
Zpravodaj města
CHODOVA

13. 3.   Velký jarní ples s Janem Onderem 
26. 3.   Vyhlášení nejlepších sportovců města
28. 3.   Turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované a amatéry
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VELKÝ 
JARNÍ

PLES

13. března 2020 od 20:00 hodin • KASS Chodov
vstupné 390,- Kč • předprodej www.kasschodov.cz

účinkují: Petr Čimpera, Jan Onder, Jan Tománek a mistři ČR ve 
společenských tancích • Bohaté losovani o ceny!

2 Informační servis2 Informační servis2



VELKÝ 
JARNÍ

PLES

13. března 2020 od 20:00 hodin • KASS Chodov
vstupné 390,- Kč • předprodej www.kasschodov.cz

účinkují: Petr Čimpera, Jan Onder, Jan Tománek a mistři ČR ve 
společenských tancích • Bohaté losovani o ceny!

3Zprávy z města 3Zprávy z města

K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři. 
Svůj příspěvek chci 

věnovat aktuální si-
tuaci ohledně vývoje 
likvidace skládky tu- 
hých dehtových kalů 
u Staré Chodovské. 
Likvidace této histo-
rické ekologické zá-

těže je plně v rukou státu, který se zavázal 
nás tohoto problému zbavit. Dobrou zprá-
vou je, že práce probíhají a skládka je po-
stupně likvidována. Jak nás ale informoval 
zhotovitel, obsahuje skládka více dehtové-
ho odpadu, než předpokládal projekt.

Těžba bude proto probíhat nejspíše až do 
poloviny tohoto roku. To není dobrá zpráva. 
Dehtové kaly jsou v tuto chvíli odkryté, bez 
vodního příkrovu, což je situace, kdy může 
docházet k šíření zápachu.  Písemně jsem 
vyzval stát, aby situaci řešil a Chodov nene-
chal na holičkách. Dále jsem zřídil pracovní 
štáb, který již v tuto chvíli monitoruje celou 
situaci, a hledáme vhodné řešení, jak vás 
včas informovat jednak o tom, že hrozí rizi-
ko rozšíření zápachu do města, tak i o tom, 
jaké látky a v jaké koncentraci zápach obsa-
huje. Odborná firma nám v tuto chvíli při-
pravuje návrh na vhodný způsob měření, 
který by byl výhradně v rukou města a žád-
ného jiného subjektu. 

Když teplota vzduchu vystoupá, lze oče-
kávat v Chodově zápach z této skládky. Jako 
město děláme maximum pro to, aby se prá-
ce v žádném případě nezastavily a Chodov 
se jednou této ekologické zátěže zbavil. 
Děkuji Vám.  Patrik Pizinger, starosta města

Nové parkoviště uleví 
Smetanově ulici

Obyvatelům ve Smetanově ulici se částečně 
uleví. Dopravní situaci tam ještě letos má zklidnit 
nové parkoviště.

To bude zhruba v místě stávajícího kurtu pro 
plážový volejbal v areálu základní školy ve Školní 
ulici a před bývalou jídelnou. Dosluhující kurt na-
hradí nové sportoviště.

Parkoviště bude mít kapacitu 27 osobních aut, 
tři místa pro motocykly a dvě pro tělesně posti-
žené, náklady jsou odhadovány na přibližně 3,4 
milionu korun. Probíhající práce by neměly dra-
maticky omezit provoz.

Stavba měla začít původně v minulém roce, 
město však získalo stavební povolení až v zimních 
měsících v závěru roku, a proto záměr přesunulo 
na letošní jaro. Zahájení prací je naplánováno na 
16. března, hotovo má být před začátkem letních 
prázdnin. Podle vedení města nová místa v uve-
dené lokalitě parkování zcela nevyřeší, nicméně 
jej určitě alespoň trochu zlepší.

V plánu je ještě rozšíření parkoviště před „Pl-
zeňkou“ ze současných třiceti na 45 všeobecných 
stání a 2 místa pro handicapované spoluobčany 
a úprava ulice Palackého, ve které by měla být 
nahrazena podélná parkovací stání variantou se 
šikmým stáním, čímž dojde ke zvýšení kapacity 
o další místa.  (mák)Hasiči budou opět mít 

automobilový žebřík 
Chodovskému sboru dobrovolných hasičů 

se do vozového parku vrátí po kratší pauze 
automobil s žebříkem. Vystřídá tak vyslouži-
lou IFU, kterou v závěru roku Chodov daroval 
do sbírky klubu vojenské a historické techniky.

Automobil, který míří do Chodova, je sice 
staršího data výroby, nicméně v bezvadném 
stavu.  Zatímco nový podobný stroj by stál 10 
až 15 milionů korun, tento zánovní přímo od 

německého výrobce přijde Chodov na přibliž-
ně 1,5 milionu korun. Finanční podporu navíc 
přislíbil také Karlovarský kraj.

V Chodově je v současné době v zástavbě 
přibližně 28 %  budov, které mají více než pět 
podlaží, a právě tento typ techniky potřebám 
města plně odpovídá.

Automobilový žebřík používají hasiči ne-
jen u požárů, ale také při vstupu oknem do 
uzamčených bytů, transportu zraněných osob 
či evakuaci.  (mák)

Do města se vrátí 
neurologická ambulance

V chodovské poliklinice bude opět po kratší 
pauze neurologická ambulance. Od letošního 
dubna ji bude provozovat MUDr. Robert Owc-
zarzy.

K dispozici bude čtyři dny v týdnu, přesné ordi-
nační hodiny upřesníme v dalším vydání.  (mák)
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Dopad ohlášené bouře a extrémního větru, 
které se městem prohnaly v pondělí 10. března, 
nebyl pro Chodov tak dramatický, jak se původ-
ně očekávalo. 

Dodávky elektrického proudu byly přeruše-
ny na několik desítek minut již v neděli kolem  
20. hodiny, další výpadek pak postihl město 
v pondělí ráno v době nejsilnějších nárazů větru, 
tedy mezi 5. a 7. hodinou. Kolem osmé hodiny 
byly dodávky elektřiny obnoveny.

Všechna školská zařízení zůstala otevřena, nic-
méně drtivá většina dětí zůstala doma.

„Chodovští hasiči vyjížděli v pondělí ráno ke 
spadlému stromu v Poděbradově ulici, který 
poškodil tři automobily. Později pak zasahovali 
u čerpání vody,“ uvedl starosta Chodova Patrik 
Pizinger s tím, že více práce měli hasiči v katastru 
smluvní obce Dolní Nivy.

Vítr způsobil popadání stromů na železniční 
trati Cheb – Aš, vlaky tak nahradily autobusy. Za-
staven byl také provoz na úseku Mariánské Lázně 
- Plzeň.

Z preventivních důvodů nejezdilo přeshraniční 
vlakové spojení Cheb - Marktredwitz, Cheb – Voj-
tanov, Aš - Hof. Odkloněna byla i trasa Pendolina, 

a to přes Karlovy Vary směr Ústí nad Labem.
V pondělí dopoledne bylo v Karlovarském kra-

ji celkem 33 obcí bez elektrické energie, což se 
týkalo zhruba 17 tisíc odběratelů. Pro kraj platil  
kalamitní stav. (mák)

Chodovem se prohnala bouře

Za oběť bouři Sabine padlo několik stromů v domě dětí a mládeže Bludiště.  |Foto: Martin Polák

Gratulace
Gratulujeme žákyni Adéle Giňové ze třídy p.uč. 

Aleny Boháčové k přijetí ke studiu na Konzerva-
toři Teplice, obor populární zpěv.

 Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ

Adéla Giňová.
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Otázka měsíce
Jiří Tureček, člen Rady města Chodova

V minulém roce pro-
vedli technici revi-
zi stávající tribuny 
v areálu BVC. Jak 
kontrola dopadla 
a jaké jsou plány s tri-
bunou v budoucnu?

Revize odhalila ně-
kolik závad, které je 
nutné odstranit, aby 

zařízení mohlo dále sloužit svému účelu 
a nemuseli jsme ho zcela uzavřít. V současné 
době proto připravujeme rekonstrukci, která 
by měla začít počátkem března. Práce, na 
něž Chodov připravil v rozpočtu zhruba 538 
tisíc korun, by měly být hotové do června le-
tošního roku. Je třeba nahradit dřevěné pod-
lahy za ocelové, vyměnit schodiště a další 
podobné úpravy. V areálu se koná především 
v letních měsících řada akcí a domníváme se, 
že nejen sportovci, ale především diváci si 
rekonstruovanou tribunu zaslouží. (mák)

Daňové přiznání lze podat 
také na radnici

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 
rok 2019 lze opět osobně podat i v Chodově. 
Určena je k tomu středa 25. března 2020.

Úředníci budou k dispozici od 13 do 17 
hodin v zasedací místnosti Městského úřadu 
v Chodově. Daňová přiznání budou vybírat 
pracovníci finančního úřadu.  (red) 

Skauti chystají pěveckou show
Skautské středisko Jestřáb Chodov Vás zve na 

"Tvoje středisko má známý hlas". Je to zábavná 
hudební show.

Soutěžící si sami vyberou píseň od známého 
interpreta, kterou předvedou ve vlastním pro-
vedení. Výkony bude hodnotit porota, nicméně 
o výsledku rozhodnou také hlasy diváků. 

Přihlášky odesílejte na mail: schocova@skaut.cz. 
Kdy: 21. 3. od 9 do 14. Kde: KaSS Malá scéna.

 Skautské středisko Jestřáb

Splatnost poplatku
Upozorňujeme všechna společenství vlastníků 

bytových jednotek, která  mají s městem Chodov 
uzavřené nájemní smlouvy na pronájem přídom-
ní zeleně okolo svých domů, že splatnost poplat-
ku je ve smlouvách stanovena ke dni 31. března. 

Poplatek je splatný v hotovosti v pokladně 
MěÚ. 

 Dana Wolfová, odbor správy majetku města 

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz 

Chodov upraví zázemí 
pečovatelského domu

Chodov plánuje rekonstrukci hospodář-
ské budovy přilehlé k domu s pečovatelskou 
službou (snímek dole). V budoucnu by tam 
měly být sociálně terapeutické dílny pro Ma-
teřídoušku, další část by pak sloužila jako nové 
zázemí pro pečovatelský dům.

„Už jsme oslovili projektanta, dokumentaci 
bychom měli mít k dispozici v závěru letoš-
ního září,“ upřesnil místostarosta Chodova Lu-
děk Soukup s tím, že projekt za více než půl 
milionu korun bude řešit první i druhé patro 
budovy. „První je pro dílny, druhé pak pro veš-
keré potřebné zázemí pečovatelského domu,“ 
doplnil místostarosta.

Město by případnou přestavbu hospodář-
ské budovy financovalo převážně z dotačních 
peněz, připravená dokumentace je první krok 
k tomu, aby se Chodov mohl do vhodného 
programu přihlásit.  (mák)
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Chodov si užíval masopust

Chodov si v polovině února po roce opět užíval masopustního veselí, tentokrát však v jiném podání. Na rozdíl od let 
minulých pořadatelé připravili celodenní program, kde se na pódiu vystřídali muzikanti z Horovy osmy, Končertýno 
Pepíno, Staropražští Pardálové a manželé Pagáčovi. Prodejci ve Staroměstské ulici nabízeli jelita, tlačenky, jitrnice, 
zabijačkové polévky, klobásy, sýry, pirožky a celou řadu dalších dobrot. Na veselici dohlíželi strážníci, kterým v úvodu 
dne předal starosta Patrik Pizinger symbolické klíče od města.  |Foto: Martin Polák   

Na městském hřbitově 
přibudou urnové hroby

Nové urnové hroby postaví na městském 
hřbitově v letošním roce Chodov. Pokračuje tak 
v jeho plánovaném rozvoji.

Město rozšíří takzvané oddělení „D“ o dalších 
24 míst k poslednímu odpočinku. „Současná ka-
pacita oddělení už přestává stačit. Kvůli nevhod-
né hladině podzemních vod nepohřbíváme do 
země, navíc drtivá většina pohřbů se dnes pro-
vádí žehem,“ vysvětlil záměr města starosta Cho-
dova Patrik Pizinger.

Práce mají začít v dubnu, jejich dokončení je 
naplánované zhruba na polovinu června. Město 
za ně zaplatí přibližně 366 000 korun.

Město svůj hřbitov koncepčně rozvíjí postupně 
už několik let. Před časem nechalo postavit dvě 
řady urnových a epitafních hrobů, později pak 
nové kolumbárium se čtyřiašedesáti místy, boční 
vstupní bránu a místo pro velkoobjemové kontej-
nery.  (mák)

Strážníci omladí vozový park, 
dostanou nové auto

Chodovští strážníci budou v dohledné době 
jezdit v novém voze. Dosluhující Škodu Yeti na-
hradí kodiaq s automatickou sedmistupňovou 
převodovkou.

Stávající automobil z roku 2016 má najeto 
zhruba 185 000 kilometrů, a město proto v letoš-
ním rozpočtu na pravidelnou bezpečnostní ob-
měnu vozového parku vyčlenilo 750 tisíc korun. 
Nákup nového vozu urychlila nedávná nehoda, 
po níž zůstal yeti neschopný provozu.

Strážníci nyní využívají vůz chodovských hasi-
čů nebo radnice. Automobil je označen nápisem 
Městská policie.

Kodiaq je v současné době ve výrobě, s jeho 
dodáním se počítá koncem února nebo za-
čátkem března. Následovat bude dovybavení 
majáky, GPS a další výstrojí. Pokud nedojde ke 
zpoždění, do služby ho městská policie zařadí 
v dubnu.  (mák)
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Pečovatelská služba pomáhá osobám, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci z důvodu chronického one-
mocnění, zdravotního postižení nebo stáří.

Cílem pečovatelské služby je podpora občanů, aby 
mohli i v náročných životních situacích spojených se sa-
motou a stářím, nemocí nebo zdravotním postižením zů-
stat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, doma. Žít 
běžným způsobem života, žít důstojně a zapojovat se do 
běžného života společnosti. 

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postiže-
ním, rodiny s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 

nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.
Pomoc poskytujeme v těchto oblastech: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím a dále poskytujeme fakultativní úkony a bezplatné sociální poradenství. 

Kontaktní osoby: Mgr. Michaela Klimešová, vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovník, 
352 377 712, 774 484 377, Bc. Šárka Drážďanská, sociální pracovník – 352 377 712, 702 239 396.

Pečujete o nemohoucí osobu? Můžete 
se obrátit na pečovatelskou službu
Pomůžeme Vám postarat se o rodiče i o zdravotně znevýhodněné dítě

Michaela Klimešová Šárka Drážďanská

Bublina slavila narozeniny

Hernička Bublina oslavila 17. 2. 2020 své 5. narozeniny. Samozřejmostí byl dort, soutěže, disco 
i taneční vystoupení.

Děkujeme všem, kteří s námi oslavili tento den, vyfotili se v našem narozeninovém fotokoutku  
anebo nám donesli dáreček.

Také moc děkujeme všem za přízeň. Jen díky Vám je hernička taková, jaká je. Budeme se na Vás 
i nadále těšit, ať už si přijdete s dětmi jen pohrát, nebo se zúčastníte nějaké naší akce, jako je například 
blížící se Den dětí. Moc děkujeme. V. Konopová a V. Roffeisová
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v březnu
Sice je „březen, za kamna vlezem“ , ale žád-

ný zahrádkář si nemůže dovolit zůstat někde 
v teple zalezlý. V okrasné zahradě nám začaly 
rašit cibuloviny, současně můžeme vysazovat, 
přesazovat a rozsazovat trvalky a při dobrém 
počasí  lilie, měsíček, chrpu, laskavec,  koukol, 
hrachor, aksamitník a astry spolu s ostálkami. 
Přepichujeme letničky z podzimních výsevů, 
odhrneme nakopčené růže a trochu je přih-
nojíme. S výživou nezapomeneme na okrasné 
keře, dřevité pivoňky a plaménky. Kontroluje-
me,  jak zimu přežily ovocné stromy a keře, 
a pokud jim mráz způsobil trhliny v kůře kme-
nů a silnějších větví, ošetříme je štěpařským 
voskem.

Použít můžeme i starou osvědčenou meto-
du – připravíme si pastu z jílu a kravince v po-
měru 2 ku 1. Kravince, které najdete na loukách 
kolem Chodova, obsahují rostlinné hormony 
podporující hojení. U všech dřevin odstraníme 
staré a suché dřevo a můžeme začít s přesa-
zováním stálezelených dřevin a jehličnanů. 
Začátek března je nejvhodnější pro vysazování 
ovocných stromů, které jsou citlivé na chlad, 
tedy broskvoní, meruněk a kdouloní.  Popada-
né listí a zbytky podzimního mulče odstraníme 
a dáme na kompost. Sázíme také časně rašící 
bobuloviny a nezapomeneme na jarní postřik, 
v tuto dobu se probouzejí všichni škůdci.

Ochranné chemické postřiky ovocných dře-
vin se provádějí zásadně za suchého a bez-
větrného počasí při ideální venkovní teplotě 
7 až 10 stupňů, protože postřik musí na stro-
mě vydržet alespoň  dvě hodiny, nesmí ho 
spláchnout déšť ani působit mráz. Nejúčinnější 
je postřik po celé délce kmene, jinak se může 
minout účinkem. Nejvíce choroboplodných zá-
rodků a škůdců se drží na kmenech se starou 
kůrou, proto je vhodné ji odstraňovat třeba 
drátěným kartáčem, ale je nutné kmen oblo-
žit papírem, na který  kůra napadá a my ji pak 
spálíme.  Březen je pro postřik vhodným ob-
dobím, protože stromy ještě nemají narašené 
pupeny, velice vhodným prostředkem je KARA-
TE proti obaleči jablečnému, mšicím a molicím.  
Ještě nám chybí připravit půdu do pařeniště. 
Pokud napíšeme, že do jámy založíme vý-
hřevný hnůj, nejlépe koňský, nebo kozí, většina 
zahrádkářů se nám vysměje, protože neví, kde 
má tuto dnes vzácnou surovinu vzít. Osvěd-
čeným postupem je kompost, který máme na 

zahradě všichni - do připravené vykopané díry 
nasypeme vyzrálý kompost, který jsme dopře-
du promíchali se slámou nebo nasekanou trá-
vou. Vše prolijeme horkou vodou a zakryjeme  
20 cm zeminy. Máme náhradu za stejně vý-
hřevný koňský hnůj do pařeniště, takhle to 
dělávali  zahrádkáři v době zakládání osad 
v Chodově. Péči věnujeme i úpravě  jahodo-
vého záhonu před sezonou, ještě můžeme 
jahody okopávat, nesmíme ale zapomenout 
odstřihat všechny suché nebo jinak poškozené 
listy. Dáme pozor na srdíčka, která se již zele-
nají a vytvářejí základ novému keříku. Staré listy 
neodtrháváme,  mohli bychom  srdíčka nejen 
porušit, ale zbytečně odkrýváme jejich choulos-
tivou spodní část. Jahody pohnojíme, dosta-
tek živin musejí mít hlavně stáleplodící odrůdy, 
protože rodí celou sezonu.

Pranostika na březen:
• mnoho dešťů březnových – hubené 

léto
• březnové slunce má krátké ruce
• panská láska, ženská chuť a březnové 

počasí není stálé.  zahrádkáři Chodov

Oznámení o vyhlášení 
konkursního řízení

Rada města Chodov vyhlašuje konkursní 
řízení na obsazení pracovního místa ředitel/
ředitelka příspěvkové organizace:

Základní škola Chodov, Školní 697, 
okres Sokolov, příspěvková organizace

Úplné znění oznámení je zveřejněno na 
úřední desce města: www.mestochodov.cz

Termín pro doručení přihlášek: 
6. dubna 2020 včetně               
Poznámka: nástup na pracovní místo ře-

ditele uvedené příspěvkové organizace je  
1. srpna 2020.

Termíny svatebních obřadů 
na druhé pololetí 2020

červenec - 25. 7.
srpen - 22. 8.
září - 5. 9.
říjen - 10. 10.
listopad - 7. 11.
prosinec - 5. 12.   (red)
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Marcel Vlasák: Občas se i hádáme, je to zdravé
Statisíce korun 

rozděluje každým 
rokem chodovská 
radnice sportov-
cům a nejrůz-
nějším spolkům. 
Peníze jdou na 
údržbu hřišť, jed-
notlivé kulturní 
akce a podporu 
m l á d e ž n i c ké h o 
sportu ve městě. 
Než se finance 
dostanou k žada-
telům, posuzuje 

jejich záměr Výbor pro volný čas. K čemu 
přihlíží, zda se členové výboru hádají a jak 
složité je nominovat nejlepší sportovce, 
popisuje v krátkém rozhovoru zastupitel 
Chodova a předseda výboru Bc. Marcel 
Vlasák (na snímku).

Kolik žádostí o finanční podporu města 
dostáváte?

Letos jsme vyřizovali 85 žádostí, největší 
penzum tvoří tradičně sportovní akce. 

O jakém objemu peněz rozhodujete?
Město letos v rozpočtu alokovalo na čin-

nost spolků a údržbu majetku 1,1 mil. Kč, na 
sportovní akce 350 tis. Kč a na kulturní akce 
150 tis. Kč. Oproti loňskému roku se v úhrnu 
jedná o částku, která je vyšší o 200 tis. Kč.

To je pozitivní signál pro spolky, které tak 
mohou lépe nastavit svůj finanční plán. Navíc 
na rozdíl od jiných zdrojů financování peníze 
od města jsou k dispozici již v prvním čtvrt-
letí roku.

Je možné vyhovět všem?
Téměř ano. Pochopitelně příspěvek města 

je krácen oproti požadované výši, protože 
zájmem výboru je, aby si pořadatelé zajis-
tili vícezdrojové financování. Udělat akci, na 
niž mi město přispěje z 90 % rozpočtu, není 
smysluplné. 

Jaká jsou nejdůležitější kritéria pro 
udělení dotace?

V případě činnosti je model pevně nasta-
ven a příspěvek se odvíjí od členské základ-
ny mládeže s trvalým pobytem v Chodově. 
Akce jsou posuzovány z vícero hledisek. Dů-
ležitá je tradice akce, úspěšnost a pochopi-
telně nápaditost u akce nové. Nesmíme však 

ani zapomenout na řádné vyúčtování dotací. 
Velkou oporu máme v pracovnicích odboru 
OŠKV.  

Je v Chodově podle Výboru pro vol-
ný čas dostatečný prostor pro sportovní 
a kulturní vyžití?

Určitě ano. Město vytváří vhodné podmín-
ky pro volnočasové aktivity. Mám srovnání 
a myslím si, že v tomto ohledu je na tom 
Chodov velmi dobře. Rovněž financování je 
nastaveno s péčí řádného hospodáře, neplá-
nuje z roku na rok, ale plní strategické cíle 
s vizí několika let. 

Nemá město někde rezervy?
Má, a to si neprotiřečím. Pokud pracuje-

te s cílem rozvíjet volnočasové aktivity, vždy 
budou vznikat rezervy. Chodováci jsou ak-
tivní, ke sportu i kultuře mají kladný vztah,  
a tudíž se logicky zvyšují jejich nároky.

Začínáme se potýkat s chybějící kapacitou 
pro halové sporty. V tomto ohledu již výbor 
vedení města poskytl důležitá data a téma-
tem se bude dál zabývat. Na jedné straně to 
bude vyžadovat lepší organizaci, na straně 
druhé hledání vhodných kapacit.

Přes výbor jdou také nominace na 
Sportovce roku. Jak složité je z té záplavy 
jmen vybrat toho nej, dohadujete se s ko-
legy z výboru?

Pro mě osobně je to nejtěžší rozhodová-
ní, do jisté míry subjektivní, s nastavenými 
objektivními kritérii. Členové oceňují zápal 
a úsilí dětí i trenérů a rodičů, bez nichž by 
to nešlo, ale všechny prostě vyhlásit nemů-
žeme. Posuzují se nejen konkrétní úspěchy, 
ale rovněž členská základna daného sportu 
a náročnost prosazení se. Důležitá je také 
délka „kariéry“. A máte pravdu. Občas se  
i hádáme, což je nesmírně důležité a zdravé. 
Navenek však vystupujeme jednotně a toho 
si u kolegů velmi cením. 

Sklízíte za svá doporučení v anketě ně-
kdy kritiku?

To k tomu patří, žijeme v Čechách, kde ka-
ždý druhý by mohl vést fotbalový nebo ho-
kejový nároďák.

 Lidé občas postrádají schopnost podívat 
se na věc z jiného úhlu a rozhodují se pod 
vlivem emocí, nikoli rozumu. To je ale přiro-
zené. Za výbor mohu říci, že fandíme všem 
sportovcům a děkujeme jim za skvělou re-
prezentaci města.   (mák)
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Obraz Karla Fenkla je zpět v Chodově

Po více než dvouměsíční práci restaurátora Jiřího Matějíčka se do Chodova vrátil zrestaurovaný 
obraz prvního chodovského starosty Carla Fenkla. Dílo je nyní v depozitu a připravuje se na své 
představení chodovské veřejnosti. Podle městského historika Miloše Bělohlávka bude obraz prav-
děpodobně představen veřejnosti v rámci Noci kostelů 5. června, která bude celá věnována právě 
památce prvního starosty a budou na ní prezentovány i výsledky průzkumu hrobky prvního starosty 
a antropologického průzkumu. (mák)

Miloš Bělohlávek s obrazem před zahájením restaurátorských prací (vlevo), Jiří Matějíček po dokončení díla. 

Město připravuje parkoviště v Husově ulici
Další parkoviště pro chodovské motoristy připravuje Chodov. Celkem jednatřicet míst má 

podle nedávno dokončené studie vzniknout v nové Husově ulici u garáží.
Místo pro své automobily tam také najdou držitelé průkazu ZTP (ZTP/P), kterých je v Chodo-

vě zhruba jeden tisíc. „Při výstavbě nových parkovišť pečlivě dbáme na to, aby tam tito spolu- 
občané dle zákona našli parkování,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že ve zmí-
něné lokalitě dojde stavbou nového parkoviště k navýšení počtu těchto míst ze dvou na čtyři.

Město chce v letošním roce nechat zpracovat potřebnou projektovou dokumentaci, v příštím 
roce pak přikročí ke stavbě parkoviště. „ Je řešené s ohledem na životní prostředí a nebude na 
úkor tamní zeleně. Ta zůstane zachována,“ doplnil starosta.  (mák)
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ZŠ Husova ulice

Pracovní činnosti na 2. stupni
Po velkém úspěchu při výrobě ptačích kr-

mítek se žáci 2. stupně pod vedením zkušené  
p. učitelky pustili do ptačích budek. Práce je velmi 
bavila a připravují jejich umístění v ekologických 
zahradách školy.
Projekt Junior

Již poněkolikáté se žáci naší školy zúčastni-
li projektu „Junior “- spolupráce se SPŠ Ostrov. 
V průběhu dne byli rozděleni do skupin. Každá 
skupina byla zaměřena na jinou činnost.
Svatý Valentýn

I oslava svátku zamilovaných se na naší škole 
stává tradicí. Školní parlament „Donaldi“ připravil 
pro své kamarády papírové obálky, do kterých 
si spolužáci zakoupili lízátko, nadepsali obálku  
jménem a vložili zpět do velké krabice. V pátek 
14. 2. členové parlamentu roznesli dárečky všem 
obdarovaným. Akce se opět setkala s velkým 
úspěchem.
Stonožka pro Mateřídoušku

Dobré skutky se mají dělat kdykoliv, a tak i žáci 
naší školy je neváhají dělat. Pod záštitou Donaldů 

Vzpomínka
Dne 2. 3. to budou tři roky, 

co nás opustil pan
Milan Sivák alias Benda. 

Dny, léta plynou jak voda 
v řece. Ale vzpomínky, bolest 
na srdci, smutek na duši, slzy 
na tváři nikdy nezmizí.

Byl jsi a vždy budeš mezi 
námi, i když jen ve vzpomínkách.

Manželka Margita, dcery Jana, Věra, vnou-
čata a pravnoučata.

Vzpomínka
Dne 19. 3. 2020 uplyne 

5 let od úmrtí našeho mi-
lovaného manžela, tatín-
ka a dědečka

Miroslava Holého.
S láskou stále vzpomíná 

rodina. 

Sokolovský region čeká 
ekonomická transformace

 Do konce letošního roku bude vypracován 
plán ekonomické transformace Mikroregionu 
Sokolov východ. U příležitosti návštěvy zástupců 
Sekretariátu Platformy pro transformaci uhelných 
regionů a pozorovatelů z Generálního ředitelství 
Evropské komise to uvedl předseda mikroregio-
nu a starosta Chodova Patrik Pizinger.

Podle Pizingera by se připravovaný dokument 
měl od dosavadních koncepcí lišit především tím, 
že vedle informací k výchozí situaci má vést ke 
konkrétním řešením. Ta mají směřovat jak k posí-
lení ekonomiky kraje po ukončení těžby uhlí, tak 
ke zlepšení životní úrovně místních obyvatel. 

„Nechceme získat jen popis současné situace. 
Tu zná v zásadě každý. Od studie naopak očeká-
váme výstupy, co konkrétně udělat pro zvýšení 
konkurenceschopnosti místních firem, o jaký typ 
investorů máme usilovat nebo jak se na ně při-
pravit. Aby se nám v budoucnosti nestalo, že sem 
dostaneme třeba novou výrobu velikosti auto-
mobilky v Kvasinách a následně zjistíme, že tady 
nemáme dost pracovních sil, nebo že nám chybí 
byty, školky nebo školy,“ uvedl předseda Mikrore-
gionu Sokolov východ.

Tým, který připravuje zadání studie, složený 
ze zástupců kraje nebo regionálních podnika-
telů, proto doplnili také experti z řad středního 
školství a vysokých škol. „Od nich očekáváme 
hlavně technické znalosti, ať už jde o oborové 
trendy nebo širší ekonomické souvislosti. Navíc 
nejsou zatíženi fungováním v regionu, takže se 
na naši situaci mohou dívat z nadhledu a jiné-
ho úhlu,” řekl Pizinger s tím, že cílem je, aby se 
finální strategie stala závaznou krajskou koncepcí 
a byla zapracovaná i do materiálu, který vzejde 
z působení expertní skupiny Evropské unie v Kar-
lovarském kraji. (red)
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ZŠ Nejdecká ulice

Webové stránky
Od února 2020 má Mateřská škola Chodov 

zprovozněny nové, moderní webové strán-
ky, které najdete na odkazu www.mschodov.cz.                                                                                                               
Doufáme, že naši snahu oceníte a nové webové 
stránky se Vám budou líbit.

 Kolektiv zaměstnanců MŠ

Mateřská škola Chodov

Poděkování DDM Bludiště
Pozvání na program „Keramika a robotika“ 

jsme rádi využili. Zaměstnanci DDM si pro nás 
připravili dvě dopoledne zaměřená na rozvoj 
tvořivosti a praktických dovedností. Byli jsme roz-
děleni do dvou skupin. První byla na robotice. Ve 
dvojicích jsme si s pomocí LEGO kostek postavili 
lva, krokodýla. Následně je naprogramovali. Při 
programování se ukázalo, zda jsme dodrželi po-
stup skládání. Druhá skupina měla za úkol vyrobit 
z keramické hlíny sněhuláka. Dlabali koule z hlíny 
(tělo a hlavu) a poté je dozdobili očima, knoflíky, 
šálou a kloboukem – každý podle své fantazie. 
Při dalším setkání si ho žáci naglazovali. Zhruba 
po hodině a půl se skupiny vyměnily. Tato akce 
se nám moc líbila a těšíme se na její výsledek. 
Zbývá jen poděkovat paní R. Špačkové a panu 
M. Volemanovi za uspořádání prima akce.  

Mgr. Kateřina Plecho
Pozvánka na den otevřených dveří

V úterý 17. března 2020 od 8.00 do 11.40  ote-
víráme dveře naší školy pro všechny rodiče na-
šich žáků, ale i pro ty, kteří se teprve rozhodují, 
kam přihlásí svého předškoláka k povinné školní 
docházce. Rádi se Vám budeme věnovat, po-
skytneme veškeré potřebné informace a zodpo-
víme případné dotazy.

 Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy
Zápis do 1. tříd

S příchodem jara nastává i čas zápisu nových 
školáků do 1. tříd.  Zápis proběhne ve středu  
1. dubna 2020 od 13.00. Rodičům a dětem, kteří 
zamíří k zápisu právě na ZŠ Nejdecká, můžeme 
nabídnout několik možností. Na základní ško-
le probíhá výuka podle školního vzdělávacího 
programu „Škola nemusí být problém“, od roku 

2014 se v „dyslektických“ třídách I. stupně vzdělá-
vají děti s vývojovými poruchami učení, chování 
(ADHD, ADD) a poruchami řeči. Výhodou je malý 
školní kolektiv, naplněnost tříd je 6 – 12 žáků, je 
zde poskytována speciálněpedagogická péče, 
logopedická péče, ve všech třídách pracují asis-
tentky pedagoga.  Ve třídách základní školy spe-
ciální poskytujeme vzdělávání žákům se středně 
těžkým a těžkým mentálním postižením, smyslo-
vým postižením a vadami řeči. V těchto třídách 
je zařazeno maximálně 6 žáků, výuka probíhá 
podle školního vzdělávacího programu „Učíme 
se pro život“. Velkou péči věnujeme rozvoji so-
ciálních dovedností, tak aby se žáci dokázali při-
způsobit běžným situacím, orientovat se v nich 
a vyjádřit své potřeby.

Od roku 2016 je v naší škole i autistická třída. 
Dlouholetou tradici mají i naše přípravné třídy, 
ve kterých preferujeme individuální přístup se 
zaměřením na rozvoj předčtenářských a před-
matematických dovedností. Pro všechny žáky 
bez rozdílu typu vzdělávání je k dispozici velmi 
dobré technické zázemí, některé třídy jsou vy-
baveny interaktivními tabulemi, ve škole probíhá 
projektová výuka, od letošního školního roku je 
k dispozici malý SNOEZELEN – místnost, kde je 
pomocí široké škály terapií stimulován sluch, zrak 
i hmat, využívá se také k eliminaci hyperaktivity, 
agresivního nebo stereotypního chování. Přijímá-
me žáky i v průběhu školního roku.

 Mgr. Pavel Nováček
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Soko-
lov, příspěvková organizace přijme pro šk. rok 
2019/2020 na částečný úvazek 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

se konaly akce – burza hraček, prodej výrobků 
a lízátkový den. Výtěžek z těchto akcí (11 805 Kč) 
byl v rámci „Hnutí na vlastních nohou – Stonož-
ka“ předán stacionáři Mateřídouška v Chodově.
Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace 
-  AJ, M, F, D, Z Tv) - plný úvazek (dle zákona  
č. 563/2004 Sb).

Informace podá na tel. 352  352 390 vedení školy.                                                                                                                           
Další informace o životě na naší škole najdete na 
stránkách www.zs3chodov.cz.

 Mgr. Lenka Hrušková 
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ZŠ J. A. KomenskéhoZŠ Školní ulice

Nabídka volných pracovních míst
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného uči-

tele/učitelku anglického a německého jazyka pro 
žáky 6. - 9. ročníku a kvalifikovaného učitele/
učitelku pracovních činností a dalších předmětů 
(přírodopis, výchova ke zdraví, výchova k občan-
ství) na 2.stupni školy. 

Nástup možný ihned. Bližší informace na tele-
fonu 352352190 nebo u přímo u ředitelky školy. 
 Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy
Informace k zápisu do 1. ročníku pro 
školní rok 2020/2021

1) Zápis žáků do prvního ročníku pro školní rok 
2020/2021 bude probíhat ve středu  1. 4. 2020 
od 13:00 do 18:00 v budově 1. stupně naší školy 
(přístavba).

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

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

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

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

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

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

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

b) část motivační (pro budoucí prvňáčky) – 
plnění rozmanitých úkolů, které jednoduchou 
a hravou formou prověří zralost dítěte – max.  
v délce 20 min.

Hledáme učitele 
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 

s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku 
Aj převážně na II. stupni ZŠ, dále přijme učitele/
ku pro výuku převážně na druhém stupni.  Dal-
ší informace na tel. 352352290 nebo u ředitele 
školy.  Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy
Komiksový workshop

Ve čtvrtek 6. 2. zažili žáci 7. A ve škole ne-
tradiční "dvouhodinovku". Právě žáci této tří-
dy nejvíce navštěvují žákovskou knihovnu  
2. stupně. Proto byli vybráni, aby se za odmě-
nu zúčastnili komiksového workshopu. Pod ve-
dením lektora pana Vydry se žáci dozvěděli 
množství nových informací o komiksech a jejich 
tvorbě. Ve skupinách podle své fantazie doplňo-
vali komiksové bubliny a dokreslovali komikso-
vé příběhy. Dále si procvičili čtení postav podle 
rolí a v neposlední řadě (což u nich sklidilo asi 
největší úspěch) si mohli vytvořené příběhy sami 
zahrát. Celá akce byla báječnou zkušeností a zá-
žitkem nejenom pro děti, ale i pro paní učitelku 
Nemčekovou. Více fotek naleznete v naší galerii 
na webových stránkách zs2chodov.cz.
Přebor ZŠ ve šplhu na tyči

Ve čtvrtek 6. 2. proběhl v naší tělocvičně pře-
bor ve šplhu na tyči. Naši žáci prvního stupně 
se pilně připravovali a předvedli skvělé výkony. 
Přebor jsme jako škola vyhráli. Velké poděková-
ní patří všem zúčastněným žákům a vyučujícím, 
kteří je skvěle připravili. Největší díky patří našim 
prvňáčkům, kteří předvedli velké sportovní zapá-
lení a získali všechny medailové pozice.

 Mgr. Arnoštka Fedorková
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Gymnázium Sokolov 

Po měsíční odmlce se škola prezentuje už pod 
novým názvem.  A co je u nás nového?

Maturanti, jejich rodiče i přátelé se sešli na 
posledním maturitním plese ještě pod hlavič-
kou GaSOŠ Chodov. A ti, kteří ho navštívili, si 
užili nejen tradiční šerpování maturantů, ale též 
precizně nacvičené předtančení i vtipné půlnoční 
překvapení.  O taneční vsuvku se neočekávaně 

Letošní maturanti na plese v chodovském Kulturním a společenském středisku.  |Foto: Gymnázium Sokolov 

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

9) Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí poš-
tou. Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy
Krajské finále florbalu starších žáků

5. 2. vyjeli do chebské haly Lokomotivy kluci. 
Ještě v pondělí to vypadalo, že nevyjedeme pro 
velikou marodku vůbec.  Naštěstí se na nádraží 
sešli skoro všichni, jen gólmana Tomáše Podolní-
ka musel nahradit Marek Dolejš, který svou pre-
miéru v brance zvládl na výbornou.

Družstvo  postavené a skvěle vedené  Danem 
Pécem ve své skupině výrazně zvítězilo se 6. ZŠ 
Cheb, poté prohrálo se ZŠ Konečná K. Vary. Do 
semifinále s námi postoupilo družstvo pořádající-
ho Gymnázia Cheb.

I v tomto zápase se nám střelecky dařilo a  naši 
ve žlutých dresech opět excelovali a zvítězili. Ve 
finále nás napodruhé čekala ZŠ Konečná K. Vary, 
která prošla zatím celým turnajem bez zaváhání. 
Ale již po prvních třech minutách jsme vedli 2:0  
a i poslední zápas jsme poté dovedli do vítězné-
ho konce 5:2. 

Družstvo tak vybojovalo titul přeborníka 

Karlovarského kraje a spolu s ním i postup do 
kvalifikace na mistrovství ČR, která proběhne za 
účasti nejlepších týmů z Karlovarského, Ústeckého  
a Pražského kraje. 

Družstvo hrálo ve složení: Daniel Pec, Marek 
Grassu, Filip Nguyen, Zdenek Rechtorik, Filip 
Gala, Jakub Sikora, Jan Beneš, Josef Hirsch, Karel 
Frolík, Marek Dolejš, Marek Grassu, Aleš Olšan  
a  Lukáš Štěrba.

Gratulace všem, stejně jako poděkování za re-
prezentaci školy. 

Poděkování patří i trenérům, kteří kluky v oddí-
lech florbalu připravují.

Republikové finále proběhne 11. 3. v Teplicích.
 Mgr. Miloš Volek
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Policie České republiky

Perličky z činnosti
V Chodově na kruhové křižovatce pod Pen-

ny marketem byl před časem vybudován nový 
typ kruhového objezdu s průjezdným středem. 
Zajímavým nápadem se zřejmě nechal inspiro-
vat jeden z našich strážníků v rámci noční služby 
a během jízdy se tak hluboce zasnil, že se o po 

Městská policie Chodov

Preventisté Karlovarského kraje by rádi upo-
zornili zejména seniory na podvodníky, kteří se 
snaží vloudit do jejich blízkosti, a to z jediného 
důvodu, podvést je a okrást. 

Bohužel k podvodům a krádežím dnes už ne-
dochází jen při návštěvách podvodníků, kteří se 
vydávají např. za revizory plynu apod., ale i za 
zavřenými dveřmi Vašeho obydlí. Podvodníci se 
s Vámi mohou spojit prostřednictvím telefonu 
nebo v některých případech i prostřednictvím in-
ternetu. Mezi časté praktiky patří např. telefonáty 
podvodníků, kteří se vydávají za rodinné přísluš-
níky a žádají o finanční prostředky, jež si u nich 
vyzvedne jejich kamarád. Buďte proto obezřetní, 
s kým komunikujete, a v případě, že Vás někdo 
požádá o pomoc, zejména o tu finanční, dejte 
si pozor. 

V případě, že Vás někdo kontaktuje pro-
střednictvím telefonu:

• s cizími lidmi se nebavte
• nikomu do telefonu neuvádějte své 

osobní údaje
• prostřednictvím telefonu  nikomu nesdě-

lujte čísla faktur služeb, které máte zpro-
středkovány 

• podvodníci se na Vás mohou obrátit i pod 
záminkou vašich příbuzných v nouzi, vše 
si raději dopředu ověřte, než někomu 
svěříte své mnohdy celoživotní úspory, 
může se jednat o podvod.  Zdánlivě Vás 
může kontaktovat z neznámého čísla Váš 
vnuk/vnučka s žádostí o zapůjčení peněz 
na výhodnou koupi vozidla 

V případě, že někdo zaklepe na dveře Va-
šeho bytu: 

• neotvírejte dveře, pokud nevíte, kdo je 
za nimi. Vaše bezpečí může ochránit pa-
noramatické kukátko nebo bezpečnostní 
řetízek na dveře 

• jestli na Vás zvoní opravář a nebyli jste o 
jeho návštěvě předem informováni, dveře  
neotvírejte.

• podvodníci za Vámi mohou přijít např.  
i pod záminkou výhry v loterii či přeplatků 
energií 

• buďte obezřetní i v případě, že Vás osloví 
někdo se záminkou zatelefonování kvůli 
poruše na vozidle

• nepodléhejte vidině levného nákupu 
nebo zprostředkování levnějších služeb, 
ve většině případů se jedná o podvod 

• nesdělujte nikomu cizímu své osobní 
údaje 

• nikomu neukazujte, kde máte uložené 
úspory. 

Vždy než někomu svěříte jakoukoli finanční 
částku, si danou situaci ověřte buď u svých pří-
buzných, nebo u zprostředkovatele jednot-
livých služeb. Neboť v případě, že z Vás pod-
vodníci nevylákají peníze přímo, najdou si jiný 
způsob, jak Vás okrást. 

nprap. Mgr. Věra Hnátková, oddělení tisku 
a prevence Krajského ředitelství policie 

Karlovarského kraje

postarali i učitelé. Celý večer zpestřovala kapela 
Koala Band a všichni se skvěle bavili.

Z úspěchů studentů je třeba vyzdvihnout 
1. místo stolních tenistek Natálie Morové (G7), 

K. Klárové a M.Bauerové, které postupují z kraj-
ského kola do celostátního finále,  tým chlapců 
ve složení Matěj Brož (G5), P. Vodička, K. Klečka  
a M. Lokajíček obsadil 3. místo.

Na zimní olympiádě dětí a mládeže v dopro-
vodném šachovém turnaji obsadil Jiří Ulč (G4)  
3. místo.

Šachisté si v krajském kole školních týmů vybo-
jovali rovněž  postup do celostátního finále.

Složení týmů:
2. stupeň – Jiří Ulč (G4), Michal Pech (G1), Jan 

Kurčík (G4), Jiří Hroch (1. A) a Tomáš Orava (G3)
3. stupeň – Stanislav Srba (G6), Lenka Gárská 

(G5), Monika Kurčíková (G7) a Tomáš Hlaváček 
(G7).

Dne 5. 2. 2020 se konalo školní kolo biologic-
ké olympiády. V kategorii D (prima, sekunda) se 
Míša Zaschkeová z G2 umístila na 1. místě a zajis-
tila si postup do okresního kola.

V dějepisné soutěži „O pohár královské min-
covny“ v Jáchymově se Sebastián Alán a Ondra 
Cervan (oba G7) umístili na 2. místě.

Všem úspěšným studentům gratulujeme.
Mgr. Hana Lukešová, Gymnázium Sokolov  

a KVC, pracoviště Chodov 
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO
Jednotka absolvovala v lednu celkem dvacet 

událostí. Celkem bylo likvidováno pět požárů, dvě 
dopravní nehody, dva úniky nebezpečných látek, 
devět technických pomocí a dva plané poplachy. 
Během těchto událostí bylo pět osob zraněno 
a zachráněno, v sedmi případech jednotka za-
sahovala mimo území zřizovatele, sedmkrát šlo 
o nouzový vstup do uzavřených prostor. Tři událos-
ti byly vedeny jako nepoplachové zprávy o činnos-
ti, pomocné práce pro město. Leden začal hned 
dvanáct minut po půlnoci požárem balkónu v ulici 
Budovatelů, příčinou byla zábavní pyrotechnika, 
škody byly minimální a vše se obešlo bez zranění.

Dále šlo o nehlídané ohniště v Lesní ulici, při-
pálené potraviny v ulici Marie Majerové v Soko-
lově, plastový kontejner v ulici Budovatelů. S větší 
škodou, ale bez zranění se obešel požár střechy 
objektu potravin v Nejdku. Jednotka řešila dvě 
dopravní nehody. Jednu u Vřesové, kde se střetlo 
nákladní vozidlo s osobním, nehoda si vyžádala 
jedno lehčí zranění. Další nehoda osobního vo-
zidla bez zranění se stala na kruhovém objezdu 
v Husově ulici poblíž Penny. Ve dvou případech 
byly likvidovány úniky PHM v ulicích Horní a To-
vární. V sedmi případech šlo o nouzový vstup do 
uzavřených prostor z důvodu nebezpečí z pro-
dlení, v ulicích 1. máje, ČSO, Dukelských hrdinů,  
9. května, Osadní, při nich byly čtyři osoby zraněny 
a předány do lékařské péče. Ve dvou případech 
šlo o planý poplach, hlášený požár bytu v Nové 
Roli se nepotvrdil a neohlášené pálení v Kyselce.
Informace SDH

Dne 18. ledna 2020 proběhla v hasičské zbroj-
nici výroční valná hromada Sboru dobrovolných 
hasičů Chodov za uplynulý rok 2019. Akci zahájil 
starosta sboru pan Petr Maxa a přivítal i hosty, sta-
rostu města Chodova Patrika Pizingera, místosta-
rostu Mgr. Luďka Soukupa, za profesionální kolegy 
HZS Karlovarského kraje velitele sokolovské profe-
sionální jednotky  Bc. Ladislava Zapfa. Během vý-
roční valné hromady proběhly nové volby vedení 
sboru včetně výkonného výboru na další pětileté 
funkční období. Stav se nezměnil, byl potvrzen 

dobný průlom pokusil na kruhovém objezdu ze 
směru ulice Školní. Naštěstí se při nárazu stráž-
níkům nic nestalo, ale za svoje „zasnění“ zaplatil 
řidič i spolujezdec pořádným profackováním vy-
střelených airbagů. Facka sice není žádný argu-
ment, ale znáte to, i jedna facka ve správný čas je 
někdy více než sto různých argumentů.

Lidé v ul. U Porcelánky si stěžovali na bláz-
nivě si počínajícího muže, který šel ve směru na 
vlakové nádraží a házel kolem sebe pyrotechnic-
ké petardy a nesmírně se bavil nad tím, jak se 
kolemjdoucí leknou. Strážníci podle popisu muže 
ztotožnili kousek nad areálem Chotesu, kdy bylo 
při řešení jeho protiprávního jednání zjištěno, že 
jde o 25letého muže, který nejenže byl totálně 
v podnapilém stavu, ale navíc byl veden v evi-
denci pátrání po osobách. Vypadá to, že kurzem 
taktiky, „jak se stát nenápadným“, ještě neprošel.  

Svaté požehnání zřejmě neobdržela žena, 
která se snažila odjet se zapůjčeným vozidlem 
od kostela sv. Vavřince, ale vlivem technické zá-
vady se vozidlo rozhodlo stávkovat. Na pomoc 
si žena přizvala známého, který se snažil závadu 
odstranit. Nastalé situace si povšimla motorizo-
vaná hlídka strážníků, která chtěla nabídnout po-
moc a přitom zjistila, že se jedná o ženu, která 
je hlídce známa jako kriminálně závadová osoba 
s bohatou trestní minulostí a rozhodně se jedná 
o neřidiče. Upozornila tedy ženu, aby za volant 
nesedala a zařídila si raději odvoz. Žena pomoc 
strážníků odmítla s dovětkem, že se mají starat 
sami o sebe. Strážníci si radu k srdci nevzali a ra-
ději se starali o bezpečnost silničního provozu 
tím, že si opodál počkali, jak se situace vyvine. 
Žena samozřejmě po opravě usedla za volant 
vozu a rozhodla se cestovat. Po několika metrech 
byla hlídkou zastavena a při následné kontrole 
bylo navíc zjištěno, že žena je pod vlivem návy-
kových látek. Na místo byla přivolána Policie ČR.
Hledáme kolegu

Stále hledáme parťáka do našich řad. Pokud 
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní 
a dopravní problematice tomuto městu v unifor-
mě strážníka, ozvěte se nám.
Pozor na pěší i cyklisty!

Vážení řidiči,  brzy nastane jaro a na komuni-
kaci se objeví opět mnoho cyklistů a motorkářů. 
Věnujte zvýšenou pozornost i těmto účastníkům 
silničního provozu a dbejte na pravidlo bezpeč-
ného návratu nejen pro Vás, ale i pro ně. Také 
pro každého chodce platí, že při chůzi na silnici 
mimo obec při snížené viditelnosti musí mít na 
sobě reflexní prvek. Může být součástí oblečení, 

nebo si například navlékne reflexní pásek či vestu. 
Ruku na srdce. Ten reflexní prvek bych si na sobě 
určitě zvýraznil i v rámci obce, neboť jde přede-
vším o naše zdraví, co říkáte?

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Příloha č.1 STATISTIKA 2019

Číslo Zkratka Popis Počet
12 P Požáry 59

25 celkem DN
21 DN-S Silniční 24
22 DN-SH Silniční hromadná 0
23 DN-Ž Železniční včetně metra 1
24 DN-L Letecká 0
25 DN-O Ostatní 0

0 celkem ŽP
31 ŽP-P Povodeň, záplava, déšť 0
32 ŽP-S Sníh, námraza 0
33 ŽP-V Větrná smršť 0
34 ŽP-SP Sesuv půdy 0
35 ŽP-O Ostatní 0

30 celkem UL
41 UL-P Plynu, aerosolu 4
42 UL-K Kapaliny 2
43 UL-RP Ropného produktu 24 násob+4
44 UL-PL Pevné látky 0
45 UL-O Ostatní 0

141 celkem TH
51 TH-TH Technická havárie 0
52 TH-TP Technická pomoc 141 násob +2,+2
53 TH-TLP Technologická pomoc 0
54 TH-O Ostatní pomoc 0
61 RH Radiační havárie a nehody 0
71 OMU Ostatní mimořádné události 0
81 PP Plané poplachy 8

celkem výjezdů 263 násobnost +8

VUP - vstup do uzavřených prostor 34
AED - automatický externí defibrilátor 12
mimo katastr zřizovatele 83
ZOČ - zprávy o činnosti (nepoplachové) 18
celkem cvičení 5

zraněných osob 57
zachráněných osob 61
evakuovaných osob 245
mrtvých osob 13

4.6.2019 Záchrana osob - zával osob, Podstrání Důl Jeroným 1
3.9.2019 Únik NL na hladinu - Loket, Ohře, Zahradní 140 1

19.9.2019 Požár sklepa, ZŠ Husova 1
10.10.2019 únik kapaliny propylenu CHZ 1
21.11.2019 Požár sklepa Dolní Nivy 16 1

Dopravní nehody

Živelné pohromy

Úniky nebezpečných chemických látek

Technické havárie
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Přehled výjezdovosti JPO SDH Chodov 
 od 1.1.2019 - 31.12.2019 

Požáry

Dopravní nehody

Technické havárie

Úniky nebezpečných chemických látek

ZOČ - zprávy o činnosti (nepoplachové)

Plané poplachy

stávající stav ve vedení sboru.
Byly přečteny všechny standardní zprávy za 

rok 2019, byl schválen plán činnosti na rok 2020, 
pravidla hospodaření včetně finančního rozpočtu 
pro rok 2020. Byly slavnostně předány stužky za 
dlouholetou práci a věrnost těmto členům sbo-
ru: Viktoru Kožínovi, Petru Spěvákovi, Ing. Aleně 
Oravové, Pavlu Děbnárovi, Mgr. Markétě Leheč-
kové, Janě Brunclíkové, Ing. Jiřímu Kissovi, Miloši 
Hruškovi, Jaroslavu Přibáňovi, Radkovi Smolnému. 
Věrnostní stužky byly také dodatečně slavnostně 
předány za dlouholetou činnost ve sboru Jiřímu 
Horákovi, Herbertu Weissovi a Bc. Jiřímu Szewiec-

zekovi. Všem oceněným gratulujeme, hlavně pře-
jeme pevné zdraví do další činnosti.

Stále pokračovala ve sportovní hale sportov-
ní příprava hlavně mládežnického družstva na 
sezónu 2020. Také průběžně probíhá odborná 
příprava dorosteneckého družstva na budoucí zá-
sahovou činnost. Byly postaveny městské stany na 
plesovou sezónu KaSSu. Ve spolupráci s velitelem 
MP Chodov byl zahájen další ročník preventivně 
výchovné činnosti. V lednu nás dle plánu navští-
vili žáci posledních ročníků ZŠ J. A. Komenského 
Chodov.

Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz
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Pokračování z minulého vydání
Po zemřelém Franzi Flaminovi zůstala žena 

a dvě dospělé dcery, které si mezi sebou 
rozdělily chodovské panství. Maria Anna, ro-
zená z Plankenheimu, se provdala za drob-
ného šlechtice Johanna Ferdinanda Brauna 
z Braunsdorfu a společně získali v dědickém 
řízení statek a panství v Horním Chodově, 
který rodina držela až do roku 1796, kdy jej 
odprodala.

Právě tato rodina a její členové byli v hrobce 
pohřbíváni v dalších několika desetiletích. Šlo pře-
devším o v dětském věku zemřelé potomky Marie 
Anny a Johanna Ferdinanda.

Jedním z posledních pohřbených, a jediným, 
který nepatřil mezi členy pohřbených šlechtických 
rodin, se v roce 1761 stal místní farář a děkan Wen-
zl Spitzl. Stalo se tak jen několik málo let předtím, 
než Josef II. v roce 1782 zakázal pohřbívání do kos-
telních krypt a hrobek. Farář Wenzl Spitzl byl po-
hřben stranou od ostatních v severní části hrobky, 
což dosvědčují fotografie z 30. let 20. století, kde 
je vidět jeho zachované mumifikované tělo s od-
znaky kněžské hodnosti (štólou kolem krku). Mu-
mifikace proběhla přirozenou cestou i u několika 
dalších zemřelých – hrobka je totiž velmi suchá 

a má přirozené odvětrávání, což zabránilo rozkla-
du a vedlo k vysušení těl.

Po druhé světové válce byla hrobka několikrát 
cílem vandalských útoků a větracími otvory do ní 
byl vhazován odpad ze sousedního hřbitova. Nej-
hůře dopadly ostatky faráře Spitzla, jehož mumie 
byla rozmetána po celé severní části hrobky a jeho 
lebka se ztratila úplně. V jižní části hrobky došlo 
k otevření většiny šlechtických rakví, což je ale čás-
tečně datovatelné již nejpozději ve 30. letech 20. 
století. V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. 
století byla hrobka běžně navštěvována v rámci 
exkurzí do kostela i školní mládeží. Vstup do ní byl 
vždy velmi snadný, neboť podle všeho nikdy ne-
byla uzavřena kamennou deskou a vstupní otvor 
byl překryt jen dřevěným krytem. 

V roce 2013 nechalo město Chodov zhotovit 
žulovou desku, která znemožnila vstup do hrob-
ky. Na kamenné desce je v horní části erb pánů 
z Plankenheimu, ve střední části jméno Franze 
Flamina z Plankenheimu s daty narození a úmrtí 
a zcela dole ve dvou řádcích nápis „Památce do-
nátora kostela sv. Vavřince / Město Chodov 2013“. 
Že je na desce uvedeno jen jméno Franze Flami-
na, je dáno jednoduchým faktem, že v době tvor-
by desky byl jediným známým pohřbeným. 

Pracovníci Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy při  práci v kryptě. |Foto: archiv M. Bělohlávka

Kostelní krypta a její výzkum II
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V roce 2017 se Chodov rozhodl provést prů-
zkum a úpravu prostoru krypty. V rámci pietizace 
prostoru byl proveden rozbor jednotlivých hro-
bových celků a jejich antropologické vyhodnoce-
ní, došlo k rozebrání recentních a subrecentních 
nánosů přítomných v kryptě, k separaci odpadu 
a k archeologickému prozkoumání ostatního ma-
teriálu, především pozůstatků votivních předmětů 
a drobných sakrálií. Po dokumentaci, katalogizaci 
a základním konzervování došlo k návratu veške-
rých archeologických i antropologických materiálů 
do krypty. Archeologickou část průzkumu v kryp-
tě provedli pracovníci Muzea Cheb pod vedením 
archeologa Mgr. Michala Beránka. Antropologic-
kého průzkumu ostatků se ujali odborníci z Ana-
tomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy pod vedením Mgr. Andreje Shbata, Ph.D.

Chodovská kostelní krypta je stavebně orien-
tovaná svou delší osou severojižně, kdy v severní 
části byl pohřben pouze farář Wenzl Spitzl a v jižní 
části pak zbytek pohřbených, tedy členové rodin 
pánů z Plankenheimu a z Braunsdorfu.  Vstup do 
ní je z hlavní lodi kostela, v jejím středu je mezi 
předními poli lavic umístěn obdélníkový vstup 
na schodiště, běžně překrytý kamennou deskou. 
Celá krypta je zabudována do terasy, na které je 

kostel postaven, a není tedy pod úrovní povrchu. 
To je zřejmě důvodem její relativně malé světlé 
výšky. Na délku má krypta přibližně 14 metrů, na 
šířku okolo 4 metrů a na výšku jeden a půl metru. 
Uprostřed je nosný sloup čtvercového půdorysu.

Na severní i jižní straně jsou vzduchové otvory, 
které umožnily mumifikaci některých jedinců. Na 
počátku vlastního výzkumu byly kosterní pozů-
statky rozházeny kolem jednotlivých rakví, což je 
důsledek vandalismu v druhé polovině 20. století. 
V této době byly některé mumie zcela zničeny, jak 
dokládají historické fotografie.

V kryptě mělo být podle písemných pramenů 
pohřbeno jedenáct osob, ale v průběhu průzku-
mu byly identifikovány ostatky dvaceti tří jedinců. 
Jediným známým pohřbeným byl na počátku 
výzkumu Franz Flamin z Plankenheimu. Na zá-
kladě pramenného šetření a komparací historic-
kých údajů s archeologickými a antropologickými 
nálezy se podařilo identifikovat dvacet z dvaceti 
tří pochovaných. Oproti historickým záznamům 
a očekávání byli do hrobky kromě pánů z Plan-
kenheimu pohřbíváni i příslušníci šlechtické rodiny 
Braunů z Braunsdorfu, tedy dcery Franze Flamina 
s rodinou. Pokračování v příštím vydání

 Miloš Bělohlávek, městský historik

Pracovníci chebského muzea během archeologického průzkumu hrobových míst. |Foto: archiv M. Bělohlávka
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Zápisy do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 se do základních škol v Chodově uskuteční v těchto dnech 
a časech:

1. 4. 2020
ZŠ Smetanova 738 13 - 18 hod.
ZŠ Nejdecká 254  13 - 17 hod.* 
* Do ZŠ Nejdecká jsou přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami, škola tudíž nemá spádový 

obvod. Zápis dětí do přípravných tříd probíhá v této škole průběžně.
2. 4. 2020
ZŠ Husova 788  13 - 17 hod.
3. 4. 2020
ZŠ Školní 697  13 - 18 hod.
Povinnost přihlásit dítě k zápisu mají zákonní zástupci dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, včetně 

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

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

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

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

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

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

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

Zápisy do 1. ročníků

Letošní prvňáčci ZŠ Školní se svým prvním pololetním vysvědčením.  |Foto: Martin Polák 
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12. 3. 2020
kino Malá scéna KASS Chodov

vstupné 390 Kč / předprodej: kino Malá scéna, Infocentrum Chodov, www.kasschodov.cz



KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádí

6. 3. (pá) 17 h, 7.-8. 3. (so-ne) 15 h, 29. 3. (ne) 15 h
Frčíme /112/
Premiéra / Animovaný / USA / Režie: Dan Scanlon
Film nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na 
pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

8. 3. (ne) 19.30 h, 10. 3. (út) 19.30 h  
V síti /100/
Premiéra / Dokument / ČR / Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem 
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Nový dokumentární film Barbory Chalupové 
a Víta Klusáka obrací predátorské taktiky proti jejich strůjcům. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč

13. 3. (pá), 15.-16. 3. (ne-po) 19.30 h, 22. 3. (ne) 19.30 h,  
Blood shot /110/ 
Premiéra / Akční fantasy / USA / Režie: Dave Wilson
Bloodshot (Vin Diesel) je smrtelně zraněný voják, kterého zachránila tajná organizace Project 
Rising Spirit, která mu vymyla mozek a do krevního oběhu nainstalovala nanoboty, kteří mu 
dávají nespočet schopností. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

29. 3.-30. 3. (ne-po) 19.30 h 
Přístupné od 12 let. 

Vstupné 130 Kč

13. 3. (pá) 17 h, 14. 3. (so) 19.30 h, 15. 3. (ne) 17 h, 21. 3. 
(so) 19.30 h, 28. 3. (so) 19.30 h  

Přístupné. Vstupné 130 Kč
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6. 3. (pá) 17 h
Frčíme 3D  /112/
Premiéra / Animovaný / USA / Režie: Dan Scanlon
Film nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí 
dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou vý-
pravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho 
magického.
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

7. - 8. 3. (so - ne) 15 h
Frčíme  /112/
Premiéra / Animovaný / USA / Režie: Dan Scanlon 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

7. 3. (so) 19.30 h
Chlap na střídačku /112/
Romantická komedie / ČR / Režie: Petr Zahrádka
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

8. 3. (ne) 17 h
Dolittle /106/
Dobrodružný / USA / Režie: Stephen Gaghan
Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat se s piráty, 
ale hlavně rozumí řeči zvířat. Hvězdný Robert Downey Junior 
září v originálním pojetí příběhu o legendárním zvěrolékaři. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 110 Kč 

8. 3. (ne) 19.30 h
V síti /100/
Premiéra / Dokument / ČR / Režie: Barbora 
Chalupová, Vít Klusák
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. 
Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizova-
né téma zneužívání dětí na internetu. Nový dokumentární 
film Barbory Chalupové a Víta Klusáka obrací predátorské 
taktiky proti jejich strůjcům. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč

9. 3. (po) 19.30 h
Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley 
Quinn) /109/
Akční dobrodružné krimi / USA / Režie: Cathy Yan
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie) 
spojí s dalšími superhrdinkami, aby společně zachránily 
malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha 
jménem Black Mask (Ewan McGregor). Správná psychouš-
ská jízda může začít! 
Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 130 Kč

10. 3. (út) 10 h
Ženská na vrcholu /105/ - dopolední kino
Komedie / ČR / Režie: Lenka Kny
Přístupné. Vstupné 50 Kč

10. 3. (út) 19.30 h
V síti /100/
Premiéra / Dokument / ČR / Režie: Barbora 
Chalupová, Vít Klusák
Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč

11. 3. (st) 19.30 h
Chlap na střídačku /112/
Romantická komedie / ČR / Režie: Petr Zahrádka
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

Kino Malá scéna Chodov
1. 3. (ne) 15 h
Ježek Sonic /99/
Komedie / USA / Režie: Jeff Fowler
Modrý superrychlý ježek Sonic bude rychlostí toho 
nejrychlejšího blesku prchat před svým neúnavným pro-
následovatelem Doktorem Robotnikem. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

1. 3. (ne) 17 h
Chlap na střídačku /112/
Romantická komedie / ČR / Režie: Petr Zahrádka
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její 
manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana nevá-
há, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak 
trochu netradiční návrh.
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

1.-2. 3. (ne-po) 19.30 h
Sviňa /98/
Premiéra / Thriller / ČR, SR / Režie: Mariana 
Čengel Solčanská, Rudolf Biermann
Film Sviňa byl natočený podle stejnojmenného knižního 
bestselleru spisovatele Arpáda Soltésze. Odehrává se ve 
světě vysoké politiky, mafie bílých límečků, organizované-
ho zločinu, obchodu s bílým masem a velkých financí.
Přístupné od 15 let. Vstupné 120 Kč

3. 3. (út) 19.30 h
Králíček Jojo /108/
Premiéra / Drama, komedie / ČR, Nový Zéland / 
Režie: Taika Waititi
Jojo si to užívá. Jako správný malý kluk má spoustu kama-
rádů v Hitlerjugend, nej-přítele Yorkiho a pak ještě jednoho 
kamaráda imaginárního - Adolfa Hitlera. Prostě pohoda. 
Dokud nezjistí, že jeho maminka ukrývá židovskou dívku. 
Přístupné, titulky. Vstupné 120 Kč

4. 3. (st) 19.30 h
Fantasy Island /109/
Dobrodružný, horor / USA / Režie: Jeff Wadlow
Charismatický pan Roarke v luxusním, leč odlehlém tropic-
kém rezortu mění tajné sny svých šťastných hostů ve sku-
tečnost. Když se však fantazie stanou noční můrou, musí 
hosté záhadu ostrova vyřešit, aby si útěkem zachránili život. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

5. 3. (čt) a 7. 3. (so) 17 h
Volání divočiny /110/
Premiéra / Rodinný, dobrodružný / USA / Režie: 
Chris Sanders
Film je adaptací legendárního románu Jacka Londona a 
přináší dobrodružný příběh odvážného psa a jeho nového 
přítele (Harrison Ford) v časech zlaté horečky na Klondiku. 
Přístupné, titulky. Vstupné 130 Kč

5. - 6. 3. (čt - pá) 19.30 h
Neviditelný /124/
Premiéra / Thriller / USA / Režie: Leigh Whannell
„Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Zlověstný vzkaz 
bývalého milence by se dal interpretovat různě. Jenže ten 
pravý význam je děsivý a nepředstavitelný. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
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12. 3. (čt) 19 h
Na ostro - divadelní představení
Vstupné 390 Kč

13. 3. (pá) 17 h, 14. 3. (so) 19.30 h, 15. 3. (ne) 17 h
3Bobule /103/
Premiéra / Komedie / ČR / Režie: Martin Kopp
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných 
moravských vinic. 
Přístupné. Vstupné 130 Kč

13. 3. (pá), 15. - 16. 3. (ne - po) 19.30 h
Bloodshot / 110/
Premiéra / Akční fantasy / USA / Režie: Dave Wilson
Bloodshot (Vin Diesel) je smrtelně zraněný voják, kterého 
zachránila tajná organizace Project Rising Spirit, která mu 
vymyla mozek a do krevního oběhu nainstalovala nanobo-
ty, kteří mu dávají nespočet schopností.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

14. 3. (so) 15 h
Super mazlíčci /89/
Animovaný / Něm., Čína / Režie: Reinhard Kloos
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

14. 3. (so) 17 h
Ledové království II /103/
Animovaný / USA /  Režie: Chris Buck, Jennifer Lee
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

15. 3. (ne) 15 h
Tlapková patrola: Vždy ve střehu /65/
Animovaný / USA / Režie: Charles E. Bastien
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

17. 3. (út) 19.30 h
Příliš osobní známost /107/
Komedie / ČR, SR / Režie: Marta Ferencová
Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou ka-
riéru a dlouholetou nejlepší kamarádku Simonu, které se 
právě obrátil život vzhůru nohama. Simona je čerstvě po 
rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn 
odchází žít k otci. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

18. 3. (st) 19.30 h
Můj příběh
Romantické drama / ČR / Režie: Libor Adam, 
Hana Hendrychová
Elizabethin příběh vypráví o neuvěřitelné snaze dostat se 
ze dna, o ozdravné síle humoru, o ceně přátelství a také 
vůli otevřít srdce a nezanevřít na lásku. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

19. 3. (čt) 17 h
Mosley /97/
Animovaný / N. Zéland, Čína / Režie: Kirby Atkins
Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží li-
dem. Nikoho ale nezajímá, že kozloni jsou inteligentní by-
tosti, které mluví a používají jazyk jako lidé. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

19. 3. (čt)  19:30 h, 22. 3. (ne)  17 h
Můj kámoš špión /100/
Premiéra / Akční rodinná komedie / USA / Režie: 

Peter Segal
Jak může dopadnout setkání agenta CIA jménem JJ, které-
ho hraje oblíbený drsňák s dobrým srdcem Dave Bautista 
(Strážci Galaxie) a devítileté Sophie, která odhalí probíhající 
tajnou operaci?
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč

20. - 21. 3. (pá - so) 17 h
Princezna zakletá v čase
Premiéra / Dobrodružná pohádka / ČR / Režie: 
Petr Kubík
Přístupné. Vstupné 130/110 Kč

20. 3. (pá) 19.30 h
Zapomenutý princ /102/
Premiéra / Rodinná komedie / Francie / Režie: 
Michel Hazanavicius 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120 Kč

21. - 22. 3. (so - ne) 15 h
Ledová sezóna: Ztracený poklad /90/
Premiéra / Animovaná komedie / USA / Režie: 
Tim Maltby, Richard Finn
Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli?
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

21. 3. (so) 19.30 h
3Bobule /103/
Premiéra / Komedie / ČR / Režie: Martin Kopp
Přístupné. Vstupné 130 Kč

22. 3. (ne) 19.30 h
Bloodshot / 110/
Akční fantasy drama / USA / Režie: Dave Wilson
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

23. 3. (po) 19.30 h
Tiché místo: Část 2 
Premiéra / Horor, thriller / USA / Režie: John 
Krasinski 
Přežijete, jen když budete potichu. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

24. 3. (út) 10 h - dopolední kino
Špindl 2 /107/ 
Komedie / ČR / Režie: Radek Balaš
Přístupné od 12 let. Vstupné 50 Kč

24. 3. (út) 19.30 h
Daria /89/
Mysteriózní thriller / ČR / Režie: Matěj Pichler
Thriller o tenké hranici mezi realitou a fabulací, šílenstvím a 
normálností, sugescí a manipulací, ale také o strachu a odvaze.
Přístupné od 15 let. Vstupné 110 Kč

25. 3. (st) 19.30 h
Modelář
Psychologický thriller / ČR / Režie: Petr Zelenka
Modeláři jsou dva mladí muži, kteří provozují malou firmu: 
létají s dronem. Poté, co se jeden z nich zraní, vstoupí do 
hry jako náhrada spolužák z gymnázia. Nová spolupráce 
funguje na jedničku, jenže spolužák je poněkud divný a má 
originální představy o nápravě světa.
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč
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TV Studio Chodov
3. 3. (út) až 6. 3. (pá) 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 

10. 3. (út) až 13. 3. (pá) 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu března
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

17. 3. (út) až 20. 3. (pá) 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

24. 3. (út) až 27. 3. (pá) 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu března
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

TV studio informuje
Inzerce v TV infokanálu:
14 dní / 1 měsíc 900 Kč / 1500 Kč
Inzerce v TV vysílání:
1 týden 1000 Kč video se zvukem v HD 
kvalitě
Informace na tel. 352 352 422

Informační servis

26. 3. (čt) 17 h, 27. 3. (pá) 19.30 h
Téměř dokonalá tajemství /111/
Premiéra / Komedie / Německo / Režie: Bora 
Dagtekin
Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklen-
kách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a 
všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. 
Nevinná hra se nejdříve vyvíjí jako báječná legrace, pak ale 
začnou chodit zprávy, které se svými partnery či přáteli ra-
ději nesdílíte. Rozjede se série šílených situací a trapasů. 
Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 120 Kč

26. 3. (čt) 19.30 h, 27. 3. (pá) a 29. 3. (ne) 17 h
Mulan 3D /106/
Premiéra / Rodinný dobrodružný / USA / Režie: 
Niki Caro
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí 
sloužit v císařské armádě k obraně země před nájezdníky 
ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, 
zaujme místo svého nemocného otce. V přestrojení za 
muže překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své 
cesty a učí se využívat své vnitřní síly a přijímat svůj sku-
tečný potenciál. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

28. 3. (so) 15 h
Velké přání /90/
Animovaný / Mexiko / Režie: Carlos Gutiérrez 
Medrano
V mexickém městečku Santa Clara žije šestnáctiletá Salma, 
která nikdy nepotkala svoje biologické rodiče. Vždycky jen 
ode všech slyšela, že ji opustili. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

28. 3. (so) 17 h
Ježek Sonic /99/
Komedie / USA / Režie: Jeff Fowler
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

28. 3. (so) 19.30 h
3Bobule /103/
Premiéra / Komedie / ČR / Režie: Martin Kopp
Přístupné. Vstupné 130 Kč

29. 3. (ne) 15 h
Frčíme  /112/
Animovaný / USA / Režie: Dan Scanlon
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

29. 3.-30. 3. (ne-po) 19.30 h
Šarlatán /118/
Premiéra / Životopisné drama / ČR, SR, Pol. / 
Režie: Režie: Agnieszka Holland
Životopisné drama inspirované skutečným příběhem vý-
jimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi. 
Příběh skutečného osudu léčitele Jana Mikoláška, na kte-
rého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou 
o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně 
nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

31. 3. (út) 19.30 h
Chlap na střídačku /112/
Romantická komedie / ČR / Režie: Petr Zahrádka
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
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Městská knihovna Chodov
2. – 8. 3.
Amnestie na upomínky

1. – 31. 3.
Registrace nových čtenářů na rok zdarma

1. – 31. 3.
Školení na PC – zájemci se mohou hlásit u  
p. Urbanové

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

ZUŠ Chodov

3. 3. (út) 17h   
Třídní přehrávka kytarové třídy p. uč. M. Frnky
koncertní sál ZUŠ

10. 3. (út) 17 h   
Jarní žákovský koncert                       
koncertní sál ZUŠ

17. 3. (út) 9-16 h   
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
koncertní sál ZUŠ

19. 3. (čt) 17h   
Třídní přehrávka klavírní třídy p. uč. Hrebeňákové
koncertní sál ZUŠ

11. 3. (st) 10 h
Výkup zlata 
kino Malá scéna

12. 3. (čt) 19 h
„Na ostro“ divadelní představení
kino Malá scéna 

13. 3. (pá) 20 h 
Velký jarní ples s Janem Onderem
společenský sál KASS 

20. 3. (pá) 8 h 
Prodejní trhy 
společenský sál KASS

21. 3. (so) 9-14 h 
Pěvecká soutěž (pořádají skauti Chodov) 
kino Malá scéna 

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

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

KASS Chodov

Informační servis

2. 3. (po) 17 h
Science café MUDr. Jaromír Šrámek - Tuková tkáň
Po řadu let jsme se domnívali, že tuková tkáň je jen zásobár-
na energie a ochranná vrstva křehkých orgánů. Dnes už ale 
víme mnohem víc. Tuková tkáň má funkce, o kterých jsme 
doposud ani netušili. Zasahuje do hormonální signalizace 
těla nebo ovlivňuje rozvoj celé řady chorob, a nejen to! 

5. 3. (čt) 9 h
Cvrčkohrátky

5. 3. (čt) 10 h
Lumpík
Program pro děti od narození do 18 měsíců. 

5. 3. (čt) 17 h
V zapomnění - Vladimír Bružeňák
Vybrané případy politické perzekuce a 3. odboje na Soko-
lovsku v období 50. let 20. století.

9. 3. (po) 16.30 h
Jak se stát diktátorem (Mikal Hem, Marek 
Pocestný)
Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vládnout vlastní 
zemi? Tato nekorektní příručka by mohla sloužit jako vtipný 
návod, jak se stát diktátorem. Kniha novináře Mikala Hema 
skvěle kombinuje černý humor s politickým nadhledem a 
bude jistě živnou půdou pro interpretaci projektu LiStOVáNí.

12. 3. (čt) 10 h
Spisovatelé do knihoven – Ondřej Hložek
Básník, literární kritik. Vydal pět básnických knih: Tížiny, 
Domů, Ulicí Dolorosa, Teď, Řez kamenem. Je zastoupen ve 
sbornících Nejlepší české básně 2017 a 2018 (Host).

17. 3. (út) 10 h
Akademie volného času je zpátky
Tentokrát bude hlavním tématem umění. Máte dopoledne 
čas, přijďte. Dozvíte se zajímavosti ze světa současné vý-
tvarné tvorby a dějin umění. Můžete se těšit na zajímavé 
lidi, zábavu, ale i na malé překvapení. To vše při posezení 
u kávy nebo čaje a něčeho dobrého k zakousnutí. Zápis-
né činí 300 Kč na celý kurz. Přihlášky můžete vyplnit do  
5. března v dospělém oddělení.

19. 3. (čt) 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.

19. 3. (čt) 18 h
Jazz v podkroví
Březnové setkání s jazzem bude patřit dvěma muzikantům, 
kteří se narodili v březnu roku 1916. Trumpetistu Harry Ja-
mese znají po celém světě, ale i jméno Kamila Běhounka 
najdete v renomovaných publikacích o historii jazzu. Pro-
tože tak jako on dokázal na svou hot - harmoniku zahrát 
swingové synkopy, tak to uměl již jen málokdo!

23. 3. (po) 15 h
Batosnění - inscenace pro děti od 10 měsíců 
do 3 let
Pohádková ukolébavka inspirovaná knihou Petry Kubáčko-
vé O andělovi, noční můře, statečném medvídkovi, hod-
ném slonovi, opici a divoké huse.
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DDM Bludiště Chodov

16. - 17. 3. (po-út) 
Burza
Burza jarního a letního dětského oblečení, obuvi, hraček 
a sportovního vybavení. Chcete prodat věci, které už vaše 
děti nenosí a nepoužívají? Jsou hezké a je vám líto je vyho-
dit? Přijďte je zkusit prodat k nám. Přijímáme pouze dětské 
- čisté, zachovalé zboží.
Přijďte se včas domluvit do kanceláře DDM. Za 100 
Kč vratné zálohy Vám přidělíme kód, lepíky a arch k 
zapsání vašeho zboží a Vy si doma vše v klidu můžete 
připravit. Ve dnech 9. – 12. 3. už jen přinesete označe-
né, oceněné oděvy i se seznamem.

30. 3. - 2. 4. (so - čt) 
Aprílová škola
Spolek při DDM Bludiště pořádá za podpory města Cho-
dov další akci ze seriálu Mámo, táto, udělej si na mě čas. 
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 výtvor a hlavně dobrý pocit ze společně 
prožitého odpoledne.

Nová výtvarka v DDM
Nábor do nově otevíraných kroužků pro děti, které rády 
kreslí a malují.
VÝTVARKA 1: pro děti 4.-5. třída, v úterý od 14.30 do 15.55
VÝTVARKA 2: pro děti 6.-9. třída, ve středu od 17 do 18.25
Schůzky jsou v učebně DDM. Školné je 600 Kč na pololetí. 
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři DDM. 
Kapacita je max. 8 dětí.

Městská galerie v DDM Bludiště
Výstava paličkované krajky Štěpánky Feld-
mannové
Termín výstavy: 18. 2. – 5. 3. 2020
(vždy v út a čt 9 - 12 a 14 - 17)

Sport

4. 3. (st) sraz 9.15 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Dalovice, délka trasy cca 10 km
KČT Chodov

7. 3. (so) 9 h
Utkání stolní tenis
9 h - SKST Chodov „B“ vs. TJ Slavoj Kynšperk (Divize) 
14 h - SKST Chodov „B“ vs. TJ Jiskra Březová (Divize)
16.30 h - SKST Chodov „A“ vs. KST Bohnice (3. liga)
tělocvična ZŠ J. A. Komenského Chodov

8. 3. (ne) 10 h
Utkání stolní tenis
SKST Chodov „A“ vs. SF SKK El Niňo Praha „E“ (3. liga)
tělocvična ZŠ J. A. Komenského

11. 3. (st) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Klášterec - Perštejn, délka trasy cca 10 km
KČT Chodov

18. 3. (st) sraz 10 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů 
Chodov - Globus, délka trasy cca 10 km
KČT Chodov

21. 3. (so) 9 h
Utkání stolní tenis
9 h - SKST Chodov „C“ vs. KST Karlovy Vary „B“ (KP1) 
        SKST Chodov „D“ vs. KST Karlovy Vary „C“ (KP2)
14 h - SKST Chodov „C“ vs. TJ Ostrov „B“ (KP1)
          SKST Chodov „D“ vs. TJ Ostrov „C“ (KP2)
tělocvična ZŠ J. A. Komenského

25. 3. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Kynžvart, délka trasy cca 10 km
KČT Chodov

28. 3. (so) 10 h
Turnaj ve stolním tenise pro neregistrované 
a amatéry
Přihlášky předem formou SMS na 777/906037 do 
26. 03. 2020. Startovné 100 Kč
tělocvična ZŠ J. A. Komenského

Informační servis

27. 3. (pá) 18 h – 28. 3.  (so) 10 h
Noc s Andersenem

středa od 15 do 17 h
Výtvarné dílničky
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. 
11. 3. Origami, 18. 3. Jarní zápich, 25. 3. Jarní omalovánky

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

čtvrtek od 16 h 
Herní klub
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj 
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách. 
5. 3. Srabble, 12. 3. Ubongo, 19. 3. kvíz, 26. 3. Zlaté Česko

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V městské knihovně. Otevřeno: Po - Pá 10 - 12,  13 - 17.
Lesley Kara - FÁMA
Mlčeti zlato, mluviti smrt… Mimořádně vyzrálý a do posled-
ní stránky napínavý debut plný falešných stop pro všechny 
fanoušky Liane Moriarty, Pauly Hawkins a Shary Lapeny.
Josef Maršálek – MODERNÍ ČESKÁ CUKRAŘINA
Pečte a inspirujte se recepty uznávaného mistra cukráře.

Robotika a keramika pro třeťáky
DDM Bludiště opět pořádá výuku robotiky a keramiky pro 
všechny třeťáky z chodovských škol. 
Děti se naučí pracovat s keramickou hlínou a po výpalu i 
glazovat. Seznámí se se základy robotiky, stavěním robotů 
a jejich programováním.
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Kadetky a juniorky mají dobře 
nakročeno do sezóny

Jsem moc rád, že mohu tento článek začít velice 
příjemnou zprávou. Extraliga juniorek a kadetek se 
bude hrát v Chodově i příští sezónu! Jak k tomu do-
šlo a co může ještě nastat?

Juniorky po dvou nadstavbových kolech, ve 
kterých se vždy dokázaly prosadit na druhé místo 
skupiny se ziskem šesti bodů z devíti, mohou ještě 
v posledním kole nadstavby proklouznout do finále 
a zahrát si tak o zisk některé z medailí.  Juniorkám 
patří velký dík již teď, protože za první rok svého 
působení v extralize dokázaly již ve velkém předsti-
hu uhájit pro Chodov tuto soutěž, což byl také klu-
bový cíl letošní sezóny. Postup do finálové skupiny 
by byl velkou odměnou a třešničkou na dortu. Díky 
dosaženým výsledkům v této sezóně ovšem obsadí 
nejhůře sedmé místo v ČR. Budeme držet palce. 

Dalším úspěšným týmem BVC Chodov jsou 
kadetky, které ve své extralize skončily po základ-
ní části na druhém místě české skupiny. V prvním 
kole celorepublikové nadstavby skončily na třetím 
místě první výkonnostní skupiny a tím si ve velkém 

Volejbal předstihu zajistily květnovou finálovou účast. Také si 
vybojovaly právo pořádání druhého kola nadstavby, 
které proběhne ve dnech 7. až 8. března v nové hale 
sokolovské ISŠTE, kam Vás všechny srdečně zveme. 
Bohužel, chodovská hala je v tento termín obsazena 
jiným sportem, a tak budeme hrát v Sokolově.  To 
bude také v letošní sezóně poslední možnost, kdy 
budete moci vidět naše mladá děvčata doma v akci. 
Dále odehrají v polovině května třetí nadstavbové 
kolo a poté v závěru května velké finále. Také ka-
detkám budeme držet palce a přát jim zisk medaile.

Naše starší žákyně se ve dnech 15. a 16. února 
zúčastnily druhého kola nadstavbové části Českého 
poháru v Jirkově. Po dvoudenním zápolení, kdy ne-
poznaly hořkost porážky a svou skupinu vyhrály, se 
vrátily zpět do první kvalifikační skupiny. Tento výsle-
dek je v celkovém pořadí posunul na velmi pěkné 
průběžné deváté místo. Toto družstvo tak čekají dva 
vrcholy letošní sezóny. Finále Českého poháru, kde 
vzhledem k umístění mají již účast jistou, a kvalifikace 
na mistrovství České republiky. Kvalifikační skupina s 
účastí našich starších žákyň se bude hrát doma v 
Chodově, a to ve dnech 8. – 10. května 2020. V pří-
padě postupu z kvalifikace si zahrají také finále MČR, 
kterého se zúčastní šestnáct nejlepších týmů z celé 
republiky.    Ladislav Zapf
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Mistrovství Karlovarského kraje 
25. ledna v odpoledních hodinách pokračova-

lo otevřené mistrovství KV kraje v kategorii do-
spělých OPEN. Mezi muži tak museli startovat 
i dorostenci a junioři, kteří tak měli velmi těžké 
postavení udržet s dospělými krok a sáhnout si 
na medaile, které byly připraveny jen v OPEN ka-
tegorii. I v této konkurenci se podařilo chodov-
ským dorostencům a juniorům prosadit. 

Nejlépe si v OPEN kategorii vedl junior Adam 
Bauer. Ten nastoupil do pěti disciplín a dovezl pět 
medailí. Mezi muži nenašel přemožitele v dál-
ce, druhá místa přidal ve výšce, 200 m a štafetě  
4x 200 m, třetí příčka mu pak patřila v běhu na 
60 m. Mezi muži se dokázal prosadit bronzovou 
medailí další junior Jan Gurban ve výšce a Petr Lill 
v běhu na 1500 m.

Stříbrnou medaili v kategorii muži open vybo-
jovala chodovská štafeta 4x 200 m ve složení Do-
minik Svoboda, Ondra Sladký, Josef Terč a Adam 
Bauer. Těsně na 4. místě pak skončil Petr Lill na 
800 m. 

Mezi ženami si pro stříbro doběhla Nikola Ora-
vová v běhu na 60 m př. 

V juniorské kategorii pak chodovští koulaři ob-
sadili všechna tři místa v pořadí Martin Tonhau-
ser, Jan Gurban a Petr Ernst.

V dorostenecké kategorii vybojovala zlato 
Markéta Bauerová v kouli, přidala bronz na 60 

m př. a Roman Rehák přidal bronz z vrhu koulí. 
V redukovaném pořadí jen dorostenců by se 

blýsklo i pro další tři atlety. 
Roman Rehák a Ondra Sladký by se pozlatili a 

postříbřili v dorostenecké výšce. 
Josef Terč by si mezi dorostenci sáhl na bron-

zovou medaili. Ale někdy je přímý souboj v kate-
gorii OPEN větší školou a odměnou než medaile. 

Všem patří gratulace a poděkování. 
To patří i trenérům Miloši Volkovi a Rudovi 

Flaškovi a dále i chodovským rozhodčím, kteří 
pomáhali zajišťovat průběh závodu. Ceremoni-
áři Miloslavu Zítkovi, hospodáři Karlu Matičkovi a 
startérům Lukáši Kopeckému a Pavlu Simethovi.

Výsledky: https://online.atletika.cz/vysled-
ky/42129/60

Fotoalbum: https://atletikachodov.rajce.idnes.
cz/Halove_MKVK_Praha_25.1?#

Foto: Adam Bauer se svými trofejemi v podobě 
medailí a titulů 
Nejlepší atleti ŠAKu Chodov 

Trenérskou radou byli vybráni a vyhlášeni nej-
lepší atleti ŠAKu Chodov za rok 2019.

Poháry a věcné ceny předali oceněným  před-
seda klubu Miloslav Zítka s čestným členem ŠAKu, 
starostou města Chodov Patrikem Pizingerem, 
a Mgr. Rudolfem  Flaškou, který byl letos oceněn 
titulem legenda sportu Karlovarského kraje. 

V kategorii dorostenců si ocenění  odnesli 
Adam a Markéta Bauerovi, mezi juniory byl nej-
úspěšnějším atletem Martin Tonhauser, v katego-
rii mužů pak Jan Jirovec. Mezi ženami ocenění 
převzala Eliška Trappová. Nejúspěšnějším veterá-
nem se v proběhlé sezoně stal Tomáš Lang. 

foto: nejúspěšnějším juniorem se stal Martin 
Tonhauser, opora družstva mužů a juniorský de-
setibojařský mistr Karlovarského kraje.  

 Miloš Volek

Atletika

Adam Bauer se svými trofejemi.  |Foto: ŠAK Chodov

Martin Tonhauser.  |Foto: ŠAK Chodov
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Florbal
Sladké vítězství

V sobotu 8. února se od 9 hodin v pražské 
sportovní hale v Královských Vinohradech ko-
nal florbalový turnaj, kde nechyběl ani chodov-
ský tým TJ Plamen dívky. Jednalo se již o 6. kolo  
2. ligy juniorek – skupina 3. 

Trenéři Marek Vaníček, Míra Červenka a Pavel 
Dawidko si dali před zápasem obzvlášť záležet 
s přípravou svých oveček na tento „mač“, protože 
očekávali urputný boj s pražskou Spartou, v ta-
bulce čtvrtou, a silnými, v tabulce druhými, praž-
skými Vinohrady. Nemusíme snad vysvětlovat, že 
body, které by naše dívky získaly, by byly nezbyt-
nou součástí k posunutí se k vyšší příčce v tabulce. 
Tento turnaj byl ještě pro naše svěřenkyně o to 
těžší v tom, že se jednalo o domácí palubovku 

Lukášek opět zlatý
V sobotu 15. února v Novém Sedle proběhl 

druhý kvalifikační turnaj Krajského přeboru mlá-
deže 2019/2020. Chodov vyslal do soutěže 16 
borců. Nejvíce se dařilo opět sedmiletému Lukáši 
Zrůstovi, který i ve druhém klání vyhrál s plným 
bodovým ziskem a velkým náskokem kategorii 
U12. Přestože letos nastoupil do starší věkové 
kategorie, dokáže své soupeře jasně přehrávat 
i zde. S předstihem se tak může radovat z vítěz-
ství v kvalifikaci KP a těšit se na květnové finále.    

V kategorii U14 vybojoval stříbro Jakub Čer-
venka a udělal důležitý kvalifikační krok, neboť 
první turnaj z důvodu nemoci musel oželet. 

Při březnovém vyvrcholení v Teplé si naděje na 
finálovou šestku dělá hned několik chodovských 
hráčů. Saša Ševčenko, Aleš Zrůst, Jakub Červen-
ka, Michal Pech, Václav Vojíř, Tomáš Wildhaber 
a Tomáš Orava. Marcel Vlasák

Šachy s podporou publika hráček Královských Vinohrad 
a i ony by rády utrhly vítězné body do tabulky. 

Prostředí, ve kterém se samotný turnaj ode-
hrával, je nasyceno historickou atmosférou z dob 
minulých. Možná proto se naše svěřenkyně těsně 
před zápasem v kabinách stmelily a vytvořily si 
jasný cíl. Vyhrát! O tomto stmelení se můžeme 
ale jen domnívat, protože trenéři v kabinách ne-
byli přítomni. Jisté je, že dívky měly vnitřní sílu 
a odhodlání postavit se dvěma lídrům druhé ligy. 
To nám předvedly v prvním i druhém zápase 
proti ACEMA Sparta Praha a TJ Sokol Královské 
Vinohrady Praha. Zápasy byly neuvěřitelně napí-
navé a nervydrásající. 

Atmosféra na lavičce týmu byla hlasitá, hráčky 
i trenéři se navzájem hecovali a povzbuzovali. 
Hrálo se nahoru i dolů a bylo jen otázkou, kdo 
má lepší fyzičku, sebevědomí a pevnější nervy. 
Naše dívky byly odhodlané zvítězit a to bylo klí-
čem k tomu, že na palubovce nechaly kus sebe. 
Diváci v ochozech viděli úplně něco jiného než 
v posledních zápasech. Rychlé přihrávky, střelba 
z první, kvalitní střídání, bezchybné přesilovky 
a výborná práce gólmanů. 

To všechno vedlo k tomu, že plameňačky do-
kázaly vyhrát oba zápasy, a to nad Spartou vy-
soko 8:4 a nad Vinohrady 4:3. Jak nám po zápa-
sech sdělili trenéři: „Na jejich vítězství jsme velice 
hrdí. Moc jim děkujeme a pevně doufáme, že jim 
tato ‚slina‘ dlouho vydrží.“ Pavel Dawidko

Zlatý Lukáš Zrůst uprostřed.  |Foto: Šachy Chodov

Uzávěrka
dubnového čísla

17. března 2020
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Bojové sporty

Pozvánka na Samurai Cup 2020
21. 3. se bude konat v Chodově ve sportovní hale 

další ročník mezinárodního turnaje v bojových spor-
tech, zařazený do Fightingové ligy. Samurai Fight 
Club bude již počtvrté obhajovat vítězství v této lize.

Závodit se bude ve sportovním jiu-jitsu, ale i kata. 
Nebudou chybět ani plnokontaktní disciplíny Figh-
ting Lowckick a Knockdown Karate. Vybrané nejlepší 
finálové zápasy budou probíhat od 16:00. V loňském 
roce se zúčastnilo turnaje více jak 300 závodníků 
z České republiky a Německa. Letos vás čekají další 
novinky. Přijde podpořit domácí závodníky i vy. Celý 
turnaj budou provázet naše MMA legendy Jaroslav 
„ČÍŇAN“ Poborský a Tomáš „THÓR“ Kužela.

Informace sledujete na www.allkampf-jitsu.cz 
nebo na našem facebooku a instagramu - Samurai 
Fight Club. Václav Kolář

Vítězný Jan Psota
Jan Psota se stal nejlepším západočeským teni-

sovým hráčem hned ve dvou věkových kategori-
ích. Začátkem února vyhrál Honza už potřetí za 
sebou západočeské přebory v kategorii mladší-
ho žactva. O 14 dní později se mu podařilo zís-
kat stejný titul i v kategorii starších žáků do 14 let, 
a dosáhl tak velkého úspěchu. Gratulujeme.

  Milan Hajduk

Tenis

Champions team na dětské olympiádě 

V lednu 2020 přivítal Karlovarský kraj olympiá-
du dětí a mládeže. O pořadatelství 9. ročníku zim-
ní verze se podělila města Karlovy Vary, Boží Dar, 
Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov. Vedle 
tradičních zimních sportů, jako je lední hokej, alp-
ské lyžování či biatlon, se kraje utkaly také v karate, 
šachu nebo umělecké soutěži v hraní na klávesové 
nástroje. Slavnostní zahájení proběhlo v karlovar-
ské KV Areně. Celkem se konala ve 12 sportech, 
34 disciplínách a zúčastnilo se 1340 soutěžících.                                                                                                            
Za město Chodov se nominovali do týmu Karlovar-
ského kraje v kategorii karate pouze členové Cham-
pions teamu K. Štecová, E. Pokorná, J. Endršt, B. Ker-
belová a V. Lugert. Ve velké konkurenci si vedli dobře 
a v konečném pořadí získala K. Štecová zlato v kumi-
te jednotlivců, bronz v kata jednotlivců, B. Kerbelová 
bronz v kategorii kumite a V. Lugert rovněž bronz 
v kumite. Také v kategorii kumite týmů měl Cham-
pions své zástupce. V dorosteneckém týmu   B. Ker-
belovou, E. Pokornou a J. Endršta, ve starších žácích 
potom K. Štecovou a V. Lugerta. Oba kumite týmy 
vybojovaly bronzové medaile. Ale i zbývající členové 

Vlevo Jan Psota.  |Foto: Tenis Chodov

Champions teamu, kteří reprezentovali v krajském 
týmu město Chodov a nedosáhli na olympijské 
kovy, zaslouží pochvalu. V závěru zimní olympiády 
při vyhlašování výsledků předvedl Champions team 
ukázku svého umění. Video z této ukázky nalez-
nete na facebooku Champions teamu. Na tomto 
facebooku naleznete i více informací o Champions 
teamu a jeho působení na různých soutěžích. Po-
kud máte chuť se připojit k našemu týmu, informace 
jsou dostupné na  http://www.karate-champions.cz/                                                                             
Champions team děkuje za podporu Karlovarskému 
kraji, městu Chodov, sponzorům. Poděkování patří i 
trenérům, kteří se podíleli na konečném výsledku ka-
rate týmu Karlovarského kraje. Jiří Nosál

Stolní tenis

Krajské přebory za námi
Začátek kalendářního roku je vždy ve znamení 

krajských přeborů v jednotlivých věkových katego-
riích, jež představují nominaci na MČR. Postup na 
MČR mají zajištěný pouze vítězové, tedy krajští pře-
borníci ve dvouhře. Kategorii staršího žactva bude 
díky profesorské a precizní hře, kterou na přeborech 
v Lubech dne 19. 01. 2020 předvedl, reprezentovat 
chodovský odchovanec Jirka Nykl. V kategorii mlad-
šího žactva ho doplní Nelča Kořínková, která ovlád-
la krajské přebory v Aši dne 16. 02. 2020. Jde tak 
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o krajské reprezentanty, kteří budou hájit barvy klu-
bu, města i kraje na nejprestižnějších turnajích v ČR.

 Pochvalu si zaslouží i velký bojovník Dušan Mihok, 
který přišel o postup na MČR ve finále s karlovar-
ským Löfflerem, jenž mu v koncovce čtvrtého setu 
uštědřil nevybíratelné „prasátko“, které odstartovalo 
sérii překvapujících úderů a nakonec i vítězství sou-
peře. I přesto se domácí klub SKST Chodov stal na 
přeborech mladšího žactva nejúspěšnějším a Nelča 
Kořínková díky zisku trojnásobného titulu (dvouhra, 
čtyřhra dívek, smíšená čtyřhra) nejúspěšnějším stol-
ním tenistou kraje. 

 Závěrem si dovoluji pozvat všechny amatérské 
nadšence z Chodova a okolí, aby přišli vyzkoušet své 
kvality na turnaj ve stolním tenise pro neregistrova-
né, který se koná dne 28. 03. 2020 (sobota) od 10:00 
v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smeta-
nova 738. Startovné 100 Kč. Přihlášky předem for-
mou SMS na telefonním čísle 777906037, nejpozději 
do 26. 03. 2020, budou obratem potvrzeny. Vlastní 
sportovní vybavení. Pro nejúspěšnější jsou připrave-
ny krásné poháry. Turnaj je pořádán ve spolupráci 
s SKST Chodov, za finančního přispění města Cho-
dova, za což velice děkujeme. 
 Mgr. Bc. Jan Kořínek, předseda klubu
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cetto Bohemia s.r.o.

www.cetto-bohemia.cz

Se sídlem Nejdecká 814, Chodov

Pro naši stále se rozšiřující výrobu plastů hledáme:

montážní dělník a skladník 

Životopisy zasílejte na e-mail: info@cetto-bohemia.cz  
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     Petr Kácha & Vítězslav Vondrys 
     antsatel-kv 
 
 
 
       Anténní a satelitní technika 
       EZS Jablotron , Elektro 
       
       Tel.:604 200 386           info@antsatel-kv.cz 
                            www.antsatel-kv.cz  
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společnost LIGNETA přijme

ŘIDIČE AUTOBUSU MĚSTSKÉ 
I PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY

             tel.: 703 347 600
            e-mail: personaliska@ligneta.cz

            www.ligneta.cz

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!
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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

PRODEJ ŠTÍPANÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA

TEL.: 721 110 845
AKCE BŘEZEN - SMRKOVÉ METRY 10 PRM ZA 4900 KČ + DOPRAVA

po dohodě je možné přivézt menší množství 1 prms v pickupu

sypané sypané

+
DOPRAVA

BUK  DUB|
BŘÍZA  OLŠE|
SRMK  BOROVICE|

39 m

10.000 Kč
10.000 Kč
 

13.700 Kč
13.000 Kč
 

312 m

  6.500 Kč   8.500 Kč

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

37Placená inzerce



38 Placená inzerce



39Placená inzerce



Zpravodaj města Chodova (měsíčník), 
periodický tisk územního samosprávního celku.
Vydává: KASS Chodov s.r.o., nám. ČSM 1022, 357 35 Chodov
Zdarma | Registrace MKČR: E 12596 | Náklad: 6.500 kusů | Datum vydání: 1. BŘEZNA 2020 | Uzávěrka tohoto čísla: 17.2.2020 | 
Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor. | Tisk: Tiskárna Median s.r.o. www.tiskarna-median.eu

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

Mgr. L. Soukup předseda red. rady
M. Bělohlávek  tel.: 352 352 244
J. Spěváček  tel.: 352 352 420
M. Polák šéfredaktor  tel.: 352 352 422
inzerce: zpravodaj@kasschodov.czRe

da
kč

ní
 ra

da
:


