov po celý rok nabízí
službu nejen pro seniory:

základy obsluhy počítače, nebo přímo vašeho notebooku
a zasvětíme vás do tajů internetu. Zájemci se mohou hlásit v knihovně osobně, nebo na tel.č: 352 352 255 u paní
Urbanové.

TIPY KNIHKUPECTVÍ

V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17
Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
Ladislav Zibura
Mladý poutník se vydá pěšky probádat Kavkaz. Očekává
nenáročný výlet, situace se mu ale brzy vymkne z nohou.
Justýnka a asistenční jednorožec
Kateřina Maďarková
Život bez fantazie by byl pěkná nuda!
Justýnka je docela obyčejná holčička, které ale dočista
chybí fantazie. Svět vidí docela nudně, šedivě, úplně bez
nápadu. Naštěstí se jí dostane pomoci od asistenčního
jednorožce Huberta. Ten ji za pouhých šest dní naučí věci
kolem sebe vidět úplně jinak – najednou je svět kolem ní
barevný, plný dobrodružství a zážitků.

Infocentrum Chodov

Prodej upomínkových předmětů

V prodeji nový pohled s chodovskými zvony.

ZUŠ Chodov

5. 2. (po) 15 h
Školní kolo soutěže ZUŠ
Hra na dechové a bicí nástroje.

koncertní sál

28. 2. (st) 17 h
Žákovský koncert
Ve dvou se to lépe táhne
koncertní sál

Sport
3. 2. (so) sraz v 7.30 vlakové nádraží v Chodově
Vycházka turistů
Mariánské Lázně, délka trasy 15 km

4. 2. (ne) 10 a 14 h
Volejbal

První liga juniorek, soupeř – Děčín
První liga kadetek, soupeř – Hlincovka

sportovní hala

6. 2. (út) 13.45 h
Přebor ZŠ Chodova ve skoku přes švihadlo
tělocvična II. ZŠ Chodov

7. 2. (st) sraz ve 14 h autobusové nádraží
Vycházka turistů
Jenišov, délka trasy 10 km

14. 2. (st) sraz ve 14 h autobusové nádraží
Vycházka turistů
Jimlíkov, Mírová, délka trasy 10 km

21. 2. (st) sraz v 8.30 vlakové nádraží
Vycházka turistů
Habartov – četnické muzeum, vstupné 10 Kč

24. 2. (so) 10 a 14 h
Volejbal

První liga juniorek, soupeř – dle rozlosování
První liga kadetek, soupeř – Dukla Liberec
sportovní hala

25. 2. (ne) sraz v 10.30 vlakové nádraží
Vycházka turistů
Kadaň, rozhledna, klášter, délka trasy 10 km

28. 2. (st) sraz v 9 h autobusové nádraží
Vycházka turistů
Hory, délka trasy 10 km

Náš fotbalový klub si dovoluje touto cestou pozvat co nejširší veřejnost z Chodova a okolí na námi pořádaný tradiční
Ples sportovců FK Stará Chodovská, který se letos uskuteční v sobotu 3. března v místním KASSu od 20.00-3.00 hod.
Moderátorkou plesu bude Romana Poláková a o hudební doprovod se postará skupina Sympaťáci. Předprodej vstupenek byl již zahájen a nově jsou vstupenky v předprodeji v budově MěÚ Chodov u p. Josefa Fichtnera č. dveří 106,
v přízemí vlevo. Budeme se na vás těšit při této společenské události. Jaroslav Franče
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Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.
V souladu s plánem odpadového hospodářství města Chodov došlo od 2. 1. 2018 ke snížení frekvence přistavování
kontejnerů na velkoobjemový odpad. Kontejnery budou přistavovány pravidelně ve čtyřech obdobích kalendářního
roku na obvyklých stanovištích. Nádoby budou vyváženy třikrát týdně, aby nedocházelo k neúměrnému přeplňování.

Přehled stanovišť kontejnerů na objemný odpad – Chodov 2018
I.

II.

III.

IV.

1. kontejner:
Poděbradova (u č.p.701)
9. května, Jiráskova (u VS 12)
Husova (u VS 21)
Jiráskova (u VS 13)
Karlovarská (u Základní školy)
Čapkova (u VS 14)
Nejdecká (u č.p. 452)

12.
19.
26.
5.
12.
19.
26.

2. - 19.
2. - 26.
2. - 5.
3. - 12.
3. - 19.
3. - 26.
3. - 2.

2.
2.
3.
3.
3.
3.
4.

14.
21.
28.
4.
11.
18.
25.

5. - 21.
5. - 28.
5. - 4.
6. - 11.
6. - 18.
6. - 25.
6. - 2.

5.
5.
6.
6.
6.
6.
7.

13.
20.
27.
3.
10.
17.
24.

8. - 20. 8.
8. - 27. 8.
8. - 3. 9.
9. - 10. 9.
9. - 17. 9.
9. - 24. 9.
9. - 1.10.

12.11. - 19.11.
19.11. - 26.11.
26.11. - 3.12.
3.12. - 10.12.
10.12. - 17.12.
17.12. - 24.12.
24.12. - 31.12.

12.
19.
26.
5.
12.
19.
26.

2. - 19.
2. - 26.
2. - 5.
3. - 12.
3. - 19.
3. - 26.
3. - 2.

2.
2.
3.
3.
3.
3.
4.

14.
21.
28.
4.
11.
18.
25.

5. - 21.
5. - 28.
5. - 4.
6. - 11.
6. - 18.
6. - 25.
6. - 2.

5.
5.
6.
6.
6.
6.
7.

13.
20.
27.
3.
10.
17.
24.

8. - 20. 8.
8. - 27. 8.
8. - 3. 9.
9. - 10. 9.
9. - 17. 9.
9. - 24. 9.
9. - 1.10.

12.11. - 19.11.
19.11. - 26.11.
26.11. - 3.12.
3.12. - 10.12.
10.12. - 17.12.
17.12. - 24.12.
24.12. - 31.12.

12.
19.
26.
5.
12.
19.
26.

2. - 19.
2. - 26.
2. - 5.
3. - 12.
3. - 19.
3. - 26.
3. - 2.

2.
2.
3.
3.
3.
3.
4.

14.
21.
28.
4.
11.
18.
25.

5. - 21.
5. - 28.
5. - 4.
6. - 11.
6. - 18.
6. - 25.
6. - 2.

5.
5.
6.
6.
6.
6.
7.

13.
20.
27.
3.
10.
17.
24.

8. - 20. 8.
8. - 27. 8.
8. - 3. 9.
9. - 10. 9.
9. - 17. 9.
9. - 24. 9.
9. - 1.10.

12.11. - 19.11.
19.11. - 26.11.
26.11. - 3.12.
3.12. - 10.12.
10.12. - 17.12.
17.12. - 24.12.
24.12. - 31.12.

12.
19.
26.
5.
12.
19.
26.

2. - 19.
2. - 26.
2. - 5.
3. - 12.
3. - 19.
3. - 26.
3. - 2.

2.
2.
3.
3.
3.
3.
4.

14.
21.
28.
4.
11.
18.
25.

5. - 21.
5. - 28.
5. - 4.
6. - 11.
6. - 18.
6. - 25.
6. - 2.

5.
5.
6.
6.
6.
6.
7.

13.
20.
27.
3.
10.
17.
24.

8. - 20. 8.
8. - 27. 8.
8. - 3. 9.
9. - 10. 9.
9. - 17. 9.
9. - 24. 9.
9. - 1.10.

12.11. - 19.11.
19.11. - 26.11.
26.11. - 3.12.
3.12. - 10.12.
10.12. - 17.12.
17.12. - 24.12.
24.12. - 31.12.

2. kontejner:
U Porcelánky (parkoviště u č.p. 852)
Hrnčířská
ČSO (na parkovišti)
Tovární (za č.p. 721-724)
Nádražní (u železničního přejezdu)
Palackého (za 5. MŠ)
Luční (na parkovišti)

3. kontejner:
Obránců míru (u č.p. 671)
Nerudova
Zahradní
U Koupaliště (u 6. MŠ)
Příční
Lesní
Revoluční

4. kontejner:
garáže Okružní
Stará Chodovská (u č.p. 52)
garáže Vančurova
osada Chranišov (u zastávky)
garáže Horní
Stará Chodovská (u požární nádrže)
garáže Tovární

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.

Sport

BVC Chodov - volejbal 2018

Florbal
Tajemství vánočních nocí s Plamenem

Ze 16. na 17. prosince 2017 již podruhé pořádali
Ríša Parth a Míra Červenka, trenéři florbalového
týmu TJ Plamen Chodov dívky, přespání v tělocvičně ZŠ v Husově ulici. Na místě, kde dvakrát
v týdnu běžně naše svěřenkyně trénují, se opět
podařilo vytvořit příjemnou atmosféru Vánoc.
Dívky se sešly a přinesly společně s trenéry
a rodiči různé dobroty. K vánoční večeři se podávaly například řízečky s bramborovým salátem, zákusky ve formě vánočního cukroví a jako
vyvrcholení každá z dívek našla pod vánočním
stromečkem svůj vánoční dárek. Pro dívky byly
připraveny i další aktivity jako stolní tenis a fotbal,
tancování podle herní konzole. Nechybělo ani
promítání pohádek a filmů na přání.
Podle slov trenérů, „účelem celé této akce je
stmelit kolektiv, probudit v dívkách týmového
ducha a prožít si co nejvíce společných zážitků.“

Vánoční turnaj v Kraslicích

Ani mezi vánočními svátky dívky z florbalového týmu TJ Plamen Chodov nezahálely. Bylo
potřeba je prověřit, jak jsou na tom z hlediska
fyzičky i herní taktiky. Jak jinak než přímo na palubovce. Vybraná děvčata z týmu se zúčastnila
vánočního turnaje, který se konal 27. prosince
2017 v kraslické základní škole.
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V obou našich kategoriích se naše děvčata postavila o dost silnějším chlapeckým týmům, mezi
kterými nechyběl ani tým FB Hurrican K. Vary.
Našim svěřenkyním to vůbec nevadilo. Bojovaly s nasazením a na palubovce klukům dostatečně ukázaly, že i dívky z týmu TJ Plamen Chodov
umí pořádně zabrat.
Jak nám sdělil trenér týmu Ríša Parth: „Některé z vybraných dívek z týmu hrály na takovémto
turnaji poprvé. Je to dobrá průprava k získání
herních zkušeností. I když se dívkám nepodařilo
dostat se v turnaji na bednu, chválím je za odvahu a důraz, se kterým se chlapeckým týmům
postavily. Byl to příjemně strávený poslední sportovní florbalový den se svým týmem v roce 2017.“

Pavel Dawidko
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Bojové sporty
JP Team Sakura Spirit

Dne 2. prosince jsme se zúčastnili Shinkyokushinkai ligy (MČR), která se konala v Sokolově. K našim dvěma zkušeným reprezentantkám
se zase připojili i ti méně zkušení - naši nováčci:
Karolínka Kovařčíková, Jiřík Petřík a Filip Kuchař.
Výsledky:
Karolínka Kovařčíková, 2. místo
Jiřík Petřík, 4. místo
Janička Petříková, 1. místo
Věrka Krejčí, 2. místo, za tyto 3 kola po součtu
všech bodů si odvezla titul vicemistryně ČR.
Jako další nás čekalo poslední kolo Shinkyokushinkai ligy Polska 17. 12. 2017.
Na tyto závody vyjely Janička Petříková a Věrka
Krejčí. V této lize jsou rozděleny kategorie, a to
na kategorie kata a kategorie kumite. V této vysoké konkurenci se naše dvě Chodovačky umístily jak na stupních vítězů ligy, tak i na vyhlášení
mistrů polské ligy za všechna 4 kola.
Výsledky celé ligy a vyhlášení mistrů Polska:
Věrka Krejčí, 2. místo v kumite a titul vicemistryně polské ligy
Janička Petříková, 1. místo kumite a kata a titul
mistryně polské ligy v kumite a kata.
Jako poslední nás čekalo to příjemnější
a to poslední, závěrečný trénink 29.12.2017, kde
jsme se sešli v hojném počtu spolu s rodiči.
Troufám si říct, že jak děti, tak i rodiče si to
užili a jako bonus byly rozděleny ceny pro naše
svěřence v podobě ocenění za celoroční práci,
snahu a píli. Na závěr bych chtěl všem poděkovat a těším se na další spolupráci v roce 2018.
Veškeré informace na fcb JP Team Sakura Spirit. 
Josef Petřík, trenér

Malé ohlédnutí za rokem 2017

I přesto, že je náš oddíl Karate klub Chodov
malý, jsou jeho úspěchy na sportovním poli velmi
výrazné.
V uplynulém roce jsme startovali na soutěžích
doma i v zahraničí. Náročná příprava na trénincích pod vedením našich trenérů v čele s Jiřím
Kissem nesla své ovoce v podobě získaných medailí a pohárů.
Sezónu jsme zahájili úspěšným startem v Krajské lize Plzeňského kraje, kde po součtu bodů
tří kol ve své kategorii KUMITE starší žákyně zvítězila Elen Pešanová. Z domácích soutěží nám
naši benjamínci Daneček Pešan, Adélka a Markétka Kundrátovy, Robert Marek, Pavel Gárský
a zkušenější borci Alena Zdráhalová, Jakub Kiss,
Lukáš Vyčichlo a Michal Urban vozili medaile jak
ze souborných cvičení KATA, tak ze sportovního
zápasu KUMITE.
K této naší omladině je třeba připočítat naše
dospěláky Jiřího Kisse, Petra Kundráta a Radka
Pešana, kteří jim vždy svými výkony a přístupem
k tréninku šli příkladem. Naše tradiční zimní soustředění na Stříbrné u Kraslic se opravdu vydařilo.
Z březnového MČR asociace ČAOKK v Sokolově,
si naši borci odvezli další cenné kovy. Koncem
března náš tým absolvoval prestižní mezinárodní soutěž MALTA OPEN. Zde si naši borci Jiří
Kiss, Petr Kundrát, Radek Pešan, Elen Pešanová
a hostující Martin Sláma vybojovali 5x bronz a 2x
stříbro. Také Radka Hassaine, Ludoslav Hronek,
Jiří Kiss a Martin Sláma získali cenné zkušenosti
na školení a praxi rozhodčích na mezinárodní
úrovni.
V únoru se zúčastnila naše výprava jako součást reprezentace asociace ČABK ME v rumunské
Cluji. Zde nám však pšenka nekvetla a vrátili jsme
se domů bez medailí.
Květen byl bohatý i na jiné akce. Zorganizovali jsme seminář na cvičení KATA pod vedením
Senseje GM Karla Kesla (9. Dan). Naši borci se
zúčastnili běhu Karlovarský půlmaraton a na
mezinárodním turnaji Slovakia Open získal náš
smíšený tým v KUMITE Martin Eliáš, Daniel Chod,
Yazid Hassaine zlatou medaili. Koncem května
a koncem listopadu jsme uspořádali dvě soutěže „O pohár starosty města Chodova“ a „Vánoční
cenu města Chodova“, na které se sjelo až 180
borců z celé republiky.
Největší úspěch a vrchol sezóny v roce 2017
bych zmínil velmi úspěšnou účast na dětské olympiádě v Brně. Naši členové Daniel Chod a Elen
Pešanová reprezentovali výběr Karlovarského kraje, kde Daniel Chod získal zlato v kategorii KUMI-
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TE. Také spolu s Elen Pešanovou a karlovarským
Martinem Eliášem získali zlatou medaili v KUMITE
družstev. A díky postupovým umístěním z národních pohárů a z krajské soutěže postoupili chodovští borci Daniel Chod, Elen Pešanová, Alena
Zdráhalová a Jakub Kiss poprvé v dorostenecké
kategorii na MČR v Karlových Varech.

Ludoslav Hronek, předseda KK Chodov

Fight Night West 3

Dne 16.3. se uskuteční v Karlových Varech, tentokrát v Grandhotelu Pupp, již třetí ročník galavečeru MMA pod názvem FIGHT NIGHT WEST 3.
Kromě špičkových zahraničních zápasníků se v
oktagonu utkají i domácí zápasníci, a to:
Jaroslav „Číňan“ Poborský, Tomáš Kužela, Radek Šopov, Vojta Veselovský, Murad Eldarushev,
Shamil Kinzhinov, Pavel Pilný.
Mezi největší hvězdy celého turnaje budou
patřit slovenská hvězda MMA Miroslav Štrbák,
srbský bojovník Dragan Pesič, či brazilští fighteři
Charles Andrade či Jose Eudes Tavares z BRAZILIAN TOP TEAM!
Kromě špičkových duelů nebude chybět ani
doprovodná show a večerem nás bude jako vždy
provádět Petr Vágner.
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Vstupenky jsou k zakoupení na www.ticketpro.
cz nebo na baru ELITE GYMU v Chodově, kde se
velká část domácích borců také připravuje pod
vedením jednoho z organizátorů akce pana Michala Madeje.
Návštěvou galavečera podpoříte i dobrou věc,
část ze vstupného pořadatelé darují nadačnímu
fondu Šance onkoláčkům Lenky Klasnové.

Michal Madej
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Koupelny a interiéry

Opravy lodží

Zahradnictví Jastal

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Dvořákova 432, Chodov
Tel./fax 352 665 779
Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12

Květinářství Jastal
Dvořákova 432, Chodov
Tel. 737 715 678

ZALOŽENO 1990

Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu
14. ÚNORA - SVÁTEK SV. VALENTÝNA - objednávky kytic předem vítány
Od března: ovocné a okrasné dřeviny, drobné ovoce
Od dubna: sadbu zeleniny a květin, balkonové květiny
Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, keramické dárkové zboží
Pro sezonu 2018 osadíme vaše truhlíky letními květinami
Dárkové poukázky stále v prodeji
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Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

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

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
Bezručova 492

V LEDNU A ÚNORU

SLEVA NA ZBOŽÍ AŽ -30%
UKONČENÍ PRODEJE

mob.: 607 276 954
PO - PÁ 9.00 - 17.30
SO 9.00 - 11.30
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Otevírací doba je
každý všední den:
8:00-17:30
tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411

Autoservis Šimek
Připravte svůj vůz na zimu

Husova 101, Chodov

Kompletní pneuservis

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

Rodinný bankéř senior

nová adresa:
Staroměstská 377, Chodov

ALI
PŘESTĚHOV
JSMEm oSkoEus!ek,
(sice jeno ece)
ale př
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zakázková výroba

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

www.truhlarstvikopecky.com
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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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mobil: 602 190 602

jsme nositelem certifikátu

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
gARÁŽOVÁ VRATA

PRODEJ, MOnTáž, SERviS
OTHERM Sokolov s.r.o.
Bendlova 572, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz
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POCTIVÉ, ČISTÉ, JEDINEČNÉ SKLO

Společnost Owens-Illinois, Inc. (dále jen: OI) je největším světovým výrobcem skleněných obalů a preferovaným
dodavatelem mnoha světových výrobců potravin a nápojů. Společnost měla v roce 2016 tržby ve výši 6,7
miliardy dolarů a zaměstnává více než 27 000 lidí v 80 závodech ve 23 zemích. S globálním ústředím v Perrysburgu, Ohio, dodává společnost O-I na rostoucím globálním trhu bezpečné, udržitelné, čisté, ikonické skleněné
obaly. Další informace naleznete na adrese o-i.com.Společnost O-I získala závod v Novém Sedle v roce 2008 a v
současné době zde zaměstnává 181 lidí.

O O-I

personální oddělení na +420 352 372 162.

Pro informaci o volných pracovních místech kontaktujte, prosím,

zašlete svůj životopis na prace@o-i.com

Pro více informací či v případě vašeho zájmu přihlásit se na jakoukoli pracovní pozici,

"Společnost O-I nabízí řadu zaměstnaneckých výhod počínaje týdnem dovolené navíc oproti nároku
stanovenému zákonem, přes příspěvek zaměstnavatele do penzijního fondu po směnové příplatky, které
jsou v částkách vyšších než stanoví český zákoník práce”, říká Kamila Hlaváčková, HR Managerka závodu.
"Nabízíme dotované obědy, kvalitní pracovní oděv, revitalizované šatny se sprchami a další výhody, které
vytvářejí velmi atraktivní balíček pro správného kandidáta."

Technologie v Novém Sedle patří mezi nejpokročilejší u O-I. Společnost O-I do závodu v Novém Sedle investovala v posledních třech letech přibližně 17 milionů korun. Pavel Netroufal říká:
"Instalovali jsme ventilaci pro zlepšení pracovních podmínek strojníků na jedné z van, revitalizovali jsme naše sociální zařízení, společné prostory a školící místnosti pro nové zaměstnance.
Neustále investujeme do zlepšení bezpečnosti všech našich zaměstnanců. "

"O-I nabízí vynikající příležitosti pro Váš rozvoj a správným kandidátům kariérní postup na vedoucí pozice. Někteří naši současní vedoucí strojů začali svou kariéru v našem závodě jako
strojníci. Jelikož jsou kvalifikovaní, angažovaní a orientují se ve výrobě skla, byli schopní převzít odpovědnost za výtěžnost stroje. Jiní kolegové začali v dělnických pozicích a stali se
směnovými mistry nebo se kolegové ve vedoucích pozicích vypracovali na další vedoucí pozice v závodě i mimo závod a pokračují dále ve svém rozvoji. Jako nadnárodní společnost umožňuje
O-I přístup k získání mezinárodních zkušeností a k postupu v kariéře na mezinárodní úrovni. Mnoho zaměstnanců zůstává po celou dobu své kariéry u naší společnosti kvůli silné firemní
kultuře a hodnotám. "

"Jak pokračujeme v transformaci podnikání, hledáme lidi s technickým vzděláním, kteří jsou připraveni být součástí našeho příběhu, chtějí pracovat se skláři a odhalovat krásu skla. Sklo je
jako materiál jediné zcela obnovitelné. To znamená, že sklo je vyrobeno pouze z přírodního písku, sody, vápence a z recyklovaného skla", říká ředitel závodu Pavel Netroufal.

O-I poskytuje školení v technické oblasti i v oblasti manažerských dovedností všem novým zaměstnancům, praxe ve sklářském oboru tudíž není vždy podmínkou. Společnost dodává své produkty
nejznámějším světovým výrobcům potravin a nápojů a nabízí kariérní rozvoj jak v České republice, tak v celosvětovém měřítku. Máme více než 27 000 zaměstnanců v téměř 80 závodech ve 23
zemích světa a neustále rosteme. Sklo je nejekologičtější obalový materiál na světě a 73% naší výroby je vyrobeno z recyklovaného skla.

Společnost rozšiřuje svůj 180 členný tým, který vyrábí přes 460 milionů skleněných lahví ročně pro některé z předních výrobců vína, piva a lihovin v regionu. Být zaměstnancem O-I znamená
spoustu učení, které vám postupem času během získávání zkušeností umožní stát se zkušenými odborníky.

O-I hledá kandidáty s technickým zaměřením, aby se připojili k týmu závodu na pozice strojníků, opravářů strojů, mechaniků či inspektorů/inspektorek kvality a rozšířili tak řady nejen pracovníků v
provozu, ale i vedoucích pracovníků. Toto rozšíření vychází z dlouhé historie závodu, která umožnila společnosti O-I stát se pomocí nejnovějších metod a technologií lídrem v regionu ve své oblasti
výroby.

Nové Sedlo, 1. 2. 2018 - Po mnoha milionové investici nabízí O-I, světový výrobce skleněných obalů, až 20 nových pracovních míst ve sklárně v Novém Sedle.

Sklárna Nové Sedlo nabízí po realizovaných investicích 20 nových pracovních příležitostí
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