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Tento rok se ponese v duchu
oslav a velkých investic

Vážení čtenáři, v tomto vydání jsme opět
udělali výjimku a místo
glosy starosty či jeho
zástupce přinášíme na
úvod nového roku krátký bilanční rozhovor se
starostou Chodova Patrikem Pizingerem.
Jaký byl podle Vás
rok 2018 pro Chodov a jeho obyvatele?
Rok 2018 byl pro Chodováky a jejich město
jistě rokem úspěšným. Ze života ve městě bych
připomněl řadu úspěšně dokončených investic,
podařilo se na dalších 10 let zajistit kvalitní dopravu mezi Chodovem a Karlovými Vary, dařilo
se našim sportovcům, naši dobrovolní hasiči
dostali nový a jedinečný vůz. Všeobecně mám
dobrý pocit z toho, jak se v Chodově daří
zkvalitnit život. To je zásluha všech, kteří mají
chuť něco pro naše město udělat.
Máte před sebou nejen další nový rok,
ale také další volební období. S čím do něj
jdete?
Rok 2019 a následující tři roky budou ve znamení dalšího rozvoje. Vedle již známých investic do ZUŠ a knihovny se chci spolu s kolegy
zaměřit na rozvoj města. Jedním z hlavních
úkolů je zkvalitnění dopravního spojení směrem na Sokolov, příprava obyvatel na ukončení
skládkování komunálního odpadu, rozvoj zelených ploch a revitalizace sídlišť. V roce 2019 si
také společně s dobrovolnými hasiči připomeneme zase důležitá městská výročí, 1. písemné
zmínky o městě a založení sboru dobrovolných
hasičů. Celý rok se tak ponese v duchu oslav.
V tuto chvíli by už měl být schválený rozpočet. Jaké jsou jeho priority?
Pro příští rok je to vedle běžné údržby našeho majetku příprava na velké investice – ZUŠ
Chodov a knihovna, parkoviště ve Smetanově
ulici a ulici ČSO.
Která investice je pro město ta opravdu
nejdůležitější?
Po pravdě každá investice ve městě má svůj
přínos a význam. V roce 2019 tou nejnákladnější bude parkoviště v sídlišti ČSO za bezmála 7 milionů korun. A tou nejkomplexnější

je samozřejmě zahájení rekonstrukce objektu
v ulici Dukelských hrdinů pro účely ZUŠ Chodov. Po dokončení všech projektových prací
do léta 2019 bychom měli být schopni již na
podzim zahájit první práce.
Na co si kvůli finanční náročnosti budou
muset obyvatelé ještě počkat?
Prozatím není pozastavena žádná investice.
Plánujeme vše s několikaletým výhledem, a to
i s ohledem na finance města. Proto není v tuto
chvíli žádná investice, která by byla odložena.
Bude si Chodov muset brát nějaký úvěr?
Prozatím ne. Snažíme se právě rozložit investice a práce tak, aby bylo možné je zvládnout technicky, a samozřejmě tak, aby město
nemuselo spoléhat na cizí zdroje. Je potřeba
ale po pravdě říci, že máme před sebou právě
dvě zásadní rekonstrukce, které v součtu dělají bezmála 90 milionů. V tuto chvíli plánujeme
jejich provedení postupně z našich prostředků
a pevně věřím, že se na tom nebude muset
nic měnit.
Dlouhodobou bolestí panelových měst
je nedostatek parkovacích míst. Chystáte
v tomto ohledu nějaký posun k lepšímu?
Velmi těžko. Za poslední rok narostl počet
vozidel, která ve městě parkují o 1000. Celkově tak v Chodově parkuje přes 3000 vozidel.
To je číslo, které upřímně opravdu nevyřešíme.
Úplně jednoduše, tolik místa pro auta v Chodově prostě není. Dokud bude v každé rodině
2 a více vozidel, je to problém neřešitelný. Budeme pokračovat v rekonstrukcích stávajících
parkovacích ploch s tím, že se budeme snažit
o maximální využití jejich kapacit. Tady nám ale
musí pomoci řidiči. Další nárůst počtu vozidel
do města již nelze vstřebat.

Pokračování na straně 4

Piktogram ve zpravodaji

Tento piktogram upozorňuje na
to, že k dané akci pořídilo chodovské TV studio videozáznam, popřípadě videoreportáž, které jsou ke zhlédnutí
na www.kasschodov.cz v záložce Archiv TV
Chodov.
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V Srdcovce se už točí!

Nová restaurace SRDCOVKA v Kulturním a společenském středisku zahájila v polovině prosince ostrý provoz.
Návštěvníci se tak mohou těšit na točené pivo přímo z tanku, českou kuchyni a moderní stylové prostředí. Prostory si
už prohlédli také představitelé města, pípu slavnostně pokřtil starosta Patrik Pizinger (vlevo) a provozovatel restaurace
Tomáš Cvinger. 
| Foto: Martin Polák

Pokračování ze strany 3
Hodně se také mluví o bezpečnosti, hernách a drogové problematice. Jak se město
k těmto tématům postaví v následujících letech?
Bezpečnost není plně v rukou města. Na druhou stranu spolupracujeme se všemi bezpečnostními složkami a podporujeme je v jejich práci. Ano, největším problémem jsou v Chodově
drogy. Proto se pravidelně potkáváme s Policií
ČR a společně koordinujeme prostředky tak, abychom maximálně podpořili boj s dealery a konzumenty drog.
Ve městě skončilo svou praxi několik lékařů, bude za ně náhrada?
Je to velké úsilí nás všech. Podařilo se najít náhradu do ordinace ORL, podařilo se najít novou
lékařku, která od ledna 2019 převezme ordinaci
MUDr. Musila. Prozatím se nám nedaří najít náhradu za uzavřené zubní ordinace.
Zmizí letos dehtové kaly z blízkosti města?
Ano. Během roku 2019 bude zlikvidována skládka dehtových kalů u Staré Chodovské,
a Chodov tak bude konečně zbaven nepříjemného zápachu.
Každý rok se ptám na stav ohledně sporu

se společností Marservis. Jaká je v současné
době situace?
Velmi složitá. V situaci, kdy český právní systém si neumí anebo nechce poradit s tak, podle mého názoru, jasným případem, je to těžké.
Svádíme poměrně složitou právní bitvu o zcela
jednoznačně náš majetek. Je pro mě nepochopitelné, že česká justice akceptuje stav, kdy provozovatel užívá a provozuje náš majetek, odmítá
nám jej vrátit a za to, že na něm vydělává, nám
nic neplatí. To nazvu krádeží za bílého dne, za
kterou se budou všichni, kteří za tento stav odpovídají, zodpovídat.
Kolik kilometrů jste v minulém roce naběhal a jaký běžecký cíl máte na tento rok?
Běhání se stalo mou pozitivní „drogou“. V roce
2018 jsem stihl naběhat přes 2000 kilometrů a
náramně si je užil. I v novém roce mám za cíl se
sportu aktivně věnovat a v dubnu mě spolu s kamarády ze ŠAK Maraton teamu čeká maratonský
běh v Lipsku.
Máte nějaký vzkaz či přání pro obyvatele
města?
Rád bych všem našim obyvatelům popřál do
roku 2019 hodně dobré nálady, optimismu a zejména zdraví jim a jejich rodinám.
(mák)
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Otázka měsíce

Odpovídá člen rady města Jiří Tureček
Plánuje
město
v dohledné době
výstavbu
nových
hřišť pro děti či
zpřístupnění veřejnosti těch stávajících v mateřských
školách?
Jsem stále častěji
dotazován na dětská
hřiště, kterých je, jak občané města zodpověděli v nedávné anketě, ve městě nedostatek. Pořizovací cena není zanedbatelná
a bohužel ve městě bojujeme s lidmi, kteří
tyto herní prvky ničí. Proto je většina těchto odpočinkových zón postavena jak se
říká, „za plotem“. To ale přináší problémy
s otevírací dobou, která nevyhovuje všem.
Navíc vznikají náklady na platy správců
nebo osob, které mají areály na starosti.
K řešení připravujeme několik možností,
jak vytvořit pro rodiče a jejich ratolesti více
podobných míst.
Diskutována je i možnost zpřístupnění
areálů MŠ o prázdninách, tak jak již v loňském roce fungovala zahrada u ZŠ v Husově ulici. Jako značné riziko pro realizaci
této varianty však spatřuji vandalismus, se
kterým se setkáváme i na jiných místech ve
městě, čímž by efektivita v poslední době
vynaložených prostředků do údržby a vybavení školních zahrad mateřských škol
přišla vniveč.
Přesto bych byl rád, kdyby se ve městě
podařilo vytvořit ještě alespoň dvě místa
podobná právě budovanému lesoparku,
kde by byly osazeny herní prvky vhodné
zejména pro předškolní děti.
(mák)

Rubikon je v Chodově už
třetím rokem

Už 2,5 roku působí v Chodově nezisková organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá vrátit se zpět do společnosti lidem s trestní minulostí.
Za svou práci v Karlovarském kraji teď organizace získala 1. místo v soutěži o Nejlepší preventivní
projekt na místní úrovni 2018. Soutěž každoročně
vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR spolu s Republikovým výborem pro prevenci kriminality.
Na RUBIKON Centrum v Chodově se už obrátilo 160 lidí po výkonu trestu, kteří potřebovali
nalézt zaměstnání nebo řešit dluhy. Často to jsou
lidé ohrožení sociálním vyloučením, takže účinná
pomoc jim zvyšuje šance na uplatnění nejen na
pracovním trhu, ale i v běžném životě.
Dvě desítky lidí také v Chodově nastoupily na takzvané tréninkové místo, protože volný
trh práce pro ně nenabízel žádnou vhodnou
pozici. Dočasné tréninkové místo je pro těžko
zaměstnatelné lidi příležitost naučit se něco nového a získat potřebné zkušenosti. V Chodově
lidé na tréninkových místech především likvidují
černé skládky, stěhují, sekají trávu nebo pomáhají
s úklidem sněhu. Pracovní četa (na snímku dole)
už tak v našem městě pomohla zkultivovat místa
jako Bílá voda, rybník Bahňák, Stará Chodovská
nebo Smolnický kopec.
„Pro některé klienty je to vůbec první pracovní zkušenost v životě. Začátky jsou pak pro ně
těžké, zvyknout si na fyzicky namáhavou práci,
naučit se odpočívat, zajistit si svačinu do práce
apod. Drtivá většina klientů se nakonec na tréninkovém místě osvědčí a svoje nově nabyté
pracovní návyky pak může využívat v dalším zaměstnání,“ dodává Milan Roháč, vedoucí pobočky RUBIKON Centra Chodov. 
(rub)

Tradiční úřední desku
nahradilo dotykové zařízení

Klasická úřední deska chodovského městského
úřadu umístěná na boku bývalého obchodního
domu Merkur už nebude k dispozici. Od 1. ledna
2019 ji nahradila deska elektronická.
Lidé ji najdou jen o několik desítek metrů dál,
a to přímo u hlavního vstupu do radnice. Nové
zařízení má dotykový monitor a umožňuje pohodlné a přehledné vyhledávání potřebných dokumentů, oznámení a informací. 
(mák)

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

Tentokrát zamyšlení nad tématem soužití
na jedné adrese.
V dnešní době je zcela normální bydlet
s partnerem, partnerkou, rodiči v jedné domácnosti a trvalé bydliště mít na jiné adrese.
Např. matka - vlastník bytu, u které bydlí její
dospělý syn. On má adresu trvalého pobytu
u bývalé partnerky. Mladého muže hledají
exekutoři. Jejich úkolem je vypátrat, na jaké
adrese se zdržuje. V tomto případě jsou
v ohrožení všechny domácnosti, na kterých se
dlužník dlouhodobě zdržuje a svědectví sousedů to potvrdí. Dříve se dala situace vyřešit
trvalým bydlištěm na městě, toto již nelze.
Řešte své finance dříve, než bude pozdě.



Mgr. Eva Virtelová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Plavání seniorů

Odbor sociálních věcí oznamuje seniorům
města, že se i v roce 2019 bude jezdit plavat
do bazénového centra u multifunkční KV Arény
v Karlových Varech. Na rok 2019 jsou stanoveny
tyto termíny 10. ledna, 14. února, 14. března, 11.
dubna, 9. května, 13. června, 12. září, 10. října,
14. listopadu, 12. prosince.
Doba plavání je domluvena od 10 do 12 hod.
Doprava je zajištěna autobusem, který bude přistaven na autobusovém nádraží v Chodově. Pravidelný odjezd je v 9.30 hodin z Chodova, zpět
ve 12.15 hodin od bazénu.
Odbor sociálních věcí si dovoluje požádat
účastníky, aby si připravili přesně částku 75,- Kč
na vstupné, která je vybírána přímo v autobuse
pro urychlení odbavení při vstupu do bazénu.
Doprava je zdarma. Těšíme se na Vaši účast.
 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Nejlepší sportovci roku 2018

Město Chodov oceňuje nejlepší sportovce již
25 let. S koncem roku 2018 se uzavřela i další
sportovní sezóna. Také sledujete úspěchy chodovských sportovců?
Pomozte nám s výběrem těch, kteří si ocenění

Sportovec roku 2018 zaslouží. Své návrhy nám,
prosím, předejte do 18. ledna 2019 - v návrhu
uveďte jméno a příjmení sportovce ( jednotlivci
- mládež nebo dospělí, kolektivy - mládež nebo
dospělí, trenéři, osobnost sportu), adresu jeho
bydliště a krátkou charakteristiku s uvedením
sportovních výsledků v roce 2018.
U kolektivů uveďte jména všech členů. Návrhy
adresujte odboru školství, kultury a vnitřních věcí
Městského úřadu Chodov nebo zašlete e-mailem na adresu: pivkova@mestochodov.cz.
Hana Zapfová, vedoucí OŠKV

Více nádob na textil

V nejbližších dnech budou posílena stanoviště odpadových nádob na textil u Penny Marketu, naproti Luně a ve sběrném dvoře. Zde
budou nově dva kontejnery.
Dále vzniknou nová stanoviště v Nerudově ulici a ulici Školní u stávajících stanovišť na
separovaný odpad. Připomínám, že do těchto
kontejnerů patří pouze suchý, čistý a pokud
možno použitelný textil. Cílem tohoto třídění
je především pomoct potřebným lidem. Není
vhodné zde odkládat již nepoužitelné hadry,
které stejně následně skončí na skládce.
Na fotografii vidíte, že takto vysypaná hromada oblečení vedle kontejneru nikomu nepomůže, bude odvezena na skládku a autor
této skládky navíc spáchal přestupek znečištění
veřejného prostranství.
Apeluji především na hromádkáře, kteří vozí
nepřetříděný textilní odpad ze sousedního Německa, že neprodejné, mokré a špinavé hadry
patří do směsného odpadu na jejich vlastní náklady. Ilona Nehybová, odbor správy majetku
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Hasiči mají novou cisternu

Chodovští dobrovolní hasiči před novou cisternou. 

Novou cisternovou automobilovou stříkačku
(CAS) Tatra TERRA oficiálně představili ve středu 12. prosince chodovští dobrovolní hasiči. Vůz
s moderním příslušenstvím a vybavením nahradil 15 let starou cisternu, kterou chodovský sbor
v říjnu prodal kolegům v Čechticích v okrese Benešov.
Využití automobilu je podle velitele hasičů Jiřího Kisse pestré. Cisterna bude vyjíždět k technickým zásahům, únikům neznámých látek či
dopravním nehodám. Právě při nich může využít
nejmodernější vyprošťovací zařízení značky Holmatro s motorovou jednotkou řady SR 20 v jednohadicovém systému. Na jeho pořízení přispěl
Karlovarský kraj částkou 407 tisíc korun.
Automobil je samozřejmě vybaven pro hašení
požárů, uveze 4 000 litrů vody a 240 litrů pěnidla. Velkou předností je automatická převodovka
Allison a kotoučové brzdy.
Chodovská CAS s unikátním typem podvozku
je podle hasičů druhé vyrobené a první vozidlo
na světě, které bude sloužit u hasičské jednotky.
Podvozek poskytne kvalitnější jízdní vlastnosti.
Širší rozvor umožnil prodloužení kabiny, jenž tak
nabídne posádce větší komfort.
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|Foto: Martin Polák

Technická vylepšení a rozmístění výbavy na vozidle řešila celá jednotka v čele s vedoucím strojní
služby Stanislavem Šimralem.
Pořízení nové CAS vyšlo chodovský rozpočet
na přibližně 8,5 milionu korun včetně zmíněné
krajské dotace.
Chodovská jednotka je zařazena v poplachovém plánu Karlovarského kraje, a může tak zasahovat na celém jeho území, je zařazena v kategorii JPO II. Její hasební obvod je však většinou
v rozsahu desetiminutového dojezdu. Úzce spolupracuje se všemi složkami integrovaného záchranného systému.
V letošním roce má na svém kontě (do 11. prosince) 223 zásahů, což je nejvíce v její historii.
Běžný roční počet výjezdů se přitom pohybuje
kolem 150.
Jednotka má v současnosti 22 členů. Minimálně s jedním družstvem o počtu 1+3 zajišťuje trvalou akceschopnost 24 hodin denně sedm dní
v týdnu. Veřejnost si mohla cisternu prohlédnout
v rámci Staroměstského adventu koncem listopadu, kdy ji na akci přivezl starosta Chodova Patrik
Pizinger. Ten si kvůli tomu rozšířil řidičské oprávnění o skupinu nákladních vozidel. 
(mák)

Kulturní
servis
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Zahrádkáři radí zahrádkářům

Zahrada v lednu spí, ne však správný zahradník!
Leden, měsíc uprostřed zimy, je charakteristický tím, že teplota vzduchu i půdy neustále klesá
a půda promrzá stále do větší hloubky. Pro rostliny je zvlášť nebezpečné, pokud po studeném
prosinci přijde teplejší leden, jehož srážky jsou
především sněhové a kolísají. Sníh a námraza
jsou nebezpečné pro stále zelené rostliny jak jehličnaté, tak i listnaté, proto z nich sníh i námrazu
odstraňujeme. Další důležitou věcí, na kterou
zahradníci nesmí zapomenout, je ochrana kmenů a silnějších větví před osluněním. V lednu se
délka slunečního svitu začíná opět prodlužovat,
proto je ochrana kmenů a silnějších větví důležitá. Je třeba odstranit poškozené a suché větve,
také planě rašící výhony z podnoží. V žádném
případě neřežeme stále zelené rostliny ani ty dřeviny, které kvetou brzy zjara, například magnólie,
zlatici nebo dřín. V bezmrazých dnech můžeme
začít s průklestem okrasných dřevin a drobného
ovoce, stejně jako starších a přehoustlých jádrovin.
Během ledna nesmíme zapomenout překontrolovat uskladněné brambory, zeleninu a ovoce.
Je vhodné v bezmrazém dni skladovací místnost
krátce vyvětrat. Stejně tak kontrolujeme přezimující pelargónie, fuchsie, durmany, cibule a hlízy okrasných rostlin. Pravidelně také kontrolujeme vypuštěné nádrže, zvláště při střídání oblev
a mrazů. Nezapomínáme ani na lekníny, doplňujeme je vodou a odstraňujeme hnijící listy, pokud se nám objeví na hladině. Obejdeme v klidu
všechny záhony, stromy a keře. Zaneseme si je
do svých poznámek a doma v teple a v klidu si
uděláme přesný plán na pracovní rok - kde co
budeme vysazovat a vysévat, zda koupíme na
jaře nějaký nový keř, kde budou nejlépe vynikat
nové květiny a další a další nápady. Nezapomeneme si udělat revizi v osivech, abychom věděli,
jaká dokoupit, vyplatí se proto udělat zkoušku
klíčivosti. Překontrolujeme přípravky na ochranu
rostlin a hnojiva. Děláme si tím radost, protože
už se pomalu začínáme těšit na nový zahrádkářský rok, do kterého vám už teď přejeme vše
nejlepší a velikou úrodu.
Lednové pranostiky
• Jak vysoko v lednu sníh, tak vysoko tráva
poroste.
• Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
• Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli
viděti.
zahrádkáři Chodov

Zprávy z města

Prezidentem Euregia Egrensis
se stal starosta Patrik Pizinger

Novým společným prezidentem Euregia
Egrensis se stal starosta Chodova Patrik Pizinger. Do čela sdružení byl zvolen 11. prosince na
zasedání v Aši.
V průběhu dvouletého funkčního období se
chce Patrik Pizinger věnovat především přípravě na nové dotační období, které přijde od roku
2020. Za cíl si rovněž klade kroky vedoucí k zastavení vylidňování regionu.
Euregio Egrensis sdružuje na česko-bavorsko-saském pomezí desítky obcí a měst, spolků a institucí. Jeho členem je také Chodov, který v něm
aktivně pracuje. 
(mák)

Tříkrálová sbírka 2019

Již po čtvrté budou děti z Turistického oddílu Hroši Chodov vybírat peníze pro Farní charitu
v Karlových Varech.
Peníze budou použity na dobudování zahrady
pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou.
Tříčlenné skupinky dětí v kostýmech tří králů
ponesou zapečetěnou kasičku, dárečky a posvěcenou křídu na psaní požehnání KMB.
Skupinka má vždy dospělý doprovod a veškerá povolení.
Děkujeme Vám za jakýkoliv příspěvek.
Čtvrtek – pátek 3. – 4. ledna - Chodov
Sobota 5. ledna - Mírová, Jenišov
Neděle 6. ledna - Stará Chodovská
Bližší informace, Petr 776 074 172

Zprávy z města

Staroměstský advent opět
okořenili čerti
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Mimořádnou podívanou pro návštěvníky Staroměstského adventu připravili waldsassenští čerti. |Foto: Martin Polák

Teplý svařák v limitované edici hrnků s motivem
chodovských zvonů, či pečené kaštany, perníčky
z partnerského města Waldsassen či slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby města. To byl jen
malý zlomek toho, co čekalo na návštěvníky tradičního Staroměstského adventu, který se konal
poslední den v listopadu ve Staroměstské ulici.
Nechyběl oblíbený příchod svaté Barbory
v doprovodu členů hornického spolku Solles,
waldsassenští čerti v doprovodu čarodějnic
a nakrojení vánoční štóly. Závěr akce pak v kostele svatého Vavřince zpříjemnil koncert Hudby
Hradní stráže a Policie ČR. Ještě předtím zaznělo
na pódiu vánoční pásmo skladeb v podání big
bandu Červení panteři. 
(mák)

Fond podpoří obnovu hrobky
rodiny Gaschů

Při obnově hrobky významné chodovské průmyslnické rodiny Gaschů může Chodov počítat

s částkou 200 000 korun z Česko-německého
fondu budoucnosti. Dotaci schválila správní rada
fondu právě v těchto dnech.
„Jsme rádi, že jsme s žádostí uspěli a dostali se
tak mezi 138 projektů, které fond podpořil. V dohledné době tak začne demontáž hrobky a odvoz částí do restaurátorské dílny,“ uvedl městský
historik Miloš Bělohlávek s tím, že práce mají být
dokončeny v létě příštího roku. Kompletně opravená hrobka pak bude představena v rámci tradiční Svatovavřinecké pouti.
Rekonstrukce hrobky vyjde podle prvních odhadů na zhruba 600 tisíc korun. Chodov proto
ještě usiluje o finanční podporu Karlovarského
kraje, od potomků rodiny Gaschů a předběžný
příslib má také od společnosti Chodos Chodov,
která je považována za nástupce Gaschových
strojíren.
Rodina Gaschů stála v roce 1883 u zrodu strojírenské tradice města. „Do vysídlení v roce 1946
dávala práci stovkám obyvatel Chodova a po
čtyři generace se výrazně podílela na jeho rozvoji
a politickém a společenském životě. Jeden z členů rodiny, Josef Gerstner, byl v letech 1900-1918
starostou Chodova,“ připomněl Miloš Bělohlávek.
 (mák)
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Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu v Chodově,
Komenského 1077, 357 35 Chodov, vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
sociální pracovník/pracovnice
Předpokládaný nástup: 1. 3. 2019 nebo dle
dohody.
Místo výkonu práce: region města Chodova
Pracovní doba: na dobu neurčitou, 40 hodin/týden, zkušební doba 3 měsíce.
Platové zařazení: v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, platová třída 11.
Požadované kvalifikační předpoklady:
v souladu s § 109 a § 110 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do
31.1. 2019.
Více informací na www.mestochodov.cz.

(MěÚ)

Uzavření úřadu pro veřejnost

Městský úřad v Chodově informuje, že
dne 2. 1. 2019 bude provoz úřadu omezen
kvůli převádění softwarových úloh z roku
2018 na rok 2019. Z tohoto důvodu nebudou v provozu pokladny do 12. 30 hodin.
Omlouváme se občanům za možné komplikace a děkujeme za pochopení.
Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu

Město vylepší požární
ochranu škol

Chodov bude i v dalších letech pokračovat
v investicích do školských areálů. Peníze tentokrát nasměruje do jejich požární ochrany.
„Návrh na rozšíření elektronického požárního
poplachového systému vzešel z květnového cvičení záchranných složek, které se konalo ve škole
J. A. Komenského. Ta přijde na řadu jako první
a následovat ji budou ostatní školy a školky,“ řekl
starosta Patrik Pizinger.
Podle něj je zabezpečení prověřované školy
dostatečné a odpovídá všem platným předpi-

Zprávy z města
sům, nicméně město chce chránit životy a zdraví
školáků nad jejich rámec. „Není to žádný výmysl
hasičů. V některých místech by stávající systém
mohl z našeho pohledu reagovat později, proto
jsme se na návrh vedoucího odboru městského
záchranného systému rozhodli jej dovybavit tak,
abychom měli autonomní systém, který i v době
nepřítomnosti lidí v objektu bude umět požár
odhalit,“ poznamenal starosta s tím, že záměr v J.
A. Komenského město vyjde na zhruba 1, 4 milionu korun.
„Investice do elektronické požární signalizace
je s ohledem na hodnotu lidského života, uchráněného majetku a rychlou a včasnou detekci požáru minimální,“ doplnil velitel chodovských hasičů a vedoucí odboru městského záchranného
systému Jiří Kiss.
Město chce v roce 2019 připravit harmonogram, který určí, v jakém pořadí se bude signalizace ve školách instalovat. Dočkat se jí má také
Kulturní a společenské středisko, nová knihovna
či budova v ulici Dukelských hrdinů, kde bude
základní umělecká škola.
(mák)

Chodov poměří síly
s Waldsassenem

Prohloubit a upevnit spolupráci s partnerskými
městy v oblasti sportu plánuje na příští rok chodovská radnice. Pomoci jí v tom má projekt s názvem Chodov a Waldsassen sportují.
Kromě tradičních fotbalových utkání, kde hraje
také tým partnerského města Oelsnitz/Erzgebirge, se mohou zájemci těšit na premiérovou
jarní jízdu na kolech. Trasa povede z Waldsassenu do Chodova. „Počítáme zhruba se stovkou
účastníků,“ poznamenal starosta Patrik Pizinger
s tím, že do Waldsassenu dopraví Chodováky
objednaný cyklobus.
V průběhu letních měsíců se také uskuteční
turnaj v silovém trojboji či závody na chodovském pumptracku, které budou spojeny s koncertem.
Chybět nebude ani běžecký závod Chodovská
vlečka za účasti sportovců z obou partnerských
měst.
Projekt, na nějž Chodov požádá o dotace
z Euregia Egrensis, pak ukončí podzimní zájezd
chodovských turistů do Waldsassenu. 
(mák)
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Školáci poznávali psí život

11

Jak se správně chovat ke psům, co je to canisterapie, úskalí výcviku a v neposlední řadě zajímavé ukázky a osobní kontakt se zvířaty čekaly na žáky základní školy ve Školní ulici. V závěru
listopadu pro ně připravilo vedení školy povídání s chovatelem a cvičitelem psů Bohumilem
Stránským, který do tělocvičny přivedl několik leonbergerů. Ti se okamžitě stali miláčky všech
přítomných. 
|Foto: Martin Polák

•
•
•
•

Jaký odpad ve sběrném dvoře můžete odevzdat?

objemný odpad – dřevo, nábytek, koberce
biologický odpad rostlinného původu
pneumatiky, kovy, papír, sklo, plasty, nápojový karton, textil
všechny běžné druhy nebezpečných odpadů jako jsou tonery, oleje, olejové filtry,
brzdové kapaliny, baterie, akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zářivky, výbojky, barvy, lepidla a obaly znečištěné nebezpečnými látkami
Sběrný dvůr, U Porcelánky 212, Chodov 357 35
Otevírací doba: pracovní dny 7 – 19 hodin
soboty, neděle a svátky 7 – 11 hodin
Pro obyvatele Chodova a Mírové je sběrný dvůr zdarma!
V případě uložení odpadu mimo odpadové nádoby či určená místa (např. sběrný
dvůr) se občan dopouští přestupku, za který lze ve správním řízení uložit pokutu až
50 000,- Kč.

Zprávy z města
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Mateřská škola Chodov

Mateřinky na lyžích

Z lyžařského areálu v Potůčkách přišla mateřské škole nabídka na spolupráci – otevřít lyžařskou školičku pro mateřinky z Chodova.
A tak se letos poprvé 22 odvážných předškoláčků v týdnu od 14.1. do 18.1.2019 vypraví na bílé
svahy do Potůčků.
Tam se pod dohledem zkušených instruktorů
budou učit lyžovat nebo se budou zdokonalovat
ve svých již získaných lyžařských dovednostech.
Doufáme, že se tato akce bude dětem líbit, naučí
se spoustu nových dovedností a odvezou si jen
samé krásné zážitky.

Změna plateb v MŠ

Klukům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k postupu mezi nejlepších 6 škol Karlovarského kraje. 
Mgr. Miloš Volek

Naši florbalisté jsou mistrem okresu

Naši školu reprezentovalo vítězné družstvo
okrsku ve složení Adam Zmuda, Aleš Olšan,
Lukáš Štěrba, Marek Grasu, Karel Frolík, Honza
Beneš, Lukáš Franče, Zdeněk Rechtorík , Daniel
Pec a Marek Dolejš. Družstvo zvítězilo ve všech
zápasech, a postupně tak porazilo Kraslice, Horní Slavkov i obě sokolovské školy, Švabinského
i Běžeckou.
Postupují tak do krajského finále. Gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Miloš Volek

Od března 2019 se mění způsob úhrady plateb v MŠ (stravné a úplata). Prosím proto všechny rodiče, aby se zúčastnili informačních schůzek
v jednotlivých mateřinkách, kde se dozvědí důležité podrobnosti.
Termíny těchto schůzek budou vyvěšeny v jednotlivých mateřinkách v dostatečném časovém
předstihu. Děkuji za spolupráci.

Ivana Šestáková, ředitelka MŠ

ZŠ J. A. Komenského
Nabídka volných pracovních míst

Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného učitele/učitelku anglického jazyka pro žáky 6.-9.
ročníku. Dále přijmeme na plný úvazek kvalifikovanou učitelku na 1.stupeň školy se schopností
vyučovat anglický jazyk - zástup za mateřskou
dovolenou - a na úvazek 0,5 kvalifikovanou učitelku na 1.stupeň školy. Požadujeme splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon učitele 1. nebo
2.stupně školy dle Zákona č. 563/2004 Sb (zákon
o pedagogických pracovnících). Bližší informace
na telefonu 352352190 nebo přímo u ředitelky
školy.
Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Futsalisté postupují do krajského kola

Družstvo nastoupilo pod vedením kapitána a gólmana Tomáše Podolníka ve složení Jan
Schulz, Josef Frána, David Bambousek, Marek
Dolejš, Martin Grillo, Zdeněk Rechtorík, Filip Gala,
Jakub Sikora. V celém turnaji nenašli přemožitele
a se skóre 17:0 vybojovali 2. místo. O jeden jediný
gól v turnaji zvítězila ZŠ Pionýrů Sokolov.
Velký podíl na tomto výsledku má i fotbalový
trenér kluků Jiří Frána, který přijel fotbalistům naší
školy nejen fandit, ale i poradit.

ZŠ Školní ulice
Akce školy

V měsíci prosinci naše žáky čekalo mnoho různých akcí. Žáci prvního stupně pokračují v akcích
zaměřených na dopravní výchovu, účastní se
besed s příslušníky policie na aktuální téma pyrotechnika. Naši prvňáčci a druháčci se na besedách zaměřených na EVVO dozvěděli mnoho
informací o důležitosti a prospěšnosti recyklace
některých materiálů a při hře si také vyzkoušeli,
zda dobře dokáží recyklovat své odpady.
Žáci devátých ročníků stále navštěvují různé
výstavy středních škol a jezdí na dny otevřených
dveří. Dále si při testování profesní orientace otestovali své možnosti při výběru budoucího povolání a doufejme, že jim to pomůže při správné
volbě budoucí střední školy či učiliště.
Opět proběhlo i mnoho kulturních akcí. Například žáci sedmého ročníku navštívili adventní
koncert v klášteře v Teplé. Žáci osmého a devátého ročníku zhlédli v karlovarském divadle před-
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Mikuláš a čert navštívili také 1. stupeň základní školy v Husově ulici. 

stavení Podivný případ se psem. Vánoční náladu
jsme si ve škole naladili také vystoupením našich
druháčků, kteří si již v loňském roce připravili
Vánoční zpívánky (snímek dole) pro své rodiče
a kolemjdoucí. Záznam vystoupení naleznete na
www.kasschodov.cz v záložce Archiv TV Chodov.
Samozřejmě i letos jsme se zapojili do zdobení
vánočního stromku v kostele sv. Vavřince.

do roku 2019.

Hledáme učitele

|Foto: ZŠ Husova

Mgr. Arnoštka Fedorková

Vedení školy oznamuje, že pro školní rok
2018/2019 přijme učitele/ku s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku Aj převážně na II.
stupni ZŠ, dále přijme učitele/ku pro výuku převážně na druhém stupni. Další informace na tel.
352352290 nebo u ředitele školy.

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

ZŠ Husova ulice
Mikuláš a čert na I. stupni

Opět proběhlo mnoho různých exkurzí
do muzeí, porcelánky a podobně. Informace
o všech akcích školy můžete sledovat na našich
webových stránkách zs2chodov.cz v sekci sborovna, aktuality nebo měsíční plán akcí.
Přejeme všem příznivcům naší školy krásné
prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví

5. 12. 2018 se z I. stupně stala čertovská škola. Mikuláši, čerty a anděly se to po škole jenom
hemžilo. Malí, velcí, milí i strach nahánějící čertíci si
užívali svého dne.
Hned první hodinu se všichni sešli v tělocvičně,
kde proběhlo vyhodnocení nejhezčích Mikulášů,
čertíků a andělů. Z každé třídy byli vybráni vždy tři
nejpovedenější. Porota své hodnocení měla velice
těžké, protože všichni byli moc pěkní.
Po skončení vyhodnocení se děti rozešly do
svých tříd, kde probíhalo vyučování v duchu čertí
školy. Druhou hodinu do tříd zavítal Mikuláš, anděl a čert. Čert si některé zlobivé děti chtěl odnést
s sebou do pekla, ale zlobidla se čertovi nevešla
do pytle. Vykoupila se básničkou nebo písničkou
a slíbila, že se polepší. Všechny děti z prvního
stupně byly odměněny balíčky od Mikuláše.

Zprávy z města
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Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace - AJ,
M, F) - 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
V novém roce přejeme všem jen to nejlepší,
hlavně zdraví a pevné nervy.

Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ Nejdecká ulice
Notes strážníka Pavla

Na hodinu prvouky za námi do třídy přišel velitel Městské policie v Chodově pan Staněk. V ruce
držel několik sešitů, které nám rozdal a my jsme si
je podepsali. Dozvěděli jsme se, že za námi bude
pan Staněk chodit pravidelně a bude nám vyprávět o pravidlech chování ve společnosti. O tom,
jak se zachovat v různých situacích – např. když
nás osloví neznámá osoba na ulici, když najdeme
v parku použitou injekční stříkačku, jak se máme
chovat v silničním provozu jako chodci nebo jako
cyklisté. Do našich nových sešitů jsme si zapsali důležitá telefonní čísla a vyzkoušeli jsme si, jak
správně volat na tísňovou linku. Pan Staněk nás
moc pochválil a za odměnu jsme všichni dostali
reflexní pásky, jejichž nošení v podzimním a zimním období je velmi potřebné. Už se těšíme na
další hodiny se „Strážníkem Pavlem“ v novém roce
2019.  Bc. D. Svobodová, třídní učitelka III. třídy

Ohlédnutí za adventním časem

Adventní čas byl v plném proudu. Vyráběli jsme
anděly a byla jich plná škola. Ve třídách voněla
skořice a pomerančová kůra. Úžasná paní asistentka Věrka si pro nás připravila adventní povídání, které bylo tvořením, soutěžením, ale hlavně
vánočním naladěním. Za pár dní jsme vyrazili na
výlet do Chebu, navštívili místní náměstí s krásnou
vánoční výzdobou, živým betlémem a stánky, kde
jsme vybírali ty nejhezčí dárečky pro své blízké.
Zastavili jsme se i v Ježíškově dílně a tvořili z korálků originální dárečky. Dopoledne uběhlo velmi
rychle a my už pospíchali směrem k vlakovému
nádraží. Snažili se zjistit, kterým vlakem se vydáme domů. Měli jsme dokonce na výběr a na tabuli
„svítily“ tři. Nakonec jsme jeli „expresem“ a to se
nám moc líbilo, protože byl pohodlný a hlavně
rychlý.
V předvánočním čase školu navštívili již tradičně lesníci, povídali si s námi o lese a zvířátkách.
Předali jsme jim kaštany, žaludy a suché pečivo,

které jsme sbírali pro zvířata celý podzim. Lesníci
nám na oplátku přivezli stromek k vánočnímu ozdobení. Také jsme se zapojili do výroby vánočních
ozdob na výzdobu „školního stromu“ v kostele sv.
Vavřince. Vyráběli jsme barevné koule. Adventní
čas jsme zakončili za zvuku varhan a zpívání koled
ve vyzdobeném kostele. Svátečně naladěni jsme
odcházeli do svých domovů a těšili se na Štědrý
den. 
Páťáci

Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov,
příspěvková organizace, přijme pro školní 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

Gymnázium & SOŠ Chodov
pIšQworky

Turnaj v pIšQworkách je mezi našimi staršími
žáky otázkou cti. Každoročně se proto několik
týmů účastní jednotlivých turnajů, aby se mohly utkat o cenné vítězství.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy naši školu reprezentovaly v krajském kole dva nadupané
týmy – Lampičky a Týpci.
Tým Lampiček nakonec obsadil 4. místo,
Týpci našli své přemožitele až v boji o zlato,
a tak si z krajského kola přivezli 2. místo. Obou
umístění si moc vážíme a členům obou týmů
děkujeme za reprezentaci školy.

100 let/100 děl – 100 umělců/100
osudů

Nově otevřená stálá expozice Galerie umění
Karlovy Vary je výstavním holdem k 100. výročí
založení Československé republiky. Netradiční expozice tentokrát představuje neobvyklý
pohled na prolnutí uměleckých stylů a mezigeneračních výpovědí a skýtá prostor pro interpretaci jednotlivých obrazových příběhů
i nečekaně vzniklých vizuálních či obsahových
paralel.
Interaktivní prohlídka představila studentům tříd G5 a G6 rozdílnost uměleckých přístupů a několik osudových příběhů autorů. Nechyběla ani tvůrčí aktivita – poskládat puzzle,

Zprávy z města
pracovat s časovou přímkou či vyzkoušet si
koláž inspirovanou vystaveným dílem. Všechny
však překvapila novinka galerie, která umožnila
zprostředkovat poznání děl nevidomým lidem
formou hmatové interpretace.
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn událostí

Slané děti

21.listopad byl Evropským dnem pro cystickou fibrózu. Pro tento den jsme na podporu
všech nemocných cystickou fibrózou vyrobili
větrníky a pomocí fotografie takto naši podporu medializovali. Jako bonus proběhla mezi
třídami i zaměstnanci školy sbírka, kde se sešlo
neuvěřitelných 2250 Kč.
Kromě jiného jsme se také vypravili do
Norimberka, abychom nasáli pravou vánoční atmosféru, další třídy navštívily Techmánii
v Plzni a též krásné vánoční trhy. Ano, blíží se
čas Vánoc a příchod nového roku.
My bychom chtěli touto cestou popřát všem
našim žákům, jejich rodinám a čtenářům našich příspěvků klidné prožití Vánoc a do roku
2019 mnoho zdraví a štěstí.

Policie České republiky
Napadení ve večerce

Čtyřiatřicetiletý muž si od sokolovských kriminalistů převzal usnesení o zahájení trestního
stíhání jako obviněný ze spáchání přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví.
Těchto trestných činů se měl dopustit na začátku září ve večerních hodinách v Chodově
v místní večerce.
Po předchozí slovní rozepři s 66letým prodavačem, který po něm chtěl, aby z obchodu odešel, jelikož byl viditelně v podnapilém
stavu, měl začít naznačovat údery rukou směřované na muže a přibližovat se k němu. Ten
z obavy o své zdraví použil proti 34letému
muži slzotvorný prostředek, který mu nastříkal
do obličeje.
Obviněný opustil prodejnu, vzápětí se však
vrátil a rozeběhl se za prodavačem v úmyslu
jej napadnout. Následně došlo ke vzájemné
potyčce.
Prodavač si vzal na svou obranu do ruky kovový předmět, který mu obviněný vytrhl z ruky
a několikrát měl muže udeřit tímto předmětem
do hlavy. Zranění napadeného muže si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici.
Obviněnému muži v případě prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Kateřina Krejčí, policejní mluvčí

Dopravní nehoda u Počeren. 

|Foto: SDH Chodov

Chodovští hasiči v listopadu zasahovali celkem
u třiadvaceti událostí. Bilance je tragická, během
těchto zásahů bylo 23 osob zachráněno, 6 osob
bylo zraněno a předáno do lékařské péče, 3 osoby zemřely. Celkem byly likvidovány 4 požáry
(les v Tatrovicích, zahoření uhlí v zásobníku kotle
v Hrnčířské ulici, uskladněné dřevo v rodinném
domě v Karlových Varech – Doubí, odpad na
chodbě výškového domu ve Vintířově – 1 osoba
zraněna). 11x šlo o technickou pomoc, z toho 7x
nouzové otevření uzavřených prostor z důvodu
nebezpečí z prodlení (ulice Tyršova, 2x ČSM,
Smetanova, ČSO, Nejdecká, Revoluční). V rámci spolupráce s IZS jsme byli 2x vysláni na první
pomoc s automatickým externím defibrilátorem
(AED-Vintířov, Chodov ulice Budovatelů, v obou
případech lékař konstatoval smrt). Jeden zásah
se týkal zavalené osoby ve výkopu v Nové Roli.
Další případ, který byl ohlášen jako požár bytu
ve výškové budově v ulici Osadní, se nepotvrdil,
šlo o dýmovničku na hubení škůdců. Dopravních nehod bylo celkem pět, nehoda nákladního
vozu, který strhl telefonní sloupy na silnici směr
do Tatrovic bez zranění, nehoda osobního vozu
na boku mimo komunikaci ve Vintířově se taktéž
obešla bez zranění, nehoda nákladního vozu s
nákladem nebezpečné látky „v esíčku pod vysílačkou“ v Počernech bez zranění, s lehkým zraněním skončila nehoda nákladního a osobního
vozu poblíž Chodosu, další nehoda osobního
vozu se zraněním dvou osob byla při listopadové
ledovce v Loučkách.
Ve dvou případech šlo o likvidaci uniklých
PHM z vozidel v ulici Tyršova a ČSO. V jednom
případě šlo o planý poplach při prověření požárního poplachu po signálu elektrické požární signalizace (EPS) ve spisovně MěÚ Chodov.
V rámci odborné přípravy proběhly dva velmi
důležité a přínosné výcviky zaměřené na požáry v bytech v Horním Slavkově a požáry
otevřených technologických zařízení v areálu
ČEPRO v Hájku. Zástupci jednotky nechyběli na

Zprávy z města
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každoroční konferenci IZS v Karlových Varech
zaměřené na letecké nehody.

Informace SDH

I letos v rámci spolupráce a kamarádství s kolegy z řad chodovských záchranných složek
proběhl další v pořadí již 7. ročník turnaje bezpečnostních složek v sálové kopané ve sportovní
hale. Letos turnaj navštívili opět kolegové policisté
z Nýřan a Lokte. Chodovští hasiči vybojovali celkové 3. místo. Díky významné podpoře veřejnosti
a podporovatelů se chodovský sbor umístil na 2.
místě v prestižní anketě „Dobrovolní hasiči roku
2018“ v oblasti jih a západ Čech, v kategorii sborů
dobrovolných hasičů. Ocenění v podobě věcných
a finančních darů převzalo vedení sboru podpořeno osobní účastí místostarosty města Chodova
Mgr. Luďka Soukupa dne 14. listopadu 2018 na
slavnostním vyhlášení v prostorách pavilonu A1
brněnského výstaviště. Záznam z této akce vysílala i Česká televize. Jasným rozhodnutím bylo
věnování částky 10 tis. korun z této výhry na dobročinné účely, příjemce byl vybrán dle doporučení sociálního odboru MěÚ Chodov. Ještě jednou
všem děkujeme za podporu při hlasování, velmi si
tohoto úspěchu vážíme.
Sbor dobrovolných hasičů v Chodově bude
organizovat tradiční Hasičský ples. Termín byl stanoven na sobotu 2. února 2019, bude se konat
opět ve velkém sálu KaSS v Chodově od 20 hodin.
Rezervaci vstupenek si zajišťuje SDH Chodov.
Závěrem přejeme chodovským obyvatelům, podporovatelům, přátelům i sponzorům
pohodové a klidné prožití adventních dnů,
ve zdraví, bez nepříjemností, nehod i požárů.
Přejeme krásné a bohaté Vánoce, do nového
roku 2019 hodně zdraví a štěstí.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

že by si muž dal ještě jedno štamprle, ale velmi
rychle záhy pochopili, že se zde jedná o vážný
zdravotní problém, kdy bylo zjištěno, že muž
vdechl do dýchacích cest jezdce ze zipu, který
si žmoulal v ústech, až jej v deliriu ze zipu utrhl
a jeho vdechnutím se začal dusit. Strážníci zajistili
muži dýchací cesty a přivolali ZZS KV.
V blízkosti silnice buďte vždy obezřetní. Přesvědčili se o tom chodci i ostatní řidiči v ul. Tovární, kde náhle z dosud nezjištěných příčin přestala ovládat své jedoucí osobní vozidlo řidička,
která náhle vybočila do protisměru, kde ohrozila
protijedoucí vozidla, následně strhla řízení na
chodník, kde ohrozila chodce, a dále postupně
narazila do několika vozidel. Alkohol i omamné
psychotropní látky byly postupně vyloučeny, řidička nedokázala své jednání vysvětlit ani vyšetřujícím policistům.
Čekání na vstup do školních lavic s motivací ke vzdělání před 8. hod. ranní si krátila školní
partička mládeže za panelovým domem v ul.
Rooseveltova svým cigaretovým dýchánkem.
Nezletilci kolem sebe rozhazovali nejen nedospělá moudra o životě, ale i nedopalky cigaret,
což nutně vedlo ke střetu s realitou života, protože o respektu a úctě k čistotě svého okolí by se
lidé měli učit již dávno před nástupem do školy. V tomto případě je bleskurychle přezkoušela
zkušební komise složená z přivolaných strážníků,
která vědomosti přítomných zúčastněných ohodnotila známkou „nedostatečná“.

Pozor na zamrzlé vodní plochy

Městská policie Chodov
Perličky z činnosti

Bezdomovce v různém stadiu prezentovaného zevnějšku vídáme po městě často. Někteří jsou
v takovém stavu, že se lidé k nim bojí vůbec přiblížit a ihned volají policii, abychom je kamsi vykázali. Jeden takový se plazil po silnici v ul. Lesní,
kde ohrožoval BESIP. Naštěstí jej nikdo nepřejel a
všímaví lidé zavolali na městskou policii. Strážníci
brali automaticky za své, že se jedná o tradiční
opilecké delirium, a žížalu chtěli přesunout na
chodník s tím, že dotyčnou osobu tzv. rozchodí.
Tento muž však začal sípat a ukazoval si na dýchací cesty. Strážníci gesto nejdříve pochopili tak,

Pokud přijdou mrazy, upozorňujeme rodiče
malých dětí, aby poučili své ratolesti o nebezpečí
vstupu na zamrzlé vodní plochy bez dozoru dospělé osoby.
Dále žádáme řidiče, aby neparkovali svá vozidla před nájezdy na chodníky a dodržovali průjezdnost vozovek v případě sněžení, s ohledem
k posypové a úklidové činnosti sněhu a námrazy
technikou CHOTES.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Placená inzerce
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Fenomén CHODOS – 6. díl

Poprvé pod názvem CHODOS a s novým logem (1968)

Vážení čtenáři, přinášíme Vám další díl ze seriálu článků, které se věnují dlouhé a bohaté historii chodovských strojíren, doslova po celém světě známých pod názvem CHODOS CHODOV s.r.o.
V našem seriálu článků o chodovských strojírnách se dostáváme již do osudového roku 1968. Tento
významný rok se zapsal i do historie našeho podniku. Právě v září roku 1968 se poprvé objevuje název
CHODOS, pod kterým se následně strojírny proslavily po celém světě. Příjemné čtení!

Dnešní pohled na CHODOS CHODOV s. r. o.

1. ledna 1963 je zahájen provoz v novém strojírenském závodě. V roce 1965 se podnik BUZULUK začlenil do odborového podniku CHEPOS
vzhledem ke svému výrobnímu
programu – gumárenské a plastikářské stroje. Roku 1968 je podnik začleněn do koncernu podniků Chepos Brno. Dne 27.září
1968 byl zrušen oborový podnik
Chepos Brno a byl vytvořen trust
podniků Chepos Brno. Rovněž byl
chodovský závod rozhodnutím
ministra těžkého průmyslu přetransformován na národní podnik CHODOS CHODOV. Název
CHODOS vznikl na základě soutěže, a to spojením dvou slov –
Chodov a Strojírny. Současně byla
schválená ochranná známka pro výrobky Chodosu v podobě, ve které ji známe do současné
doby. Podle původních podkladů byla smyslem
a grafickým ztvárněním známky prezentace
otevřenosti pro celý svět. Autorem loga, názvu firmy CHODOS a ochranných známek CH je

pan Luděk Geryk. Pan Luděk Geryk pracoval
ve společnosti CHODOS jako propagační referent v ředitelském úseku a následně ve funkci
samostatný odbytový technický
dokumentátor. Měl komunikativní znalosti ruského, německého
a anglického jazyka. Hlavními jeho
úkoly bylo zajišťovat návrhy prospektů vyráběných strojů a zařízení
včetně příprav do tisku v ruském,
německém a anglickém jazyce.
Podílel se na zpracování firemních
brožurek a propagačních materiálů závodu i učiliště.
Osobně připravoval firemní
stánky na mezinárodních strojírenských veletrzích. V současné době má společnost vlastní
ochrannou známku zaregistrovanou v rámci
všech států Evropské unie. Slovní vyjádření CHODOS je taktéž ve výhradním užívání společnosti
na území České republiky. Díky tomu jsme výhradními uživateli této historické firemní značky
až do dnešních dnů.
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Horní Chodov

Historie

Na obrázku vidíme nejstarší mapu Horního Chodova, která zachycuje stav kolem roku 1842. Na místě vesnické zástavby jižně od linie Chodovského potoka se dnes nachází Penny Market a na náhonu k mlýnskému rybníku bychom našli
chodovské koupaliště. Severně od potoka lze vidět velký areál panského statku se zámeckou budovou a parkem. Dnes
na tomto místě stojí sídliště v Husově ulici. Jedinou dodnes zachovanou částí původní zástavby je skupina domů kolem
křižovatky tří cesty v nejsevernější části mapy. 
|Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka

Po staletí se dnešní Chodov skládal ze dvou
na sobě nezávislých sídelních jednotek, které
měly velmi často i jinou vrchnost a zcela odlišný vývoj. K rozdělení do té doby jednotné
obce došlo pravděpodobně někdy na počátku 16. století, kdy vznikly prodejem panství
mezi dva zájemce Horní a Dolní Chodov.
Dolní Chodov se rozkládal kolem dnešního
historického centra a kostela svatého Vavřince.
Vznikl při významné zemské stezce z Chebu do
Prahy a šlo víceméně o několik domů a statků
roztroušených podél dnešní Staroměstské ulice.
Teprve později, na počátku 18. století, byl v této
části obce vystavěn zámek.
Horní Chodov, tvořený pevně semknutou vesnickou zástavbou na místě dnešního Penny Marketu a zámkem s panským statkem v místech sídliště zvaného „nová“ Husovka, oproti tomu měl
své panské (vrchnostenské) sídlo již od samého
počátku. Dá se dokonce předpokládat, že právě
tady se objevilo první osídlení na území našeho
města. Směrem od Vřesové totiž tudy vedla významná obchodní silnice, která spojovala české
země se Saskem. Na ochranu obchodníků a cestujících tu pravděpodobně ve 12. století vznik-

la malá pevnost, kterou nechali postavit mniši
z bavorského kláštera Waldsassen, kterým místní
údolí několik staletí patřilo. Tato pevnost, podle
některých badatelů šlo možná i o vodní hrádek,
byla sídlem chodovských pánů až do počátku 16.
století. V roce 1490 byla pevnost přepadena a vypleněna loketskými Šliky a pravděpodobně byla
srovnána se zemí. Později zde společně s velkým
panským statkem vznikl renesanční zámek, který existoval až do počátku 70. let 20. století, kdy
vyhořel a byl zdemolován. Tento zámek byl sídlem chodovských pánů po dlouhá staletí, mimo
jiné se v něm narodili i Jan Vilém z Plankenheimu
a jeho syn Franz Flamin. Posledním obyvatelem
zámečku v Horním Chodově před druhou světovou válkou byla Hedwiga Ritterová, majitelka
chodovských uhelných dolů.
Kromě zámku se v Horním Chodově nacházely dva velké panské statky. Jeden v těsném sousedství zámku na místě dnešního sídliště a druhý
jen několik stovek metrů západně. Tento druhý
panský statek máme historicky doložený již v 16.
století a již tehdy nesl název Železný dvůr (Eisenhof ), což z něj dělá nejstarší pomístní jméno
v širokém okolí. Horní Chodov měl i vlastní mlýn,
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Historie

Obyvatelé Horního Chodova procházejí vesnicí na nedělní mši svatou do kostela svatého Vavřince

Statek Železný dvůr a jeho majitelé na počátku 20. století.

patřící po staletí rodině Peterů. Právě na jeho náhonu bylo v 50. letech 20. století založeno chodovské koupaliště. Milovníky piva pak zaujme
fakt, že od 16. do 19. století fungoval vedle zámku
také pivovar, kde se vyrábělo tradiční chodovské
pivo.
Bohužel, v šedesátých letech byly postupně
Horní Chodov a jeho drobná vesnická zástavba
zcela zdemolovány a do dnešních dnů se zacho-

valo jen několik domů pod Smolnickým kopcem.
Jedna z posledních památek jsou pak bývalé
sádky na levé straně Chodovského potoka, které
zde byly založeny již v 17. století a vydržely na
svém místě téměř čtyři staletí.
Z lokality Horního Chodova také máme nejméně obrazových materiálů, o to vzácnější proto
každá fotografie je.

Miloš Bělohlávek, městský historik
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Informační servis

10.-12. 1. (čt-so) 17 h, 13. 1. (ne) 15 h, 27. 1. (ne) 15 h

Přístupné. Český dabing Vstupné 150/130 Kč

31. 1. (čt) 17 h, 1. 2. (pá) 17 h, 2.-3. 2. (so-ne) 19.30 h
Přístupné. Vstupné 130 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

10.-11. 1. (čt-pá) 19.30 h, 22. 1. (út) 19.30 h

Robin Hood /117/

Premiéra / Akční dobrodružný/ USA

Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně se
svým maurským přítelem Malým Johnem (Jamie Foxx) povstal proti zkorumpované anglické vládě v
moderní, vzrušující, akční podívané.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
25. 1. (pá) 19.30 h, 26.-27. 1. (so-ne) 17 h

Psí domov /92/

Premiéra / Rodinný, dobrodružný / USA

Bella byla ještě štěňátko, když si ji Lucas adoptoval, a od té doby byli nejlepšími přáteli. Jednoho
dne však Bella zmizí a ocitne se více než 600 km od svého páníčka. Láska k němu je však silnější než
nepřízeň osudu a Bella je rozhodnutá vrátit se domů. Cestou na ni čekají různá dobrodružství, noví
přátelé , ale i nástrahy a nebezpečí velkého, neznámého světa....

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
31. 1. (čt) 19.30 h, 1. 2. (pá) 19.30 h

Úniková hra

Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA

Psychologický thriller Úniková hra vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se
únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… a začíná boj o přežití.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
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Kino Malá scéna Chodov
2. 1. (st) 17 h
Pat a Mat: Zimní radovánky /60/
Animovaný rodinný / ČR

Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen
tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim
snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh vymyslí?

Přístupné. Vstupné 100 Kč

2. 1. (st) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Život. hudební drama / USA, VB

Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od
založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid
v roce 1985.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč
3. 1. (čt) 17 h
Čertí brko /99/
Filmová pohádka / ČR, SR
Přístupné. Vstupné 100 Kč

3. 1. (čt) 17 h
Doktor Martin: Záhada v Beskydech /90/
Premiéra / Krimi komedie / ČR

Příběhy populárního doktora Martina s tváří M. Donutila vyvrcholí úplně novým a tím největším případem jeho kariéry.

Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč
4. 1. (pá) 17 h
Bumblebee 3D /113/
Dobrodružný sci-fi / USA

Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele autoservisu, kam chodí pomáhat, omláceného žlutého
Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee, který se v zapadlém kalifornském městečku ukrýval
před světem…

Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč
4. 1. (pá) 19.30 h
Spider-Man: Paralelní světy 2D /117/
Animovaný / USA

Spider-Man: Paralelní světy představí dospívajícího chlapce
z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina.

Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč
5. 1. (so) 15 h a 6. 1. (ne) 17 h
Sněhová královna v zemi zrcadel /80/
Animovaný dobr. rodinný / Rusko

5. 1. (so) 19.30 h
Aquaman 3D /143/
Dobrodružný fantasy / USA

Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC
Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason Momoa
– Hra o trůny), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen
o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zdali je
hoden stát se tím, pro co byl zrozen... králem.

Přístupné od 12 let, česky. Vstupné 150/130 Kč

6. 1. (ne) 15 h
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru /105/
Animovaný / Fr
Přístupné, český dabing. Vstupné 110 Kč
6.-7. 1. (ne-po) 19.30 h
Znovu ve hře /98/
Premiéra / Romantická komedie / USA

Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a zároveň romantický film o cestě jedné obyčejné dívky za štěstím.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
8. 1. (út) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Život. hudební drama / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč
9. 1. (st) 19.30 h
Ten, kdo tě miloval /90/
Rodinná detektivka, komedie / ČR

Hlavním vypravěčem příběhu by sice správně měl být kpt.
Kalina (Pavel Řezníček) - neúplatný policista, milující manžel, skvělý otec a báječný syn v jedné osobě, kdyby se
ovšem ironií osudu hned na začátku filmu nepřesunul při
nehodě do metafyzické podoby.

Přístupné. Vstupné 100 Kč

10.-12. 1. (čt-so) 17 h
Raubíř Ralf a internet 3D /112/
Premiéra / Animovaná komedie / USA

Ve filmu Raubíř Ralf a internet opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme se do rozsáhlých, nezmapovaných a
vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství pořádné vlny.

Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč
10.-11. 1. (čt-pá) 19.30 h
Robin Hood /117/
Premiéra / Akční dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Gerda, Kai, Alfida, Roland i jejich trollí kamarád Orm se
vrací v novém pohádkovém příběhu plném kouzel. Kouzel
dobrých i nebezpečných.

12. 1. (so) 15 h
Sněhová královna v zemi zrcadel 2D /80/
Animovaný dobr. rodinný / Rusko
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

5. 1. (so) 17 h
Grinch /90/
Animovaná komedie / USA

12.-13. 1. (so-ne) 19.30 h
Cena za štěstí /95/
Premiéra / Drama, komedie / ČR

Přístupné, český dabing. Vstupné 110/90 Kč

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a
všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A
ve filmu, který natočili Padouši, co mají na svědomí Mimoně, se o to dokonce pokusí.

Film ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se ji znovu najít. Vztah, láska, moc,
útěk a vlastní děti, které mohou přinášet naději a radost, ale
mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby.
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13. 1. (ne) 15 h
Raubíř Ralf a internet /112/
Premiéra / Animovaná komedie / USA

Ve filmu Raubíř Ralf a internet opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme se do rozsáhlých, nezmapovaných a
vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství pořádné vlny.

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

13. 1. (ne) 17 h
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
3D /134/
Rodinný dobr. fantasy / USA

Grindelwald splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal
shromažďovat své stoupence, z nichž většina vůbec nic
netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi…

Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 130 Kč
14. 1. (po) 19.30 h
Smrtelné stroje 3D /128/
Dobrodružné fantasy / USA

Gigantická pojízdná města se toulají světem a kvůli zdrojům pronásledují menší městečka. Tom Natsworthy, obyvatel putujícího Londýna, narazí na uprchlici Hester Shaw
a nakonec musí bojovat i o svůj život. Protikladné strany se
musí spojit dohromady a vytvořit velmi nepravděpodobné
spojenectví, které může změnit budoucnost.

Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 140 Kč
15. 1. (út) 10 h - dopolední kino
Miss Hanoi
Krimi drama / ČR, Slovensko
Přístupné od 12 let. Vstupné 50 Kč
15. 1. (út) 19.30 h
Ve spárech ďábla /86/
Horor, thriller / USA

Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyžádá
si život mladé ženy. O několik měsíců později má Megan
Reedová (Shay Mitchellová) službu v noci v pitevně, kam
přivezou znetvořené mrtvé tělo. Megan, která je uvězněna
sama v podzemních chodbách, začne mít strašlivé vidiny
a zmocní se jí podezření, že tělo je posedlé nemilosrdnou
démonickou sílou.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 100 Kč
16. 1. (st) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Život. hudební drama / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč
17. 1. (čt) 17 h
Spider-Man: Paralelní světy /117/
Animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč
17. 1. (čt) a 20. 1. (ne) 19.30 h
Kursk /117/
Premiéra / Histor. drama / Belgie, Lucemb.

Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo
v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk. 155 metrů dlouhá jaderná ponorka K-141 Kursk je „nepotopitelnou“
pýchou Severního loďstva ruského válečného námořnictva.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Informační servis
18.-19. 1. (pá-so) 17 h, 20. 1. (ne) 15 h
Husí kůže 2: Ukradený Halloween /90/
Premiéra / Rodinný dobr. fantasy / USA

V pokračování úspěšné komedie Husí kůže opět pár zvědavých teenagerů oživí monstra uvězněná v knihách, a to
navíc na Halloween!

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
18.-19. 1. (pá-so) 19.30 h
Skleněný
Premiéra / Mysteriózní thriller / USA

M. Night Shymalan uvádí zcela nový thriller inspirovaný komiksem, nazvaný Skleněný (Glass). Spojuje tak dva samostatné úspěšné filmy Vyvolený (2000) a Rozpolcený (2016).

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

19. 1. (so) 15 h a 20. 1. (ne) 17 h
Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět /90/
Premiéra / Anim. rodinná komedie / USA

Hrozivou bílou šelmou se medvěd Norm stal asi jen omylem. Má totiž rád společnost, legraci a kámoše, zatímco
v tom, jak být dravým, děsivým a nebezpečným vládcem
promrzlých planin, docela pokulhává. Je to dobrák od kosti, ale ať chce nebo nechce, Norm prostě je lední medvěd,
žije na severním pólu a musí se stát vůdcem.

Přístupné, český dabing. Vstupné 120/110 Kč
21. 1. (po) 19.30 h
Skleněný
Premiéra / Mysteriózní thriller / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
22. 1. (út) 19.30 h
Robin Hood /117/
Premiéra / Akční dobrodružný / USA

Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bojovník, se vrací z
křižáckých výprav, aby společně se svým maurským přítelem Malým Johnem (Jamie Foxx) povstal proti zkorumpované anglické vládě v moderní vzrušující, akční podívané.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

23. 1. (st) 19.30 h
Doktor Martin: Záhada v Beskydech /90/
Premiéra / Krimi komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč
24. 1. (čt) 17 h
Čertí brko /99/
Filmová pohádka / ČR, SR
Přístupné. Vstupné 100 Kč
24. 1. (čt) 19.30 h
Cena za štěstí /95/
Premiéra / Drama, komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
25. 1. (pá) 17 h, 26. 1. (so) 15 h
Ovečky a vlci /80/
Premiéra / Anim. rodinná komedie / Rusko

Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru.
Tak tomu taky je až do chvíle, kdy se ve vesnici objeví neočekávaní hosté – černí vlci, kteří chtějí, aby se život vrátil
do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce kořist. Ovečky
a vlky teď může zachránit jen spojení sil a týmová práce.

Přístupné, český dabing. Vstupné 110/90 Kč
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25. 1. (pá) 19.30 h, 26.-27. 1. (so-ne) 17 h
Psí domov /92/
Premiéra / Rodinný dobrodružný / USA

TV Studio Chodov

Bella byla ještě štěňátko, když si ji Lucas adoptoval a od té
doby byli nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a
ocitne se více než 600 km od svého páníčka. Láska k němu
je však silnější než nepřízeň osudu a Bella je rozhodnutá
vrátit se domů. Cestou na ni čekají různá dobrodružství,
noví přátelé, ale i nástrahy a nebezpečí velkého, neznámého světa....

1. 1. (út) až 4. 1. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

26. 1. (so) 19.30 h
Bumblebee 3D /113/
Dobrodružný sci-fi / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

TV ZÁPAD

27. 1. (ne) 15 h
Raubíř Ralf a internet /112/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

27. 1. (ne) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Život. hudební drama / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč
28. 1. (po) 19.30 h
Ten, kdo tě miloval /90/
Rodinná detektivka, komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 100 Kč
29. 1. (út) 10 h - dopolední kino
Mars
komedie / ČR
Vstupné 50 Kč
29.-30. 1. (út-st) 19.30 h
Utop se, nebo plav /122/
Premiéra / Komedie / Francie

Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví
na inzerát, který hledá nového člena do družstva mužského synchronizovaného plavání (ano, máme na mysli
mužské akvabely), netuší, že v amatérském družstvu najde
nejen přátele, ale i novou chuť do života. Komedie nejen o
tom, jak dlouho musíte zadržet dech, abyste přežili život.

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

MIKULÁŠSKÝ KONCERT ZUŠ CHODOV
Záznam z koncertu 2018 (premiéra)
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

8. 1. (út) až 11. 1. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ROCKPARÁDA

Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

15. 1. (út) až 18. 1. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za první polovinu ledna (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

KREJČOVSKÁ POHÁDKA

Záznam divadelního představení pro děti (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

22. 1. (út) až 25. 1. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

DON QUIJOTE DE LA ANCHA

31. 1. (čt) 17 h
Ženy v běhu /93/
Premiéra / Komedie / ČR

TV ZÁPAD

Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život
a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom
nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly
a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta.

Přístupné. Vstupné 130 Kč

31. 1. (čt) 19.30 h
Úniková hra
Premiéra / Akční horor / USA

Psychologický thriller Úniková hra vypráví příběh šesti lidí,
kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale
zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… a začíná boj o přežití.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Záznam divadelního představení pro děti (repríza)
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

29. 1. (út) až 1. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu ledna (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

VIKINGOVÉ

Záznam divadelního představení pro děti (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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KASS Chodov
12. 1. (so) 20 h
Ples města Chodova
společenský sál
15. 1. (út) 15 h
Koncert Bohemia Voice

pořádá denní centrum Mateřídouška

společenský sál

18. 1. (pá) 20 h
Maturitní ples GASOŠ Chodov
společenský sál
19. 1. (so) 20 h
Ples BVC
společenský sál
23. 1. (st) 9.30-17.30 h
Prodejní akce - Móda Volansky
společenský sál
24. 1. (čt) 9-12 h
Výkup zlata
předsálí kina
26. 1. (so) 9 h
Života ve vodě - Akvatrhy
společenský sál

Městská knihovna Chodov
8. 1. (út) 10 h
Cvrčkohrátky

Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

10. 1. (čt) 10 h
Lumpík

Program pro děti od narození do 18 měsíců.

17. 1. (čt) 18 h
Jazz v podkroví

Víte, jak hrál orchestr krále swingu Benny Goodmana na
nejslavnějším koncertu v historii jazzu? Máte rádi klavíristu
Oscara Petersona a slyšeli jste ho i zpívat? Znáte Orchestr
Ježkovy stopy a Prague Rhythm Kings? A víte, která česká
jazzová alba se v uplynulém roce nejvíc líbila? O tom všem
bude další jazzový čtvrtek.

22. 1. (út) 10 h
Spisovatelé do knihoven – Michal Maršálek

Lékař, básník a esejista je zároveň autorem nebo spoluautorem několika odborných knih z oblasti psychiatrie, je
emeritním primářem Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Vydal devět básnických sbírek. Z člověka oči, Letná: první
kroky na měsíci, Kobalt přechází do krve, Tady a nikde,
Práce s mraky, Sfinze a hlemýžďům, Černá bere, Pootevřeno, Slunce bez pohybu a nejnověji Červený otazník.
Za sbírku Černá bere byl nominován na cenu Magnesia
Litera.

24. 1. (čt) 19 h
Taťjana Medvecká

Setkání s oblíbenou herečkou a dabérkou. Kromě jiného

Informační servis
se jedná o držitelku Českého lva a dvojnásobnou držitelku Ceny Thalie. Díky svému zajímavému hlasu se výrazně
prosadila i v dabingu.

28. 1. (po) 18 h
Science café - Leoš Kyša - média, manipulace,
konspirace

Konspirační teorie existovaly od nepaměti, rozvoj internetu
však umožnil jejich nebývalý rozmach. Leoš Kyša (místopředseda Českého klubu skeptiků Sisyfos, novinář a učitel
na Slezské univerzitě v Opavě) se pokusí odpovědět na
otázky, proč jsou konspirační teorie pro lidi tak přitažlivé,
které společenské skupiny jsou jimi ovlivňovány nejvíce a
zda jsou spojeny s náboženstvím a vírou.

pondělí od 15 h
Čtenářský klub

Pravidelné setkání dětí, které budou společně s námi čtením objevovat ty nejkrásnější pohádky a příběhy.

středa od 15 do 17 h
Výtvarné dílničky

Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno
pro děti i dospělé.
9. 1. Sněhulák, 16. 1. Papírové loutky, 23. 1. Korálkové obrázky, 30. 1. Originální knížka

čtvrtek od 16 h
Herní klub

Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách.
10. 1. Pexeso, 17. 1. Activity, 24. 1. Čelovka, 31. 1. Přines si
svou knihu
Městská knihovna Chodov po celý rok nabízí službu nejen
pro seniory:
Základy obsluhy počítače, nebo přímo vašeho notebooku
a zasvětíme vás do tajů internetu.
Zájemci se mohou hlásit v knihovně osobně, nebo na tel.č:
352 352 255 u paní Urbanové.

TIPY KNIHKUPECTVÍ

V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17.
Strom života naší rodiny
Jaká je historie naší rodiny? Kdo jsou naši předci a odkud
pocházejí? Kniha pro zaznamenání rodokmenu a rodinné
historie.
Deník malého poseroutky 13
Radosti zimy – Jeff Kinney
Třinácté dobrodružství malého poseroutky. Sněží a nelítostné koulovačky začínají!

DDM Bludiště Chodov
27. 1. (ne) 10 h
Maškarní karneval

Spolek při DDM Bludiště a KASS pořádají za podpory
města Chodov a Karlovarského kraje další akci ze seriálu
Sdružujme se proti nudě! a Mámo, táto, udělej si na mě
čas – Maškarní karneval.
VSTUPNÉ: dospělí a děti bez masky 30 Kč, masky zdarma,
s předem vyzvednutou vstupenkou.
Distribuce vstupenek denně od 10 do 18 h, v pátek do 16 h
v kanceláři DDM Bludiště.

společenský sál KASS Chodov

25

Sport
Letní ozdravný pobyt - CHORVATSKO 2019

8.- 17. 8. 2019
Ostrov Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží. Ubytování v mobilhomech ve stínu stromů pro 4-6 osob, věk dětí 8-15 let. Cena
poukazu: 8.100 Kč (ubytování, 5x denně strava, pitný režim, doprava, služby kempu, pobytová taxa, pedagogický dozor)
Splatnost zálohy 3000 Kč do 28. 2. 2019, doplatek do 31. 5. 2019.
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.
tel.: 352 352 280-1, 731 151 827
Foto z minulých let na www.ddmchodov.cz

Sport
1. 1. (út) 13 h
Novoroční vyjížďka

Sraz účastníků ve 13:00 ve Staroměstské ulici u kašny, TJ
Plamen

Městská galerie v DDM Bludiště
15. 1. (út) 16 h
Obrazy Miroslavy Vlčkové

Vernisáž výstavy. Hudební doprovod Elizabeth Vlčková.
Výstava potrvá do 31. 1. 2019. Vstup zdarma.
Výstavní dny: úterý a čtvrtek 9-12 a 14-17 h

ZUŠ Chodov
23. 1. (st) 17 h

Třídní přehrávka p. uč. Jitky Kaprové a p. uč. Zdeňka Hraničky

Koncertní sál ZUŠ

24. 1. (čt) 16.30 h
Představení žáků literárně-dramatického
oboru ZUŠ
Koncertní sál ZUŠ

Evangelický kostel
4. 1. (pá) 18 h
Novoroční koncert Červených panterů
Bigband Červení panteři a Panteříci

Evangelický kostel Chodov

Ostatní akce
2. 2. (so) 8-16 h
Výstava králíků, drůbeže, holubů, papoušků,
teraristiky a akvarijních ryb

Občerstvení. Tombola. Prodej chovných zvířat, rybiček a krmiv.
Vstupné 40 Kč. Děti do 15 let, senioři nad 65 let a ZTP - vstup
zdarma.
www.zochodov.webnode.cz

Chovatelský areál, Nádražní 881, Chodov

5. 1. (so) 10 a 14 h
Volejbal - Extraliga kadetek

Soupeř PVK Olymp Praha, sportovní hala Chodov, Tyršova
1201, BVC Chodov

5.-6. 1. (so-ne) 9 h
Krajské kolo barevného minivolejbalu

sportovní hala Chodov, Tyršova 1201, BVC Chodov

9. 1. (st) sraz 14 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů – Vintířov
16. 1. (st) sraz 13.30 h autobusové nádraží
Chodov
Vycházka turistů – Nová Role - Kozodoj
18. 1. (pá) 15 h a 18 h
Volejbal - Extraliga kadetek

Soupeř Dukla Liberec, sportovní hala Chodov, Tyršova 1201,
BVC Chodov

19. 1. (so) 10 a 14 h
Volejbal - První liga juniorek

Soupeř VK Karlovy Vary, sportovní hala Chodov, Tyršova
1201, BVC Chodov

23. 1. (st) sraz 9.45 h autobusové nádraží
Chodov
Vycházka turistů – Nová Role

Exkurze porcelánky, Porcelánka Thun – vstupné 90,- Kč

30. 1. (st) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů – Sokolov – Kraslice - Německo

Uzávěrka
únorového čísla
16. ledna 2019
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Cyklistika
Pozvánka na Novoroční vyjížďku

Přijďte přivítat nový rok tradiční cyklistickou vyjížďkou. Již několik let pořádá oddíl cyklistiky TJ
Plamen Chodov Novoroční vyjížďku se srazem
1. ledna ve 13 hodin u kašny ve Staroměstské ulici. Přibližně 10 km dlouhou jízdu mohou cyklisté
zakončit v restauraci hotelu Nautilus, kde bude
přichystaná teplá polévka.(pl)

Volejbal
Úspěšná družstva BVC Chodov

Družstva juniorek a kadetek BVC Chodov si
drží nadále ve svých soutěžích pozice v horních
patrech výsledkových tabulek. Juniorky již určitě
postupují z prvního místa do bojů o posty nejvyšší a poperou se o extraligovou účast v následující
sezóně. Kadetky zatím svým průběžným třetím
místem udržují poklidné vody a vše nasvědčuje,
že extraliga této kategorie bude v Chodově pro
příští sezónu zachována.

Družstva starších žákyň „A“ a „B“ se zúčastnila
již dvou základních kol turnaje Českého poháru
žákyň 2018/2019. „A“ tým mezi elitní českou sedmičkou nepoznal hořkost porážky a po dvanácti
vítězných zápasech postoupil do celorepublikové
nadstavby mezi osm nejlepších týmů ČR z prvního místa. Druhé kolo se konalo ve sportovní hale
v Chodově, a tak měli Chodováci možnost vidět
sedm nejlepších českých týmů v této kategorii
také na domácí palubovce.
Mladší „B“ tým, který ve své letošní pohárové
premiéře sbírá především cenné zkušenosti, po
dvou základních kolech nepostoupil mezi nejlepších 24 týmů, které se utkají v celorepublikové
nadstavbě.
V plném proudu jsou také soutěže mladších žákyň, které nás reprezentují v šestkovém a čtyřkovém

volejbale, kde dosahují velmi dobrých výsledků v
krajských kolech Karlovarského a Plzeňského kraje.
Také se již naplno rozehrála krajská kola barevného
minivolejbalu, kde BVC Chodov má několikanásobné zastoupení ve všech pěti kategoriích. Nejmladší
hráčky našeho klubu pravidelně z těchto klání přivážejí medaile za přední umístění.
Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zápasy a další aktuální informace můžete sledovat
na oficiálních stránkách Českého volejbalového
svazu nebo na facebookových a internetových
stránkách BVC Chodov.
BVC Chodov si Vás dovoluje pozvat na lednové domácí zápasy do chodovské sportovní haly.
Přijďte nám pomoci vyhrávat.  Ladislav Zapf

Šachy
Medailisté Lukáš, Aleš a Vašek

První kvalifikačním turnajem v Teplé odstartoval
1. prosince krajský přebor mládeže. Chodovským
šachistům se dařilo a v květnovém finálovém
turnaji určitě bude mít Chodov tradičně hojné
zastoupení.
Nejvíce se dařilo Václavu Vojířovi, který přechod
do nejstarší kategorie U16 zvládl na výbornou
a kromě klatovského Jakuba Kůsy nenašel
přemožitele, čímž se dostal do čela průběžného
pořadí. V nejmladší kategorii U10 pak proběhl
mimi přebor bratrů Zrůstů. Šestiletý! Lukášek vlétl
do krajského přeboru jako uragán a se ziskem 7
bodů ze 7 vyhrál. Jeho bráška Aleš našel jediného
přemožitele právě v Lukášovi a se ziskem 6 bodů
ze 7 bral krásné druhé místo. V této kategorii tak
máme velmi silný tandem, který si říká o postup
na MČ.

Zleva Aleš a Lukáš Zrůstovi. 

Liga pokračovala

|Foto: Šachy Chodov

V sobotu 8. prosince pokračovala v Postoloprtech dalšími koly 1. liga mládeže. Chodovským hráčům v dopoledním zápase s ŠK Karlovy
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Vary nevyšlo vůbec nic a prohráli vysoko 0,5:5,5.
V odpoledním zápase jako by náš tým živou vodou polili, když neprohráli žádnou partii a utkání
s domácími ovládli poměrem 4,5:3,5.
Po sehrání šesti kol se soutěž přehoupla do své
druhé poloviny a náš tým drží průběžnou devátou příčku, kterou se pokusí vylepšit už v lednu,
kdy Chodov pořádá další ligový sraz.
Šachový oddíl děkuje městu Chodov za celoroční podporu.
Marcel Vlasák

Stolní tenis
Nábor do oddílu stolního tenisu

Posledními zápasy se sezóna stolních tenistů
dostala do vánoční přestávky. Podzimní část nám
utekla velmi rychle, naštěstí první polovinu sezóny můžeme hodnotit kladně.

v kategorii žen (3. místo Martina Hubená). 4hru
vyhrála dvojice Plaček – Minář, druzí Vála – Hurban, třetí Kruliš – Noveský (všichni z Chodova).
Nicméně i nadále našemu oddílu dělá největší
radost naše mládež. Současná tréninková parta,
byť v menším počtu, poctivě maká a jejich úsilí se
na turnajích, kde dochází ke srovnání s okresní
a krajskou konkurencí, čím dál tím lépe projevuje.
Proto jim patří poděkování a přání hodně štěstí
do dalších bojů.
Závěrem se i stolní tenisté připojují s přáním
všeho nejlepšího do nového roku 2019, zejména
zdraví, štěstí a úspěchů ve sportu.
Poslední větou informujeme zájemce o stolní
tenis, že dne 8. 1. 2019 od 17 hodin dojde k mimořádnému náboru mládeže (dívky i chlapci ve
věku 8 – 12 let) v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského
Chodov, Smetanova 738.
Jan Kořínek

Florbal
Juniorky přivezly čtyři body z Klatov

Poslední ligový zápas v roce 2018 si tým TJ
Plamen dívky Chodov zahrál 25.11.2018 v Klatovech. Zde si juniorky připsaly tři body za vítězství
nad týmem FBC ROKYCANY (10:2) a jeden bod
za remízu (3:3) s FbC Plzeň. Celkem si z Klatov
juniorky přivezly čtyři body.

Zejména poslední krajské turnaje, které pořádal domácí oddíl jako Velkou cenu Chodova
2018, byly pro chodovské zástupce velice úspěšné.
V kategorii staršího žactva nenašli ve dvouhře
přemožitele Jirka Nykl a Klára Sankotová (oba
TJ Batesta Chodov). Se svými deblovými parťáky získali zlato i ve čtyřhře. V dobrém světle se
blýskli i Lukáš Boči, Lukáš Tomas a svým přístupem se stále zlepšující desetiletý Dušan Mihok.
V kategorii dospělých vybojoval stříbro Jaroslav
Plaček a bronz Marek Minář. Společnými silami
pak dvojice Plaček – Minář získala zlatou medaili
ve čtyřhře, následovala je dvojice Kruliš – Noveský, která vybojovala bronz. Okresní přebory v kategorii dospělých, které se konaly 17.11.2018 opět
v Chodově, byly doménou domácích. Jednoduše
jsme vyhráli vše, co se dalo. Okresním přeborníkem se stal nestárnoucí Bohuslav Vála v kategorii mužů (2. místo Marek Minář, 3. místo Nikola
Hurban – všichni z Chodova) a Klára Sankotová

Tentokrát se plameňačky nenechaly zaskočit.
V první třetině nastoupily na palubovku již s tím,
že chtějí zvítězit. Byla to hra, na kterou se dalo
koukat. Plná soubojů a emocí. Nechyběly ani
přihrávky z první nebo čitelná hra zezadu.
„Na turnaj jsme jeli v plném počtu. Měl jsem
proto možnost točit lajny podle potřeby a změn,
které zrovna nastaly na palubovce. Nálada
v týmu byla bojovná a to byl ten pravý klíč k vítězství,“ sdělil trenér Richard Parth.
Připsáním bodů z tohoto turnaje se TJ Plamen
Chodov, 2. liga juniorek – skupiny 1, přesunul na
3. místo v tabulce. 
Pavel Dawidko
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Bojové sporty
Vánoční cena Chodova

Jedním z posledních závodů v tomto roce byla
pro Champions team i Vánoční cena Chodova. Závod se konal ve sportovní hale města 25.11.2018 za
účasti 16 oddílů s celkovým počtem 150 závodníků.
Champions team nenastoupil v plné sestavě, přesto jeho členové se ziskem 19 zlatých, 9 stříbrných
a 20 bronzových medailí suverénně ovládli tuto soutěž.
Nelze vypsat všechny, tak alespoň některé z 1 míst
kata Le Aneta , E. Pokorná, 2 místo E. Švehláková,
K. Štecová, kata team trio Štecová, Pokorná, Vašíčková vítězí nejen ve starších žákyních, ale přidávají
i první místo v juniorkách.
Další medailová umístění přidali naši závodníci
v kumite D. Tetera, J. Vrba, J. Horák, J. Endršt, K. Štecová, E. Pokorná. M. Jindra, B. Kerbelová, K. Dušková
a další.
Tímto všichni přidali další cenná umístění pro
Champions team do sbírky za rok 2018. Všem i těm,
kteří nedosáhli na medaile děkujeme za podané vý-

kony. Dík patří také trenérům, rodičům, sponzorům a
v neposlední řadě i vedení města za podporu, kterou
nám poskytují.
Přejeme všem hodně štěstí, krásné Vánoce
a v roce 2019 úspěchy nejen ve sportu. Jiří Nosál

17. MČR Allkampf-jitsu 2018

Na největší soutěž v ČR vyrazila dvacetičlenná
výprava samurajů. Nastoupili v disciplínách fighting,
grappling, fighting lowkick a kata. Celoroční práce a
účast na soutěžích nejen v ČR se zúročily. Samurai Fight Club získal prestižní trofej pro nejlepší klub MČR.
Přidal také úspěchy jednotlivců. Ve fightingu se stal
mistrem ČR: Veronika Dobiášová, Kryštof Schwarz,
Johny Kolář, Lukáš Rys, Pavel Petrů, Jiří Hajný. Vicemistr ČR: Jan Dušek, Jan Horák, Petr Goubej, André
Schwarz a 3. místo Vladimír Cafourek a ve vyšší ka-

tegorii Johny Kolář. V grapplingu se stal mistrem ČR
Veronika Dobiášová, Johny Kolář, Michal Neudert
a Jiří Hajný. Vicemistrem ČR se stal Jan Dušek, Pavel
Jelínek, Kryštof Schwarz, Lukáš Rys a 3. místo získali
Adam Hajný, Tomáš Sadílek a ve vyšší kategorii Johny
Kolář. V plnokontaktní disciplíně fighting lowkick se
stal mistrem ČR Michal Neudert. Nový kata tým se
ukázal v dobré formě a potvrdil vzrůstající kvality. Mis-

trem ČR se stal Marek Schonbauer a mistryní ČR
Kamila Hermanová, 4. místo získal Tomáš Sadílek.
Samurajové zúročili celoroční práci ziskem 26 medailí a již druhý rok vítězí jako nejlepší klub. Své kvality budou chtít ukázat na začátku března na domácí
půdě. Na prvním turnaji sezóny Samurai Cup, který
za podpory města Chodov pořádá Samurai Fight
Club, a věřím, že i zde nastoupíme stejně připraveni
jako v letošním roce, kdy jsme dominovali na všech
turnajích celé série MČR.
Děkujeme všem trenérům, kteří se podílejí na přípravě, Václav Kolář, Jaroslav Kalfář, Marcel Klik, Nikola
Němcová, děkujeme za podporu městu Chodov
a všem přátelům a fanouškům, co nás podporují.
V lednu pořádáme opět nový nábor: děti od 5 let,
junioři, dospělí - více na facebooku, instagramu - Samurai Fight Club nebo www.samurai-fight-club.cz,
tel. 604 965 358
(sam)

Pěkná tečka za úspěšnou sezónou

První listopadový víkend se výprava Karate
Klubu Chodov ve složení Jakub Kiss, Dan Pešan,
Elen Pešanová, Kundrátová Markéta a Adéla,
Nídlová Adéla, Uhlířová Viktorie, Zvolská Zuzana,
Sadílková Tereza a Štěpánka Bauerová zúčastnila
Velké ceny města Kdyně ve sportovním karate.
Po velmi pěkných výkonech si naši borci přivezli domů 4x zlato, 6x stříbro, 3x bronz a jednu
bramborovou medaili.
Hned týden nato se v Sokolově konal krajský
přebor a nepostupová soutěž pro nižší pásky.
Borci od zeleného pásu, kteří zabodují, postoupí
na MČR.
Za náš oddíl se to povedlo Danielu Chodovi
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a Elen Pešanové, následné onemocnění jim tuto
účast však zmařilo.
V nižších kategoriích se však našim žáčkům
dařilo. Sestry Kundrátovy získaly v kata 3. místa
a v kumite si to rozdaly ve finále, kde lépe zabodovala Markéta a na Adélku zbylo „jen“ stříbro.
Danek Pešan zvítězil jak v kata, tak i v kumite.
Bronzové medaile za kata ml.žákyně si odnesli Adélka Nídlová, Zuzka Zvolská a Viktorka
Uhlířová. St. žákyně kata Tereza Sadílková zlato
a Štěpánka Bauerová stříbro. Mile překvapil David Kupeček, kata ml.žáci stříbro.
A poslední listopadovou neděli odstartoval již
21. ročník Vánoční ceny města Chodov. Startovalo zde přes 150 borců ze 16 oddílů ČR.
Z našeho klubu se zapojili nejenom zkušenější
borci, ale hlavně nováčci, kteří si šli takzvaně osahat atmosféru velkých soutěží. Z třinácti startujících

2019
774 730 518

si naši borci odnesli 4x zlato, 5x stříbro a 6x bronz.
Velký dík patří rodičům našich cvičenců, kteří nám
nezištně pomohli s organizací soutěže.
Všem lidem dobré vůle přeje Karate Klub Chodov do nového roku 2019 hodně štěstí zdraví,
spoustu pracovních a sportovních úspěchů.

Ludoslav Hronek

V novém roce,

s novými službami!

Stěhování, vyklízení, půjčení dodávky...

www.trchodov.cz
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Placená inzerce
Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
n
e
l
d
y
B
pro Vás
Otevírací doba je
každý všední den:
8:00-17:30
tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411

Autoservis Šimek
Připravte svůj vůz na zimu
Kompletní pneuservis

Husova 101, Chodov

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel
Montáž tažných zařízení SCV - český výrobce
Příprava vozu na STK
Kompletní servis klimatizace
Přestavby vozu na LPG
Přestavby vozu na E85
Montáže mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT
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Placená inzerce

spš ostrov

> www.spsostrov.cz

kvalitNí
perspektivNí
vzděláNí

NejmoderNější techNická škola v karlovarském kraji otevírá pro rok 2019—2020
tyto obory: autotronik / elektrotechnika / informační technologie / strojírenství / Nástrojař /
veřejnosprávní činnost / mechanik opravář motorových vozidel
>> školu doporučují a práci
absolveNtům Nabízejí: AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS / BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ s.r.o. /
ČEZ / EPT CONNECTOR / KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. / LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. /
LASSELBERGER, s.r.o. / OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. / SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. / SKF LUBRICATION
SYSTEMS CZ, S.R.O. / SVATAVSKÉ STROJÍRNY s.r.o. / S.& W. AUTOMOBILY s.r.o. / TOYODA GOSEI
CZECH, s.r.o. / VLNAP a.s. / WITTE - AUTOMOTIVE / ZF ELEKTRONICS KLÁŠTEREC / ZPA INDUSTRY
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Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

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

ŘEZNICTVÍ M+M
• uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo
• sobotní nákupy - slevy až 20Kč/kg
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jsme nositelem certifikátu

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

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

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

Placená inzerce
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telefon: 352 352 422
e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz
www.kasschodov.cz
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