2. 2.			
14. 2.			
23. 2.			

Výstava drůbeže, králíků, holubů, exotického ptactva a akvarijních rybiček
Jazz v podkroví
Akvatrhy

Únor
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Zpravodaj města Chodova
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Informační servis

Staromìstský

MASOPUST
nedìle 3. bøezna 2019

Flašinetáø Jan Roháè
Klaun Pepíno
Horova osma

9:45 Houfování maškar pøed radnicí
9:55 Žádost èetníka starostovi mìsta o povolení øádit ve mìstì
10:00 Projev starosty mìsta k maškarám /èetníci žádají starostu/
10:15 Zahájení prùvodu mìstem
10:30 Soutìže pro malé dìtièky
11:00 Návrat prùvodu maškar na námìstí
11:30 Soutìž o nejlepší maškaru (pøedškoláci, školáci, dospìlí)
11:45 Hon na medvìda

Zprávy z města

K věci

Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři,
v září letošního roku,
přesně o víkendu od
pátku 27. září do neděle 29. září, si Chodov
a my všichni připomeneme výročí 125 let
od povýšení Chodova
na město. Slavnostní
víkend bude naplněn řadou kulturních, společenských a sportovních akcí, které připomenou jednak historii města, ale také ukáží, jaký je
dnešní, moderní Chodov. Přijměte mé pozvání
na tento slavnostní víkend a budu moc rád,
když si všichni společně připomeneme, v jak
významném městě žijeme. Při této slavnostní příležitosti jsou již také tradičně udělována
ocenění osobnostem, které se výrazným způsobem zasadily o rozvoj Chodova a zlepšení
života v něm.
Vím, že v Chodově žije mnoho úžasných a šikovných lidí, kteří by si za svou práci pro druhé,
za své volnočasové aktivity a spoustu dalšího takové ocenění zasloužili. Stejně tak dobře vím, že
není v mých silách je všechny znát.
Proto Vás prosím o pomoc. Pomozte nám
najít Chodováky, kteří si podle Vás zaslouží
ocenit. Budu rád za Vaše nápady, nominace
a rady. Pomozte nám najít všechny, kdo nejen
v letech 2014 - 2019, ale celý život pracovali pro druhé a pro dobro celého města. Vaše
návrhy a nápady Vás prosím zaslat do konce
měsíce června tohoto roku buď poštou na
adresu městského úřadu, či mailem na adresu
starosta@mestochodov.cz.
Předem vám děkuji za pomoc i podporu při
tomto významném okamžiku a těším se na
společné setkání v rámci městských oslav.

Patrik Pizinger, starosta města

Kritéria udělování městských
ocenění

Listinou města Chodova navrhujeme ocenit
a) toho, kdo v uplynulých pěti letech (od posledních oslav) svou prací v jakémkoliv oboru zájmu výrazně a nezpochybnitelně přispěl k rozvoji
města a života v něm. Cílem ocenění je motivovat současné aktivní obyvatele města v práci pro
město a jeho obyvatele.
b) toho, kdo je dlouhodobě a intenzivně aktiv-
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ní ve svém oboru zájmu a v tomto směru pomáhá rozvinout město Chodov.
c) spolek, organizaci, či jinou právnickou osobu, která svou dlouhodobou činností výrazně
přispívá rozvoji spolkového a občanského života
v Chodově.
d) toho, kdo pochází z Chodova a svým životem a dílem šíří dobré jméno města za jeho
hranicemi.
Městskou pečetí navrhujeme ocenit toho, kdo
svým celoživotním dílem soustavně a výjimečně
přispíval k rozvoji města a života v něm. Osobnostem, které nejen svůj profesní život, ale i volný
čas v principu obětovaly městu Chodovu.
Čestné občanství je nejvyšším a zcela výjimečným oceněním, které by mělo být udělováno po
důkladném uvážení a celospolečenské diskusi
jen takovým osobnostem, na jejichž přínosu městu panuje obecný konsensus a jejichž morální
kredit je zcela nezpochybnitelný.
Věříme, že společně s vámi nalezneme ty, kdo
si jedno z městských ocenění zaslouží.
(red)

Loni si „ano“ řeklo 45 párů

Chodovská matrika v loňském roce zaevidovala celkem 45 sňatků. Je to o deset svateb více než
v roce 2017, o rok dříve jich bylo 44.
„V Chodově se konalo 42 sňatků, ve Vintířově
pak další tři,“ upřesnila matrikářka Hana Smutná
s tím, že pod chodovský matriční obvod kromě
zmíněného Vintířova patří také Vřesová a Tatrovice.
Oficiální manželský slib se nemusí nutně odehrávat pouze v obřadní síni. Po dohodě je možné
manželství uzavřít na méně tradičních místech,
vždy by se ale mělo jednat o důstojné prostředí.
Termíny obřadů pro první pololetí roku 2019:
únor		
23. 2. 			
březen		
23. 3.			
duben		
27. 4.			
květen		
18. 5.			
červen		
8. 6.
(mák)

Piktogram ve zpravodaji

Tento piktogram upozorňuje na
to, že k dané akci pořídilo chodovské TV studio videozáznam, popřípadě videoreportáž, které jsou ke zhlédnutí
na www.kasschodov.cz v záložce Archiv TV
Chodov.
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Ples města okořenil Elvis

Chodov má za sebou jednu z největších společenských událostí letošního roku, a to další ročník
Reprezentačního plesu města Chodova. Už po šestadvacáté se konal v Kulturním a společenském
středisku a moderování se jako vždy ujal Aleš Cibulka. Sobotní ples (12. ledna) zahájila skupina A. S.
Band, kterou později vystřídal se svým programem plným hitů a evergreenů zpěvák Martin Chodúr.
Taneční parket zaplnil i Elvis Presley revival (na snímku).
Zcela odlišný žánr nabídli muzikanti z cimbálovky Alexandra Vrábela, kdo chtěl disko, mohl si zatancovat v přilehlém vytápěném stanu. Netradiční předtančení předvedly hvězdy ze StarDance Jan
Onder s kolegou Markem Zelinkou. Večer pak ještě okořenila latinskoamerickými tanci a sambou
Veronika Lálová. Nebývalý zájem provázel také tradičně bohatou tombolu, kde hlavní cenou byl opět
skútr. 
(mák)
Sponzoři městského plesu:
Auto Kelly a.s.
BSS Báňská stavební společnost s.r.o.
Catr spol. s r.o.
cetto Bohemia s.r.o.
Cukrárna Ondra
Elektro Žďárský
Elite Gym and Fitness
Exiram s.r.o.
HNHRM klub Chodov
Chotes s.r.o.
Jiří Mazur - Zámečnictví - bazény
KASS Chodov s.r.o.
KH Czechia s.r.o.
Květinka Marie Marková
Květiny Renata Šanderová

KV Lak s.r.o.
PHP - SERVIS, s.r.o.
Pivovar Permon
Rabbit Trhový Štěpánov, a.s.
Rybářská krmiva
Sedlecký kaolin a.s.
Skautské středisko Jestřáb Chodov
SKF Lubrication Systems CZ s.r.o.
Srdcovka KASS
Studio zdraví
Šimice Tipo s.r.o.
Účetní služby Karel Matička
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Zahradnictví Jastal Chodov
Zdravý obchůdek Slunečnice
Zubní ordinace MDDr. Petra Tomášková
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Otázka měsíce

Odpovídá člen rady města Bc. Josef Pojar
Město má ve
svém rozpočtu na
letošní rok vyčleněnou finanční částku
na parkoviště v ulici ČSO u domu čp.
1007. O kolik peněz
se jedná, kdy začnou práce a kolik
parkovacích
míst
dostanou motoristé k dispozici?
Ano, máte pravdu. V letošním roce bude
probíhat rekonstrukce parkoviště před domem ČSO 1007. V rozpočtu na letošní rok
je vyčleněna částka 7,1 mil. Kč. Konečná
částka bude jasná po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby. Práce započnou, až bude vydáno stavební povolení a bude známý dodavatel stavby, což
by mohlo být začátkem letních měsíců, tak
aby stavba byla v zimě hotova. Bude vybudováno 77 parkovacích míst včetně invalidních. Úpravou stávající plochy by mělo
dojít ke zlepšení dopravní situace v dané
lokalitě.
Problém s parkovacími místy není jen
v této lokalitě, ale v celém městě Chodově, potažmo v celé ČR. Nárůst automobilů je dvojnásobný a možná i trojnásobný.
Spousta rodin vlastní dvě, někdy i tři auta.
Když se projdu po městě, vidím nárůst služebních aut, zejména dodávkových, která
zabírají více místa. Další problém jsou garáže, které lidi mají jako sklady. Sám jsem
vlastník řadové garáže a moc lidí tam parkovat nevidím. V letošním roce se vybuduje nové parkoviště ve Smetanově ulici za
3,8 mil. Kč se 30 parkovacími místy. Pevně
věřím, že vedení města se bude parkovacími místy zabývat i v příštích letech. Vzniká
projekt druhé etapy v ulici ČSO na rozšíření
parkoviště u domu čp. 933. V plánu je po
vyřešení vlastnických práv i rozšíření parkoviště U Koupaliště, včetně rekonstrukce
silnice podél lesíku, snad v horizontu 2020
až 2022. Nejsem zastáncem likvidace zeleně na úkor asfaltu, nicméně k nějakému
kompromisu dojít musí. Jestliže budou občané používat služební i osobní auta v jedné rodině, k zastavení nárůstu aut nedojde. Mysleme na své děti.
(mák)

Cena za svoz odpadu se pro
letošní rok nemění

Obyvatelé Chodova zaplatí v tomto roce za
svoz komunálního odpadu stejnou částku jako
v loňském roce, a to 664 korun za osobu a rok.
Poloviční sazbu (332,- Kč) si mohou připravit senioři nad 70 let.
Výši poplatku město neměnilo už šest let, přičemž v posledních letech za odvoz odpadu doplácí z rozpočtu miliony korun. Například v roce
2017 zaplatili Chodovu jeho obyvatelé přibližně
8,7 milionu korun a společnost Ekokom za třídění odpadu 1,2 milionu. Zbytek ročních nákladů v
celkové výši 15,8 milionu uhradilo město. (mák)

Knihovna obnovuje sbírku

Pokud máte doma karnevalový kostým nebo
jakoukoliv jeho součást, velmi uvítáme, když nám
pomůžete naši sbírku pro děti i dospělé rozšířit.
Můžete věnovat celé kostýmy nebo i samostatně
klobouky, paruky, škrabošky a další „převlékací“
propriety.
Kostýmy se používají pro divadelní představení,
karnevaly, děti se do nich rády strojí i během
odpoledních návštěv knihovny.
(MěK).

Město nabídne volné
kapacity okolním obcím

Chodov ve spolupráci s okolními obcemi bez
vlastních základních škol či druhého stupně vytvořil
od letošního roku nový spádový školský obvod.
Využívat ho budou nedaleké Tatrovice, Vintířov,
Mírová a Vřesová.
„Veřejnoprávními smlouvami budeme těmto obcím garantovat místo pro jejich žáky v naší základní
škole v Husově ulici, která má dostatečnou kapacitu.
Půjde zhruba o padesát až sto dětí,“ uvedl místostarosta Chodova Luděk Soukup s tím, že obce budou
po dohodě platit za jednoho žáka 1000 korun za
školní rok.
Nástupy do nového obvodu začnou ve školním
roce 2019/2020.
Celkový počet žáků v chodovských základních
školách v posledních letech stoupá. Do padesáti tříd
ve třech ZŠ tak v současné době usedá 1239 žáků,
což je o 17 dětí více než v předchozím školním roce
2017/18. Stoupající trend v počtu žáků je patrný od
školního roku 2014/15. Tehdy učili chodovští kantoři
1162 dětí. 
(mák)
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Projekt města – dluhová poradna

Dnes se dotkneme exekucí. Pan XY obdržel
dopis od exekutora s výměrem dlužné částky.
Dlužnou částku nemohl uhradit najednou,
proto si vytvořil vlastní splátkový kalendář. Ten
dle svého plánu „řádně“ uhradil. Exekutor jej
po celou dobu nekontaktoval. Pan XY netušil,
že jeho dluh po dobu splácení roste o úroky,
které ve výsledku převýšily původní výši dluhu. Důvodem je skutečnost, že exekutor vyčíslí
dluh s příslušenstvím ke dni vyčíslení. Pokud
nedojde k jednorázové úhradě vyčíslené částky do uvedené doby, narůstají úroky z prodlení.
S panem XY zbývá vyřídit pouze oddlužení.
Řešte své finance dříve, než bude pozdě.


Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru
sociálních věcí

Upozornění - kontrola nádob
na směsný odpad

V tomto roce bude postupně probíhat kontrola objemu odpadových nádob na směsný komunální odpad a počtu uživatelů v souladu s obecně závaznou vyhláškou o odpadech a plánem
odpadového hospodářství města u rodinných
domů. To znamená, že bude porovnán počet trvale hlášených lidí v dané nemovitosti a velikost
nádoby. Doporučená velikost je 24 l odpadu na
jednoho obyvatele a jeden týden. Pokud zde
bude značná nesrovnalost, proběhne výměna
nádoby za doporučenou velikost.

Ilona Nehybová, odbor správy majetku

Chodov posílí vztahy s
okolními městy

Chodov chce společně s dalšími městy ze Sokolovska a ze Saska v rámci společného projektu
posilovat vzájemné vztahy.
Samosprávy si tak budou vyměňovat zkušenosti
v oblasti sociálních věcí, práce s dětmi, cestovního ruchu, lidé budou moci navštěvovat jazykové
kurzy a účastnit se partnerských kulturních a sportovních akcí.
„K plánovaným aktivitám bude patřit dvacet
workshopů nově vzniklých pracovních skupin,
společné studijní cesty, vznik dvojjazyčné brožury

Malý průvodce úřady, jejíž součástí se stane česko-německý slovník se specifickými pojmy správní
oblasti,” doplnil krajský radní Josef Janů s tím, že
aktivity doprovodí sportovní akce, výstavy umělců,
lidové slavnosti, prezentace škol a firem.  (mák)

Soutěž pro seniory

Senioři, kteří se věnují některé z výtvarných činností, se opět mohou zapojit do dalšího ročníku oblíbené soutěže „Věk pro nás není překážkou“. Práce
lze odevzdávat v termínu od 2. ledna do 28. února
2019.
Soutěže se mohou účastnit obyvatelé Karlovarského kraje, kteří jsou starší šedesáti let. Soutěží se
celkem ve třech kategoriích. Přihlašovat lze nejenom
ruční práce, obrazy, ale i fotografie. Z každé kategorie budou odbornou porotou vybrána tři nejlepší díla, jejichž autoři se mohou těšit na pěkné ceny
v podobě dárkových košů a publikací o regionu.
Každý senior může přihlásit pouze jedno dílo, které by nemělo být starší více jak dva roky. Práci může
osobně doručit po telefonické domluvě do kanceláře Veroniky Severové (telefon: 354 222 116) nebo ji
poslat poštou na adresu: Krajský úřad Karlovarského
kraje, Veronika Severová, Závodní 353/88, 360 06
Karlovy Vary.
Dílo musí být opatřeno popiskem se jménem a
příjmením, věkem a kontaktem, zapotřebí je uvést
jak adresu, tak i telefon. Výtvory všech soutěžících
budou po slavnostním vyhlášení výsledků k vidění
na společné výstavě v prostorách Krajského úřadu
Karlovarského kraje.
(vs)

Kino opět láme rekordy

Další rekord v návštěvnosti pokořilo chodovské
kino v Kulturním a společenském středisku. Ve
srovnání s předchozími lety zamířilo v minulém
roce do biografu o stovky lidí více.
Zatímco v roce 2017 přišlo do kina 16 574 návštěvníků, loni jich dorazilo 17 981. Ve srovnání s
rokem 2015 je to dokonce o téměř šest tisíc lidí
více. „Nejvíce lákaly dobrodružné a akční filmy,
následovaly animované snímky, české komedie a horory,“ vyjmenoval pořadí podle žánrů
vedoucí chodovského kina Jan Kurčík s tím, že
dobré návštěvnosti pomohly také pravidelné dopolední projekce.
Největším loňským filmovým trhákem byl podle vedoucího snímek Bohemian Rhapsody, který
popisuje hudební a životní dráhu zpěváka Freddieho Mercuryho. Ten v Chodově vidělo už přibližně 1500 diváků. 
(mák)

Zprávy z města

Sídliště čeká revitalizace, letos
dostane novou kanalizaci

Podle architektů by sídliště v Tovární ulici mohlo vypadat po revitalizaci zhruba takto.

Chodov bude v letošním roce pokračovat
v opravách a výměně dešťové kanalizace na
sídlišti v Tovární ulici. Předpokládané náklady na
druhou etapu této investice jsou ve výši 3,8 milionu korun.
Sídliště, jehož středem vedou frekventované
spojnice k autobusovému nádraží a poliklinice,
dlouhodobě trápí přívalová dešťová voda, která
v některých případech zatápí chodníky, výtahové
šachty a sklepy.
Opravy kanalizace začaly v loňském roce první
etapou za zhruba tři miliony korun. Město k etapizaci akce přistoupilo především proto, aby nebylo sídliště kvůli výkopům neprůchodné.
„Vyřešení problému s kanalizací je nezbytnou
podmínkou pro plánovanou revitalizaci sídliště,“
poznamenal starosta Patrik Pizinger.
Sídliště by tak v dlouhodobějším horizontu
mohlo zcela změnit svou tvář. Naznačuje to právě studie pro Tovární ulici a okolí, v níž architekti
počítají s řadou novinek.
(mák)

7

Vizualizace: NOAR.CZ

Infocentrum má další
certifikát kvality

Mezi velmi úzkou skupinu držitelů certifikátu Českého systému kvality služeb II. stupně se
zařadilo chodovské infocentrum. V západních
Čechách je dokonce jediné, které toto ocenění
získalo.
„Tímto certifikátem II. stupně se zatím pyšní
pět infocenter v České republice,“ doplnila Lenka
Christova z infocentra s tím, že novou certifikaci
obdržela organizace v závěru loňského roku.
Turistické informační centrum Chodov získalo
certifikát I. stupně už v roce 2014, každoročně ho
úspěšně obhájilo a v roce 2017 jej obnovilo na
další tříleté období. Na podzim roku 2018 pak
začalo usilovat o certifikát II. stupně.
Český systém kvality služeb si klade za cíl
zvyšovat kvalitu práce v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách.
Obdobné systémy existují už několik let v řadě
evropských zemích. 
(mák)

Kulturní
servis
8

Zahrádkáři radí zahrádkářům

Zahrada v únoru
V únoru se zima vlády ještě nevzdala, navzdory tomu zahradníkova sezona již začíná. Je
čas na první výsevy pro pěstování zeleniny i květin i na prořezávky a úpravy zahrady. Hlavní přípravy se zatím odehrávají při výsevu na okenních
parapetech nebo ve vytápěném skleníku a zimní
zahradě. Tento postup se vyplatí u raného salátu, celeru, brokolice, lilku a paprik. Pro časnou
sklizeň lze začít s předpěstováním rajčat, cibule
a petrželky. Z okrasných květin je dobré v únoru začít druhy s dlouhou dobou vývoje, jako je
lobelka, hledík, plamenka, petúnie a dosny.
Vhodný substrát pro výsev je lehký a neměl
by obsahovat mnoho živin. Můžete si připravit
i vlastní, smíchaný ze zahradní zeminy a písku,
s přidáním rašeliny pro udržení vláhy. Semínka
nezasypáváme, jen pouze přitlačíme, nezaléváme, ale pouze rosíme, abychom je nevyplavili.
Pro vytvoření dobrého mikroklimatu sadbové
misky překryjeme fólií, tak méně vysychají. Zásadní podmínkou je dostatek světla.
Rada – semínka před výsadbou máčíme,
podstatně tím urychlíme klíčení. Navíc má máčení tu výhodu, že dlouhodobějším a trvalejším přísunem vody se semena zbaví inhibitorů.
Příroda se tím pojistila, aby semena neklíčila při
malém deštíku a následně nezaschla, správné
klíčení rozběhne až trvalejší dostatek vody.
Doba máčení – salátu stačí 4 hodiny, košťálovinám až jeden den. Rajčata a papriky se máčejí
jeden až dva dny, tři dny potřebuje cibule, celer,
mrkev a petržel.
Tipy - teplomilná semena okurek a rajčat máčíme ve vodě 16 stupňů teplé. Při delším máčení
je vhodné vodu dvakrát denně vyměnit. Před
výsevem semínka osušíme, aby se s nimi dobře
pracovalo, ale nikdy je nenecháme zaschnout.
Náhrada vody – vodu můžeme nahradit heřmánkovým nálevem proti houbovým chorobám
a plísním, přesličkový nálev posiluje klíčící rostliny.
Zkouška klíčivosti – starší semena vysejeme
na vlhkou buničinu a misku přiklopíme folií nebo
sklem. Pokud za dva až tři týdny vyklíčí 80% semen, má smysl se sadbou pracovat. Pokud chceme použít starší semena bez zkoušky, vyplatí se
vysévat hustěji než obvykle, ale ani tak není výsledek zaručen.
Okrasná zahrada – pelargónie je v únoru
vhodné seříznout o jednu až dvě třetiny u každého výhonu, budou tak více rozvětvené, a koncem měsíce je přesadíme do nového substrá-
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tu. Fuchsie zastřiháváme už při rašení a loňské
přírůstky zkrátíme až o dvě třetiny. Prořezávka
ostatně svědčí většině okrasných keřů. Rychlené
rašící okrasné cibuloviny přeneseme na světlé,
teplé místo a začneme zalévat.
Drobné ovoce – je vhodný prořez starých
větví. Pokud jsme si je neoznačili, poznáme je
i dnes podle tmavší borky (kůry), než jakou mají
větve nové. Černé rybízy plodí nejvíce na větvích
starých dva až tři roky, červené a bílé na dvou až
pětiletých výhonech, odstraníme i všechny poškozené nebo napadené části keřů. U plodných
odrůd vinné révy, které tvoří hrozny, by mělo
zůstat 6 – 8 oček na jeden metr čtvereční pod
ním. Odebíráme rouby jádrovin a řízky rybízu.
Pranostika:
• Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě
v březnu poleze za kamna.
• Únorová voda pro pole škoda.
• Jaké je počasí o Popeleční středě, takové
se drží celý rok.  zahrádkáři Chodov

Chodov má letos na investice
38 milionů korun

S investicemi ve výši více než 38 milionů korun
počítá pro rok 2019 chodovský rozpočet. Jeho
celkový objem dosahuje částky 248,3 milionu
korun.
Město už nyní připravuje řadu akcí. Obyvatelé
se mohou mimo jiné těšit na pokračování úprav
okolí Bílé vody, nové dětské hřiště u základní školy v Husově ulici či více parkovacích míst v ulici
ČSO.
Novou klimatizaci dostane objekt Kulturního
a společenského střediska, vylepšené požární
zabezpečení se bude instalovat ve škole J. A. Komenského.
Město nechá také zpracovat několik projektových dokumentací a studií, například pro úpravu
prostranství před ZŠ ve Školní ulici a následnou
realizaci, na regulaci topení v ZŠ Husova a přestavbu bývalé knedlíkárny na knihovnu.
Podílet se bude také na pokračování revitalizace Lesoparku.
V plánu je rovněž vydání nové knihy o Chodovu ke 125. výročí povýšení na město a oprava
hrobky rodiny Gaschů. Peníze na tyto projekty
jsou zahrnuty v běžném rozpočtu, stejně tak jako
peníze na opravy chodníků, mostů a jejich revize. Podrobně rozepsaný rozpočet naleznete na
webových stránkách města na elektronické úřední desce. 
(mák)
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Novoroční koncert pro
Mateřídoušku

Už podruhé si připravil pražský vokální kvartet Bohemia Voice (na snímku) vystoupení pro klienty a příznivce
chodovského Denního centra Mateřídouška. Koncert plný známých i méně známých melodií se uskutečnil v lednu
v sále Kulturního a společenského střediska. 
|Foto: Martin Polák

Školy dostanou nové učebny

Moderní vybavení pro šest učeben ve třech základních školách plánuje Chodov. Třídy mají učitelům a žákům posloužit při výuce jazyků a odborných předmětů.
„Jednalo by se o čtyři jazykové učebny a jednu chemickou a jednu přírodovědnou laboratoř,“
upřesnil místostarosta Chodova Luděk Soukup.
Školy by tak měly k dispozici moderní vybavení v podobě počítačů, sluchátek, interaktivních
tabulí, nábytku, multifunkčních školních lavic
a laboratorních pomůcek. Přístup do tříd bude
bezbariérový.
Radnice začne hned počátkem příštího roku
připravovat výběrová řízení na stavební práce,
dodávky nábytku a počítačového vybavení. „Vše
směrujeme k tomu, aby modernizace proběhla
v době letních prázdnin roku 2019,“ poznamenal
místostarosta.
Město počítá s tím, že podstatnou část nákladů
ve výši zhruba deseti milionů korun pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu. 
(mák)

Scénář městských oslav už
dostává podobu

Několik organizačních týmů už od počátku
roku pracuje na přípravě zářijových celoměstských oslav. Chodov si totiž letos připomene 825. výročí první písemné zmínky o obci,
145 let od založení sboru dobrovolných hasičů a 125. výročí povýšení Chodova na město.
Už nyní je jasné, že program se bude odehrávat
na dvou pódiích, městem projde slavnostní průvod a všechny záchranářské složky předvedou
ukázku techniky a své práce.
Hlavní hvězdou hudební části bude legendární
Olympic.
Město nechalo k oslavám vytvořit příležitostné logo, které bude k vidění na upomínkových
předmětech a některých tiskovinách po celý rok
2019.
Podrobné informace o oslavách a přípravách
budou k dispozici všem zájemcům na chystaných
speciálních webových stránkách. O jejich spuštění budeme čtenáře včas informovat na městském
webu či v aplikaci Mobilní rozhlas. (mák)
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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.

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.

Vánoční jarmark ve školní družině

I v letošním roce proběhl ve školní družině
před Vánoci Vánoční jarmark s burzou dětských
výrobků. Organizátorem tohoto humanitárního
počinu byla i letos vedoucí vychovatelka družiny
Renata Purkytová.
Stoly na chodbě družiny byly zaplněny stovkami krásných, drobných dětských výrobků. Každý
si mohl za dobrovolnou částku vybrat, co si chtěl
odnést.
Poděkování za zdařilou akci patří všem vychovatelkám, dětem, rodičům i pedagogům školy,
kteří tuto aktivitu podpořili.
Výtěžek akce letos překonal rekordní hranici.
Během odpoledne se vybralo 8551 Kč.
Výtěžek z akce byl předán 2. 1. 2019 vedoucímu stanice Drosera Bublava panu Tomáši Smolíkovi v prostorách naší školy Renatou Purkytovou.
Výtěžek i letos bude sloužit pro námi adoptovanou sovici sněžnou, o kterou se ve zdejší stanici starají. 
Renata Purkytová

ZŠ Školní ulice
Hledáme učitele

Vedení školy oznamuje, že pro školní rok
2019/2020 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

Sportovní dny v předvánočním čase

V předvánočním čase jsme pro žáky školy připravili několik sportovních akcí, za kterými se můžeme
zpětně ohlédnout. Všechny třídy prvního stupně si
zasportovaly na Vánočním sportovním dni, kde je
čekalo pět různých skupinových disciplín.
Za každou třídu vždy soutěžilo 10 sportovců, kteří
se mohli podle disciplíny měnit. No a v čem soutěžili?
Jako rychlostní soutěž byl zvolen štafetový běh, kde
zvítězila třída, která nejrychleji uběhla 10 kol štafety.
Odhad, šikovnost a obratnost vyzkoušeli soutěžící při
střelbě florbalovou hokejkou na branku.
Šikovnost si soutěžící prověřili také v další hře při
pohybu s míčem, kdy měli za úkol vést míč fotbalovým způsobem k určené metě, tu oběhli, dál pokračovali driblinkem k určenému místu, kde na ně čekal
spoluhráč, který musel chytit hozený míč a projít
také celou trasu.
Takto se vždy vystřídalo všech deset členů soutěžního družstva. Obratnost si žáci prověřili také na překážkové dráze, kde kromě překážek museli zdolat i
náročný úkol v podobě kotoulu. Snad nejhlučnější
disciplínou byla silová soutěž, kde se měla družstva přetahovat lanem a odtáhnout svého soupeře
na vzdálenost tří metrů. Soutěže byly pěkné a moc
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všechny bavily. Druhý stupeň neměl takto náročný
program sportovního dne. Již na hodinách tělocviku se všichni připravovali na velký florbalový turnaj.
Z mladších žáků se jako nejšikovnější s nejvíce vstřelenými brankami předvedl tým chlapců z třídy 6. A
a ze starších žáků tým chlapců z 8. A, který si jako
bonus zahrál kolo i proti učitelům. Tým našich sportovně nadaných učitelů ale sportovci z osmé třídy
neporazili.
Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Husova ulice
Prevence kriminality

nám zpívali nádherné koledy, ke kterým jsme se
všichni s radostí připojili.
Na závěr zazněla „Tichá noc“ v podání Adély
Giňové.

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

Mgr. Lenka Hrušková

Mateřská škola Chodov
Do Chodova v letošním roce zavítá
Malá technická univerzita

Opět pokračují besedy s městskou policíí –
„Notes strážníka Pavla“- tentokrát na téma v současnosti hodně zmiňované - šikana. Za třeťáčky
přišel pan Staněk a skvělou formou s nimi problematické téma probral. Děti pracovaly a spolupracovaly ve skupinách, kdy se musely soustředit
na příběh a v tiché spolupráci vypracovat zadané
otázky.
V této třídě je vysoký počet žáků, a přesto nepadlo slůvko nahlas, aby nenapovídali ostatním.
Samozřejmě pozadu nezůstala ani spolupráce s Policií ČR. Její besedy jsou už zaměřeny na
2.stupeň. Také zde se pracuje na projektu „Sešit
plný průšvihů.“

Vzpomínka na Vánoce

Než jsme se nadáli, je za námi měsíc v novém
roce. Ještě před Vánocemi na naší škole nastala
změna. Každoroční zpívání vánočních koled se
letos nekonalo v prostorách školy, ale bylo spojeno s výzdobou vánočního stromečku v kostele
sv. Vavřince.
Žáci z 1. i 2. stupně se shromáždili v kostele,
kde si vyslechli zpěv našeho sboru pod vedením
p. ředitelky Mgr. Hany Žákové. Děvčata i chlapci

Ve čtvrtek 14. 2. 2019 v MŠ Školní proběhne
první tandemová hodina v rámci projektu Malá
technická univerzita.
Tento projekt vznikl na základě laviny dětských
otázek - Jak postavit dům? Proč nespadne most?
Kam teče voda, když spláchnu? Proč žárovka svítí?
Jeho cílem je zábavným způsobem a hravou formou vysvětlit dětem, jak funguje technický svět kolem nás, a také přispět k rozvoji
technického vzdělávání již u dětí předškolního
věku. Kromě toho program rozvíjí u dětí i další důležité schopnosti – práci ve skupině, komunikaci, prostorovou orientaci, logické myšlení, koncentraci, jemnou i hrubou motoriku…
Do MŠ Školní přijedou v 6 termínech školení
lektoři, kteří budou pracovat s dětmi a učitelkami
ve dvou nejstarších třídách. Názorně, jednoduše,
hravě a prací se stavebnicí LEGO-DUPLO se děti
dozvědí, že technika může být i zábavným oborem, ve kterém se dá objevit spousta nových věcí.

Lyžařská školička

V týdnu od 15. do 21.ledna 2019 se několik
předškoláčků se třemi paními učitelkami vydalo do zasněžených Potůčků. Sněhu bylo víc, než
jsme doufali, ale pan Riedl z Petrocargo Trade
nás vždy bezpečně dopravil do cíle. 5 instruktorů si rozdělilo děti do skupin. Děti si vyzkoušely
jízdu na vleku, trénovaly v lyžařské školičce sjezd,
slalom, zkusily jízdu brankami…. Na posilněnou
byla pro všechny pokaždé připravena vydatná
svačina a teplý čaj. Celý výcvik byl zakončen závodem ve sjezdu a odměnou v podobě sladkostí,
medailí a lyžařským diplomem.

Ivana Šestáková, ředitelka MŠ
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ZŠ Nejdecká ulice
Pojmenovali jsme záchranářský vůz

Naše třída se s nadšením zapojila do soutěže
o pojmenování nového sanitního vozu Kodiaq
RZ Karlovy Vary (na snímku). Z 56 návrhů byl vybrán název „Aesculap“, který vymysleli kreativní
žáci osmé třídy.
Pojmenování vozu vzniklo malinkatou přenicí
o tom, zda existuje bůh léčitelství. Tento spor byl
velice rychle vyřešen „googlováním“ Teď už víme,
že Aesculap je starověký řecký bůh lékařství, syn
boha Apollóna, jenž léčil všechny nemoci a dovedl oživovat mrtvé. Několikrát jsme si trefné
a krásně melodické slovo Aesculap zopakovali
a název byl na světě.
V pondělí 14. ledna 2019 jsme se hrdě vydali
na akci spojenou se slavnostním pojmenováním
vozu. Naši žáci měli tu čest ozdobit nálepkou se
jménem nový sanitní vůz a rovnou se stali „mediálními hvězdami“, které podávaly rozhovor do
televize.
Odměnou nám byla i exkluzivní prohlídka

sanitních vozů, která nás velice nadchla. Tento
den nám dal zažít veliký pocit úspěchu.
Veliké poděkování patří i zástupcům města
Chodova a HZS v Chodově, kteří nám zajistili dopravu na místo akce.
Bc. Helena Kalfářová, třídní učitelka VIII. třídy

Již půl roku chodíme do školy

Na začátku školního roku 2018/2019 jsme
usedli do lavic v přípravné třídě „U sluníčka“. Je
nás patnáct kamarádů a žádný z nás nevěděl, co
ho čeká.
Po půlroční docházce jsme se zlepšili v matematických představách, umíme poslouchat a vyprávět pohádky, víme, jak správně držet tužku a
umíme napodobit grafomotorické tvary. Pokud
někdo z nás dosud nevyslovuje všechny hlásky,
1x týdně se v rámci vyučování účastní logopedické nápravy.
Zvládáme práci na interaktivní tabuli a vzdělávací programy na PC jsou pro nás hračkou. Také
nás velmi baví hudební, výtvarná i pracovní výchova, a hlavně tělesná výchova, kdy chodíme
jako velcí sportovci cvičit do haly.
Navštěvujeme městskou knihovnu, filmová
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a divadelní představení, zapojujeme se do školních projektů.
Už teď se těšíme na druhé pololetí, ve kterém
získáme nové poznatky a dovednosti, aby z nás
byli opravdoví školáci.

B. Miltová, třídní učitelka přípravné třídy

Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace, přijme:
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
FakeScape – unikni fake news

Kdo dnes nezná pojem úniková hra, jako by
nebyl. A právě s únikovou hrou k nám do školy
zavítala společnost FakeScape.
Jedná se o projekt, který se zaměřuje na rozvoj
mediální gramotnosti a schopnosti rozpoznání
pravdivosti informací. Učí žáky pracovat s fakty,
manipulacemi a dezinformacemi.
Během hry žáci čelí manipulativním technikám,
jejich úkolem je informace ověřovat a poznávat
kvalitní zdroje. Jedná se o týmovou práci, proto
je k úspěchu nutný týmový duch.
A tak si naši žáci tříd G4 – PEG3 mohli zahrát.
Nejlepšího času dosáhla třída PEG3, kterou dělila
od absolutního rekordu hry pouhá půlminuta.

Nabídka volného pracovního místa

Od školního roku 2019/2020 přijmeme na
plný úvazek učitele/ku pro výuku předmětů
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matematika, fyzika, informatika.
Požadujeme kvalifikaci dle zákona č. 263/2004
Sb., v platném znění.
Bližší informace na telefonu 739322447.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

I v letošním školním roce budou zahájeny přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého
jazyka a literatury a matematiky.
Kurzy začínají dne 6. 2. 2019 v 15.30 hod.
Na přípravné kurzy se lze přihlásit osobně,
prostřednictvím odkazu na webových stránkách
školy nebo telefonicky na čísle: 733 626 364.
Připomínáme, že přihlášky ke studiu na naší
škole je nutno odevzdat do 1. 3. 2019.

Bc. Jitka Čmoková

Policie České republiky
Úvěrový podvod

Sedmadvacetiletá žena ze Sokolovska měla na
přelomu roku 2016 a 2017 v Chodově v prodejně
elektra uzavřít hned ve dvou případech úvěrové
smlouvy na nákup notebooků.
V žádostech měla uvést nepravdivé údaje o svém zaměstnání a výši příjmu, na základě
kterých jí byly úvěry schváleny a poskytnuty.
Uvedené úvěry se zavázala hradit pravidelnými
měsíčními splátkami. Uhradila však pouze část.
Svým jednáním tak způsobila škodu ve výši téměř 15 000 Kč.
Žena si od kriminalistů z oddělení hospodářské kriminality v Sokolově vyslechla sdělení podezření ze spáchání přečinu podvod. V případě
prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody až na
dvě léta.

Vloupal se do prodejny

Policisté z obvodního oddělení v Chodově
sdělili 27letému muži ze Sokolovska podezření
ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody.
Těchto trestných činů se měl dopustit na konci
listopadu v Chodově. Nejprve měl rozbít skleněnou výplň dveří a poté vniknout do prodejny. Z té
měl odcizit pokladničku s finanční hotovostí. Poté
prodejnu opustit. Po chvíli se však měl vrátit zpět
a ještě ze skladu odcizit bourací kladivo.
Svým jednáním tak způsobil škodu předběžně
odhadnutou na částku téměř 50 000 Kč. V případě prokázání viny hrozí podezřelému trest odnětí
svobody až na dva roky.

Kateřina Krejčí, policejní mluvčí

Zprávy z města
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Letecká záchranná služba, vrtulník přistával přímo na křižovatce u DDM Bludiště.

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky

V roce 2018 byl prosinec opět tragický měsíc,
při mimořádných událostech 3 osoby zemřely,
4 osoby byly zraněny a stejný počet osob byl zachráněn během devatenácti prosincových událostí.
Jednotka se podílela na likvidaci celkem sedmi
požárů (strom Vintířov od elektrického vedení,
byt v Lokti - zahoření potravin, byt v Osadní ulici
v Chodově - zahoření bytových jističů, požár výškové budovy - Horní Slavkov, nejzávažnější byl
tragický požár chaty v Horním Slavkově, bohužel
zemřela jedna osoba a 2 osoby byly zraněny, požár domu u Vyhlídky v Karlových Varech, garáž
ve Staré Roli).
Další události byly technické. Hasiči zasahovali
u tří dopravních nehod, dvě se obešly bez zranění. DN osobního vozidla do sloupu VO v ulici Nejdecká, DN OA mimo komunikaci na střeše v Tatrovicích. Nejvážnější dopravní nehoda se stala
v ulici Husova, zde zasahovaly všechny složky
IZS. Došlo ke střetu osobního vozidla s chodcem.
Z důvodu vážného zranění chodce byla na místo

|Foto: Jiří Kot

povolána i letecká záchranná služba, vrtulník
přistával přímo na křižovatce u DDM, čímž byl
zajištěn rychlý transport pacienta do nemocnice
v Plzni.
Zásah vrtulníku přilákal spoustu zvědavců, jednotka ve spolupráci se strážníky a policisty musela zajistit bezpečný prostor pro přistání i vzlet.
V jednom případě šlo o únik PHM na komunikaci
mezi Chodovem - Karlovými Vary - Počerny.
Jednotka byla vyslána v rámci součinnosti IZS
na záchranu života s automatickým externím defibrilátorem (AED) do ulice Husova, kde bohužel
již osobě po pádu z velké výšky nebylo pomoci.
Byly také likvidovány padlé stromy v Tatrovicích,
ve dvou případech šlo o záchranu zvířat (labuť
zamotaná ve vlascích na Bílé vodě a záchrana
koně ve Staré Chodovské).
Ve dvou případech bylo provedeno nouzové
otevření bytu z důvodu nebezpečí z prodlení,
v ulici Čapkova, zde byla nalezena osoba již bez
známek života, v ulici Luční byla jedna osoba nalezena zraněná, následně předána do péče lékařů. Jednou byla jednotka vyslána k požáru, který
nebyl potvrzen, šlo o planý poplach.
Dne 12. 12. 2018 byla jednotce slavnostně předána nová cisternová automobilová stříkačka

Zprávy z města
(CAS30 Tatra Terra) za účasti vedení města
a mnoha vzácných hostů včetně zástupců dodavatele.
Velké poděkování patří všem členům zásahové jednotky za zvládnutí takto náročného konce
roku 2018.

Informace SDH

Stále probíhá zimní příprava všech sportovních kolektivů ve sportovní hale. Sobota 8. prosince 2018 patřila zajímavé sportovní akci, tzv.
„TUNEL“, v prostorách FK Baník Sokolov, halové
„šedesátkování“ pro kategorie ml. i st. žáků, dále
„trojákování“ pro kategorii dorostu.
Náš sbor měl zastoupení ve všech kategoriích.
V kategorii mladších se umístila Anežka Šimralová na 4. místě (17 závodnic), na 11. místě se umístil
Vojtěch Novák, na 12. místě se umístil Filip Belička
a na 19. místě při premiérovém startu Jan Gregor
(27 závodníků).
V kategorii starších se umístila Andrea Nemeščuková na 11. místě (25 závodnic). Jakub Hataš se
umístil na 6. místě (23 závodníků).
V kategorii dorostu se umístil Filip Kožuch na
10. místě a Petr Horniak na 11. místě. Mezi dorostenkami zvítězila Nikol Oravová a Andrea Nemeščuková obsadila 9. místo. Začátkem prosince
se uskutečnila tradiční velmi pěkná „Mikulášská
besídka“ pro děti a mládež.
Nechybělo také vánoční zakončení roku 2018.
Mezi svátky proběhl „Vánoční turnaj“ ve stolním
tenisu. Zaslouženě zvítězil Pavel Kot, druhý byl
zkušený Jiří Pergler st., třetí místo vybojoval Jiří
Kiss. SDH v Chodově bude organizovat již tradiční Hasičský ples. Termín je 2. února 2019 ve
velkém sálu KaSS v Chodově od 20 hod. Zbývající volné lístky jsou v předprodeji Malé scény
KaSS v Chodově.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Městská policie Chodov
Perličky z činosti

To se tak někdy v životě stane. Najednou
vyběhnete večer z domu, že si potřebujete jen
v rychlosti koupit cigarety v blízkém baru, jen tak
nalehko a venku zrovna mrholí, je tma a Vy pospícháte, abyste byli rychle zpět doma…u svých
blízkých…v domácí pohodě, a najednou Vás
„smete“ auto na hlavní silnici, protože nejste vůbec vidět, nemáte žádné reflexní prvky, spěcháte,
a navíc mimo přechod pro chodce, kde Vás řidič
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vůbec nečeká. Lidi, nehazardujte se svým životem. Zdraví máme jen jedno a nechtějme sebe, či
někoho v životě udělat navždy nešťastným,…tak
jako 30. prosince v ul. Husova pod DDM.
Vánoční svátky jsou očekávanou chvílí podarovaných nadílek, ať již pod smrkovým jehličím,
nebo na veřejném parkovišti. Ten druhý případ
vyzkoušela partička mladíků, která se rozhodla
nadělit majitelům zaparkovaných vozidel v ul.
Husova zhořklý pocit zmaru při pohledu na jejich ukopnutá zpětná zrcátka. Těžko říci, jakou
ušlechtilou vánoční motivací byli mladíci uchváceni, když tento „dárek“ vymýšleli, přesto obdrželi
během několika minut slušnou „zpětnou nadílku“
od policistů a strážníků, kteří byli na místo přivoláni a podařilo se jim několik pachatelů zadržet.
Začít hádku s ženskou je podobný risk jako
dráždit kobru bosou nohou. Nejeden mužský
protějšek tuhle životní moudrost během svého života pochopil. V první lekci výuky se ocitl jeden z obyvatel ul. Polní, který se dostal do
hádky v rámci sousedského sporu, a posledním
ženským argumentem protistrany sporu na jeho
snahu o poslední slovo bylo mrsknuté syrové vajíčko na jeho auto. Snahu o poslední slovo si tedy
nyní nárokuje přestupková komise, kde se bude
protiprávní jednání projednávat, takže asi pánvičky, máslo, šunku a cibuli s sebou?
A to jsem Vám ještě ani nezmínil 80letou paní
z ul. Poděbradova, která si přišla „ručně a stručně“ vyřídit svůj spor se sousedkou tím, že jí nasadila škrtící hmat mezi dveřmi bytu. Svět lidí je
prostě někdy zvláštní a soužití veliké koncentrace spolubydlících na jednom panelovém místě
přináší problémy. Úsměv a zdvořilost jsou dnes
vzácností, a tak pokud je někde potkáte, pozdravujte je a užijte si tu chvíli.

Statistiky

Na webových stránkách města, v sekci Bezpečnost, bude uveřejněna vybraná část statistických
výstupů činnosti MP za rok 2018.

Pozor na zamrzlé vodní polochy

Pokud přijdou opět mrazy, apelujeme na rodiče malých dětí, aby poučili své ratolesti o nebezpečí vstupu na zamrzlé vodní plochy bez dozoru
dospělé osoby.
Dále znovu žádáme řidiče při parkování vozidel, aby neparkovali svá vozidla před nájezdy
na chodníky a dodržovali průjezdnost vozovek
v případě sněžení s ohledem na posypovou
a úklidovou činnost technikou CHOTES. Odtahujeme vozidla, tak ať se Vám to parkování neprodraží
Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Placená inzerce
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Fenomén CHODOS – 7. díl

Maskot firmy – legenda CHODOSÁK (1974 - 1975)

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 dnešním díle se dotýkáme opravdového fenoménu a doslova legendy, kterou znají i ti, kteří se jinak
o strojírenství příliš nezajímají. Ano, v dnešním díle si můžete přečíst zajímavé informace o našem firemním
maskotovi – CHODOSÁKOVI, jehož přivedl na svět osobitý pan Josef Bachmann.
Příjemné čtení!
Maskot společnosti CHODOS – populární CHODOSÁČEK – je 23 cm vysoká
figurka s usměvavou tváří, která vznikla v roce 1974. CHODOSÁK byl poprvé představen
a vyráběn na strojírenském
veletrhu v Brně v roce 1975.
Prezentoval výrobu plastových
nádob na prototypu vyfukovacího automatu
společnosti - Chodomatic. O CHODOSÁKA byl
již tehdy na veletrhu při prezentaci vyfukovacích
automatů obrovský zájem.
CHODOSÁK byl po úvodních úspěších následně přímo vyráběn již tradičně na řadě veletrhů v tuzemsku i v zahraničí a stal se předmětem sběratelského zájmu. Vždy se vyráběl ve
spektru desítek barev. Největší zájem byl o nejvzácnější figurky v metalických odstínech.
CHODOSÁK byl využíván jako hračka pro děti,
ale také jako kasička na kovové mince a rodičům
pomáhal při výchově potomků ke spořivosti. Byly
vyhlašovány např. soutěže na téma, kolik se do
CHODOSÁKA vejde mincí v určité nominální
hodnotě.
CHODOSÁK je složen z částí, které představují
produkty vyráběné na strojích výrobního programu společnosti CHODOS, jimiž jsou vyfukovací
automaty, vulkanizační lisy a vytlačovací stroje.  Boty ve tvaru kanystrů a tělo jako barel představují výrobky vyráběné na vyfukovacích automatech. Nohy a ruce, to jsou hadice vyráběné
na vytlačovacích strojích. Límec na krku ve tvaru
pneumatiky je výrobek na vulkanizačních lisech.
Figurka v čepici s logem firmy, držící v rukou
znak CHODOSu, se stala neoficiálním symbolem
společnosti CHODOS CHODOV s.r.o.
V roce 2016 se firmě podařilo zakoupit tradiční
vyfukovací automat 6 l typ 004141. Nyní se firma
vrací k historii a tradici, automat byl kompletně
repasován a znovu vyfukuje oblíbeného maskota
CHODOSÁČKA.
Josef Bachmann (na snímku), autor figurky, pocházel z obce Štědrá na Toužimsku, ke které se

vždy hrdě hlásil. Pocházel ze třinácti dětí a možná právě to, že byl od mala obklopen takovým
množstvím blízkých lidí, formovalo jeho veselou,
vstřícnou a společenskou povahu. Po dětství
prožitém v rodném kraji odešel studovat Střední
průmyslovou školu do Plzně a po dokončení studia nastoupil do CHODOSU, který se mu stal na
dlouhá léta druhým domovem.
V CHODOSU začal pracovat v konstrukčním
oddělení, ale záhy se přesunul do oddělení propagace a byl velice progresivní ve svých nápadech. Dodnes jsou jeho propagační a reklamní
návrhy oceňovány renomovanými reklamními
agenturami. Pan Josef Bachmann se mimo jiné
inspiroval firemní figurkou společnosti MICHELIN
a navrhl firemního maskota, který byl pojmenován CHODOSÁK.

Tím zrodil fenomén, který žije do dnešních
dnů. Ke vzniku této populární figurky se vážou
také dvě historky, které vyprávěla při návštěvě firmy paní Bachmannová.
„Poprvé zkoušel Pepík figurku uvařit doma
v hrnci. Vařil ho z moduritu a při pokusu mi hrnec
zničil,“ vzpomíná se smíchem. Dodává také vysvětlení, kde vzal CHODOSÁČEK svoji populární
čepici: „Pepa na hlavě neustále nosil svou typickou čepici, když měl pak figurku CHODOSÁKA
hotovou, podíval se na ni a rozhodl se, že mu
udělá stejnou, aby měla figurka něco, co je pro
něj typické.“

Historie
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Čtyři pomníky na jednom místě

Budova chodovské měšťanské školy ve Fenklově ulici s pomníkem císaře Josefa v popředí. |Foto: archiv M. Bělohlávka

Místo před školní budovou v dnešní ulici Dukelských hrdinů patřilo vždy k velmi
frekventovaným zónám našeho města a od
konce 19. století se jednalo o velmi prestižní ulici. Právě proto se zde na jednom místě
za pouhých 110 let postupně vystřídaly hned
čtyři různé pomníky a památníky.
V roce 1888, kdy byla postavena starší část
školní budovy obrácená čelem k severovýchodu,
inicioval tehdejší radní Carl Fenkl sbírku na vytvoření pomníku císaře a krále Josefa II. Tehdejší
zastupitelstvo návrh podpořilo a během jediného
roku se od obyvatel města, spolků a mecenášů
podařilo vybrat 1600 zlatých potřebných k vybudování pomníku. Socha byla odlita ve slévárnách
hraběte Salmy v Blansku na Moravě podle jednotného modelu, dodávaného do celé monarchie. Slavnostní odhalení císařovy sochy v nadživotní velikosti proběhlo 2. srpna 1889 za velké
účasti obyvatel města u budovy chlapecké školy.
Na tomto místě stál pomník do konce první
světové války, kdy se čerstvě vzniklé Československé republice nelíbilo mít na náměstí symbol starého režimu. S odvoláním na Zákon na
ochranu republiky rozhodla krajská správa v Lokti o odstranění císařova pomníku. Brzy ráno 2.
června 1923 naložili pracovníci města pomník na

vůz a odvezli jej za přihlížení velkého množství
obyvatel města do zahrady vily paní Friedy Langerové, vdovy po továrníkovi Antonu Langerovi.
Jedná se o dnešní Dům dětí a mládeže Bludiště a
právě zde byla socha císaře uložena patnáct let.
Podstavec pomníku zůstal na svém místě
u školy, byla z něj jen odstraněna popisná tabulka, a městská rada plánovala na tomto místě
zřídit pomník obyvatelům města padlým v první
světové válce. To se však nestihlo uskutečnit, neboť 25. srpna 1924 přichází nařízení českých úřadů odstranit i kamenný sokl. Chodovská městská
rada se snažila dlouho tento příkaz odkládat, ale
v únoru 1925 byl podstavec převezen ke svému
císaři do zahrady vdovy Langerové.
Když v roce 1938 německá vojska obsadila československé pohraničí, bylo rozhodnuto o navrácení císařovy sochy do středu města. Jelikož bylo
jeho původní místo obsazeno jiným pomníkem,
byla umístěna přibližně do míst dnešního kruhového objezdu. Zde ovšem vydržela jen do konce
druhé světové války, kdy zmizela neznámo kam.
Na místě sneseného pomníku císaře Josefa
II. před budovou chodovské měšťanské školy
byl pravděpodobně v roce 1928 jako náhrada
vybudován pomník Friedricha Ludwiga Jahna
(1778-1852). Tento pruský pedagog, vlastenec
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Slavnostní odhalení upraveného Jahnova pomníku jako pomníku osvobození Československa od fašismu. Pod vedením chodovské vojenské posádky se odhalení uskutečnilo 28. října 1945. |Foto na straně: archiv Miloše Bělohlávka

Dokončený Jahnův pomník v době krátce po svém
slavnostním odhalení.

a propagátor zdravého životního stylu byl symbolem německého tělocvičného hnutí – turnerů – a
přeneseně i symbolem němectví jako takového.
S trochou nadsázky jej můžeme považovat za paralelu k českému Miroslavu Tyršovi. Pomníky této
osobnosti najdeme po celém Německu i českém
pohraničí a sloužily nejčastěji jako symbol přihlášení se k velkoněmecké myšlence.
Chodovský Jahnův pomník měl velmi obvyklou
formu kamenného monolitu s Jahnovou bustou
v kamenné nice. Financován a odhalen byl chodovským Německým tělocvičným spolkem (Deutscher Turnverein), který jej také udržoval.
Po roce 1945 byly německé pomníky cíleně
odstraňovány a Jahnův pomník byl místní česko-

Nekvalitní, ale vzácný snímek odstraňování pomníku
v brzkých ranních hodinách 2. června 1923.

slovenskou vojenskou posádkou přebudován na
památník osvobození Československa od fašismu. Slavnostní odhalení za přítomnosti představitelů města a velitele chodovské posádky majora
Krbce se konalo 28. října 1945. Z pomníku byla
jen odstraněna Jahnova busta a nahrazena pamětní deskou. Jak dlouho zde pomník vydržel,
mi zatím není známo – někdy pravděpodobně
na počátku 60. let byl nicméně odstraněn v souvislosti s úpravou celé ulice.
U příležitosti 55. výročí konce druhé světové
války se na toto místo pomník v podobě pamětní
desky opět vrátil a od 7. května 2000 zdobí zeď
školní budovy.

Miloš Bělohlávek, městský historik
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Informační servis

VELKÝ
JARNÍ
PLES

22. března 2019 od 20:00 hodin • KASS Chodov
vstupné 350,- Kč • předprodej www.kasschodov.cz
hraje Big Band Milana Šoltésze • moderuje Petr Čimpera
vystoupí Jan Onder a exkluzivní hosté ze StarDance
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14. 2. (čt) 17 h, 15.-16. 2. (pá-so) 19.30 h,
17. 2. (ne) 17 h, 23. 2. (so) 17 h, 28. 2. (čt) 17 h

Přístupné od 12 let. Český dabing Vstupné 150 Kč

14. 2. (čt) 19.30 h, 17. 2. (ne) 19.30 h, 24. 2. (ne) 19.30 h
Přístupné. Vstupné 130 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

8. 2. (pá) 17 h, 9.-10. 2. (so-ne) 15 h ve 2D, 24. 2. (ne) 15 h ve 2D

Lego příběh 2 3D /107/
Premiéra / Animovaný / USA

Opět se setkáme s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do boje
za záchranu svého milovaného města…

Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

7.-8. 2. (čt-pá) 19.30 h,

Na střeše /100/

Premiéra / Drama, komedie / ČR

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému
Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec
sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa?

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
21.-22. 2. (čt-pá) 19.30 h,

Úhoři mají nabito /101/
Premiéra / Komedie / ČR

Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala
únikem z jejich nudných životů. Žene je touha po adrenalinu a falešná představa, že jsou
jako Robin Hood a jeho družina. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou
v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
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Kino Malá scéna Chodov
pátek 1. 2. (pá) 17 h, 2.-3. 2. (so-ne) 19.30 h
Ženy v běhu /93/
Premiéra / Komedie / ČR

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.
Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu
přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít.

Přístupné. Vstupné 130 Kč

1. 2. (pá) 19.30 h
Úniková hra /100/
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

2. 2. (so) 15 h
Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět /90/
Animovaná 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.

Informační servis
5. 2. (út) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Život. hudební drama / USA, VB

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je
jeho příběh. 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
středa 6. 2. v 19:30 h
Skleněný /90/
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 110 Kč
7. 2. (čt) 17 h
Psí domov /92/
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 120/100 Kč

Přístupné, český dabing. Vstupné 120/110 Kč
2. 2. (so) 17 h
Husí kůže 2: Ukradený Halloween /90/
Rodinný dobr. fantasy / USA

V pokračovaní 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
3. 2. (ne) 15 h
Sněhová královna v zemi zrcadel /80/
Animovaný dobr. rodinný / Rusko

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

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
3. 2. (ne) 17 h
Raubíř Ralf a internet /112/
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
pondělí 4. 2. v 19:30 h
Úniková hra /100/
Premiéra / Akční horor / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

7.-8. 2. (čt-pá) 19.30 h
Na střeše /100/
Premiéra / Drama, komedie / ČR

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště
Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel
ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto
odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla
katastrofa?

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
8. 2. (pá) 17 h
Lego®příběh 2 3D /107/
Premiéra / Animovaný / USA

Opět se setkáme s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela
novém akčním dobrodružství pouštějí do boje za záchranu
svého milovaného města…

Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč
9.-10. 2. (so-ne) 15 h
Lego®příběh 2 /107
Premiéra / Animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
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9. 2. (so) 17 h
Grinch /90/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 100/80 Kč

15. 2. (pá) 17 h
Ženy v běhu /93/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč

sobota 9. 2. v 19:30 h
Aquaman 3D /143/
Dobrodružný fantasy / USA

16. 2. (so) 15 h
Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět /90/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

Filmový příběh o populárním superhrdinovi, napůl člověku, napůl obyvateli 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, český dabing. Vstupné 130 Kč
10. 2. (ne) 17 h
Ženy v běhu /93/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč
10.-11. 2. (ne-po) 19.30 h
Potomek /93/
Premiéra / Horor, thriller / USA. Hongkong

Ve stejnou dobu, jako přišel na svět malý Miles, se na jiném
místě odehrála tragédie. Dvě zdánlivě nesouvisející události se za několik let propojí děsivým způsobem. Milesova
máma Sarah se znepokojením sleduje synovo nevyzpytatelné a agresivní chování. Postupně se smiřuje s myšlenkou,
že malého chlapce ovládá nějaká špatná, nadpřirozená síla.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
12. 2. (út) 10 h - dopolední kino
Johnny English znovu zasahuje /88/
Komedie / VB, Francie
Přístupné, český dabing. Vstupné 50 Kč
12. 2. (út) 19.30 h
Na střeše /100/
Premiéra / Drama, komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
13. 2. (st) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Životopisné hudební drama / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč

14. 2. (čt) 17 h, 15.-16. 2. (pá-so) 19.30 h,
17. 2. (ne) v 17 h
Alita: Bojový anděl 3D /122/
Premiéra / Akční, romant. dobrodružný / USA

Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená k
velkým věcem. Jen o tom zatím neví. James Cameron a
Robert Rodriguez, dvě výjimečná jména světové kinematografie, vás zvou na neobyčejný příběh o pádu anděla a
zrození bojovnice.

Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150 Kč
14. 2. (čt) a 17. 2. (ne) 19.30 h
Léto s gentlemanem /98/
Premiéra / Romantická komedie / ČR

Jednoho dne se ve vesnici objeví muž jménem Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní, šarmantní gentleman, který je, jak
všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku.
Zámek je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s
ním má velké plány.

Přístupné. Vstupné 130 Kč

16. 2. (so) 17 h, 17. 2. (ne) 15 h
Raubíř Ralf a internet /112/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč
18. 2. (po) 19.30 h
Narušitel /86/
Premiéra / Drama / ČR

Život armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle svobody v oblacích a přátelství na
celý život, z velké části ho ale ničil dozor státní bezpečnosti
a jejích udavačů…

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

19. 2. (út) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Životopisné hudební drama / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč
20. 2. (st) 19.30 h
Ženy v běhu /93/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč
21.-22. 2. (čt-pá) 17 h, 24. 2. (ne) 17 h
Jak vycvičit draka 3 3D /104/
Premiéra / Rodinný animovaný / USA

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované série Jak vycvičit
draka. Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději
na záchranu lidskodračího společenství.

Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč
21.-22. 2. (čt-pá) 19.30 h
Úhoři mají nabito /101/
Premiéra / Komedie / ČR

Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU
(Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných
životů. Žene je touha po adrenalinu a falešná představa,
že jsou jako Robin Hood a jeho družina. Bohatým brát a
chudým dávat. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se
octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Kam až
může vést lidská hloupost ve spojení s nešťastnou shodou
okolností.

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

23. 2. (so) 15 h
Jak vycvičit draka 3 2D /104/
Premiéra / Rodinný animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
23. 2. (so) 17 h
Alita: Bojový anděl 3D /122/
Premiéra / Akční, romant. dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150 Kč
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23. 2. (so) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Životopisné hudební drama / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč
24. 2. (ne) 15 h
Lego®příběh 2 /107
Premiéra / Animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
24. 2. (ne) 19.30 h
Léto s gentlemanem /98/
Premiéra / Romantická komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč
25. 2. (po) 19.30 h
Mrazivá pomsta /118/
Premiéra / Akční thriller drama / VB

Liam Neeson hraje Nelse Coxmana, muže od rodiny, jehož
klidný život s manželkou (Laura Dern) je obrácen vzhůru nohama, když jim za podivných okolností zemře syn. Nels začne pátrat po pravdě o smrti svého potomka na vlastní pěst
a jeho touha po spravedlnosti se rychle změní v krutou mstu.

Informační servis

TV Studio Chodov
5. 2. (út) až 8. 2. (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)

12. 2. (út) až 15. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za první polovinu února (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

Přístupné od 15 let, titulky.Vstupné 130 Kč

PODSKALÁK I. ČÁST

26. 2. (út) 10 h - dopolední kino
Jak se moří revizoři /90/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 50 Kč

TV ZÁPAD

26. 2. (út) 19.30 h
Skleněný /90/
Mysteriózní thriller / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 110 Kč

Záznam divadelního představení 2000 (repríza)
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

19. 2. (út) až 22. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

PODSKALÁK II. ČÁST

Záznam divadelního představení 2000 (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

26. 2. (út) až 1. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu února (premiéra)

27. 2. (st) 19.30 h
Ženy v běhu /93/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč
28. 2. (čt) 17 h
Alita: Bojový anděl 3D /122/
Premiéra / Akční, romant. dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150 Kč
28. 2. (čt) 19.30 h
Všechno nejhorší 2 /100/
Premiéra / Horor, thriller / USA

Může být něco horšího než opakovaně prožívaný narozeninový den, na jehož konci vás někdo zabije? Může! Třeba
to, že tuhle noční můru porazíte, pak nějaký čas spokojeně
žijete a najednou bum, ona se vrátí. Hororoví lahůdkáři z
Blumhouse natočili pokračování hororového hitu.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

SETKÁNÍ U ANIČKY

Záznam divadelního představení žáků 2. ZŠ (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

TV studio informuje

Inzerce v TV infokanálu:
14 dní / 1 měsíc
900 Kč / 1500 Kč
slevy pro fyzické osoby
Inzerce v TV vysílání:
1 týden 1000 Kč
video (max. 30 s) se zvukem v HD kvalitě
Informace na tel. 352 352 422
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KASS Chodov
28. 1. (po) 18.30 h
Taneční kurzy s Taneční školou Jana Ondera
společenský sál
2. 2. (so) 20 h
Hasičský ples
společenský sál

7. 2. (čt) 10 h
Lumpík

Program pro děti od narození do 18 měsíců. Nejsme andílci, jsme Lumpíci.

7. 2. (čt) 15-17 h
Karneval

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

4. 2. (po) 19 h
Můžem i s mužem (divadelní představení)
společenský sál
9. 2. (so) 20 h
Ples sportovců FK a HK Stará Chodovská
společenský sál
11. 2. (po) 18.30 h
Taneční kurzy s Taneční školou Jana Ondera
společenský sál
18. 2. (po) 18.30 h
Taneční kurzy s Taneční školou Jana Ondera
společenský sál KASS Chodov
23. 2. (so) 9 h
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál

13. 2. (st) 17 h
ČTENÁŘSKÝ KLUB – večery s knihou

Přijďte, staňte se členem čtenářského klubu a především,
odpočiňte si od náročných dní u skleničky vína nebo šálku
kávy při debatě o něčem, co všichni milujeme – o knihách.

14. 2. (čt) 18 h
Jazz v podkroví

Kanadský klavírista Oscar Peterson uměl i hezky zpívat a
složil i svatební hudbu princi Charlesovi a lady Dianě. Muzikant ze středních Čech Jan Konopásek byl sólistou nejen
u Karla Krautgartnera, ale i ve slavných kapelách Buddy
Riche, Woody Hermana, Lionela Hamptona, Guy Lombarda, Stana Kentona či Olivera Nelsona! Na parnících s
barytonsaxofonem objel celý svět, zahrál si i s americkým
prezidentem. Pořad připravil a uvede Štěpán Podešt.

pondělí od 14 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
25. 2. (po) 18.30 h
Taneční kurzy s Taneční školou Jana Ondera
společenský sál
2. 3. (so) 20 h
Ples Spartaku Chodov
společenský sál
3. 3. (ne) 10 h
Staroměstský masopust
Staroměstská ulice

Městská knihovna Chodov
5. 2. (út) 10 h
Cvrčkohrátky

Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

6. 2. (st) 18 h
Japonsko – Země vycházejícího slunce, samurajů, sakur, javorů a rychlovlaků s cestovatelem Karlem Kordou

Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno
pro děti i dospělé.
6. 2. Masopustní masky, 27. 2. Veselé přáníčko

čtvrtek od 16 h
Herní klub

Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách.
14. 2. Čelovka, 28. 2. Zlaté Česko
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.
Joy Fieldingová - Špatná dcera
Nový thriller bestselleristky Joy Fieldingové je opět plný rodinných intrik a temných tajemství!
Zbigniew Czendlik a jeho hosté - Uchem jehly
Kniha rozhovorů kněze Zbigniewa Czendlika vychází z oblíbeného pořadu České televize Uchem jehly.
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DDM Bludiště Chodov
7. 2. (út) 13.30 h
Přebory Chodova ve šplhu na tyči

Kategorie: 1.-5. ročník ZŠ, každý ročník zvlášť, hoši a dívky zvlášť. Doporučujeme max. 6 zástupců v jedné kategorii
(celkem 10 kategorií). Každá škola zajistí pro své soutěžící pedagogický doprovod. Přihlášky na místě nejpozději 15 minut
před zahájením soutěže. Pro všechny žáky ZŠ z Chodova a
Vintířova. Více informací na www.ddmchodov.cz.

tělocvična II. ZŠ

14. 2. (čt) 13.45 h
Přebory Chodova ve skoku přes švihadlo

Informační servis
9. 2. (so) 10 h
Zápas ve stolním tenise

KP2 TJ Batesta Chodov „D“ vs. TJ Sokolov Velká Hleďsebe

tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova 738
9. 2. (so) 14 h
Zápas ve stolním tenise

KP2 TJ Batesta Chodov „D“ vs. TJ Slavoj Kynšperk

tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova 738
10. 2. (ne) 9 h
Krajské kolo barevného minivolejbalu
sportovní hala Chodov, BVC Chodov

Každou školu reprezentuje libovolný počet závodníků, doporučujeme však maximální počet 5 pro jednu kategorii (celkem
10 kategorií). Každá ZŠ zajistí pedagogický doprovod pro své
účastníky. Kategorie: 13.45 - 1. ročník, 13.55 - 2.+3. ročník, 14.10
- 4.+5. ročník, 14.25 - 6.+7. ročník, 14.35 - 8.+9. ročník; dívky a
hoši zvlášť. Žáci opakující ročník startují v kategorii odpovídající počtu absolvovaných ročníků. (Časy jsou pouze orientační)

tělocvična II. ZŠ

11.-12. 3. (po-út)
BURZA

Burza jarního a letního dětského oblečení, obuvi, hraček a
sportovního vybavení. Chcete prodat věci, které už vaše děti
nenosí a nepoužívají? Jsou hezké a je vám líto je vyhodit?
Přijďte je zkusit prodat k nám. Přijímáme pouze dětské - čisté,
zachovalé zboží.
Přijďte se včas domluvit do kanceláře DDM. Za 100 Kč vratné zálohy Vám přidělíme kód, lepíky a arch k zapsání vašeho
zboží a Vy si doma vše v klidu můžete připravit. Ve dnech
4.–7.3. už jen přinesete označené, oceněné oděvy i se
seznamem.
Prodávat se bude 11. a 12.března.

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

Sport
2. 2. (so) sraz 7.15 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů

Zimním krajem léčivých vod - Mariánské Lázně, délka trasy
10 km

6. 2. (st) sraz 10 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Chodov – Globus, cyklostezka, délka trasy 10 km

9. 2. (so) 9 h
Krajské kolo barevného minivolejbalu
Sportovní hala Chodov, Tyršova 1201, BVC
Chodov

13. 2. (st) sraz 9 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary – různé cesty, délka trasy 10 km

20. 2. (st) sraz 9.45 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů

Chodov – Tatrovice - Chodaublick, délka trasy 8 km, vhodné pro rodiče s dětmi

23. 2. (so) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Aš, délka trasy 10 km

23. 2. (so) 9–17 h
Regionální liga juniorek ve florbalu
5 družstev Plzeňsko a Karlovarsko

sportovní hala Chodov, Tyršova 1201, TJ Plamen
23. 2. (so) 10 h
Zápas ve stolním tenise

KP2 TJ Batesta Chodov „D“ vs. TJ Loket

tělocvična ZŠ J. A. Komenského
23. 2. (so) 14 h
Zápas ve stolním tenise

KP2 TJ Batesta Chodov „D“ vs. TJ Baník Svatava

tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova 738
23. 2. (so) 15 h
Zápas ve stolním tenise

3. liga mužů TJ Batesta Chodov „A“ vs. TTC Litoměřice

tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova 738
24. 2. (ne) 10 h
Zápas ve stolním tenise

3. liga mužů TJ Batesta Chodov „A“ vs. SK Štětí

tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova 738
27. 2. (st) sraz 8.45 autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary – Linhart, délka trasy 10 km
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Informační servis

Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.
Přehled stanovišť kontejnerů na objemný odpad – Chodov 2019
I.

II.

III.

IV.

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

18.
25.
4.
11.
18.
25.
1.

2. - 25.
2. - 4.
3. - 11.
3. - 18.
3. - 25.
3. - 1.
4. - 8.

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

20.
27.
3.
10.
17.
24.
1.

5. - 27.
5. - 3.
6. - 10.
6. - 17.
6. - 24.
6. - 1.
7. - 8.

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

19.
26.
2.
9.
16.
23.
30.

8. - 26. 8.
8. - 2. 9.
9. - 9. 9.
9. - 16. 9.
9. - 23. 9.
9. - 30. 9.
9. - 7.10.

18.11. - 25.11.
25.11. - 2.12.
2.12. - 9.12.
9.12. - 16.12.
16.12. - 23.12.
23.12. - 30.12.
30.12. - 6. 1.

18.
25.
4.
11.
18.
25.
1.

2. - 25.
2. - 4.
3. - 11.
3. - 18.
3. - 25.
3. - 1.
4. - 8.

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

20.
27.
3.
10.
17.
24.
1.

5. - 27.
5. - 3.
6. - 10.
6. - 17.
6. - 24.
6. - 1.
7. - 8.

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

19.
26.
2.
9.
16.
23.
30.

8. - 26. 8.
8. - 2. 9.
9. - 9. 9.
9. - 16. 9.
9. - 23. 9.
9. - 30. 9.
9. - 7.10.

18.11. - 25.11.
25.11. - 2.12.
2.12. - 9.12.
9.12. - 16.12.
16.12. - 23.12.
23.12. - 30.12.
30.12. - 6. 1.

18.
25.
4.
11.
18.
25.
1.

2. - 25.
2. - 4.
3. - 11.
3. - 18.
3. - 25.
3. - 1.
4. - 8.

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

20.
27.
3.
10.
17.
24.
1.

5. - 27.
5. - 3.
6. - 10.
6. - 17.
6. - 24.
6. - 1.
7. - 8.

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

19.
26.
2.
9.
16.
23.
30.

8. - 26. 8.
8. - 2. 9.
9. - 9. 9.
9. - 16. 9.
9. - 23. 9.
9. - 30. 9.
9. - 7.10.

18.11. - 25.11.
25.11. - 2.12.
2.12. - 9.12.
9.12. - 16.12.
16.12. - 23.12.
23.12. - 30.12.
30.12. - 6. 1.

18.
25.
4.
11.
18.
25.
1.

2. - 25.
2. - 4.
3. - 11.
3. - 18.
3. - 25.
3. - 1.
4. - 8.

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

20.
27.
3.
10.
17.
24.
1.

5. - 27.
5. - 3.
6. - 10.
6. - 17.
6. - 24.
6. - 1.
7. - 8.

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

19.
26.
2.
9.
16.
23.
30.

8. - 26. 8.
8. - 2. 9.
9. - 9. 9.
9. - 16. 9.
9. - 23. 9.
9. - 30. 9.
9. - 7.10.

18.11. - 25.11.
25.11. - 2.12.
2.12. - 9.12.
9.12. - 16.12.
16.12. - 23.12.
23.12. - 30.12.
30.12. - 6. 1.

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

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

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

Přemístění vždy v pondělí, odvoz 3 x týdně (pondělí, středa, pátek).
Kontejnery jsou určeny pouze chodovským občanům.
Zákaz ukládání firemního a podnikatelského odpadu!!!
Pro ukládání odpadu slouží přednostně sběrný dvůr v ulici U Porcelánky (CHOTES s.r.o.) s provozní dobou
v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hodin, soboty, neděle a svátky od 7:00 do 11:00 hodin.

28

Sport

Sportovní gymnastika
Tréninky se vyplatily

Od nového školního roku 2018/2019 jsme zvýšili
intenzitu tréninků a hned se to s prvními závody vyplatilo. Již tradičně se každý prosinec účastníme Mikulášské soutěže na Březové u Sokolova a děvčata
i přes velkou účast předvedla výborné výkony. V nejmladší kategorii, Andílci, si stříbrnou medaili odnesla
Sabina Hupferová a v nejstarší kategorii, Dračice, se
taktéž na druhém místě umístila Denisa Koňová. Děkujeme i ostatním děvčatům za skvělé výkony a přejeme mnoho dalších úspěchů i na dalších závodech.

Mgr. Michaela Furiaková

Bojové sporty
Champions team

Dovolte mi malé ohlédnutí za rokem 2018. Karate Champions team působí v Chodově od roku
2015 a postupně rozšířil svou činnost do pěti měst
Karlovarského kraje, Chodova, Lokte, Nové Role,
Horního Slavkova a Ostrova. Celkem v našem teamu v roce 2018 trénovalo 350 členů. Pro ně jsme
v uplynulém roce připravili několik dvoudenních
tematických akcí, například piráti z Karibiku, z pohádky do pohádky a další. Při těchto akcích se část
času soustřeďuje na trénink a část na zábavu. Dále
v součinnosti s Českou asociací Okinawského karate a kobuda semináře s mistry karate nejen z Čech,
ale i ze zahraničí. V dojo v Chodově se konaly víkendové semináře se zaměřením na kata a kumite.
Proběhlo také čtyřdenní letní soustředění teamu
ve Stříbrné na Sokolovsku, i tohoto soustředění se
zúčastnili karatisté několika zemí a i zde bylo tematické zaměření, pro dobu, kdy nebyly tréninky, probíhaly soutěže tentokrát ve stylu „Pevnost Boyard“.
V průběhu roku jsme se zúčastnili několika sou-

těží od krajského přeboru přes mistrovství republiky až k účasti na ME V Polsku, na Maltě a na MS
v Moldávii. Na těchto soutěžích patřili naši závodníci vždy ke špičce. Celkem naši závodníci v roce
2018 získali 669 medailí z toho je 278 zlatých, 204
stříbrných a 187 bronzových. Velkou váhu přikládáme umístěním na ME v Polsku a na Maltě, kde jsme
dohromady získali 15 titulů mistrů Evropy, 2 vicemistry a 14 bronzových umístění.
Asi pro každého sportovce je vrcholem účast na mistrovství světa. Champions
team se tohoto vrcholného
závodu zúčastnil v moldavském Kišiněvu a i tady naši
členové zabojovali a můžeme se asi jako jediní v kraji
pochlubit šesti tituly mistrů
světa, dvěma vicemistry a 21
bronzovými umístěními.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim
závodníkům za skvělou reprezentaci nejen našeho
teamu, Karlovarského kraje, ale i měst, ve kterých
působíme a vlastně i reprezentaci České republiky.
Dále všem trenérům, rodičům, vedení měst, vedení
Karlovarského kraje a sponzorům bez jejichž pomoci by naše děti nemohly na takové závody vycestovat.
Náš team má hlavní sídlo v bývalé družině 3.
ZŠ v Chodově naproti Penny marketu. Pokud
máte zájem vidět mistry světa a mistry Evropy při
tréninku, najděte si čas a přijďte se podívat. Informace najdete na našich webových stránkách:
www.karate-champions.cz nebo na facebooku
Champions teamu. Začít trénovat můžete kdykoli pod vedením zkušených trenérů, všichni jsou
medailisty z ME a MS. 
Jiří Nosál

Vánoční turnaj samurajů a bilance 2018

Na závěr roku se již tradičně konal za podpory
města Chodov turnaj samurajů, určený především
pro začátečníky. Turnaje se zúčastnilo více jak 40
závodníků a utkali se v disciplínách fighting, fullcontact kumite, gloves kumite a kata. Všichni závodníci
předvedli kvalitní výkony a vítězové si odnesli zasloužené ceny. Vrcholem turnaje bylo představení
nominace národního týmu Shinkarate ČR pro rok
2019, kam se zařadili i naši samurajové. V kategorii
fighters se reprezentantem ČR stal Kryštof Schwarz,
Johny Kolář, Pavel Jelínek a Petr Goubej. V kategorii kata Veronika Dobiášová, Kamila Hermanová
a Tomáš Sadílek. Za celoroční práci závodníků byli
odměněni i v klubu a počtem bodů se stali nejúspěšnějšími závodníky. V kategorii žáci do 7 let zví-
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tězila Veronika DOBIÁŠOVÁ, která získala 5x zlato,
2x stříbro a stala se dvojnásobnou mistryní ČR ve
fightingu a grapplingu. V kategorii mladší žáci zvítězil Kryštof SCHWARZ, který získal 5x zlato, 6x
stříbro, 3x bronz. Na ME získal titul vicemistr Evropy v gloves karate a 3. místo ve fullcontact karate.
Získal také titul mistr ČR ve fightingu a vicemistr
ČR v grapplingu. V kategorii junioři zvítězil účastník
projektu „Cesta k úspěchu“ Petr GOUBEJ, který získal
7x zlato, 6x stříbro, 3x bronz, je mistr Evropy v gloves karate, vicemistr Evropy ve fullcontact karate. Na
MČR v kickboxingu obsadil 3. místo, vícemistr ČR ve
fightingu. Vítězem kategorie starší žáci a absolutním
vítězem se stal Johny KOLÁŘ, který získal 18x zlato,
3x stříbro, 6x bronz, stal se dvojnásobným mistrem
Evropy v gloves karate a ve fullcontact karate, získal
čtyři tituly mistra ČR kyokushin karate, mistra ČR v
kickboxingu, mistra ČR ve fightingu, mistra ČR v grapplingu a ve vyšší kategorii grappling a fighting dvě
bronzové medaile a potvrdil komplexnost tréninku
samurajů. Nejlepší kata za rok 2018 získala Kamila HERMANOVÁ, která se stala mistryní ČR v kata.
Skokanem roku se stal v kata Tomáš Sadílek a za
fighters Pavel Petrů. V sezóně se dařilo nejen jednotlivcům ale i celému klubu, který druhý rok po
sobě vyhrál fightingovou ligu ČR týmů.

Samurajové získali v roce 2018 - 4 tituly, 3 stříbrné
a 1 bronzovou medaili z ME. 15 titulů, 9 stříbrných
a 3 bronzové medaile z MČR. Celkově jsme získali ze
všech soutěží více jak 250 medailí. Zúčastňujeme se
soutěží v celé ČR, Evropě, v disciplínách kickboxing,
fullcontact karate, fighting, grappling, MMA. Pořádáme volnočasové aktivity, jako je tradiční Běh samurajů, ale i cvičení pro širokou veřejnost, funkční trénink
Cross Fit Box, který letos slaví již 5 let. Jsme hrdí na
naši členskou základnu, která činí více jak 60 lidí pod
vedením trenérů Václava Koláře, Jaroslava Kalfáře,
Marcela Klika a Nikoly Němcová. Vše za podpory
města Chodov a dalších partnerů, kterým tímto děkujeme. Těšíme se na vás 2.3.2019 na mezinárodním
turnaji SAMURAI CUP 2019, konaném v Chodově ve
sportovní hale, nebo na dalších akcích samurajů. Jdeme vstříc nové sezóně. www.samurai-fight-club.cz,
fb, instagram 
(sam)

Stolní tenis
Okresní přebory

V polovině prosince 2018 se naše mládež zúčastnila okresních přeborů. Mladší žactvo (foto
zleva Mihok, Manoch, Preložníková, Hupfer)
a dorost (Brož, Svoboda) vyzkoušely novou halu
v Lomnici, starší žactvo (Nykl, Boči, Sankotová)
jelo pro změnu do Sokolova.

V kategorii mladších žáků získal zlato Matyáš
Hupfer ve smíšené čtyřhře s lomnickou Kupčíkovou. Stříbro si odvezli z dvouhry Dušan Mihok
a Adéla Preložníková, bronz pak Hupfer. Honzík
Manoch skončil na 5. místě. I ve čtyřhře získala
dvojice Mihok & Hupfer krásnou stříbrnou medaili. V dorostu se dařilo Matěji Brožovi, který až
v napínavém finálovém boji nestačil na pozdějšího vítěze z domácího prostředí, avšak i stříbro má
velmi kvalitní hodnotu. Společně s Dominikem
Svobodou získali bronz ve čtyřhře. Mezi staršími
žákyněmi nenašla přemožitelku chodovská Klárka Sankotová, která vybojovala zlato a z přeborů
si odvezla titul okresní přebornice. Ve dvouhře
chlapců se poté dařilo i Lukáši Bočimu, který
stejně jako Klárka vyhrál soutěž chlapců a získal
tak titul okresního přeborníka společně se zlatou medailí. Další zlato cinkalo pro Chodov ve
smíšené 4hře (Sankotová & Nykl) a 4hře chlapců
(Boči & Nykl). Jirka Nykl vybojoval ve 2hře bronz.
Potvrdila se tak chodovská nadvláda v okrese Sokolov, kde narážíme na konkurenci z 8 oddílů.

Republikový turnaj v Jablonci

První víkend roku 2019 vyrazila výprava chodovských stolních tenistů na republikový turnaj
do Jablonce nad Nisou. Zde statečně bojovali
Lukáš Boči, Jirka Nykl a Klárka Sankotová. Nejvíce se dařilo prvnímu jmenovanému, který se
prokousal až do 3. kola druhého stupně soutěže B, což představuje 55. místo v republice. Na
zkušenou a na premiérový republikový turnaj do
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Liberce v kategorii nejmladších žáků vyrazil i Dušan Mihok. I přes nepříznivý los se s konkurencí
dokázal poprat a v útěše vybojoval krásné 3. místo, což představuje 41. místo v republice.

SKST Chodov - stolní tenis Chodov

svazu nebo na facebookových a internetových
stránkách BVC Chodov.
BVC Chodov si Vás dovoluje pozvat na únorové domácí zápasy do chodovské sportovní haly.
Přijďte nám pomoci vyhrávat.  Ladislav Zapf

Závěrem informujeme chodovskou veřejnost,
že od 1.1.2019 vystupují stolní tenisté z důvodu
osamostatnění, pod novým názvem SKST Chodov, v rámci vlastní právní subjektivity. Avšak personální složení a filozofie klubu zůstávají neměnná.
Jan Kořínek

Volejbal
Reprezentace hráček BVC Chodov

Závěr roku 2018 se nesl v duchu reprezentačních povinností několika hráček mládežnických
družstev BVC Chodov. Naše hráčky se zúčastnily velmi kvalitně obsazeného mezinárodního
turnaje Prague Volleyball Games, odkud si pod
vedením Jirky Kudrleho z kategorie U16 Barča Klánová, Kačka Zapfová a Anet Trollerová a
z kategorie U19 Verča Kudrlová odvezly zlaté
medaile. Barča a Verča byly navíc vyhlášeny jako
nejlepší hráčky svých kategorií.
Poté, na začátku nového roku, se Barča Klánová, Kačka Zapfová a Verča Kudrlová zúčastnily
s reprezentací ČR ročníku 2004/2005 prvního
kola kvalifikačního turnaje o postup na mistrovství Evropy. Po velmi dobrém výkonu obsadily ve
slovenském Púchově krásné třetí místo, které jim
zaručilo postup do dubnových kvalifikačních bojů
o přímou účast na mistrovství Evropy.

Střípky z barevného minivolejbalu

O víkendu 5.–6.1. se konalo již čtvrté kolo barevného minivolejbalu. Turnaj poprvé v této sezoně hostil náš klub BVC Chodov. Během soboty
a neděle se na kurtech chodovské sportovní haly
vystřídalo neuvěřitelných 200 malých nadějných
volejbalistů a volejbalistek. Náš klub se v tak velké
konkurenci neztratil a mohl se několikrát radovat
ze stupňů vítězů. I když jsme ve žluté barvě úplní
nováčci, a někteří naši hráči ještě navštěvují MŠ,
dvojice Emma Simeth a Lucka Hajduková už dosáhla na dvě bronzové medaile.
V oranžové kategorii se nám také daří. Získali
jsme 2 bronzové, 2 stříbrné a 1 zlatou medaili.
Zatím nejúspěšnější dvojicí je tandem Kiki Paříková a Hanča Zapfová.
Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zápasy a další aktuální informace můžete sledovat
na oficiálních stránkách Českého volejbalového

Florbal
Po roce opět na Božím Daru

Boží Dar je městem, kam se přesně po roce
vrátil florbalový tým TJ Plamen dívky Chodov
na víkendové stmelovací soustředění. Toto místo v Krušných horách napomáhalo týmu navodit uvolněnou atmosféru, oprostit se od stresu
a zkoncentrovat síly na výkon v další polovině
sezóny. Navzdory nepřízni počasí si dívky pobyt
na čerstvém vzduchu zpestřovaly např. koulovačkou, stavěním obřích sněhuláků či bobováním na
obyčejném linoleu ve stylu „jamajského bobu“.
V sobotu plameňačky navštívily centrum vodních
radovánek Aquacentrum Agricola v Jáchymově.
V tomto prostředí, kde nechyběl ani tobogan, se
dívky cítily doslova jako ryby ve vodě.
Podle slov mladého trenéra Dana Ševčíka:
„Stmelení kolektivu je z mého pohledu natolik
zásadní věc, obzvlášť v kolektivních sportech,
která v budoucnu plní funkci bytí či nebytí celého
týmu. Myslím si, že tento víkendový výjezd svůj
účel stmelovacího soustředění splnil. Budeme se
proto těšit zase příští rok.“
Pavel Dawidko
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Tenis
Junior Fed Cup

Ve dnech 1.12.-3.12.2018 se v Rakovníku konal JUNIOR FED CUP v tenise mladších žákyň, kam se každoročně nominují 3 nejlepší hráčky z každého kraje
podle celostátního žebříčku. Západočeský tenisový
svaz reprezentovala i Tereza Krejčová, která je nyní
západočeskou dvojkou. Terezka je už třetí sezonu
členkou tenisové akademie v Plzni, kde hraje za
místní klub TK Slavia Plzeň. Další dvě její spoluhráčky
byly ze stejného klubu.
V sobotním čtvrtfinále zvítězily 3:0 na zápasy nad
východočeským krajem. V nedělním semifinále podlehly 0:3 na zápasy družstvu Prahy. V pondělí následoval zápas o 3. místo s další Mekkou tenisu, a to
Jihomoravským krajem. Po vyrovnaném průběhu,
kde rozhodovala až závěrečná čtyřhra, slavila děvčata překvapivé, ale zasloužené vítězství 2:1 na zápasy.
Bronzové medaile jsou velkým úspěchem, který
západočeská oblast už dlouho nepamatuje. Velká gratulace Terezce (na fotce první zleva) a jejím
skvělým spoluhráčkám. Přejeme hodně tenisových
úspěchů do další sezony, která tímto turnajem odstartovala.
Milan Hajduk

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu

Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách
Green Shell - typu Arakauna
Stáří 14 – 19 týdnů | Cena 169 -209 Kč / ks
Prodej se uskuteční:

3. března ve 14.40 h

Chodov - parkoviště naproti klubu Luna
Případné bližší informace Po-Pá 9-16 h:

601 576 270, 728 605 840

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky
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Uzávěrka březnového čísla
18. února 2019
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Prodáme i Vaši nemovitost!

Staroměstská 347,
Chodov.

774 730 518
Vaše domovská realitka....

W W W. T RC H O D O V. C Z

Autodoprava
Autopůjčovna - dodávky
Stěhování a vyklízení bytů
774 730 518

www.automudroch.cz
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SWISS-FORM, a.s. – Konstrukce, výroba dílů a sestav z plechu
Výrobní závod Nejdek
Nový výrobní závod Nová Role

Rozšiřujeme náš tým a hledáme kolegy na tyto pozice:
TECHNICKÉ ODDĚLENÍ:
•
•
•
•
•

Vedoucí projektu / Key Account Manager
Technik kvality
Pracovník technické přípravy výroby
Strojní konstruktér
Programátor CNC strojů

Jsme společnost, která většinu své produkce exportuje do zahraničí, proto hledáme kolegy,
kteří se nebojí komunikovat v anglickém, nebo německém jazyce.
Budeme rádi, pokud nám zašlete Váš životopis, abychom Vás následně mohli kontaktovat a
osobně seznámit s naší společností, včetně oblastí činností, které budou v kompetenci
nabízených pracovních pozic.
Richard Vaněček / vanecek@swissform.cz / www.swissform.cz

VÝROBNÍ ODDĚLENÍ:

•
•
•
•
•
•

Seřizovač a operátor CNC strojů
Seřizovač a operátor robotizovaných pracovišť
Operátor NC a CNC strojů
Svářeč TIG
Brusič kovů
Pracovník expedice

Budeme rádi, pokud nám zašlete Váš životopis, abychom Vás následně mohli kontaktovat a
osobně seznámit s naší společností, včetně oblastí činností, které budou v kompetenci
nabízených pracovních pozic.
Ing. Igor Blažek / blazek@swissform.cz / www.swissform.cz
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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

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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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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