
Zpravodaj města
CHODOVA

10. 4.  Atletika pro Chodov
19. 4.  Minipárty s Karlem Šípem
30. 4.  Pálení čarodějnic
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K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři,
v uplynulých dnech 

média informovala 
o tom, že Sokolovská 
uhelná, právní nástup-
ce, a.s., bude v ne-
dalekém závodě ve 
Vřesové likvidovat ne-
bezpečné kaly z Ost-

ravska, což u části obyvatelstva vyvolalo určité 
obavy. Plně je chápu a jsem rád, že Chodo-
váci citlivě vnímají otázku životního prostředí, 
nicméně je třeba říci, že strach není v tomto 
případě namístě.

Vedení společnosti starosty okolních měst 
a obcí na nedávné schůzce detailně seznámi-
lo s technologií, která bude při likvidaci kalů 
použita. 

Z jednání a diskuze vyplynulo, že nehrozí 
žádné nebezpečí. Podrobný popis technolo-
gie lze nalézt na webových stránkách Soko-
lovské uhelné.

V žádném případě se nejedná o spalování, 
ale o využití stávající technologie zplyňování. 
Zařízení je uzavřené a zcela bezemisní. Je 
tady dlouhodobě, monitoruje ho ministerstvo 
životního prostředí i Česká inspekce životního 
prostředí. Zkušební provoz navíc prokázal, že 
ani po použití zmíněného materiálu nedojde 
ke zvýšení emisí.

Nemusíme se obávat ani dalších rizik, jako 
je zvýšený počet cisteren a kamionů ve městě 
nebo nebezpečné skládky.

 Materiál bude dopravován v uzavřených 
speciálních kontejnerech po železnici a slo-
žen přímo do uzavřeného provozu k dalšímu 
zpracování.

Toto zařízení se v minulosti osvědčilo při 
likvidaci laguny u Nových Chalup a v blízké 
budoucnosti bude potřeba také pro odstraně-
ní kalů v laguně ve Staré Chodovské. Musíme 
si vybrat, zda nechat tento chemický koktejl 
volně v přírodě, nebo ho řízenou cestou zlik-
vidovat. Vzpomeňme si na  dobu před čtyřmi 
lety, kdy zápach z lagun paralyzoval celé měs-
to a okolí.

Máme osobní slib vedení společnosti, že 
v případě, kdy by technologie nefungovala 
tak, jak má,  proces bude okamžitě zastaven. 
 Patrik Pizinger, starosta města

Aplikace Mobilní rozhlas 
upozorní na blokové čištění

Ušetřit nepříjemnosti a pokuty za odtah vozi-
dla může aplikace Mobilní rozhlas, kterou Cho-
dov používá od loňského roku. Novinka totiž do-
káže zájemcům rozesílat upozornění, v jaké ulici 
se  budou pohybovat pracovníci Chodovských 
technicko-ekologických služeb v rámci jarního 
blokového čištění.

Lidé, kteří budou mít aplikaci ve svém chytrém 
telefonu, případně tabletu, tak budou moci v pří-
padě potřeby včas přeparkovat.

Podmínkou ideálního fungování Mobilního 
rozhlasu je připojení k internetu, správné nasta-
vení telefonu, především pak v  povolení upo-
zornění aplikací. Jednotlivé typy přístrojů mohou 
vyžadovat rozdílná nastavení.

Mobilní rozhlas je určen jak pro Android, tak 
pro iOS. Více informací včetně videoprezentace 
naleznete na www.mobilnirozhlas.cz.  (mák)

Chodov zabodoval v projektu 
Rozchodíme CIVILKY 

Více než 10 000 kilometrů chůze na čerstvém 
vzduchu vyneslo chodovské základní organizaci 
Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR 
(SPCCH) prvenství v celorepublikovém projektu 
Rozchodíme CIVILKY.  V Chodově se nyní mohou 
těšit na odměnu za skvělé umístění v podobě tis-
kárny nebo kopírky.

„Jde o akci na podporu zdravého pohybu, 
kterou organizuje centrum služeb svazu posti-
žených v Praze. Poprvé jsme se přihlásili v roce 
2016 a skončili na šestém místě, v loňském roce 
už na prvním,“ uvedla předsedkyně chodovské 
organizace SPCCH Vlasta Podhorská s tím, že do 
pochodů se pravidelně zapojuje v průměru osm 
členů organizace.

Projekt Rozchodíme CIVILKY vznikl v roce 
2014, kdy 732 členů a příznivců SPCCH nachodilo 
26 214 kilometrů.  (mák)

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

to, že k dané akci pořídilo chodov-
ské TV studio videozáznam, popří-

padě videoreportáž, které jsou ke zhlédnutí 
na www.kasschodov.cz v záložce Archiv TV 
Chodov.
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Zastupitelé projednají 
rozpočtové změny

Další zasedání městského zastupitelstva se 
uskuteční ve čtvrtek 5. dubna od 16 hodin. Konat 
se bude v zasedací místnosti městského úřadu.

Zastupitelé mají na programu mimo jiné roz-
bor hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočto-
vých změn na letošní rok.

Vedení města na jednání srdečně zve všechny 
obyvatele města.  (mák)

Galerie u Vavřince představuje 
karlovarské fotografy

Středeční (14. března) vernisáží v chodovské Galerii u Vavřince začala výstava karlovarských fotografů sdružených pod 
hlavičkou Klubu přátel fotografie Karlovy Vary. Expozice s názvem To jsme my… bude k vidění až do 4. května. Klub 
vznikl na podzim roku 2004 z iniciativy několika zájemců o výměnu zkušeností a názorů na fotografování. Každoročně 
pořádá několik výstav, ať už klubových nebo autorských. Otevírací doba galerie je v úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin, 
v neděli pak od 13 do 17 hodin.   |Foto: Martin Polák

Krypta pánů z Plankenheimu  
bude zpřístupněna veřejnosti

Vzhledem ke skončenému archeologickému 
a antropologickému průzkumu šlechtické krypty 
pánů z Plankenheimu budou mít obyvatelé Cho-
dova unikátní možnost nahlédnout do hrobky 
před jejím definitivním uzavřením.

Od 9. do 11. května 2018 bude krypta vždy od 
16 do 18 hodin zpřístupněna veřejnosti. Vzhledem 
k očekávanému zájmu budou vydávány časové 
vstupenky, aby byla zajištěna plynulost prohlídky.

Vstupenky budou k dostání od 1. dubna v cho-
dovském informačním centru.  (mb)

Průzkum sportovního vyžití 
obyvatelstva

Město Chodov v těchto měsících připravuje 
oborový strategický dokument města zaměřený 
na podporu sportovních a pohybových aktivit 
na území města Chodova.

Smyslem dokumentu je specifikovat oblasti 
pohybových aktivit a sportovišť, které budou 
prioritně podporovány z rozpočtu města Cho-
dova v letech 2018-2025.

Aby byly priority vhodně nastaveny, uvítáme 
vaše názory, které můžete vyjádřit prostřed-
nictvím elektronického nebo tištěného dotaz-
níku. Tištěný dotazník bude k dispozici na re-
cepci Městského úřadu Chodov, v Městské 
knihovně Chodov a v Turistickém informač-
ním centru Chodov v období 2.-13. dubna 
2018.

Elektronický dotazník bude k dispozici v ob-
dobí 26. března – 15. dubna 2018.

Webový odkaz na něj naleznete v aktuali-
tách na webových stránkách a facebooku města 
Chodova.

Děkujeme Vám za poskytnuté odpovědi. 
 (red)
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Otázka měsíce
Odpovídá starosta Patrik Pizinger

V Chodově byl 
vyhlášen konkurz 
na ředitele či ře-
ditelku mateřské 
školy a základní 
školy ve Školní uli-
ci. Zmíněné dru-
hé výběrové řízení 
vzbudilo u části 

obyvatel určitou nevoli. Z jakého dů-
vodu jsou konkurzy vypsány a co podle 
vás za nespokojeností lidí stojí?

Konkurz na post ředitele / ředitelky Ma-
teřské školy Chodov vyhlásila rada města 
na základě žádosti stávající paní ředitelky, 
která požádala o uvolnění z funkce. Slu-
ší se zmínit, že paní ředitelka Jana Piklová 
pracovala na této vedoucí pozici 30 let a 
patří jí určitě velké poděkování a uznání za 
její práci.

U základní školy ve Školní ulici je situace 
jiná. Rada města byla připravena potvrdit 
pana ředitele ve funkci i na další období. 
K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na zá-
kladě dobrých výsledků školy a na základě 
všech informací, které o fungování školy 
máme. Proti vůli ovšem využila - spíše zne-
užila - svého zákonného práva Česká škol-
ní inspekce  a doručila městu Chodov ná-
vrh na vyhlášení konkurzu na post ředitele 
této školy, a to bez jakéhokoliv komentáře 
či odůvodnění. Zákon v tuto chvíli hovo-
ří jasně a město nemá jinou možnost než 
konkurz vyhlásit. Osobně to považuji za 
nespravedlivé a nazval bych to zneužitím 
zákona. Jsem velmi potěšen z toho, jaké 
podpory se panu řediteli dostalo ze strany 
jeho kolegů, od rodičů žáků školy, a věřím, 
že společně tuto situaci zvládneme. Pan 
ředitel má mou plnou důvěru a s jeho prací 
jsem absolutně spokojen.  (mák)

Oslavte s námi Den Země
Ekocentrum Chodováček při ZO ČSOP 30/02 

Chodov  pořádá oslavu DNE ZEMĚ 21. 4. 2018 od 
13. 13 hodin v areálu  ČSOP zahrádkářská kolonie 
u Bahňáku

 Program:
- co je Den Země a proč jej slavíme

- výtvarné dílny s přírodními materiály pod ve-
dením mladých ochránců přírody

- zahájení letošního provozu  EKOZAHRADY
- prohlídky kronik
- promítání fotek
Přijďte se podívat, pobýt, vyrobit si nějaké vý-

robky, poslechnout si, přiučit se a oslavit tak DEN 
ZEMĚ

Vstupné dobrovolné, věnované Záchranné 
stanici Drosera Bublava  

Co si vyrobíte, to si odnesete a možná i něco 
navíc.

Na místě bude zajištěna možnost zakoupit si 
občerstvení.  (miv)

Městská knihovna rozdává 
knížky do života

Speciální knižní dárky pro nově narozené děti 
a jejich rodiče rozdala počátkem března v rám-
ci tradičního vítání občánků chodovská knihov-
na. Zařadila se tak po bok dalších 120 knihoven 
v celém Česku, které v těchto dnech rozjely akci 
S knížkou do života. Ta je součástí mezinárodní-
ho projektu Bookstart.

Rodiče si odnesli pro své ratolesti poukaz na 
audioknihu namluvenou herečkou Aňou Geisle-
rovou, registraci zdarma do knihovny do sedmé-
ho roku dítěte a dvě knížky.

Na předávání dárků vzápětí knihovna navázala 
akcí Lumpíci. „Vždy první úterý v měsíci budeme 
s miminky společně cvičit, bavit se a sdílet cenné 
zkušenosti. V rámci projektu bude také probíhat 
celá řada odborných přednášek a lekcí. První se-
tkání a přihlášení proběhne po březnovém vítání 
občánků. Projekt je pro účastníky zdarma,“ zve 
zájemce na facebooku knihovna.  (mák)
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Projekt města – dluhová poradna
Tentokrát se nám v poradně sešli tři klienti, 

kteří řeší dluh u zdravotní pojišťovny, o kte-
rém vůbec nevěděli. Jeden případ se vyšplhal 
z 3.000 na 60.000 Kč. V poradně jsme sepsali 
žádost o prominutí penále. Věříme ve zdár-
ný výsledek. Pokud ukončíte střední školu, 
nastoupíte na mateřskou dovolenou nebo se 
zaregistrujete na úřadu práce, nezapomeňte 
o tom informovat svoji zdravotní pojišťovnu. 
Nikdo to za vás neudělá. Se zdravotní pojiš-
ťovnou komunikujte, když vaše dítě po ma-
turitě nastoupí na VŠ. Zde se statut studenta 
dokládá dokonce každý rok. Kontaktujte je 
i v případě, že vám mezi nástupy do zaměst-
nání vznikne několikadenní prodleva, nebo 
když se rozhodnete být ženou v domácnosti. 
Ze zákona je prostě povinnost zdravotní po-
jištění si platit nebo se přihlásit tzv. pod stát. 
Dalším důvodem vzniku problémů bývá opo-
menutí nahlášení změny adresy na mobilního 
operátora, poskytovatele půjčky atd. Upomín-
ky, výzvy a oznámení se k vám nedostanou a 
vy nemůžete včas reagovat.

Dluhová poradna funguje i nadále kaž-
dé pondělí a středu od 15.00 do 17.00 ho-
din 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

Pálení čarodějnic se stěhuje
Jiné místo, více zá-

bavy, ale také tradiční 
doprovodný program 
nabídne letošní pálení 
čarodějnic, které bude 
mít premiéru v areálu 
TJ Spartak.

„Vše bude v jednom 
uceleném prostoru, 
což vidíme jako velkou 
výhodu. I tamní pro-

středí je příjemné a pro tento typ akcí vhodné,“ 
okomentoval změnu za pořadatele jednatel Kul-
turního a společenského střediska Jiří Spěváček.

Návštěvníci se mohou těšit na bohatý pro-
gram, který letos doplní několik novinek. Asi tou 
nejvýraznější je soutěžní okruh pro děti. Na zhru-
ba desítce stanovišť budou plnit úkoly, jež pro ně 
připravili rybáři, fotbalisté, dům dětí a mládeže, 
knihovna, základní umělecká škola, městská po-
licie a hasiči.

Po úspěšném absolvování kolečka dostanou 
děti buřt, chléb a mohou si nechat natočit chla-
zenou originální chodovskou malinovku. K ope-
čení uzeniny jim bude k dispozici oheň.

O muziku k tanci i poslechu se postarají na 
pódiu kapely rozličných žánrů. Od 15 do 17 ho-
din zahraje písničky ze známých pohádek Eda 
Bartůšek a jeho band, poté je vystřídá chodov-
ská kapela Alabalabamba s Dášou Zábranskou, 
následovat bude skupina 4Glory z německého 
partnerského města Waldsassen a jako hlavní 
hvězda večera se představí Ozzy Osbourne re-
vival Praha.

V průběhu vystoupení Edy Bartůška porota 
vybere nejhezčí čarodějnické masky v několika 
kategoriích.

Chybět nebudou pouťové atrakce, filipojakub-
ská vatra, stavění májky, indiánské teepee s ukáz-
kou rozdělání ohně, stánky s pivem, klobásami, 
cukrovou vatou a dalšími dobrotami.

Pálení čarodějnic se uskuteční v pondělí 
30. dubna a na jeho zakončení pořadatelé při-
pravili velkolepý ohňostroj.

Akce je součástí česko-německého projektu 
Oslavy tradičních svátků v česko-bavorském pří-
hraničí, který je spolufinancován Evropskou unií 
v rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis. 
 (mák)

Ptejte se vedení Chodova 
v přímém televizním přenosu

Další ze série přímých přenosů chodovského 
televizního studia se uskuteční v úterý 3. dubna 
od 18 hodin.

V rámci pořadu Podvečer se starostou bude 
na dotazy diváků a obyvatel města odpovídat 
starosta Chodova Patrik Pizinger a místostarosta 
Luděk Soukup.

Otázky můžete posílat již nyní, a to na adre-
su produkce@kasschodov.cz, nebo volat v době 
vysílání přímo do studia na čísla 352 352 422 
a 352 352 426.

Pořad Podvečer se starostou je tradičně vysílán 
živě.  (mák)
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Ve školním roce 2018/2019 bude předškolní 
vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou 
věku 5 let nejpozději do 31.8.2018 a také pro děti 
s odkladem školní docházky. 

Žádosti o přijetí do MŠ a Evidenční listy budou 
vydávány na pracovištích MŠ ve dnech: 9.4.–
12. 4. 2018, v době od 9.30 do 11.30 hodin. 
Žádost o přijetí bude ke stažení na webových 
stránkách MŠ www.mschodov.estranky.cz.

Termín zápisu: 
středa   2.5.2018   8-14 hodin 
čtvrtek  3.5.2018   8-14 hodin 
K zápisu k docházce do mateřské školy se do-

staví zákonní zástupci s dítětem  do jednoho ze 
čtyř pracovišť MŠ a přinesou s sebou:

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ
- vyplněný Evidenční list dítěte potvrzený dět-

ským lékařem
- průkaz totožnosti zákonného zástupce (cizí 

státní příslušníci též doklad o povolení k pobytu 
na území ČR)

- rodný list dítěte
- rozhodnutí o odkladu školní docházky 
Kontakty na jednotlivá pracoviště MŠ: 

Zahradní ulice: zástupkyně ředitelky Jiřina 
Dvořáková, tel.: 352 352 450

Školní ulice: zástupkyně ředitelky Jana Jan-
sová tel.: 352 352 460

U Koupaliště : zástupkyně ředitelky Marcela 
Davídková, tel.: 352 352 470

Nerudova ulice: ředitelka školy Jana Piklo-
vá, tel.: 352 352 480

Výsledky přijímacího řízení budou oznáme-
ny pod přidělenými registračními čísly na infor-
mačních nástěnkách všech pracovišť mateřské 
školy a na webových stránkách školy nejpoz-
ději 31.5.2018.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte nebude 
zasíláno, zákonní zástupci si jej mohou vyzved-
nout v  kanceláři mateřské školy osobně ve 
dnech 30.5.-31.5.2018, v době od 9 do 11.30 
hodin.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude 
zasláno doporučeným dopisem, pokud si jej 
zákonný zástupce nevyzvedne osobně ve 
dnech 30. 5.-31. 5. 2018, v době od 9 do 11 30 
hodin.  Jana Piklová, ředitelka MŠ Chodov

Informace k zápisu dětí do mateřské školy

Chodov ocenil dárce krve

Celkem 32 dobrovolných dárců krve ocenil v těchto dnech Chodov. Vedení města si je pozvalo do 
zasedací místnosti radnice, aby dobrovolníkům předalo drobné pozornosti. Na setkání nakonec dora-
zily bezmála dvě desítky dárců, na které čekalo i malé pohoštění. „Všem bych chtěl poděkovat, jedná 
se o mimořádně důležitou a záslužnou činnost,“ ocenil přítomné starosta Chodova Patrik Pizinger.

Společně se svým zástupcem Luďkem Soukupem poté rozdal dárkové balíčky.  (mák)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Desatero pro  nejlepší rajčata
1. Vyberte pro rajčata slunný záhonek, 

kde jste je v minulých letech nepěstovali. 
Nevhodnou předplodinou jsou i brambory, 
baklažány nebo jiné lilkovité zeleniny.

2. Rajčata lehce vytvářejí adventivní kořeny 
ze stonku. Využijte toho, pokud máte pře-
rostlé sazenice. Nebojte se zasadit je hlou-
běji a část stonku i se spodními listy zahrnout 
zeminou.

3. Zkuste zasadit rajčata „na vodu“. Vyko-
pejte hlubší jamku, položte do ní rostlinu a 
jamku do dvou třetin zahrňte zeminou. Na-
plňte jamku vodou a počkejte až vsákne. Pak 
zalijte ještě jednou, případně dvakrát, podle 
vlhkosti půdy. Po vsáknutí vody dosypte jam-
ku suchou zeminou a již nezalévejte. Vrchní 
suchá vrstva zeminy zabrání vypařování vody 
a rostliny, které mají kořeny ve vlhku, se rych-
le ujmou.

4. Pro ochranu kořenů před vysycháním 
je skvělým pomocníkem i mulč – například 
obyčejná posečená tráva.

5. Doba od kvetení do vyzrání plodu je 
přibližně dva měsíce. Zaštípněte proto rost-
linu za 7– 8 vijanem, rajčátka, která se vytvoří 
výše, již v našich podmínkách nedozrají.

6. Odstraňte spodní listy až po právě skli-
zený vijan. Zajistíte prosvětlení rostliny.

7. Rajčata jsou samosprašná. Problémy 
s opylením se mohou vyskytnout za vysoké 
vzdušné vlhkosti a vysoké teploty ve skleníku. 
Ve velkovýrobě se k opylování využívají čme-
láci. Pro vás je nejjednodušším „lékem“ prů-
van nebo občasné poklepání na rostlinu – 
uvolněný pyl se dostane na bliznu květu.

8. Moderní hybridní odrůdy (F1) jsou vý-
nosné a kvalitní pouze v první generaci. Ze 
semen získáte nevyrovnané potomstvo.

9. Při pěstování ve skleníku či fóliovníku 
mají rajčata a papriky rozdílné nároky. Raj-
čata vyžadují čerstvý vzduch a nižší teploty, 
paprika skutečně vlhké teplo. Pokud budou 
ve skleníčku společně, vysaďte rajčata do 
průvanu blíž ke vchodu.

10. V průběhu vegetace je nutno u tyčko-
vých rajčat odstraňovat boční výhony. Vy-
lamujte je rukou, dokud jsou křehké a mají 
velikost 5–10 cm. Při odřezávání nožem je 
vysoké riziko přenosu viróz z rostliny na rost-
linu.
� zahrádkáři�Chodov

AkvaTera trhy oslavily výročí
Už je tomu rok od doby, co se v našem městě 

uskutečnily první oblíbené AkvaTera trhy. Akce se 
poprvé konala v prostorách auly místního gym-
názia, tento prostor však kapacitně postačil pro 
pouhá dvě konání.

Z důvodu obrovské návštěvnosti byla akce 
přesunuta do společenského sálu kulturního stře-
diska, kde nás můžete navštívit dodnes. Během 
jednoho roku působnosti se na podvodní život 
přišlo podívat několik tisíc návštěvníků z celého 
západu Čech. Mnoho desítek druhů vodních 
i suchozemských živočichů nepřilákalo jen běž-
né chovatele, ale také děti, které AkvaTera trhy 
navštěvují s oblibou. S nástupem roku 2018 jsme 
přijali hned několik změn.

V první řadě bude naše aktivity prolínat nový 
slogan: „Vždy o kapku lepší!“ Proč? Neustále se 
snažíme zlepšovat a přinášet našim návštěv-
níkům něco nového - lepšího. Bojujeme proti 
stereotypu a věříme, že pokud vás nepřestane-
me překvapovat, nemůže vás naše akce jen tak 
omrzet. Další změnou je začátek naší akce, který 
se změnil z původních 9:30 na 9:00 hodin. V ne-
poslední řadě proběhla i investice do nových, 

Staroměstské Velikonoce

Příchod jara, letos poněkud chladnějšího, byl 
v Chodově tradičně bohatý na události. Jednou 
z nich byly Staroměstské Velikonoce, které se ko-
naly ve městě už počtvrté.

Přilákaly především řadu dětí, které si mohly 
vyzkoušet namalovat kraslici, uplést pomlázku či 
si vyrobit vlastní velikonoční ozdobu. Akce byla 
součástí česko-německého projektu Oslavy tra-
dičních svátků v česko-bavorském příhraničí, 
který je spolufinancován Evropskou unií v rámci 
Dispozičního fondu Euregia Egrensis.  (mák)
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Nádoby na bioodpady i pro 
panelové domy 

Od dubna je zahájen týdenní svoz bioodpadů. 
Od letošního roku budou postupně instalová-
ny kontejnery i pro panelové domy u vybraných 
stanovišť na tříděný odpad.  V první etapě budou 
1100l nádoby na bioodpad pro ulice 

nová Husova u 992 
Poděbradova u 701 
U Porcelánky u 1012 
Čs. odbojářů u č.p. 1007 
Luční u č.p. 1026 
Karlovarská u č.p. 571, 572, 594 
Karlovarská u č.p. 573, 574, 598
Bioodpad v celém městě bude svážen jako v loň-

ském roce jednou týdně od 1.4. do 30.11. Mimo toto 
období budou nádoby vyváženy 1x za měsíc. 

Pokud se třídění bioodpadu na sídlištích osvědčí 
a nebude znečišťován jiným druhem odpadů, bu-
dou se počty stanovišť postupně rozšiřovat.

Dovoluji si připomenout, co do těchto nádob 
náleží – jedná se pouze o odpad rostlinného pů-
vodu, např. tráva, listí, rostlinné zbytky ze zahrad, 
zbytky pečiva, skořápky od vajec, kávová sedlina 
i s filtrem, papírové čajové sáčky a veškeré rostlinné 
zbytky z kuchyní (slupky, zbytky ovoce a zeleniny…).

Do nádob nepatří zbytky jídel (tzv. gastroodpad), 
jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, ex-
krementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a 
všechny další biologicky nerozložitelné odpady.  
 Ilona Nehybová, správa majetku města

Oznámení o vyhlášení 
konkursního řízení

Rada města Chodov veřejně oznamuje vyhlá-
šení konkursního řízení na obsazení pracovního 
místa ředitel/-ka příspěvkové organizace:

Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, pří-
spěvková organizace

Základní škola Chodov, Školní 697, okres 
Sokolov, příspěvková organizace

Úplné znění oznámení je vyvěšeno na úřední 
desce města: www.mestochodov.cz

Termín pro doručení přihlášek: 
11. dubna 2018 včetně
Nástup na pracovní místa ředitelů uvedených 

příspěvkových organizací je 1. srpna 2018.
 Hana Zapfová, vedoucí odboru OŠKV

Prázdninový provoz MŠ
Od 2.7.2018 do 24.8.2018 bude v provozu 

pouze pracoviště mateřské školy ve Školní ulici, 
ostatní pracoviště budou v tuto dobu uzavřena. 
Provoz všech pracovišť MŠ bude obnoven od 
27.8.2018.

Požadavky na docházku dítěte v době letních 
prázdnin předávejte v jednotlivých mateřských 
školách v Chodově do 15.5.2018.

 Jana Piklová, ředitelka MŠ Chodov 

Poděkování 
Vážení strážníci městské policie v Chodo-

vě, chtěla bych vám moc poděkovat za vaši 
pomoc, kterou jste mně i manželovi často 
poskytli v naší těžké životní situaci. Nazývala 
jsem vás „naši černí andělé“, vždy jsme se na 
vás mohli spolehnout. Manžela už nemám, 
ale za nás oba vám s úctou děkuji.

 Vaše vděčná Marie Harangová

moderních pokladen, které znatelně pomohou 
k rychlejšímu odbavování návštěvníků.

Za pomoc s náklady na chod akce jsme vděční 
našim sponzorům, ale také městu Chodov, které 
naší akci udělilo kulturní dotaci. Děkujeme všem 
našim návštěvníkům za podporu a srdečně vás 
tímto zveme na další konání naší akce, která se 
uskuteční 14. dubna. Více informací o akci nalez-
nete na webu: www.zivotvevode.cz.

 Daniel Grigar, jednatel akce

Nezaměstnanost je velmi nízká
Počet lidí bez práce v Chodově je na rekordně 

nízké úrovni. Letos v únoru dosáhla míra nezaměst-
nanosti ve městě 5, 7 %. V meziročním srovnání to je 
pokles o 2, 2 procenta, kdy nezaměstnanost byla na 
7, 9 %. Jen pro srovnání. V únoru roku 2016 byla ne-
zaměstnanost ve městě ve výši 8, 8 %, a v září 2014 
dokonce přesáhla hranici deseti procent (10, 2 %). 
 (mák)
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Chodovská po-
radna po roce a 
půl nového pro-
jektu „odbavili“ 
zhruba 100 obyva-
tel a rodin z Cho-
dova. Vyřídila 15 
oddlužení, sepsala 
nespočet odvolání 
a požadavků. Kur-
zem finanční gra-
motnosti prošlo 
60 studentů střed-
ní školy. Nejen o 

tomto, ale především o finančních potížích mlu-
ví v rozhovoru specialistka z Dluhové a finanční 
poradny Štěpánka Klimentová (na snímku).

Lze odhadnout, kolik obyvatel má v Cho-
dově vážnější finanční problémy?

Zhruba před 2 roky mělo vážné finanční po-
tíže 2.500 rodin v Chodově. Zhruba polovina 
obyvatel Chodova. V tu dobu jsme byli 3. v Kar-
lovarském kraji. Dost děsivé, nemyslíte? Aktuální 
statistiku k dispozici nemám.

Kdo patří do nejrizikovější skupiny? 
Rizikoví jsou ti, kteří neznají svůj rodinný roz-

počet. Neznají své reálné možnosti, žijí si nad 
poměry. Prostě jsou finančně negramotní. Proto 
nabízíme bezplatné vzdělávací kurzy.

Velmi ohrožená skupina jsou samoživitelky. 
Lidé, které semlela dlouhodobá pracovní ne-
schopnost, ztráta zaměstnání, rozvod, úmrtí 
partnera, vztahy a hyenismus v rodině......smut-
né příběhy.

Jak člověk pozná, že už se dostal takzvaně 
za hranu a hrozí mu potíže?

Když nemá na zaplacení nájmu, na splátku 
úvěru, když týden před výplatou není za co na-
koupit, když si na to všechno musí půjčit. Pokud 
se cítí ohrožen konáním svého partnera, svých 
dětí..... Důvodů je opravdu mnoho. Lidé se po-
hybují často na tenkém ledu bez finanční rezer-
vy. Nemyslí na krytí rizik v povolání či sportu.

Co dělat, aby se člověk vyhnul dluhové-
mu kolotoči, popřípadě nepříjemným exe-
kucím?

V prvé řadě je nutné naučit se počítat a být 
soudným. Vzdělávat se. Přiznat si problém 

a nestydět se  poradit. Neoddalovat řešení. 
V poradně jsme již mnohokrát zažili, že včasná 
návštěva naší poradny s jednoduchým dotazem 
by bývala zachránila exekuci, insolvenci, rozpad 
rodiny, dokonce i život.

Na koho se mohou lidé obrátit?
Dluhová (občanská a finanční) poradna je 

otevřena každé pondělí a středu od 15-17 hod.  
v budově Městského úřadu Chodov, přízemí - 
kancelář sociálního odboru. Nemusíte se objed-
návat. 

K dispozici jsou p. Klimentová, mob. 732 512 
756, p. Ouředníková, mob.606 856 205, a  práv-
níci.

.Jak jim konkrétně dokážete pomoci?
Nejdříve si vyslechneme problém, příběh, 

požadavek. Domluvíme se na dodání  podkla-
dů. Podle situace s klientem dále pracuje práv-
ník nebo finanční specialista. V rámci prevence 
dalšího zadlužování pomůžeme proškolením 
a tréninkem dovedností, jako např. sestavení 
zdravého rodinného rozpočtu,  vytváření re-
zervy, orientace v nabídce bank a pojišťoven, 
vysvětlení pojmů.

Je oddlužení bezbolestné, nebo se dluž-
níci musí připravit na dlouhý, nepříjemný 
proces?

Máme lidský přístup. Nikoho nesoudíme. 
Celý proces je o spolupráci klienta s poradnou 
- právníkem. Jak dlouhý je proces od prvního 
setkání k podání žádosti, závisí vždy pouze na 
klientovi. Na jeho ochotě a rychlosti dodat po-
třebné. V jednom případě máme možná repub-
likový rekord - od dodání podkladů do podání 
žádosti pouze 5 pracovních dnů.

Máte nějakou univerzální či osvědčenou 
radu nebo doporučení pro ty, kteří se chys-
tají půjčit si peníze?

Doporučuji naučit se počítat má dáti - dal. As-
poň tři měsíce před podepsáním žádosti o úvěr  
se svými penězi nakládat cvičně tak, jako bych 
už úvěr a plánovanou splátku měla. Doporučuji 
přemýšlet o rezervě. Zadlužovat se bez rezervy 
tří až šesti měsíčních platů je v dnešní době ha-
zard. Doporučuji  zajímat se o komerční pojiště-
ní, které kryje pokles příjmu v době dlouhodobé 
pracovní neschopnosti nebo škody způsobené 
v zaměstnání.  (mák)

Zadlužit se bez rezervy je hazard,
varuje finanční specialistka
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ZŠ Školní ulice

ZŠ J. A. Komenského

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 fy-
ziky.  Další informace na tel. 352352290 nebo u 
ředitele školy.  Mgr.�Milan�Kovářík, ředitel školy
Akce školy

 8. března se na naší škole konalo okrskové 
kolo 1. stupně ve florbale. Naši školu reprezen-
tovalo pět chlapeckých a čtyři dívčí týmy. Velmi 
nás potěšil úspěch jednoho z dívčích týmů, který 
získal první místo a postoupil do okresního kola. 
Všem zúčastněným děkujeme za účast a postu-
pujícím gratulujeme k úspěchu.

Více informací o akcích školy naleznete na 
našich webových stránkách na adrese http://bio-
grafsolni.cz/zs2chodov/aktuality-stranka/nebo 
http://biografsolni.cz/zs2chodov/sborovna-3/
akce/.  Mgr. Arnoštka Fedorková
Naše škola jako hlavní pořadatel 
soutěží ve šplhu

Na konci února jsme byli hlavními organizá-
tory dvou závodů. Prvním závodem bylo okres-
ní finále soutěže ve šplhu družstev škol okresu 
Sokolov. V tělocvičně školy závodilo 9 družstev 
starších chlapců a 8 družstev starších dívek. Ka-
ždý závodník měl v soutěži čtyři měřené poku-
sy a vždy dva nejlepší se počítaly do soutěže 
družstev. Nejlepším družstvem chlapců byla ZŠ 
Sokolov, Švabinského, u dívek ZŠ Horní Slavkov, 
Školní. Závody měly dobrý spád a proběhly bez 
problémů. K tomu také přispěla vzájemná spo-
lupráce s DDM Chodov. O dva týdny později se 
nejlepší družstva z okresů Karlovy Vary a Sokolov 
utkala v krajském finále, které jsme také pořádali 
u nás v tělocvičně. I tyto závody proběhly zcela 
bez problémů, s pěknými výkony chlapců i dívek.
� Mgr.�Milan�Kovářík, ředitel školy

Poděkování za podporu
Chtěl bych poděkovat rodičům žáků, učitelům 

a zástupcům města za podporu, kterou mi vyjá-
dřili před vyhlášením konkurzu na místo ředitele 
školy. Je to pro mě to nejhezčí vyjádření toho, 
že má čtyřicetiletá práce ve školství v Chodově 
nebyla marná a že chyba asi nebude jen na mé 
straně. Utvrdilo mě to v rozhodnutí se nevzdávat 
a do konkurzu se přihlásit. Opravdu děkuji, moc 
si toho vážím.� Mgr.�Milan�Kovářík, ředitel školy

Projekt představuje přírodní obory
V letošním školním roce se 28 žáků naší školy 

zapojilo do projektu Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji. 
Cílem projektu bylo seznámit žáky zajímavou 
formou se studiem přírodních oborů, kterým se 
mohou po ukončení základní školy dále věnovat. 
Žáci celkem čtyřikrát navštívili Gymnázium Soko-
lov, kde byly připraveny zajímavé přírodovědné a 
chemické pokusy. 

Žáci například zkoumali s využitím mikroskopů 
tělo hmyzu, pozorovali chlupy na pokožce rostlin, 
sestavovali a využívali destilační aparaturu, zkou-
mali listová barviva a byli svědky mnoha dalších 
demonstračních pokusů z chemie. Žákům se při-
pravený program velice líbil a my doufáme, že se 
někteří z nich budou přírodním vědám věnovat 
i nadále.

Velmi děkujeme všem zaměstnancům Gymná-
zia Sokolov za přípravu projektu, zajímavý pro-
gram a úsilí, se kterým se našim žákům věnovali.

 Mgr. Jan Merunka
Hledáme učitele anglického jazyka

Od 1.9. 2018 přijmeme na plný úvazek učitele/
učitelku anglického jazyka pro žáky 6.-9.ročníku. 
Výuka anglického jazyka probíhá na naší škole ve 
skupinách cca 15 žáků. Bližší informace na tele-
fonu 352352190 nebo u přímo u ředitelky školy.
� Mgr.�Iva�Šípová, ředitelka školy

Vernisáž výstavy učitelů
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy I uči-

telé tvoří, která se uskuteční 15. 5. v 16 hodin v 
Domě dětí a mládeže Bludiště. Připraven je do-
provodný program.

Výstava bude k vidění až do 31. května.

Splatnost poplatku
Upozorňujeme všechna společenství 

vlastníků bytových jednotek, která mají 
s městem Chodov uzavřené nájemní 
smlouvy na pronájem přídomní zeleně 
okolo svých domů, že splatnost poplat-
ku je ve smlouvách stanovena ke dni 
31.  března. 

Poplatek je splatný v hotovosti v po-
kladně MěÚ.

 Dana Wolfová, odbor správy majetku 
města
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Třídy pro žáky s poruchami učení
Naše škola má dlouholetou tradici ve vzdělá-

vání dětí se specifickými poruchami učení. Výuka 
probíhá podle běžných osnov, učivo není redu-
kované, nad rámec běžné výuky je poskytována 
1 hodina speciálněpedagogické péče. Výhodou 
je výuka v menším počtu žáků než v běžné třídě 
(max. 14 žáků).

Příklad z praxe -  výuka ve čtvrté třídě
Většina žáků, která do třídy přestoupila z jiné 

ZŠ, si na školu rychle zvykla. Upravilo se pracovní 
tempo, pasivita je nahrazena aktivitou a celkově 
se mění přístup k vyučování. Vzhledem ke sní-
ženému počtu žáků, pomoci asistenta pedago-
ga a individuálnímu přístupu žáci zvládají plnit 
výstupy v daném ročníku, a nemusí tak prožívat 
neúspěch a zklamání. K dispozici jsou pomůcky, 
v hodinách je prostor na opakování, procvičová-
ní a upevňování učiva. Výuka je rozvržena stej-
ně jako na jiných základních školách, děti mají 
stejné učebnice, rozvrh hodin i učivo. Pokud má 
žák větší problémy s učením, může být slovně 
ohodnocen. Jednou týdně mohou žáci využívat 
kroužek Doučování. Každý měsíc se žáci věnují 
aktivitám, které se dějí v rámci projektových dnů. 

Proč zvolit třídu pro žáky s poruchami učení:
každodenní cílená náprava potíží; individuál-

ní přístup v málopočetné třídě; péče speciální-
ho pedagoga; tolerantní hodnocení, individuální 
tempo; vlídnější prostředí pro děti s potížemi, 
snadnější začlenění do kolektivu.

Více informací získáte na webových stránkách 
školy www.zschodov-nejdecka.cz nebo tel. č.: 
352 352 490; 731 151 826.

 Mgr. Lenka Hroncová, třídní učitelka 
Čteme pro radost

„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi“ – toto 
anglické přísloví odstartovalo na začátku března 
projektový týden čtenářské gramotnosti. V každé 
třídě se rozvíjel jiný příběh, který zpestřil výuku. 
Práce s textem se objevovala v různých předmě-
tech v neobvyklých a zábavných formách. Uvě-
domili jsme si, že čtení je pro nás velice důležité a 
cítíme potřebu se v něm neustále zdokonalovat. 
Už víme, že nám přináší nejen zábavu a radost, 
ale také užitek. I spisovatel a básník Jiří Žáček 

ZŠ Nejdecká ulice

Knihovna zajímavě 

Již několik let spolupracujeme s knihovnou 
tady v Chodově. Pracovnice MěK pro nás mají 
připravené besedy na vybraná témata. Děti zde 
pracují ve skupinách.

 Měsíc březen je měsíc knihy, a tak se i v břez-
nu uskutečnila beseda. Tentokrát na téma „Veli-
konoce“.

Knihovnice Míša měla pro děti připravené 
poutavé povídání o těchto svátcích, ve skupin-
kách se pracovalo na poskládání popletené kole-
dy a nakonec si děti zahrály aktivní pexeso. 

Na lístečcích byly místo obrázků napsány úkoly, 
které má hráč předvést. A vybraná dvojice hle-
dala – kdo ke komu patří. Nakonec hra skončila 
nerozhodně - vlastně výhrou všech.

Tímto bychom chtěli poděkovat naší úžasné 
Míše Huškové za její vynikající práci a ochotu a 
tvořivost, se kterou pro nás besedy záživnou for-
mou připravuje. Míšo, díky.
� Žáci�a�p.�učitelky�1.stupně 

Barevný den
Žákovský parlament Donaldi vyhlásil na středu 

28.března další barevný den. Tentokrát to byla 
zelená barva.

Tento den se žáci, žákyně i učitelé oblékli do 
zeleného (včetně ..spodního prádla). Za každý 
zelený prvek byl přičten bod. Další body se daly 
získat za zelené výrobky.

A nejvíce bodů mohli žáci získat za písničku 
se zeleným námětem. Nejvíce barevná třída byla 
vyhodnocena a odměněna.
Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace - ČJ, 
AJ, NJ, M, F) - nástup 1. 9. 2018 - plný úvazek (dle 
zákona č. 563/2004 Sb).

Informace podá na tel. 352 352 393 vedení 
školy.

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

 Mgr. Lenka Hrušková
ZŠ Husova ulice
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO 
V únoru jednotka absolvovala celkem 10 udá-

lostí. Z toho šest požárů, např. objekt farní charity 
v Karlových Varech, byt v Železném dvoře, páso-
vá stanice Důl Jiří, kontejnery v ulici Budovatelů, 
kontejner na elektroodpad v ulici U Koupaliště, 
největší byl únorový požár objektu bývalé restau-
race Samson v Karlových Varech. Ostatní událos-
ti byly tzv. technické. Došlo k zahoření stroje ve 
výrobním objektu SKF, které se dál nerozšířilo, 
zde správně zareagovalo samočinné hasicí za-
řízení, tudíž k dalším následným škodám ani ke 
zranění nedošlo. Byl řešen únik provozních ka-
palin z osobního vozidla v Bezručově ulici, jed-
nou jednotka řešila dopravní nehodu osobního 
vozidla a dodávky v ulici Dukelských hrdinů, bez 
zranění, s únikem provozních náplní. Jednotka se 
také zúčastnila velké pátrací akce v Lokti, po ce-
lodenním pátrání nalezena pohřešovaná osoba 
bohužel již bez známek života. Další informace je 
možné nalézt na webu www.sdhchodov.cz.
Informace SDH 

Tradiční akcí, kde nechyběli hasiči se svojí 
ERENOU, byla výpomoc při organizaci tradič-
ního masopustu. Taktéž probíhala preventivně 
výchovná činnost ve spolupráci s velitelem MP 
Chodov Ladislavem Staňkem pro žáky chodov-
ských škol, v únoru nás navštívili žáci druhého 
stupně ze ZŠ ve Školní ulici. Letošní plesovou 
sezónu v Chodově obohatil tradiční hasičský 
ples. K veselé a skvělé náladě přispěla velmi vý-
znamným podílem nová kapela KOALABAND 
z Chebu. Programem provázela příjemná Ro-
mana Poláková. Během společenského večera 
proběhly také ukázky latinskoamerických tanců. 
V průběhu plesu nechyběla ani bohatá tombola, 
za kterou děkujeme všem sponzorům a podpo-
rovatelům chodovských hasičů. Dle ohlasů ná-
vštěvníků se ples vydařil a všichni si jej užili. Za 
náročnou organizaci plesu je potřeba poděkovat 
organizátorům, zvláštní poděkování patří všem 
sponzorům a podporovatelům. 

Děkujeme našim sponzorům: Teleskopické 
stožáry s.r.o., město Chodov, Hnutí nezávislých za 
harmonický rozvoj obcí a měst, Bohemia Metal 
Produkt s.r.o., RM Security, Rescop Systém, SKF 
Lubrication Systems CZ s.r.o., Carsfolie Chodov, 
VaK Karlovy Vary, MBN – J. Slouková, Herbalife 
Martina Kundrátová, J & G Touristik, Alva Com-
puter, Obecní úřad Vintířov, Sedlecký kaolin a.s., 

Olympiáda v anglickém jazyce
Do okresního kola této olympiády se vydali 

naši  nejzdatnější angličtináři, kteří si tak moh-
li změřit síly se svými vrstevníky z okolních škol. 
A jak si naši jazykáři vedli? Posuďte sami. V ka-
tegorii I B se na 4. místě umístila Mariam Enan, 
5. místo obsadil Max Onyščuk a 6. místo Emička 
Bělohlávková (všichni žáci ze třídy G2).

V kategorii II B pak 4. místo obsadil Jakub 
Nosál (G4), 5. místo Matěj Brož (G3) a 6. místo 
Radek Hegenbart (G4).

Kategorie III A pak přinesla další senzační umís-
tění, a to zejména 3. místo Marka Dubovského 
(PEG3), 6. místo Julči Mikutové a 8. místo Matěje 
Hencla (G5).

Všem žákům gratulujeme k pěkným výsled-
kům.
YPEF

Pokud neznáte význam této zkratky, pak vězte, 
že se jedná o mezinárodní znalostní soutěž, jež 
si klade za cíl zlepšit povědomí o významu lesů 
a zdůraznit význam lesnictví. Je zaměřena zejmé-
na na mládež a žáky základních a středních škol.

Naši školu v této soutěži reprezentovaly dva 
týmy. Za třídu G6 soutěžily: Jíťa Gregorová, Bar-
ča Fenclová a Anežka Štulíková, za třídu PEG3 
to byla Verča Hegenbartová, „Vévé“ Votavová a 
dvojici děvčat doplnil Kája Vít.

Soutěž byla rozdělena do dvou částí. Jednou 
z nich byl vědomostní test, po něm pak následo-
vala „poznávačka“.

Ani v této soutěži se naše hvězdy neztratily, 
tým třídy PEG3 obsadil 4. místo, tým třídy G6 byl 
ještě o kousek úspěšnější a umístil se na 3. místě.
Ještě jednou gratulujeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy.� Bc.�Jitka�Čmoková

Gymnázium & SOŠ Chodov

říká: „Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete 
knížku – čtěte!“ Bc.�H.�Kalfářová 
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Soko-
lov, příspěvková organizace, přijme pro šk. rok 
2018/2019 na částečný úvazek učitele/ku AJ a 
učitele/ku na 2. stupeň ZŠ s kvalifikací dle zákona 
č. 563/2004 Sb. v aktuálním znění.

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

13Zprávy z města



Městská policie Chodov

Perličky z činnosti
Svérázným způsobem vyvrcholila partnerská 

hádka v ul. ČSM, kam byla hlídka přivolána do 
jednoho z bytů, kde se dva partneři snažili prakti-
kovat asertivní jednání při vyhrocené diskuzi. Psy-
chologie dynamiky sporu však vzápětí nabrala ne-
řízené obrátky, které veškerou asertivitu rozmetaly 
na cucky. Poté co partner svou partnerku uchopil 
za ruku, ta v obavě o své zdraví slzotvorným pro-
středkem aplikovala odpověď partnerovi zpříma 
do očí. Následky diskuze přijely dořešit policejní 
hlídky.

Všímavý zákazník nákupního centra Lidl mož-
ná zabránil velkému neštěstí v okamžiku, kdy si 
pro sebe nenechal informaci o podivném chování 
řidiče vozidla, který odjížděl z parkoviště u Lidlu. 

Jeho vozidlo neslo znaky poškození a nestabilní 
projev chůze k vozidlu poukazoval na neslučitel-
nost s řízením v provozu. Tento řidič poté odjel 
ve směru ulice U Porcelánky, kam již mířila hlídka 
přivolaných strážníků. Vozidlo se podařilo nalézt 
a bezpečně za použití modrého majáku zastavit. 
Alkoholový odér uvnitř vozu se pak nevinně roz-
pínal v nenápadném výrazu obličeje řidiče během 
pohádky o rumových pralinkách.

V ul. U Koupaliště jeden ze sousedů přivolal 
záchranáře ke své sousedce, která si zlomila nohu. 
Je to bohulibá reakce a jistě zaslouží uznání, ale 
okolnosti, které tomu předcházely, se zcela hodí 
do našich perliček. Událost se totiž stala hluboko 
v noci, kolem druhé hodiny ranní a oznamovatele 
probudilo ze spánku volání o pomoc. Nejdříve si 
myslel, že se mu jen něco zdálo, ale poté se vo-
lání opakovalo. Oznamovatel byl však zvyklý, že 
sousedka je starší osoba a má vždy nahlas puště-
nou TV a miluje detektivky, proto si jen povzde-
chl, že sousedka sleduje průběh filmové vraždy, 
a opět usnul. Za hodinu jej opět probudilo volání 
o pomoc, a tak si zoufal, že paní sleduje celou 
sérii detektivního seriálu, a doufal, že už vyvraž-
dili všechny herce. Zabouchal na stěnu sousedky, 
a ta mu opět odpověděla voláním o pomoc. V té 
chvíli pochopil, že se nejedná o seriál, ale o kru-
tou realitu a okamžitě volal tísňovou linku 156. Po 
úředním otevření bytu byla paní nalezena na zemi 
se zlomeninou nohy.
Blokové čištění

Od 3. dubna probíhá v regionu města blokové 
čištění. Věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu 
značení a vyznačené době platnosti v jednotlivých 
ulicích. Vyhnete se tak případným nákladům za 
odtah vozidla. V roce 2017  bylo za celé blokové 
čištění odtaženo 146 vozidel!

Harmonogram čištění naleznete na stránkách 
města a v tomto vydání.
Upozornění

Máme tu jaro a s ním svůj volný čas mnoho dětí 
tráví na ulicích, kolem svého bydliště a město se 
plní cyklisty, bruslaři na kolečkách a s pojízdnými 
prkýnky. Všechny tyto sportovní vynálezy jsou 
zcela jistě přínosem pro uvolněnou zábavu, ale 
neměli bychom zapomínat, že mohou být i zdro-
jem nebezpečí. Buďte tolerantní k chodcům a 
chraňte svoje zdraví nejrůznějšími bezpečnostními 
doplňky, jako jsou například cyklistická přilba nebo 
chrániče. Přejeme Vám mnoho krásných zážitků 
při Vašem sportovním vyžití a nezapomeňte na 
pravidlo bezpečného návratu.
� Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

Požár objektu bývalé restaurace Samson v Karlových 
Varech.

Chotes Chodov s. r. o., Stav Elektro, KV LAK Mi-
lan Michalík, Pekárna Kraslice, Villa solárium, Villa 
bar, Výstroj a výzbroj Počerny, Bohemia Porce-
lán, MUDr. Maxová, Royal Bar Rybka, TAXI Su-
chan, Dobroty a dárky Suková, Porcelán Quenns 
Crown, Restaurace U Ederů, Zverex – TIPO, Po-
žární prevence Mychajliv, Beauty studio KM, Ka-
deřnictví Marcela Vimrová, Holičství „U MAXE“, 
Safír – pedikúra, manikúra, Salon Chodov, Eli-
teGym Fitness, Porcelán Těžký, Květinka Marko-
vá, Pivovar Permon, Alianz pojišťovna Chodov, 
Květinka Šanderová, Restaurace Sparta, Úklid 
Laresová, Gardena Peřina, KASS-Chodov, Tabák 
SIX, Akvaristika Ideál, Lymfatické masáže Bože-
na Špičková, Proxima Gastro, Pivovar Chodovar, 
Restaurace U Fouska, Restaurace Rybičky, Iveta 
Hauzrová, Pneuservis Nechmač, G.Benedikt-hot. 
porcelán, Pivovar Chodovar. 

Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz 
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V minulém díle našeho historického seriálu 
u příležitosti sta let od vzniku samostatného 
československého státu jsme opustili Chodov 
na konci roku 1938, kdy byl společně s celým 
pohraničím připojen na základě mnichovské 
dohody k Německu. V tomto čísle Zpravoda-
je se podíváme na temné období druhé svě-
tové války.

Do našeho města vstoupily německé jednotky 
4. října 1938, a Chodov se tak na sedm let stal 
součástí německé říše. Obyvatelé pohraničí zpo-
čátku vítali německou armádu jako osvoboditele, 
dne 4. prosince 1938 se konaly volby do říšského 
sněmu a skončily drtivým vítězstvím nacistické 
strany NSDAP, pro kterou v Chodově hlasovalo 
3 669 lidí, proti byly pouhé dva hlasy. Jiné poli-
tické strany byly zakázány a jejich bývalí členové 
a představitelé perzekuováni.

Ne všichni v Chodově ale vítali přicházející ně-
mecké vojáky s nadšením. Těsně před přicháze-
jící armádou prchaly stovky lidí pryč. Bez výjimky 
uprchli všichni čeští obyvatelé, většinou státní za-
městnanci – četníci, železničáři, pošťáci, učitelé 
a úředníci. Těch byly v roce 1938 v Chodově ne-
celé dvě stovky. Společně s nimi opouštěly měs-
to také stovky německých antifašistů, komunistů 
a sociálních demokratů. Ti se sice v Chodově 

většinou narodili a němčina byla jejich mateř-
ským jazykem, oprávněně se ale obávali zatčení 
a politického pronásledování. Bohužel, němečtí 
antifašisté byli velmi často z českého vnitrozemí 
vráceni zpátky a skončili v koncentračních tábo-
rech. Poslední, i když početně nevelkou skupinu 
uprchlíků pak tvořili Romové a Židé, kteří dobře 
znali situaci etnických menšin v Německu a hle-
dali také útočiště v českém vnitrozemí. Celkově 
odešlo z města něco kolem šesti stovek obyvatel 
a původně šestitisícový Chodov měl při sčítání 
v roce 1939 jen 5461 obyvatel. 

Krátce po obsazení začaly platit německé zá-
kony a pravidla, která v Německu fungovala od 
poloviny 30. let. Byl prakticky zlikvidován spol-
kový život, spolky byly sloučeny a dány pod do-
hled nacistických orgánů, byl zakázán politický 
život a došlo například ke zrušení chodovského 
konzumního družstva, což byl jeden z největších 
podniků celých západních Čech, který zaměstná-
val tisíce lidí v pěti krajích, kde vedl stovku pobo-
ček. Chodov tím přišel o místní velkopekárnu, vý-
robnu místních limonád, velkořeznictví, truhlárnu 
a další dílny, které se v rámci areálu konzumního 
svazu nacházely. 

V Chodově se mělo ovšem i velkoryse stavět. 
Plány, které starostovi Josefu Christlovi předložili  

Chodovské století – 1938 - 1945

Chodovské náměstí  v době druhé světové války. |Foto: archiv Jana Nedvěda
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Přehlídka československé armády v Masarykově ulici 
(dnes Staroměstská ulice) v roce 1945.

v roce 1941 karlovarští architekti Ing. Rudolf Ne-
umann a Ing. Franz Stingl, počítaly s dostavbou 
velké části nezastavěných pozemků poblíž centra 
města. V místech dnešní atletické haly a areálu 
Spartaku měla vyrůst moderní čtvrť, kde mělo 
stát chodovské sídlo nacistické strany a hlavně 
zcela nová budova měšťanské školy v rakouském 
stylu. Budova školy byla dvoupatrová - v prvním 
patře byla škola chlapecká, ve druhém dívčí - 
a k areálu patřila i krytá tělocvična, spojená se 
školou chodbou, a velké venkovní hřiště. V pří-
zemí školy dále byly dílny, ateliéry a vše, co bylo 
třeba pro výchovu nové, poválečné německé 
generace. Z projektu sešlo velmi brzy, neboť 
německá armáda začala ustupovat na východní 
frontě a na podobné projekty nebyly prostředky 
ani čas. Dodnes nám tak z válečné výstavby zbyly 
jen nízké bytovky v Bezručově ulici.
Násilí se nevyhnulo ani Chodovu

Nadšení místních obyvatel začalo pomalu 
opadat s postupujícími roky války. Připojení k 
Říši znamenalo pro německé muže povinnost 
narukovat do německé armády a mnoho rodin 
tak ztratilo ve druhé světové válce své blízké. 
Zatímco v první světové válce padlo z Chodova 
147 mužů, z druhé světové války se jich domů 
nevrátily více než tři stovky (seznam padlých 
hovoří od června 1940 do března 1945 o 311 
osobách). Nedostatek mužů v továrnách musel 
být řešen přísunem válečných zajatců na nuce-
né práce - v Chodově pracovalo několik stovek 
převážně sovětských a francouzských vojáků. 
Podle pramenů jich během války v Chodově ze-
mřelo osm (pět u firmy „Gasch“, dva v porcelánce 
„Haas a Czjzek“ a jeden v továrně „Richter, Fen-
kl a Hahn“) - na městském hřbitově je dodnes 
společný hrob válečných zajatců. V Chodově se 
ale stejně tak našlo mnoho antifašistů, především 
z řad bývalých příslušníků německých levicových 
stran. Chodovačka Hermina Tilpová udržovala 
kontakty se sovětským důstojníkem, se kterým 
pracovala v porcelánce, pomohla mu obstarat 
kompas a mapu Sudet, byla za to předána Lido-
vému soudu v Berlíně a popravena. Před zvlášt-
ním soudem v Chebu se pak octla i řada dalších 
místních obyvatel, často jen pro pobuřující řeči. 

Ke konci války se Chodov stal útočištěm mno-
ha uprchlíků, neboť k Chodovu se blížila ze zá-
padu i z východu fronta, městem často projížděly 
transporty s vojenským erárem i uprchlíky. Nejis-
totu konce války ukončil až vstup americké ar-
mády, která do Chodova dorazila 7. května 1945 
a převzala místní správní budovy. Američtí vojáci 

se ubytovali v budově školy v dnešní ulici Dukel-
ských hrdinů, která jim sloužila jako kasárna až 
do jejich odchodu v listopadu 1945. Chodov ležel 
prakticky přímo na tzv. demarkační linii, která od-
dělovala sovětskou a americkou vojenskou sféru, 
proto se hlavně zpočátku v Chodově pohybova-
lo i množství sovětských jednotek. 

Měsíc po konci války došlo ve městě k tragické 
události, která je bohužel pro poválečné měsíce 
nejen v Československu běžná. Po skončení války 
se pohraničí stalo cílem „zlatokopů“, kteří často 
hledali snadný zisk a nezastavili se před ničím. 
Násilí na německém obyvatelstvu eskalovalo až 
do léta 1945, kdy se podařilo v bývalých Sude-
tech zřídit stabilní vládní strukturu a bylo zabrá-
něno nejhorším excesům. Obecně známé jsou 
masové vraždy především v Ústí nad Labem a 
v Postoloprtech, kde bylo zabito několik set ci-
vilních obyvatel. Na Sokolovsku jsou tyto případy 
spíše výjimečné, neboť zde operovala americká 
armáda, která mnohem více dbala na dodržová-
ní práv německých obyvatel. V červnu 1945 přes-
to došlo k hromadné vraždě sedmi německých 
obyvatel Chodova. Všichni muži byli 22. června 
vyvedeni z domu, kde bydleli, museli si vykopat 
na zahradě hroby a byli dílem umláceni, dílem 
zastřeleni. 

Relativně brzy po konci války začali do Chodo-
va přicházet první čeští novousedlíci. Šlo primár-
ně o české státní zaměstnance – pošťáky, želez-
ničáře a četníky, kteří postupně převzali klíčové 
body města. Na počátku června pak do Chodo-
va dorazila i československá vojenská posádka 
berounského pluku, která přebrala od americké 
armády správu města. Tím začala zcela nová 
kapitola dějin Chodova, o které si více povíme 
v příštím pokračování.
� Miloš�Bělohlávek, městský historik
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

12.-13. 4. (čt-pá) 17 h, 21. 4. (so) 19.30 h
PEPA /90/
Premiéra�/�Komedie�/�ČR
Pepa (Michal Suchánek) je asi padesátiletý úředník žijící se svou rodinou v obyčejném okresním 
městě. Pepa je tak trochu podpantoflák, respektu se mu nedostává ani od jeho ženy (Petra Špalková), 
natož od dcery (Natálie Grossová).
Přístupné�od�12�let.�Vstupné�125�Kč

12.-13. 4. (čt-pá) 19.30 h, 16. 4. (po) 19.30 h 
RAMPAGE: NIČITELÉ 3D /107/
Premiéra�/�Dobrodružné�sci-fi�/�USA
Mezi primatologem Davisem Okoyem a výjimečně inteligentním gorilím samcem Georgem, o 
kterého se Davis stará, vzniklo velmi pevné pouto. Nezdařený genetický experiment však změní 
toho mírného lidoopa v obrovské zuřící monstrum…
Přístupné�od�12�let,�titulky.�Vstupné�140�Kč

14-15. 4. (so-ne) 19.30 h, 25. 4. (st) 19.30 h 
FAKJŮ PANE UČITELI 3 /120/ 
Premiéra�/�Komedie�/�Německo
Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve, plný odhodlání a touhy dostat ze svých studentů v 
čele s Chantal to nejlepší.  
Přístupné�od�12�let,�český�dabing.�Vstupné�130�Kč

26.-27. 4. (čt-pá) 19.30 h, 28.-29. 4. (so-ne) 17 h, 
30. 4. (po) 19.30 h

 Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 150/130 Kč
26. 4. (čt) 17 h, 29. 4. (ne) 19.40 h 
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
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1. 4. (ne) 15 h
PRAČLOVĚK /88/
Animovaná komedie / VB, Francie
Vyhraje doba kamenná, nebo bronzová? 
Přístupné, česky mluveno.  Vstupné 115 Kč

1. 4. (ne) 17 h
BLACK PANTHER 3D /132/
Akční dobrodružné sci-fi / USA
Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím vá-
lečníka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakan-
dy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé 
africké země, aby se stal novým právoplatným králem. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

1. 4. (ne) 19.30 h
TOMB RAIDER /122/
Akční dobrodružný fantasy / USA
Laře Croft (Alicia Vikander) je 21 let a právě zdědila obrov-
ské obchodní impérium. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

2. 4. (po) 17 h
KRÁLÍČEK PETR /89/
Rodinný animovaný / USA
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s 
ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o 
svůj životní prostor dělit nemíní. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130/110 Kč

2. 4. (po) 19.30 h
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY /105/
Erotický / USA
Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí jako Christian 
Grey a Anastasia Steele v Padesáti odstínech svobody, třetí 
kapitole erotického příběhu.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

3. 4. (út) 10 h - dopolední kino
ŠPINDL /98/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 50 Kč

3.-4. 4. (út-st) 19.30 h
OPERACE ENTEBBE /106/
Premiéra / Krimi thriller / USA, VB
Když 27. června 1976 převezmou únosci kontrolu nad letem 
Air France z Tel Avivu do Paříže, cestující na palubě netuší, jaké 
utrpení je čeká. 248 pasažérů, 12 členů posádky, 4 teroristé. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné  125 Kč

5. 4. (čt) 17 h
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ /92/
Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

5.-6. 4. (čt-pá) 19.30 h
ZTRATILI JSME STALINA /106/
Premiéra / Černá komedie / VB, Francie
Černá komedie Ztratili jsme Stalina dokonale zesměšňuje ší-
lený komunistický režim a nejabsurdnější na tom je, že téměř 
vše v tomto filmu je založeno na skutečných událostech. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Kino Malá scéna Chodov 6. 4. (pá) 17 h
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 3D /140/
Akční sci-fi thriller / USA
Děj filmu je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na 
pokraji chaosu a kolapsu. Ale lidé nalezli spásu v OASIS, 
rozsáhlém světě ve virtuální realitě, který vytvořil geniální a 
excentrický James Halliday (Mark Rylance). 
Přístupný od 12 let, český dabing. Vstupné 130 Kč

7. 4. (so) 15 h
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A 
LEDU /89/
Dobružný animovaný / Rusko
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105/85 Kč

7. 4. (so) 17 h
TÁTOVA VOLHA /90/
Komedie, drama / ČR
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdo-
věla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich 
dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová) má ještě stejně staré-
ho nemanželského syna. Společně s matkou se vydávají 
Ludvíkovým veteránem volhou po stopách jeho bývalých 
milenek. 
Přístupné. Vstupné 125 Kč

7. 4. (so) 19.30 h
TOMB RAIDER /122/
Akční dobrodružný fantasy / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

8. 4. (ne) 15 h
VČELKA MÁJA /85/
Animovaný / Německo, Austrálie
V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a 
z Buzztropolis přijel vysoký hodnostář s důležitým vzkazem 
pro královnu. Obdrží její úl už konečně pozvánku na Velké 
medové hry? 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

8. 4. (ne) 17 h
CESTA ZA KRÁLEM TROLŮ /104/
Fntasy pohádka / Norsko
Rodinný fantasy film vypráví příběh Espena, syna chudé-
ho farmáře. Se svými bratry Petrem a Pavlem se vydá na 
nebezpečnou výpravu za záchranou princezny Kristin ze 
zajetí zlého trolla známého jako Horský král.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120/100 Kč

8.-9. 4. (ne-po) 19.30 h
GRINGO: ZELENÁ PILULE /110/
Premiéra / Akční komedie / USA
Počestný americký obchodník Harold Soyinka (David Oye-
lowo) vyjede na projížďku a po překročení mexické hranice 
věci naberou nečekaný spád. Když se Harold zaplete s me-
xickými narkobarony, mezinárodními žoldáky a americkým 
úřadem pro boj s narkotiky DEA, překročí tenkou hranici 
mezi slušným občanem a zločincem. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

úterý 10. 4. v 19:30 h
TÁTOVA VOLHA /90/
Komedie, drama / ČR
Přístupné. Vstupné 125 Kč
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11. 4. (st) 19.30 h
ONI 2: NOČNÍ KOŘIST /85/
Horor / USA
Rodinu, která se na noc ubytuje v odlehlém kempu, navštíví 
tři maskovaní psychopati a podrobí je zkoušce až po ty 
nejzazší meze. Lov začíná! 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

12.-13. 4. (čt-pá) 17 h
PEPA /90/
Premiéra / Komedie / ČR
Pepa (Michal Suchánek) je asi padesátiletý úředník žijící se 
svou rodinou v obyčejném okresním městě. Pepa je tak tro-
chu podpantoflák, respektu se mu nedostává ani od jeho 
ženy (Petra Špalková), natož od dcery (Natálie Grossová). 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

12.-13. 4. (čt-pá) 19.30 h
RAMPAGE: NIČITELÉ 3D /107/
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Mezi primatologem Davisem Okoyem a výjimečně inteligent-
ním gorilím samcem Georgem, o kterého se Davis stará, vznik-
lo velmi pevné pouto. Nezdařený genetický experiment však 
změní toho mírného lidoopa v obrovské zuřící monstrum… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

14. 4. (so) 15 h
TRIKY S TRPASLÍKY /89/
Animovaný / USA, Kanada
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

14.-15. 4. (so-ne) 17 h
BLACK PANTHER 3D /132/
Akční dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

14-15. 4. (so-ne) 19.30 h
FAKJŮ PANE UČITELI 3 /120/
Premiéra / Komedie / Německo
Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve, plný odhodlání a tou-
hy dostat ze svých studentů v čele s Chantal to nejlepší. 
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 130 Kč

15. 4. (ne) 15 h
KRÁLÍČEK PETR /89/
Rodinný animovaný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120/100 Kč

16. 4. (po) 19.30 h
RAMPAGE: NIČITELÉ 3D
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

17. 4. (út) 10 h - dopolední kino
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI /83/
Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 50 Kč

17.-18. 4. (út-st) 19.30 h
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 3D /111/
Akční sci-fi / USA
Kaiju versus Jaegeři. Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří 
roboti. Druhé kolo. Ve výpravném akční sci-fi Pacific Rim: Po-
vstání se znovu hraje o planetu Zemi a my prohráváme. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

19. 4. (čt) 17 h
FAKJŮ PANE UČITELI 3 /120/
Premiéra / Komedie / Německo
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

19.-20. 4. (čt-pá) 19.30 h
HASTRMAN /100/
Premiéra / Romantický thriller / USA
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny ve filmu 
Čestmíra Kopeckého a Ondřeje Havelky. Romantický thriller 
s Karlem Dobrým v hlavní roli hastrmana vznikl na motivy 
oceňovaného románu Miloše Urbana.
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

20. 4. (pá) 17 h, 21. 4. (so) 15 h
V HUSÍ KŮŽI /91/
Premiéra / Animovaná komedie / USA, Čína
Animovaná komedie „V husí kůži“ přinese jednomu tako-
vému houserovi zvláštní úkol. Musí se začít starat o dvě 
malé kachničky a pomoci jim z bryndy, kterou tak trochu 
sám způsobil.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

21. 4. (so) 17 h
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 3D /140/
Akční sci-fi thriller / USA
Přístupný od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

21. 4. (so) 19.30 h
PEPA /90/
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

22. 4. (ne) 15 h
VČELKA MÁJA /85/
Animovaný / Německo, Austrálie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

22. 4. (ne) 17 h
TÁTOVA VOLHA /90/
Komedie, drama / ČR
Přístupné. Vstupné 125 Kč

22.-23. 4. (ne-po) 19.30 h
VADÍ NEVADÍ /103/
Premiéra / Horor / USA
Co byste dělali, kdybyste se dostali do smyčky ve hře Vadí 
nevadí, kde na splnění úkolu závisí váš život? Nesplníš…
ZEMŘEŠ! Horor od tvůrců filmů Očista a Všechno nejhorší. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
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TV Studio Chodov
3. 4. (út) až 6. 4. (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)

10. 4. (út) až 13. 4. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

24. 4. (út) 19.30 h
TOMB RAIDER /122/
Akční dobrodružný fantasy / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

25. 4. (st) 19.30 h
FAKJŮ PANE UČITELI 3 /120/
Premiéra / Komedie / Německo
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

26. 4. (čt) 17 h, 29. 4. (ne) 19.40 h
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA /90/
Premiéra / Romantická komedie / ČR
Marie (Anna Polívková) je typická městská singl. Pracuje 
sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích 
má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína 
(Ester Geislerová) už toho pravého našla a plánuje svatbu. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

26.-27. 4. (čt-pá) 19.30 h, 28.-29. 4. (so-ne) 17 
h, 30. 4. (po) 19.30 h
AVENGERS: INFINITY WAR 3D /155/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úpl-
ně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než 
jeho bleskový útok zničí vesmír jednou provždy. 
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 150/130 Kč

27. 4. (pá) 17 h a 28. 4. (so) 19.40 h
KAZIŠUCI /102/
Premiéra / Komedie / USA
Partička teenagerů si vyrazila, aby si užili první sex. Jejich 
rodiče si taky vyrazili. Aby jim v prvním sexu zabránili. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

28. 4. (so) 15 h
KRÁLÍČEK PETR /89/
Rodinný animovaný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120/100 Kč

29. 4. (ne) 15 h
SHERLOCK KOUMES  /90/
Animovaný rodinný / USA, VB
Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně pra-
štěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba 
nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115/95 Kč

3. 4. (út) 18 h
Podvečer se starostou 
TV Chodov

4. 4. (st) 10-17 h v
Společenské šaty a obleky Volanský
Prodejní akce
společenský sál

14. 4. (so) 9 h 
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál KASS

19. 4. (čt) 19 h
Minipárty s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským
společenský sál

26. 4. (čt) 14 h 
Jarní setkání seniorů SU a.s.
společenský sál

27. 4. (pá) 20 h 
Jarní ples s Janem Onderem
společenský sál

30. 4. (po) 14-20 h
Pálení čarodějnic
areál TJ Spartak

KASS Chodov

MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu dubna (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
POCTA WALDEMARU MATUŠKOVI
Krátký záznam z vystoupení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

17. 4. (út) až 20. 4. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH – I. ČÁST
Záznam divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

24. 4. (út) až 27. 4. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu dubna (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH – II. ČÁST
Záznam divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 
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Městská galerie v DDM Bludiště

10. 4. (út) 17 h
Absolventi VO 2018
Výstava absolventů výtvarného oboru ZUŠ Chodov. 
Výstava trvá do 26. 4. 
Výstavní dny v úterý a ve čtvrtek od 9 – 12 a 14 – 17 h.

DDM Bludiště Chodov

2.-9. 4. (po-po) 
Aprílová škola
Bude se vyučovat keramika a šikovky.
Děti, které kroužek navštěvují, si v tyto dny mohou vzít s 
sebou na hodinu někoho dospělého z rodiny a předvést 
mu, jaké to je, být žákem ve škole. Budou radit, pomáhat, 
kárat, ale hlavně se dobře bavit se svými nejbližšími. Ti si 
zase odnesou svůj výtvor a hlavně dobrý pocit ze společně 
prožitého odpoledne.

16.-17. 4. (po-út)
Dopravní soutěž 
Základní kolo dopravní soutěže

17. 4. (út) a 15. 5. (út)
Keramika pro věkem pokročilé 
V dubnu si pod vedením lektorky vyrobíte svůj výrobek, 
který Vám do příští lekce vypálíme, abyste si jej mohli do-
končit glazováním. Vlastní nápad a příprava jsou vítané, ne 
však potřebné. Předchozí zkušenosti s prací s keramickou 
hlínou nepotřebujete.
Po dalším výpalu si své výtvory již odnesete spolu s dob-
rým pocitem užitečně stráveného odpoledne v tvůrčí at-
mosféře. 
Jelikož je počet míst v dílně omezen, zavolejte na 352 352 
281 nebo 775 900 604. Můžete se také v kanceláři DDM 
Bludiště přihlásit osobně.

27. 4. (pá)
Čarodějné bloudění 
Přijďte si odpoledne projít s Vašimi strašidly, čaroději a ježi-
babami soutěžními stanovišti v areálu zahrady u DDM. Po-
kud statečně splníte úklady čarodějnic a prokážete ždibec 
odvahy, zaženete překonané útrapy u táboráku opečeným 
buřtíkem. Nakonec spálíme čarodějnici. 
Vstupné: děti v kostýmu 10 Kč, ostatní 20 Kč 
S sebou: odvahu a v kanceláři DDM předem vyzvednuté 
časové vstupenky.

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.

Městská knihovna Chodov
3. 4. (út) 10 h
Lumpík
Program pro děti od 1 do 18 měsíců. Nejsme andílci, jsme 
Lumpíci!!!

5. 4. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky
Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

5. 4. (čt) 18 h
Doupovské hory - RNDr. Jan Matějů, Ph.D.
Doupovské hory jsou jedním z nejméně známých pohoří v 
Čechách. Pojďme se alespoň na chvíli vypravit do zbytků bu-
kových pralesů, rozlehlých křovin, na vojenské střelnice a tan-
kové cesty a podívat se, jaké bohatství přírody se tam skrývá.

9. 4. (po) 18 h 
PhDr. Daniel Švec – Karlovarští letci v RAF
Hlavním tématem přednášky budou osudy letců z Karlo-
varska - mimo jiné pilota bombardéru F/Sgt Jana Bláhy z 
Karlových Varů, jenž tragicky zahynul při jednom z letů, stí-
hacího pilota F/O Bedřicha Holznera z Toužimi, nebo navi-
gátora 311. čs. bombardovací perutě z Plané u Mariánských 
Lázní F/Lt Erazima Veslého. 

Středa 11. 4. (st) 15 h
Vyhlášení vítězů soutěže „Velikonoční vajíčko“ 

18. 4. (st) 10 h
Spisovatelé do knihoven – Ivana Myšková
V rámci projektu Spisovatelé do knihoven budete mít ten-
tokrát možnost setkat se s Ivanou Myškovou.

18. 4. (st) 18 h 
Listování – Nejlepší kniha o fake news
Listování tak navazuje na úspěšnou adaptaci Ekonomie 
dobra a zla a přináší na jeviště opět další vysoce aktuální 
vědecko-naučný text, vtipnou, neotřelou scénickou formou.

25. 4. – 4. 5. 
Výstava výtvarné a literární soutěže ,,Čaro-
dějnice a její zaklínání“
Každý z návštěvníků knihovny může v oddělení pro děti 
hlasovat pro dílo, které se mu nejvíce líbí.

25. 4. (st) 15.30–18 h 
Slet čarodějnic
Zábavné odpoledne pro čarodějnice, čaroděje, ježibaby 
a ježidědky od 0 do 99, let budou připraveny různé hry 
a soutěže a nebude chybět ani pohádka. Převleky vítány.

Pondělí 16 h
Herní klub
9. 4. To mi nedá pokoj, 16. 4. Přines si svou knihu, 23. 4. Kufr
30. 4. Zlaté Česko

Středa 15-17 h
Výtvarná dílnička
4. 4. Kuřátka na špejli, 11. 4. Motýlci, 18. 4. Kytice tulipánů

Čtvrtek 17 h
Pohádkohraní
5. 4. Obrázkové čtení, 12. 4. Čarodějnice Hermína a její 
zlomyslné kousky, 19. 4. Alenka v říši divů, 26. 4. Malá ča-
rodějnice
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Sport

Infocentrum Chodov
Hrnky s motivem Chodova
Hrnky s motivem kostela sv. Vavřince opět v prodeji v cho-
dovském infocentru. Cena 85 Kč.

4. 4. sraz v 8.30 h vlakové nádraží v Chodově
Vycházka turistů 
Cheb – Železná Hůrka, délka trasy 15 km

7. 4. 10 a 14 h
Volejbal - první liga kadetek 
městská sportovní hala, BVC Chodov

8. 4. 10 a 14 h
Volejbal - První liga juniorek
městská sportovní hala, BVC Chodov 

8. 4. 9 h
Stolní tenis - krajské TOP12 staršího žactva
tělocvična Smetanova 738, TJ Batesta Chodov 

10. 4. 15.30 h
Atletika pro Chodov
sportovní areál ŠAK Chodov

11. 4. sraz v 7.45 h vlakové nádraží v Chodově
Vycházka turistů
Karlovy Vary – Mrázov, délka trasy 10 km

14. 4. sraz v 8 h vlakové nádraží v Chodově
Vycházka turistů
Jarní setkání turistů na Dianě, délka trasy 15 km

14. 4. 8.30 h
Jarní turnaj ve florbalu
městská sportovní hala, Chodov

15. 4. 10 h
Jarní MTB sprinty 
Trať 0,5 km a 1,0 km, 
louka za Dvořákovou ul., TJ Plamen Chodov

15. 4. 9 h
Stolní tenis - krajské TOP12 dorostu 
tělocvična Smetanova 738, TJ Batesta Chodov 

15. 4. 9 a 13.30
Florbal - 2. liga juniorek 
městská sportovní hala, TJ Plamen Chodov 

18. 4. sraz v 9 h vlakové nádraží v Chodově
Vycházka turistů
Naučná stezka Nové Hamry, délka trasy 10 km

20. 4. – 22.04. 
Putování okolím Chodova – KČT Chodov, 
informace 20. 4. v 15 h ZŠ Dukelských hrdinů

25. 4. sraz v 8.30 vlakové nádraží v Chodově
Vycházka turistů
Nejzápadnější bod ČR – Aš, délka trasy 15 km

29. 4. 10 h a 15 h
Cyklistické silniční závody
10 h - Kritérium Stará Chodovská, okruh na uzavřené 
komunikaci 8; 11 a 15,5 km
15 h - Chodovská časovka, trať S. Chodovská - Tatrovice, 8 km
registrace závodů ve Staré Chodovské v penzionu U Soto-
nů. Více info na www.plamenchodov.cz

Ostatní akce

ZUŠ Chodov
4. 4. (st) 16.30 h
Třídní přehrávka p. uč. J. Severová a p. uč. I. 
Pástorová (smyčcové oddělení)
koncertní sál ZUŠ

18. 4. (st) 9-18 h
Krajské kolo soutěže ZUŠ - taneční obor
kino Malá scéna

23. 4. (po) 17 h  
Hudba z filmů
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Chodov.
kino Malá scéna

24. 4. (út) 18 h  
Hudba z filmů
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Chodov.
knihovna Loket

25. 4. (st) 18 h
Hudba z filmů
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Chodov.
kino ZUŠ Nová Role

25. 4. (st) 17 h
Třídní přehrávka p. uč. P. Samec 
(dech. a bicí oddělení)
koncertní sál ZUŠ

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12  13-17.
Barbara Woodová - Vzdálená řeka
Schallerovi a Newmanovi jsou odvěkými nepřáteli. Když se 
na pozemku Schallerových najde lidská kostra, je zřejmé, 
že se jedná o oběť odporného zločinu. 
Dan Brown - Počátek
Ať  jsi kdokoli… ať věříš čemukoli… všechno se brzy změní.
Fantasticky vynalézavý román od nejpopulárnějšího autora 
thrillerů na světě.

Galerie u Vavřince
Karlovarský fotoklub - To jsme my...
Probíhající výstava fotografií. 
Výstava potrvá do 4. 5. 2018.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 14-17 h a neděle 13-17 h.

21. 4. 13.13 h
Den Země
Přijďte si vyrobit nějaké výrobky, poslechnout si a přiučit se 
a oslavit tak Den Země.
areál ČSOP v zahrádkářské kolonii u Bahňáku
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            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 
 

V souladu se schváleným technologickým postupem a rozhodnutím silničního správního orgánu bude v období od 3. 4. 
do 31. 5. 2018 probíhat na území města blokové čištění. Žádáme řidiče, aby respektovali instalované dopravní značení a 
umožnili tak plynulý průběh prací. Pro připomenutí termínů doporučujeme využít aplikaci Mobilní rozhlas, případně si 
poznačit příslušný termín do kalendáře nebo do připomínek v mobilním telefonu. 
 
Rozpis blokového čištění:      

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

 
                 Rudolf Pocklan 
           jednatel CHOTES s.r.o. 
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              Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. 
 
 
 

Rozmístění kontejnerů pro zahrádkáře – 2018 

1. kontejner: 
ČSO (ZO č. 6 )   2.  4. -    9.  4.   1.10. -    8.10. 
za hřbitovem (ZO č. 9)   9.  4. -  16.  4.   8.10. -  15.10. 
za hřbitovem (ZO č. 8) 16.  4. -  23.  4. 15.10. -  22.10. 
ČSO (ZO č. 1) 23.  4. -  30.  4. 22.10. -  29.10. 

2. kontejner: 
Pod Žel. dvorem (ZO č.16)   2.  4. -    9.  4.   1.10. -    8.10. 
Poděbradova (ZO č. 2 nahoře)   9.  4. -  16.  4.   8.10. -  15.10. 
Poděbradova (ZO č. 2 dole u RS)    16.  4. -  23.  4. 15.10. -  22.10. 
Poděbradova (ZO č. 14) 23.  4. -  30.  4. 22.10. -  29.10. 

3. kontejner: 
Lesní (CHO č. 1)                               2.  4. -    9.  4.   1.10. -    8.10. 
Žižkova (u ZO č. 4)   9.  4. -  16.  4.   8.10. -  15.10. 
Žižkova (u ZO č. 7) 16.  4. -  23.  4. 15.10. -  22.10. 
Žižkova (u ZO č. 12 u „Bahňáku“) 23.  4. -  30.  4. 22.10. -  29.10. 

4. kontejner: 
Hrnčířská      2.  4. -    9.  4.   1.10. -    8.10. 
rybník Račák (nahoře)   9.  4. -  16.  4.   8.10. -  15.10. 
rybník Račák (dole) 16.  4. -  23.  4. 15.10. -  22.10. 
Horní (ZO č.15)     23.  4. -  30.  4. 22.10. -  29.10. 

5. kontejner: 
Karlovarská (ZO č. 11)      2.  4. -    9.  4.   1.10. -    8.10. 
Stará Chodovská (ZO č. 17)   9.  4. -  16.  4.   8.10. -  15.10. 
Stará Chodovská (mlýn)  16.  4. -  23.  4. 15.10. -  22.10. 
Karlovarská (ZO č. 13) 23.  4. -  30.  4. 22.10. -  29.10. 

6. kontejner: 
Vančurova (ZO č. 10, ZO č. 10a, CHO č. 2)   2.  4. -    9.  4.   1.10. -    8.10. 
Vančurova (ZO č. 5)   9.  4. -  16.  4.   8.10. -  15.10. 
Vančurova (ZO č. 10, ZO č. 10a, CHO č. 2) 16.  4. -  23.  4. 15.10. -  22.10. 
Vančurova (ZO č. 10, ZO č. 10a, CHO č. 2) 23.  4. -  30.  4. 22.10. -  29.10. 

Přemístění vždy v pondělí, odvoz 3 x týdně (pondělí, středa, pátek).  Kontejnery jsou určeny pouze chodovským 
občanům. 
 
Zákaz ukládání firemního a podnikatelského odpadu!!! 
 
Pro ukládání odpadu slouží přednostně Sběrný dvůr v ulici U Porcelánky (CHOTES s.r.o.).  
Provozní doba v pracovních dnech od 7,00 do 19,00 hodin, soboty, neděle a svátky od 7,00 do 11,00 hodin. 
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Vítězný Vašek Vojíř uprostřed. |Foto: Marcel Vlasák

Cyklistický oddíl TJ Plamen Chodov zve širokou veřejnost na Jarní MTB sprinty. Závody se uskuteční v neděli 15. dubna 
od 10 hodin na louce za Dvořákovou ulicí. Prezentace proběhne v restauraci U Ederů od 8.30 h. Závody jsou určeny 
pro všechny věkové kategorie. Více info na www.plamenchodov.cz   |foto: TJ Plamen Chodov

Chodovští cyklisté patří mezi elitu
Trojice nadějných 

mladých cyklistů, od-
chovanců TJ Plamen 
Chodov, Karel Macán, 
Markéta Macánová a 
David Vitner se zařadila 

mezi elitní jedenáctku sportovců, kteří jako prv-
ní dostali možnost trénovat v nové akademii pro 
talentované závodníky ve věku 11 až 17 let. Pro-
jekt s názvem Roman Kreuziger Cycling Academy 
zaštítil nejúspěšnější český silniční cyklista Roman 
Kreuziger.

„Vím, jak důležité je zázemí. A jsem vděčný své 
rodině, trenérům, kolegům a všem, kdo mě pod-
porovali a podporují v průběhu celé kariéry. Nyní 
nastal čas, abych pomohl mladým nadějím já. Jen 
talent nestačí. Abyste se mohli zlepšovat, potře-
bujete i tým okolo sebe,” vysvětlil smysl akademie 
Roman Kreuziger.

Sportovci díky projektu získali profesionální 
podmínky, včetně vybavení a služeb maséra a fy-
zioterapeuta. Akademie se stará také o soustře-
dění a úhradu startovného.

Akademie už přináší první ovoce. V polo-
vině března se chodovští jezdci se svými kole-
gy a podpůrným týmem zúčastnili soustředění 
v Chorvatsku. (mák)

Cyklistika Šachy

Vašek lídrem KP
V sobotu 24. února proběhl v Novém Sedle 

druhý kvalifikační turnaj KP mládeže. Chodovští 
šachisté opět bodovali a hned 8 hráčů má šanci 
se probojovat do květnového finále, které hraje 
v každé kategorii nejlepší šestice šachistů. V No-
vém Sedle suverénně zvítězil v kategorii U14 
Václav Vojíř a jako jediný hráč v celém seriálu KP 
si s předstihem zajistil vítězství. Velká gratulace.

Na postup si brousí ve stejné kategorii zuby také 
Honza Kurčík, Tomáš Wildhaber a nově i Tomáš 
Orava. V kategorii U12 postupuje Kuba Červenka a 
šanci mají rovněž Michal Pech a Tomáš Kratochvíl, 
stejně jako mezi nejstaršími U16 Jirka Ulč. 

Dvoudenní finále KP pořádá chodovský oddíl 
12.-13.5. 2018.� Marcel�Vlasák,�předseda oddílu
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Atletika
Atletika pro Chodov

Náborová soutěž pouze pro děti a mládež 
z Chodova a Vintířova se koná v úterý 10. dubna 
2018 od 15.30  ve sportovním areálu ŠAK.

Přihlášky: nejpozději do 14.45 h.
Registrovaní v ŠAK Chodov: elektronicky, do 

pondělí 9. 4. do 19 hodin.
Hodnocení a odměny: Závodníci na prvních 

třech místech obdrží medaili, za minimální účasti 
tří závodníků v kategorii.

Vyhodnocení s předáním medailí bude prová-
děno průběžně!
Halové závody v Německu 

17. března se zúčastnila skupina 21 atletů ŠAKu 
Chodov halových přeborů Saska v Halle. Zadařilo 
se a cestou zpět do Chodova se cinkalo o sto osm. 

Medailemi se blýskli:  J. Terč, O. Sladký, T.Lin-
hart, T.Krejčová, A. Bauer, J Hampejs, A. a E Pe-
řinovy, M. Zaschkeová, N. Rotová, a J. Gurban. 
Vytrvalce bylo i přes zimu vidět 

1. ledna na tradičním Novoročním běhu v Dou-
bí Jirka Folvarčík obsadil celkové deváté místo. 
Čtvrtý ve své kategorii byl Tomáš Lang, pátý ve 
své kategorii Miloslav Zítka. Celkem se zúčastnilo 
9 běžců ŠAKu včetně nejstaršího účastníka Vladi-
míra Zounara.  

Již o 6 dnů později běželo 6 běžců desítku 
v Chomutově. Nejrychlejší opět Jirka Folvarčík, 
celkově 7. místo. Mezi ženami Anna Svobodová 
(8.),  mezi muži nad 70 let na 6. místě Manfred 
Krassa. Tomáš Lang se zúčastnil několika závodů 
v rámci zimního Kadaňského běžeckého poháru.

3. března běželi Miloslav Zítka a Martin Ma-
liňák v Praze Kbelskou desítku. Doběhli v rozmezí 
7 sekund a Martin Maliňák si utvořil osobní re-
kord na této trati – 43:10 minuty.

O týden později pak Martin Maliňák běžel ma-
raton v Barceloně, kde si vylepšil loňský čas z ma-
ratonu ve Vídni o více než deset minut a zaběhl 
skvělý čas 3:24:57 hodiny. 

17. března pak závodila Renata Zatloukalová 
a Tomáš Lang na aquatlonu v Chebu. Renata 
obsadila druhé místo mezi veteránkami. Vác-
lav Vachrlon a Martin Maliňák pak běželi závod 
v Královském Poříčí.

Další starty jsou v plánu hned v dalších týd-
nech. Z větších akcí to bude 7. dubna ½maraton 
v Praze a především Ober Elbe Maraton v Ně-
mecku 29. dubna, na kterém startují hned 4 běžci 
ŠAKu Chodov.  Miloš Volek

Stolní tenis

Krajské přebory
Zimní čas je na poli stolního tenisu obdobím 

krajských přeborů. Pořadatelem přeborů katego-
rie dorostu a mladšího žactva byl tentokrát oddíl 
TJ Luby, a to o víkendu 17. a 18. února. 

Sobotní dorost ovládla naše děvčata Natálie 
Morová a Klára Kárová, které si proti sobě za-
hrály finále ve dvouhře, čímž nechaly všechny 
soupeřky za sebou. Proto ani není důležité, kdo 
vyhrál. V očích trenéra bylo finálové složení velmi 
příjemné. Společným úsilím poté vybojovaly ještě 
stříbro ve čtyřhře. 

Klukům se tentokrát moc nedařilo, avšak je ne-
zbytné zmínit, že soupeři v této kategorii bývají 
o několik let starší.

Zlatě se blýskalo i v neděli v kategorii mladšího 
žactva. Dvouhru vyhrála chodovská Klára Sanko-
tová, které se výborně dařilo. Ke svému úspěchu 
přidala další zlatou ze smíšené čtyřhry, kterou 
ovládli s Jirkou Nyklem, a bronz s Nelčou Kořín-
kovou, kde jim ještě k lepšímu výsledku chyběly 
pouhé 2 míčky. Jirka Nykl mezi chlapci vybojoval 
bronz, přestože jsme tajně doufali ve zlato. Jirka 
si pak částečně spravil chuť ve čtyřhře, kde s lub-
ským Čáchou získal stříbro. 

V neděli 4. března následovaly krajské přebory 
družstev staršího žactva, kde byl pořadatelem již 
tradičně Chodov. Zde jsme nasadili v každé ka-
tegorii hned 2 družstva, kdy naše „áčka“ (děvča-
ta: Kárová, Sankotová; chlapci: Brož, Boči, Nykl) 
splnila své povinnosti a vybojovala medaile, a to 
obě stříbrné hodnoty. „Béčka“ (děvčata: Hubená, 
Kořínková; chlapci: Neškrabal, Tomas, Pušman) 
skončila na pěkném 5. místě. 
� Mgr.�Jan�Kořínek,�předseda oddílu

Mladší žáci. |Foto: Stolní tenis Chodov
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Fotbal
Soupis dubnových utkání

První zápasy jarní části soutěžního ročníku 
2017/2018 mají obě naše mužská družstva za 
sebou, ale tato utkání proběhla až po uzávěrce 
dubnového čísla chodovského zpravodaje. Tak-
že vám zde nabízíme alespoň soupis domácích 
zápasů všech týmů Spartaku Chodov na duben.

Muži „A“:
14.04.2018 17:00              Chodov - St.Role
28.04.2018 17:00              Chodov - Citice  
Muži „B“:
15.04.2018 15:00              Chodov B - Svatava
29.04.2018 15:00           Chodov B - D.Rychnov B
Dorost:
08.04.2018 10:30              Chodov - Plesná/Aš
22.04.2018 10:30    Chodov - Lomnice/Krajková
Starší žáci:
15.04.2018 10:30      Chodov - Kraslice/Rotava
29.04.2018 10:30              Chodov – Teplá
Mladší žáci:
06.04.2018 17:00              Chodov - St.Sedlo
20.04.2018 17Chodov - V.Hleďsebe/Trstěnice
Starší přípravka:
13.04.2018 17:00              Chodov – Kadaň
27.04.2018 17:00              Chodov – Ostrov
Mladší přípravka:
06.04.2018 17:00              Chodov – Loket
20.04.2018 17:00              Chodov – Citice
Jak jsme již dříve avizovali, od začátku letoš-

ního roku proběhly některé změny u našeho „A“ 
týmu. Mužstvo převzal jako hlavní trenér pan Ja-
kub Smolka a částečně se obměnil i hráčský kádr.

Více informací najdete na našich webových 
stránkách: http://spartak-chodov.webnode.cz/

 Petr Karbulka

Florbal

Juniorky v Praze
V neděli 4. března si juniorky z týmu TJ Plamen 

dívky Chodov, svěřenkyně trenéra Míry Červenky 
a asistenta trenéra Davida Vaňka, v Praze Radli-
cích zahrály proti silnějšímu, v tabulce čtvrtému 
týmu SK Florbal Benešov a v tabulce šestému 
týmu ACEMA Sparta Praha.

Už když juniorky nastupovaly na palubovku, 
bylo cítit napětí a nervozita. Není se čemu di-
vit. Vždyť naše dívky se postavily proti týmům, ve 
kterých hrají hráčky i o dva roky starší než naše 
plameňačky.

Naše dívky se v první třetině v zápase proti Be-
nešovu prosazovaly hlavně fyzickou vytrvalostí a 
obrannými zákroky. Bohužel v dalších třetinách 
se hra více otevřela a plameňačky inkasovaly 12 
branek. Nepomohly ani vynikající zákroky gól-
manky Lucie Hatašové.  Nakonec tým plameňa-
ček podlehl týmu Benešova 2:12. 

S týmem Sparty naše dívky vstoupily do zá-
pasu s odhodláním vyhrát. Již v páté minutě 
první třetiny, ve vlastním oslabení, poslala Klára 
Vaňková plameňačky do vedení. Bylo to v době, 
kdy byla vyloučena hráčka TJ Plamenu Chodov 
Míša Rendlová. Bohužel o minutu později hráčky 
Sparty vytvořily na naše dívky tlak a skóre srov-
naly. Do konce třetiny pak Sparta zápas otočila 
ve vlastní prospěch. I když plameňačky přidaly 
ještě dvě branky, na vítězství to nestačilo. Nako-
nec TJ Plamen dívky podlehly Spartě 4:9. 

Dívky Plamenu sice nevyhrály, ale ukázaly 
velkou bojovnost, odhodlanost a sílu týmového 
ducha. Pavel Dawidko

Tenis

Správce pro tenisový areál
Tenisový oddíl Chodov hledá správce do svého 

areálu. Sezónní práce (květen – září).
Více info na tel.: 739 242 946
� Jaroslav�Hupfer,�předseda oddílu

 |Ilustrační foto: Tenisový klub Chodov

28 Sport



Nohejbal

Pronájem nohejbalových kurtů
Nabízíme veřejnosti sportovní areál (dva an-

tukové kurty včetně zázemí) pro pořádání ce-
lodenních sportovních činností. Areál je možno 
využívat i v rámci např. hodinového pronájmu.

Parkoviště pro osobní automobily je v těsné 

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ 
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
gARÁŽOVÁ VRATA

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

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

jsme nositelem certifikátu

PRODEJ, MOnTáž, SERviS

blízkosti areálu v ulici U Porcelánky.
Ceny pronájmu na rok 2018:
Celodenní pronájem 1300 Kč + energie
Hodinový pronájem     70 Kč + energie
Sazba energií na rok 2018:
voda 75 Kč / m3, elektřina 5 Kč / kWh
Kontakt: fb: Nohejbalový klub Chodov, z.s.
e-mail: cermak.m.chodov@gmail.com
Tel.: 602765046  Martin�Čermák
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Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

Havlík Petr. 
Tel. 602840723

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

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách 

Green Shell - typu Arakauna 
Stáří 15 – 20 týdnů | Cena  159 -195 Kč / ks 

Prodej se uskuteční: 

8. 4., 11. 5. a 25. 6. ve 14.40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna

P R O D E J  S L E P I Č E K

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

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