
Zpravodaj města Chodova

  3. 3.   Staroměstský masopust 
20. 3.   Vernisáž výstavy Honzy Sakaře
28. 3.   Vyhlášení nejlepších sportovců města Chodova za rok 2018 
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ZÍTRA TO ROZTOČÍME,

7. 3. 2019
od 19.00 h
KASS Chodov
vstupné 290 Kč

9. 4. 2019 od 19 h | KASS Chodov | vstupné 290 Kč  

JAROUŠKU!
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JAROUŠKU!

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

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

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

K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři, 
v dnešním příspěvku 

nebudu psát o pláno-
vaných investicích pro 
rok 2019 ani o připra-
vovaných městských 
oslavách, nýbrž bych 
ho chtěl pojmout jako 
naše společné rozlou-

čení s panem Liborem Dočkalem.
Poprvé jsem se s tímto pánem potkal před 

dlouhou řadou let v pozici učitel – žák, kdy 
mně jako žáku 2. stupně základní školy nebyl 
jeho důsledný postup příliš po chuti. Až poz-
ději, když jsem začal sám pracovat jako učitel, 
jsem pochopil, že práce s dětmi a jejich rodiči 
není vůbec jednoduchá a výchova mladých lidí 
má smysl pouze v tom případě, když se dů-
sledně dodržují předem stanovená pravidla. 
V pedagogické dráze časem Libor zaměnil 
profesi učitele za roli ředitele, kdy se začal sta-
rat jako správný manažer o celý chod základ-
ní školy v Husově ulici. Na otázku, zda byl ve 
svém snažení úspěšný či ne, by měla odpově-
dět celá řada žáků, kteří během jeho ředitelské-
ho období prošli touto základní školou. Já sám 
jsem na ZŠ Husova jako žák chodil a dobře 
vím, jakou nálepku si tato základní škola nese, 
a nikdy nepřestanu být vděčný všem zaměst-
nancům, pedagogickým i nepedagogickým, za 
snahu dokázat, že se jedná o vhodné místo pro 
vzdělávání našich dětí. Nevím, zda se Libor cítil 
v této své snaze uspokojen, ale jako zřizovatel 
školy jsem mohl být svědkem postupné pro-
měny základní školy v Husově ulici. 

Liborovou druhou životní náplní a láskou 
byla atletika a i zde se postupně přesunul z role 
vlastního sportovce do pozice trenéra až men-
tora této královny všech sportovních disciplín. 
Spolu se svými kolegy stál u zrodu Školního 
atletického klubu v Chodově a za tu dlouhou 
řadu let předal svou lásku k atletice celému po-
kolení mladých sportovců. Ačkoliv byl ke svým 
svěřencům tvrdý a vyžadoval i zde důslednost 
v tréninku, vždy prosazoval především závo-
dění v duchu fair play. Co se týká osobního na-
sazení a přístupu, kdy Libor trávil většinu svého 
volného času na atletickém stadionu v Husově 
ulici, podařilo se mu ve spolupráci s ostatními 
členy oddílu vybudovat velmi kvalitní zázemí 

pro pořádání atletických závodů s mezinárod-
ní účastí. 

Jako Liborův kamarád mohu říct, že se budu 
i já dále snažit pokračovat v budování zázemí 
i nabídky pro trávení volného času dětí v Cho-
dově, a vím, že i když Libor již s námi nemůže 
být osobně, jeho duše atletický stadion nikdy 
neopustila.
� Mgr.�Luděk�Soukup, místostarosta města 

Auta mají logo oslav
Chodovem, ale i okolím už projíždí služební 

automobily s novým logem, které odkazuje na 
letošní celoměstské oslavy. Ty se uskuteční v zá-
věru září a připomenou tři významné události 
- 825. výročí první písemné zmínky o obci, 145 
let od založení sboru dobrovolných hasičů a 125. 
výročí povýšení Chodova na město.

Logo vzniklo v grafickém studiu společnosti 
Leben a město jej bude po celý tento rok použí-
vat ve svých tiskovinách, na propagačních mate-
riálech a předmětech. Ozdobená jím budou také 
další dvě služební vozidla.

Nové logo se již objevilo i na titulní straně úno-
rového vydání chodovského zpravodaje, kde do-
časně nahradí znak města.  (mák)
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Začala obnova staré aleje

V závěru února začala postupná obnova aleje v Nejdecké ulici. Stávající topoly a vrby jsou již za horizontem své 
životnosti, jsou značně proschlé a napadené hnilobou. Odstraňování stromů bude probíhat postupně v následujících 
letech. Na každém vykáceném úseku bude v daném roce provedena náhradní výsadba nových stromů. Vzhledem 
k výrazně zamokřeným pozemkům byl po konzultaci s odborníky zvolen pro novou alej dub letní. |Foto: Martin Polák

Chodov hledá projektanta na 
novou knihovnu

Další krok směrem k výstavbě nové, moderní 
knihovny udělal Chodov. V těchto dnech vypsal 
výběrové řízení na zhotovitele projektu.

Radnice oslovila především projekční kancelá-
ře, se kterými má již zkušenosti. „Samozřejmě se 
může přihlásit kdokoliv,“ doplnil starosta Chodova 
Patrik Pizinger.

Smlouvu chce město s vítězem výběrového 
řízení podepsat do konce března tohoto roku, 
samotný projekt má být hotový v únoru 2020. 
„V tuto dobu pak budeme znát přesnou podobu 
knihovny a také náklady na její výstavbu,“ uvedl 
starosta.

Vedení Chodova, ale především knihovny chce 
s projektantem úzce spolupracovat, a finální pro-
jekt by tak měl zahrnovat poznatky z podob-
ných staveb. „Sbíráme zkušenosti nejen z jiných 
knihoven, ale také z ostatních veřejných budov 
v České republice a Německu. Chystáme se i do 
Dánska, protože právě v severských zemích jsou 
k vidění nejnovější trendy v této oblasti. Naše 
nová knihovna by neměla být pouze místem pro 
půjčování knih,“ poznamenal starosta.

Stávající knihovna sídlí v historickém domě 
v centru Chodova a tamní prostory jí jsou už těs-
né. Zázemí proto najde v objektu bývalé výrobny 
knedlíků za poliklinikou.  (mák)

Zpravodaj města můžete 
dostat v předstihu

Redakce Zpravodaje města Chodova si pro 
čtenáře připravila novinku. Od letošního února 
zasílá zájemcům elektronickou verzi městského 
měsíčníku (formát PDF).

Pro zájemce o odběr stačí jediné, a to na ad-
resu zpravodaj@kasschodov.cz zaslat e-mail, na 
který má být elektronická podoba zpravodaje 
doručena, a připojit text: Mám zájem o elektro-
nickou podobu ZMCH.

E-mailová adresa poslouží redakci výhradně 
pro rozesílání chodovského periodika, uvedením 
kontaktního e-mailu vyjadřuje zájemce zároveň 
souhlas se zasíláním elektronické verze Zpravo-
daje města Chodova.

Zásadní výhodou této distribuce je skuteč-
nost, že vydání se ke čtenářům dostane zpravidla 
o několik dní dříve než tištěná verze.  (mák)
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Otázka měsíce
Odpovídá člen rady města Jiří Vacek

Jaké investice 
a akce se chystají 
v letošním roce ve 
Staré Chodovské? 

Město Chodov 
vyčlenilo v letošním 
roce 1 850 000 Kč na 
opravy a rekonstruk-
ci osvětlení, v němž 
je i doplnění veřej-

ného osvětlení ve Staré Chodovské smě-
rem od multifunkčního hřiště k rodinným 
domům a kynologickému areálu směrem 
na Vintířov.

S výstavbou se počítá v letních měsí-
cích.Obyvatelé Staré Chodovské se záro-
veň mohou těšit na rekonstrukci chodníku 
v délce 70 metrů, který protíná parčík na-
proti bývalé staré hospodě. Ten bude na-
vazovat na již nový chodník podél silnice.

Kromě dnes už tradičních akcí, jako jsou 
nohejbalový turnaj a fotbalový turnaj hos-
pod, se chystá jedna novinka.

Tou bude sportovní den pro děti a do-
spělé, který poprvé pořádá hokejový tým 
HC Stará Chodovská. Akci podpoří formou 
dotace také město Chodov. (mák)

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz 

Život ve vodě oslaví dva roky 
od svého vzniku

Největší akva-tera trhy na západě Čech s ná-
zvem Život ve vodě oslaví v březnu dvouleté 
výročí svého vzniku. Akce se koná každý měsíc 
takřka bez přestávky ve velkém sále KASSu. Ná-
vštěvníci si mohou prohlédnout nebo zakoupit 
stovky druhů akvarijních, terarijních i ostatních 
domácích živočichů, potřeby pro jejich chov, kr-
miva a mnoho dalšího.

Samotnou prodejní výstavu zpestřují chovatel-
ské workshopy a soutěže. Jste doprovod vášni-
vého chovatele a mazlíčci nejsou vaším šálkem 
kávy? Počkejte na něj v relax zóně (předsálí akce) 
nad 100% arabikou a dalšími druhy té nejkva-
litnější kávy a dezertů. Stejně jako minulý rok 
bude i toto výroční konání speciální. Tentokrát 
jsme si pro naše návštěvníky připravili soutěž 
o řadu hodnotných cen, jako například zájezd 
na wellness, kulinářské sady nebo třeba pouka-

zy na nejrůznější zážitky a služby. Rok 2018 byl 
ve znamení investic do nových technologií. Jako 
novinka přibyla možnost platby vstupného pla-
tebními kartami a také mobilními telefony (Goo-
gle a Apple Pay). Koncem roku přibyla možnost 
nákupu vstupenek on-line.

Návštěvníci mohou mít e-vstupenku koupe-
nou již několik dnů před akcí a u vstupu budou 
odbavováni přednostně. I přesto, že naši akci 
pravidelně navštěvují stovky návštěvníků z celého 
Česka, ale i ze zahraničí, jsme vděčni především 
Chodovákům, kteří nás svou návštěvou podpo-
řili ještě dříve, než se naše jméno začalo zvučně 
rozléhat po zbytku republiky.

Všem partnerům akce v čele s obchodním 
centrem Fontána Karlovy Vary a společností 
DAJANA pet, s.r.o., bychom chtěli poděkovat za 
úspěšnou spolupráci a těšíme se na viděnou 30. 
března na speciálních narozeninových trzích od 
9 do 12 hod. ve společenském sále KASS Chodov.

 Daniel Grigar, jednatel

Daňové přiznání lze podat 
také na radnici

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 
rok 2018 lze opět osobně podat i v Chodově. 
Určena je k tomu středa 27. března 2019.

Úředníci budou k dispozici od 13 do 17 
hodin v zasedací místnosti Městského úřadu 
v Chodově. Daňová přiznání budou vybírat 
pracovníci finančního úřadu.  (red) 
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Projekt města – dluhová poradna
Často se na nás obracíte s dotazy na exe-

kuce od různých úvěrových společností. Velké 
množství exekucí i od nedávno mediálně pro-
pírané společnosti ProfiCredit (dále jen PC) je 
protiprávních a je možné je zastavit! V tomto 
a dalších dvou Zpravodajích se dovíte, jak na to.

Společnost po dlouhé roky používala ne-
platné rozhodčí doložky, kde nebyl výběr roz-
hodce dostatečně jasně a transparentně určen. 
Díky rozhodnutí Nejvyššího soudu je možné 
takovéto exekuce zastavovat. Úvěrové smlouvy 
společnosti PC totiž často obsahovaly vysoké 
úroky a smluvní pokuty, které by přes nezávislý 
soud neprošly. PC tedy potřeboval, aby o těch-
to případech rozhodovali soukromí rozhodci, 
kteří měli z rozhodování takových sporů velice 
dobrý byznys, takže často nad protiprávní-
mi úroky a pokutami „zavřeli obě oči.“ České 
soudy si ale tuto nespravedlnost čím dál více 
uvědomují, a exekuce od PC proto zastavují. 
Pokračování příště.

 Řešte své finance dříve, než bude pozdě.

� Mgr.�Eva�Virtelová, vedoucí odboru 
sociálních věcí

Zájezd pro nepracující 
seniory města Chodova 

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí 
informuje nepracující seniory města Chodova, že 
dne 12. dubna 2019 pořádá jednodenní zájezd 
na prodejní výstavy Elegance 2019 (móda, mód-
ní doplňky, šperky a kosmetika) a Narcis 2019 
(výstava jarních cibulovin a zahradnické trhy) do 
Lysé nad Labem.  

Přihlášky na zájezd s poplatkem ve výši 150 Kč 
a rodným číslem (pro vyřízení pojištění na cestu) 
budeme přijímat od 1. dubna 2019 na odboru 
sociálních věcí, v  přízemí kancelář č. 127, vždy 
od 8 do 15 hodin, s polední přestávkou od 11.30 
do 12.30 hodin. V pátek pouze do 11 hodin.
� Petra�Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Zastupitelé budou jednat 
v přímém přenosu

Zkušební provoz má za sebou živé vysílání jed-
nání zastupitelstva z budovy radnice. Sledovat jej 
mohli diváci chodovské kabelové televize ve čtvrtek 
7. února.

Přenos ukázal, že je nutné odstranit drobné 
nedostatky, aby ten další proběhl bez komplikací. 
„Naostro už chceme vysílat příští jednání, které se 
uskuteční v dubnu,“ poznamenal starosta Chodova 
Patrik Pizinger.

Chodov už má s živým vysíláním řadu zkušeností. 
Kromě pravidelného pořadu Podvečer se starostou 
mohli diváci sledovat také ustavující zastupitelstva. 
Zatím se ale vždy přenášel obraz a zvuk z Kulturní-
ho a společenského střediska, a to přímo ze studia 
či ze společenského sálu.

Jednání zastupitelů nyní snímá kamera umístěná 
v rohu u stropu v zasedací místnosti městského úřa-
du. Radnice zároveň zvažuje, že v budoucnu zkusí 
zajistit také on-line přenos na internetu. (mák)

Peníze dostanou osvědčené 
akce i novinky

 Desítky oblíbených sportovních a kulturních 
akcí, které pravidelně navštěvuje řada obyvatel 
Chodova, se budou konat i v letošním roce. Rad-
nice jejich organizátory podpoří částkou ve výši 
410 tisíc korun.

Na městskou dotaci se může těšit tentokrát 65 
žadatelů. „Většinou se jedná o tradiční a zavede-
né akce, ale je mezi nimi i několik novinek,“ po-
znamenal místostarosta Chodova Luděk Soukup.

Městské peníze pomohou osvědčeným podni-
kům, jako jsou mimo jiné Rock Chodov, Chodov 
sobě, Chodovský bikemaraton a turnaj v karate 
O pohár starosty města Chodova.

Nově se objeví na seznamu akcí například 
sportovní den hokejového klubu Stará Chodov-
ská či závody na pumptracku u Bílé vody. (mák)
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Obyvatele města potrápil zápach

Chodovští hasiči u norné stěny u atletického stadionu.  |Foto: Martin Polák 

Chodov a okolí v druhé polovině února za-
mořila zapáchající látka, která unikla po po-
ruše na generátorovně ve Vřesové. Podle So-
kolovské uhelné i hasičů nebyl zápach zdraví 
škodlivý. Hasiči postavili z preventivních dů-
vodů na několika místech norné stěny.

Nicméně o úniku informovala společnost 
se zpožděním, a obyvatelé města tak zavalili 
služebnu městské policie i další instituce de-
sítkami znepokojených telefonátů.

„O situaci jsme byli informováni stejně jako 
veřejnost kolem desáté hodiny večerní. Pova-
žujeme za nešťastné, jak a kdy jsme se o si-
tuaci dozvěděli, a hodláme v tomto směru 
vyvolat jednání s vedením podniku. Chceme 
nastavit jasnější pravidla informování o pro-
bíhajících haváriích, jejich závažnosti a do-
padech na obyvatele regionu,“ uvedli v pro-
hlášení za město starosta Chodova Patrik 
Pizinger a místostarosta Luděk Soukup

„Vnímáme Sokolovskou uhelnou jako dů-
ležitého regionálního partnera a zaměstna-
vatele, ale v této chvíli je nutné říct, že pro 
dobré sousedství je důležité především pře-
dávání relevantních informací a důsledná 
komunikace. Město Chodov nemá ani právo, 
ani prostředky, jak přímo kontrolovat aktivi-

ty hnědouhelného kombinátu ve Vřesové, 
ale vzhledem k dopadům na život v Chodo-
vě vnímáme nutnost situaci intenzivně řešit 
a podobným událostem předcházet,“ stojí 
dále v prohlášení města.

Podle informací společnosti Sokolovská 
uhelná byla příčinou technická závada na za-
řízení tlakové plynárny, která zpracovává hně-
dé uhlí pro zdejší paroplynovou elektrárnu. 
Následkem závady došlo k úniku plynového 
koncentrátu do ovzduší a částečně do zachy-
cující nádrže na Chodovském potoce.

Porucha tedy neměla žádnou souvislost se 
zpracováním dehtů z ostravských lagun, jak 
se mylně objevilo v některých médiích.

„Na odstranění závady se okamžitě začalo 
pracovat a ještě v průběhu noční směny jsme 
zahájili i práce na odstraňování následků,” 
uvedl předseda představenstva Sokolovské 
uhelné Jiří Pöpperl s tím, že kontinuálně s tím 
probíhal i monitoring odtoku z dočišťovací 
nádrže.

„Výsledky měření na Chodovském potoce 
pod hrází dočišťovací nádrže byly v pořádku 
a nepřekročily limity,” dodal Pöpperl.

Společnost se omlouvá obyvatelům okol-
ních měst za vzniklé nepříjemnosti.  (mák)
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Kulturní servis

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v březnu

V březnu stříháme 
ovocné stromy, dokud 
ještě spí – jednoduché 
pravidlo říká, že brzy na 
jaře se stromy stříhají, 
aby nabyla dřevní hmo-
ta, a po sběru stříháme, 
abychom měli hodně 
plodů. Dbáme na to, 

abychom strom zbavili větví uvnitř koruny, aby 
do koruny mohlo sluníčko, a vyřežeme všechny 
rovné pruty. Stromy plodí na větvích se sklonem 
zhruba 45 stupňů. Jeden z našich členů si uvede-
né pravidlo vyzkoušel na své pološvestce. Mladý 
stromek neplodil nebo brzy shodil květy, rostl 
stále vzhůru, proto  majitel vyřezal vnitřní větve 
a v zimě na plodonosné větve umístil PETlahve 
s vodou tak, aby se větve ohnuly a právě v těch-
to místech nasadily pupeny.

Švestka skutečně po několika letech zaplodila, 
pološvestky byly velké a čisté. Révu stříháme od 
Matěje do Josefa, aby nám nevykrvácela.

Na jaře rovněž seřízneme borůvky, ale až 
čtvrtým rokem, do té doby zásadně nestříháme. 
Odstraníme všechny uschlé a nevzhledné větve, 
necháme korunu prosvětlenou a jenom mírně 
seřízneme boční větve. Zároveň přisypeme hno-
jivo, aby půda byla kyselá, osvědčila se rohovi-
na, kterou jenom poházíme, nezapravujeme do 
půdy, protože borůvka má mělké kořeny a mohli 
bychom je poškodit. Rohovina má tu výhodu, že 
se z ní živiny uvolňují postupně a při zalévání se 
šetrně dostávají do půdy.

Do jarního postřiku se pusťte na přelomu 
jara a zimy, jakmile denní teploty dosáhnou 10 
stupňů, raději tedy v březnu. Důležité je bezvětří 
a nesmí přijít déšť, při větru totiž dochází k veli-
kým ztrátám a ke kontaminaci okolí včetně toho, 
kdo tyto práce provádí. Postřik navíc musí stih-
nout uschnout, a protože působí jen tam, kde 
jeho kapky dopadnou, postupujeme pomalu 
a důkladně. Jarní postřiky jsou založeny na bázi 
rostlinného oleje, který v kůře přezimující larvy, 
kukly nebo vajíčka překryje tenkým filmem a díky 
tomu se škůdci udusí. Nejpozději na začátku 
rašení můžeme zatočit se sviluškou ovocnou, 
merou jabloňovou, mšicí jabloňovou, puklicí 
švestkovou, štípenkami, píďalkami či housenka-
mi drobných motýlů. Postřiky se vyplatí zejmé-
na u jabloní, hrušní, broskvoní a slivoní. Vhodné 
jsou i pro drobné ovoce, jako je angrešt, rybíz a 

maliny. Na okrasných rostlinách se jedině na jaře 
zbavíte hálčivců a vlnovníků.

V minulosti se postřik prováděl pomocí arbo-
rolu a nitrosanu. Dnes je jejich použití zakázá-
no, protože jde o látky karcinogenní a toxické. 
V předsezónním období je vhodné použít pří-
pravky jako Oleoekol, Frutapon nebo Nissorun, 
které jsou ekologicky neškodné a velice dobře 
likvidují přezimující škůdce.

Oleoekol – vhodný na ovocné dřeviny a vin-
nou révu, chrání rostliny před přezimujícími 
škůdci.

Frutapon – vhodný pro ovocné a okrasné 
dřeviny. Spolehlivě hubí puklice, štítenky a pře-
zimující vajíčka svilušek a dalších druhů škůdců. 
Vytváří pro kyslík nepropustnou vrstvu, čímž 
škůdce udusí.

Pranostika:
• Panská láska, ženská chuť a březnové 

počasí není stálé.
• Suchý březen, studený duben, mokrý 

máj - bude v stodole ráj.
• Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi 

ještě třese. zahrádkáři�Chodov

Město i v tomto roce podpoří 
sociální projekty

Do oblasti sociální péče, zdravotnictví 
a protidrogové prevence půjde z chodovské 
radnice v letošním roce formou dotací přibliž-
ně 1,2 milionu korun. Částku si tentokrát roz-
dělí více subjektů než v předchozím období.

„Nováčkem mezi žadateli je například Mo-
bilní hospic Motýl,“ uvedl chodovský místosta-
rosta Luděk Soukup.

S městskou podporou může tak počítat cel-
kem 33 projektů, loni jich bylo o šest méně.

Radnice kromě chodovských organizací 
tradičně podporuje i okolní zařízení. Jsou to 
především ta, která poskytují své služby oby-
vatelům Chodova.

Rada města doporučila dotace mimo jiné 
pro Denní centrum Mateřídouška, Oázu kli-
du Loučky, Armádu spásy, farní charitu Kar-
lovy Vary či Dům ošetřovatelské péče Dolní 
Rychnov.

Spektrum organizací, které ve městě pů-
sobí, je velmi pestré. Svou činností pomáha-
jí mimo jiné neslyšícím, zdravotně či tělesně 
postiženým, obyvatelům v tíživé životní situa-
ci, seniorům, dětem ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí či lidem bez přístřeší.  (mák)
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Vzpomínka
Dne 3. března 2019 uplynou dva smutné 

roky od doby, co nás navždy opustil pan

Jiří Zimmermann
Vzpomínají manželka, děti a vnoučata.

Vzpomínka
Nikdo to neřekne, nikdo to 

nepoví, čím byla maminka ka-
ždému z nás. Nikdo ji nevrá-
tí, nikdo ji nezjeví, nikdo nám 
nedá zpět maminčin hlas.

Dne 12. 2. 2019 tomu byl rok, 
co naposledy dotlouklo srdce naší milující 
maminky Anny Malinové.

 Vzpomínají dcera Kamila a syn Antonín 
s vnoučaty.

Vzpomínka
Dne 4. března 2019 to bude 

rok, co nás navždy opustila naše 
milovaná a jedinečná maminka, 
babička a prababička

 Marianna Martererová.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Poděkování
Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat 

strážníkům místního oddělení městské policie 
za ochotu a vstřícnost při řešení mých problé-
mů, když mi vypověděla službu schodišťová 
plošina.

Bez jejich pomoci bych byl  nucen zůstat 
doma a nemohl bych dojíždět do zaměstnání. 
Po několik dnů na zavolání ochotně vždy při-
jeli a pomohli mi ze schodů a odpoledne zase 
domů. Ještě jednou moc děkuji. Ludvík�Janko

Mládežnický sport dostane 
milion korun

Bezmála jeden milion korun pro sportovní klu-
by a organizace pracující s dětmi a mládeží má 
připravený v letošním rozpočtu Chodov. Částku 
ve výši 976 tisíc korun si přerozdělí, stejně jako 
v loňském roce, 13 organizací. Návrh rady města 
a výboru pro volný čas musí ještě schválit zastu-
pitelé na svém jednání 7. února.

Mezi příjemce městských dotací tradičně patří 
například TJ Spartak Chodov, TJ Batesta Chodov, 
ŠAK Chodov, BVC Chodov, karatisté, skauti či 
hasiči. Z uvedené částky jde na činnost mládeže 
a dětí 653 600 korun, zbytek částky použijí orga-
nizace na údržbu, dopravu, energie a podobné 
potřeby.

Subjekty žádající o dotace mají v Chodově do-
hromady 683 členů. Radnice mládežnický sport 
podporuje dlouhodobě, vidí v tom mimo jiné 
jednu z účinných metod prevence kriminality.
 (mák)

Zahrada prošla proměnou, 
soutěží o ocenění

Zahrada ekologického centra u 3. základní 
školy v Husově ulici usiluje o ocenění v rámci 
celorepublikové putovní výstavy Má vlast cestami 
proměn. Ta mapuje a představuje proměny nevy-
užitých a zanedbaných míst na prostředí užitečná 
a smysluplná.

Chodovská zahrada v přírodním stylu nabí-
zí lezeckou stěnu, malý amfiteátr pro vystoupení 
a přednášky, skluzavku, stolky se šachovnicí, vzdu-
chovou trampolínu a řadu dalších herních prvků.

Neméně zajímavá je pak naučná část, kde se 
návštěvníci mohou seznámit s přírodními jevy 
a zákony. Poslouží jim k tomu mimo jiné optický 
hranol, solární sprcha, parčík s nejrůznějšími dře-
vinami, meteorologická budka s přístroji, funkční 
model vodního koloběhu a několik informačních 

tabulí, které popisují například princip obnovitel-
ných zdrojů energie.

Zahrada ekologického centra Chodov byla 
vybudována v rámci česko-německého projektu 
o obnovitelných zdrojích energie a environmen-
tální výchově a vzdělávání dětí a mládeže Na 
stopě klimatu. Na akci se podařilo získat dotaci 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pokud chcete zahradu podpořit, hlasujte na 
http://www.cestamipromen.cz/hlasovani. 
Hlasovat můžete až do 30.4. 2019.  (mák)
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Zápisy do 1. ročníků pro školní rok 2019/2020 se do všech základních škol v Chodově uskuteční dne 2. 4. 
2019 v těchto časech:

ZŠ Smetanova 738 13-18 hod.
ZŠ Školní 697  13-18 hod.   
ZŠ Husova 788  13-17 hod.    
ZŠ Nejdecká 254 13-16 hod.* 
* Do ZŠ Nejdecká jsou přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami, škola tudíž nemá spádový 

obvod. Zápis dětí do přípravných tříd probíhá v této škole průběžně.
Povinnost přihlásit dítě k zápisu mají zákonní zástupci dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, včetně 

dětí s odloženou školní docházkou. Do chodovských základních škol budou přijímáni žáci přednostně podle 
stanovených spádových obvodů (ty určuje Obecně závazná vyhláška města Chodova č. 1/2019, kterou se 
stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Chodov a část školského obvodu základní školy 
zřízené městem Chodov).  Požadavky na přijetí žáka k docházce do jiné školy (důvodem může být např. 
starší sourozenec v této škole) přijímají ředitelé škol. 

Po ukončení zápisů ředitelé všech základních škol společně vyhodnotí průběh zápisů a na základě výsled-
ku budou vydána rozhodnutí o přijetí žáka k povinné školní docházce do konkrétní školy.  

Spádové obvody základních škol zřízených městem Chodov jsou stanoveny takto:
a) obvod Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková 

organizace, tvoří ulice:   Bezručova, Čs. odbojářů, Dukelských hrdinů, Dvořákova, Havlíčkova, Horní, Hrn-
čířská, Karlovarská, Komenského, Krátká, Lesní, Nádražní, Nejdecká, Nerudova, Palackého, Poděbradova, 
Rooseveltova, Staroměstská, Tyršova, U Porcelánky, Vančurova, Vintířovská.

b) obvod Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace, tvoří ulice: 
B. Němcové, Hlavní, Husova č. p. 739-750, Konečná, Lipová, Luční, Obránců míru, Osadní, Polní, Příční, 
Revoluční, Říjnová, Smetanova,  Školní, Štěříkova louka, Tovární, Vítězná, Zahradní, Západní, Žižkova, 1. máje.

c) obvod Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace, tvoří ulice: 
Budovatelů, Čapkova, ČSA, Husova č. p. 982-1174, Jiráskova, náměstí 9. května, náměstí ČSM, Pod Železným 
dvorem, Stará Chodovská, U Koupaliště, Železný dvůr.

Kontakty na ředitele základních škol:
ZŠ Smetanova 738: Mgr. Iva Šípová, tel. 352 352 190
ZŠ Školní 697:  Mgr. Milan Kovářík, tel. 352 352 290
ZŠ Husova 788:  Mgr. Hana Žáková, tel. 352 352 390
ZŠ Nejdecká 254: Mgr. Iva Jurnečková, tel. 352 352 490  Hana�Zapfová, vedoucí OŠKV

Zápisy do 1. ročníků základních škol
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ZŠ Školní ulice

ZŠ J. A. Komenského

Hledáme učitele 
Vedení školy oznamuje, že pro školní rok 

2019/2020 přijme učitele/ku s kvalifikací dle zá-
kona č.563/2004 Sb. pro výuku Aj převážně na II. 
stupni ZŠ, dále přijme učitele/ku pro výuku pře-
vážně na druhém stupni.  Další informace na tel. 
352352290 nebo u ředitele školy.
� Mgr.�Milan�Kovářík, ředitel školy

Nabídka volných pracovních míst
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného uči-

tele/učitelku anglického jazyka pro žáky 6.-9.
ročníku. Dále přijmeme na plný úvazek kvalifi-
kovanou učitelku na 1.stupeň školy se schopností 
vyučovat anglický jazyk - zástup za mateřskou 
dovolenou a na úvazek 0,5 kvalifikovanou učitel-
ku na 1.stupeň školy.  Požadujeme splnění kvali-
fikačních 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 u přímo u ředitelky 
školy.
Informace k zápisu  žáků do 1. ročníku
   1) Zápis žáků do prvního ročníku pro školní 
rok 2019/2020 bude probíhat na naší škole v 
úterý 2. 4. 2019 od 13 do 18 hod. v budově 1. 
stupně naší školy (přístavba).

2) Zákonní zástupci našich spádových žáků 
obdrží nejméně s týdenním předstihem obál-
ku s podrobnými informacemi k zápisu včetně 
některých formulářů nutných k vyplnění. Pokud 
máte trvalé bydliště v našem spádovém obvodu 
a obálku neobdržíte, k zápisu se rozhodně do-
stavte.

3) Pořadí přijatých uchazečů se řídí Směrnicí 
o přijímání žáků do 1. ročníku, která je zveřejněna 
na našich webových stránkách  v části – Pro rodi-
če / zápis do 1. třídy.

4) V případě, že pro své dítě zvolíte jinou než 
spádovou školu, oznamte nám to prosím na te-
lefonu 352352192.

5) V případě nemoci dítěte, které má jít k zá-
pisu, je nutné, aby se zápisu zúčastnil zákonný 
zástupce a podal žádost o přijetí žáka.

6) Pokud budete žádat o odklad povinné 
školní docházky, je nutné, abyste o něj za-
žádali v době zápisu. Žádost musíte doložit 
doporučením od školního poradenského za-
řízení a od pediatra nebo klinického psycho-
loga. Žádost naleznete na našich webových 
stránkách v části – Pro rodiče – formuláře ke 
stažení – žádost o odklad školní docházky.

7) Samotný zápis  bude trvat max. 40 min. 
a  bude se skládat ze dvou částí:

a) část formální (pro zákonné zástupce) – po-
dání žádosti, vyřízení administrativních záležitostí, 
podání informací daných školským zákonem

b) část motivační (pro budoucí prvňáčky) – 
plnění rozmanitých úkolů, které jednoduchou 

a hravou formou prověří zralost dítěte – max.  
v délce 20 min.

8) Přijatí uchazeči budou zveřejněni pod při-
děleným identifikačním kódem na webových 
stránkách školy a seznam bude zároveň vyvěšen 
ve vývěsní tabuli u hlavního vchodu do školy.

9) Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí poš-
tou.
� Mgr.�Iva�Šípová, ředitelka školy

Republikové kolo florbalu

Republikové kolo florbalu mladších žáků a jeho 
kvalifikační boj nás zavedly do Prahy do haly Bo-
hemians Na Děkance. Našimi soupeři byla vítěz-
ná družstva Ústeckého kraje – Teplice a nejlepší 
tým Prahy, který byl vylosován jako náš první 
soupeř.  

Naše družstvo hrálo ve složení: Daniel Pec, 
Adam Zmuda, Zdenek Rechtorik, Marek Gra-
su, Aleš Olšan, Lukáš Štěrba, Karel Frolík, Lukáš 
Franče, Jan Beneš a Marek Dolejš.  V obou dvou 
zápasech naši kluci předvedli perfektní týmovou 
hru a zaslouženě vyhráli.  Postoupili tak do finále 
mezi nejlepších 6 týmů České republiky. Své finá-
le sehrají v březnu v Mladé Boleslavi. 

Všem klukům patří gratulace a poděková-
ní. Poděkování i všem trenérům oddílů a klubů, 
u kterých naši kluci trénují.

Poděkování patří též HNHRM Chodov, které 
zaplatilo polovinu nákladů na dopravu, i firmě 
NOSTRESS Karlovy Vary za občerstvení.
� Mgr.�Miloš��Volek
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Únorová beseda s městským historikem Milošem Bělohlávkem pro žáky osmého a devátého ročníku. |Foto: M. Polák

Únor plný akcí
Měsíc únor jsme si ve škole zpestřili několika 

akcemi. Například ve čtvrtek 7. 2. si žáci vyzkou-
šeli, že dokáží ve škole vydržet i bez mobilních 
telefonů. Během Dne bez mobilního telefonu 
se o přestávkách bavili mezi sebou, hráli různé 
společenské hry, které mají po celý školní rok 
k dispozici na chodbách. V tento den také vzros-
tl zájem o půjčení knih z naší školní knihovny 
na druhém stupni. Proběhlo mnoho sportovních 
akcí, kde žáci podali mnoho dobrých výkonů. 
Například při závodech v přehazované, kde náš 
tým bojoval v okresním kole. V naší tělocvičně 
proběhl také přebor ZŠ Chodova ve šplhu o tyči 
pro první stupeň, další týden se konal přebor ve 
skoku přes švihadlo. Naši deváťáci si vyjeli na celý 
den na lyžích. Všichni výlet přežili a ve zdraví se 
zas vrátili zpět do školy. V únoru proběhlo také 
mnoho vzdělávacích akcí. Například pro žáky 
prvního stupně a žáky šestých a sedmých roč-
níků byla připravena beseda s ukázkou dravců 
z naší krajiny. Besedu si pro nás připravil zkuše-
ný tým ze společnosti Ornita, kterému děkuje-
me za nezapomenutelný zážitek. Žáci devátého 

ročníku navštívili IZS, kde jim byl představen celý 
integrovaný záchranný systém v Chodově. Dě-
kujeme všem, kteří se věnovali  našim žákům, za 
skvělé ukázky hasicích technik a vybavení stanice. 
Již tradičně se žáci osmého a devátého ročníku 
účastnili besedy s městským historikem Milošem 
Bělohlávkem (snímek nahoře), kde se dozvěděli 
mnoho zajímavých informací o osobnostech na-
šeho města a jeho bohaté minulosti. Na prvním 
stupni si žáci druhého až pátého ročníku vychut-
nali pořad Rocková krabička.  Informace o škol-
ních akcích naleznete na našich webových strán-
kách v sekci sborovna/měsíční plán akcí a fotky 
z akcí naleznete na webu v naší galerii.
EVVO a vyhodnocení sběrových akcí

V době vydávání vysvědčení proběhlo také 
vyhodnocování sběrových akcí v naší škole za 
první pololetí. Sice sběr nebereme jako soutěž 
v množství odevzdaného sběru, přece jen jsme 
odměnili ty nejaktivnější z nás. Nejaktivnější tří-
dou prvního stupně se stala 2.A a hned v závěsu 
za ní  2. B. Žáci těchto tříd ukázali skvělou zna-
lost v třídění a recyklaci odpadu, velmi aktivně 
se zapojili do sběru starého elektra, baterií, víček, 
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ZŠ Nejdecká ulice

Nabídka pracovního místa
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, pří-

spěvková 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

Úspěšný start do druhého pololetí
Žáci prvního ročníku ZŠ Chodov v Nejdecké 

ulici úspěšně odstartovali vstup do druhého po-
loletí. V druhé polovině školního roku nás čeká 
opět mnoho práce. Budeme pomocí metody 
SFUMATO vyvozovat nové hlásky a písmenka, 
docvičovat techniku čtení a zaměříme se na čtení 
s porozuměním. V matematice začneme počítat 
do 10 a následně až do 20. Pokračujeme v soutě-
žích v rámci výuky a díky tomu sbíráme hvězdič-
ky do celoroční hry o poklad. V hudební výchově 
se naučíme mnoho nových písniček a tanečků. 
Ve výtvarné výchově a v pracovním vyučování 
budeme vyrábět rozmanité výtvory. Zkrátka ře-
čeno, těšíme se na spoustu legrace a získávání 
nových poznatků.
Mgr.�Lenka�Prokopičová, třídní učitelka I. třídy

Jak jsme si užili den plný her
Na poslední den před koncem pololetí jsme se 

všichni těšili. Jako odměnu jsme obdrželi nejen 
jeden den pololetních prázdnin, ale také „Den 
plný her “. V každé třídě pro nás bylo připraveno 
deset různých soutěžních stanovišť – například 

Návštěva Mateřídoušky
Ve středu 30. ledna 2019 školní parlament Do-

naldi navštívil Denní centrum Mateřídouška s paní 
vychovatelkou Martinou Havlíkovou a předali 
centru finanční dar v hodnotě 11 254,- Kč. Tyto 
korunky se dětem podařilo získat z akce „Sto-
nožka“- prodejem vlastních výrobků a při „Burze 
plyšáků.“ Klienti si připravili pro nás program plný 
písniček. Některé jsme si zazpívali společně. Poté 
nás paní ředitelka Bc. Věra  Bráborcová proved-
la stacionářem. Nahlédli jsme do terapeutických 
místností. Na závěr jsme dostali i malé pohoštění.
Věříme, že finanční dar centru pomůže v jejich 
dalších aktivitách, a těšíme se na další spolupráci.                                                                                                                    
 Školní�parlament�Donaldi
Beseda - média, manipulace, konspirace

28. 1. 2019 žáci 9. tříd  měli možnost setkat se 
s novinářem Leošem Kyšou a získat tak zásadní 
informace o konspiračních teoriích a jejich rozma-
chu v souvislosti s rozvojem internetu. Společně 
hledali odpovědi na otázky, proč jsou konspirační 
teorie pro lidi tak přitažlivé, koho  nejvíc  ovlivňují  
a jak se díky nim dá manipulovat s informacemi.                                                                                                                              
Za zprostředkování zajímavého dopoledního se-
tkání patří velké díky Městské knihovně Chodov. 
Dopravní výchova

Dne 12. 2. byla třída  4. A v Sokolově v domě 
dětí a mládeže, kde byl pro ně připraven velmi 
pěkný a zajímavý program zaměřený na doprav-
ní výchovu. Žáci si ověřili některé své vědomosti 
a získali mnoho nových. Kromě práce na inter-
aktivní tabuli si na trenažéru vyzkoušeli i jízdu 
na kole v městském provozu. O dva dny později 
absolvovala stejný program i třída  4. B. Všem 
se takto strávená výuka velice líbila a těší se, až 
v teplejším měsíci vyrazí na dopravní hřiště na 
opravdovém kole.
Valentýn ve škole 

Jelikož je  svátek svatého Valentýna svátkem 
všech zamilovaných, školní parlament si pro své 
kamarády připravil akci  „Valentýnské lízátko.“ 
Žáci si mohli zakoupit pro svého kamaráda či ka-

marádku lízátko, vložit jej do obálky a s přáním 
nebo jen anonymně jej věnovat někomu milému. 
Na obálku napsali jméno a třídu a „parlamenťáci“ 
si v den sv. Valentýna zahráli na pošťáky a obálky 
roznesli obdarovaným. Akce se setkala s obrov-
ským úspěchem. Už se těšíme na další. 
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

ZŠ Husova ulice

starých mobilních telefonů, vysloužilých oděvů 
i hraček. V den vysvědčení byli za svoji píli od-
měněni. Stejnou píli na druhém stupni předvedly 
dvě nejaktivnější třídy, nejlepší byla třída 7.B a 
druhá 8.A.

 Mgr.�Arnoštka�Fedorková
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Gymnázium & SOŠ Chodov

Olympiáda v anglickém jazyce
Okresní kolo této předmětové soutěže – sou-

těž v konverzačních dovednostech,  přineslo 
našim barvám triumfy v podobě velmi pěkných 
umístění.

Největšího úspěchu dosáhli naši primáni, kte-
ří zcela ovládli svou kategorii. Petra Jelínková se 
umístila na 2. místě, Max Onyščuk na 3. a Adam 
Grigar na 4. místě. Starší žáci pak vždy obsadili 
4. – 6. místo ve své kategorii.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.
Den otevřených dveří

Že byste nechtěli trávit ve škole čas po ško-
le? Tak to dobrovolníci z řad našich žáků s tím 
problém neměli. Stali se totiž nedílnou součástí 
a cennými pomocníky na dni otevřených dveří, 
kde předváděli spolu s učiteli několik velmi zají-
mavých pokusů.

Uchazeči o studium na naší škole pak moh-
li zhlédnout několik velmi zajímavých pokusů 
z oblasti fyziky a chemie. 

Možnost vyzkoušet si pokus s hořícími dlaněmi 
na vlastní kůži, to byl pro návštěvníky opravdu 
nevšední zážitek.

Kromě pokusů si návštěvníci prohlédli prostory 
školy a setkali se s vyučujícími, kteří jim podávali 
informace o studiu na naší škole.
Nabídka volného pracovního místa

Od školního roku 2019/2020 přijmeme na plný 
úvazek učitele/ku pro výuku předmětů matema-
tika, fyzika, informatika.

Požadujeme kvalifikaci dle zákona č. 263/2004 
Sb., v platném znění.

Bližší informace na telefonu 739322447.
� Bc.�Jitka�Čmoková

Mateřská škola Chodov

Navýšení ceny stravného
Ředitelství Mateřské školy Chodov informuje 

všechny rodiče, že od 1. dubna 2019 navyšuje na 
všech svých pracovištích cenu stravného.

Důvodem navýšení je stálé zvyšování cen po-
travin (maso, mléko, mléčné výrobky, pečivo, ze-
lenina, ovoce…). Nové ceny jsou určeny v rámci 
rozpětí finančních normativů určených vyhláškou 
č.107/2005 Sb., v platném znění, § 5, příloha č.2. 

Nová cena stravného od 1.4.2019 bude :
1. u dítěte do 6 let 31 Kč za celý den, 24 Kč při 

odchodu po obědě.
2. u dítěte 7 let 33 Kč za celý den, 26 Kč při 

odchodu po obědě.
Děkujeme za pochopení.

Schůzky s učitelkami ZŠ
V únoru proběhly v mateřských školách schůz-

ky s učitelkami z chodovských základních škol.
Schůzky byly věnovány všem rodičům, kteří se 

chtěli dozvědět více o zápisu dětí do ZŠ, školní 
zralosti, požadované úrovni samostatnosti a do-
vedností dětí před vstupem do ZŠ, o odkladech 
školní docházky apod.

Všem paním učitelkám děkujeme za poskytnu-
té informace.
Masopust 

Konec zimy je období maškar, tance, veselí 
– prostě masopustu. Děti v mateřinkách si ten-
to lidový zvyk každoročně připomínají veselým 
karnevalem.

Během příprav, při kterých děti zdobí třídu 
a vyrábějí např. klauny a masopustní koláče z pa-
píru, si přibližují tradice a zvyky, které lidé dříve 
během masopustu drželi. Celé téma vrcholí kar-
nevalovým rejem všemožných masek, diskoté-
kou a drobnými soutěžemi.
�� Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

poznávání exotického ovoce podle chuti a hma-
tu se zavázanýma očima, hry na interaktivní ta-
buli a skládání  Tangramů. Také nás hodně bavil 
hokej a kopaná, zábava byla i při hmatových 
soutěžích a hře Double. Každé družstvo bylo se-
staveno z žáků všech věkových kategorií, kteří se 
ze všech sil snažili získat v klání co nejvíce bodů. 
O nás nejmenší se vzorně starali naši starší kama-
rádi a my jsme si to opravdu užili. A protože jsme 
celé pololetí pilně pracovali, dostali jsme všichni 
za odměnu „Pochvalný list“. Moc jsme se těšili, až 
se pochlubíme doma.

� B.�Miltová, třídní učitelka přípravné třídy
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky
Jednotka zasahovala v lednu celkem u 36 

událostí. Zde byl zaznamenán absolutní rekord 
v počtu zásahů za jeden měsíc v historii jednot-
ky (v loňském roce jich v lednu bylo 10). Celkem 
bylo likvidováno osm požárů, šest dopravních 
nehod, dva úniky nebezpečných látek, osmnáct 
technických pomocí a dva plané poplachy.

Během těchto událostí bylo jedenáct osob 
zraněno a zachráněno, jedna osoba zemřela, 
v osmnácti případech jednotka zasahovala mimo 
území zřizovatele, osmkrát šlo o nouzový vstup 
do uzavřených prostor. Leden začal technickým 
zásahem u zřícené části budovy bývalé hospody 
v Novém Sedle.

Náročný zásah byl také při požáru uvnitř tří-
patrového objektu v Tovární ulici v Sokolově, 
následně byla část jednotky s cisternou odvolána 
k dalšímu souběžnému zásahu při požáru bytu 
v Mánesově ulici taktéž v Sokolově, se zraněním 
jedné osoby.

Další osoba byla lehce zraněna při požáru 
v objektu sušárny SU, právní nástupce, a. s. Bě-
hem dopravních nehod bylo zraněno 5 osob, 
které byly předány do péče lékařům. Bližší 

Dopravní nehoda osobního automobilu u Jimlíkova. |Foto: SDH Chodov

Policie České republiky

Žena prodávala marihuanu
Ve středu dne 13. února 2019 byla zadržena 

40letá žena ze Sokolovska a ještě téhož dne ob-
viněna ze spáchání přečinu nedovolená výroba 
a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy.

Obviněná žena měla v Chodově v období od 
července 2015 do ledna 2019 ve více než 500 pří-
padech prodat několika dalším osobám omam-
nou látku zvanou marihuana.

V případě prokázání viny může být u soudu 
za své jednání potrestána odnětím svobody až 
na pět let.
Muž odebíral načerno elektřinu

Pětapadesátiletý muž z Plzně měl v době nej-
méně od března roku 2016 do března roku 2018 
v Chodově odebírat nelegálně elektřinu. Tu měl 
odebírat neoprávněným napojením ze sousedo-
vy garáže, od které měl půjčené klíče. Distribuční 
společnosti způsobil během dvou let škodu vy-
číslenou na částku přesahující 126 tisíc korun. 

V případě prokázání viny mu tak hrozí trest 
odnětí svobody až na 5 let, a to za způsobenou 
větší škodu.
� nprap.�Kateřina�Krejčí, policejní mluvčí

15Zprávy z města



Městská policie Chodov

Perličky z činnosti
Přivolání záchranářů volíme vždy ve chvíli, 

kdy máme obavu o něčí život, zdraví či majetek. 
Nejinak tomu bylo i v ul. Jiráskova, kde souse-
dé již delší dobu neviděli vycházet z jejího bytu 
65letou paní a z obavy o její zdraví přivolali ha-
siče a policii. Byt byl ve vyšším patře a za dveřmi 
byla slyšet televize a okno do bytu bylo poote-
vřené. Na pokusy o kontakt však nikdo uvnitř 
bytu nereagoval.

S těmito případy se občas setkáváme a stává 
se, že člověk žijící sám v bytě po nějaké zdra-
votní komplikaci upadne a nemůže si sám zavo-
lat pomoc. Byl tedy vyhlášen krizový výjezd pro 
všechny složky integrovaného záchranného sys-

tému. Ze strany ode dveří bytu se jedna skupina 
neustále pokoušela o kontakt přes dveře a z ulice 
hasiči najeli se zvedací plošinou a vystoupali až 
k pootevřenému oknu, kudy by se do bytu mohli 
dostat bez použití násilí. Jaké však bylo překva-
pení hasiče, který přistál s plošinou u okna a zíral 
na paní, která zírala s pytlíkem křupek z křesla od 
televize na hasiče.

Hasič se jí zeptal, zda paní nepotřebuje něja-
kou pomoc, a paní se zvedla z křesla, řekla, že 
nic nepotřebuje, a přibouchla překvapenému zá-
chranáři okno před nosem.

V zimní olympijské hry se změnilo stíhání 
podezřelé osoby, která se násilnou cestou dosta-
la do vchodu domu v ul. Boženy Němcové, kde 
šátrala po cennostech ve sklepních kójích do vy-
rušení jedním z obyvatel domu.

Mladík vystartoval ze vchodu a svědek ihned 
volal tísňovou linku 156, kdy do telefonu uvedl 
popis podezřelého mladíka, a přijíždějící hlídka 
strážníků danou osobu spatřila na útěku v parku 
ČSM. Jeden ze strážníků z vozidla vystoupil a za-
čal osobu pronásledovat, přičemž vyzýval muže 
k zastavení. Ten však běžel dál a sprinterský běh 
se postupně měnil na skoky přes překážky a šplh. 
K modernímu pětiboji to bylo blízko, proto-
že došlo i na šavli, kterou vyčerpaný muž hodil 
hned potom, co zjistil, že strážníkovi neuteče. 
Ten k němu volným stylem dobruslil a judistickým 
chvatem tento závod prohlásil za ukončený.  
Hledáme kolegy

Stále hledáme parťáka do našich řad. Pokud 
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní 
a dopravní problematice tomuto městu v unifor-
mě strážníka, ozvěte se nám.
Nepodceňuje reflexní prvky

 Vážení řidiči, brzy nastane jaro a na komuni-
kaci se objeví opět mnoho cyklistů a motorkářů. 
Věnujte zvýšenou pozornost i těmto účastníkům 
silničního provozu a dbejte na pravidlo bezpeč-
ného návratu nejen pro Vás, ale i pro ně.

Také pro každého chodce platí, že při chůzi na 
silnici mimo obec při snížené viditelnosti musí mít 
na sobě reflexní prvek. Může být součástí oble-
čení, nebo si například navlékne reflexní pásek či 
vestu. Ruku na srdce.

Ten reflexní prvek bych si na sobě určitě zvý-
raznil i v rámci obce, neboť jde především o naše 
zdraví, co říkáte?

 Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

informace o zásazích včetně fotogalerie najdete 
na našem facebooku a webu www.sdhchodov.cz. 
Informace SDH

Dne 19. ledna 2019 proběhla na hasičské zbroj-
nici výroční valná hromada Sboru dobrovolných 
hasičů Chodov.

Akci zahájil starosta sboru pan Petr Maxa a při-
vítal i hosty, starostu města Chodova Patrika Pi-
zingera, místostarostu Mgr. Luďka Soukupa, za 
profesionální kolegy ředitele územního odboru 
Sokolov Mgr. Martina Mulače a za Krajské sdru-
žení hasičů Karlovarského kraje starostu Aloise 
Mináře. V průběhu výroční valné hromady byly 
přečteny všechny standardní zprávy za uplynulé 
období, byl schválen plán činnosti na rok 2019, 
pravidla hospodaření včetně finančního rozpočtu 
pro rok 2019. 

Byly slavnostně předány stužky za věrnost 20 
let, a to Mgr. Markétě Šebestové a Jiřímu Horáko-
vi. Zároveň se gratulovalo i významným letošním 
jubilantům Josefovi Sosnovcovi (75) a Jiřímu Wei-
ssovi (60), kterým přejeme hlavně pevné zdra-
ví. Stále pokračovala sportovní příprava hlavně 
mládežnického družstva ve sportovní hale na 
sezónu 2019. Dorostenci sboru se zúčastnili tra-
dičního fotbalového turnaje FOOT CUP (organi-
zátoři junáci ze střediska Jestřáb Chodov), kde 
obsadili 3. místo. Dále byly postaveny městské 
stany na plesovou sezónu  KaSSu. Ve spolupráci 
s velitelem MP Chodov byl zahájen další ročník 
preventivně-výchovné činnosti. V lednu nás dle 
plánu navštívili žáci posledních ročníků ZŠ J. A. 
Komenského, Chodov.
Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz
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Fenomén CHODOS – 8. díl
CHODOS ve světě – výrobky na všechny kontinenty

Vážení čtenáři, přinášíme Vám další díl ze seriálu článků, které se věnují dlouhé a bohaté historii chodov-
ských strojíren, doslova po celém světě známých pod názvem CHODOS CHODOV s.r.o.

 Pokud hovoříme o tom, že jsou chodovské strojírny známé po celém světě, je tomu tak především díky 
výrobkům, které pod značkou CHODOS sloužily a slouží doslova na všech kontinentech. Kam CHODOS 
vyvážel a vyváží extrudery, vyfukovací automaty a lisy, se dočtete v dnešním článku.   Příjemné čtení!

Od padesátých let dvacátého století se v rám-
ci organizačních změn stala hlavním výrobním 
programem společnosti CHODOS výroba strojů 
a strojních zařízení pro gumárenský a plastikářský 
průmysl.

V těchto odvětvích společnost působila po 
celou dobu, kdy přesídlila do nového výrobního 
areálu v Nejdecké ulici, a v těchto oborech pů-
sobí i nadále a navazuje tak na historii a tradici 
značky CHODOS.

Společnost také disponuje vlastním konstrukč-
ním a technologickým oddělením a výrobní 
základnou pro vlastní vývoj a výrobu produk-
tů v uvedených oborech. Ale nyní již zpět do 
bohaté minulosti.

V oblasti výroby lisů pro gumárenský průmysl 
se CHODOS kromě dodávky jednotlivých stro-
jů podílel také (společně s dalšími společnostmi 
z tehdejšího Československa) na stavbě investič-
ních celků – celých pneumatikáren, které vznikaly 
tzv. na zelené louce. Od 60. let se tak pracovníci 
firmy podíleli na stavbách závodů v Ghaně, Bar-
mě, Sýrii či Turecku.

Dodávky jednotlivých lisů pak mezi roky 1961 
až 1989 směřovaly například do Sovětského 

svazu, Bulharska, Rumunska, Polska, Ně-
mecké demokratické republiky, Jugoslávie 
a dalších zemí východního bloku. Po revoluci 
se pak pozornost obrátila i směrem na západ, 
především do sousedního Německa. Po uzavře-
ní dlouhodobé spolupráce s německou firmou 
HERBERT směřovaly a směřují vulkanizační lisy 
doslova do celého světa, namátkově do Indie, 
USA, Argentiny, Číny, Indonésie, Finska, Rus-
ka a na řadu dalších míst. 

Pro společnost BRIDGESTONE EUROPE se do-
dávaly lisy například do Francie, Itálie, Polska, 
Španělska, Jihoafrické republiky.

Extrudery neboli vytlačovací stroje dodával 
a dodává CHODOS například do Itálie, Mexika, 
Turecka, Maďarska, Německa, Iránu, Ruska, 
Sýrie, Polska nebo Etiopie. 

V neposlední řadě CHODOS exportoval do-
slova tisíce vyfukovacích automatů, které směřo-
valy především do zemí východního bloku, na-
mátkou SSSR, Polska, Bulharska, Rumunska, 
Maďarska, Jugoslávie a dalších zemí. 

Lze tak beze vší skromnosti tvrdit, že stroje vy-
robené v malém západočeském městě Chodově 
sloužily a slouží doslova po celém světě.
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Chodovský potok dlouhá staletí volně pro-
tékal místním údolím v četných záhybech. 
Vytvářel tůňky, mokřady a nivní louky, do 
kterých se při zvýšené hladině i několikrát 
ročně rozléval.

Teprve na počátku 19. století se začala ře-
šit regulace koryta potoka, především aby se 
zabránilo škodám na domech. První regulace 
toku proběhla v dnešní Poděbradově ulici, kde 
byla v polovině 19. století zřízena nízká nábřežní 
zídka, která jasně vymezila levý břeh potoka. Od 
roku 1881 pak práce pokračovaly v dnešní Roo-
seveltově ulici, kde bylo koryto také zahloubeno 
přibližně metr pod úroveň terénu. 

Zásadní zásah do toku potoka přišel na po-
čátku 90. let 19. století. V místech dnešní ulice 
Dukelských hrdinů, mezi školou a mostem ve 
Staroměstské ulici, se v té době rozkládala pro-
máčená louka. Právě tu si vyhlédl tehdejší staros-
ta Chodova Karel Fenkl jako stavební pozemek 
pro moderní centrum města. Dne 19. června 1890 
podal starosta návrh městskému zastupitelstvu na 
přeložení koryta a založení nové ulice. Dosavad-
ní majitelé lokality – statkáři Franz Kapfenberger 
a Anton Möckl - získali kromě finančního od-
škodnění zdarma i volné městské pozemky k vý-
stavbě nových domů.

Po regulaci potoka nechal starosta Fenkl na 

místo cíleně svážet porcelánový odpad ze své 
porcelánky, aby oblast vyrovnal a zvýšil úroveň 
terénu. Na tomto základě pak nechal vybudovat 
novou ulici, která v roce 1893 získala rozhodnu-
tím zastupitelstva název Fenklova třída. Vybudo-
vání parku v této lokalitě bylo díky okolnostem 
vzniku velmi obtížné, protože porcelánové střepy 
byly překryty pouze poměrně slabou vrstvou hu-
musu. Většina stromů a keřů pak po zakořenění, 
kdy jejich kořeny prorostly vrstvou úrodné půdy, 
začala skomírat a odumřela. Teprve po náklad-
ném navezení další, na humus bohaté půdy 
uchytily se i hluboko kořenící dřeviny. Založení 
ulice, parku i jejich další udržování platil ze svých 
soukromých prostředků osobně Karel Fenkl, kte-
rý se i pro tyto účely po dobu deseti let vzdal 
svého starostenského platu. 

Až do dnešních dnů změnila ovšem podobu 
Chodovského potoka dlouho plánovaná regula-
ce, ke které došlo v polovině 30. let 20. století. 
V té době se nejen Chodov potýkal s následky 
velké hospodářské krize, která po roce 1929 za-
sáhla obzvláště silně místní spotřební průmysl, 
orientovaný na zahraniční trhy. Bez práce bylo 
ještě v roce 1935 přes šest stovek obyvatel šesti-
tisícového města a další stovky dělníků pracovaly 
na zkrácený úvazek za nižší mzdu. 

Právě proto se vedení města rozhodlo ve spo-

Regulace chodovského potoka

Práce na regulaci potoka v roce 1937 v dnešní Palackého ulici.  |Foto na dvoustraně : archiv Miloše Bělohlávka
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lupráci se státními a zemskými orgány zahájit 
dvouleté práce na regulaci koryta Chodovské-
ho potoka. Slibovali si od toho vytvoření mno-
ha pracovních míst, což se opravdu vydařilo. 
Po projektové stránce se plánů ujala renomo-
vaná teplická architektonická kancelář Ledere 
und Bloch, stavbu pak vedli chodovští stavitelé 
Buresch, Heinzl a Würkner. Zahájení prací bylo 
naplánováno na květen 1936 a postupně se po 
proudu upravilo koryto od velkého ohbí potoka 
pod Smolnickým kopcem až k dnešnímu fotba-
lovému stadionu. Celý potok byl zahlouben do 

několik metrů hlubokého kamenného koryta, do 
kterého byly svedeny i kanalizační odtoky z blíz-
kých domů a ulic. Pro praktické potřeby obyvatel 
byly na několika místech zřízeny kamenné scho-
dy na úroveň vody, které sloužily k praní prádla 
nebo nabírání užitkové vody.

Další změny a regulace postihly Chodovský 
potok v návaznosti na sanaci starého města a no-
vou sídlištní výstavbu, kdy bylo například přelo-
ženo ústí Vintířovského potoka nebo dokončena 
regulace v dnešní Okružní ulici.
� Miloš�Bělohlávek, městský historik

Chodovský potok před regulací focený z Gerstnerova mostu. Vlevo Poděbradova ulice a v pozadí chodovský kostel.

Dokončený potok po regulaci v roce 1937 v dnešní 
Tyršově ulici. Práce na regulaci potoka v dnešní Poděbradově ulici..
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

15. 3. (pá) 17 h, 16.-17. 3. (so-ne) 15 h, 30. 3. (so) 15 h ve 2D 
Kouzelný park 3D /85/
Premiéra�/�Animovaný,�dobrodružný�/�USA,�Španělsko
Velešikovná holka June postavila ten nejbáječnější zábavní park na světě. Ve své fantazii. Jenže co když 
takový ráj atrakcí skutečně existuje?
Přístupné,�český�dabing.�Vstupné�150/130�Kč

18. 3. (po) 19.30 h 
Nedotknutelní /125/
Premiéra�/�Drama,�komedie�/�USA
Zcela ochrnutý boháč  si za svého pečovatele vybere přidrzlého nespoutaného mladíka černé pleti, 
kterého právě pustili z vězení.  
Přístupné�od�12�let,�titulky.�Vstupné�125�Kč

29.-30. 3. (pá-so) 17 h, 31. 3. (ne) 15 h ve 2D 
Dumbo 3D /123/ 
Premiéra�/�Rodinný�/�USA
Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera (Colin 
Farrell) a jeho děti Milly a Joe, aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši 
jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, 
zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. Přístupné,�český�dabing.�Vstupné�150�/�130�Kč

21.-22. 3. (čt-pá) 19.30 h, 23. 3. (so) 17 h,                
24. 3. (ne) 19.30 h 

 Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

8. 3. (pá) 17 a 19.30 h, 9. 3. (so) 17 h, 10. 3. (ne) 19.30 h,      
11. 3. (po) 19.30 h, 14. 3. (čt) 19.30 h, 22. 3. (pá) 17 h 
Přístupné od 12 let. Český dabing Vstupné 150 Kč
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7. 3. (čt) 17 h
Divadlo - Zítra to roztočíme Jaroušku

8. 3. (pá) 17 a 19.30 h, 9. 3. (so) 17 h, 10. 3. (ne) 19.30 h
Captain Marvel 3D /128/
Premiéra / Akční dobrod. sci-fi / USA
Příběh Carol Danversové, ze které se stala jedna z nejmoc-
nějších superhrdinek světa. Když Zemi zasáhne mezihvězd-
ná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová 
se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. 
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

9.-10. 3. (so-ne) 15 h
Psí veličenstvo /92/
Premiéra / Animovaný / Belgie
Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. 
Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na dob-
rodružnou cestu, během které objeví své pravé já a pozná 
sílu opravdové lásky a přátelství. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

9. 3. (so) 19.30 h
Ženy v běhu /93/
Komedie / ČR
Žádná sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece 
zbývají tři měsíce a trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán.
Přístupné. Vstupné 130 Kč

10. 3. (ne) 17 h
Lego®příběh 2 /107/
Animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

11. 3. (po) 19.30 h
Captain Marvel 3D /128/
Premiéra / Akční dobrod. sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

12. 3. (út) 10 h - dopolední kino
Ten, kdo tě miloval /90/
Komedie / ČR
Vstupné 50 Kč

12. 3. (út) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Životopisné hudební drama / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč

13. 3. (st) 19.30 h, 14. 3. (čt) 17 h
Alita: Bojový anděl 3D /122/
Akční, romantický dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150 Kč

14. 3. (čt) 19.30 h
Captain Marvel 3D /128/
Premiéra / Akční dobrod. sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

15. 3. (pá) 17 h
Kouzelný park 3D /85/
Animovaný dobrodružný / USA, Španělsko
Velešikovná holka June postavila ten nejbáječnější zábav-
ní park na světě. Ve své fantazii. Jenže co když takový ráj 
atrakcí skutečně existuje?  
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

Kino Malá scéna Chodov
1. 3. (pá) 17 h
Lego®příběh 2 3D /107/
Animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

1. 3. (pá) 19.30 h
Všechno nejhorší 2 /100/
Premiéra / Horor, thriller / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

2. 3. (so) 15 h
Jak vycvičit draka 3 2D /104/
Rodinný animovaný / USA
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka budou společně hle-
dat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího 
společenství. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

2. 3. (so) 17 h
Ovečky a vlci /80/
Animovaná rodinná komedie / Rusko
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

2. 3. (so) 19.30 h
Alita: Bojový anděl 3D /122/
Akční, romantický dobrodružný / USA
Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená k 
velkým věcem. Jen o tom zatím neví.
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150 Kč

3. 3. (ne) 15 h
Raubíř Ralf a internet /112/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

3. 3. (ne) 17 h
Jak vycvičit draka 3 3D /104/
Rodinný animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

3. 3. (ne) 19.30 h
Potomek /93/
Premiéra / Horor, thriller / USA, Hongkong
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

4. 3. (po) 19.30 h
Úniková hra /100/
Akční horor / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 100 Kč

5. 3. (út) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Životopisné hudební drama / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč

6. 3. (st) 19.30 h
Léto s gentlemanem /98/
Romantická komedie / ČR
Jednoho dne se ve vesnici objeví muž jménem Artur (Jaro-
mír Hanzlík). Elegantní, šarmantní gentleman, který je, jak 
všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku.
Přístupné. Vstupné 115 Kč
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15. 3. (pá) 19.30 h
Ženy v běhu /93/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč

16.-17. 3. (so-ne) 15 h
Kouzelný park /85/
Animovaný dobrodružný / USA, Španělsko
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

16. 3. (so) 17 h
Lego®příběh 2 /107/
Animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

16. 3. (so) 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.
Přístupné od 12 let. Vstupné 110 Kč

17. 3. (ne) 17 h
Psí domov /92/
Rodinný dobrodružný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

17. 3. (ne) 19.30 h
Léto s gentlemanem /98/
Romantická komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 115 Kč

18. 3. (po) 19.30 h
Nedotknutelní /125/
Premiéra / Komedie, drama / USA
Zcela ochrnutý boháč si za svého pečovatele vybere při-
drzlého nespoutaného mladíka černé pleti, kterého právě 
pustili z vězení. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

19. 3. (út) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Život. hudební drama / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč

20. 3. (st) 19.30 h, 21. 3. (čt) 17 h
Ženy v běhu /93/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč

21.-22. 3. (čt-pá) 19.30 h, 23. 3. (so) 17 h, 24. 3. 
(ne) 19.30 h
LOVEní /100/
Premiéra / Romantická komedie / ČR
Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a ně-
kdy zase moc. Jak ale poznat toho pravého? 
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

22. 3. (pá) 17 h
Captain Marvel 3D /128/
Premiéra / Akční dobrod. sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

23. 3. (so) 15 h
Jak vycvičit draka 3 2D /104/
Rodinný animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

23. 3. (so) 19.30 h
Pašerák /116/
Premiéra / Krimi drama / USA
Eastwooda poznáváme v roli Earla Stonea, kterému je na-
bídnuta příležitost k výdělku – místo řidiče. Jenže Earl neví, 
že se právě upsal jako kurýr drogovému mexickému kartelu.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

24. 3. (ne) 15 h
Psí veličenstvo /92/
Premiéra / Animovaný / Belgie
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

24. 3. (ne) 17 h
Lego®příběh 2 /107/
Animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

25. 3. (po) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Životopisné hudební drama / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč

26. 3. (út) 10 h - dopolední kino
Cena za štěstí /92/ 
Drama / ČR
Vstupné 50 Kč

26. 3. (út) 19.30 h
Úhoři mají nabito /101/
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 110 Kč

27. 3. (st) 19.30 h, 28. 3. (čt) 17 h
LOVEní /100/
Premiéra / Romantická komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

28.-29. 3. (čt-pá) 19.30 h
My /121/
Premiéra / Horor, thriller / USA
Spokojená rodinka na letním bytě, jejíž prázdninovou po-
hodu naruší čtveřice vetřelců.  
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

29.-30. 3. (pá-so) 17 h
Dumbo 3D /123/
Premiéra / Rodinný / USA
Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) pověřuje bývalou 
hvězdu Holta Farriera (Colin Farrell) a jeho děti Milly a Joe, aby 
se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k 
smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se 
zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

30. 3. (so) 15 h
Kouzelný park /85/
Animovaný dobrodružný / USA, Španělsko
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
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30. 3. (so) 19.30 h
Ženy v běhu /93/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč

31. 3. (ne) 15 h
Dumbo /123/
Premiéra / Rodinný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

31. 3. (ne) 17 h
Alita: Bojový anděl 3D /122/
Akční, romant. dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 140 Kč

31. 3. (ne) 19.30 h
Zraněná srdce /109/
Premiéra / Romantické drama / USA
Jedna žena a dva muži ve válkou zničeném městě. Keira 
Knightley v roli spořádané manželky britského důstojníka 
přijíždí do vybombardovaného Hamburku, kde se střetává 
nejen s následky válečných hrůz, ale i s pohledným němec-
kým vdovcem. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

TV Studio Chodov

5. 3. (út) až 8. 3. (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. 3. (út) až 15. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu března (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ I. ČÁST
Záznam divadelního představení (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

19. 3. (út) až 22. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ II. ČÁST
Záznam divadelního představení (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

26. 3. (út) až 29. 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 března (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
KREJČOVSKÁ POHÁDKA
Záznam divadelního představení pro děti (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

2. 3. sobota 20 h 
Ples Spartaku Chodov
společenský sál

3. 3. (ne) 9.45 h
Staroměstský masopust
Staroměstská ulice

5. 3. (út) 9-15.30 h
Výkup zlata
předsálí kina Malá scéna

7. 3. (čt) 19 h
Zítra to roztočíme, Jaroušku!
kino Malá scéna 

16. 3. (so) 8.30 h
JOSEFSKÉ TRHY
Staroměstská ulice

21. 3. (čt) 9-18 h
Prodejní trhy textilu a průmyslového zboží
společenský sál

22. 3. (pá) 20 h
Velký jarní ples
Předprodej kino Malá scéna, infocentrum Chodov. Vstupné 
350 Kč. 
společenský sál

28. 3. (čt) 18 h
Vyhlášení nejlepších sportovců města 
společenský sál

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

KASS Chodov

Galerie u Vavřince

20. 3. (st) 17 h 
Honza Sakař - Tiché portréty
Vernisáž výstavy.  
Výstava potrvá do 6. 5. 2019. 
Vstup zdarma.
Výstavní dny: úterý a čtvrtek 14-17 a neděle 13-17 h 
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Městská knihovna Chodov

Březen měsíc čtenářů
4. – 10. 3. Amnestie na upomínky.
1. – 31. 3. Registrace nových čtenářů na rok zdarma.
1. – 31. 3. Školení na PC – zájemci se mohou hlásit u p. Ur-
banové na tel.č: 352 352 255

5. 3. (út) 10 h
Cvrčkohrátky

7. 3. (čt) 10 h
Lumpík

7. 3. (čt) 17 h
Jak si zlepšíte Vaše zdraví (Celostní medicína)
Václav Vít, dr. h. c., BIOAUDITOR, PSYCHOENERGETIK, 
MISTR REIKI, BRATR ŘÁDU STRÁŽCŮ KORUNY A MEČE. 
Správné užívání vitamínů, minerálů a prvků. Jak na bolesti 
hlavy, kloubů a zad. Jak přiřadit různé bolesti našeho těla k 
vnitřním orgánům a spoustu dalších zajímavých informací 
se dozvíte na přednášce v městské knihovně.

12. 3. (út) 16 h
Paměť nemusí být nepřítel
Beseda k Národnímu týdnu trénování paměti.

13. 3. (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. 3. (čt) 17 h
Bezplastová a ekologická domácnost
Srdečně vás zveme Vás přednášku Nataši Foltánové, za-
kladatelky společnosti Tierra Verde. Budeme se věnovat 
tématům: chemický minimalismus při praní a čistění do-
mácnosti, moře plastů, kam se podíváš, první krůčky pro 

bezodpadovou domácnost.

18. 3. (po) 9-18 h
Burza knih
V čítárně knihovny bude opět připraven velký výběr knih 
různých žánrů.

19. 3. (út)
Výživa dětí
Přednáška MUDr. Soni Hamousové. Neformální povídání o 
výživě dětí a jejích specifických potřebách pro jednotlivá 
období od porodu až do dospělosti. Hlavní zaměření na 
děti 0-3 roky.

21. 3. (čt) 11 h
Spisovatelé do knihoven – Lucie Faulerová
Lucie Faulerová je spolu s výtvarnicí Kateřinou Šedou spo-
luautorkou knihy Brnox - Průvodce brněnským Bronxem 
(2016), za níž autorky získaly cenu Magnesia Litera v ka-
tegorii publicistika.
25. 3. (po) 17 h
Science café - prof. PhDr. Jaroslav Čechura, 
DrSc.
Přednáška pojedná o kriminalitě, sexuálním jednání a i o 
dalších skutečnostech, které ovlivňovaly každodenní život 
obyčejných lidí v době temna – v dlouhém časovém úseku 
pobělohorských Čech až hluboko do 18. století.

29.-30 3. (pá-so) 18-10 h
Noc s Andersenem

21. 3. (čt) 18 h
Jazz v podkroví
Víte, proč vypukla a co se dělo během války bratrů Tommy-
ho a Jimmyho Dorseyů? Kdo a jak letos hraje o prvním 
jarním dnu v Jazz Playhouse v New Orleans? A jak teď hrají 
jazzové kapely ze sousedních Karlových Varů? Vyhlásili již 
jazzoví kritici a publicisté nejlepší album, které u nás vloni 
vyšlo? Na to vše zkusíme najít odpověď na dalším hudeb-
ním posezení. Pořad připravil a uvede Štěpán Podešt.

JOSEFSKÉ TRHY
16. 3. 2019 -Staroměstská ulice
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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 vrat-
né 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.

DDM Bludiště Chodov

ZUŠ Chodov
13. 3. (st) 16.30 h 
Třídní přehrávka p. uč. M. Frnka (kytara)
koncertní sál ZUŠ

14. 3. (čt) 17 h
Třídní přehrávka p. uč. J. Hrebeňákové (klavír)
koncertní sál ZUŠ

20. 3. (st) 17 h
Jarní žákovský koncert
koncertní sál ZUŠ

21. 3. (čt) 18 h
Koncert Kruhu přátel hudby při ZUŠ Chodov
Účinkuje soubor Music a tre: Liselotte Rokyta – panova 
flétna, Eliška Novotná – klavír, Halina Františáková – housle
koncertní sál ZUŠ

6. 3. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Cheb – naučné stezky, návštěva retromuzea a muzea – 
vstupné 80 Kč

9. 3. (so) sraz 6.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Stochov – Jarní setkání turistů Středočeská oblast – muze-
um T.G.M., hokejové muzeum a lánská zahrada

9. 3. (so) 11 a 14 h
Volejbalový zápas nadstavbové skupiny I.
1. liga juniorek, soupeř Mikulova Praha 
městská sportovní hala Chodov, BVC Chodov

9. 3. (so) 10 h, 14 h, 15 h
Utkání ve stolním tenise
10 h Divize TJ Batesta Chodov „B“ vs. SK Toužim
10 h KP1 TJ Batesta Chodov „C“ vs. TJ Sokol Velká Hleďsebe
14 h Divize TJ Batesta Chodov „B“ vs. TJ Slavoj Kynšperk
14 h KP1 TJ Batesta Chodov „C“ vs. TJ Jiskra Aš
15 h 3. liga mužů TJ Batesta Chodov „A“ vs. TTC Ústí n. L.
tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova 738

10. 3. (ne) 10 h
Utkání ve stolním tenise
3. liga mužů TJ Batesta Chodov „A“ vs. SKST Děčín
tělocvična ZŠ J.A.Komenského, Smetanova 738

13.3. (st) sraz 7.45 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary – Teplá – Mrázov, délka trasy 10 km

16.-17. 3. (so-ne) 9 h
Volejbalový finálový turnaj krajského přeboru
Mladší žákyně a starší žákyně.
BVC Chodov, městská sportovní hala

20. 3. (st) sraz 10 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Lomnická výsypka, délka trasy 10 km

23. 3. (so) 10 a 14 h
Utkání ve stolním tenise
10 h KP1 TJ Batesta Chodov „D“ vs. TJ Baník Sokolov
14 h KP1 TJ Batesta Chodov „D“ vs. TJ Luby
tělocvična ZŠ J.A.Komenského, Smetanova 738

27. 3. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Klášterec - pěší trasa do Perštejna, délka trasy 10 km

31. 3. (ne) 8.30 h
Jarní turnaj ve florbalu
6. ročník, žáci
sportovní hala Chodov, Tyršova 1201, TJ Plamen

Sport
pondělí od 14 h
Čtenářský klub 
Pravidelné setkání dětí, které budou společně s námi čte-
ním objevovat ty nejkrásnější pohádky a příběhy.

středa od 15 do 17 h
Výtvarné dílničky
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. 
6. 3. Tvoření s krepovým papírem, 
13. 3. Sliz, 20. 3. Tvoření z látek, 27. 3. Postavičky

čtvrtek od 16 h 
Herní klub
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj 
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách. 
7. 3. Activity, 14. 3. Prší, 21. 3. Přines si svou knihu, 28. 3. 
Activity Junior

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12  13-17.
Jan Guillou - 1968 (Velké století 7. díl)
Kniha 1968 zasvěceně líčí jeden z politicky nejbouřlivějších 
roků dvacátého století: ve Spojených státech a v Evropě se 
šíří vlna demonstrací proti válce ve Vietnamu, v ulicích Paříže 
vlají rudé prapory a v Praze umírá socialismus s lidskou tváří.

Jonas Jonasson - Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby 
zachránil svět
Pokračování světového bestselleru Stoletý stařík, který vy-
lezl z okna a zmizel.
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Uzávěrka 
dubnového čísla 
18. března 2019

Bojové sporty
Mezinárodní seminář shinkarate

V lednu nás čekala jedinečná událost, kterou 
jsme připravovali několik měsíců dopředu, a po-
dařilo se.  V Chodově se konal 1. mezinárodní 
seminář SHINKARATE ve  fullcontact karate pod 
vedením evropské špičky. Hlavním představite-
lem byl shihan ANDI REKUNOV (Polsko), 7. Dan, 
Branch prezident světové asociace Shinkarate, 
po boku shihana Olega Witkowského (Ukraji-
na),7.Dan, Branch prezident World associati-
on Symey do, a sensei #Jakub #Černý, 4.Dan, 
Branch prezident Shinkarate Německo. 

Další host byl shihan Martin Matouš, 6.Dan, pre-
zident Allkampf-jitsu Česká republika.

Za Meibukan goju ryu naší partnerské organiza-
ce sensei Miroslav Bilka, 4. Dan, Meibukan goju ryu.

Semináře se zúčastnilo i přes nepřízeň počasí 
více jak 50 lidí ze čtyř zemí. Byl zaměřen přede-
vším na seznámení se SHINKARATE v České re-
publice. Téma: fullcontact kumite, gloves kumite 
a fighting, jiujitsu.

Celý seminář byl z naší strany velmi povedený a 
doufáme, že se nám podaří opět tuto evropskou 

Valná hromada
Dne 8. 2. proběhla již 27. valná hromada naše-

ho klubu, které se zúčastnili i představitelé města, 
starosta Patrik Pizinger i místostarosta Mgr. Luděk 
Soukup. Spolu s nimi nechyběl ani exstarosta Ing. 
Josef Hora. Jediným, kdo chyběl ze zdravotních 
důvodů byl předseda a zakladatel a hnací mo-
tor ŠAKu Mgr. Libor Dočkal, ten poslal písemnou 
zdravici s přáním zdárného jednání valné hroma-
dy. 

Valná hromada nejprve zhodnotila činnost za 
proběhlou sezonu, následovalo vyhlášení nejlep-
ších atletů a schválení hospodaření v uplynulém 
roce. 

Následujícím bodem programu byla volba vý-
konného výboru a revizora. Poté byl za odstou-
pivšího, dlouhodobě vážně nemocného Mgr. 
Libora Dočkala zvolen nový předseda oddílu, 
dosavadní místopředseda Miloslav Zítka.

Vedení města pak popřálo nově zvolené-
mu vedení klubu hodně sil, hodně úspěchů, 
s konstatováním, že věří, že práce klubu bude 
pokračovat stejně dobře jako za dlouholetého 
vedení Liborem Dočkalem. Jemu bylo poděko-
váno za obětavou dlouholetou práci. Slova díků 

byla oceněna obrovským aplausem všech pří-
tomných. Na návrh výkonného výboru byl pak 
Mgr. Libor Dočkal jmenován čestným předsedou 
ŠAKu Chodov.

Nejlepší atleti za rok 2018 
ŠAK Chodov vyhlásil jako každoročně svoje 

nejlepší atlety za proběhlou sezonu. Stali se jimi 
ve svých kategoriích: David Klouček, Anička Be-
ňová, Tobias Linhart, Tereza Krejčová,  Michaela 
Zaschkeová, Jaroslav Šimmer, Anna Peřinová, Jo-
sef Terč a Markéta Bauerová, Adam Bauer, Jitka 
Gregorová, Mgr. Václav Vachrlon a Tomáš Lang.

Halové mistrovství KV kraje
Osm titulů  z halového mistrovství Karlovarské-

ho kraje. 
Na halovém mistrovství Karlovarského kraje 

v Praze jsme vybojovali 26 medailí. Z toho 8 zla-
tých, 11 stříbrných a 7 bronzových. 

Mistry KV se stali pro letošní rok junioři: Martin 
Tonhauser (koule), Jan Gurban (dálka), dorosten-
ci: Petr Lill (3000 m), Adam Bauer (dálka), mladší 
žákyně Tereza Lichnerová (koule) a mladší žák 
Tobias Linhart (výška) a předžákyně Tereza Krej-
čová (dálka a 60 m př.). 

Nejhodnotnějším výkonem byla asi doroste-
necká dálka Adama Bauera (6.38).
� Miloš�Volek Atletika

Pravidla pro dopisovatele
Redakční rada Zpravodaje města Chodova 

společně s jeho redakcí připravila pravidla pro 
přispěvatele. Jejich znění najdete na webo-
vých stránkách Kulturního a společenského 
střediska www.kasschodov.cz a na webových 
stránkách města www.mestochodov.cz. Pravi-
dla se týkají mimoredakčních příspěvků a cí-
lem je přinášet čtenářům kvalitnější a pestřejší 
obsah. (mák)
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Florbal
Přebor plameňaček (3+1) v Plzni 

Devátý únor letošního roku je dnem, kdy se 
v plzeňské sportovní hale konalo 6. kolo přeboru 
mladších žáků – skupina 1 (3+1). Na tomto turnaji 
nechyběly ani mladší dívky z florbalového týmu 
TJ Plamen Chodov pod vedením mladého trené-
ra Daniela Ševčíka, který převzal pomyslné žezlo 
po Richardu Parthovi.

Mladší plameňačky svému trenérovi ukáza-
ly, že čas, který jim věnuje v rámci tréninkových 
jednotek v tělocvičně, není časem jen tak marně 
vynaloženým. Do slova a do písmene herně ro-
zebraly tři týmy ze čtyř. Porazily týmy FBŠ SLAVIA 
Plzeň 4:2, SLAVIA Plzeň (O) 6:1 a SLAVIA Plzeň 
(W) 2:1. Bohužel rozjetou jízdu jim překazil chla-
pecký tým FPL Plzeň, na který herně dívky nesta-
čily a po třetinách prohrály 4:0. 

Podle slov trenéra Ševčíka: „Na hráčky jsem 
velice hrdý. Bylo na nich od počátku vidět, že 
chtějí vyhrát a jen tak se nevzdají. Jsem rád, že 
tréninky, které podstupují, mají smysl, a tím při-
náší i své výsledky.“� Pavel�Dawidko 

Pozvánka na jarní utkání
V březnu se opět rozehrají fotbalové soutěže 

a Spartak Chodov vás všechny srdečně zve na svá 
první jarní utkání. Vzhledem k nestálému břez-
novému počasí mohou být kvůli terénu některé 
zápasy přeloženy. Proto sledujte webové stránky 
klubu, kde budou případné změny aktualizovány.

Zároveň si vás také dovolujeme pozvat na 
Sportovní ples Spartaku Chodov, který se 
koná 2.3.2019 v KASSu Chodov, kde vás čeká 

Fotbal

špičku dovézt na další  akce v našem městě.
Druhý den nás čekaly v SAMURAI gym zkouš-

ky na vyšší technické stupně. V komisi byli shihan 
Andi Rekunov, Oleg Witkowski, sensei Miroslav 
Bilka a Jaroslav Kalfář.

14 žáků absolvovalo úspěšně první zkoušky 

Shinkarate v ČR. Zkouška byla složena ze zá-
kladních technik, kata, techniky jiujitsu, fyzické, 
nechyběly zápasy v jiujitsu, fullcontact kumite, 
gloves kumite a fighting.

Všichni byli připraveni výborně, hrdě  nesli 
jméno samurajů a myslím, že v naší historii před 
komisí, která měla nejvyšší počet Danů (černých 
pásů). Všichni úspěšně absolvovali. Nejvyšší pásy 
získal tým trenérů, Václav Kolář získal 3.Dan, 
Marcel Klik 2.kyu. Noví instruktoři Johny Kolář 
2.kyu, Pavel Jelínek 2.kyu, Lukáš Rys 3.kyu.

Děkujeme za podporu městu Chodov a  všem 
přátelům a rodičům. Děkujeme Miroslavu Bilkovi, 
který nás dostal až sem a již 16 let  je na naší 
společné cestě.  (sam)

Samurai Cup 2019
Po roce se opět můžeme těšit za podpory 

města Chodov na další ročník mezinárodního 
turnaje SAMURAI cup v bojových sportech jiu-
jitsu, kata a nově nás čeká plnokontaktní dis-
ciplína fullcontact kumite. Turnaj patří do série 
Fightingové ligy ČR. Na turnaji se představí 
česká špička v čele s domácí reprezentací čes-
kého národního týmu Shinkarate, ale i závod-
níci ze zahraničí, z Německa, Polska, Ukrajiny. 
Speciální host a patron turnaje je Tomáš THOR 
Kužela, domácí top fighter MMA.

Přijďte podpořit domácí závodníky, vítěze 
Fightingové ligy 2018. Představí se vám do-
mácí mistři Evropy a mistři ČR - Johny Kolář, 
Petr Goubej, Pavel Jelínek, Pavel Petrů, Lukáš 
Rys, Kamila Hermanová a Veronika Dobiášová. 

Začínáme 2. března v 10 h. v chodovské 
sportovní hale. (sam)
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Šachy

Lukášek Zrůst vyhrál KP
V sobotu 9.2.2019 naši šachisté zavítali do No-

vého Sedla k druhému kvalifikačnímu turnaji KP 
mládeže. V nejstarší kategorii vybojoval bronz 
Jirka Ulč, a vedle Vaška Vojíře je tak aspirantem 
na finálový turnaj. Stejně se dařilo v U14 Kubovi 
Červenkovi a do finále by jej mohl doprovodit 
Tomáš Kratochvíl. 

V Sedle se výborně prezentoval v kategorii U12 
Míša Pech, který dokázal vyhrát, a i on nebude 
ve finále chybět. Míša bude mít určitě ty nejvyšší 
ambice. Jako uragán působí v letošním roční-
ku bratři Zrůstové. Šestiletý Lukášek suverénně 
opanoval kategorii U10, když oba turnaje vyhrál 
s plným bodovým ziskem. Druhé místo pak vy-
bojoval jeho bráška Aleš, který prohrál jen souro-
zenecká klání. Oba se mohou těšit na podzimní 
MČech.  Marcel�Vlasák

Bratři Zrůstové letos v KP doslova řádí.

Mládežnické kolektivy BVC
V měsíci lednu byly ukončeny základní části sou-

těží kadetek a juniorek. V extralize kadetek jsme 
v základní skupině skončili na pátém místě, což nám 
zajistilo postup do třetí skupiny nadstavbové části. 
Tuto skupinu jsme odehráli ve dnech 9. a 10. ledna. 
Z Ostravy jsme přivezli vítězství ve skupině, tím po-
stup do druhé skupiny a nejdůležitějším krokem bylo 
zachování extraligové příslušnosti pro další sezónu.

V první lize juniorek jsme vyhráli základní skupinu 
a do celorepublikové nadstavby jsme vstoupili z prv-
ního místa. V této kategorii máme ovšem cíl pokusit 
se o postup do extraligy, a tím pro BVC získat tuto 
soutěž v obou dvou mladežnických kategoriích. Za 
sebou máme již odehrané domácí dvojutkání s Tá-
borem, kdy jsme zvítězili 2x 3:0. V dalších utkáních se 
v této skupině střetneme systémem doma a venku 
s týmy Mikulovky a Hlincovky.  

Naše starší žákyně se ve dnech 25. až 27. ledna 
utkaly v Brně v první osmičce celorepublikové sku-
piny Českého poháru. Po velmi dobrých výsledcích 
v konečném součtu odvezly z Brna vítězství. V dal-
ším kole, které se konalo 16. a 17. února v Uherském 
Hradišti, jsme ziskem 20 bodů opět vyhráli i druhé 
kolo, a tak se můžeme těšit z průběžného prvního 
místa na finále Českého poháru do Hradce Králové. 

Mladší žákyně „Naděje“ BVC Chodov hrají tuto 
sezonu barevný minivolejbal. Největším úspěchem 
jsou výsledky v červené barvě, kdy Lenka Benešová 
a Ema Žahourová se pravidelně umísťují na medai-
lových místech. Dále toto družstvo hraje ve své ka-
tegorii již šestkový volejbal, a to jak krajský přebor 
Karlovarského, tak Plzeňského kraje. V Karlovarském 
kraji drží celkově krásné průběžné druhé místo 
a v Plzeňském jsou na místě třetím. 

V neposlední řadě nás na bitevním poli zastupují ti 
nejmladší, kteří hrají dlouhodobou soutěž složenou 
z několika krajských kol v barevném minivolejbale. 
Všechna tato dvou- a tříčlenná družstva se utkávají 

Volejbalspousta dobré zábavy a bohatá tombola. Zá-
jemci o vstupenky mohou kontaktovat předsedu 
klubu p. Pojara.

Muži A:
24.03.2019 15 h Nová Role - Chodov
30.03.2019 15 h Chodov - FC Cheb
Muži B:
24.03.2019 10.30 h Lipová - Chodov B
31.03.2019 15 h Chodov B - Skalná
Starší žáci:
30.03.2019 10 h Nová Role - Chodov
Mladší žáci:
29.03.2019 17 h Chodov - Kynšperk
Starší přípravka:
30.03.2019 10 h Dolní Rychnov - Chodov
Mladší přípravka:
30.03.2019 10 h Dolní Rychnov – Chodov
Aktuální rozpis zápasů a konečné tabulky po 

podzimu najdete na stránkách: https://spartak-
-chodov.webnode.cz/  Petr�Karbulka
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Karlovarsko

+420 603 880 965 f.dvorak@reality11.cz

POMUŽEME  VÁM
S PRODEJEM  I  PRONÁJMEM 
VAŠÍ  NEMOVITOSTI

º

Ostatní sporty

Přebory Chodova - šplh a švihadlo
Spolek při DDM Bludiště a ZŠ Školní spolu po-

řádaly v únoru za finanční podpory města Chodov 
Přebor Chodova ve šplhu na tyči a Přebor Chodova 
ve skákání přes švihadlo.

každý měsíc ve svých skupinách na různých místech 
Karlovarského kraje.  Velmi dobrých výsledků do-
sáhla i v jednom z dalších kol na domácí půdě ve 
dnech 9. a 10. února. V oranžové barvě se na prvním 
místě umístily Hanička Zapfová a Kristýnka Paříková, 
v modré barvě v kategorii děvčat se na druhém mís-
tě umístily Veronika Kučerová, Nela Eliášová a Nela 
Boušová a na třetím místě Lenka Veselá, Káťa Kopec-
ká a Ella Žahourová.  

Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zápasy 
a další aktuální informace můžete sledovat na ofici-
álních stránkách Českého volejbalového svazu nebo 
na facebookových a internetových stránkách BVC 
Chodov.

BVC Chodov si Vás dovoluje pozvat na březnové 
domácí zápasy do chodovské sportovní haly. Přijďte 
nám pomoci vyhrávat.   Ladislav�Zapf

Ve šplhu na tyči soutěžila více než stovka dětí 
a nejlépe se dařilo ZŠ Husova, která nasbírala 26 
bodů. Druhá skončila ZŠ J.A.Komenského s 20 body, 
třetí místo obsadili žáci ZŠ Školní s 9 body a 4 body 
stačily ZŠ Vintířov pouze na čtvrtou příčku. Nejrych-
lejšího času ze všech soutěžících dosáhla při svém 
pokusu Anna Hiblerová ze ZŠ Husova.

Ve skákání přes švihadlo skončily v první kategorii 
na první příčce shodně ZŠ Vintířov a ZŠ Školní s 10 
body a na třetí příčce rovněž shodně ZŠ J.A.Komen-
ského a ZŠ Husova s 8 body. O přesnějším pořa-
dí nemohlo rozhodnout ani pravidlo o zisku více 
prvních míst, protože i zde byla shoda. Soutěž byla 
celkově velmi vyrovnaná, několikrát naskákalo za 30 
sekund více dětí v jedné kategorii stejný počet přes-
koků a muselo se rozhodnout v dodatečné zkrácené 
soutěži na 15 sekund. V jednom případě dokonce 
ani to nepomohlo a rozhodoval los. Ve druhé ka-
tegorii vyhrála ZŠ J.A.Komenského s 16 body a dru-
hou příčku s 8 body obsadila ZŠ Školní. ZŠ Husova 
své zástupce do druhé kategorie vůbec nevyslala. 
Dvě zúčastněné závodnice z gymnázia se bodově 
neprosadily. Nejlepšího výkonu dosáhla Natálie Ma-
tějčková ze ZŠ J.A.Komenského se 123 přeskoky za 
30 sekund, předvedla tedy úchvatné více než 4 pře-
skoky za sekundu.� Martin�Voleman
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Prodáme i Vaši nemovitost!

+420 773 161 830Přednabitá CCS karta,

mobilní telefon nebo

stěhování v hodnotě 3 000,- 

jako dárek!

WWW.TRCHODOV.CZ

Autodoprava
Autopůjčovna - dodávky
Stěhování a vyklízení bytů

774 730 518 www.automudroch.cz
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PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ 
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
gARÁŽOVÁ VRATA

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

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

jsme nositelem certifikátu

PRODEJ, MOnTáž, SERviS

PRONAJMU
DLOUHODOBĚ BYT

21+1 (36,3 m )

KONTAKT: 737 603 643 

» Husova 985/23 (7. patro s výtahem) «    
» klidná lokalita (v blízkosti občanská vybavenost) «

Zálohy na služby 3 000 Kč
Nájemné               3 300 Kč
Celkem                  6 300 Kč

» Elektřinu a plyn si platí nájemce, vratná kauce 2 nájmy «
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Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár
w w w.home -pcser vis.cz
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo
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     pro Vá

s
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SLEVA AŽ

KARLOVY VARY CENTRUM 150 KČ

SOKOLOV 200 KČ

PO CHODOVĚ A DO VINTÍŘOVA 40 KČ

DO 20 KM

KOMPLETNÍ CENÍK VE VOZE

AKCE NA BŘEZEN

-50%

JSME LEVNĚJŠÍ NEŽ SPO KV
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TEXTIL Gisela  Holinkova

sleva  na  vybrane  druhy  zbozi
(akce  plati  4.-16. 3. 2019)

Rooseveltova 831  (panelovy  dum  pod  kostelem) 

-50%
`

`
` `

`

^

O
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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:

ADMINISTRATIVA:

• Vedoucí projektu / Key Account Manager
• Technik kvality
• Pracovník technické přípravy výroby
• Strojní konstruktér
• Programátor CNC strojů
• Administrativní pracovník obchodního oddělení

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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