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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, 
město Chodov če-

kají v letošním roce, ale 
i v následujících letech 
poměrně velké inves-
tice.

Při přípravě a jejich 
plánování vždy s roz-
vahou zvažujeme, jak 

je profinancovat a jak jejich realizací nezatížit 
rozpočet města natolik, že by bylo nutno krátit 
běžné výdaje do údržby, oprav či úklidu města. 
Jsem proto rád, že Chodov pravidelně uzavírá 
své hospodaření s přebytkem a že doposud 
zvládáme investice bez nutnosti zatížení měs-
ta úvěrem. I rok 2018 byl uzavřen s přebytkem 
hospodaření ve výši přibližně 55 milionů korun. 
Takto velký kladný rozdíl mezi výdaji a příjmy 
města je pozitivní zprávou a chtěl bych z to-
hoto místa poděkovat všem odpovědným pra-
covníkům města, kteří mají jednotlivé peníze 
na starosti, za jejich odpovědnou práci. Hospo-
daření samozřejmě prověřil i auditor a ani on 
neshledal na hospodaření města v nakládání 
s veřejným majetkem žádné pochybení.

Co tedy s těmito penězi bude? Snažíme se 
myslet na budoucnost a v první řadě chceme 
vytvořit městu finanční rezervu právě na bez-
problémovou realizaci investičních záměrů. 
Konkrétně tedy přestavbu objektu v ulici Du-
kelských hrdinů na novou základní uměleckou 
školu a  přestavbu bývalé knedlíkárny ve Dvo-
řákově ulici na novou knihovnu. Protože také 
vnímáme změnu v celkové ekonomické situaci 
ČR, očekáváme, že by v následujících letech 
mohlo dojít ke snížení výběru daní. Právě roz-
počtové určení daní je hlavním zdrojem příjmů 
města, a jsme tak přímo závislí na tom, jak se 
bude ekonomicky dařit celé České republice. 
Již teď se tedy na tuto možnost připravujeme 
a vedle investic je cílem radnice i budovat do-
statečné finanční rezervy města.

A ty budou potřeba. I po realizaci velkých 
investic bude město navždy vlastníkem velkého 
množství majetku, o který se bude chtít zod-
povědně starat. Připomínám, že Chodov vlast-
ní například 8 školských areálů, velké sportovní 
areály, mnoho kilometrů chodníků a místních 
komunikací, polikliniku, mosty a lávky, veřejné 
osvětlení, zajišťuje svoz odpadu, úklid města. 

Zábrany u radnice zmizí 
v průběhu měsíce dubna

Zábrany před prostranstvím městského úřadu 
by měly být postupně odstraněny v průběhu le-
tošního dubna. Nyní slouží pro vyloučení auto-
mobilové dopravy nad místem, kde se nachází 
část poškozeného kolektoru.

Na jeho opravě se v těchto dnech intenzivně 
pracuje. „V současné době jsou vyráběny oce-
lové prvky pro podpůrnou konstrukci, která ko-
lektor zajistí. Veškeré následné práce pak budou 
probíhat pouze v jeho útrobách,“ popsal plán 
oprav Zdeněk Süssenbeck, jednatel společnosti 
Teplo Chodov s.r.o.

Na nevyhovující stav železobetonové kon-
strukce kolektoru se přišlo v rámci stavebně- 
technického průzkumu v závěru loňského roku. 
Radnice pak neprodleně nechala dotčená místa 
označit, zabezpečit a přikročila k řešení situace. 
 (mák)

O to vše se Chodov jako vlastník bude i do 
budoucna muset postarat a na to bude po-
třebovat peníze. Pro město je vždy lepší, když 
tento svůj základní provoz financuje z vlastních 
peněz a ne z úvěrů. A to je i náš cíl.

 Patrik Pizinger, starosta města 
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Nadměrný náklad projede v dubnu průtahem 
Chodova. Některá místa ve městě proto v těchto 
dnech prochází úpravou.

Kvůli přepravě komponentů větrných elektrá-
ren je třeba zásahu u kruhového objezdu pod 
kostelem svatého Vavřince, kde musí dočasně 
změnit místo pět stožárů veřejného osvětlení. Po 
skončení akce se pouliční lampy vrátí na původní 
místo, staré stožáry však nahradí nové. Drobnější 
úpravou projde i levá strana silnice u objezdu ve 
směru na Vřesovou.

Podstatnější změna čeká kruhový objezd 
u Penny, kde je třeba odstranit část středové plo-
chy a náběhové klíny (ostrůvky). Tato podoba pak 
bude podle všeho trvalá. Radnice totiž předpo-
kládá, že v budoucnu by městem mohl projíždět 
další obří náklad.

Kolona, která poveze elektrárny do větrného 
parku u Jindřichovic, bude čítat zhruba 80 au-
tomobilů. Nejdelší částí jsou listy rotorů o délce 
70 metrů.

Konkrétní termín průjezdu nebyl do uzávěrky 
tohoto vydání znám, po jeho upřesnění budeme 
obyvatele informovat.  (mák)

Městem projede obří náklad

Práce na úpravě kruhového objezdu u 3. základní školy.  |Foto: Martin Polák

Ukliďme svět- Ukliďme Česko
Pojďte se spolu s námi připojit k celosvětové 

akci Ukliďme svět. Dne 6.4.2019 pořádá Ekocen-
trum Chodováček při ČSOP Chodov pravidelnou 
úklidovou akci podél povodí potůčku a rybní-
ka Bahňák. Sraz tradičně v 9 hodin v klubovně 
ČSOP v Zahradní ulici.

Rukavice, pytle i kontejner máme, jen lidé 
s chutí pomoci přírodě chybí.

 Mgr. Miloš Volek, ČSOP Chodov

Den Země
Dne 20. 4. od 13:13 hodin zveme chodovskou 

veřejnost do Ekocentra Chodováček v Zahradní 
ulici na tradiční oslavy Dne Země s oddílem Mla-
dých ochránců přírody Ještěrky.

Ty si pro vás i letos připravily zajímavý odpo-
lední program. 

Dobrovolné vstupné bude tradičně použito 
pro stanici handicapované zvěře Drosera Bubla-
va.  Mgr. Miloš Volek, ČSOP Chodov
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Otázka měsíce
Odpovídá člen rady města Karel Matička

Rada města opět 
finančně podpoři-
la řadu především 
místních spolků 
a organizací. Letos 
poprvé se na ten-
to seznam zařadila 
také hernička Bub-
lina. V jaké výši a 
z jakého důvodu 

jste se rozhodli Bublinu podpořit? 
Rada města podpořila herničku pro le-

tošní rok částkou 19 500 korun.
Ve městě působí už zhruba pět let a na-

bízí řadu aktivit, po kterých je v poslední 
době v Chodově poptávka. Jedná se o vel-
mi vhodné doplnění pro naše zařízení, na-
příklad mateřské školy.

Především pak rodičům na mateřské do-
volené pomáhá vyplnit volný čas.

Zároveň počítáme také s tím, že se Bub-
lina zapojí do celoměstských oslav, které 
připravujeme na letošní září. (mák)

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz 

Chodov má opět ordinaci ORL
Chodovská poliklinika rozšířila od března na-

bídku lékařských oborů. Město tam nyní ve spo-
lupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí obno-
vilo ordinaci ORL (ušní, nosní, krční).

Ambulance ORL v Chodově chyběla už delší 
čas a dřívější specialista ordinoval pouze jednou 
týdně. Nyní bude k dispozici dvakrát v týdnu, 
a to v pondělí od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek 
od 10 do 14 hodin.

Obyvatelům Chodova je k dispozici bývalý 
dlouholetý primář oddělení ORL karlovarské ne-
mocnice Radko Vichnar.

Ordinace ORL sídlí v druhém patře budovy 
polikliniky, pacienti ji mohou vyhledat i bez do-
poručení od praktického lékaře.  (mák)

Lékař Radko Vichnar. |Foto: Martin Polák
Město má pro letošek 81 
tabulkových míst

Město Chodov má 
v letošním roce 81 ta-
bulkových míst pro své 
zaměstnance. Všechny 
pozice však zatím ne-
jsou obsazeny.

Radnice v současné 
době dává práci více 
než padesátce úřední-
ků, třem pracovníkům 
městského záchranné-

ho systému a šestnácti strážníkům.
Dalších osm lidí pak zajišťuje ve městě pečo-

vatelské služby.
Největší poptávka je tradičně po městských 

policistech. V chodovských ulicích podle velite-
le Ladislava Staňka chybí do plného stavu dva.

„K tomu bychom uvítali také ještě nejméně 
jednoho asistenta prevence kriminality,“ pozna-
menal velitel.

Chodovská radnice zase zatím marně hledá 
záskok za mateřskou dovolenou na stavební 
odbor.  (mák)

Chodov je na Twitteru
Město Chodov má nově svůj oficiální účet na 

sociální síti Twitter. Přinášet na něm bude přede-
vším krátké zprávy nejen z města, ale i nejbližšího 
okolí.

Dění na chodovském Twitteru lze ledovat na 
počítači, tabletu a mobilním telefonu.

Ke zprávám se od poloviny března lze do-
stat mimo jiné i přes webové stránky města 
www.mestochodov.cz, kde pod panoramatickou 
fotografií Chodova, zcela vpravo, je ikonka Twi-
tteru.

Radnice v současné době využívá pro ko-
munikaci s veřejností i médii prakticky všechny 
dostupné možnosti – aplikaci Mobilní rozhlas 
(Zlepšeme Česko), městské webové stránky, tele-
vizní kanál v místní kabelové televizi a neoficiální 
facebookové stránky. V tištěné podobě pak lze 
informace najít v měsíčním periodiku Zpravodaj 
města Chodova.  (mák)
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Projekt města – dluhová poradna
Pokračování z březnového čísla:
Existují tři hlavní důvody zastavování exekucí 

od ProfiCredit (dále jen PC):
1. Neplatná rozhodčí doložka – výběr roz-

hodce nebyl dostatečně jasně a transparentně 
určen.

2. Ekonomická závislost rozhodců – pokud 
rozhodce rozhoduje velké množství sporů 
pro PC, je na něm ekonomicky závislý, takže 
je zde pochyb, že bude rozhodovat nezávisle 
(nejmenovaná JUDr. V.  pro PC rozhodla cca        
28 000 sporů a měla za to od PC získat cca 30 
milionů korun).

3. Nemravné úvěrové smlouvy – mnoho 
smluv PC obsahovalo tak vysoké úroky a po-
kuty, že je možné je považovat za nemravné. 
Taková úvěrová smlouva je pak neplatná pro 
rozpor s dobrými mravy.

Jaké exekuce od PC lze zastavit?
Pokud na exekučním příkazu objevíte spo-

jení „rozhodčí nález“ nebo „rozhodce“, je zde 
poměrně velká šance, že taková exekuce je 
protiprávní a bude ji možné zastavit. Pokračo-
vání příště.

Řešte své finance dříve, než bude pozdě.

 Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru 
sociálních věcí

Člověk v tísni, o.p.s. 
V České republice je nařízeno zhruba 4,7 mili-

onu exekucí, týkajících se cca 863 tisíc lidí. Někte-
ré z nich jsou vedeny na základě smluv, které ob-
sahují neplatné rozhodčí doložky, což ve svých 
výrocích potvrdily Nejvyšší i Ústavní soud.

Přesto však některé společnosti, jež poskytují 
úvěry, tyto nezákonné exekuce nadále vymáhají. 
Organizace Člověk v tísni nyní vyvinula webovou 
aplikaci Doložkomat, která dokáže rozpoznat, 
zda je exekuce vedena protiprávně, na základě 
netransparentní rozhodčí smlouvy. Pokud tomu 
tak je, vygeneruje Doložkomat návrh na její za-
stavení.

Tuto aplikaci najdete na adrese www.dolozko-
mat.cz. Její využití je zdarma a zabere jen pár 
minut. Pro zjištění, zda exekuci lze Doložkoma-
tem zastavit, je potřeba znát několik informací 

z exekučního příkazu nebo vyrozumění o zahá-
jení exekuce a některá data z úvěrové smlouvy. 
Konkrétně jde o jméno původního věřitele v úvě-
rové smlouvě, rok podpisu úvěrové smlouvy, da-
tum vyhotovení rozhodčího nálezu a v některých 
případech jméno rozhodce.

Doložkomat situaci zhodnotí a v případě, že 
aplikace umí exekuci napadnout, připraví návrh 
na její zastavení. Ten stačí následně vytisknout 
a zaslat na příslušný exekutorský úřad. Zároveň 
je důležité si uvědomit, že případným zastavením 
exekuce samotný dluh automaticky nezaniká.

Půjčené peníze bude muset dlužník pravdě-
podobně vrátit, nicméně se mu jeho dluh sníží 
o veškeré poplatky, které jsou spojeny s vyhláše-
ním protiprávní exekuce.

Zároveň je možné využít bezplatné dluhové 
poradenství - HELPLINKA: 774 392 950, volat 
můžete v PO a ČT od 9:00 – 16:00. Telefonní linka 
je zpoplatněna v rámci běžných tarifů. Více také 
na: www.jakprezitdluhy.cz.

  Markéta Kavalíková, Dis.

Poděkování
Ze srdce děkujeme všem, kteří se přišli 1. břez-

na rozloučit s panem LIBOREM DOČKALEM 
a doprovodili ho tak na jeho poslední cestě.

Děkujeme též za projevy úcty a květinové dary. 
  zarmoucená rodina
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Tiché portréty Honzy Sakaře

Tiché portréty je název výstavy fotografií Honzy Sakaře, kterou v Galerii u Vavřince zahájila v po-
lovině března vernisáž za účasti autora. Honza Sakař pracuje většinou černobíle, klasicky i digitálně, 
používá především velkoformátovou kameru a s oblibou se věnuje historickým fotografickým proce-
sům. Je držitelem dvojnásobného ocenění v soutěži Czech Press Photo za první místo v kategoriích 
Portrét a Umění. Výstava potrvá do 6. května 2019. Otevírací doba galerie je v úterý a čtvrtek od 
14 do 17 hodin, v neděli pak od 13 do 17 hodin.  (mák)

Dřívější obraz Chodova coby patnáctitisícové-
ho města už je definitivně minulostí. V posledních 
letech počet jeho obyvatel meziročně klesá zhru-
ba o 100 lidí.

Zatímco ke konci roku 2017 evidovala radni-
ce 13 520 obyvatel, na konci roku 2018 jich bylo      
13 354.

Z tohoto čísla tvoří 6 788 ženy, muži pak 6 566. 
Nejpočetnější skupinou obyvatel je kategorie ve 
věku 41 až 60 let (29% - 3 858 lidí), naopak nej-
menší je kategorie do 6 let (6% - 784 dětí). K po-
bytu je v Chodově rovněž hlášeno 460 cizinců.

Nepříznivý trend nezvrátila ani skutečnost, že 
ve srovnání s rokem 2017 se loni zvýšil počet při-
stěhovaných obyvatel (o 46 osob) a počet naro-
zených dětí (o 4 osoby). Meziročně se však zvýšil 
počet odstěhovaných osob o 64 obyvatel a také 
počet zemřelých, a to o 48 osob.

„Podle přeplněných parkovišť a velké obsa-

zenosti nájemných bytů lze soudit, že tato čísla 
patrně nebudou přesně popisovat skutečný stav. 
Domnívám se, že tady žije řada lidí, kteří zde ne-
jsou trvale přihlášeni,“ poznamenal starosta Cho-
dova Patrik Pizinger.

„Ti lidé tady bydlí, využívají služeb města, 
kroužky, sportovní organizace a školy. Nicméně 
z rozpočtového určení daní na ně nedostáváme 
peníze. Stát by se měl touto situací vážně za-
bývat. Jsme rádi, že tito lidé mezi námi žijí, ale 
je třeba, aby se z nich stali opravdoví obyvatelé 
města a přihlásili se k trvalému pobytu,“ řekl sta-
rosta.

S vylidňováním se potýkají i jiná města Karlo-
varského kraje. Důvodů odlivu obyvatel mimo 
region je celá řada, podle odborníků například 
absence vysokých škol, nízké platy či menší na-
bídka pracovních příležitostí.  (mák)

Návštěvnice na vernisáži v Galerii u Vavřince si prohlíží fotografie. |Foto: Martin Polák 

Počet obyvatel Chodova rok od roku klesá
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Kulturní servis

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v dubnu

Duben ještě tam bu-
dem, na to správný za-
hrádkář neslyší, protože 
v dubnu naše zahrada 
potřebuje hodně péče, 
na kterou se všichni, 
kteří mají ten svůj kou-
sek půdy, těší. Zima 
skončila, dny se pro-

dlužují a oteplují a zůstaly nějaké resty, které se 
nestihly v březnu, a duben je to správné období 
k jejich napravení. V dubnu je půda již rozmrz-
lá a probouzejí se ke své činnosti kořeny všech 
rostlin, stromů, keřů i květin. Dokončujeme řez 
růží (u velkokvětých ponecháváme 2 až 4 očka, 
u mnohokvětých zkracujeme na polovinu cel-
kové výšky. Stromkové růže zbavujeme výhonů, 
které začínají rašit na kmíncích, a rozhrnujeme 
kolem nich nakopčenou zeminu.) Ostatní dře-
viny můžeme ještě řezat, nejsou-li narašené a 
nemají-li květní pupeny. Před začátkem rašení 
uděláme postřiky proti houbovitým chorobám, 
škůdcům, mechům a lišejníkům. Vhodná je 
ochrana proti padlí, strupovitosti, monilioze, rzi 
a květopasu jabloňovému. V dubnu začínáme 
s přihnojováním.

Jarní postřik – rozhodující zásah proti pře-
zimujícím formám škůdců, prostředky OLECOL, 
TALSTAR. Aplikuje se od narašení listů do fáze 
„myšího ouška“ až po stadium začínajícího rů-
žového poupěte. Rostlinu je třeba omýt celou, 
postřikujeme při teplotě 8 – 10 stupňů. Mšice 
jabloňová – jarní postřik ničí vajíčka, při výskytu 
aplikujeme PIRIMOR, CALYPSO. Stejný prostře-
dek můžeme použít i proti květopasu jablečné-
mu, kterého larvy vyžírají vnitřní část květů, která 
se neotevře a zasychá. Larvy se uvnitř zakuklí 
a mladí brouci vykusují do plodů hluboké jamky.
Uvedený postřik můžeme použít i u slivoní, třešní 
a višní.

Okrasná zahrada -  dokončíme obrývání 
starších výsadeb a do truhlíků vyséváme zlato-
květ, netykavky, slaměnky, astry, hledíky, cínie, 
krásnoočka a aksamitníky, přihnojujeme kom-
postem. Většina trvalek v dubnu raší a je vhod-
ná doba na dělení trsů. Vysazujeme cibuloviny 
a hlíznaté rostliny, s mečíky a fréziemi počkáme 
spíše do druhé poloviny dubna. Vyčistíme všech-
ny vodní nádrže a usadíme na dno lekníny. Vy-
séváme otužilé letničky – tařici, zvonek, kokardu, 
kopretiny, protěž, vlčinec, pupalku, řimbabu aj.

Zeleninová zahrada - koncem dubna vysa-
zujeme do skleníku rajčata, papriky, lilek a cukety, 
zároveň je vhodná doba na výsadbu naklíčených 
brambor. Zeleninová zahrada nám kromě pletí 
zatím nedá moc práce, protože máme prohno-
jeno a zryto od podzimu, jarní rytí není vhodné. 
Samozřejmě nesmíme zapomenout na trávník, 
který poprvé posekáme, vyhrabeme a pro-
vzdušníme. Vhodné je jeho pohnojení hnojivem, 
nebo lehké pohození kompostem. Na holá místa 
přisejeme trávu.

Pranostika:
• Duben hojný vodou - říjen vínem.
• Když duben laškuje, bývá mnoho sena 

a obilí.
• I když kluci v dubnu bez kabátků běží, 

často hospodáři na úrodu sněží.
� zahrádkáři�Chodov

Dohoda zlepší informovanost 
veřejnosti

Zlepšit informování veřejnosti v případě mimo-
řádných situací ve vybraných průmyslových provo-
zech – takový byl cíl jednání zástupců Karlovarské-
ho kraje, starostů Sokolova a Chodova, Hasičského 
záchranného sboru Karlovarského kraje a před-
stavitelů společnosti Sokolovská uhelná na kraj-
ském úřadě v Karlových Varech. Setkání reagovalo 
na mimořádnou provozní situaci ve Vřesové, kdy 
unikly do ovzduší zapáchající látky, které sice nebyly 
zdraví škodlivé, ale obtěžovaly obyvatele v okolí. 
Pro takové případy aktéři setkání nastavili přesný 
postup sdílení informací, které se z operačního stře-
diska hasičů budou dostávat přímo k samosprávám 
a k veřejnosti.

„V současnosti to funguje tak, že máme v rámci 
vnějších havarijních plánů stanovený systém infor-
movanosti pro velké mimořádné události, ten je 
jasně daný. My však potřebujeme řešit i ty situace 
v provozu, které nejsou tak závažné, ale přesto je 
třeba obyvatelům přesné zprávy předat. Povinnost 
informovat veřejnost má firma, ale my jsme se do-
hodli na tom, že tento úkol částečně převedeme na 
operační středisko Hasičského záchranného sboru 
Karlovarského kraje. V praxi to bude probíhat tak, 
že společnost, v níž je zpracován vnější havarijní 
plán a ve které k mimořádné provozní situaci došlo, 
bude přesně a věcně informovat operační středisko 
hasičů, to obratem předá zprávu hejtmance kraje 
a starostům dotčených obcí. Ti pak následně zajistí, 
aby občané měli jasné a úplné údaje,“ uvedl náměs-
tek hejtmanky Petr Kubis.  (JP-KK)
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Chodov slavil masopust

Staroměstská ulice opět patřila masopustnímu veselí. Pobavit se, tancovat a zasoutěžit si dorazily počátkem března 
stovky návštěvníků. |Foto: Martin Polák

Průvod maškar po roce opět prošel ulice-
mi Chodova. Jeho obyvatelé si tak připomněli 
dnes už tradiční Staroměstský masopust.

Veselice se odehrála v neděli dopoledne 
3. března a ani tentokrát nechyběl osvědčený 
scénář v podobě soutěže o nejkrásnější mas-
ku, zastřelení medvěda, vystoupení kapely 
Horova osma či flašinetáře.

Kromě bohatého programu čekali na stov-
ky návštěvníků prodejci nejrůznějších dobrot, 
svařeného vína, koláčů, jitrnic, jelit, klobás 
a uzeného masa, kolotoč, houpačky či poulič-
ní divadlo.

Pro zahřátí příchozích připravili pořadatelé 
horkou gulášovou polévku, kterou rozdávali 
zdarma.

Veselice byla součástí česko-německého 
projektu Oslavy tradičních svátků očima mla-
dých, který je spolufinancován Evropskou unií 
v rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis.  
 (mák)

Protidrogový vlak měl 
úspěch, letos se vrátí

Obří multimediální protidrogová vlaková 
souprava se po roce vrátí do Chodova. Zdejší 
školáci, ale i veřejnost tak opět dostanou mož-
nost se seznámit s unikátním projektem s ná-
zvem REVOLUTION TRAIN.

Zhruba 300 tun vážící vlak o délce 150 metrů 
nabízí zcela netradiční způsob protidrogové 
prevence. Návštěvníci soupravy si tak mimo 
jiné mohou vyzkoušet pocity lidí za mřížemi či 
ve výslechové místnosti na policejní služebně.

„Forma zpracování problematiky se minule 
velmi líbila, máme také kladnou odezvu od 
veřejnosti i škol,“ vysvětlil důvod opakování 
projektu v Chodově jeho místostarosta Luděk 
Soukup.

Vlak dorazí na chodovské nádraží v pondělí 
6. května a zůstane zde do úterý. První den 
bude k dispozici chodovským školákům, druhý 
pak dětem z okolních obcí.

Konkrétní harmonogram, doprovodné akti-
vity, zapojení policie, preventistů a dalších or-
ganizací jsou nyní ve stadiu příprav.  (mák)
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V nové aleji můžete mít i 
„svůj“ strom

V únoru byly zahájeny práce na postupné ob-
nově aleje v Nejdecké ulici. Ten, kdo tudy pra-
videlně chodí, si jistě všiml, že stávající topoly 
a vrby jsou již za horizontem své životnosti. Při 
každém větru jsou zde popadané velké větve 
a některé části stromů jsou již zcela suché.

I na pařezech je vidět, že jsou stromy napade-
né hnilobou. Nechceme provést kácení celé aleje 
najednou, aby to nebyl pro vzhled tohoto místa 

Vážně se odpady hází z okna?
Do našeho města dorazila nová móda háze-

ní odpadků z okna. Tato fotografie není z žád-
né okrajové části města ani z vyloučené lokality, 
ale ze středu města pod okny věžového domu 
u Luny v ulici U Porcelánky čp. 1012. Kromě oken 
se na pozemek nedá jinak dostat. 

Člověk by pochopil spadlý květináč, ale toto?
Gratuluji k obdivuhodnému výkonu.

Ilona Nehybová, odbor správy majetku

Ptejte se vedení Chodova 
v přímém televizním přenosu

Další ze série přímých přenosů chodovského 
televizního studia se uskuteční v úterý 16. dubna 
od 18 hodin.

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

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

Pořad Podvečer se starostou je tradičně vysílán 
živě.   (mák)

Zastupitelé proberou loňské 
hospodaření města

Další jednání chodovských zastupitelů se usku-
teční ve čtvrtek 4. dubna od 16 hodin. Konat se 
bude v zasedací místnosti městského úřadu.

Zastupitelé mají na programu řadu bodů, 
mimo jiné se budou zabývat návrhem na roz-
počtové změny či hospodařením města za rok 
2018.

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

takový šok, ale odstraňování stromů bude probí-
hat postupně v následujících letech. Na každém 
vykáceném úseku bude v daném roce provede-
na náhradní výsadba nových stromů.

Založení nové aleje bude věnováno k 125. vý-
ročí povýšení Chodova na město. Vzhledem k vý-
razně zamokřeným pozemkům byl po konzultaci 
s odborníky zvolen pro novou alej dub letní.

Pokud by měl někdo z obyvatel zájem, může si 
zde „vysadit svůj dub“ k jakémukoliv radostnému 
(např. narození potomka) nebo smutnému milní-
ku svého života, anebo jen tak pro radost.

Pořízení a výsadbu za úhradu pro Vás rádi za-
řídíme.  Ilona Nehybová, odbor správy majetku
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Karlovarský kraj odstartuje v dubnu 3. vlnu kotlíkových dotací. 

Od 1. září 2022 totiž nastane zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy. 

a zajistí jim poradenství v oblasti získání dotace z Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. 

Z tohoto důvodu Město Chodov monitoruje zájem občanů města 

o výměnu starých, neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním 

přikládáním za ekologické zdroje. Pokud bude dostatečný zájem, město 

Chodov se zapojí do programu, který 

umožní poskytnout občanům finanční bezúročnou 

půjčku na pořízení nového zdroje předem 

Výhody kotlíkové půjčky (před získáním dotace): 

ź lze ji kdykoliv a bez sankce předčasně splatit

ź doba splácení až 10 let

Chcete vědět víc? Neváhejte do konce dubna 2019 kontaktovat 

odpovědného pracovníka MěÚ Chodov: 

Tel. 352 352 211, e-mail: nasova@mestochodov.cz

ź poskytována na 100 % způsobilých výdajů

ź po celou dobu splácení je bezúročná – RPSN 0 %
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V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, bude zápis v letošním roce do všech čtyř 
chodovských mateřinek organizován takto:

1. žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
budou vydávány na všech pracovištích od 8. do 
11. dubna 2019 v době od 9:30 do 11:30 hodin; 
žádost je také ke stažení na webových stránkách 
školy www.mschodov.estranky.cz (rubrika zápis);

2. na jednotlivých pracovištích jsou pověřeny 
ke všem úkonům spojeným s přijímacím řízením 
paní zástupkyně:

MŠ Zahradní – p. J. Dvořáková – telefon 
352 352 450

MŠ Školní – p. J. Enan – telefon 352 352 460
MŠ U Koupaliště  - p. M. Davídková – telefon 

352 352 470
MŠ Nerudova – p. O. Křivová – telefon  

352 352 480
Kontakt na ředitelku MŠ Chodov – 773 052 498;
3. termíny přijímání žádostí jsou úterý 6.5.2019 

a středa 7.5.2019 vždy od 8 do 14 hodin;
4. v těchto dnech se dostaví zákonný zá-

stupce s dítětem do jednoho ze čtyř pracovišť                                 
a přinesou s sebou:

- vyplněnou žádost o přijetí do MŠ,

Informace k zápisu dětí do mateřské školy
- průkaz totožnosti zákonného zástupce 
- cizí státní příslušníci doklad o povolení k po-

bytu na území ČR a kartičku pojištěnce,
- rodný list dítěte,
- popř. rozhodnutí o odkladu školní docházky;
5. každý účastník přijímacího řízení obdrží re-

gistrační číslo, pod kterým budou též oznámeny 
výsledky přijímacího řízení na vývěsních tabulích 
na jednotlivých pracovištích nebo na webových 
stránkách školy;

6. součástí zápisu budou i dny otevřených dve-
ří;

7. písemné rozhodnutí o přijetí nebude zasí-
láno, zákonní zástupci si jej osobně převezmou 
v kanceláři konkrétní MŠ od 30.5. do 31.5. 2019 
v době od 9:30 do 11:30 hodin;

8. písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude 
zasíláno poštou;

9. děti mladší 3 let budou přijímány v případě 
volné kapacity MŠ a současně připravenosti dítě-
te pro samostatný pobyt v MŠ (dítě je schopno 
socializace v kolektivu, je schopno komunikovat 
a vyjádřit vlastní potřeby, má vytvořeny hygienic-
ké a stravovací návyky).
� �Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Chodov poděkoval dárcům krve

Celkem 20 dobrovolných dárců krve ocenil v těchto dnech Chodov. Vedení města je pozvalo do zase-
dací místnosti radnice, aby dobrovolníkům osobně poděkovalo a předalo drobné pozornosti. Na dárce, 
kteří pozvání přijali, čekalo i malé pohoštění. „Všem bych chtěl poděkovat, jedná se o mimořádně důleži-
tou a záslužnou činnost,“ ocenil přítomné starosta Chodova Patrik Pizinger. Společně se svým zástupcem 
Luďkem Soukupem poté rozdal dárkové balíčky, kde tradičně nechybělo červené víno. Držitele medailí 
prof. MUDr. Jana Janského oceňuje Chodov pravidelně už několik let. Různé stupně vyznamenání za bez-
příspěvkové dárcovství krve uděluje více než půl století Český červený kříž.  |Text a foto: Martin Polák
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ZŠ J. A. Komenského

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  - zástup za 
mateřskou dovolenou. 

Požadujeme splnění kvalifikačních předpokla-
dů pro výkon učitele 1. nebo 2.stupně školy dle 
Zákona č. 563/2004 Sb (zákon o pedagogických 
pracovnících). Nástup možný ihned. Od 26.8. 
2019 přijmeme kvalifikovaného učitele/lku na 
2.stupeň školy, výhodou je schopnost vyučovat 
anglický a německý jazyk. Bližší informace na te-
lefonu 352352190 nebo u přímo u ředitelky školy.

Nabídka volného pracovního místa
Přijmeme na plný úvazek kuchaře/řku do škol-

ní jídelny. Nástup možný 26. 8. 2019. Bližší infor-
mace na telefonu 352352190 nebo přímo u ředi-
telky školy. Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy
Vernisáž výstavy žáků  z 1.stupně

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy s ná-
zvem Hrátky s barvami, která se uskuteční  7. 5. 
2019 v 16 hodin v Domě dětí a mládeže Bludiště. 
Připraven je doprovodný program. Výstava bude 
k vidění až do 23. května. Martina Homolková
Krajské kolo ve šplhu

5. 3. proběhlo na 2. ZŠ v Chodově kraj-
ské finále v soutěži ve šplhu na 4,5m tyči. 
Do Chodova se sjela vítězná družstva z okresních 
kol a nechyběla ani ta naše.

Družstvo kluků bylo favoritem a svoji roli spl-
nilo. S přehledem dokázalo zvítězit. Štefan Cina 
se stal celkovým vítězem s nejlepším časem 2,26, 
Jakub Sikora skončil třetí v čase 2,37, Petr Ku-
řák ve čtvrtém nejlepším čase 2,58. Filipu Gallo-
vi se nepodařilo zašplhat pod tři a výkonem 3,09 
skončil 12.

Družstvo dívek postoupilo do krajského finále 
až z druhého místa v okrese. Přesto zabojovaly 
všechny dívky a ve skvělých časech překvapily 
soupeřky, a i ony si tak odnesly celkové vítězství. 
Denisa Koňova mezi jednotlivkyněmi obsadila 
za čas 3,76 druhé místo, Viktorie Čejková pak 
za čas 4,31 skončila na místě 6. Desáté  místo při-
dala Barbora Šoupalová  a 13 . Tereza Sadílko-
vá. Mgr. Miloš Volek

Vzpomínka
Dne 16. 4. tomu bude rok, co 

zemřel
 Kurt Krassa.

Navždy zůstane v našich srd-
cích. Vzpomíná manželka, dcera 
Monika, synové Karel a Werner, 

vnoučata a pravnoučata. 

Začíná blokové čištění
Motoristé v Chodově by měli pozorně sledovat 

dopravní značení v ulicích. V pondělí 1. dubna totiž  
začíná jarní blokové čištění.

Pracovníci Chodovských technicko-ekologických 
služeb zahájí úklid v Horní ulici, v následujících týd-
nech pak s technikou projedou celé město. Čistění 
potrvá až do  31. května, jeho harmonogram je 
uveřejněn na webových stránkách www.chotes.cz, 
www.mestochodov.cz a v dubnovém vydání Zpra-
vodaje města Chodova.

Zájemci o včasné upozornění mohou využít 
aplikaci Mobilní rozhlas (Zlepšeme Česko), která 
dokáže zájemcům rozesílat upozornění, v jaké ulici 
se pracovníci Chodovských technicko-ekologických 
služeb budou pohybovat. Lidé, kteří budou mít 
aplikaci ve svém chytrém telefonu, případně table-
tu, tak mohou v případě potřeby včas přeparkovat.

Podmínkou ideálního fungování Mobilního roz-
hlasu je připojení k internetu, správné nastavení te-
lefonu. Jednotlivé typy přístrojů mohou vyžadovat 
rozdílná nastavení. Více informací včetně videopre-
zentace naleznete na www.mobilnirozhlas.cz. Apli-
kace je zdarma.  (mák)
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Gymnázium & SOŠ Chodov

Pražský studentský summit
Čtyři žáci ze třídy PEG3 jsou v letošním 

roce zapojeni do projektu Pražský student-
ský summit. V rámci tohoto  projektu za-
stupují delegaci Egypta a  zároveň  jeden 
z orgánů OSN. 

Před závěrečnou konferencí, která čeká 
naše žáky tento měsíc, absolvovali několik 
velmi zajímavých workshopů a seminářů. 

Na závěrečné konferenci je čeká nelehký 
úkol, neboť budou jednat o jednotlivých 
bodech agendy a též tvořit dokument 
z jednání.

Žáci hodnotí svou dosavadní účast velmi 
pozitivně, chápou tuto zkušenost jako vel-
mi cennou a do budoucna též užitečnou.
YPEF

Pod tímto názvem se skrývá znalostní 
soutěž zaměřená na žáky a studenty všech 
základních a středních škol.

Cílem soutěže, která má své kořeny 
u polských lesníků, je zlepšit povědomí ze-
jména mládeže, ale i celé společnosti o vý-
znamu lesů a zdůraznit význam lesnictví v 
současné době. Jedná se o mezinárodní 
soutěž, do které jsou aktivně zapojeny les-
nické instituce z deseti  zemí Evropy.

Naše barvy se vydaly hájit čtyři týmy, je-
den v mladší kategorii, tři týmy pak mezi 
staršími.

První část soutěže byla písemná, druhá 
pak praktická. Tato obsahovala rozpozná-
vání různé lesnické techniky, „poznávač-
ku“ rostlin a činnosti spojené s orientací 
v mapě. 

Příjemným překvapením bylo umístění 
v obou kategoriích, kdy v mladší kategorii 
naši primáni obsadili druhé místo, stejně 
tak se mezi staršími neztratili ani naši ma-
tadoři a vybojovali též druhé místo. 
� Bc.�Jitka�Čmoková

Veselé zoubky v 1.B

Jak mít krásné a zdravé zuby, se v rámci pre-
ventivního programu DM drogerie „Veselé zoub-
ky“ dozvěděli žáci 1.B. Tématem byla správná 
péče o chrup a prevence zubního kazu.

Motivací se dětem staly pohádkové postavy 
z filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Ná-
sledovaly činnosti na interaktivní tabuli a práce 
v pracovním listu, kde si prvňáčci ověřili vše, co 
se dozvěděli a zapamatovali.

Za správné odpovědi a pěknou práci dostali 
dárek ve formě balíčku zaměřeného na preven-
tivní péči o dětský chrup. Projekt Veselé zoubky 
probíhal nejen v hodině prvouky, ale i v matema-
tice, pracovních činnostech a výtvarné výchově.  
 Jitka Šilerová, třídní učitelka
Hlavní pořadatel krajského kola ve šplhu

Na konci února jsme byli pořadateli okresního 
kola ve šplhu. Soutěže se zúčastnilo 11 družstev 
chlapců a 9 družstev dívek. A začátek března byl 
ve znamení krajského kola soutěže ve šplhu.

V tělocvičně školy závodilo 6 nejlepších druž-
stev starších chlapců a 6 nejlepších družstev star-
ších dívek z okresů Karlovy Vary a Sokolov.

Každý závodník měl v soutěži čtyři měřené po-
kusy a vždy dva nejlepší se počítaly do soutěže 
družstev.

Po perfektním a napínavém průběhu závodů 
jsme měli radost, že se nám soutěž organizačně 
vydařila, a také proto, že vítězství v obou katego-
riích patřilo ZŠ J. A. Komenského Chodov. 

Chodov si tak udělal dobré jméno mezi škola-
mi kraje jak po stránce organizační, tak sportov-
ní. Blahopřejeme.
� Mgr.�Milan�Kovářík, ředitel školy

Hledáme učitele 
Vedení školy oznamuje, že pro školní rok 

2018/2019 přijme učitele/ku s kvalifikací dle záko-
na 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 ře-
ditele školy.� Mgr.�Milan�Kovářík, ředitel školy

ZŠ Školní ulice
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Zdravé zoubky
Ač se to nezdá, zubní kaz zůstává i ve třetím ti-

síciletí nejrozšířenějším infekčním onemocněním. 
Koncem února proto proběhl  v prvních třídách 
projektový den „Veselé zoubky.“ Zaměřili jsme se 
na správnou péči o zuby a prevenci vzniku zub-
ního kazu.

Vytvořili jsme obrázková leporela související 
se zubní hygienou, vymodelovali jsme ústa se 
zoubky z bílých fazolek, vyrobili jsme si model 
dětských zubů a společně jsme plnili úkoly, které 
s tímto tématem úzce souvisí (snímek nahoře). 
Děti také zaujal pokus se skořápkami ponořený-
mi ve vodě a v octu. Projektový den jsme si moc 
užili a žáci byli nakonec odměněni balíčky z DM 
drogerie.
Spolupráce ZŠ Husova a ZŠ Vintířov

V pátek 8. března jsme v naší škole přivítali 
žáky páté třídy z Vintířova. Společně jsme strá-
vili páteční dopoledne.  Žáci se rozdělili do čtyř 
skupin a každou hodinu se vystřídali na jiném sta-
novišti. Trénovali florbal, tvořili květiny z papíro-
vých kapesníků, pracovali se stavebnicí MERKUR 
a v kuchyňce tvořili domečky ze sušenek a lenti-
lek.  Děti se ve skupinách skamarádily a prožily 
příjemné dopoledne. 

Jsme úspěšní sportovci
1. místo v přeboru Chodova ve šplhu na tyči
2. místo v okresním kole v kategorii IV – hoši 

ve florbale
3. místo v přeboru ZŠ Chodova ve skákání 

přes švihadlo v kategorii I. stupeň
3. místo v basketbalu mladších žákyň v okrs-

kovém kole
3. místo v basketbalu mladších žáků v okrs-

kovém kole
1. místo v basketbalu starších žáků v okrsko-

vém kole
3. místo ve florbale v krajském kole – starší žáci
Úspěšným sportovcům gratulujeme a přejeme 

spoustu dalších sportovních úspěchů.
Putovní medvěd

V polovině března proběhla další soutěž „Hry 
bez hranic“ mezi ŠD  ZŠ Husova a Školní. Tento-
krát se zadařilo ŠD Husova a méďa opět sedí na 
Husovce až do dalšího sportovního klání.
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
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Dopravní výchova v DDM Sokolov
Přestože vláda zimy neskončila, vyjeli jsme na 

začátku března za koly a koloběžkami do DDM 
v Sokolově. Těšili jsme se, až s panem instruktorem 
oprášíme znalosti z dopravní výchovy a prakticky 
je předvedeme na dopravním hřišti. Na interak-
tivní tabuli jsme se zamýšleli nad dopravními si-
tuacemi, nejvíce nás bavily křižovatky a přednos-
ti vozidel na nich. Trochu jsme si při tom zahráli 
na strážníka a pokusili jsme se řídit provoz. Pan 
instruktor měl s námi velikou trpělivost a celou 
dobu ho neopouštěl humor. A my jsme se snažili, 
co to šlo. Po teoretické části, za mírného poleto-
vání sněhu a deště jsme zvesela vyrazili na hřiště 
a užívali si jízdu se všemi pravidly, abychom přece 
jen ukázali, že teorie je také důležitá. Snad to do 
jarního počasí, kdy už to na kolo opravdu bude, 
nezapomeneme.  Mgr. Lenka Hroncová
Čteme pro radost

Od pondělí 11. do pátku 15. března ve škole 
probíhal tradiční projektový týden „Čteme pro ra-
dost“, zaměřený na rozvoj čtenářství a čtenářské 
gramotnosti (snímek nahoře). Každá třída si zvolila 
své téma, kterému se celý týden napříč výukou vě-

novala. Děti se seznamovaly s konkrétními spiso-
vateli, jejich díly, s různými literárními žánry nebo 
útvary. Letošní nejčastější volbou byla literární díla 
bratří Čapků. Děti se ale také vrhly na zpracování 
tradičních (klasických) knih, jako „Starých pověstí 
českých“, „Dětí z Bullerbynu“ nebo „Robinsona 
Crusoea“. Během týdne si každá třída vytvořila 
„dokumentační knihu“, sestavenou z pracovních 
listů, kvizů, obrázků a informací k tématu.

Zaměření týdenního projektu se promítlo do 
všech vyučovacích předmětů, a výuka se tak na 
pár dní stala především zábavou. V rámci projektu 
děti navštívily i chodovskou knihovnu, kde jim bylo 
formou přednášky přiblíženo, jak knihovna fungu-
je, jaké možnosti zájemcům o čtení poskytuje i ja-
kým způsobem jsou knihy a jejich autoři řazeni.

Projektový týden se všem velice líbil a děti už se 
těší na další ročník projektu.
Nabídka pracovního místa

Přijmeme 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

ZŠ Nejdecká ulice
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Souhrn jednotky

V únoru jednotka absolvovala celkem 12 udá-
lostí. Z toho 3x požáry (elektrický pilíř Karlovy 
Vary, autodílna Březová, odpad Poděbradova 
702), 7x technická pomoc, 2x dopravní nehoda 
(3 osobní vozidla v Okružní ulici, dvě osobní vo-
zidla v ulici Karlovarská). Ve třech případech šlo 
o záchranu života pomocí (AED) (na snímku), 1x 
šlo o mimopoplachovou činnost, úklid stanů po 
plesové sezóně. Během únorových událostí tři 
osoby zemřely, dvě osoby byly zraněny a zachrá-
něny, ve dvou případech jednotka zasahovala 
mimo území zřizovatele. Nejvíce veřejností sle-
dovaná byla mimořádná událost spojená s ne-
příjemným zápachem, jehož původ byl zjištěn 
při úniku dehtové vody do dočišťovací nádrže 
u Chodova z nedaleké zpracovatelské části SU, 
právní nástupce, a. s., chodovští hasiči se podíleli 
na záchranných a likvidačních pracích dle poky-
nů HZS Karlovarského kraje. Další informace je 
možné nalézt na webu www.sdhchodov.cz.
Informace SDH

Probíhala tradiční preventivně-výchovná čin-
nost ve spolupráci s velitelem MP Chodov La-
dislavem Staňkem pro žáky chodovských škol, 
v únoru nás navštívili žáci druhého stupně ze ZŠ 
ze Školní ulice. Letošní plesovou sezónu v Cho-
dově obohatil tradiční hasičský ples. K veselé 
a skvělé náladě přispěla velmi významným po-
dílem nová kapela KOALABAND z Chebu. Pro-
gramem provázela příjemná Romana Poláková. 
Během společenského večera proběhly také 
ukázky latinskoamerických tanců. V průběhu 
plesu nechyběla ani bohatá tombola, za kterou 
děkujeme všem sponzorům a podporovatelům 
chodovských hasičů. Dle ohlasů návštěvníků se 
ples vydařil a všichni si jej užili. Za náročnou 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Ženy měly prodávat hlavně pervitin
Sokolovští kriminalisté zadrželi dvě dealerky 

drog. Po zahájení trestního stíhání kriminalisté 
obvinili dvě sedmadvacetileté ženy ze spáchá-
ní zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba 
a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy.

Sedmadvacetiletá žena z Karlových Varů měla 
prodávat drogu pervitin hlavně v Chodově na 
Sokolovsku. Drogy měla prodávat od konce roku 
2016 do konce roku 2018. Například muži z Cho-
dova měla pervitin během několika měsíců prodat 
téměř ve 300 případech. Kromě toho mu ve více 
než 500 případech měla prodat také drogu ma-
rihuanu. Tento muž ale neměl být jejím jediným 
zákazníkem v Chodově.

Dalším dvěma mužům totiž měla pervitin pro-
dat ve více než 300 případech. Obviněná měla 
drogu prodávat také v Karlových Varech. Tam měla 
během roku 2018 prodat muži pervitin téměř v 50 
případech. Za uvedené období měla žena prodat 
drogy za více než 210 tisíc korun.

Po provedených úkonech podali kriminalisté 
státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí 
obviněné do vazby, který jej akceptoval. Na zákla-
dě rozhodnutí soudu byla žena vzata do vazby.

Pervitin měla v Chodově prodávat také sed-
madvacetiletá žena ze Sokolovska. Tam měla od 
začátku roku 2016 do konce roku 2018 prodat 
drogu jednomu a tomu samému muži téměř ve 
300 případech. Žena byla ze zadržení propuštěna 
a vyšetřování probíhá na svobodě.

Oběma ženám hrozí v případě prokázání viny 
trest odnětí svobody až na deset let, jelikož byly za 
stejný čin v posledních třech letech pravomocně 
odsouzeny.� prap.�Jakub�Kopřiva, mluvčí policie

Policie České republiky

Setkání v předškolním klubu
Dne 15.4.2019  v době mezi 11. a 12. hodinou 

proběhne v chodovském předškolním klubu Člo-
věka v tísni setkání rodičů dětí s ředitelkou MŠ 
Chodov a její zástupkyní pro MŠ Zahradní.

Na schůzce budou rodiče blíže seznámeni 
s postupem u zápisu do MŠ, obdrží žádosti o při-
jetí do MŠ a drobný informační materiál k pobytu 
dítěte v mateřské škole.

Budou jim také zodpovězeny jejich případné 
dotazy.

Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Mateřská škola Chodov
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Perličky z činnosti
Znáte pohádku o lišce Bystroušce? Jedna 

taková, mazaná, pobíhala i po Chodově. Vy-
hlédla si ve výběrovém řízení jednu soukromou 
firmu v ul. Horní a v nestřeženém okamžiku ob-
sadila místo vedoucího pracovníka. Tedy ne tak 
docela. Spíše jen obsadila jeho kancelář, neboť 
byla zlákána vůní z místní kantýny. Vyděšený 
personál vyskákal na stoly a volal na tísňovou lin-
ku 156. Strážníci v rámci personálního pohovo-
ru poté lišku pro komunikační názorové rozdíly 
z kanceláře vykázali. 

Když ženská přijde do nákupního střediska 
nakupovat s velkou taškou, manažeři obcho-
dů jásají, manželé blednou. (Proto asi změnili 
i velikosti nákupních košíků). A co teprve když 
k „nákupáku“ přijede autem. Někdy už to neu-
stojí zřejmě ani to auto, protože jedno takové se 
vydalo samostatně na ústup z parkoviště u Lidlu, 
kde ho zaparkovala jedna zákaznice. Chtělo zmi-
zet v duchu „hlavně nenápadně“, ale to se mu 

nepodařilo, neboť jen těsně minulo několik za-
parkovaných kolegů, přejelo chodník a skončilo 
částečně v silniční komunikaci, kde naštěstí nedo-
šlo k žádné nehodě. V oficiálním protokolu sto-
jí, že prý nezatažená ruční brzda a nezařazený 
kvalt…, ale zasvěcení vědí. 

Při hlídkové činnosti v ul. Horní, při kontrol-
ním průjezdu kolem benzinové stanice, zaregis-
trovala hlídka ženu, která nastupovala na místo 
spolujezdce do zde stojícího vozidla ve značně 
podroušeném stavu. Nemuselo by na tom být 
nic divného, ale za léta služby odsloužená na uli-
ci v takových chvílích zkušenému strážníkovi za-
zvoní v hlavě všechny výstražné alarmy. Hlídka se 
pomalou jízdou vydala za vozidlem, které cestou 
do ulic Chodova začalo vykazovat trhavé pohyby 
jízdy a nejistotu v zatáčkách. Podezření se změ-
nilo v jistotu a hlídka vozidlo s podezřelým řidi-
čem zastavila. Při příchodu k vozidlu začala na 
předních sedačkách známá hra “škatulata škatu-
lata, hýbejte se“, kdy řidič a spolujezdec si asi 30x 
vyměnili místa, výrazy i zodpovědnost. Nic neby-
lo platné, protože oba v sobě měli tolik promile 
alkoholu, že by je mohli prodávat na burze.
Blokové čištění

Od 1. dubna probíhá opět v regionu města 
blokové čištění. Věnujte zvýšenou pozornost 
dopravnímu značení a vyznačené době platnosti 
v jednotlivých ulicích. Vyhnete se tak případným 
nákladům za odtah vozidla. Harmonogram čiš-
tění naleznete na stránkách města. V roce 2018 
to bylo za celé blokové čištění 153 odtažených 
vozidel!
 Upozornění

Máme tu jaro a s ním svůj volný čas mnoho dětí 
tráví na ulicích, kolem svého bydliště a město se 
plní cyklisty, bruslaři na kolečkách a pojízdnými pr-
kýnky. Všechny tyto sportovní vynálezy jsou zcela 
jistě přínosem pro uvolněnou zábavu, ale neměli 
bychom zapomínat, že mohou být i zdrojem ne-
bezpečí. Buďte tolerantní k chodcům a chraňte 
svoje zdraví nejrůznějšími bezpečnostními do-
plňky, jako jsou například cyklistická přilba nebo 
chrániče. Přejeme Vám mnoho krásných zážitků 
při Vašem sportovním vyžití a nezapomeňte na 
pravidlo bezpečného návratu.
Hledáme kolegy

Stále hledáme parťáka do našich řad. Pokud 
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní a 
dopravní problematice tomuto městu v uniformě 
strážníka, ozvěte se nám.
� Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

Městská policie Chodov

organizaci plesu je potřeba poděkovat organizá-
torům, zvláštní poděkování patří všem sponzo-
rům a podporovatelům. 
Děkujeme našim sponzorům: 

Město Chodov, Úklidová služba Josef Brychta, 
MBN Slouka – Slouková, SKF Chodov, Rescop, 
Teleskopické stožáry s. r. o, HNHRM Chodov, 
Sedlecký kaolín, Porcelán Rudolf Kämpf, Cars-
folie Chodov, VaK Karlovy Vary, KaSS Chodov, 
Herbalife-Kundrátová, KOVO - Dvořák, J & G 
Touristik, Alva Computer, Chotes Chodov s. r. 
o., Stav Elektro, KV lak Milan Michalík, CHODOS 
Chodov s.r.o., Výstroj a výzbroj Počerny, MUDr. 
Maxová, Allianz pojišťovna, T.B.G. Karlovy Vary, 
TAXI Jan Suchan, Dobroty a dárky Suková, Porce-
lán Queens Crown, Restaurace u Ederů, Zverex 
– Tipo, Požární prevence-p. Mychajliv, Zámečnic-
tví Mazur, Studio zdraví p. Pátková, Marcela Vi-
mrová – kadeřnictví, PPK Retail s.r.o., Porcelán p. 
Těžký, Květinka p. Marková, Salon Relax Chodov, 
Pivovar Permon, obec Vintířov, Květinka – p. Šan-
derová, Restaurace Sparta, Studio zdraví, Mishel 
kosmetika Vintířov, Úklid p. Laresová, Gardena-p. 
Peřina, Zlatnictví Rubín, Direct Import, Tabák SIX, 
Květiny Duda – Sokolov, KM Proma, Lymfatické 
masáže, Proxima Gastro, Pivovar Chodovar, RM 
Security Roman Meškán, Bohemia porcelán.
Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

18 Zprávy z města



Fenomén CHODOS – 9. díl
Od státního podniku k rodinné firmě (1989 – 2012) 

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.

V našem seriálu článků se již dostáváme do dob, které mnozí z nás pamatují. Celospolečenská transfor-
mace, nastartovaná v roce 1989, se významně dotkla i chodovských strojíren. O tom ale již na následujících 
řádcích.  Příjemné čtení!

V seriálu článků, které Vám na tomto místě při-
nášíme, se dostáváme do dalšího osudového roku, 
významného pro celou naši společnost, roku 1989. 
Dne 17. listopadu 1989 odstartovala revoluce, po 
celém světě známá jako sametová. Události na-
braly po 17. listopadu tak rychlý spád, že spole-
čenské poměry trvající více než 40 let se zhroutily 
během několika měsíců. Republika se nadechovala 
do nové éry, doslova všude byla cítit vlna nadšení, 
i v CHODOSU působilo Občanské fórum, v místě 
dnešní expedice se konaly schůze a diskuze pra-
covníků, revolucí žili doslova všichni. 

Pro mnoho jednotlivců, budoucích živnostníků, 
začala éra svobodného podnikání, která přinášela 
spoustu příležitostí. Pro větší strojírenské podniky, 
závislé na vývozu do Sovětského svazu a dalších 
socialistických zemí, však začala éra hledání nových 
trhů a exportních zemí. Odbyt na východ se zhrou-
til prakticky okamžitě, již na počátku roku 1990. 
Podniky zahraničního obchodu, přes které se téměř 
vše vyváželo, končily a s nimi se zavřela i cesta, po 
které do té doby proudila většina výrobků našich 
strojíren. Bylo třeba urychleně hledat nové možnos-
ti a cesty, jak udržet stávající výrobu a zajistit práci 
co nejvíce lidem. Přesto však bylo nutné a pro pře-
žití firmy nezbytné provést restrukturalizaci, při kte-
ré klesl významně počet zaměstnanců společnosti. 
Společnost CHODOS bezplatně převedla na město 
Chodov významnou část firemního majetku, napří-
klad kulturní dům KASS, závodní klub Daliborka, 
mateřskou školu, bytovou správu a podnikové byty. 

Stát v té době finančně nepodporoval učňovské 
školství a firma byla nucena učiliště zavřít. Učilištěm 
prošly doslova stovky a tisíce chodovských dětí a po 
celou dobu existence bylo zásobárnou budoucích 
zaměstnanců po celé generace. 

Trhy, o které firma přišla, byly nahrazovány pře-
devším dvěma cestami. Rozvoj soukromého pod-
nikání přinesl mnoho nových, tak říkajíc garážových 
firem. Tyto firmy v devadesátých letech poptávaly 
především plastikářské, ale i gumárenské extrude-
ry, kterých se v té době vyrobilo a prodalo mnoho. 
Hlavní export ale směřoval na západní trhy, které 
se pro naše podniky otevřely. Významným kontrak-
tem byla spolupráce se společností BRIDGESTONE/
FIRESTONE, které byly v letech 1995 – 1999 dodá-
vány naše mechanické lisy BAGOMATIC.

Dlouhodobá spolupráce, která trvá až do dneš-
ních dní, byla pak uzavřena se společností PROTEO 
ITALIA v oblasti gumárenských extruderů (od 1991) 
a především s německou společností HERBERT 
v oblasti vulkanizačních lisů pro gumárenský prů-
mysl (od 1997).

 Porevoluční období nebylo jednoduché a stá-
lo mnoho úsilí udržet tradiční strojírenskou výrobu 
v Chodově. I přes jisté problémy se to však podařilo 
a na rozdíl od mnoha jiných podniků, jež spole-
čenskou transformaci nepřežily, fungují chodovské 
strojírny kontinuálně až do dnešních dní.

V roce 2013 podnik změnil svou vlastnickou 
strukturu a stal se rodinnou firmou, o tom ale až 
v příštím článku.
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Po staletí byla výraznou dominantou cho-
dovského náměstí budova staré barokní fary, 
která směrem od dnešní Staroměstské ulice 
definovala jižní pohled na chodovský kostel.

Na fotografiích a pohlednicích z konce 19. a 
počátku 20. století můžeme proto vidět nízkou 
patrovou budovu s barokní mansardovou stře-
chou, která velmi těsně přiléhala k dnešnímu 
domu čp. 39, kde sídlí Galerie u Vavřince a měst-
ské infocentrum. Směrem na východ se od fary 
táhl velký dvůr s hospodářskými budovami, stá-
jemi a stodolou, která byla mimo jiné i prvním 
oficiálním sídlem chodovského sboru dobrovol-
ných hasičů.

Kdy přesně byla tato fara postavena, to bohu-
žel nevíme. Ve farní kronice se ale můžeme do-
číst o důležité události v dějinách města, od které 
můžeme rok výstavby farní budovy odvozovat. 
Píše se v ní doslova: „V roce 1654 na vigilii sva-
tého Bartoloměje byl z dopuštění božího kostel 
v Dolním Chodově úderem blesku do věže za-
pálen a zcela vyhořel. Žár ohně a plamenů byl 
tak silný, že roztavil zvony a zhroutilo se i zdivo, 
ze kterého zůstal stát jen šest sáhů dlouhý kus. 
Tyto zbytky byly zbořeny a bylo nutno vybudovat 
od základů kostel nový.“

Krom kostela padla tehdy za oběť plamenům 
velká část Chodova, mimo jiné právě i chodovská 
fara a školní budova. Při tomto požáru shořely 

všechny staré knihy a listiny, a proto máme sou-
vislé písemné záznamy o obci až od poloviny 17. 
století. Ještě v roce 1659 Chodov stálého vlastní-
ho faráře nemá, takže není ani pravděpodobné, 
že by se stavěla nová farní budova. Ve jmenném 
seznamu poddaných z toho roku se mimo jiné 
píše, že chodovská fara není z důvodu válečné-
ho nebezpečí obsazena a že jde o budovu „chu-
dou a zcela zpustlou“.

Nicméně již v roce 1660 nechává chodovský 
pán, rytíř Jan Vilém z Plankenheimu, zřídit pra-
videlný desátek pro potřeby chodovské farnosti, 
a to za tím účelem, aby mohl v Chodově být 
trvale usazen duchovní s pravidelným příjmem. 
Právě do této doby můžeme klást stavbu farní 
budovy, která se stala nezbytnou. Je ovšem více 
než pravděpodobné, že definitivní podobu zís-
kala fara až během výstavby nového farního kos-
tela svatého Vavřince v letech 1725 – 1733. Právě 
tehdy vznikl na prostranství mezi farou, kostelem 
a školou (dnešní budovou čp. 39) také nejstarší 
nám známý chodovský hřbitov, kde se pohřbí-
valo až do počátku 19. století. Teprve v roce 1803 
byl hřbitov přenesen na severní a severovýchod-
ní stranu kostela a z prostoru před kostelem se 
stalo tzv. Kostelní náměstí. V roce 1898 sem byla 
přenesena boží muka z roku 1672, která stojí na 
stejném místě mezi dvěma kaštany dodnes.

Do farní budovy se ovšem příliš neinvestovalo. 

Základy fary ukrývají železnou truhlu

Po staletí typický pohled na chodovské náměstí, kterému vedle kostela a školy dominovala barokní fara, která těsně 
přiléhala k dnešnímu domu čp. 39., kde mimo jiné sídlí Galerie u Vavřince.|Foto na dvoustraně : archiv M. Bělohlávka
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Chodovská farnost byla vždy jedna z nejchudších 
v regionu a historický patronátní správce – měs-
to Loket – nemělo zájem investovat do majetku 
v Chodově. Když proto v roce 1900 přichází do 
Chodova nový farář, mladý Wenzel Möckl (sloužil 
v Chodově až do své smrti v roce 1939), nachází 
farní budovu prakticky v troskách. Vlhká, tmavá 
fara mu nevyhovovala, a proto se do ní ani nenas-
těhoval a pronajal si pokoje v soukromém domě 
na náměstí. Intenzivně se pak začala řešit myš-
lenka výstavby nového farního objektu, která vy-
ústila ve vleklý soudní spor, kterým se chodovský 
farář snažil donutit loketský magistrát k finanční 
spoluúčasti na stavbě fary. 

Dílo bylo korunováno úspěchem v roce 1914, 
kdy byla stržena stará farní budova a začalo se 

s výstavbou nové, dodnes stojící fary. Vzhledem 
k letům jejího vzniku je zajímavý fakt, že do zá-
kladů dnešní farní budovy nechal Mons. Wenzel 
Möckl umístit železnou truhlu s informacemi tý-
kajícími se první světové války v Chodově. Pod-
le dochovaných svědectví obsahuje schránka 
potravinové lístky, úřední oběžníky, ale i osobní 
postřehy vedení města a farnosti.

Stará chodovská fara symbolicky zmizela spo-
lečně s prvními výstřely největší války, kterou do 
té doby svět poznal. Tak jako se změnil nevrat-
ně svět, se změnila i tvář chodovského náměstí, 
které přišlo o výraznou a historicky cennou do-
minantu. Na druhou stranu by pohled na kostel 
z náměstí byl dnes zcela jiný, než jak jej známe. 
 Miloš�Bělohlávek, městský historik

Stará farní budova kolem roku 1913, těsně před svou demolicí. |

Pohled na chodovský kostel ze střechy dnešního gymnázia 
po demolici staré farní budovy na jaře roku 1914.

Pohled na budovu fary od dnešního infocentra. 
Na místě fary se dnes prostírá parkoviště.
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

4.-5. 4. (čt-pá) 17 h, 6. 4. (so) 19.30 h 
Shazam! 3D /132/
Premiéra�/�Akční�fantasy�/�USA
V případě Billyho Batsona (Asher Angel) stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem 
protřelý čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého 
superhrdinu Shazama (Zachary Levi).
Přístupné,�český�dabing.�Vstupné�150�Kč

6. 4. (so) 17 h, 7. 4. (ne) 15 h, 14. 4. (ne) 17 h 
Velké dobrodružství Čtyřlístku /75/
Premiéra�/�Drama,�komedie�/�USA
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u 
táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví 
příběh, který považuje za úplně nejlepší.  
Přístupné.�Vstupné�130/110�Kč

14.-15. 4. (ne-po) 19.30 h, neděle 28. 4. v 19:30 h 
Řbitov zviřátek /100/ 
Premiéra�/�Horor�/�USA
Když si hrajete se smrtí, můžete se spálit. Někdy je prostě lepší, když mrtví zůstanou 
mrtvými. Řbitov zviřátek je adaptací stejnojmenného slavného hororu Stephena Kinga. 
Ten o této knize prohlásil, že ji považuje za svůj nejděsivější román. Pro fanoušky hororů 
neexistuje lepší doporučení. Přístupné�od�15�let,�titulky.�Vstupné�125�Kč

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

 Přístupné. Český dabing. Vstupné 150 Kč

4.-5. 4. (čt-pá) 19.30 h, 7. 4. (ne) 19.30 h, 8. 4. (po) 19.30 h, 
pátek 26. 4. v 17 h

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
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7. 4. (ne) 17 h
LOVEní /100/
Romantická komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

8. 4. (po) 19.30 h
Teroristka /95/
Premiéra / komedie, drama / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

9. 4. (út) 10 h - dopolední kino
Sama /64/
Premiéra / Drama / ČR
Film o staré ženě, která zůstala na všechno sama, se ode-
hrává pouze v jejím bytě. 92letá herečka je jeho jedinou 
aktérkou. Zájem přátel, rodiny a divadel slábne, a tak se 
rozhodne, že její poslední šancí vrátit se na jeviště je zpro-
dukovat si představení sama. Pomocí svého mobilního 
telefonu zařizuje pronájem sálu, shání režiséra a kolegyni, 
která by s ní ve hře vystupovala. Objektiv kamery se stává 
jediným svědkem leckdy zoufalé snahy přesvědčit svět, že 
za to ještě stojí. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 50 Kč

10. 4. (st) 19.30 h, 11. 4. (čt) 17 h
Captain Marvel 3D /128/
Akční dobrod. sci-fi / USA
Film sleduje příběh Carol Danversové, ze které se stala jed-
na z nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi zasáhne 
mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, 
Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v 
srdci konfliktu. 
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 130 Kč

11.-12. 4. (čt-pá) 19.30 h, 13. 4. (so) 17 h
Hellboy /121/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Hellboy musí „Královně krve“ zabránit, aby seslala na svět 
lidí smrtící morovou ránu. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

12. 4. (pá) 17 h, 13. 4. (so) 19.30 h
Ženy v běhu /93/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč

13. 4. (so) 15 h
Dumbo /123/
Rodinný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

14. 4. (ne) 15 h
Kouzelný park /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? Kouzelný park je animák plný 
adrenalinu, jenž otevírá brány dětem, které se nebojí snít. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

14. 4. (ne) 17 h
Velké dobrodružství Čtyřlístku /75/
Premiéra / Animovaný / ČR
Přístupné. Vstupné 130/110 Kč

Kino Malá scéna Chodov
1. 4. (po) 19.30 h
Ženy v běhu /93/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč

2. 4. (út) 19.30 h
LOVEní /100/
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

3. 4. (st) 19.30 h
Skleněný pokoj /104/
Premiéra / Drama / ČR
Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého 
století obdivuhodný dům. Středobodem domu je „Skleněný 
pokoj“. Von Abt tuto jedinečnou stavbu navrhl pro boha-
tého podnikatele Viktora Landauera, jeho ženu Liesel a je-
jich rodinu. Rodinný život, jaký si Liesel vysnila, prostoupený 
světlem a klidem průzračného prostoru, naplněný láskou a 
umocněný vztahem s nerozlučnou přítelkyní Hanou, však 
netrvá dlouho. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

4.-5. 4. (čt-pá) 17 h, 6. 4. (so) 19.30 h
Shazam! 3D /132/
Premiéra / Akční fantasy / USA
V případě Billyho Batsona (Asher Angel) stačí zvolat jediné 
slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý čtrnáctile-
tý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka 
změní v dospělého superhrdinu Shazama (Zachary Levi).
Přístupné, český dabing. Vstupné 150 Kč

4.-5. 4. (čt-pá) 19.30 h, 7. 4. (ne) 19.30 h
Teroristka /95/
Premiéra / komedie, drama / ČR
Příběh učitelky v důchodu (Iva Janžurová), která celý život 
učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neře-
ší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. „Učitelky v 
důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale teď už 
si tím nikdy nebude jistý,“ odpoví mu paní, než odjistí zbraň. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

6. 4. (so) 15 h
Jak vycvičit draka 3 2D /104/
Rodinný animovaný / USA
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokra-
čování úspěšné dobrodružné animované série. Společně 
budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lid-
skodračího společenství. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

6. 4. (so) 17 h, 7. 4. (ne) 15 h
Velké dobrodružství Čtyřlístku /75/
Premiéra / Animovaný / ČR
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamará-
di. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně 
vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. 
Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně 
nejlepší.
Přístupné. Vstupné 130/110 Kč
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14.-15. 4. (ne-po) 19.30 h
Řbitov zviřátek /100/
Premiéra / Horor / USA
Když si hrajete se smrtí, můžete se spálit. Někdy je pros-
tě lepší, když mrtví zůstanou mrtvými. Řbitov zviřátek je 
adaptací stejnojmenného slavného hororu Stephena Kinga. 
Ten o této knize prohlásil, že ji považuje za svůj nejděsivější 
román. Pro fanoušky hororů neexistuje lepší doporučení.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

16. 4. (út) 19.30 h
Hellboy /121/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

17. 4. (st) 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 Mercury-
ho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live 
Aid v roce 1985. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

18. 4. (čt) 17 h
Alita: Bojový anděl 3D /122/
Akční, romant., 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 130 Kč

18.-19. 4. (čt-pá) 19.30 h
After: Polibek /106/
Premiéra / Romantický / USA
Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího kluka 
široko daleko, kluka s temnou minulostí i tajemstvím. Zdra-
vý rozum je proti, ale nemůže si pomoci, velení nad jejím 
životem přebírá srdce a touha. Nic podobného předtím 
nepoznala, a tak se vrhá do vztahu, který je opojný, silný a 
zatraceně nebezpečný. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

19. 4. (pá) 17 h, 20. 4. (so) 15 h
Hledá se Yetti /95/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se 
považuje za předního odborníka na mýty a příšery. Ovšem 
nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj názor obhájil, vy-
dává se na americký severozápad objevit - Yettiho, chybě-
jící vývojový článek mezi opicí a člověkem. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120 Kč

20. 4. (so) 17 h, 21. 4. (ne) 15 h
Mrňouskové 2: Daleko od domova /92/
Premiéra / Animovaný / Francie
Dobrodružství malé berušky a jejích rodičů, kteří se vydávají 
na dobrodružnou cestu, aby zachránili své dítě, které uvíz-
ne v kartonové krabici a je posláno do Karibiku. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120 Kč

20. 4. (so) 17 h
Captain Marvel 3D /128/
Akční dobrod. sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 130 Kč

21. 4. (ne) 17 h
Jak vycvičit draka 3 2D /104/
Rodinný animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

21. 4. (ne) 19.30 h
La Llorona: Prokletá žena /93/
Premiéra / Horor, thriller / USA
La Llorona. Plačící žena. Celým generacím nahání hrůzu 
pouhá zmínka o jejím jménu. Když ještě žila, utopila v zá-
chvatu zuřivého vzteku své děti, a když po svém hrůzném 
činu ronila slzy bolesti, sama se vrhla do zpěněných říčních 
vod. Nyní jsou její smrtící slzy věčné a těm, kdo v noci za-
slechnou její posmrtný nářek volání, není pomoci. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

22. 4. (po) 19.30 h
Skleněný pokoj /104/
Premiéra / Drama / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

23. 4. (út) 10 h
Na střeše /97/ - dopolední kino
komedie, drama / 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 50 Kč

23. 4. (út) 19.30 h
LOVEní /100/
Romantická komedie / ČR
Přístupné od 12 let.  Vstupné 130 Kč

24. 4. (st) 19.30 h
Ženy v běhu /93/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč

25. 4. (čt) 17 a 19.30 h, 26.-27. 4. (pá-so) 19.30 h, 
28. 4. (ne) 17 h, 29. 4. (po) 19.30 h
Avengers: Endgame 3D
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Po devastujících událostech snímku Avengers: Infinity War 
(2018) je (nejen) lidský svět v troskách. S pomocí hrstky přeži-
vších spojenců se zbytky Avengers naposledy sjednocují, aby 
se postavili Thanosovi a pokusili se obnovit pořádek vesmíru. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 150 Kč

pátek 26. 4. v 17 h
Teroristka /95/
Premiéra / komedie, drama / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

27. 4. (so) 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 100 Kč
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27. 4. (so) 17 h, 28. 4. (ne) 15 h
Mia a bílý lev /98/
Premiéra / Dobrodružný / Francie, Německo
Rodinné dobrodružství o dívce a jejím přátelství s bílým 
lvem. Jedenáctiletá Mia dostane malého bílého lva a stanou 
se z nich nerozluční kamarádi. Když ale trochu povyrostou 
a přestanou být mláďata, musí spolu utéct do africké di-
vočiny, aby vzácné zvíře zachránili před lovci trofejí. Král 
přírody, majestátní lev jako ten nejlepší kamarád a domácí 
mazlíček? 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120 Kč

neděle 28. 4. v 19:30 h
Řbitov zviřátek /100/
Premiéra / Horor / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

30. 4. (út) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Život. hudební drama / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

TV Studio Chodov

2. 4. (út) až 5. 4. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

9. 4. (út) až 12. 4. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
BÍLÁ NEMOC
Záznam divadelního představení 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

16. 4. (út) až 19. 4. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu dubna 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
PŘEMYSLOVCI NA ČESKÉM TRŮNĚ
Záznam divadelního představení pro ZŠ
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

23. 4. (út) až 26. 4. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
NEBOJTE SE ROMÁNŮ
Záznam divadelního představení pro děti 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

30. 4. (út) až 3. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu dubna 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
ŠKOLA (MIMO) HROU
Záznam divadelního představení pro děti 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

9. 4. (út) 19 h
Comedia Finita - divadelní komedie
kino Malá scéna 

11. 4. (čt) 9 h
Konference „Budoucnost kraje po ukončení 
těžby uhlí“
společenský sál

16. 4. (út) 18 h 
Podvečer se starostou - přímý přenos pořadu
televizní studio Chodov

16. 4. (út) 19 h
Jazzové jaro (K. Tetur)
evangelický kostel

17. 4. (st) 10-17 h
Prodejní akce obleky Volansky 
společenský sál 

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

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

30. 4. (út) 14 h 
Pálení čarodějnic
areál BVC Chodov

KASS Chodov
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Městská knihovna Chodov

4. 4. (čt) 10 h
Lumpík
Program pro děti od narození do 18 měsíců. Nejsme an-
dílci, jsme Lumpíci.

10. 4. (st) 17 h
Science café Ludmila Hamplová - Dezinfor-
mace, fake news a hoaxy v medicíně
Co se stane, když se na sociálních sítích objeví informace, 
že dítě zemřelo po očkování? Opravdu vagina potřebuje 
detoxikovat a v obchodech prodávají pomeranče nakaže-
né virem HIV? Když jde o zdraví, je až překvapivě snadné 
naletět a uvěřit nepravdivým informacím. Vydejte se do 
hlubin světa médií a sociálních sítí s novinářkou Ludmilou 
Hamplovou, která se věnuje odhalovaní šarlatánů na poli 
medicíny. 

11. 4. (čt) 10 h
Adéla Knapová - Spisovatelé do knihoven
Adéla Knapová je známá především jako novinářka, dlou-
hodobě je spjatá s týdeníkem Reflex, kde působí od roku 
2009 jako kmenová autorka. V roce 2003 vyšel její první 
román Nezvaní. V roce 2016 nakladatelství Fra vydalo její 
novelu Nemožnost nuly, již hned po vydání zařadil Český 
rozhlas mezi nejlepší české a světové knihy roku. V roce 
2017 jí ve stejném nakladatelství vyšel román Slabikář.

11. 4. (čt) 18 h
Jazz v podkroví
Letos v dubnu to bude již sto dvacet let, co se narodil 
Edward Kennedy „Duke“ Ellington. Jeden z největších mu-
zikantů a skladatelů 20. století, nejen jazzových. Když se 
ho ptali, kde hledá inspiraci pro skládání, odpověděl: „Mojí 
inspirací jsou mí lidé, rasa a náš původ. Ve skladbách se 
snažím zachytit charakter, nálady a pocity mého lidu.“ Do-
kázal to tak geniálně, že jeho hudba oslovuje publikum po 
celém světě dodnes a dodnes se k němu po celém světě 
hlásí i jazzoví muzikanti jako ke svému velkému vzoru. Po-
řad připravil a uvede Štěpán Podešt.

17. 4. (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.

23. 4. (út) 10 h
Lumpík
Neformální povídání o první pomoci s MUDr. Martinou 
Holičkovou.

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. 
3. 4. Tvoření s 3D perem, 
10. 4. Květináč
17. 4. Velikonoční zápich
24. 4. Maňásek

čtvrtek od 16 h 
Herní klub
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj 
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách. 
4. 4. Puzzle
11. 4. Ubongo
18. 4. Activity 2
25. 4. Černý Petr

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12  13-17.
Michal Viewegh - Povídky o nelásce
V nových povídkách se spisovatel opět vydává do známého 
hájemství příběhů „o manželství a sexu“, ale jak je pro něj v 
posledních dílech typické, pohled je to trpký, sebeironický a 
občas černočerně vtipný.

Dav Pilkey - Dogman
Hrdina s psí hlavou se představuje ve světově proslulém 
komiksu! Přichází nový obranář zákona a mstitel pes-práví. 
Má srdce hrdiny, silné paže, bystrý rozum… a hustou srst.

Městská galerie v DDM Bludiště
2. 4. (út) 
Vernisáž výstavy Absolventi VO 2019
Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Chodov. 
Vstup zdarma. 
Výstavní dny: úterý a čtvrtek 9-12 a 14-17 h 

ZUŠ Chodov

17. 4. (st) 17 h 
Třídní přehrávka p. uč. J. Kubricht a p. uč. J. 
Hraničková
koncertní sál ZUŠ

24. 4. (st) 17 h
Třídní přehrávka p. uč. P. Samec a p. uč. J 
Severová
koncertní sál ZUŠ

25. 4. (čt) 18 h
Koncert kytarových souborů a sólistů ZUŠ
evangelický kostel

31. 5. (pá) 18 h
Pozvánka na taneční zábavu
u příležitosti 50. výročí samostatné ZUŠ Chodov a celo-
státního happeningu ZUŠ OPEN. K tanci a poslechu hrají 
Červení Panteři, zazní muzikálové melodie v podání pěvec-
kého a tanečního oboru, vystoupí saxofon Junior Quartet, a 
mažoretky ZUŠ Chodov. Večerem bude provázet Romana 
Poláková. 
Vstupné: 100 Kč, vstupenky v prodeji od 15. 4. v kanceláři 
ZUŠ Chodov.
společenský sál KASS

Galerie u Vavřince
Honza Sakař - Tiché portréty
Výstava - fotografie na plech. Výstava potrvá do 6. 5. 2019. 
Vstup zdarma. 
Výstavní dny: úterý a čtvrtek 14-17 a neděle 13-17 h 

26 Informační servis



1.-4. 4. (po-čt) 
Aprílová škola 
Opět se bude vyučovat keramika a šikovky v Aprílové škole. 
Děti, které kroužek navštěvují, si v tyto dny mohou vzít s sebou 
na hodinu někoho dospělého z rodiny a předvést mu, jaké to 
je, být žákem ve škole. Budou radit, pomáhat, kárat, ale hlavně 
se dobře bavit se svými nejbližšími. Ti si zase odnesou svůj vý-
tvor a hlavně dobrý pocit ze společně prožitého odpoledne.

5. 4. (pá) 14-16.30 h
Staroměstské Velikonoce 
Prodejní stánek Mateřídoušky, Velikonoční bouda kerami-
ků z Bludiště, Taneční vystoupení nejmladších z Rytmusu, 
Pletení pomlázek, skládačky s Ochránci, Zdobení vajíček 
na vrbu ZUŠ a DDM, Hudební chvilka - žáci ZUŠ, Focení s 
kuřetem a zajíčkem

od 5. 4. (pá) 
Velikonoční stromky 
Vyzdobené břízky v květináčích ve Staroměstské ulici. Každá 
chodovská ZŠ, MŠ, ZUŠ, gymnázium, Mateřídouška, DDM, 
knihovna.

8.-9. 4. (st-čt) 
Dopravní soutěž 
Soutěž je určena žákům 5.-8. ročníků ZŠ, zájemci se mohou 
hlásit u svých učitelů. Děti se utkají ve znalostech dopravních 
značek, budou řešit dopravní situace na křižovatkách, vyzkou-
šíme je ze zdravovědy – základů první pomoci. Druhý den 
pak předvedou jízdu zručnosti. Nejlepší z nich pak reprezen-
tují školu v okresním a případně dalších kolech. Soutěž připra-
vuje Městská policie Chodov a DDM Bludiště.

29. 4. (po) 
Čarodějné bloudění 
Přijďte se odpoledne projít s Vašimi strašidly, čaroději a ježi-
babami soutěžními stanovišti v areálu zahrady u DDM. Pokud 
statečně splníte úklady čarodějnic a prokážete ždibec odvahy, 
zaženete překonané útrapy u táboráku opečeným buřtíkem. 
Nakonec spálíme čarodějnici.
Vstupné: Děti v kostýmu 10 Kč, ostatní 20 Kč.
S sebou: odvahu a v kanceláři DDM předem vyzvednuté ča-
sové vstupenky.

DDM Bludiště Chodov

3. 4. (st) 10 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Bílá voda – Kobelec – Nejdek, délka trasy 15 km 
KČT Chodov

6. 4. (so) 8 h
Chodovský šachový festival
Bližší info na www.sachychodov.cz
společenský sál KASS Chodov

Sport

6. 4. (so) 8 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary – rozhledna Diana, délka trasy 15 km
KČT Karlovy Vary

10. 4. (st) 9 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary – Horní Blatná – Vlčí jámy, délka trasy 10 km 
KČT Chodov

12.-14. 4. (pá-ne) 
Pochod „Putování okolím Chodova“
25.ročník, více informací u paní Růženy Štěpánkové – tel.: 
720 463 845, e-mail: ruza@hrosi.info, 
KČT Chodov

14. 4. 10 h
Jarní MTB sprinty
6. ročník, zařazeno do poháru CKK. Kategorie: ženy i muži 
od 1 roku do 99 let. Trasa, délka: technická trať 0,5 km; 1 km
Místo startu: Dvořákova ulice
Pořádá TJ Plamen

16. 4. (út) 15.30 h
Atletika pro Chodov
Zahajovací závody na dráze v Karlovarském kraji a náboro-
vá soutěž pro děti a mládež z Chodova a Vintířova. 
pořádá ŠAK Chodov

17. 4. (st) 14 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Na Bílou vodu pro velikonoční vajíčko, délka trasy 10 km 
KČT Chodov

24. 4. (st) 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Sokolov – Oloví - rozhledna Cibulka, délka trasy 15 km
KČT Chodov

27. 4. (so) 7.15 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Planá u Mariánských Lázní, délka trasy 15 km
KČT Planá u Mariánských Lázní

27.04. 15 h
Chodovská časovka - Giro Chodov
21. ročník, silniční měřený trénink. 
Kategorie: ženy i muži od 13 let do 99 let. Trasa, délka: 
Stará Chodovská – Tatrovice, cíl na vrcholu za Tatrovicemi 
– 7,7 km
Místo startu: Stará Chodovská, Penzion U Sotonů
Pořádá TJ Plamen

28. 4. 10 h
Okolo výsypky - Giro Chodov
Silniční měřený trénink. 
Kategorie: ženy i muži od 13 let do 99 let. Trasa, délka: 
Stará Chodovská – Vintířov – Lomnice – Vřesová – Stará 
Chodovská – 27 km; 54 km; 81 km
Místo startu: Stará Chodovská, Penzion U Sotonů
Pořádá TJ Plamen

30. 4. (út) 10 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Farma Hory – Loket, délka trasy 10 km
KČT Chodov
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            Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. 
                             U Porcelánky 212, 357 35 Chodov,  

                             tel.: 352 352 400, fax: 352 352 409,  e-mail: chotes@chotes.cz,  http://www.chotes.cz/ 
 

 

Blokové čištění 
 

V souladu se schváleným technologickým postupem a rozhodnutím silničního správního orgánu bude v období od 1. 4. 
do 31. 5. 2019 probíhat na území města blokové čištění. Žádáme řidiče, aby respektovali instalované dopravní značení a 
umožnili tak plynulý průběh prací. Pro připomenutí termínů doporučujeme využít aplikaci Mobilní rozhlas, případně si 
poznačit příslušný termín do kalendáře nebo do připomínek v mobilním telefonu. 
 
Rozpis blokového čištění:      

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



Bojové sporty

Poděkování
Vyjadřujeme velké poděkování všem, kteří se 

přišli spolu s námi rozloučit na posledním tréninku 
se zakladatelem ŠAKU a jeho dlouholetým před-
sedou Mgr. Liborem Dočkalem. Čest jeho památ-
ce. Bude stále s námi v srdcích i na stadionu.
Změna ve vedení ŠAK

V čele výkonného výboru ŠAKU Chodov pro 
další roky bude stát jeho předseda Miloslav Zítka, 
místopředsedkyně Mgr. Renata Dočkalová a hos-
podář Karel Matička. 
Atletika pro Chodov

Zveme všechny věkové kategorie na chodov-
ský stadion na zahajovací závody Atletika pro 
Chodov, podpořené dotací města Chodov. 

Závody jsou připraveny na úterý 16. 4., 15.30 h.

Přihlášky: Veřejnost z Chodova a z Vintířova na 
místě nejpozději do 14.45 h! Ostatní (registrovaní 
v ŠAK Chodov): elektronicky, na webové stránce 
ČAS nejpozději do neděle 14. 4. do 19 h! 

Kategorie a disciplíny:  
• mini (2012-2014) – běh na 60 m a 60 m př.
• předžactvo: starší (2008–2009), mladší (2010–2011) 
- 60 m, 600 m, hod míčkem (2 pokusy za sebou) 
• mladší žactvo (2007-2006) - 60 m, 600 m, kou-
le, míček (2 pokusy za sebou), dálka
• starší žactvo (2005–2004) 60 m, 600 m, koule, dálka
• OPEN (2003 a starší) 60 m, 600 m, koule, dálka 
 Miloš Volek 

Atletika

Samurai Cup 2019
Dne 2. března se konal za podpory města 

Chodov druhý ročník mezinárodního turnaje 
v bojových sportech ve sportovní hale v Cho-
dově. Závodilo se v tradičních disciplínách, které 
jsou součástí Fightingové ligy – Fighting, Newa-
za, Fighting lowckick a Kata. Nově přibyla i plno-
kontaktní disciplína Fullcontact kumite. Turnaje se 
zúčastnilo přes třicet klubů z celé České repub-
liky, Německa v 305 startech. Celý turnaj prová-
zela legenda českého MMA Tomáš Kužela, který 
zaštiťoval turnaj jako patron a motivoval všechny 
začínající a amatérské bojovníky.

Turnaje se zúčastnila celorepubliková špička, kte-
rá sváděla boje do celkového pořadí nejen v jed-
notlivcích, ale i v týmech. Pohár klubů za nejúspěš-
nější tým získal domácí klub Samurai Fight Club 
Chodov s počtem 93 bodů, 2. místo Street Fighting 
Ju-Jitsu  Karlovy Vary s počtem 33 bodů a třetí Tiger 
Fight Club Chomutov za 26 bodů.

Domácí závodníci vkročili vítězně do obhajoby 
vítězství ve Fightingové lize  a užívali si atmosféru 
domácí haly, která byla plně  obsazena. Turnaje 
se zúčastnili zkušení reprezentanti, ale i nováčko-
vé, kteří se neztratili, a podpořili tak zkušený tým 
a všichni získali celkem více jak 50 medailí.

Děkujeme za podporu městu Chodov, obci 
Nejdek, GDK a Romanu Neudertovi, který byl již 
tradičně partner ceny pro nejlepší týmy. (sam)

Stolní tenis
Mistři Karlovarského kraje

V neděli 10. března se ve sportovní hale v Kyn-
šperku konaly krajské přebory družstev v katego-
rii staršího žactva. Chodovský klub vyslal jediné 
želízko, avšak s nejvyššími ambicemi. Bojovalo se 
o jediné postupové místo na MČR, které se koná 
první víkend v červnu 2019 v Ostravě. Naši borci 
ve složení Jirka Nykl, Lukáš Boči a Lukáš Tomas 
postupně naplňovali svou roli favorita turnaje 
a bez jakéhokoli zaváhání stylem start cíl si vybo-
jovali postup na MČR družstev do Ostravy. Na-
vazujeme tak na úspěšné sezóny v letech 2015, 
2017 a 2018 a opět se chodovský klub stolního 
tenisu ukáže na nejprestižnější akci. Slovy statisti-
ka to znamená, že se naše družstvo probojovalo 
mezi 16 nejlepších v ČR, což je z celkového počtu 
1275 klubů v ČR vynikající výsledek. Hodně štěstí 
budeme přát dne  6. 4.2019 našim dorostenkám 
(Natka Morová a Klára Sankotová), které budou 
usilovat o dabl pro Chodov a doplnění tak cho-
dovské výpravy na MČR. Jan�Kořínek

Zleva: J. Nykl, L. Tomas, L. Boči.  | Foto: Stolní tenis
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Mládežnické kolektivy BVC
V rámci extraligy kadetek odjela naše děvčata do 

Lanškrouna, který hostil o víkendu ve dnech 2.-3.3. 
druhé kolo nadstavbové části této ligy. Poté, co na 
počátku února chodovské hráčky ovládly třetí vý-
konnostní skupinu hranou v Ostravě, se nám naskyt-
la příležitost zabojovat o postup mezi elitní čtyřku 
soutěže. Po velmi dobrém výkonu, kdy jsme pora-
zili Přerov 3:0, prohráli nešťastně v koncovce s Lan-
škrounem 3:2 a prohráli s KP Brno 3:0, jsme skončili 
v konečném součtu na třetím místě této skupiny. 
Kadetky BVC Chodov v této těžké a náročné se-
zóně zakončí svá letošní vystoupení nadstavbovým 
turnajem č.3, který se odehraje ve Šternberku.  Již 

Volejbal

Karete klub Chodov na cestě za úspěchy
Poctivý přístup k tréninku přináší zasloužené ovo-

ce. A naši borci se opravdu činili. Sezónu jsme zahájili 
v lednu prvním kolem KLM (Krajská liga mládeže), 
kde naše děvčata Adéla Nídlová, sestry Adéla a Mar-
kéta Kundrátovy, Monika Veverková, Tereza Sadílko-
vá a Štěpánka Bauerová s Lenkou Gárskou získaly 
dvě zlaté, dvě stříbrné a šest bronzových medailí 
v kategorii kata jednotlivci, kata tým a kumite tým. 

Začátek února nás zastihl na Velké ceně Os-
trova, kde byla naše děvčata ve stejném složení 
oslabena o nemocnou Lenku Gárskou. Zde pro-
běhla nová disciplína KATA DUO (cvičení ve dvo-
jicích), kde sestry Kundrátovy získaly zlato mezi 
ml. žačkami a Tereza Sadílková se Štěpánkou 
Bauerovou braly stříbro ve starších žačkách. Jinak 
celkový zisk 3x zlato, 6x stříbro a 1x bronz zařadil 
naše děvčata na přední místa turnaje. 

Poslední víkend v únoru jsme se zúčastnili Vel-
ké ceny H. Slavkova. Zde se naše malá výprava 
děvčat, sestry Kundrátovy, Nikola Nídlová, Tereza 
Sadílková, Štěpánka Bauerová a Viktorie Uhlířová, 
rozrostla o Miroslava Linka, který startoval v ka-
teg. kumite veteráni bez rozdílu vah. Děvčata si 
vyzkoušela disciplínu SUPER KICK (kop na rych-
lost), kde si vykoply Kundrátová Adéla zlato, Kun-
drátová Markéta stříbro, Viktorie Uhlířová bronz. 
Souhrn získaných medailí 5x zlato, 4x stříbro a 8x 
bronz svědčí o vysokém procentu našich borců. 

Toto úspěšné tažení zakončil náš tým druhý 
březnový víkend v Klatovech ve II. kole Krajské 
ligy mládeže, kde se k našim děvčatům Adéle 
Nídlové, Terezce Sadílkové, Štěpce Bauerové, 
Monče Veverkové, sestrám Kundrátovým přidali 
Kuba Vojíř a Danek Pešan. Kubík na svých prvních 
závodech nezaváhal, získal pěkné 4. místo. Celá 
skupina potěšila své trenéry ziskem 3x zlaté, 2x 
stříbrné a 5x bronzové medaile. I když jsou úspě-
chy velmi pěkné, je neustále co zlepšovat. 

Během února nechyběly mimotréninkové akti-
vity, dvě návštěvy lezecké stěny v Karlových Va-
rech. Velký dík všem, co nám pomáhají v našem 
snažení.  Ludoslav Hronek

Dubnová utkání
V závěru března rozehrála mužská družstva své 

první zápasy a duben již nabízí fotbalovým fanouškům 
celou škálu utkání napříč věkovými kategoriemi. Na co 
se tedy můžeme v dubnu na našem stadionu těšit?
Muži A:
13. 4. 17 h Chodov - Františkovy Lázně
27. 4. 17 h Chodov - Citice
Muži B:
14. 4. 15 h Chodov B - Chyše
28. 4. 15 h Chodov B - Lomnice B
Dorost:
13. 4. 10 h Chodov - Nové Sedlo
27. 4. 10 h Chodov - Nová Role
Starší žáci:
6. 4. 10 h Chodov - Citice/Březová
20. 4. 10 h Chodov - Teplá
Mladší žáci:
26. 4. 17 h Chodov - V. Hleďsebe/St. Voda
Starší přípravka:
6. 4. 10 h Chodov - Loket
20. 4. 10 h Chodov - Nové Sedlo
Mladší přípravka:
6. 4. 10 h Chodov - Loket
20. 4. 10 h Chodov - Bukovany

Vzhledem k nestálému jarnímu počasí může do-
cházet ke změnám data nebo času utkání, proto 
sledujte webové stránky klubu, kde budou případné 
změny aktualizovány.

https://spartak-chodov.webnode.cz/
Všem hráčům a trenérům přejeme mnoho spor-

tovních úspěchů a zároveň zveme všechny fanoušky 
Spartaku Chodov, aby si přišli užít fotbalovou radost.

  Petr Karbulka

Fotbal
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nyní je jisté, že i v této věkové kategorii potvrdí BVC 
Chodov opět příslušnost k republikové špičce mezi 
nejlepší osmičkou týmů letošního extraligového roč-
níku. Holkám gratulujeme a přejeme mnoho štěstí 
a úspěchů v další sezóně. 

Naše juniorky se velice dobře pasují se soupeři ve 
skupině celorepublikové nadstavby této kategorie 
a po dalších vítězných zápasech s Mikulovkou a Tá-
borem mají téměř jistý postup do bojů o přímý po-
stup na závěrečný turnaj, kde změří síly čtyři nejlepší 
celky z první ligy juniorek a dva sestupující celky z 
extraligy této soutěže. Tento závěrečný turnaj také 
určí dva celky, které budou příští rok hrát extraligu 
juniorek. Holkám přejeme, aby se to v letošní sezóně 
povedlo a mohly oslavit postup mezi republikovou 
elitu této kategorie.  

Družstvo starších žákyň „A“ se ve dnech 29. až 
31.března může těšit na finálové kolo první osmič-
ky celorepublikové skupiny Českého poháru. Po 
výborných  výsledcích v předchozích dvou kolech 
v Brně a Uherském Hradišti ziskem 48 bodů vévo-
díme celkové tabulce na prvním místě. Holkám pře-
jeme hodně štěstí do hry a ať jim to letos cinkne. 
Za výkony, které po celou tuto sezónu předvádějí, 
by si to zasloužily. Dne 17. března starší žákyně „A“ 
odehrály poslední ze série turnajů krajského přeboru 
Karlovarského kraje a po konečném součtu všech 
bodů se staly mistryněmi Karlovarského kraje ve své 
kategorii. Tento turnaj také odehrálo naše družstvo 
starších žákyň „B“, které si celkovým třetím místem 
zajistilo postup do kvalifikace na mistrovství České re-
publiky, která se bude hrát v polovině měsíce května. 
Samotné mistrovství ČR se poté odehraje ve dnech 
24. – 26. května v Přerově. Díky výborným výsled-
kům na toto mistrovství přímo postoupilo družstvo 
starších žákyň „A“. 

Mladší žákyně 16. března odehrály své  poslední 
kolo krajského přeboru. Vzhledem k dlouhodobým 
výborným výsledkům v tomto přeboru se staly ví-
tězem krajského přeboru Karlovarského kraje. Toto 
družstvo čeká v dubnu dvoukolový kvalifikační turnaj 
o postup mezi 16 nejlepších družstev ČR, která se 

Florbal
Kdo obdržel Plameňáka roku 2018? 

Slavnostní vyhlášení „Plameňák roku“ za rok 
2018 proběhlo v sobotu 2. března 2019 v hotelu 
Nautilus v Chodově. 

Plameňákem roku v kategorii dívky byla zvo-
lena šestnáctiletá obránkyně Markéta Parthová 
a v kategorii starší žáci byl zvolen čtrnáctiletý 
útočník Václav Müller, oba z florbalového týmu 
TJ Plamen Chodov. Ocenění bylo uděleno za 
nejlepší hráčku a hráče v mládežnických katego-
riích, za přístup k tréninkům a k reprezentaci TJ v 
ligových soutěžích. Plameňáka roku obdržel i se-
dmnáctiletý junior, reprezentant v silniční a drá-
hové cyklistice, člen TJ Plamen Karel Macán, a to 
za výborné výsledky dosažené hlavně na dráze 
v sezóně 2018 a zodpovědný přístup k tréninku. 
Nesmíme zapomenout na kategorii dospělí, kde 
byla oceněna aktivní členka TJ Plamen Markéta 
Macánová za dlouhodobou práci, organizaci 
závodů a akcí pro TJ Plamen. Všichni jmenova-
ní obdrželi ocenění z rukou předsedy TJ Plamen 
Františka Nádvorníka a vedoucího chlapeckého 
florbalového oddílu Radka Buchteleho. František 
Nádvorník také připomněl velmi důležitý faktor 
úspěšného sportování mládeže a to jsou rodiče, 
kteří vedou svoje děti ke sportu a kolikrát  je i za 
cenu svých osobních ústupků podporují v aktivi-
tách, které pro ně oddíl připravuje.  

 Pavel Dawidko 

střetnou na závěrečném turnaji o mistra ČR v této 
kategorii.  

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
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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

Uzávěrka 
květnového čísla 

15. dubna 2019

Hledáme správce 
tenisových kurtů

Tenisový oddíl Chodov 
hledá správce do svého areálu. 
Sezónní práce (květen – září).

Více info na tel.: 
739 242 946
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Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách 

Green Shell - typu Arakauna 
Stáří 14 – 19 týdnů | Cena  159 -209 Kč/ks 

Prodej se uskuteční: 

7. 4., 12. 5. a 9. 6.  ve 14.40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna

P R O D E J  S L E P I Č E K

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

Případné bližší informace  Po-Pá  9-16 h: 
601 576 270, 728 605 840
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Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár
w w w.home -pcser vis.cz
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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

ZDE 

JE MÍSTO PRO VÁŠ 

INZERÁT
ceník s rozměry inzerce na 

www.kasschodov.cz

tel. 352 352 422
      721 657 791

 zpravodaj@kasschodov.cz

38 Placená inzerce



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

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

ODDĚLENÍ VÝROBY A SPRÁVY BUDOV:

• Seřizovač a operátor CNC strojů
• Seřizovač a operátor robotizovaných pracovišť
• Operátor NC a CNC strojů
• Svářeč TIG
• Brusič kovů
• Pracovník expedice
• Pracovník / pracovnice úklidu

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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