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K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři.
Ve svém příspěvku 

bych vás rád seznámil 
se záměrem, který, jak 
pevně věřím, příjemně 
ovlivní život většiny 
obyvatel Chodova. 
Naše město je po-
staveno v moderních 

dějinách tak, že jej utváří několik sídlištních 
celků. Společně s kolegy z radnice jsme toho 
názoru, že je načase začít systematicky revita-
lizovat jednotlivá sídliště a zpříjemnit tak život 
jejich obyvatelům. 

Odbor životního prostředí v uplynulých le-
tech intenzivně pracoval na návrzích úprav 
jednotlivých sídlišť a s nápady projektantů 
seznámil v rámci veřejných projednání také 
obyvatele. Letošní rok věnujeme finalizacím 
projektových dokumentací, tak aby město 
mohlo od roku 2019 začít s postupnou reali-
zací. Té se nejvíce blížíme v ulici Tovární, kde 
by po vyřešení potíží s dešťovými vodami 
mohla v příštím roce začít samotná realizace, 
která spočívá v úpravě chodníků, doplnění 
míst pro odpočinek, doplnění zeleně a měst-
ského mobiliáře, dětských herních prvků. 

Největším soustem bude velké sídliště 
ohraničené ulicemi Husova, Jiráskova, Čap-
kova a 9. května, kde bude muset probíhat 
realizace na etapy. Začneme v ulici „stará“ Hu-
sova. Zde je nutné obnovit mobiliář, chodníky, 
vyřešit dopravu a zejména dojde k úpravě a 
rozšíření parkovacích míst. Místo s původní 
fontánou bude nahrazeno dětským herním 
prvkem. Pokud půjde vše dle předpokladů, 
tak se bude moci začít v roce 2020 a postup-
ně pokračovat celým sídlištěm. 

Na dokončení čeká také sídliště v ulici 
U Koupaliště. Zde se nám snad již konečně 
v letošním roce podaří odkoupit pozemky 
mezi silnicí a horkovodem. Poté by město 
okamžitě začalo s přípravou úpravy celého 
území včetně vybudování nového parkoviště. 
Až se podaří dořešit tuto část, bude možné 
dokončit opravu celé ulice a dokončit revitali-
zaci zbytku sídliště. 

Pro dokončení záměru revitalizace všech 
sídlišť budou zbývat ještě dvě sídliště – uli-
ce ČSO a ulice U Porcelánky. Zde začneme 

Konec války si připomenou 
také obyvatelé Chodova

Radnice připravila tradiční pietní akt, který se 
uskuteční v úterý 8. května. Vzpomínková slav-
nost k 73. výročí konce 2. světové války začne 
v 16 hodin u Památníku obětem válek v Měst-
ském parku.

Pokračovat bude položením květin u hrobu 
válečných zajatců na městském hřbitově (16.30 
hod.) a položením kytic u památníku ve Staré 
Chodovské (17 hod.).

Na pietní akt zve vedení města všechny spo-
luobčany.  (mák)

Do Chodova zamíří 
protidrogový vlak

Obří multimediální protidrogová vlaková 
souprava zastaví 21. května také v Chodově. 
Zdejší školáci tak dostanou možnost seznámit 
se s unikátním projektem s názvem REVOLU-
TION 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 bude v Chodově stát celý den a bude k 
dispozici žákům místních škol a v odpoledních 
hodinách také pro veřejnost. 

„Také Chodov má svou drogovou problema-
tiku a víme, že se nejedná o samospásnou zá-
ležitost. Je to ale jedna z možností, jak podpo-
řit boj proti drogám a organizace, které se mu 
věnují,“  poznamenal chodovský starosta Patrik 
Pizinger.  (mák)

v příštím roce s přípravou studie, kterou opět 
plánujeme projednat s obyvateli.  Po jejím 
odsouhlasení bude moci město pokračovat 
v realizaci. Abychom nerozkopali celé město 
najednou, chceme celý harmonogram rea-
lizovat v principu co rok, to jedno sídliště, či 
jeho podstatná část. Naším cílem je v násle-
dujících 4 až 5 letech postupně upravit celé 
město. Možná to obyvatelům občas přinese 
trochu sníženého komfortu v podobě staveb-
ních úprav a dopravních omezení, ale věřím, 
že celkový výsledek bude pro všechny příno-
sem a naše město bude zase o něco hezčí.
 Patrik Pizinger, starosta města
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup

V lesoparku v Lesní 
ulici začala minulý 
měsíc jeho pláno-
vaná revitalizace. 
Její součástí je také 
kácení dřevin. Co 
s poraženými stro-
my bude, nabíd-
nete je k dalšímu 

zpracování či k prodeji?
Jsme opravdu rádi, že tato dlouho plá-

novaná a připravovaná akce byla koneč-
ně zahájena. Z projektu vyplynulo, že je 
potřeba nejprve provést ozdravné řezy 
a část dnes již zarostlého území vykácet. 
Poté bude moci zhotovitel zahájit vlastní 
práce na obnově cest, veřejného osvětlení 
a laviček. Nově budou osazeny posilovací 
herní prvky či dřevěné stavby typu altán, 
molo, vyhlídka. Aby nedocházelo ke složi-
tým dopravním situacím ve středu města, 
bylo se zhotovitelem domluveno, že veš-
keré vykácené dřevo se bude převážet po 
ose lesopark - Vintířovská ulice - deponie 
dřeva při nádraží ČD. Menší dřeviny budou 
štěpkovány a dále využity při údržbě měst-
ské zeleně. Větší kmeny je v plánu nabíd-
nout chodovským spolkům (skauti, ochrán-
ci přírody...), které vytápí klubovny dřevem, 
a část se uskladní pro plánované městské 
akce, při nichž se rozdělává oheň v koších 
či na ohništi. Po ukončení revitalizace tak 
získají Chodováci další zelené místo pro pl-
nohodnotné trávení volného času.  (mák)

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz 

Pozvánka na zájezd
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 

Základní organizace Chodov, z.s., zve na zájezd na 
zámek Manětín a do kláštera Plasy. Zájezd se koná 
dne 3. 7. 2018, odjezd v 8 hod. z autobusového 
nádraží.

Budeme vybírat příspěvek na dopravu, a to ve 
výši 200 Kč. Budeme také vybírat vstupné do zám-
ku, t.j. 60 Kč, a do kláštera, také 60 Kč (120 Kč). Pro-
síme pokud možno odpočítané vstupné.

Přihlásit se můžete dne 7. 6. 2018 v době od 10 
do 11 hodin v hale (příz.) domu s PS Luční 1050.

Na zájezd zveme jak členy, tak i ostatní obyvatele 
města Chodova a okolí. Vlasta Podhorská

Znovuuložení ostatků pánů 
z Plankenheimu

V loňském roce proběhl pod vedením od-
borníků z Muzea Cheb a Anatomického ústavu 
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy archeologic-
ký a antropologický průzkum šlechtické hrobky 
v chodovském katolickém kostele (na snímku 
dole). Všechny zde nalezené ostatky byly podro-
beny důkladnému odbornému zkoumání a nyní 
se definitivně vrátí zpět. Znovuuložení ostatků 
pánů z Plankenheimu a Braunsdorfu do jejich 
rodinné hrobky se uskuteční v sobotu 12. květ-
na 2018 od 14.00 v chodovském kostele svatého 
Vavřince. Vzpomínkový obřad k uctění památky 
pánů z Plankenheimu povede chodovský farář 
P. Petr Mecl a hudebně jej doprovodí Redemp-
toristická schola z Plzně. Na závěr bude hrobka 
uzavřena a v nejbližších desetiletích se její ote-
vření neplánuje.

Na obřad naváže představení výsledků ar-
cheologického průzkumu, které proběhne od 
15.30 v nově zřízené síni historie města v domě 
U Vavřince. Kromě výsledků průzkumu se bude 
moci veřejnost poprvé seznámit i s předměty 
nalezenými v kryptě kostela a dalšími předměty 
z dějin Chodova.

Uzavření hrobky proběhne v době, kdy si bu-
deme připomínat 285 let od smrti nejvýznam-
nějšího člena rodiny, Franze Flamina z Planken-
heimu, zakladatele kostela svatého Vavřince. Na 
obřad jsou zváni všichni obyvatelé města.  (mb)

Do kraje vyjíždí cyklobusy, 
staví opět i v Chodově

Cyklisté mohou letos opět využít přepravu 
cyklobusy po celém Karlovarském kraji. Na 
trasy vyjedou v sobotu 19. května a v provozu 
budou až do 30. září. Jedna ze zastávek je také 
v Chodově.

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

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

Mezi tradiční sponzory cyklobusu pat-
ří i Chodov, který ze svého rozpočtu přispívá 
částkou ve výši dvacet tisíc korun.

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

Radnice podporuje cyklisty nejen výše zmí-
něným způsobem, ale také budováním nových 
tras.

V současné době se například významně 
podílí na přípravě cyklostezky z Chodova do 
Lokte.  (mák)

Představení pro školáky 
navštívily tisíce dětí

Více než devět tisíc dětí navštívilo za uplynulý 
rok Kulturní a společenské středisko v Chodově 
v rámci programu Mládež a kultura. Ten v sou-
časné podobě běží už od roku 1997 a nabídl pro 
družiny, chodovský stacionář a žáky základních, 
mateřských i středních škol stovky nejrůznějších 
představení.

Školáci a studenti tak měli možnost v minu-
lém roce zhlédnout 25 filmů (2 214 žáků), 29 di-
vadelních her či pohádek (4 139 žáků), devět 
koncertů (1 909 žáků), jednu besedu (161 žáků) 
a čtyřikrát vzdělávací projekt Svět kolem nás 
(598 žáků).

Posledně zmíněná akce se řadí mezi nejoblí-
benější projekty v celém Česku. Jeho poslední-
ho dílu se zúčastnilo téměř 90 000 žáků a stu-
dentů z České republiky a bezmála 50 000 dětí 
ze slovenských škol.

V loňském roce nabídl Svět kolem nás pro-
jekci a povídání s názvem Vietnam – brána do 
Indočíny, v předchozích letech se pak mluvilo 
o Peru, Indii, Mexiku a Austrálii. (mák)

Chodovské školy zapsaly 
budoucí prvňáčky

První opravdový kontakt se školou mají za sebou budoucí prvňáčci v Chodově. Minulý měsíc totiž proběhly zápisy 
do místních základních škol. Ty tentokrát rozeslaly rodičům 136 pozvánek, což je o něco méně než předchozí rok, kdy 
se mělo k zápisu dostavit 141 dětí. Konečné počty prvňáčků ze zápisů a skutečné zářijové nástupy do škol jsou často 
rozdílné. Důvodem bývá stěhování či odklady. V lavicích usedá v Chodově v letošním školním roce 2017/18 celkem 
1 329 žáků. |Foto: Martin Polák
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Projekt města – dluhová poradna
Příběh z našeho města
Před 4 lety pan H. odvedl objednanou prá-

ci, kterou vyfakturoval dle domluvy ve výši 
500 000 Kč. Objednatel fakturu neuhradil a 
dodavatelé pana H. se začali domáhat úhrady 
jimi vystavených faktur za dodaný materiál. 
Objednatel zkrachoval a pan H. se dostal do 
druhotné platební neschopnosti, kdy nebyl 
schopen své závazky vůči svým dodavatelům 
uhradit.

Jeho dluhy začaly postupně narůstat. Přes-
tože se jednalo o dluhy z podnikání, snažila 
se manželka pana H. ze svých příjmů pomoci 
se splácením.

I tak skončili v exekucích. Případ byl vyřešen 
až insolvencí.

Řešte své finance dříve, než bude pozdě. 

 Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru 
sociálních věcí

Začíná projekt Finanční 
gramotnost v komunitě

Nezisková společnost GOPALA, o.p.s., vyvíjí 
snahu o zvýšení finanční gramotnosti a finanč-
ního povědomí obyvatel z vyloučených lokalit 
Chodova a okolí nejenom poskytováním vlast-
ního bezplatného dluhového a právního pora-
denství, ale také realizací dalších projektů. V roce 
2018 se podařilo rozjet projekt s názvem „Finanč-
ní gramotnost v komunitě“. 

V rámci projektu je navázána úzká spolupráce 
s neziskovou společností Khamoro, o.p.s., z Cho-
dova. Co realizace projektu přinese?

1. Dojde k proškolení pracovníků společnosti 
Khamoro, o.p.s., a několika vytipovaných zá-
stupců romské komunity v akreditovaném kurzu 
společnosti RUBIKON centrum Praha – „Řešení 
finanční situace předlužených osob v praxi“ (exe-
kuce, insolvenční řízení…). 

2. GOPALA, o.p.s., zároveň zrealizuje a povede 
3 bezplatné semináře (v květnu, červnu a říjnu) 
týkající se finanční problematiky (rodinný rozpo-
čet, zdroje příjmů, druhy půjček a úvěrů, splát-
kový kalendář…) pro celkem 30 osob z Nového 
Sedla a z Chodova, každý v časovém rozsahu 60 
- 90 minut. 

Zájezd pro nepracující 
seniory do Německa

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí 
informuje nepracující seniory města Chodova, že 
dne 7. června 2018 pořádá jednodenní zájezd 
do Saska – SRN. Začneme v Jahnsdorfu v dílně 
krušnohorského hrnčířství Heyde-keramik, zde 
se tradičními i novými metodami vyrábí a zdobí 
keramika. Ve městě Bockau navštívíme muzeum 
a shop nejstarší likérky v Krušných horách. Poté 
si v Blauenthalu prohlédneme největší vodopád 
v Sasku. Pak se přesuneme do  Eibenstocku, kde 
nás čeká muzeum tkalcovských stavů a vyšívacích 
strojů. A nakonec bude krátká zastávka na rychlý 
nákup.  

Přihlášky s poplatkem a rodným číslem (pro 
vyřízení pojištění na cestu) budeme přijímat od 
28. května 2018 na odboru sociálních věcí, 
v přízemí kancelář č. 127, vždy od 8 do 15 hodin, 
s polední přestávkou od 11.30 do 12.30 hodin. 
V pátek pouze do 11 hodin. Poplatek činí 150,- 
Kč/osobu.

 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Zájezd pro nepracující 
seniory do severních Čech

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí 
informuje, že dne 24. května 2018 pořádá pro 
nepracující seniory města Chodova jednodenní 
zájezd.

Navštívíme barokní zámek Jezeří, který se 
nachází přímo nad Mosteckou pánví.

Pak přejedeme do města Most, kde bude 
možnost prohlédnout si město a naobědvat se. 
Poté budeme pokračovat prohlídkou gotického 
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, 
který byl v roce 1975 přesunut z důvodu těžby 
uhlí, jedná se o národní kulturní památku. 

Přihlášky s poplatkem a rodným číslem (pro 
vyřízení pojištění na cestu) budeme přijímat 
od 9. května 2018 na odboru sociálních věcí, 
v přízemí kancelář č. 127, vždy od 8 do 15 ho-
din, s polední přestávkou od 11.30 do 12.30 
hodin.

V pátek pouze do 11 hodin. Poplatek činí 
150,- Kč/osobu.

 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Školáci soutěžili na kolech

Ve spolupráci Střediska prevence kriminality při městské policii a DDM Bludiště se 16. a 17. dubna konalo oblastní 
kolo dopravní soutěže mladých cyklistů mezi školami v Chodově. Soutěž byla zaměřena na teoretickou a praktickou 
dovednost. Teorie zahrnovala znalost dopravních předpisů s ohledem na bezpečný pohyb cyklisty v silničním provozu, 
kterou soutěžící museli ověřit při vyplnění 20otázkového testu. Praktické dovednosti pak museli prokázat při zdravo-
vědě, kdy na modulové figuríně řešili nejrůznější zdravotní komplikace s ohledem na laické poskytování první pomoci. 
Závěrečný den soutěže poté věnovali praktické dovednosti při jízdě na orientační cyklistické dráze, kde překonávali 
řadu překážek. Všichni účastníci soutěžili v duchu fair play. Všem vítězům, ale i účastníkům blahopřejeme. Výsledky 
naleznete na www.mestochodov.cz v záložce Bezpečnost. |Foto: M. Polák, text: L. Staněk velitel MP Chodov

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 

Veškerá školení a semináře proběhnou v pro-
storách společnosti Khamoro, o.p.s., v Chodově, 
Tovární 223. Zájemci o semináře, volejte na tel. 
725 706 520 – pan Emil Voráč, koordinátor pro-
jektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Úřa-
du vlády České republiky a Rady vlády pro zále-
žitosti romské menšiny.

Ing. Daniela Zemanová, DiS., ředitelka spo-
lečnosti GOPALA, o.p.s., Karlovy Vary

Chodov podpoří další 
organizace

Další spolky a orga-
nizace se mohou těšit 
na finanční podporu od 
města. Radní jim schvá-
lili tisíce korun, které jim 
v těchto dnech přijdou 
na účet.

„Jde především o or-
ganizace, na jejichž 
činnost nejsou vhodné 

dotační tituly, ale přesto je jejich aktivita smyslu-
plná a potřebná,“ poznamenal starosta Chodova 
Patrik Pizinger.

Peníze tak poputují například k chodovským 
turistům (8 000 korun), kteří mají ve městě dlou-
holetou tradici a organizují řadu akcí a pochodů.

Podobně jsou na tom chovatelé drobného 
zvířectva (19 000 korun). V loňském roce osla-
vili 70. výročí založení zdejší organizace a také 
oni mají na svém kontě množství výstav a aktivit. 
V péči mají i areál u nádraží.

Deset tisíc korun poskytlo město konfederaci 
politických vězňů, patnáct tisíc pak sokolovské 
tělovýchovné unii a pěti tisíci podpořilo prestiž-
ní dějepisnou soutěž, která se pravidelně koná 
v Chebu.  (mák)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Jaro je tady. Všechno krásně roste, což se 

ale týká i trávy, která snad nikdy neví, kdy 
je jí dost. Začínají nám starosti, co s pose-
kanou trávou, kam s ní.

Jednoduchým řešením je kompostovat 
najemno nasekanou trávu a znovu ji tak 
využít na pohnojení zahrady. Před ulože-
ním na kompost se nechává chvíli ležet na 
trávníku, aby částečně proschla, nezapařila 
se a nezapáchala. Současně takto zmen-
ší svůj objem a na kompostu zabírá méně 
místa.

Trávu lze prokládat ostatním odpadem, 
např. plevelem se zbytky hlíny, kompost se 
potom rychleji rozkládá a je kvalitnější. Na-
víc se do něho tímto způsobem dostanou 
nejen dusíkaté, ale i uhlíkaté složky, které 
podporují a urychlují rozklad kompostu.

Proschlou trávu můžeme také použít na 
mulčování kolem stromů, keřů a pod jaho-
dy. Nezapáchá a nestahují se pod ní slimáci 
a jiná havěť.

Zajímavou zkušenost s posečenou trá-
vou mají někteří zahrádkáři, kteří ji použí-
vají jako náhradu zeminy. Při přípravě truh-
líků nebo objemnějších ozdobných nádob 
na květiny potřebuje každý pěstitel velký 
objem drahých substrátů a zeminy.

Její spotřebu snížili tak, že nádobu do 
jedné třetiny až do poloviny vyplnili udusa-
nou čerstvou trávou, zbytek dosypali zemi-
nou, do které potom zasadili květiny.

Tráva se samovolně zahřívá, rostlinám 
dodává potřebné teplo a současně zadr-
žuje a pozvolna uvolňuje potřebnou vláhu. 
Svým rozkladem dodá i část živin.

Podobně se může postupovat i při pěs-
tování plodové zeleniny v pytlích. Nejlépe 
černé pytle se do dvou třetin vyplní udusa-
nou čerstvou trávou, navrch nasype zemi-
na nebo vhodný substrát a je připraveno 
na zasetí rajčat, okurek atd.

Vršek pytle se může ještě stáhnout a tím-
to otvorem zalévat jednou za dva až tři 
dny, tráva drží vlhkost a nikdy nevysychá. 
Jenom se nesmí zapomenout na otvory ve 
spodní části pytle, aby se rostliny neutopi-
ly. Výnosy jsou srovnatelné s běžným pěs-
továním na záhoně, proto je škoda házet 
posečenou trávu do kontejneru, když ji lze 
tak snadno zpracovat. 
� zahrádkáři�Chodov

U Bílé vody začala stavba 
pumptracku

Pátrání po ztracené kronice
Z více zdrojů bylo zjištěno, že na přelomu let 

1977 a 1978 vznikl z podnětu pana Václava Ber-
narda v podniku Chodos Chodov přepis a pře-
klad původní (předválečné) německé kroniky 
města Chodova. Po přepisu a přeložení tehdy 
nechal podnik Chodos vytvořit umělecky váza-
nou knihu v koženém červenohnědém barev-
ném provedení. Dle vzpomínek pamětníků byly 
ručně svázány dva stejnopisy, z nichž jeden byl 
uložen v podniku Chodos a druhý měl být pře-
dán na tehdejší městský národní výbor. Bohužel, 
tím posbírané informace končí, stopy obou knih 
mizí počátkem 90. let minulého století.

Rád bych proto požádal širokou veřejnost 
o pomoc. Pokud máte jakékoliv informace, které 
by mohly vést k nalezení těchto do češtiny pře-
ložených kronik, dejte mi prosím vědět. Jedná se 
o naprosto unikátní zdroj informací a pro naše 
město by měl z historického pohledu nepředsta-
vitelnou hodnotu.

Informace můžete volat na tel. číslo 352 352 
244, případně napsat na e-mail belohlavek@
mestochodov.cz.

 S velkým poděkováním Miloš�Bělohlávek

Na AkvaTera trzích zaplatíte 
také bezkontaktně

Z našich statistik vyplývá, že každý pátý ná-
vštěvník naší akce zaplatí vstupné bankovkou 
vyšší hodnoty. Často se tedy stávalo, že v po-
kladně došla hotovost a nebylo jak zákazníkům 
vracet drobné. Tento problém však vyřešily nové 
platební terminály, přes které může každý zákaz-
ník (nehledě na částku) zaplatit svou útratu bez-
kontaktně. Abychom mohli chránit naši planetu, 
potvrzení o platbě kartou se zasílá elektronicky 
pomocí SMS zprávy nebo e-mailu. V následují-
cích měsících máme v plánu zasílat v elektronické 
podobě také stávající papírové vstupenky a zbylá 
potvrzení o platbách.  D. Grigar, jednatel akce

Stavba nového sportoviště pro veřejnost u Bílé 
vody, takzvaného pumptracku, se rozběhla napl-
no. V místě je tak v těchto dnech zvýšený provoz 
a je třeba dbát pozornosti.

„Na staveniště bude naváženo větší množství 
hutnitelného materiálu, což znamená zvýšený 
provoz nákladních vozů v Poděbradově ulici. 
Z tohoto důvodu prosíme všechny návštěvníky 
Bílé vody o obezřetnost při jejich vycházkách, 
zejména pohybu malých dětí a psích přátel, na 
uvedené komunikaci,“ upozorňuje Ilona Nehybo-
vá z chodovského odboru správy majetku s tím, 
že práce budou probíhat do pozdních odpoled-
ních hodin a mohou omezit i pohyb vozidel na 
parkovišti.

Po dokončení nabídne pumptrack přesně tva-
rované vlny a klopené zatáčky umožňující při 
správných pohybech těla jízdu na kole bez šla-
pání. Jeho asfaltový povrch je určen pro skate-
board, longboard, inline brusle, koloběžky a svou 
sekci tam najdou i nejmenší děti na odrážedlech.

Po dokončení stavby město s eventovou pro-
dukcí PIRATA.cz připravilo na sobotu 2. června 
od 14 hodin  slavnostní otevření tohoto sportovi-
ště.  Akci zahájí starosta Chodova Patrik Pizinger, 
následovat bude exhibice zkušených závodníků 
v různých sportovních odvětvích - skateboard, 

Jana Piklová získala ocenění
Dlouholetá ředitelka ma-

teřské školy v Chodově Jana 
Piklová, která letos ve funkci 
končí, získala za svou práci 
ocenění. Pamětní list hejtman-
ky Karlovarského kraje pře-
vzala společně s dalšími kole-
gy ze škol a dalších školských 

zařízení napříč regionem u příležitosti oslav Dne 
učitelů.

Jana Piklová se předškolnímu vzdělávání 
v Chodově věnuje celý svůj život, nejprve jako 
učitelka a od roku 1988 jako ředitelka. Nejen ko-
legyně, nýbrž i vedení města a rodiče oceňují sta-
bilně kvalitní vedení mateřské školy, a to zejména 
po sloučení všech mateřských škol ve městě.

Vždy dokázala zareagovat na nové, moderní 
metody a formy práce, čímž zkvalitnila a zpříjem-
nila pobyt dětí v zařízení. Svým profesionálním 
přístupem se bezpochyby vryje do paměti mno-
ha kolegů i rodičů.

„K ocenění samozřejmě gratulujeme. Paní ře-
ditelce bych chtěl za její mnohaletou práci, které 
si moc vážíme, poděkovat,“ připojil se ke gratu-
lantům starosta Chodova Patrik Pizinger.  (mák)

Úpravy terénu pro pumptrack.  |Foto: Martin Polák

longboard, bike, inline, koloběžka. Připravený je 
také otevřený trénink (přilba nutností), dále bude 
vyhlášen veřejný závod o věcné ceny v několika 
kategoriích.

Na všechny pak čeká hudební program v po-
dání kapely MANU DESTRA, sokolovského Mc 
boha aka Mc MATHEUS a chodovské punkové 
skupiny Pokračující závada. Na místě bude při-
praven catering.

Vstup je zdarma.  (mák)
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Filatelisté chystají výstavu ke 
stoletému výročí republiky

Klub filatelistů 03-45 se 15. března sešel na své 
výroční schůzi. Pravda, filatelie dnes již není tak 
oblíbeným koníčkem, jako byla ještě před půlsto-
letím, kdy měl chodovský klub až sto deset členů. 
Ti, kdo jí zůstali dodnes věrni, však dobře vědí, 
kolik informací malá grafika - známka - obsahuje. 
Protože přece nejde jen o ceninu, za kterou ten, 
kdo ji vylepí na obálku, dostane od pošty službu 
v podobě doručení dopisu adresátovi. Známky 
svými náměty připomínají důležitá výročí a udá-
losti s nimi spojené, významné osobnosti a jejich 
činy, krásy přírody. Známka umí zobrazit díla vý-
tvarná, architekturu, připomene i historii a úspě-
chy techniky a vědy. Dá se bez nadsázky říci, že 
filatelista má ve své sbírce naučnou encyklopedii, 
která však není jen zdrojem informací, ale i este-
tických zážitků. 

Bohužel dnes, kdy většina lidí mezi sebou ko-
munikuje prostřednictvím internetu a mobilních 
telefonů a dopisy či pohlednice si posílají již jen 
excentričtí staromilci, se krása a sdělení zná-
mek k lidem dostávají obtížněji. Ale i ten, kdo již 
známky běžně do ruky nebere, má možnost se 
s nimi setkat - když navštíví filatelistickou výsta-

Začala likvidace  dehtových 
kalů u Staré Chodovské

vu. Největší takovou událostí bude letos Světová 
výstava poštovních známek Praga 2018. Bude se 
konat od 15. do 18. srpna 2018. Zájezd na svě-
tovou výstavu známek do Prahy má KF Chodov 
samozřejmě ve svém plánu na letošní rok.

Na své výroční schůzi se členové chodovské-
ho klubu filatelistů také usnesli, že letošní výročí 
vyhlášení republiky připomenou Chodovákům 
tematickou výstavou ze svých sbírek známek 
i oni. V Městské galerii domu dětí a mládeže od 
23. října do 1. listopadu si bude moci každý, kdo 
tuto výstavu navštíví, připomenout, že před sto 
lety vyšly první známky Československé republi-
ky. A že o její stoleté historii známky velice dobře 
vyprávějí. Bude to největší akce, kterou se cho-
dovský KF veřejnosti letos představí. Členové KF 
Chodov doufají, že návštěvu výstavy zařadí do 
svých plánů výuky i učitelé chodovských škol. 

Každý, kdo má zájem o filatelii, bude vítán i na 
pravidelných schůzkách klubu, které se konají 
vždy ve čtvrtek od 18 hodin ve společenské míst-
nosti restaurace Spilka - KASS Chodov. Dozví se 
zde nejen o novinkách známkové tvorby, ale i o 
termínech a nabídce filatelistických burz v Soko-
lově a Karlových Varech, jichž se členové KF Cho-
dov pravidelně zúčastňují.

 � Štěpán�Podešt, člen KF Chodov

Město přivítalo nově narozené děti

Chodov opět slavnostně přivítal mezi své obyvatele další nově narozené děti. Tradiční akce se konala počátkem března 
a vedení města pozvalo do obřadní síně celkem 17 novorozenců s jejich rodiči a příbuznými. Na všechny čekal krátký 
program a drobné pozornosti od města. Fotografie z vítání občánků je možné po domluvě získat v TV studiu Chodov 
v Kulturním a společenském středisku. |Foto: Martin Polák

Skládka dehtových kalů u Staré Chodovské.  |Foto: Martin Polák

V polovině dubna začala plánovaná a dlou-
ho očekávaná sanace skládky dehtových kalů 
u Staré Chodovské. Na jejím konci z tamní la-
guny zcela zmizí zhruba 14 000 tun kalů, čímž 
se Sokolovsko zbaví další ekologické zátěže.

Její odstraňování může přinést i nepříjem-
nost v podobě zápachu. „V průběhu prací 
může docházet k pachové postižitelnosti i ve 
větší vzdálenosti od Vřesové,“ upozornila Ji-
tka Klimešová ze sekce Ekologie, Sokolovská 
uhelná, právní nástupce, a. s. (SUAS).

Případný zápach může pocházet z mani-
pulace s kaly, nikoli z jejich zplyňování, kte-
ré bude probíhat v uzavřeném a bezemisním 
zařízení.

„Likvidace skládky tuhých dehtových kalů 
Stará Chodovská nemá žádnou souvislost se 
zpracováním podobného materiálu z lagun 
Ostramo. Kaly ze Staré Chodovské nebudou 
míchány s uhlím a nepřijdou do styku ani 
s materiálem z Ostravy,“ uvádí na svých webo-
vých stránkách SUAS.

„ Jedná se o poslední tečku za likvidací 
těchto kalů, poté bude jednou provždy klid. 
Bohužel neexistuje jiný postup, jak se kalů 

u Chodova zbavit. Dá se očekávat, že při 
nepříznivých povětrnostních podmínkách se 
zápachu nevyhneme,“ poznamenal starosta 
Chodova Patrik Pizinger.

Podrobnější informace o likvidaci kalů 
naleznete na webových stránkách SUAS 
www.suas.cz.  (mák)

Mateřídouška děkuje rockerům
Chtěli bychom poděkovat pořadatelům tra-

dičního chodovského metalového koncertu za 
sponzorský dar. Koncert se letos konal 17. břez-
na 2018 v chodovské pivnici Skleník. Děkujeme 
nejen všem účinkujícím, ale především paní Jit-
ce Červenkové a panu Milanu „Berry“ Berano-
vi. Dále děkujeme paní Ivetě Hauzrové – Oáza 
restaurace Chodov, paní Jitce Kupcové, panu 
Tomáši Randovi, panu Lukáši Kopeckému - Truh-
lářství Chodov a panu Danielu Krylovi - Bohemia 
porcelán 1987. Metaloví „tvrďáci“ nás opět mile 
překvapili. Děkujeme. 

 Bc.�Věra�Bráborcová, ředitelka Denního 
centra Mateřídouška, o.p.s
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SRDCOVKA - CHODOV
ING ARCH ŠIMON  BRNADA, ING ARCH K.HANZLOVÁ, ING ARCH PAVEL HENDRYCH

Vizualizace interiéru - refernční příklad Srdcovky v Otrokovicích Chodov už zná své nejlepší sportovce za uply-
nulý rok 2017. Čtyřiadvacáté vyhlášení oceně-
ných se konalo v závěru března v Kulturním a 
společenském středisku v Chodově.

Hostem programu, který společně se staros-
tou města Patrikem Pizingerem a místostaros-
tou Luďkem Soukupem předával poháry, byl 
tentokrát vynikající český reprezentant v běhu 
na lyžích, olympijský medailista, vítěz Světového 
poháru, mistr České republiky a držitel celé řady 
dalších cen Lukáš Bauer.

Mimořádné ocenění za významný rozvoj cho-
dovského sportu získal tentokrát Alfons Skokan, 
jenž zasvětil svůj život fotbalu.

V rámci slavnostního ceremoniálu, kterým 
provázel moderátor a sportovní reportér Radek 
Jirgl, vystoupila chodovská rokenrolová formace 
Darlings, dogdancing (cvičení se psem v rytmu 
hudby) předvedla se svými čtyřnohými svěřen-
ci Vanda Gregorová a v závěru večera uchvátila 
publikum akrobatickým tancem na vertikální tyči 
Lucie Loo Šimková.

Jednotlivci – mládež: Adam BAUER – atletika 
- ŠAK Chodov, Aneta EGERMAJEROVÁ – volejbal 

- BVC Chodov, Daniel Rudolf CHOD – karate - 
Karate Klub Chodov, Kateřina KUDRLOVÁ – vo-
lejbal - BVC Chodov, Tereza KREJČOVÁ – atletika 
- ŠAK Chodov, Natálie MOROVÁ - stolní tenis - TJ 
Batesta Chodov, Elen PEŠANOVÁ – karate - Ka-
rate Klub Chodov, Jan PSOTA – tenis - TJ Batesta 
Chodov, David VITNER – cyklistika - TJ Plamen 
Chodov, Jiří VRBA – karate - Champions team.

Jednotlivci – dospělí: Anna LOJDOVÁ – ka-
rate - Champions team, František PLAČEK - stol-
ní tenis, Michaela RADOVÁ - silový trojboj - TJ 
Spartak Chodov.

Kolektivy – mládež: mládež taneční skupiny 
Rytmus při TJ Batesta Chodov, mladší žákyně BVC 
Chodov, starší žáci TJ Spartak Chodov.

Kolektivy – dospělí: Champions team, Mara-
ton team ŠAK Chodov.

Trenéři: Jiří KISS - trenér karate Karate Klubu 
Chodov, Jiří KUDRLE - trenér volejbalu BVC Cho-
dov, Miroslav BOGUSKÝ - trenér karate Champi-
ons teamu.

Osobnost sportu: Alfons SKOKAN - výrazný 
podíl na rozvoji sportu.

Další fotografie z akce na straně 14.  (mák)

Poháry v letošním roce předával Lukáš Bauer (vlevo).  |Foto: Martin Polák

Chodov ocenil nejlepší sportovceMilovníci dobrého piva a jídla se 
mohou těšit na Srdcovku KASS 

Vizualizace nové restaurace Srdcovka KASS.

Pivo přímo z tanku, českou kuchyni a mo-
derní prostředí. To vše nabídne nová restau-
race Srdcovka KASS, kterou ve spolupráci 
s plzeňským Prazdrojem připravuje Kulturní a 
společenské středisko (KASS).

Srdcovka vznikne na půdorysu současných 
podniků Na Spilce a Mipo.

Po nezbytných stavebních úpravách, které 
budou zahrnovat vybourání příček, moder-
nizaci toalet a rekonstrukci kuchyně, nabídne 
nové zařízení větší kapacitu, a to přesně 101 
míst.

„Největšími plusy bude tankové pivo a stálá 
kuchyně,“ uvedl jednatel KASSu Jiří Spěváček 
s tím, že provoz oblíbené předzahrádky zů-
stane zachován i v budoucnu.

První práce začnou počátkem letošního říj-
na, otevření je pak naplánované na 1. prosin-
ce 2018.

Provozovatel restaurace však už nyní shání 
tým spolupracovníků. Uplatnění tak najdou 
profese číšník/servírka, kuchař/kuchařka, šéf-
kuchař a pomocná síla do kuchyně. Nástup je 
listopad - prosinec 2018. Bližší informace na 
tel. 603 119 651.

Vizualizace restaurace je k nahlédnutí na 
www.kasschodov.cz.  (mák)

Chodováků je opět méně
Chodováků je rok od roku méně. Jejich počet 

meziročně klesá zhruba o 100 obyvatel.
Zatímco ke konci roku 2016 evidovala radni-

ce 13 632 obyvatel, na konci roku 2017 jich bylo 
13 520.

Z tohoto čísla tvoří 6 876 ženy, muži pak 6 644. 
Nejpočetnější skupinou obyvatel je kategorie ve 
věku 41 až 60 let (29% - 3912 lidí), naopak nej-
menší je kategorie do 6 let (6% - 846 dětí). K 
pobytu je v Chodově (na snímku dole) rovněž 
hlášeno 431 cizinců.

Nepříznivý trend má mimo jiné na svědomí 
klesající počet narozených dětí a nově přistěho-
vaných obyvatel. Obdobná situace je i v jiných 
městech Karlovarského kraje, který rovněž za-
znamenává odliv lidí.  (mák)
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EVVO

V pátek 13. se žáci šestých a devátých ročníků 
zúčastnili úklidové akce Ukliďme Česko – Ukliď-
me Chodov, kterou jako hlavní pořadatel pořádal 
GaSOŠ. Úklidu zadaných lokalit jsme se i přes 
nepřízeň počasí zhostili s vervou a vše prošli a 
uklidili. Během úklidu jsme se často až divili, kolik 
odpadu jsou lidé schopní vyhodit za ploty svých 
pozemků. Akce nás ale také bavila a mnohé 
poučila. Už si mnozí z nás rozmyslí odhazovat 
odpadky kolem sebe, když si vyzkoušeli uklízet 
velké množství odpadu ve svém okolí. Ale vše 
to nebyla jen práce, při svačinových přestávkách 
jsme si užili i zábavu.

V pondělí 23. dubna se již podruhé konal pro-
jektový den, Den Země, který žákům prvního 
stupně připomněl krásy našeho okolí a důležitost 

ZŠ Školní ulice

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 
doprovodný program.

Výstava bude k vidění až do 31. května.

ZŠ J. A. Komenského

Podnikatelé mohou žádat 
o regionální značku

Malí a střední podnikatelé se mohou zapojit do 
dvou zajímavých aktivit, které marketingově pod-
porují regionální podniky na území okresu Sokolov 
a obcí Hory, Jenišov, Mírová. Jedná se o certifikace 
značky Original product of Sokolovsko a soutěž Tra-
diční výrobek roku.

Na jaře 2018 proběhne 5. ročník certifikací značky 
Original product of Sokolovsko. Žádosti o udělení 
značky se předkládají během dubna a května. Splní-
li regionální produkt podmínky, komise udělí produ-
centovi certifikát, tzn. právo užívání značky Original 
product of Sokolovsko. Celkem je již certifikováno 
11 regionálních výrobků ze Sokolovska.

Značka garantuje především původ výrobku v re-
gionu, kvalitu, jedinečnost a přímou návaznost na 
dané území. I na území Sokolovska žije řada zruč-
ných řemeslníků a nápaditých producentů. Jedním 
z bodovacích kritérií je tradice výroby, v rámci které 
je možné prokázat i u začínajícího výrobce návaz-
nost na tradiční výrobu na tomto území.

V historii byly na našem území úspěšné řemeslné 
výroby, např. paličkování krajek, výroba dřevěných 
hraček, umělecké truhlářství nebo perleťářství. Pokud 
v daném oboru podnikáte, určitě se nám ozvěte.

Soutěž Tradiční výrobek roku
Cílem soutěže je získat přehled o zajímavých pro-

duktech na území Sokolovska, propagovat je a mo-
tivovat výrobce, aby také usilovali o získání značky 
Original product of Sokolovsko.

O vítězi rozhoduje hlasování na internetu během 
května.

Soutěž má dvě zajímavá specifika. Podmínkou 
není, že výrobce již musí podnikat, proto si může 
kdokoli, kdo vyrábí něco zajímavého, otestovat, jaký 
bude o jeho výrobek zájem. A nominovat může 
výrobce do soutěže někdo jiný, např. příbuzný, ka-
marád. Správcem značky a pořadatelem soutěže je 
Mikroregion Sokolov – východ, jehož členem je také 
Chodov.  (red)

Návštěvníky skvěle bavila chodovská rokenrolová formace Darlings.  |Foto: Martin Polák  

První rozhovor s nově vyhlášenou osobností sportu 
v Chodově – Alfonsem Skokanem.  |Foto: Martin Polák 

Akrobatický tanec Lucie Loo Šimkové sklidil u diváků 
zasloužený aplaus.  |Foto: Martin Polák

Vyhlášení nejlepších sportovců
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Souhrn jednotky PO 
Jednotka zasahovala v březnu u 17 událostí. 

Během těchto událostí bylo 7 osob zachráněno, 
stejný počet osob se zranil, 1 osoba byla evaku-
ována. V březnu šlo o dva požáry (chata v Tě-
šovicích, skládka SATER za Vřesovou). Zbývající 
zásahy byly technické. Nárůst počtu zásahů byl 
zaznamenán u dopravních nehod (4). Všechny 
si vyžádaly zranění jedné osoby. Osobní auto a 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

chodec v Chodově, Dukelských hrdinů, dvě ne-
hody u Jimlíkova, na stejném místě osobní vůz 
v příkopu, osobní vůz na střeše v Mírové. Ve 
dvou případech šlo o úniky látek. V jednom pří-
padu to byly provozní náplně z osobního vozi-
dla v Poděbradově ulici. Ve druhém případě šlo 
o únik plynu v domě v Husově ulici. Zde detek-
tory zaznamenaly zvýšenou koncentraci zem-
ního plynu v jednom z bytů, odkud musela být 
evakuována 1 osoba. Bylo provedeno odvětrání 
a zajištění bezpečnosti ve spolupráci s havarijní 
plynárenskou službou. Ve dvou případech jed-
notka čerpala vodu ze sklepa městské knihovny, 
spolupracovala při zvedání koně v Jenišově, ve 
4 případech nouzově otevírala byty z různých 
neodkladných důvodů (ulice Školní, Jiráskova, 
Smetanova a Tovární), ve třech případech šlo o 
zdravotní problémy osob. Byl prověřen únik ply-
nu v ulici Luční, který se nakonec nepotvrdil.

Také v rámci odborné přípravy jednotka ab-
solvovala plánované výcviky zaměřené hlavně 
na obhajobu certifikátu předurčenosti k zásahům 
u dopravních nehod. Proběhlo také pravidelné 
školení v autoškole a jeden hasič úspěšně ab-
solvoval týdenní strojnický kurz. Během března 
chodovské hasiče navštívila delegace německé 
firmy BMW, která bude v regionu rozvíjet svoji 

Zásah u dopravní nehody, kdy v chodovské ulici Dukelských hrdinů srazilo osobní auto chodce.  |Foto: SDH Chodov

ZŠ Nejdecká ulice

ZŠ Husova ulice

Technika je zábava
V úterý 17.4. 2018 se uskutečnila informativ-

ní návštěva našich žáků na Střední průmyslové 
škole v Ostrově. 

Za asistence tamních studentů proběhlo zá-
bavnou formou seznámení se studijními obory 
na jejich škole.

Z vycházejících ročníků se akce zúčastnilo 13 
chlapců a dívek, kteří soutěžili ve dvou druž-
stvech.

Skončili na předních místech a tak naši školu 
důstojně reprezentovali.

Návštěva vzbudila u několika žáků zájem 
o studium, což bylo hlavním cílem celé akce.  

Vybíjená
Počátkem dubna se konalo okrskové kolo ve 

vybíjené pro žáky 4. a 5. ročníků.
Do soutěže jsme nominovali smíšené druž-

stvo a družstvo dívek.
Po urputných bojích se dívky umístily na 

3. místě a smíšené družstvo skončilo druhé. 
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci 

školy. 
Hřiště pro veřejnost

Oznamujeme, že od 1. 5.  bude zpřístupněno 
pro malé děti z řad veřejnosti „dětské hřiště se 
slonem“ v areálu školy denně od 16.00-19.00 
hod.   
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 najde-
te na stránkách www.zs3chodov.cz.

 Mgr. Lenka Hrušková

Den otevřených dveří

Srdečně zveme všechny zájemce na den ote-
vřených dveří ve středu 16. května 2018 od 8 h. 
do 13 h. Škola je zaměřena na vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Rádi Vás 
necháme nahlédnout jak do prostor školy, tak do 

výuky, která bude probíhat v jednotlivých třídách 
podle běžného rozvrhu. Bude možné seznámit 
se i s výukou předškolních dětí v přípravné třídě. 
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

ochrany a péče o naše okolí. Na několika sta-
novištích si žáci vyzkoušeli své znalosti z volně 
rostoucích bylin a dřevin, poznávání drobného 
ptactva a zvířectva. Oříškem bylo i pexeso, ve 
kterém museli poznat stopy některých našich 
zvířat. Samozřejmě úkolů bylo hodně a všichni je 
pilně plnili. Těšíme se na opakování akcí v dalších 
letech.  Mgr. Arnoštka Fedorková
Hledáme učitele

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 českého jazyka, fyziky a 
pracovních činností a učitele/ku pro 1. stupeň.  
Další informace na tel. 352352290 nebo u ře-
ditele školy.

 Mgr.�Milan�Kovářík, ředitel školy
Akce školy

Měsíc duben byl ve znamení mnoha aktivit 
na škole. Kromě obávaných třídních schůzek se 
žáci osmého ročníku vydali do karlovarského 
divadla na poutavé představení Petr a Lucie. 
Také žáci prvního stupně vyrazili za kulturou 
na divadelní představení Za každým rohem je 
jeskyňka.

Ani sportovně založení žáci nezaháleli a zú-
častnili se okrskového kola ve vybíjené. Tra-
dičně jsme se také účastnili dopravní soutěže 
pořádané DDM.

Informace o akcích školy naleznete na na-
šich webových stránkách http://biografsolni.
cz/zs2chodov/aktuality-stranka/ nebo http://
biografsolni.cz/zs2chodov/sborovna-3/akce/

 Mgr. Arnoštka Fedorková 
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Chodovské století – 1945 – 1953

Oslavy Prvního máje 1949 v ulicích Chodova. |Foto: archiv Miloše Bělohlávka

Květnem 1945 sice oficiálně skončila druhá 
světová válka, bouřlivé období změn však pro 
Chodov vlastně teprve začínalo.

Do této doby byl Chodov prakticky čistě němec-
kým městem, v době první republiky (podle sčítání 
lidu v roce 1930) tvořili Češi jen 3% obyvatelstva. 
S koncem války a rozhodnutím o nuceném vysíd-
lení obyvatel německé národnosti z Českosloven-
ska bylo nutno řešit otázku nového osídlení města. 
První Češi přišli do Chodova hned po konci války a 
šlo především o státní zaměstnance, kteří převzali 
kontrolu nad klíčovými úřady a institucemi – poš-
tou, železnicí, školou a bezpečnostními složkami. 

Začaly také fungovat první kulturní a vzdělávací 
instituce – byla založena česká knihovna, od září 
začala česká výuka ve školách a provoz zahájilo 
české kino. Od samého počátku hrála ve městě 
významnou úlohu mezi nově příchozími komu-
nistická strana, která dokázala využít poválečného 
chaosu a nových podmínek v pohraničí k získá-
ní masivní lidové podpory. To se naplno projevilo 
v květnu 1946, kdy v prvních volbách získala KSČ 
v Chodově 61% hlasů a stala se dominantní silou 
místního národního výboru (MNV), ve kterém zís-
kala 20 mandátů z 36 možných.

Jedním z velkých úkolů, který před novou samo-

správou stál, bylo vysídlení německých a příchod 
nových obyvatel. Odsun německého obyvatelstva 
probíhal od března do října roku 1946. Počet oby-
vatel Chodova klesl z předválečných 5961 na 2603 
obyvatel, ze kterých tvořili i po vysídlení 25% Němci 
(celkem 633 osob). Šlo především o tzv. specialisty, 
kteří byli nepostradatelní pro československý prů-
mysl a hospodářství a jako takoví do odsunu nebyli 
zařazeni, byť mnozí z nich třeba i chtěli odejít se 
svými příbuznými. V rámci Chodova to byli horníci, 
pracovníci porcelánek a strojních závodů. Většina 
těchto specialistů pak odešla do Německa v době 
uvolnění poměrů v 60. letech. 

Do Chodova přicházeli také noví obyvatelé – do-
sídlenci. Šlo nejen o Čechy z vnitrozemí, byli mezi 
nimi samozřejmě Slováci, ale také mnoho reemig-
rantů – tedy Čechů, kteří do té doby žili mimo úze-
mí Československa. Přicházeli tak z velmi odlišných 
společenských a hospodářských podmínek. Ať už 
šlo o volyňské a porýnské Čechy, nebo velkou sku-
pinu slezských Čechů z oblastí dnešního Polska.

Ti všichni hledali v Chodově nový domov, přichá-
zeli za lepšími pracovními a životními podmínkami. 
Úkolem samosprávy bylo přidělovat jim domy a 
byty uvolněné vysídlenými Němci.

Stejným způsobem se přidělovaly i uvolněné živ-

Městská policie Chodov

Perličky z činnosti
Naše asistenty prevence kriminality jste již jis-

tě ve městě zaznamenali, zvláště v lokalitě ko-
lem parku ČSM. Tato uniformovaná hlídka se po-
hybuje na rizikových místech, kde by mohlo dojít 
k porušování obecně závazných vyhlášek města, 
a ve spolupráci s hlídkou městské policie před-
cházejí páchání protiprávních jevů. K těm do-
chází na nejrůznějších místech a nevyhne se jim 
bohužel ani náš hřbitov, kde jeden z návštěvníků 
odcizil svíčku z hrobu zesnulého a chtěl ji přemís-
tit na hrob své matky s tím, že kupovat vlastní 
svíčku se mu nechce. Za ruku a svědomí jej však 
přichytil asistent prevence, který zde zrovna vy-
konával pochůzkovou činnost. Jsou činy, které se 
v životě odpustit dají, ale jsou i činy, které ne.

Již třetím rokem využívá motorizovaná hlíd-
ka městské policie automatizovaný defibrilátor 

srdce. Za tři roky již byl použit v 16 případech. 
Každý ze strážníků prošel specializovaným ško-
lením v jeho použití a každým rokem jsou stráž-
níci školeni v podrobném postupu při poskyto-
vání první pomoci. Městská policie je vnímána 
jako represivní složka a chápeme, že není pro 
žádného člověka příjemné být upozorňován, či 
sankcionován za své protiprávní jednání. Přesto 
strážníci jen nerozdávají pokuty, ale jako jednu 
z priorit mají i ochranu života a zdraví občanů. 
Zamyšleně jsem nedávno pročítal úřední zázna-
my hlídek u případu mozkové příhody v ul. Pa-
lackého u staršího pána, nebo srdečního kolapsu 
před restaurací v ul. Staroměstská a takto bych 
mohl pokračovat po celé ty roky, kdy zde v rámci 
regionu města působíme, kolik jsme již vlastně 
zachránili lidských životů.

V parku ČSM byla kolemjdoucími svědky 
oznámena na tísňovou linku MP strkanice mezi 
dvěma muži. Tito se vzájemně drželi v době pří-
jezdu hlídky pod krkem a bylo zřejmé, že jejich 
bývalé kamarádství si zpívalo song „Kdeže loňské 
sněhy jsou“.  Jak se hlídka během šetření dozvě-
děla, oba muži si sedli na lavičku v parku a zde 
popíjeli krabicový pozdní sběr z jižního regálu 
s kartónovým dozvukem chutě na patře. Jeden 
z mužů si náhle všiml, že mu chybí peněženka, 
která mu během sezení zřejmě vypadla z kapsy 
kalhot. Společně ji tedy usilovně kolem lavičky 
hledali, kdy jeden z mužů ji našel, ale místo ví-
tězoslavného pokřiku ji nenápadně, potichu za-
strčil do své kapsy a poté naoko ještě usilovněji 
hledal s tím, že tu někde přeci ksakru musí být. 
Ztrátou rozesmutnělý muž se tedy chtěl podívat 
zpět po trase příchodu, ale všiml si, že z kapsy 
jeho „kamaráda“ vykukuje roh jeho dobře známé 
portmonky.
Blokové čištění

Od 3. dubna probíhá v regionu města blokové 
čištění, které nadále pokračuje. Věnujte zvýše-
nou pozornost dopravnímu značení a vyznačené 
době platnosti v jednotlivých ulicích. Vyhnete se 
tak případným nákladům za odtah vozidla. Har-
monogram čištění naleznete na stránkách města 
a CHOTES. Od zahájení čištění jsme byli nuceni 
bohužel odtáhnout již 31 vozidel!!
Dopravní soutěž

Ve dnech 16.4. a 17.4. proběhlo pod taktovkou 
DDM Bludiště a MP Chodov Oblastní kolo do-
pravní soutěže mladých cyklistů mezi základními 
školami. Výsledky jsou k nahlédnutí na stránkách 
města pod dlaždicí Bezpečnost.
� Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

Vítězky soutěže Velikonoční vajíčko. |Foto: SDH Chodov

společnost. Další informace jsou na našem webu 
www.sdhchodov.cz  
Informace SDH 

V březnu nadále pokračuje program ve spolu-
práci s velitelem MP Chodov, věnovaný preven-
tivně výchovné činnosti pro žáky ZŠ Husova ulice. 
Také probíhá průběžná sportovní příprava druž-
stev mladých hasičů na nadcházející sportovní 
sezónu. Letošní zahájení sportovní sezóny mají 
za sebou chodovské ženy, které vyhrály na první 
soutěži v Útvině s názvem „Velikonoční vajíčko“. 

�Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz 
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Socha V.I.Lenina na svém původním místě v městském 
parku. |Foto: archiv Miloše Bělohlávka

Tryzna za J.V. Stalina v březnu 1953 na prostranství před  
kostelem sv. Vavřince.  |Foto: archiv Miloše Bělohlávka

nosti a menší podniky. Velké podniky – v Chodově 
především obě velké porcelánky, Gaschovy strojírny 
a uhelné doly – byly na základě dekretů prezidenta 
republiky znárodněny.

V rámci oslav výročí Velké říjnové socialistické re-
voluce byla v Chodově vztyčena a 9. listopadu 1947 
slavnostně odhalena busta Vladimíra Iljiče Lenina 
v nadživotní velikosti. Stala se prvním Leninovým 
pomníkem v západních Čechách a vyrobili ji v cho-
dovských Gaschových strojírnách. Postavena byla 
na místě původního pomníku obětem válek z roku 
1898 v městském parku. Původní pomník byl kvůli 
svému německému původu a nápisům stržen a za-
kopán do země poblíž evangelického kostela, kde 
byl nalezen až v druhé polovině 90. let 20. století. 
Busta V.I.Lenina se počátkem 70. let přestěhovala 
k dnešní budově infocentra, kde zůstala až do roku 
1989.
Čistky komunistů zasáhly i Chodov

V roce 1948 dochází k převzetí moci ve státě 
komunistickou stranou. Události, které byly později 
oslavovány jako Vítězný únor, se samozřejmě do-
tkly i Chodova. Byl zde ustaven akční výbor Národní 
fronty, což byly zvláštní revoluční orgány bez opory 
v platném právu. Akční výbor provedl hned počát-
kem března 1948 čistku v MNV a odvolal všechny 
jeho nekomunistické členy, které nahradil svými lid-
mi. Prakticky totožným způsobem proběhla situace 
ve všech ostatních veřejných institucích a orgánech 
státní správy, nekomunistické organizace byly po-
staveny pod kontrolu KSČ a případně postupně 
zrušeny. 

Od konce čtyřicátých let byly podnikány v Cho-
dově snahy o založení Jednotného zemědělského 
družstva (JZD). I přes velmi silný tlak vyvíjený na 
místní zemědělce v Chodově zemědělské družstvo 
nikdy založeno nebylo pro až ostentativní nezá-
jem a absolutní nechuť místních hospodářů, kteří 
pocházeli nejčastěji z řad slezských reemigrantů. 
Došlo to tak daleko, že v roce 1953 donutil krajský 
národní výbor chodovské politické představitele 
k hlasování o tom, zda Karel Štěřík, nejvýrazněj-
ší zástupce chodovských statkářů, je, anebo není 
kulakem. Pokud by jej tak chodovská Rada MNV 
označila, dost pravděpodobně by to pro něj mělo 
následky v podobě perzekuce a možného věznění. 
Stal se však opak a rada se usnesla jednomyslně, že 
pan Štěřík kulakem není. Vzápětí byla prakticky celá 
Rada MNV v čele s předsedou Václavem Trešlem 
odvolána, zásadní čistky se dotkly i většiny úředníků 
a zaměstnanců chodovské samosprávy. 

Ve stejném roce proběhla také měnová reforma, 
která znehodnotila stávající měnu a většina oby-
vatel kvůli ní přišla o drtivou většinu svých našet-
řených peněz. Jakkoliv se vedení státu snažilo re-
formu prezentovat jako úspěšnou, a v podobném 
duchu čteme zápisy i v městské kronice, většina 
obyvatel reformu přijala velmi negativně a i v Cho-
dově se to neobešlo bez protestů a stávek. Šlo o 
první významný projev odporu proti systému stát-
ního socialismu v Československu a do jisté míry to 
podkopalo důvěru veřejnosti ve „světlé zítřky“.

Jakýmsi symbolickým předělem je rok 1953 
i z toho důvodu, že s odstupem dvou týdnů ze-
mřely dvě významné osobnosti. Počátkem března 
Josef Stalin a krátce nato československý prezident 
Klement Gottwald. Smrt obou provázel státní smu-
tek a v Chodově se konaly velké veřejné tryzny na 
náměstí, kterých se povinně účastnili všichni obyva-
telé města. Miloš�Bělohlávek, městský historik
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1. 5. (út) 19.30 h
RAMPAGE: NIČITELÉ 3D /107/
Dobrodružné sci-fi / USA
Mezi samotářským primatologem Davisem Okoyem (John-
son) a výjimečně inteligentním gorilím samcem Georgem, 
o kterého se Davis stará od jeho narození, vzniklo velmi 
pevné pouto. Nezdařený nebezpečný genetický experi-
ment však změní toho mírného lidoopa v obrovské zuřící 
monstrum… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

2. 5. (st) 19.30 h, 3. 5. (čt) 17 h
FAKJŮ PANE UČITELI 3 /120/
Komedie / Německo
Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve, plný odhodlání a tou-
hy dostat ze svých studentů v čele s Chantal to nejlepší, co 
v nich ještě zbývá. 
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 130 Kč

3. 5. (čt) 19.30 h, 4. 5. (pá) 19.40 h
TICHÉ MÍSTO /90/
Premiéra / Horor, thriller / USA
Vybrali si k životu tiché místo. Až moc tiché. Jediný hlasitější 
zvuk se stává spouštěčem pro nepředstavitelný teror, který 
už čtyřčlenná rodina nechce zažít. Hluk v těchto končinách 
může znamenat rozsudek smrti. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 120 Kč

4. 5. (pá) 17 h, 5. 5. (so) 19.30 h
AVENGERS: INFINITY WAR 3D /155/
Akční sci-fi / USA
Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně 
vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho 
bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír 
jednou provždy. 
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 150/130 Kč

5. 5. (so) 15 h
TRIKY S TRPASLÍKY /89/
Animovaný / USA, Kanada
Chloe a její maminka Catherine se už zase stěhují. Tentokrát 
do Nové Anglie, ve které si pořídily nádherný gotický dům, 
plný zvláštních zahradních trpaslíků. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

5. 5. (so) 17 h
PEPA /90/
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 od12 let. Vstupné 115 Kč

6. 5. (ne) 15 h
V HUSÍ KŮŽI /91/
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

Kino Malá scéna Chodov 6. 5. (ne) 17 h
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA /90/
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 120 Kč

6.-7. 5. (ne-po) 19.30 h
POMSTA /108/
Premiéra / Akční thriller / Francie
Bohatí milující tatínkové od rodin se jako každý rok sejdou 
uprostřed pouště, aby posílili své mužství a vybili stres po-
řádným lovem. Tentokrát si ale jeden z nich přiveze milen-
ku, o niž se rychle začnou zajímat i ostatní. Věci se vymk-
nou kontrole a oni nechají umírající dívku uprostřed pouště. 
Té se však podaří sebrat poslední síly a chlapský výlet se 
změní na nemilosrdný lov. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

8.-9. 5. (út-st) 19.30 h
KLUCI Z HOR /90/
Premiéra / Komedie, drama / ČR
Hlavními protagonisty filmového příběhu KLUCI Z HOR 
jsou strýc Emil a jeho synovec Láďa. Osud ty dva svede 
dohromady k životu uprostřed Orlických hor. Dalo by se 
říct, že si tzv. zbyli. Jejich situaci komplikuje fakt, že strýc 
Emil je mírně retardovaný a jeho synovec Láďa rozumu 
také moc nepobral… 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč 

10. 5. (čt) 17 h
RAMPAGE: NIČITELÉ 3D /107/
Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

10.-11. 5. (čt-pá) 19.30 h
PŮLNOČNÍ LÁSKA /91/
Premiéra / Romantický / USA
Příběh 17leté dívky plné životního optimismu, která se od 
dětství musí úzkostlivě vyhýbat slunečnímu světlu, protože 
trpí vzácným onemocněním. Během dne je nucena setrvá-
vat doma, ale po setmění se Katiin svět otevírá a může si 
dovolit vyjít ven, vydat se na místní nádraží a hrát tam pro 
cestující na kytaru. Jedné noci zasáhne osud, když potká 
Charlieho, hvězdného středoškolského atleta, kterého již 
celé roky tajně obdivuje. 
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 115 Kč 

11. 5. (pá) 17 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 ml. Vstupné 130 Kč

sobota 12. 5. v 15 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 100 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

12. 5. (so) 19.30 h, 13. 5. (ne) 17 h, 25. 5. (pá) 17 h
JAK NAPÁLIT BANKU /96/
Premiéra�/�Krimi�komedie�/�Německo
Boxer Chris, namydlený herec Petr a šílený marketingový specialista Max léta šetřili peníze na své 
životní sny, na budoucnost! Naneštěstí pro ně, bankovní manažer Schumacher úmyslně nechá jejich 
investiční účty padnout na nulu. Všichni čtyři muži proto najednou čelí nejisté budoucnosti. A tak 
vymyslí šílený plán. Přístupné�od�12�let.�Česky�mluveno.�Vstupné�125�Kč

13.-14. 5. (ne-po) 19.30, 17.-18. 5. (čt-pá) 17 h , 21. 5. (po) 19.30 h 
TAXI 5 /103/
Premiéra�/�Akční�komedie�/�Francie
Pařížský superpolda Sylvain Marot je proti své vůli převelen na městskou policii do Marseille. Bývalý 
komisař Gilbert, nyní primátor města, ho pověří speciálním úkolem. Má dopadnout gang italských 
lupičů, kteří v nadupaných ferrari vykrádají jedno klenotnictví za druhým… 
Přístupné�od�12�let,�titulky.�Vstupné�125�Kč

19.-20. 5. (so-ne) 15 h, 27. 5. (ne) 15 h 
HLEDÁ SE PRINCEZNA /85/ 
Premiéra / Animovaný, rodinný / Ukrajina
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a 
zlých čarodějů. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý čaroděj Černomor potřebuje 
Milinu moc lásky, aby ji přeměnil v magickou temnou sílu.
Přístupné,�česky�mluveno.�Vstupné�110�Kč

24. 5. (čt) 17 a 19.30 h, 25. 5. (pá) 19.30 h, 

26.-27. 5. (so-ne) 17 h
 Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 150/130 Kč

17.-18. 5. (čt-pá) 19.30 h, 19. 5. (so) 19.40 h, 20. 5. 
(ne) 17 h 

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
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TV Studio Chodov12. 5. (so) 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, česky ml. Vstupné 125 Kč

12. 5. (so) 19.30 h, 13. 5. (ne) 17 h
JAK NAPÁLIT BANKU /96/
Premiéra / Krimi komedie / Německo
Boxer Chris, namydlený herec Petr a šílený marketingový 
specialista Max léta šetřili peníze na své životní sny, na bu-
doucnost! Naneštěstí pro ně, bankovní manažer Schumacher 
úmyslně nechá jejich investiční účty padnout na nulu. Všichni 
čtyři muži proto najednou čelí nejisté budoucnosti. A tak vy-
myslí šílený plán.
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 125 Kč

13. 5. (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

13.-14. 5. (ne-po) 19.30 h
TAXI 5 /103/
Premiéra / Akční komedie / Francie
Pařížský superpolda Sylvain Marot je proti své vůli převelen 
na městskou policii do Marseille. Bývalý komisař Gilbert, 
nyní primátor města, ho pověří speciálním úkolem. Má do-
padnout gang italských lupičů, kteří v nadupaných ferrari 
vykrádají jedno klenotnictví za druhým… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

15. 5. (út) 10 h - dopolední kino
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ /92/
Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 50 Kč

15. 5. (út) 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 starého neman-
želského syna. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým 
veteránem volhou po stopách jeho bývalých milenek.
Přístupné. Vstupné 115 Kč

středa 16. 5. v 19:30 h
VADÍ NEVADÍ /103/
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 115 Kč

17.-18. 5. (čt-pá) 17 h
TAXI 5 /103/
Premiéra / Akční komedie / Francie
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

17.-18. 5. (čt-pá) 19.30 h, 19. 5. (so) 19.40 h,    
20. 5. (ne) 17 h
DEADPOOL 2 /120/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Dead-
poola (Ryan Reynolds). 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

19.-20. 5. (so-ne) 15 h
HLEDÁ SE PRINCEZNA /85/
Premiéra / Animovaný, rodinný / Ukrajina
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době stateč-
ných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan, 
kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou 
Milu a na první pohled se do ní zamiluje.  Jejich štěstí ale 
nemá dlouhého trvání, strašlivý čaroděj Černomor potřebuje 
Milinu moc lásky, aby ji přeměnil v magickou temnou sílu. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

19. 5. (so) 17 h
AVENGERS: INFINITY WAR 3D /155/
Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 115/130 Kč

20. 5. (ne) 19.30 h
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA /90/
Romantická komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 120 Kč

21. 5. (po) 19.30 h
TAXI 5 /103/
Premiéra / Akční komedie / Francie
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

22. 5. (út) 19.30 h
FAKJŮ PANE UČITELI 3 /120/
Komedie / Německo
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 130 Kč

23. 5. (st) 19.30 h
DEADPOOL 2 /120/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

24. 5. (čt) 17 a 19.30 h, 25. 5. (pá) 19.30 h,     
26.-27. 5. (so-ne) 17 h
SOLO: STAR WARS STORY 3D /135/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
V řadě troufalých eskapád hluboko v temném a nebez-
pečném zločineckém podsvětí potkává Han Solo nejen 
mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale 
narazí i na nechvalně známého hazardního hráče Landa 
Calrissiana. Na této cestě se zrodí jeden z nejnepravděpo-
dobnějších hrdinů ságy Star Wars.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

25. 5. (pá) 17 h
JAK NAPÁLIT BANKU /96/
Premiéra / Krimi komedie / Německo
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 125 Kč

26. 5. (so) 15 h
V HUSÍ KŮŽI /91/
Animovaná komedie / USA, Čína
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

26. 5. (so) 19.30 h
DEADPOOL 2 /120/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

27. 5. (ne) 15 h
HLEDÁ SE PRINCEZNA /85/
Premiéra / Animovaný, rodinný / Ukrajina
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

27. 5. (ne) 19.30 h
TICHÉ MÍSTO /90/
Premiéra / Horor, thriller / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 120 Kč

28. 5. (po) 19.30 h
SOLO: STAR WARS STORY 3D /135/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

29. 5. (út) 19.30 h
AVENGERS: INFINITY WAR 3D /155/
Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 150/130 Kč

30. 5. (st) 19.30 h
PEPA /90/
Komedie / ČR
Přístupné od12 let. Vstupné 115 Kč

31. 5. (čt) 17 h
SOLO: STAR WARS STORY 3D /135/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

31. 5. (čt) 19.30 h
TEAMBUILDING /83/
Premiéra / Komedie / ČR
Zaměstnanci banky vyráží na tři dny do hor, na tolik mo-
derní teambuilding. Cílem je utužení kolektivu, vypilování 
pracovních schopností a hlavně plusové body do osobní-
ho hodnocení ředitele, který se rozhodl nastartovat kariéru 
tím, že pokročí na ředitelství pobočky v krajském městě. 
K povýšení potřebuje pozitivní hodnocení ve všech oblas-
tech. Většina zaměstnanců vůbec netuší, co je čeká. Před-
stavují si školní výlet placený firmou, jenomže… 
Přístupné od 15 let. Vstupné 125 Kč

1. 5. (út) až 4. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
VIKINGOVÉ
Záznam výukového pořadu pro školy (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

8. 5. (út) až 11. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

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

22. 5. (út) až 25. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ZMÝLENÁ PLATÍ – II. ČÁST
Záznam divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

29. 5. (út) až 1. 6. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu května (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
TANEČNÍ SOUTĚŽ ZUŠ
Záznam vystoupení ZUŠ v Chodově (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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SportInfocentrum Chodov
Hrnky s motivem Chodova
Hrnky s motivem kostela sv. Vavřince opět v prodeji v cho-
dovském infocentru. Cena 85 Kč.

1. 5. (út) 10 h, přihlášení do 9.30 h
Okolo výsypky
Krajský přebor, silniční měřený trénink, registrace penzion U 
Sotonů Stará Chodovská
TJ Plamen Chodov

2. 5. (st) sraz v 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Vojtanov – Skalná, délka trasy 10 km

5. 5. (so) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Pochod – Plesná

5. 5. (so) 10.15 h
27. ročník Chodovské tretry
sportovní areál ŠAK Chodov

9. 5. (st) sraz v 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Cheb – Bismarckova rozhledna, délka trasy 13-15 km

16. 5. sraz v 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Klášterec – Úhošť – Stolová hora, délka trasy 15 km

23. 5. sraz v 7.45 vlakové nádraží Chodov 
Vycházka turistů
Bečov – Grünská kyselka, délka trasy 12 km 

26. 5. a 27. 5. (so a ne) 9 h
Český pohár žen v plážovém volejbale
písečné kurty
BVC Chodov

27. 5. (ne) 8.30-15 h
Soutěž o pohár starosty města Chodov
Karate klub Chodov
městská sportovní hala

30. 5. (st) sraz v 9.45 autobusové nádraží 
Vycházka turistů
Nová Role – Smolné Pece, délka trasy 10 km

Ostatní akce

ZUŠ Chodov
8. 5. (út) 16 h
Pietní akt, kladení věnců

10. 5. (čt) 16.30 h
Třídní přehrávka p. uč. M. Šenitky
(dechové a kytarové oddělení)
koncertní sál ZUŠ

21. 5. (po) 16.30 h 
Vystoupení žáků PHV
Koncertní sál ZUŠ

22. 5. (út) 17 h
Koncert absolventů ZUŠ
koncertní sál ZUŠ

24. 5. (čt) 
Dopolední výchovné koncerty 
pro MŠ, ZŠ Nejdecká a stacionář
koncertní sál ZUŠ
Odpolední prezentace uměleckých oborů 
ZUŠ Chodov ...aneb dveře k nám jsou ote-
vřené
Závěrem vystoupí Červení panteři a skupina Alison
zahrada ZUŠ

25. 5. (pá) 16.30 h
Noc kostelů
Vystoupení pěveckého sboru. 
kostel sv. Vavřince

Městská galerie v DDM Bludiště
15. 5. (čt) 16 h
I učitelé tvoří
Vernisáž výstavy prací učitelů ZŠ J. A. Komenského. 
Výstava trvá do 31. 5. 
Výstavní dny v úterý a ve čtvrtek od 9 – 12 a 14 – 17 h.

DDM Bludiště Chodov
17. 5. (čt) 
O pohár starosty města
DDM Bludiště Chodov pořádá za podpory města Chodov 
23. ročník soutěže dětí chodovských základních škol O po-
hár starosty města. 
Každou školu budou reprezentovat 3 soutěžící z každého 
ročníku (celkem 81 soutěžících), kteří se utkají ve vědomost-
ních, sportovních a dovednostních soutěžích.
Hodnocení bude provádět tříčlenná porota ve složení: mís-
tostarosta Mgr. Luděk Soukup, vedoucí OŠKV Hana Zapfo-
vá a velitel městské policie Ladislav Staněk.
společenský sál KASS Chodov

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

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

9. 5. (st) 15 h 
Vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže 
Čarodějnice a její zaklínání
Odměna pro nejlepší vybrané tvůrce.

15. 5. (út) 10 h 
Lumpík
Program pro děti od 1. do 18. měsíců. Nejsme andílci, jsme 
Lumpíci!!!

17. 5. 17 h (čt) 
Máj
Nejslavnější dílo Karla Hynka Máchy představí divadelní stu-
dio D3 za hudebního doprovodu folkové skupiny Netřísk z 
Chodova. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

23. 5. (st) 18 h 
Spisovatelé do knihoven – Karol Sidon 

Pondělí 16 h
Herní klub
7. 5. Město, jméno, zvíře, věc, 14. 5. Jarní kvíz, 21. 5. Pexeso,
28. 5. Přines si svou knihu

Středa 15-17 h
Výtvarná dílnička
2. 5. Přáníčko pro maminku, 9. 5. Košíčky, 16. 5. Jarní louka, 
23. 5. Jehelníčky, 30. 5. Indiánská čelenka

Čtvrtek 17 h
Pohádkohraní
3. 5. Popletený tučňák, 10. 5. Maminčiny pohádky, 17. 5. 
Zvířátka na statku, 24. 5. Kdo zachrání Pižďucha, 31. 5. Ob-
rázkové čtení

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 hlá-
sit 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.

   Michal Viewegh  - Muž a žena 

Nejznámější český spisovatel se 
ve dvou novelách vrací k tomu, 
co na něm jeho čtenáři oceňují 
nejvíce.
Ke svému humorně ironickému 
pohledu na vztahy mezi muži a 
ženami.

Jo Nesbo - Macbeth
Když se nepodařený zátah na dealery zvrhne v krveprolití, 
přichází inspektor Macbeth se svým týmem rychlého nasa-
zení, aby zachránil situaci…

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

16. 5. 17 h
Vernisáž výstavy Děti dětem
Výtvarné práce ZUŠ Chodov.

25. 5. (pá) 15-22.30 h
Noc kostelů
kostel sv.Vavřince

1. 6. 18 h
Stezka odvahy
Tradiční Stezku odvahy, která se koná k Mezinárodnímu dni 
dětí, pořádá Junák, středisko Jestřáb Chodov. Přijďte si s 
dětmi zasoutěžit a možná se i trochu bát.
alej na Bílé vodě

5. 5. (so) 9 h 
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál

8. 5. (út) 16 h
Pietní akt    
městský park Chodov

15. 5. (út) 19 h 
Úsměvy Zdeňka Trošky (zábavný pořad)
společenský sál

17. 5. (čt) 9 h 
O pohár starosty města Chodova
společenský sál

KASS Chodov
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Atletika

Pozvánka na Chodovskou tretru
ŠAK Chodov zve všechny příznivce atletiky 

na 27. ročník Chodovské tretry, která proběhne 
5. května od 10.15 hodin. Závody začínají od 10 
hodin a jsou připraveny pro všechny věkové kate-
gorie. Přihlášky neregistrovaných atletů na e-mail: 
mzitka@centrum.cz (do středy 2. 5. do 19 h). 

Startovné děti z Chodova a Vintířova zdarma, cizí 
žactvo 50 Kč/disciplína, ostatní 80 Kč za disciplínu.

Přihlášky na místě 150 Kč za disciplínu, a to nej-
později 60 minut před jejím začátkem!

Závodí se v tradičních disciplínách (60 m, 100, 
300, 800, 5000, 200 m př., koule, disk, výška, 100 
m trať open se běží jako Memoriál Petra Berna-
ta. 5000 m veteránek pak jako Memoriál Marcely 
Mikešové. V 16.00 proběhne vložený závod na 
100 m minižactva (2012 a mladších).

Bližší informace na www.sakchodov.cz.
Propozice a přihlášky registrovaných na http://

online.atletika.cz/kalendar/kalendar/2018-05-05
Miloš Volek

Chodovský běžecký pohár
Pro letošní rok se členové ŠAK Chodov a Pla-

men Chodov domluvili na společném projektu, 
uspořádat pohár běžeckých závodů konaných v 
Chodově. Jedná se o první ročník běžeckého po-
háru mládeže a dospělých. Tento pohár pořádají 

Volejbalistky BVC Chodov stále nemají dost, a tak i v letošní sezoně dokázaly přepsat klubovou historii. Zvítězili jsme 
v 1.lize juniorek a chystáme se na baráž o extraligu!!  
Horní řada zleva:  7 Červeňáková Simona, 12 Prokopová Denisa, hlavní trenér Štěpán Javůrek, 14 Dršková Natálie, 
10 Kudrlová Kateřina, 19 Roučková Lucie, 18 Egermajerová Aneta, asistent trenéra Jakub Hronský
Dolní řada zleva: 21 Kárníková Michaela, 4 Rozsypalová Patricie, 13 Vokáčová Veronika, 5 Boroličová Anežka

Rozpis blokového čištění – květen 2018:   
 
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)

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

oba kluby za podpory města Chodova. Jedná se 
o celoroční běžecký pohár, který se skládá ze série 
pěti závodů konaných na území města Chodova. 
Závodníci budou soutěžit ve vypsaných kategori-
ích mladšího žactva (2005/2006), staršího žactva 
(2003/2004) a dospělých. Do celkového hodno-
cení poháru se započítávají body za umístění běž-
ců v jednotlivých závodech. Bodují všichni závod-
níci bez ohledu na příslušnost k městu Chodov. 
Vyhodnocení celkového pořadí poháru proběhne 
v říjnu v rámci posledního závodu Běh Smolnic-
kým kopcem. Poháry budou uděleny nejlepším 
třem běžcům v každé kategorii. Zveme tím všech-
ny sportovní nadšence k účasti a podpoře pilotní 
akce běžeckého poháru.

Závody zařazené do Chodovského běžeckého 
poháru 2018:

5. 5.    Chodovská tretra
15.-16. 6. Maxištafeta
25. 8.    Chodovská vlečka
16. 9.    Běh po stopách bikemaratonu
14. 10.    Běh Smolnickým kopcem  (mh)
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Zleva Tomáš Wildhaber, vítěz Jan Kurčík a Václav Vojíř. 

Nohejbal

Kuželky Šachy

Úspěšná kvalifikace
V sobotu 24.3.2018 v Chebu skončila série kva-

lifikačních turnajů KP mládeže. Chodovští šachis-
té ve třech kategoriích vybojovali celkem 7 účas-
tí ve finálových kláních a stali se nejúspěšnějším 
oddílem. Vašek Vojíř navíc kvalifikaci suverénně 
vyhrál. V kategorii U16 nás bude v šestičlenném 
finále reprezentovat Jiří Ulč. V kategorii U14 do-
konce čtveřice Vašek Vojíř, Jan Kurčík, Tomáš Ora-
va a Tomáš Wildhaber. V Chebu jsme získali navíc 
všechny medaile. V kategorii U12 postupuje duo 
Jakub Červenka a Michal Pech. 

Nejmladší děti do 10 let již svoji pouť v KP za-
končily. Výborně si vedl Aleš Zrůst, který svoji 
premiéru okořenil pěkným šestým místem.

Finále KP proběhne 12.-13.5.2018 v DDM Blu-
diště, neboť pořádáním byl pověřen náš oddíl. 
Přijďte se podívat.

Michal Pech ozdobou šachového 
festivalu

V sobotu 7.4.2018 proběhl v chodovském kul-
turním středisku III. ročník Chodovského šacho-
vého festivalu, jehož hlavní součástí byl již po 
dvanácté KP v rapid šachu VELTATEA CUP. Or-
ganizátoři pro děti a jejich doprovod přichystali 
doprovodný turnaj dorostu a také deskové hry 
pro děti chodovských základních škol.

V nejmladší kategorii U10 vybojoval titul a po-
stup na MČR Michal Pech, když jako jediný zís-
kal plný počet bodů. Překvapením bylo rovněž 
9. místo pětiletého Lukáška Zrůsta. V kategoriích 
U12 jsme na medaili nedosáhli jen těsně, ale v 
U14 bral po pěkném výkonu stříbro Jirka Ulč. Do-
provodný turnaj dorostenců U18 suverénně opa-
noval velký talent, třináctiletý Jakub Kůsa. 

V soutěži družstev (olympijské bodování ša-
chových turnajů) vyhráli KŠ Tietz těsně před do-
mácími a ŠK Karlovy Vary. Stejně jako loni, úžasné 
maminky chodovských hráčů napekly dobroty a 

Fotbal

Florbal

Když starší učí mladšího
V posledních týdnech v tělocvičně 2. ZŠ v Cho-

dově probíhají tréninkové jednotky florbalového 
týmu TJ Plamen Chodov, dívky, dorostenky ve 
spolupráci s hráči TJ Plamen Chodov, muži.

Podle slov trenéra dorostenek Ríši Partha: 
„Společné tréninky jsou velmi efektivním ná-
strojem pro předávání zkušeností. Díky dobrým 
vztahům, přístupu a otevřenosti všech zúčastně-
ných je naplněn jeden z faktorů motivace. Starší 
učí mladšího. Obecně je motivace spojována 
například s výkonem (vítězství vs. prohra ). 

Pevně věřím, že společné tréninky budou 
naše svěřenkyně natolik motivovat, že v bu-
doucnu dojde k celkovému zlepšení našich vý-
sledků.“  Pavel Dawidko

Florbal TJ Batesta Chodov
Florbaloví elévové z Chodova úspěšně zakon-

čili soutěžní sezónu 2017/2018. V utkáních kraj-
ské ligy elévů odehráli celkově 9 turnajů, kdy se 
neustále zlepšovali, a poslední tři turnaje zcela 
ovládli a vyhráli je. Chtěl bych ocenit nasazení a 
bojovnost hráčů při reprezentaci našeho města. 
Soupeři nám byli hráči z Ostrova, Karlových Varů, 
Sokolova, florbalové školy v Plzni a Sparty Pra-
ha. Ve zbytku školního roku se ještě chystáme na 
prestižní turnaje. Děkujeme za podporu vedení 
města. Martin Voleman 

 
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

přičinily se o skvělou atmosféru festivalu. 
Poděkování patří městu Chodov, Karlovarské-

mu kraji a společnosti VELTAPLUS EU za podpo-
ru. Článek, fotky a reportáž z akce najdete na 
www.sachychodov.cz. 

. Marcel Vlasák, předseda oddílu

Memoriál Wernera Kriegera
Dne 7. 4. 2018 proběhlo závěrečné vyhodno-

cení 13. ročníku, „Memoriálu Wernera Kriegera“ 
v hotelu Nautilus.

Vyhodnocení začalo průvodem ze Starého ná-
městí v maskách ,,ovoce a zelenina.“ 

V úvodu bylo poděkováno sponzorům a měs-
tu Chodov  za podporu. Dále jsem poděkovala 
všem hráčům z týmu Byrokratů, Esíček, Viktorek, 
Včelařů, Pavouků a Mehaniků za skvělou zábavu, 
výkony a hladký průběh 13. ročníku.

Poté proběhlo samotné vyhlášení jednotlivců: 
nejlepším hráčem byl vyhlášen Leoš Vítek, nej-
větším světlem pro kuželnu Eva Virtelová, sko-
kanem roku Zdeňka Štolová, skokanem roku a 
přínosem pro Pavouky, kteří se začali usmívat,  
Maruška Kostílková. 

Cena útěchy Petr Šandera (za své výkony ale 
nakonec v duchu našeho turnaje hlavní cenu zís-
kala Marcela Kubicová). Sponzorem roku a op-
timistkou Marcela Kubicová. Nejmladší fanoušek 
Honzík Machačka. 

Cena ředitelky turnaje – překvapení sezóny – 
Luděk Soukup.

Jirka Horn a Vlaďka Müllerová za zpětnou vaz-
bu po všech odehraných duelech.

Po vyhlášení jednotlivců se přešlo k vyhlášení 
družstev:

1. místo MEHANICI
2. místo PAVOUCI
3. místo VČELAŘI
4. místo VIKTORKY
5. místo ESÍČKA
6. místo BYROKRATI
Pak následoval odchod družstev dle jednotli-

vých čísel do kuželny, kde probíhaly již tradičně 
- netradiční disciplíny. Dája Marková

Pozvánka na turnaj trojic
Zveme všechny příznivce nohejbalu na 1. ročník 

turnaje trojic o pohár města Chodova, který se koná 
23. 6. v nohejbalovém areálu, Vančurova ulice, Cho-
dov.

Parkování bude možné na přilehlém parkovišti 
v ulici U Porcelánky. Prezentace 8.30 - 9.00 h.

Startovné: 150 Kč za trojici
Přihlášení týmů do 17. 6.:
e-mail: cermak.m.chodov@gmail.com
Telefon: 602 765 046
Facebook: Nohejbalový klub Chodov, z. s.
Herní systém se zvolí dle počtu přihlášených trojic. 
V sestavě může hrát pouze jeden registrovaný 

hráč nohejbalu. Jeho hra bude omezena pořadate-
lem. Občerstvení bude zajištěno v areálu. (mč)

Přinášíme výsledky utkání našich mužů a zá-
roveň si dovolujeme pozvat všechny fanoušky 
fotbalu, aby přišli podpořit chodovské hráče.
Dosavadní výsledky:
Muži A: Ostrov - Chodov 8:0, Chodov - FC Cheb 
2:0, Loko K. Vary - Chodov 3:4, Chodov - St. Role 
2:4
Muži B: Chodov B - Kynšperk 1:2, Oloví - Chodov 
B 1:5, Chodov B - Svatava 12:0
Pozvánka na domácí utkání v květnu 2018:
Muži A:
12.05. 17 h Chodov - Nové Sedlo
26.05. 17 h Chodov - Hvězda Cheb  
Muži B:
08.05. 15 h Chodov B - Bukovany
13.05. 15 h Chodov B - Krásno 
27.05. 15 h Chodov B - Oloví 
Dorost:
06.05. 10.30 h Chodov - Stará Role
20.05. 10.30 h Chodov - Citice/Bukovany
Starší žáci:
13.05. 10.30 h Chodov - Stará Voda
Mladší žáci:
04.05. 17 h Chodov - D. Rychnov/Svatava
08.05. 12.30 h Chodov - Citice/Březová
18.05. 17 h Chodov - Kr.Poříčí
Starší přípravka:
11.05. 17 h Chodov - Hv.Cheb
25.05. 17 h Chodov - Slavia K. Vary
Mladší přípravka:
01.05. 10.30 h Chodov - Nové Sedlo
18.05. 17 h Chodov – Lomnice

Info: https://spartak-chodov.webnode.cz/ (pk)
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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

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

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

bylinky, sadbové brambory, semena, postřiky, hnojiva

ovocné a okrasné dřeviny, zeminy pro výsadbu

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

D á r k o v é  p o u k á z k y  s t á l e  v  p r o d e j i

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

Nabízíme: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu

Pro sezonu 2018 osadíme vaše truhlíky letními květinami

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

Uzávěrka červnového čísla: 
16. května 2018

Prodám garáž u Penny 

v Chodově. Tel.: 602 459 734
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Chcete senátora,
nebo něčí loutku?
Budu rád Vaším senátorem!m!

ČAS NEÚPROSNĚ BĚŽÍ A PROTO ŽIJME NYNÍ 

SLIB: “BUDE LÍP“ JE HEZKÝ,
ALE ABYCHOM PAK JEŠTĚ BYLI MY

Proto pojďme spolu pro okamžité řešení 

JE NUTNÉ SI UVĚDOMIT:   

“MŮŽEME MÍT VŠE, 
CO SI SPOLU DOKÁŽEME ZAŘÍDIT“

Proto se Vás s úctou ptám:
CHCETE SENÁTORA, NEBO NĚČÍ LOUTKU?

Pokud senátora, budu rád VAŠÍM SENÁTOREM 

Proč právě já? NESKÁČU, JAK JINÝ PÍSKÁ!
 Jsem soběstačný člověk a to ze dvou podstatných hledisek: 

 FINANČNÍHO 
Za posledních pár desetiletí jsem vybudoval prosperující společnost, která 

mi říká pane, proto nejsou má rozhodnutí ovlivnitelná penězi jiných.

POLITICKÉHO 
Jsem celostátní předseda politického hnutí a garant jeho programu. Nemusím 

se tedy podřizovat zájmům politické strany, protože jsou identické s mými 
a naopak disponuji stranickou podporou v našem regionu. 
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Více informací najdete na www.josefzickler.cz nebo www.pepasenatorem.cz a na Facebooku 
Kancelář: Boženy Němcové 703, Sokolov, (každý čtvrtek od 17.00 - 19.00 hod.)   E: josef.zickler@radnaroda.cz

kandidát na senátora

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

SLUŽBY PRO SVJ
ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ

WWW.LBSLUZBY.CZ
tel. : 731554401
lb@lbsluzby.cz

ÚDRŽBA A DEKORACE
HROBŮ

úklid, údržba, opravy
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

ŘEZNICTVÍ M+M

• sobotní nákupy - slevy až 20Kč/kg
uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo• 

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

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

 www.oknadverehejna.cz
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