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K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři. 
 Poslední týdny 

v našem městě byly 
více či méně ovlivně-
ny bojem s epidemií 
nemoci COVID-19. 
To ovšem nezname-
ná, že se život v na-
šem městě zastavil 

úplně. I v těchto poměrně náročných týd-
nech jsme se věnovali dalším záležitostem, 
tak aby zpomalení ve všech aspektech na-
šeho života bylo co nejmenší. Rozběhly se 
zasmluvněné investiční akce, jako je parko-
viště ve Smetanově ulici nebo rekonstrukce 
objektu bývalé školní budovy v ulici Dukel-
ských hrdinů. Běží blokové čištění města, 
opravy a údržba našich chodníků a cest 
atd. 

Pokračuje i akce, která se občas Chodo-
vu připomene svým zápachem. Jedná se 
o likvidaci tuhých dehtových kalů ve Staré 
Chodovské. S příchodem teplého poča-
sí jste jistě zaznamenali občas ve městě 
dehtový či „fenolový“ zápach. Ten vzniká 
jednak tím, že skládka se nachází ve stavu, 
kdy byla odčerpána voda, která ji přikrýva-
la, jednak pracemi samotnými. Jak dochází 
k těžbě materiálu, projevuje se to zvýše-
ným šířením zápachu. To vše se zintenziv-
ňuje právě s teplým počasím. Jak jsem již 
psal v jednom z předchozích vydání zpra-
vodaje, teď nastává moment, který nás při-
bližuje k definitivní likvidaci této historické 
ekologické zátěže za naším městem. Práce 
se v tuto chvíli již nedají zastavit. Pokud 
bude v Chodově občas zápach ze sklád-
ky cítit, budeme to muset vydržet. Vím, že 
to bude nepříjemné, ale jiné řešení v tento 
moment již není možné.

 Patrik Pizinger, starosta města

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

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

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

Dopravě ve Smetanově ulici 
se konečně uleví

 Ve Smetanově ulici se v těchto dnech naplno 
rozjela stavba nového parkoviště. Firma tam nyní 
provádí zemní práce.

Stát bude zhruba v místě bývalého kurtu pro 
plážový volejbal v areálu základní školy ve Škol-
ní ulici a před bývalou jídelnou. Dosluhující kurt 
v budoucnu nahradí nové sportoviště. S dokon-
čením prací počítá radnice před začátkem letoš-
ních letních prázdnin.

Parkoviště bude mít kapacitu pro 27 osobních 
aut, tři pro motocykly a dvě místa pro tělesně 
postižené, náklady jsou odhadovány na přibližně 
3,4 milionu korun.

Práce ve Smetanově ulici probíhají za běžného 
provozu, který bude v době stavby omezen jen 
minimálně.  (mák)

Oceňte obětavé ženy, 
nominujte je do soutěže

Začátkem dubna odstartoval v pořadí již jede-
náctý ročník soutěže Žena regionu. Cílem akce, 
která se každoročně koná pod záštitou Senátu 
Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí 
a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve 

svém okolí mnoho, jen svoji výjimečnost nedávají 
často na odiv. Návrhy na ocenění lze zasílat až 
do 31. května.

Absolutní vítězka pro celou Českou republi-
ku, jež získá od veřejnosti nejvyšší počet hlasů, 
bude vyhlášena v říjnu v rámci slavnostního gala-
večera v Praze. Podrobné informace najdete na 
www.zenaregionu.cz.  (vs)

3Zprávy z města 3Zprávy z města



Začala rekonstrukce základní 
umělecké školy

Plánovaná rozsáhlá rekonstrukce bývalé zá-
kladní školy v ulici Dukelských hrdinů na školu 
uměleckou je v plném proudu. Stavební firma 
tam zahájila první práce před několika dny.

„Budova projde kompletní rekonstrukcí, kte-
rá jí vrátí i původní barevnost fasády. A to i díky 
pátrání městského historika Miloše Bělohlávka. 
Dalším obrovským přínosem bude, že se koneč-
ně podaří shromáždit všechny obory ZUŠ pod 
jednou střechou,“ okomentoval začátek stavby 
starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že měs-
to na rekonstrukci šetřilo celé roky. „Nebude to 
nic levného, městskou kasu celá akce vyjde na  
44 milionů korun, stát nám k nim ještě přidá tři 
miliony,“ doplnil starosta.

Do rekonstruované budovy se přestěhují čty-
ři obory základní umělecké školy. Ty jsou zatím 
roztroušeny po městě ve třech objektech. Výuka 
by mohla začít už ve školním roce 2021/2022.

Nová ZUŠ nabídne kromě tříd potřebné záze-
mí, jako jsou sklady, šatny, kabinety, a moderní 
hudební sál pro akce města a hostujících hudeb-
níků.

V současné době navštěvují uměleckou školu 
více než čtyři stovky dětí.  (mák)

Práce probíhají v celé budově i jejím okolí.  |Foto: Martin Polák

Virtuální kino si v Chodově 
našlo své příznivce

Desítky filmových fanoušků přišly na chuť no-
vému projektu Vaše kino, do kterého se minulý 
měsíc zapojilo také chodovské kino v Kulturním 
a společenském středisku (KASS). Záměr pro-
vozovatelů biografů přenést v současné situaci 
promítání do pohodlí domovů se tak v Chodově 
setkal se zájmem.

„Podle prvních ohlasů mohu říci, že tento způ-
sob si našel své příznivce,“ uvedl jednatel KASSu 
Jiří Spěváček.

„Celý projekt funguje tak, že si divák zakoupí 
vstupenky pouze on-line na stránkách našeho 
kina, tak jako doposud, a přijde mu do e-mai-
lu  vstupenka. Filmové představení je spuštěno 
na serveru ve stejnou hodinu, jako by proběh-
lo představení v kině,“ popsal novinku jednatel  
s tím, že zakoupit vstupenky je možné vždy nej-
později hodinu před filmem.

Podle něj se pak divák doma přihlásí, zadá 
kód ze vstupenky a film začne v danou hodinu 
hrát. Cena vstupenek za film je jednotná, a to  
70  korun (mák)
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Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Jak se vyvíjí situace 
ohledně základních 
škol a dalších škol-
ských zařízení ve měs-
tě? 

Milí Chodováci,
současná epide-

miologická situace již 
umožňuje postupné 
uvolňování tvrdých 

opatření, která byla nařízena vládou ČR k za-
stavení rychlého šíření virového onemocnění 
Covid-19. Ve svém dnešním příspěvku bych 
Vás tedy chtěl seznámit s plánovanými kro-
ky, spjatými se znovuotevíráním městem 
zřizovaných škol a domu dětí a mládeže. 
Jako výchozí, klíčový materiál by měla slou-
žit metodika Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, jejíž vyhotovení přislíbil pan 
ministr Plaga do konce dubna. Ve spolupráci 
s řediteli jednotlivých škol se pokusíme tato 
všeobecná nařízení a doporučení převést do 
vhodného režimu pro chodovské děti a ro-
diče, tak aby se ti jedni mohli zase plnohod-
notně věnovat výuce či koníčkům a ti druzí 
začít v klidu chodit do zaměstnání. 

Z plánovaného harmonogramu pro uvol-
ňování opatření vyplývá, že jako první bude 
od pondělí 11. 5. povolena individuální výuka 
na základních uměleckých školách. 

Od pondělí 25. 5. by mělo být zavedeno 
následné doporučení pro žáky základních 
škol – umožnění nepovinné docházky do 
školy žákům 1. stupně. Děti by měly být roz-
děleny do skupin po patnácti, tak aby mohlo 
každé sedět samo v lavici. O nošení roušek 
ve třídě během výuky rozhodne vyučující, je-
jich nošení však bude povinné ve společných 
prostorách školy. Od pondělí 25. 5. by měla 
být také povolena výuka a vzdělávání v zá-
kladních uměleckých školách a zájmová čin-
nost v domech dětí a mládeže. Zde dochází 
k omezení počtu na maximálně pět dětí. 

Až v červnu se plánuje umožnění školní 
docházky pro žáky 2. stupně, a to za ob-
dobných podmínek jako u žáků 1. stupně 
(menší skupiny, individuální konzultace, tříd-
nické hodiny). V červnu bude umožněno re-
alizovat jednotné přijímací a školní přijímací 

zkoušky na středních školách.
V harmonogramu MŠMT nejsou zahrnuty 

mateřské školy. I zde bychom chtěli postu-
povat podobně jako u škol základních. Po 
obdržení metodiky bude navržena vhodná 
aplikovatelnost pro Chodov.

 Z předběžných konzultací vyplývá, že by 
se najednou otevřela všechna čtyři praco-
viště, nejprve o jedné třídě a postupně, dle 
vzrůstajícího zájmu, by se otevíraly další tří-
dy. Zatím však není jasné, zda bychom toto 
opatření zavedli až od 25. 5., nebo bychom 
s ním přišli o týden či čtrnáct dní dříve. Sle-
dujte prosím webové stránky města i jednot-
livých škol, kde budou postupně informace 
aktualizovány. 

Závěrem bych chtěl zmínit, že všechna 
zařízení budou samozřejmě před jejich zno-
vuotevřením řádně vydezinfikována a veš-
kerá činnost bude probíhat za zvýšených 
bezpečnostních a hygienických opatření. 
Postupně se bude každodenní život navracet 
do běžného režimu, je třeba však předchá-
zet možnému ohrožení a dodržovat navrže-
ná opatření. Díky všem za vzájemné úsilí na 
překonání této krize. Společně to zvládne-
me. (mák)

Cestu usnadní nové přechody
Dva nové přechody, které usnadní cestu přes 

silnici, budou k dispozici mezi ulicemi Školní  
a Revoluční a družinou ZŠ Školní.

Jeden vznikne u věžového domu č. p. 734 ve 
Školní ulici směrem k Revoluční č. p. 601, druhý 
pak od Revoluční ulice směrem k bývalé jídelně, 
dnes školní družině.

„Po přechodech volali lidé už delší dobu, pře-
devším rodiče školáků. V místě je po dokončení 
přístavby školy větší pohyb dětí. Přechod na dru-
hou stranu bude brzy plynulejší,“ uvedl starosta 
Chodova Patrik Pizinger.

Další přechod se podle něj začne letos upra-
vovat v ulici U Porcelánky, kde je potřeba vylepšit 
osvětlení a zajistit větší bezpečnost chodců. Na 
zmíněné přechody má město připraveno zhruba 
800 tisíc korun.

„V současné době společně s odborníky hod-
notíme světelné a rozhledové podmínky dalších 
přechodů ve městě. V jednání je také nový pře-
chod u školní jídelny směrem do staré Husovy 
ulice, kde je jen přechodové místo,“ poznamenal 
starosta.  (mák)
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Dva profesionální šicí stroje předali v mi-
nulých dnech zástupci Rotary klubu Dennímu 
centru Mateřídouška, které na svých pracoviš-
tích zatím ušilo více než 3700 bavlněných rou-
šek. Stroje rozšíří vybavení sociálně terapeutic-
kých dílen v Sokolově a Chodově.

Šicí stroje umožní efektivnější výrobu roušek 
a po návratu do normálního provozu se na 
nich budou klienti učit šít. Textilní dílny, které 
jsou součástí obou pracovišť sociálně terape-
utických dílen, vyrábějí řadu zajímavých vý-
robků, o které je mezi zákazníky „Obchůdku 
u Mateřídoušky“ trvalý zájem. Plátěné tašky 
a polštáře zdobené ruční malbou, šátky, vyší-
vané ozdoby i textilní hračky patří k žádanému 
sortimentu Obchůdku.

Mateřídouška nelenila ani před Velikonoci, 
když v zácvičné kuchyni sokolovských sociálně 
terapeutických dílen a sokolovského denního 
stacionáře pekla velikonoční beránky a zajíce. 
Celkem se upeklo 45 sladkých dobrot, které 
byly „ozdobeny“ rouškami, neodmyslitelným 
symbolem letošních Velikonoc.

Velikonoční pochutiny si objednali rodiče kli-
entů a zaměstnanci Mateřídoušky. Snahou bylo 
navodit příjemné těšení na velikonoční svátky.

Ing. Pavel Bráborec, MBA, Denní centrum 
Mateřídouška, o.p.s.

Mateřídouška darované šicí stroje okamžitě využila k šití potřebných roušek.  |Foto: DC Mateřídouška

Rotary klub daroval 
Mateřídoušce dva šicí stroje

Bludiště zřídilo cvičnou kuchyň, 
nabídne kroužek vaření

Nabídku zájmových činností od nadcházejícího 
školního roku rozšiřuje Dům dětí a mládeže Blu-
diště. Chodovským dětem chce nově nabídnout 
kroužek vaření.

„V tuto chvíli máme připravenou takzvanou 
zácvičnou kuchyňku. Kroužek začne naplno fun-
govat v září letošního roku, je určen pro všechny 
zájemce, jak pro dívky, tak chlapce,“ uvedla ředi-
telka DDM Bludiště Renáta Dočkalová s tím, že 
investice do kuchyně a vybavení vyšla zhruba na 
200 tisíc korun.

Nábor do nového kroužku se uskuteční počát-
kem léta.  (mák)
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Karanténa omezila činnost 
ochránců, přesto nezahálí

Vzhledem ke koronavirové karanténě jsme 
museli i my přerušit činnost s dětmi oddílu Ješ-
těrek, ale i environmentální výchovu, kterou 
zajišťujeme v  Ekocentru Chodováček pro ško-
ly a DDM Bludiště Chodov. Přesto se v jarních 
týdnech a měsících činnost nezastavila a s plnou 
vervou jsme se pustili do zvelebování našeho 
Ekocentra. Ve spolupráci s  DDM Bludiště byly 
na pozemku instalovány mnohé nové poznávací 
a výukové prvky z lesního světa. Byla odstraněná 
17 let stará venkovní učebna pod pergolou a byla 
nahrazena opět ve spolupráci s DDM Bludiště 
Chodov novou venkovní učebnou.

Počasí dovolilo, a tak se zde objevila během 
jarních měsíců i spousta dalších zajímavostí.  Vše 
bylo nachystáno a připraveno k otevření právě 

Milí Chodováci,
rád bych vás touto cestou pozdravil a podě-

koval všem těm, kteří v této náročné době po-
máhali a starali se o druhé. Ať už jsou to hasiči, 
policisté, ti, kteří prodávali a umožnili, že základní 
věci k životu byly k dispozici, nebo především 
zdravotníci a ti, kteří se starají o naše město – pan 
starosta a lidé z jeho úřadu. Vím také o lidech, 
kteří při službě druhým velmi riskovali nákazu. 
Díky za svědectví odvahy!

Ještě asi měsíc a půl a omezující opatření 
z velké části přestanou platit. Domnívám se, že 
je třeba se začít zamýšlet, jak vykročit dál s touto 
naší zkušeností. Především si myslím, že je tře-
ba neztratit paměť, ale také nežít v minulosti tak, 
že bychom nadávali, hodnotili a soudili, kde, co 
a jak se udělalo špatně, nebo se mohlo udělat 
lépe. Po válce je každý generálem, říká se.

Domnívám se, že je třeba si nadále pomáhat 
a nezapomenout se radovat. Zakusili jsme něko-
lik měsíců, že nejcennější je lidská pomoc, blíz-
kost a dobré slovo, v rodinách pak láska i odpuš-
tění. „Pokud jsme se v této době mohli něčemu 
přiučit, pak je to skutečnost, že se nikdo nemůže 
zachránit sám.“ (papež František) Na to nesmíme 
zapomenout a tuto zkušenost si podržet i dál, 
protože toto přináší skutečnou radost v životě.

Modlíme se za vás všechny a společně s vámi. 
Těším se, až bude náš krásný kostel sv. Vavřince 
opět plně k dispozici a budu moct vás tam opět 
uvítat!� P.�Romuald�Štěpán�Rob, administrátor 
farností 

na DEN ZEMĚ (22. 4.), tak jako každý rok spolu 
s oslavou tohoto celosvětového svátku. Vzhle-
dem k opatřením, která naše vláda přijala, spolu 
tento svátek oslavíme letos opožděně. Ale o tuto 
akci ani letos nepřijdete.

Bohužel v tomto roce neproběhne ekologická 
stezka ZLATÝ LIST, té se ovšem můžete zúčastnit 
alespoň  virtuálně v soutěži: Zlatý list v karanténě, 
tu  najdete na stránkách  https://www.zlatylist.cz/
novinky/.

I nadále naše zahrada soutěží v projektu Živá 
zahrada a mezi novými zahradami si vede velmi 
dobře. O této soutěži více na  www.zivazahrada.
cz/soutez/.

Velké poděkování za spolupráci a finanč-
ní podporu patří DDM Bludiště Chodov, městu 
Chodov, KV kraji, dále  za sponzorské dary panu 
Janu Peřinovi  a Rudolfu Pocklanovi  a samozřej-
mě členům ČSOP Chodov, bez jejichž každoden-
ní dobrovolné práce  by Ekocentrum Chodová-
ček nebylo.

Více zpráv o činnosti ČSOP můžete sledovat 
na facebookových stránkách: Ekocentrum Cho-
dováček, CSOP Chodov.  Mgr. Miloš Volek
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Kulturní servis

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v květnu

Měsíc květen dostal své jméno podle květů, 
které jsou všude kolem nás, a zahrádkářská 
sezona se rozbíhá na plné obrátky. Nastalo 
období výsevů, výsadeb a všech činností, na 
které se správný zahrádkář nejen připravoval, 
ale také těšil celou zimu. Většinu semen jsme 
již zaseli, ale pozor na agrotechnické lhůty - 
nic nesmíme uspěchat, protože nás ještě  če-
kají  „ledoví muži“ Pankrác, Servác a Bonifác ve 
dnech 12., 13. a 14. 5. Před nimi by se neměly 
vysazovat choulostivější druhy zeleniny, jako 
papriky, rajčata, cukety, tykve, a dokonce ani 
fazole. Kdo byl netrpělivý a vysadil v dubnu 
brambory, musí dát v tomto období pozor na 
omrznutí natě, protože v jejích vrcholcích jsou 
ukryty květy a případné namrznutí by mohlo 
výrazně ovlivnit celkovou úrodu. Při mrazivých 
nocích vše přikrýváme bílou netkanou textilií. 
Kvetoucí stromy velice těžko zakryjeme textilií, 
ale již naši předkové a zkušení sadaři dopo-
ručovali před mírným mrazem květy chránit 
večerním postřikem vodní mlhou. Opravdu 
pouze mlhou, protože ta na květních lístcích 
vytvoří slabý vodní povlak, který květ ochrání 
před zmrznutím. 

Vše, co jsme zasadili, nezapomeneme oko-
pávat, zalévat a plít. Současně se připravuje-
me na předpovědi o suchém létě a neplýt-
váme posekanou trávou, které je v květnu 
už dost, a použijeme ji jako mulč pod stromy 
a keře. Bude nám už od jara zadržovat vláhu 
pro kořeny a stromy to ocení. Začínají kvést 
peckoviny, což je nejvhodnější doba pro jejich 
řez, protože řezné rány se dobře hojí. Pro-
vzdušní se tím koruna a zabrání se houbo-
vým chorobám. Naši dědové s řezem čekali 
na vhodný lunární den a ten nastane při ubý-
vání měsíce. Pokud jsme zasadili časně zjara  
ovocné stromky a ty neraší, je něco špatně. 
Můžeme se je pokusit zachránit právě při no-
voluní nebo při ubývajícím měsíci. Stromek 
opatrně vyjmeme ze země, zakrátíme koře-
ny až do živého dřeva a uložíme do kbelíku 
s vodou v chladné místnosti. Pokud stromek 
znovu vyraší, můžeme ho opět zasadit, ale 
nenecháme vytvořit květy, protože stromek 
musí dát všechnu sílu do tvorby kořenů.

Nezapomínáme ani na okrasnou zahra-
du, hned začátkem května vysazujeme hlízy 
jiřin, mečíků, mombrécií a dosen, dále růže 
a v druhé polovině měsíce všechny letničky. 

Dokvétajícím cibulovinám odstraníme seme-
níky a necháme je do konce měsíce zatáh-
nout. Rašící lilie chráníme před slimáky tím, že 
je na noc přiklopíme květináčem. 

V květnu začínáme i sklízet první výpěstky 
- červené a bílé ředkvičky ze skleníku, salát 
a nezapomeneme na rebarboru, kdy neod-
řezáváme listy, ale celé je vylamujeme, aby je-
jich zbytky nezahnívaly a neoslabovaly celou 
rostlinu. 

Na jarní postřiky je už pozdě, ale v příštím 
čísle napíšeme něco o ekologických letních 
a podzimních postřicích.

Pranostika:
• před Servácem není léta, po Serváci 

s mrazy veta.
• chladný máj bude-li rositi, mnoho sena 

budeš kositi. 
• když se v máji blýská, sedlák si výská.
 �zahrádkáři�Chodov

Město bojuje proti nákaze, 
čistí frekventovaná místa

Autobusové zastávky, prostranství před lékár-
nami, poliklinikou, poštou a další frekventovaná 
místa ve městě v těchto dnech čistí pracovníci 
Chodovských technicko-ekologických služeb 
(CHOTES). Vysoký efekt má zajistit nízkotlaký 
horkovodní čistič.

Ten je primárně určen k likvidaci rozpínavého 
plevele v dlažbě chodníků, stejně tak se ale hodí 
k údržbě městského mobiliáře, jako jsou odpad-
kové koše či značky.

Horká voda o teplotě zhruba 90 ºC a tlak mají 
dostatečný účinek k tomu, aby znečištěná místa 
důkladně zbavily špíny včetně virů.  (mák)

Pracovníci CHOTESu čistí zastávku na autobusovém 
nádraží.  |Foto: Martin Polák
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Chodovští dobrovolní hasiči opět mají ve 
svém vozovém parku automobil s žebříkem. 
Ten nahradil vysloužilou IFU, kterou v závěru 
roku Chodov daroval nadšencům a sběratelům 
z Klubu vojenské a historické techniky Západní 
Pobřeží v Zadním Poříčí na Příbramsku. Zánovní 
vůz značky Iveco sehnali hasiči v Německu. Nyní 
ho musí nechat polepit, dovybavit, například ra-
diostanicí, a proškolit obsluhu. „Do ostrého pro-
vozu by mohl být automobil připraven zhruba za 
dva měsíce,“ uvedl velitel hasičů Jiří Kiss.

Iveco je sice staršího data výroby, nicméně 
v bezvadném stavu a oproti svému předchůdci 
má na konci žebříku praktický koš. Zatímco nový 
podobný stroj by stál až 17 milionů korun, ten-
to zánovní přímo od německého výrobce přijde 
Chodov na přibližně 1,5 milionu korun.

V Chodově je v současné době v zástavbě 
přibližně 28 % budov, které mají více než pět 
nadzemních podlaží, a právě tento typ techniky 
potřebám města plně odpovídá. Automobilový 
žebřík používají hasiči nejen u požárů, ale také 
při vstupu oknem do uzamčených bytů, trans-
portu zraněných osob či evakuaci.

Hasiči zároveň upozorňují obyvatele města, že 

Hasičům se po krátké pauze vrátil 
automobilový žebřík

v rámci proškolení posádky a obsluhy nového 
automobilového žebříku Iveco bude v Chodově 
v následujících týdnech tento vůz více vidět.

Chtějí tak upozorněním předejít zbytečným 
obavám a informují, že se jedná pouze o cvičné 
jízdy a nikoliv o ostrý zásah.  (mák)

Automobil s žebříkem dorazil do Chodova počátkem dubna.  |Foto: Martin Polák

Pohled ze žebříku.  |Foto: SDH Chodov
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Chodov se po letech dočká důstojné odbavo-
vací budovy na vlakovém nádraží. Její výstavbu v 
odhadovaném termínu 2022 - 2023 nyní připra-
vuje Správa železnic.

„Nová budova bude postavena u vyústění 
podchodu. Cestující v ní budou mít k dispozici 
čekárnu, pokladny a také bezbariérové toale-
ty. Součástí této investiční akce bude i vybudo-
vání parkoviště pro cestující přímo před novou 
výpravní budovou,“ uvádí na svých webových 
stránkách Správa železnic.

Umístění nové budovy cestujícím zkrátí cestu. 
Ti tak mohou po zakoupení jízdenky jít rovnou 
na peron a nemusí se zbytečně vracet 300 metrů 
zpět. Podle starosty Chodova Patrika Pizingera 
bude město přizváno k debatě o konečné po-
době haly.

„Součástí projektu je také dokončení pod-
chodu, který tak zpřístupní nádraží obyvatelům 
Hrnčířské ulice a zejména jim zkrátí cestu do 
města. Dnes musí jít oklikou přibližně jeden ki-
lometr, což mnozí nedělají a skáčou přes kole-
je,“ poznamenal starosta s tím, že Chodov se na 
projektu finančně podílet nebude. „Je ale možné, 
že se budeme muset vrhnout na Nádražní ulici 
a postavit napojovací chodníky, veřejné osvětlení 
a podobně,“ doplnil.

Předpokládané investiční náklady jsou podle 
Správy železnic 35 milionů korun.

Co bude se stávající výpravní budovou, zatím 
není jasné. Město pro ni nemá využití a ani volné 
finanční prostředky na odkup. Její další osud je 
tak v rukách Správy železnic.

Celá akce navazuje na modernizaci chodov-
ského nádraží před čtyřmi lety.  (mák)

Chodov se dočká nové 
nádražní budovy

Cestující by v budoucnu už nemuseli používat starou budovu,  směrem blíže k městu ji má nahradit moderní 
odbavovací hala.  |Foto: Martin Polák 

Nádraží prošlo v uplynulých letech rozsáhlou
rekonstrukcí.  |Foto: Martin Polák
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Věž poznání (snímek dole), tři herní výukové panely (fotografie nahoře) a pergola nově stojí v areá-
lu chodovských ochránců přírody. Dřevěné prvky poslouží především k rozšíření či zopakování znalos-
tí o přírodě a environmentální výchově. Návštěvníci Ekocentra Chodováček, kde mají ochránci svou 
základnu, tak mohou zábavnou formou poznávat flóru a faunu našich zahrad, lesů a luk. Skvělým 
pomocníkem jim při tom bude mobilní aplikace Lesní svět, která uživatelům nabídne mimo jiné i au-
tentické hlasy zvěře a ptactva. Pro menší je pak připraveno nástěnné dřevěné pexeso a bludiště.

Jako venkovní učebna poslouží nová bytelná pergola, která ochrání před sluncem či deštěm více 
než 15 dětí. Novinka si vyžádala zhruba 300 tisíc korun a ochránci ji realizovali ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže Bludiště. Po domluvě ji budou moci využívat žáci základních i mateřských škol. (mák)

Věž poznání představí přírodu
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Dlouholetý pedagog, sportovec a v nepo-
slední řadě ředitel základní školy v Chodově 
Mgr. Milan Kovářík se chystá na zasloužený 
odpočinek. Jak sám říká, do penze se moc 
netěší, ale nudit se podle všeho nebude. Svůj 
pohled na školství či současnou situaci popi-
suje v rozhovoru pro Zpravodaj města Cho-
dova.

Můžete stručně popsat Vaši učitelskou ka-
riéru?

Po Gymnáziu v Blovicích jsem vystudoval Pe-
dagogickou fakultu v Plzni, aprobaci Tv – Z. Od 
srpna 1978 mám pracovní smlouvu na II. ZŠ Cho-
dov a po konkurzu v roce 1990 jsem tu až dosud 
ředitelem. Učil jsem převážně své předměty, ale 
také třeba matematiku, dějepis a pracovní čin-
nosti. Takže dohromady jsem 42 let na jednom 
místě. A musím se pochlubit asi jedním rekor-
dem. Za celou tu dobu jsem ani jednou nebyl 
v pracovní neschopnosti.

Jak velkou změnou prošlo školství od dob 
Vašich začátků, co zásadního je dnes jinak?

Velkou, ovšem nejsem si jist, že je to všechno 
ku prospěchu. Jistě, využití nových technologií je 
určitě přínos, větší finance ze strany státu také, 
zmenšil se objem probírané látky a jsou jiné for-
my výuky a najdou se další pozitivní věci. Ale za 
celou moji kariéru mě nikdo dostatečně nepře-
svědčil o tom, že RVP ZV (Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání – poz. redak-
ce) je správně. Pořád se něco upravuje, doplňuje, 
dodělává a na základních školách se mohou učit 
různě. Tak proč je to základka! Pak se pod tlakem 
nějakých neziskovek vymyslí inkluze. V době, kdy 
je perfektně propracovaný systém speciálního 
školství. Stojí to miliardy a výsledek? V Chodově 
to naštěstí ve vzájemné spolupráci rodičů a škol 
řešíme s rozumem.

Jsou dnešní žáci jiní, než bývali před desít-
kami let?

Jsou samozřejmě jiní. Mají jiné možnosti. Ne-
jsou schopni se tolik učit, jak tomu bývalo dříve, 
spoléhají na nové technologie. Co mě jako tě-
locvikáře mrzí, je to, že jsou v průměru na tom 
fyzicky velice špatně. Na druhou stranu mám ra-
dost z toho, že se naprostá většina snaží chovat 
slušně a není nutné často řešit výraznější kázeň-
ské přestupky. Dokážou tak ocenit, že se k nim 
také chováte slušně.

Pořád sháníte kolegy učitele. Proč je podle 
Vás pedagogů v základních školách nedosta-
tek?

To je složitá věc. Finanční otázka se zlepšuje, 
pomalu přestane platit. Ale co prestiž povolání? 
Vždyť do toho kecá úplně každý a kolikrát je jeho 
jedinou kvalifikací to, že sotva prolezl základkou. 
Dále - nesmyslné úpravy způsobu výuky na 
základních školách, nařízení, příkazy, kontroly, 

Více než čtyři desítky let sedával Milan Kovářík za katedrou, tentokrát je v opačné roli a zkouší, jaké to je ve školní 
lavici.  |Foto: Martin Polák 

Do penze? Mám z toho divný 
pocit, říká Milan Kovářík
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zpracovávání toho, co kdysi dělaly vědecké týmy, 
to jsou věci, které převáží nad příjemnou pracov-
ní dobou a dlouhou dovolenou. A lidé, pokud 
nastoupí, tak po čase utečou. A podívejte se, kdo 
jde na pedagogickou fakultu? Kolik je těch, co si 
to pravdu vybrali a jdou tam s perspektivou, že 
půjdou učit? Moc jich není, a to ještě dají před-
nost střední škole. Vytvořili jsme spoustu vyso-
kých škol, kam se hlásí obrovské množství lidí, 
a kdo není přijat, jde na „pajdu“. Hlavně že bude 
mít vysokou školu a pak se uchytí jinde.

Co říkáte na současnou situaci ohledně 
pandemie z pohledu dlouholetého pedago-
ga?

Je to úplně nová situace. Dříve jsme řešili ma-
ximálně uhelné prázdniny nebo týden uzavření 
kvůli chřipce. Výuka se prostě zastavila. Teď to tak 
nejde. Museli jsme se rychle předělat na jiný způ-
sob výuky, ne všichni to umíme. Ale snažíme se 
to řešit. Někomu to jde lépe, někomu hůř. Pokud 
to kantor dělá poctivě, tak vám i z osobní zkuše-
nosti mohu říct, že je to časově i na přípravu ná-
ročnější než ve škole. Nejde to hlavně u mladších 
dětí bez asistence rodičů. Ti jsou na tom ještě 
hůře. Svoje starosti musí kombinovat se zvýšenou 
přípravou do školy. Všem, kteří to dokážou, patří 
moje velké poděkování.

Jste bývalý atlet, pomohl Vám sport při Va-
šem zaměstnání?

Atletiku jsem sám provozoval a také trénoval, 
ale vzhledem k tomu, že jsem studoval „tělák“, 
tak jsem se věnoval spoustě sportů. Nemusíte to 
dělat vrcholově, stačí pro radost. A pak to samo-
zřejmě pomůže. Skvělý odpočinek, parta, vyčistí-
te si hlavu. A snad to přispělo i k upevnění zdraví.

V Chodově jste poslední muž v roli ředitele. 
Chybí ve školách muži?

Chybí. Původní důvody byly samozřejmě pře-
devším finanční.  Teď už je to lepší, přesto to 
muže stále moc neláká. Ale když je ve třídě uči-
tel – je to prostě jiné. Obsazení školy půl na půl 
by bylo ideální. Ve vedoucí funkci je samozřej-
mě výhodou určitý větší nadhled mužů a větší 
schopnost „hodit některé starosti za hlavu“. Ženy 
to víc řeší.

Těšíte se do penze?
Netěším, mám z toho divný pocit. Já už jsem 

vlastně dva roky v důchodovém věku. Vím, že se 
čas nedá zastavit, že je potřeba končit. Pěkně se 
mi to zaokrouhlilo – 65 let a 30 let ve funkci, roz-
hodl jsem se. Ale na druhou stranu mám obavy.

Budete ve škole ještě působit, pokud ano, 
v jaké roli?

Za sebe říkám, že bych rád. Ovšem to bude 

také záležet na novém vedení školy, zda bude 
chtít, abych se tam pohyboval. Učitelé nejsou. 
Rád bych pár hodin zeměpisu odučil a pomohl 
škole a vlastně i sobě. Teď nemám na mysli jen 
finanční stránku, ale také to, že hlava se zapojí 
a nebudu tak snadno blbnout. A také musím cítit, 
že žákům jsem schopen ještě něco předat. Jinak 
tam nelezu.

Co byste doporučil svému nástupci a jaké 
rady mu dáte?

Téměř žádné. Je to na něm, jak si to zařídí, ne-
chci ho ovlivňovat. Snad mu jen prozradím, že 
se mi osvědčilo se řídit rozumem, být vstřícný 
a slušný jak k zaměstnancům, žákům, tak k rodi-
čům. Samozřejmě když bude cítit potřebu se mě 
na něco zeptat, třeba na sestavování rozpočtu, 
tvorbu výroční zprávy a podobně, rád pomůžu.

V jakém stavu školu předáváte?
Myslím si, že v péči o svěřený majetek se ne-

mám za co stydět. Budovy jsou z roku 1962, ale 
určitě jsou v dobrém stavu, uvnitř solidně vyba-
vené. To, co jsem slíbil před svým odchodem 
udělat, jsem splnil. Naposledy fasádu, prostory 
před pavilony a vybavení všech učeben I. stupně 
„interaktivkami“. Pro nástupce zbývá postupná 
rekonstrukce elektrických rozvodů a společně se 
zřizovatelem dotáhnout rekonstrukci dětského 
hřiště. Zatím je moc hezké na papíře. Výuka je 
zatím po personální stránce zajištěna, ale i tady 
čeká na nástupce spousta práce.

Co se ve škole za dob Vašeho působení po-
vedlo a naopak, kde cítíte, že by bylo třeba 
ještě něco dotáhnout?

Spokojený jsem s opravami a úpravami v are-
álu školy. Také se dlouhá leta dařilo stabilizovat 
učitelský sbor. Bezproblémová byla spolupráce 
se zřizovatelem, vždycky jsme si dokázali vzá-
jemně pomoci a vyjít si vstříc. Za to patří městu 
poděkování. Pokaždé jsme dokázali s přebyt-
kem hospodařit s městskými i státními penězi. 
Nástupci zanechávám dluh v četnější hospitační 
a kontrolní činnosti a ve shánění nových učitelů.

Využijete volno pro Vaše oblíbené vyjížďky 
na motorce, kam pojedete?

Na motorce se projedu, je to bezvadný odpo-
činek. Ale nemám naplánované žádné konkrétní 
cesty. Prostě když bude čas a slušné počasí, tak to 
nahodím a jedu. A je mi jedno, zda je to okolím 
Chodova, nebo k nějakému vzdálenějšímu cíli.

Máte nějaký sen či cíl, který si chcete 
v penzi splnit?

Nedával jsem si žádný cíl, jak už jsem řekl, za-
tím mám divný pocit.  (mák)
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Zápisy do Mateřské školy Chodov
1. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Dny otevřených dveří jsou 

zrušené. Dokumenty nutné k zápisu lze stáhnout na webu školy - www.mschodov.cz – Dokumenty 
ke stažení.

2. Dokumenty nutné k podání žádosti jsou: 
Žádost o přijetí do MŠ pro školní rok 2020/2021
Evidenční list dítěte
Přihláška ke stravování
Kopie rodného listu dítěte
Prohlášení o tom, že je dítě řádně očkované
Kopie očkovacího průkazu dítěte
Kopie průkazu totožnosti zákonného zástupce (cizí státní příslušníci též doklad o povolení k pobytu 

na území ČR).
Vyplněné Žádosti o přijetí a ostatní dokumenty potřebné k přijetí dítěte do MŠ budou přijímány v                                                                  

termínu od pondělí 4. 5. 2020 do pátku 15. 5. 2020. 

Přihlášky je možné doručit následujícími způsoby:
•  do datové schránky školy -  745kmwm (ředitelství takto zaslané žádosti předá k vyřízení na 

jednotlivá OP)
•  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!), e-mailové 

adresy na jednotlivá odloučená pracoviště – dále jen OP:
1mschodov@mestochodov.cz – MŠ Zahradní
5mschodov@mestochodov.cz - MŠ Školní
6mschodov@mestochodov.cz – MŠ U Koupaliště
8mschodov@mestochodov.cz – MŠ Nerudova
•  poštou, adresy na jednotlivá OP:
MŠ Zahradní – Zahradní 729, 35735 Chodov
MŠ Školní – Školní 737, 35735 Chodov
MŠ U Koupaliště – U Koupaliště 811, 35735 Chodov
MŠ Nerudova – Nerudova 915, 35735 Chodov
•  vhozením do poštovní schránky jednotlivých OP 
•  osobním podáním na konkrétním pracovišti MŠ pouze ve dnech 11. 5. – 13. 5. 2020 v době 

od 8 do 12 hodin: pouze v nezbytných případech.

3. Na jednotlivých pracovištích jsou pověřeny ke všem úkonům spojeným s přijímacím řízením 
zástupkyně ředitelky:

MŠ Zahradní – p. J. Dvořáková – telefon 352 352 450;
MŠ Školní – p. J. Malichová – telefon 352 352 460;
MŠ U Koupaliště  - p. M. Davídková – telefon 352 352 470;
MŠ Nerudova  – p. O. Křivová – telefon  352 352 480;
Kontakt na ředitelku MŠ Chodov – 773 052 498.

4. Výsledky přijímacího řízení budou vzhledem k situaci zveřejněny takto:
•  zákonným zástupcům dítěte bude poštou zasíláno pouze písemné rozhodnutí o nepřijetí 

dítěte. 
•  rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno. Zákonní zástupci si přijetí dítěte mohou ověřit telefo-

nicky v kanceláři pověřené zástupkyně konkrétního pracoviště MŠ od 26. 5. do 29. 5. 2020 
v době od 8 do 12 hodin (telefonní čísla viz výše). 

Více informací na webu školy (Zápis do MŠ), v případě dotazů volejte na výše uvedená telefonní 
čísla.�� Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov
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ZŠ Školní ulice

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

Vzpomínka
Dne 26. května uplyne 10 let, kdy nás opus-

tila naše milovaná maminka
Olga Bansemerová.
 S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Informace o provozu 
Městského úřadu Chodov

V souvislosti s nouzovým stavem vyhláše-
ným usnesením vlády ze dne 12. března 2020 
č. 194 ve znění usnesení vlády č. 396/2020, 
v souvislosti s mimořádným opatřením Minis-
terstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-3/
MIN/KAN a v souvislosti s navazujícími roz-
hodnutími vlády a ústředních správních úřadů 
k omezení šíření koronaviru je provoz MěÚ od 
20. 4. 2020 zajišťován takto: 

Budova městského  úřadu bude pro ve-
řejnost otevřena v úředních hodinách, které 
se stanovují takto: pondělí, středa 8:00-
11:30 a 12:30-17:00, úterý, čtvrtek 8:00-11:30 
a12:30-15:30, pátek 8:00-13:00.

Pokladna úřadu bude otevřena takto: pon-
dělí, středa 9:00-11:30 a 12:30-17:00, úterý, 
čtvrtek 9:00-11:30 a12:30-14:00, pátek 9:00-
13:00.

Omezuje se osobní kontakt zaměstnanců 
s adresáty veřejné správy a dalšími externími 
osobami (dále jen „veřejnost“) na nezbytně 
nutnou míru. 

Styk s veřejností bude probíhat přednost-
ně telefonicky, elektronickou komunika-
cí či písemně. Písemná podání se předávají 
prostřednictvím České pošty, datových schrá-
nek, případně doručením do poštovní schrán-
ky Městského úřadu Chodov nebo je možno  
je v úředních hodinách předat v podatelně 
městského úřadu.

Není-li možné využít telefonických, elektro-
nických nebo poštovních podání, bude veřej-
nosti umožněn v omezené míře osobní kon-
takt ve výše uvedených  úředních hodinách.

Z bezpečnostních důvodů bude při vstupu 
do budovy městského úřadu vyžadováno po-
užití ochranných a hygienických prostředků. 

Omlouváme se  občanům za možné komp-
likace a děkujeme  za pochopení. 

 Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu 

Poděkování Miroslavu Kadovi
Dům dětí a mládeže Bludiště Chodov se za-

pojil do boje proti koronavirové nákaze výrobou 
čelenek k ochranným štítům na 3D tiskárně.

„Naše velké poděkování patří panu Miroslavu 
Kadovi, který poskytl vzor štítu, 3D model k tisku, 
pomohl s optimálním nastavením tisku i opravou 
3D tiskárny, když došlo k její poruše při tisku prv-
ního kusu. Vážíme si v této nelehké době jeho 
pomoci, ochoty a obětování volného času,“ po-
děkoval za DDM Bludiště Martin Voleman.

Stejné díky vyjádřili panu Miroslavu Kadovi 
také pracovníci chodovské polikliniky, kterým 
bezplatně věnoval ochranné štíty. Díky nim mo-
hou i v současných složitých podmínkách dál 
pracovat.                                                   (red) 

Jednání doprovodí přísné 
hygienické podmínky

Za přísných hygienic-
kých podmínek bude pro-
bíhat květnové jednání 
městského zastupitelstva. 
Konat se tentokrát bude 
ve společenském sále 
v Kulturním a společen-
ském středisku (KASS).

Zastupitelé budou od sebe v předepsané 
vzdálenosti, navíc každý bude sedět za svým 
stolkem. Zasedání je otevřené i pro veřejnost, i ta 
se však musí připravit na hygienická opatření.

Návštěvníci se musí podrobit měření těles-
né teploty u vchodu, použít dezinfekci na ruce  
a musí mít roušku.

Jednání lze sledovat z pohodlí domova, KASS 
totiž opět zajistí přímý přenos z jednání po-
mocí streamu. Případné dotazy na zastupitele 
či vedení města lze položit přímo na jednání, 
doporučujeme však využít elektronickou cestu, 
a to pomocí e-mailu. Kontakty na zastupitele 
jsou uvedeny na webových stránkách Chodova  
www.mestochodov.cz, kde bude zveřejněn 
i program jednání. Zastupitelstvo začíná v úterý  
5. května v 16 hodin.  (mák)   
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ZŠ Nejdecká ulice
Zápis do přípravné třídy 

Vážení rodiče, zapsat své dítě do přípravné 
třídy můžete do konce května, avšak jen do na-
plnění volné kapacity.  Přijímáme přednostně děti 
s povoleným odkladem školní docházky a dále 
předškolní děti v posledním roce před nástupem 
do školy (pětileté) s doporučením školského po-
radenského zařízení.

Činnost v přípravné třídě se zaměřuje na sys-
tematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání 
v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti 
odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny 
jsou řečové dovednosti, sociální a komunikač-
ní dovednosti, koncentrace pozornosti, hrubá 
i jemná motorika, časová a prostorová orienta-
ce, hudební a výtvarný projev a další. Přípravnou 
třídu navštěvuje 10 až 15 dětí, proto je výuka in-
tenzivní a individualizovaná. Vzdělávací program 
upravený v duchu těchto zásad zaručí snadnější 
následující začlenění do vyučovacího procesu 
v 1. třídě. 

V případě zájmu se můžete informovat na te-
lefonním čísle 352 352 490, 731 151 826.

Výuka v přípravné třídě se organizačně po-
dobá školnímu vyučování, probíhá v blocích, od 
8:00 do 11:30. Škola nabízí ranní i odpolední dru-
žinu. 
Učíme se trochu jinak 

Na začátku března nikdo z nás netušil, do 
jaké situace se naši žáci, učitelé i rodiče dosta-
nou. Něco podobného nikdo z nás nezažil, ni-
kdo z nás nebyl na podobnou situaci připraven. 
Uzavření škol z důvodu koronavirové infekce nás 
však po prvotním šoku, kdy jsme nevěděli, jak 
bude výuka „na dálku“ probíhat, přivedlo na řadu 
nápadů a způsobů, které se snažíme v současné 
době uplatňovat.

Přístup jednotlivých vyučujících je sice rozdílný, 
protože musí vycházet z reálných možností svých 
žáků, řada metod a způsobů práce s nimi je však 
uplatňována ve většině případů. Nejvíce se sa-
mozřejmě při výuce „na dálku“ využívá internet, 
musíme však zohlednit to, že ne všichni k němu 
mají přístup. Pro ty, kteří on-line zázemí nemají k 
dispozici, připravují vyučující pracovní listy, které 
si žáci nebo jejich rodiče mohou v určenou dobu 
vyzvednout ve škole, stejně tak předat vypraco-
vané úkoly, namalované obrázky aj.

U těch, kteří možnost připojení mají, probíhá 
výuka třeba i prostřednictvím videohovorů. Páťáci 
se tak se svojí třídní učitelkou vídají dvakrát týdně 

Novinky ze školy
I když je škola pro žáky uzavřena, tak my ne-

zahálíme a školu vylepšujeme. V dubnu byla do-
končena nová učebna přírodopisu, ve které vzni-
kl i prostor pro práci s mikroskopy na speciálně 
pro ně vytvořených stolech. 

Také neustále probíhají práce na školní zahra-
dě, kde proběhla úprava stromů a keřů a byly in-
stalovány vyvýšené záhony. Snad ze všech změn 
budou naši žáci nadšeni stejně, jako to těší nás. 
Prosba k žákům a poděkování 
rodičům

Milí žáci, chtěli bychom vás touto cestou po-
prosit o zasílání domácích úkolů na adresy uči-
telů, které jsou uvedeny na webových stránkách 
www.zs2chodov.cz v části domácí příprava. Vě-
říme, že se učivu věnujete všichni, ale od někte-
rých z vás nám chybí zpětná vazba.

Moc bychom chtěli poděkovat všem žákům za 
snahu, pečlivost, trpělivost a píli. Rodičům našich 
žáků děkujeme za trpělivost s dětmi při domácí 
přípravě.

Jsme si vědomi těžkostí spojených se snahou 
propojit péči o rodinu, zaměstnání a starost o děti. 
Proto Vám děkujeme za snahu a trpělivost, kterou 
vynakládáte domácí přípravě svých dětí.

Těšíme se na brzké shledání! 
 Mgr. Arnoštka Fedorková

Vážení spoluobčané,
tak už to na mě dopadlo, tak už se mi to za-

okrouhlilo na pěkná čísla a je načase předat dílo 
dál. Už něco pamatuji, vždyť jsem přišel na II. zá-
kladní školu v roce 1978 a mám za sebou 30 let 
ve funkci ředitele školy. Celou tu dobu jsem se 
snažil o svěřenou organizaci pečovat co nejlé-
pe. Vsadil jsem na fér jednání, slušnost a pocti-
vost a snad jsem i ve svých oborech něco uměl 
a něco předal.

Bez vás všech, kteří jste absolventy školy, rodi-
čů žáků, samozřejmě učitelů a dalšího personálu 
školy a vedení města všech generací, by se dílo 
nedařilo. 

Teď když jsem se rozhodl ve funkci skončit, 
vám chci všem poděkovat za dlouholetou spo-
lupráci a obrovskou podporu, které se mi hlav-
ně před dvěma lety ze všech stran dostalo.  Sa-
mozřejmě že ne úplně vše se mi podařilo, ale 
předávat školu novému vedení budu s čistým 
svědomím a s pocitem, že jsem něco užitečného 
vykonal. A možná že se podaří k těm 42 letům ve 
školství ještě nějaký rok na pozici učitele přidat.
� Mgr.�Milan�Kovářík, ředitel školy 
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Mateřská škola Chodov

Policie České republiky

Vnikl do uzamčeného pokoje
V polovině února letošního roku měl šestačty-

řicetiletý muž z Rotavy pobývat na ubytovně 
v Chodově. Ve večerních hodinách měl vniknout 
do uzamčeného cizího pokoje a z toho nakonec 
odcizit finanční hotovost. Tímto svým jednáním 
měl způsobit škodu 8 tisíc korun.

Policisté šestačtyřicetiletého muže zadrželi 
o několik dní později v Nýřanech. Poté mu sdělili 
podezření ze spáchání přečinů krádeže a poru-
šování domovní svobody. 

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí 
svobody až na tři roky.
Za krádeže mu hrozí až osm let vězení

V současné době je vyhlášen nouzový stav pro 
území České republiky v souvislosti s výskytem 
koronaviru v naší zemi, ale i přesto měl jednat-
řicetiletý muž dvakrát během jednoho dne krást 
v obchodním domě v Chodově.

V pondělí 23. března 2020 měl v odpoledních 
hodinách přijít do obchodního domu, přistoupit 
k regálu s vystaveným zbožím, vzít do náručí tři 
lahve alkoholu a z prodejny odejít bez zaplacení. 
Jednatřicetiletý muž potvrdil, že pachatel se vra-
cí na místo činu, protože o hodinu později chtěl 
vše zopakovat. Opět měl vzít tři lahve alkoholu 
a odejít bez zaplacení, ovšem u východu už na 
něj čekala ostraha prodejny společně s policejní 
hlídkou. Ta muže okamžitě zadržela a převezla 
na obvodní oddělení k dalším úkonům.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 

Informace o povinných platbách 
za vzdělávání v MŠ

Platby, které rodiče nestihli uhradit za uplynu-
lé měsíce, budou vybírány dodatečně, po ob-
novení provozu. Z důvodu přerušení provozu 
mateřské školy  bude všem rodičům, kteří platí 
úplatu za předškolní vzdělávání, dubnový po-

platek snížen na polovinu, tj. 225 Kč a květnový 
nebude započítáván vůbec. Termíny výběrních 
dnů budou včas zveřejněny na webu školy –  
www.mschodov.cz.
Informace o obnovení provozu MŠ

Pokud splníme veškerá doporučení Minister-
stva zdravotnictví ohledně zajištění podmínek 
pro bezpečný provoz jednotlivých tříd a praco-
višť, plánujeme obnovení provozu MŠ Chodov  
pravděpodobně začátkem května. Podrobněj-
ší informace o termínu a podmínkách závaz-
ných pro děti i rodiče, kteří budou chtít služeb 
MŠ využít, budou aktualizovány na webu školy  
(www.mschodov.cz). Žádáme ale také rodiče, aby 
s námi plně spolupracovali a respektovali veškeré 
pokyny personálu MŠ.
� Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

po dobu 45 minut, kdy ve tříčlenných skupinkách 
probírají učivo českého jazyka a matematiky. Pro 
takovou práci bylo nutné nastavit pravidla ko-
munikace a hlavně je dodržovat. Děti vše dobře 
a rychle zvládly a dnes už jim nedělá problém 
i složitější zadání a zasílání vypracovaných úkolů 
přes zvolenou aplikaci.

Často je pro on-line výuku využívána aplikace 
WhatsApp, kterou má většina žáků k dispozici. 
Pro druháky a některé další jsou učiteli připravo-
vána výuková videa s výkladem látky, která jsou 
sice natáčena v prázdné třídě, ale žáci zase mají 
možnost si je v rodinném prostředí přehrát toli-
krát, kolikrát potřebují.

Pro všechny žáky připravujeme i motivační 
soutěže, např. tvoření na téma „Jaro“, malování 
autoportrétu v roušce aj. Všichni vyučující jsou ve 
stálém kontaktu s rodiči, využívají možnosti vý-
ukových programů, webinářů a dalších možností 
ke zkvalitnění a obohacení současného způsobu 
výuky.

Jsme si vědomi, že tato distanční výuka je ná-
ročná pro všechny zúčastněné. Nejen pro učitele, 
kteří se sami řadu věcí učí, ale především pro žáky 
a jejich rodiče. Poděkování tak patří většině z nich 
za zodpovědný přístup a píli, za snahu a pomoc 
v této pro nás všechny nezvyklé situaci. A věříme, 
že se všichni těší, až se zase uvidíme přímo ve 
škole a budeme si povídat a řešit problémy spo-
lečně a nejen prostřednictvím obrazovek, telefonů 
a pracovních listů.  Mgr.�Pavel�Nováček���������������������������������
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Soko-
lov, příspěvková organizace přijme pro šk. rok 
2020/2021 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
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Souhrn jednotky PO 
Jednotka zasahovala v březnu i přes nebez-

pečí koronavirové nákazy celkem u 19 událostí. 
Během těchto událostí bylo 5 osob zachráněno,  
3 osoby zraněny, 1 osoba zemřela. Dvě události 
byly mimo území zřizovatele jednotky a tři byly 
nepoplachového charakteru, šlo o pomocné 
práce na pokyn zřizovatele a krizového štábu, 
zejména v souvislosti s monitoringem, informo-
vání obyvatelstva o možné nákaze COVID-19. 

V březnu jednotka zasahovala u 4 požárů (úmy-
slně založené požáry několika kontejnerů v uli-
cích Nerudova, Tovární, Husova, požár osobního 
vozidla v plném rozsahu v ulici Horní a požár 
travního porostu u rybníka Bahňák – nedba-
lost). Zbývající zásahy byly technické. Byly řeše-
ny dva úniky ropných produktů z vozidel v ulici 
Horní a Dvořákova. Dále se jednalo o potvrzený 
menší únik zemního plynu v bytě v ulici Osad-
ní, bez zranění a bez nutné evakuace. V jednom 
případě šlo o společný zásah složek IZS při zá-
chraně osoby s AED, bohužel nalezená osoba už 
nejevila známky života. Ve dvou případech byl 
monitorován Chodovský potok, po silném dešti 
na začátku března v celém rozsahu až do Míro-
vé a po úniku splašků v Tyršově ulici. Celkem 4x 
jednotka provedla nouzové otevření uzavřených 
prostor v ulici Polní, Boženy Němcové, Palacké-
ho a Karlovarská. Během těchto zásahů byly čtyři 
osoby zachráněny a dvě zraněny.

Jednou byl odstraněn strom spadlý do elek-
trických rozvodů v Mírové. Jeden netradiční 
zásah byl při záchraně srnky zamotané do sítě 
fotbalové branky v areálu Spartak Chodov. Dal-
ší informace jsou aktualizovány na našem webu 
www.sdhchodov.cz a facebooku.

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Zásah hasičů při požáru osobního automobilu v Horní ulici. |Foto: SDH Chodov

jednatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spá-
chání přečinu krádeže. Policejní komisař podal 
podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na 
vzetí obviněného do vazby. Ten jej akceptoval 
a obviněný muž si na rozhodnutí soudu počká 
v policejní cele.

V případě prokázání viny mu tak hrozí trest 
odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť 
se takového činu dopustil za stavu ohrožení stá-
tu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy 
nebo jiné události vážně ohrožující život nebo 
zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.
� nprap.�Jakub�Kopřiva, mluvčí PČR
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Městská policie Chodov

Mimořádné vydání – COVID-19 
Při pokračujícím trvání vyhlášeného nouzo-

vého stavu je i nadále z hygienicko-preventiv-
ních opatření k zachování akceschopnosti ha-
sičů a strážníků uzavřena celá budova MZS pro 
veřejnost až do odvolání.

Tímto je uzavřeno i okénko dozorčí služby 
městské policie pro možnost osobního kon-
taktu. Komunikace s dozorčí službou je však 
možná elektronickým komunikátorem před 
vstupními dveřmi budovy, ale raději doporu-
čujeme, pokud je to možné, využít spíše mož-
nosti vzdálené komunikace formou telefonu či 
e-mailu.

Strážníci jsou v současné době vybaveni do-
stupnými ochrannými prostředky, ale stále nám 
chybí ochrana dýchacích cest respirátory FFP3 
při rizikových zásazích, zvláště ve chvíli nut-
né resuscitace rizikové osoby či při kontaktu 
s bezdomovci s respiračními problémy.

Nadále důrazně doporučujeme občanům 
města, aby dodržovali zákonná nařízení a ne-
shlukovali se na místech veřejnosti přístupných, 
co nejvíce se chránili v rámci hygienicko-
-ochranných pomůcek, dodržovali mezi se-
bou hygienické odstupy, na veřejnosti používali 
ochranu dýchacích cest a nesnažili se obcházet 
krizová nařízení. Chráníš sebe a tím chráníš i 
druhé. 

V rámci postihu za nedodržení vládních na-
řízení jsme prověřovali již přes 60 poznatků 
veřejnosti a byli jsme v některých případech 
bohužel již i nuceni oznamovat porušení těch-
to nařízení do správního řízení, kde čekají pro-
vinilce citelné pokuty. 

Svá oznámení, připomínky a postřehy můžete na-
dále komunikovat telefonicky na 352 352 166, 606 
400 059 nebo e-mailem 156@mestochodov.cz, 
v rámci tísně pak na 156.
Doporučení pro seniory

Obava z celosvětově rozšířené nákazy 
COVID-19, která zasáhla také Českou republi-
ku, dopadá v této době i na jednu z nejohro-
ženějších skupin obyvatel – seniory. Ti jsou 
tak v současné době mnohdy nuceni zejména 
využít cizí pomoci. Tou může být pomoc od 
blízké osoby, souseda, ale také od různých 
dobrovolnických organizací, které se do po-
moci seniorů aktivně zapojují. Buďte obezřetní.
� Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

Informace SDH 
Z důvodu vydaných vládních nařízení s ome-

zením volného pohybu a dalších omezení, kte-
ré nakonec vyústilo až k vyhlášení nouzového 
stavu, musel Sbor dobrovolných hasičů, jakožto 
občanská organizace, tak i chodovská zásahová 
jednotka, maximálně omezit své aktivity, aby ne-
došlo k šíření nebezpečné nákazy. Chráníme tím 
akceschopnost městského záchranného systé-
mu. Byla přijata bezpečnostní opatření, např. byly 
zrušeny všechny plánované akce jak sportovní, 
tak také kulturní, včetně pravidelné preventivně- 
výchovné činnosti. 

V rámci akceschopnosti jednotky je provoz na 
zbrojnici minimalizován jen na nezbytně nutné 
úkony, jako je řešení mimořádných událostí, čin-
nost základních odborných služeb, činnost krizo-
vého štábu města Chodova a provádění speci-
álního výcviku s novou výškovou technikou. Na 
základě rozhodnutí vedoucího krizového štábu 
došlo k uzavření budovy zbrojnice a MZS pro 
veřejnost včetně všech členů sboru, kteří nevyko-
návají činnost v rámci výkonu služby v jednotce 
požární ochrany.

Nicméně jsou evidováni a také někteří využíva-
ní v rámci dobrovolnické pomoci. Buďme všichni 
zodpovědní, buďme trpěliví, dodržujme všech-
na bezpečnostní opatření, abychom chránili jak 
sebe, tak i ostatní a co nejdříve se vrátili do běž-
ného života. Buďte, prosím, opatrní při své běž-
né činnosti, abychom nemuseli zbytečně vyjíždět 
k mimořádným událostem. Nesmírně si vážíme 
velké podpory, které se  nám dostává z různých 
stran. Děkujeme za všechny dary, občerstvení, 
ušité roušky, dezinfekce a různé ochranné pro-
středky. Děkujeme všem za další nabídnutou 
osobní, případně věcnou pomoc. Taktéž děkuje-
me našim rodinám i blízkým, bez jejich nesmír-
né podpory a tolerance bychom nemohli vůbec 
fungovat.

Velké poděkování patří našemu vedení města, 
které se snaží v maximální možné míře řešit, vy-
hodnotit, dále hlavně uvádět do praxe všechna 
vládní nařízení, což je velmi náročné. Děkujeme 
za sounáležitost a spolupráci kolegům ve zbrani 
v integrovaném záchranném systému a všem, 
kteří denně nasazují svůj život a pomáhají zvlá-
dat celou situaci.

Nicméně nebýt Vás všech, nezvládli bychom 
nic. Jsme v tom s Vámi a uděláme vše, co je 
v našich silách, pro zajištění bezpečnosti našich 
obyvatel. Přejeme všem pevné nervy a hlavně 
pevné zdraví.
Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz
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V letošním a částečně už i v loňském roce 
se v rámci našeho města hodně skloňuje 
jméno prvního chodovského starosty Karla 
Fenkla, od jehož úmrtí letos uplyne rovných 
sto let.

Není to rozhodně náhoda. Karla Fenkla mů-
žeme s jistotou považovat za nejvýznamnější 
osobnost našeho města posledních několika sta-
letí. S jeho významem a hlavně neobvyklou či-
norodostí se dá srovnat snad jen působení pánů 
z Plankenheimu v 17. a 18. století. Na stránkách 
Zpravodaje jsem se našemu prvnímu starostovi 
věnoval již v únoru 2015, ale od té doby se ob-
jevilo mnoho nových informací, pramenů i foto-
grafií a já jsem velmi rád, že Vám mohu touto 
cestou přiblížit Karla Fenkla a jeho dobu. 

Je samozřejmě obvyklé, že si historické osob-
nosti trochu idealizujeme a nejsme k nim tak 
kritičtí jako jejich současníci. Ti totiž mnohem 
lépe znali jejich chyby a nedostatky, které se 
k nám skrze dějinný odstup už nedostanou. Sta-
rostu Fenkla si však považovali už jeho součas-
níci. V roce 1898, kdy už osm let zastával funkci 
starosty, o něm autor okresní vlastivědy napsal: 
„Pravý městský ráz získal Chodov za úřední pů-
sobnosti současného starosty Carla Fenkla, jenž 
s neobyčejnou prozíravostí, energií a nezištností 

řídí dějiny obce od roku 1890. Každý podnět, který 
směřoval ke zlepšení zdravotních a komunálních 
poměrů, na zkrášlení obce nebo zvýšení jejího 
blahobytu, zejména na duševní vzdělání, našel 
v jeho osobě – pokud nevycházel přímo od něj – 
silného zastánce a vlivného podporovatele, který, 
jednou přesvědčen o dobré ideji, neustal, dokud 
tato nebyla – často i navzdory zdánlivě nepře-
konatelným těžkostem – realizována. Díky tomu 
překonal Chodov mnohé obce, jejichž vedení se 
v měšťácké krátkozrakosti nedokáže odhodlat 
k žádnému energickému a pokrokovému činu, 
a dnes tak lze Chodov hned po Sokolově považo-
vat za nejvýznamnější obec okresu.“
Dětství a mládí Karla Fenkla

Karl Fenkl pocházel z velmi prostých a chudých 
poměrů. Jeho matka se narodila ve vesničce Vít-
kov u Sokolova a samotný Karl přišel na svět 
jako nemanželské dítě dne 24. července 1847 
v Horních Nivách a o den později byl pokřtěn 
v kostele v Lomnici. Život nemanželského dítě-
te a svobodné matky nebyl v polovině 19. století 
rozhodně zrovna jednoduchý, a možná i to byl 
důvod, proč rodina Horní Nivy opustila. Základní 
školu Karl i jeho o dva roky starší sestra Barbora 
navštěvovali již v Chodově. Hned po dokončení 

Pohled na část starého Chodova.  |Foto na stránkách: archiv Miloše Bělohlávka 

Starosta Karel Fenkl, muž  
s prozíravostí a energií
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Chodov v polovině 19. století. Patrné je rozdělení na Horní a Dolní Chodov.
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Fotografie Karla Fenkla z počátku 90. let 19. století.
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povinné školní docházky v polovině šedesátých 
let devatenáctého století nastoupil mladý Karl 
jako řadový zaměstnanec do chodovské porce-
lánky Haas & Czjzek, kde pracoval v oddělení 
užitkového porcelánu jako modelář.  

Jak vlastně vypadal Chodov v době, kdy do něj 
přišel Karel Fenkl? Na konci feudální éry v roce 
1848 měl Chodov – v té době ještě rozdělený 
na dvě samostatné obce – dohromady přibližně 
tisíc obyvatel. V Dolním Chodově žilo 699 osob 
v 99 domech. Nacházely se zde malá továrna na 
kameninu, jeden mlýn, dva hostince, kostel, fara 
a škola. V Horním Chodově žilo vedle velkého 
panského dvora v 38 domcích jen 314 obyvatel. 
Kromě toho zde stál jeden hostinec, jeden mlýn 
a panský zámek.

Dolní Chodov se po roce 1850 začal rozvíjet 
a dokázal velmi dobře využít své polohy a hlav-
ně nerostného bohatství, které se v obci a jejím 
bezprostředním okolí nacházelo. V roce 1855 
žilo v Dolním Chodově již 936 obyvatel a v Hor-
ním Chodově pouhých 284. Byla založena parní 
pila, otevřeny dva nové uhelné doly – svatý Jan 
a svatý Šebastián. Chodovskou továrnu na ka-
meninu zakoupila pražská podnikatelská rodina 
Portheimů a začala v ní vyrábět porcelán. Do 
Chodova se nastěhovalo velké množství nových 
obyvatel a chodovské údolí ztratilo svůj původní 
zemědělský charakter. Někteří původní obyvatelé 
Chodov začali opouštět a máme mnoho zpráv 
o odchodech do Ameriky, která v této době za-
žívá největší rozvoj a přijímá migranty z Evropy. 

V roce 1869 byly vesnice Horní a Dolní Cho-
dov rozhodnutím císařské kanceláře sloučeny 

za úřadování starosty Friedricha Petera do jed-
né obce a povýšeny na trhovou obec (městys). 
V nově vytvořené obci v té době žilo 1532 oby-
vatel ve 170 domech. V Chodově byl zřízen 
poštovní úřad a začaly se zde konat pravidelné 
dobytčí trhy a jarmarky. Padlo také rozhodnutí, 
že skrze Chodov povede nově stavěná železniční 
dráha z Karlových Varů do Chebu. První lokomo-
tiva projela obcí v září 1870 a železniční dráha 
znamenala nové obchodní a průmyslové mož-
nosti pro celý region. Chodovské uhlí a porcelán 
se najednou dostaly na evropský trh a prudce se 
tím začala zvyšovat poptávka po pracovní síle.
Rodinný život

A právě v této době se Karel Fenkl v Chodo-
vě, nebo možná na zábavě v blízkém okolí, se-
známil s o pět let starší Marií Annou Zanklovou 
(1842-1894), dcerou Wenzla a Theresie Zanklo-
vých z Nového Sedla. Postupně se jim narodily 
dvě děti – nejprve dcerka Marie (1872) a o dva 
roky později syn Karl (1874-1880), který zemřel. 
Obě děti se narodily ještě před svatbou a byly 
legitimizovány (prohlášeny Karlem Fenklem za 
vlastní) společně se sňatkem rodičů, který se 
odehrál v květnu roku 1876. Karel Fenkl s rodinou 
v té době bydlel v podnájmu (tehdejším jazykem 
v podruží) v domě čp. 173 v dnešní Staroměst-
ské ulici (dnes v tomto místě stojí obchodní dům 
Prior), ale v dalších letech se mladá rodina velmi 
často stěhovala po různých podnájmech. Ve stej-
ném roce, kdy se Fenklovi vzali, se jim narodil 
další syn Johann (1876-1877), který se ale nedožil 
ani roku a zemřel na spalničky. O dva roky poz-
ději se jim narodila dcera Amalia (1879-) a o další 
dva roky později syn Karel (1881-1946). Další dvě 
děti, které Fenklovi později měli (v roce 1885 syn 
Rudolf a v roce 1887 dcera Emma), zemřou ještě 
v dětském věku. I pro dobu končícího 19. století 
je tak vysoká dětská úmrtnost v rodině mimořád-
ná a Karel Fenkl tím musel velmi trpět.

V roce 1880 se Karl Fenkl se svou rodinou na-
posledy stěhuje, a to do domu čp. 217 na břehu 
Chodovského potoka. Po velké přestavbě, která 
proběhla mezi lety 1897 až 1903, se z původně 
malého domku stala dvoupatrová vila obdél-
níkového půdorysu v historizujícím stylu, která 
byla svou delší stranou obrácena k jihu. Na se-
verní straně z budovy vybíhalo krátké schodišťo-
vé křídlo. Vila samotná stála uprostřed rozlehlé 
zahrady, pro jejíž založení bylo nutné vykoupit 
a zbourat pět domů, které v těsném sousedství 
vily původně stály.  Pokračování v příštím vydání

  Miloš�Bělohlávek, městský historik
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JSME V TOM S VÁMI 
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a její členové vytvořili na 

pomoc podnikům a živnostníkům v době koronavirové krize expertní skupinu, 

která poskytuje ZDARMA poradenství v těchto oblastech: 
 

Poradenství o podporách a opatřeních státu v době 
koronavirové krize Tým zaměstnanců KHK KK 

Krizový management, rozvoj týmu, řízení změn Leadership synergy community 
s.r.o. (Gerhard Knop) 

Právní poradenství Advokátní kancelář Libor Dušek 

Konzultace podnikatelům v oblasti zajištění a 
ochrany majetku v době krize, krizové řízení, 
účetnictví  

DUŠEK ADVISORY s.r.o. 

Dotační poradenství, finanční poradenství Sancho Panza s.r.o. 

Daňové poradenství PROFIT CHEB, s.r.o. 

Optimalizace obchodní činnosti (nákup, prodej, 
interní a externí logistika) Ing. Tomáš Peták 

Zvládání komunikačních problémů a stresových 
situací 

Mgr. Petra Strnadová – lektorka, 
koučka, psychoterapeutka 

 

FORMY POMOCI: 

Online poradna 

- každou středu od 13:30 formou individuálních nebo skupinových videokonferencí 
- na konzultaci je třeba se přihlásit předem s konkrétním dotazem či problémem zde 
- uzávěrka přihlášek je každé úterý do 10:00 

Individuální poradenství 

- pro domluvení individuální konzultace kontaktujte KHK KK na telefonu 354 426 140 
nebo emailu info@khkkk.cz 
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www.kasschodov.cz

Kino 
Malá scéna 

Chodov

jedeme dál...
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Informace k provozu DDM
Sledujte prosím http://www.ddmchodov.cz
a tuto vitrínu, informace se mohou měnit podle 
aktuální situace.
Tyto informace jsou aktualizované 
k 16. 4. 2020 13:30.
Kancelář DDM Bludiště bude otevřena pro veřej-
nost od 25. 5. 2020.
Výuka ve střediscích volného času a domech dětí 
a mládeže se povoluje od 25. 5. 2020 – maximál-
ně 5 dětí.
(K tomuto pokynu jsme doposud neobdrželi 
žádnou metodiku)

V souvislosti s vládními opatřeními v rámci 
prevence před šířením koronaviru je od 16.  března 
2020 zcela uzavřeno Kulturní a  společenské 
středisko (KASS) v Chodově do odvolání.

Zároveň jsou zrušeny všechny akce, včetně 
divadelních a filmových představení. 
Vstupné se zatím vrací pouze elektronicky, vrátit 
vstupné na místě v pokladně až do odvolání nelze.
V nezbytném případě lze kontaktovat jednatele 
KASSu a zaměstnance na níže uvedených 
kontaktech:

ŘEDITEL
Jiří Spěváček
mobil: 608 658 223
e-mail: kass@kasschodov.cz

ÚČETNÍ
Bc. Gabriela Volková
mobil: 774 738 223
e-mail: ucetni@kasschodov.cz

KINO, TELEVIZNÍ STUDIO
vedoucí kina a televizního studia
Jan Kurčík
mobil: 728 767 552
e-mail: kino@kasschodov.cz
e-mail: tvstudio@kasschodov.cz

PRODUKCE - PROPAGACE
REKLAMA, INZERCE - ZPRAVODAJ
Markéta Macánová
mobil: 721 657 791
e-mail: produkce@kasschodov.cz
e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz

REDAKTOR - MEDIÁLNÍ ČINNOST
Martin Polák
mobil: 605 135 596
e-mail: polak@kasschodov.cz

Chodovské kino se v závěru 
března zapojilo do ojedinělého 
projektu Vaše kino. 
Záměr provozovatelů kin je 
přenést promítání filmů do 
pohodlí domovů svých diváků. 
Podrobnosti a více informací 
naleznete na www.kasschodov.cz 
nebo www.mestochodov.cz

KASS Chodov

Informační servis

DDM Bludiště Chodov
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Blokové čištění 
 

V souladu se schváleným technologickým postupem a rozhodnutím silničního správního orgánu bude v období od 1. 4. 
do 29. 5. 2020 probíhat na území města blokové čištění. Žádáme řidiče, aby respektovali instalované dopravní značení a 
umožnili tak plynulý průběh prací. Pro připomenutí termínů doporučujeme využít aplikaci Mobilní rozhlas, případně si 
poznačit příslušný termín do kalendáře nebo do připomínek v mobilním telefonu. 
 
Rozpis blokového čištění:      

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

                         
Rozpis blokového čištění – květen 2020: 

                                 
01.05.    Pá parkoviště u Komerční banky 
04.05.    Po  Hlavní od PENNY k ul. Boženy Němcové 
05.05.    Út Boženy Němcové, Příční, Říjnová, 1. máje, Vítězná 
06.05.    St Hlavní – od Boženy Němcové k Vítězné, Konečná, Lipová, Polní, Žižkova 
07.05.    Čt Hlavní – od Vítězné k pekárně, Zahradní, parkoviště u obchodního domu 
11.05.    Po Školní, parkoviště u Plzeňky       
12.05.    Út U Koupaliště – parkoviště před č.p. 792 – 795       
13.05.    St U Koupaliště – od č.p.795 k č.p.808  
14.05.    Čt U Koupaliště – od č.p. 808 k PENNY    
15.05.    Pá Stará Chodovská  
16.05.    So Stará Chodovská 
18.05.    Po  Vintířovská ulice (Osada Chranišov, lesík k č.p. 547)      
19.05.    Út  Poděbradova – od č.p. 1091 k Okružní ulici                                         
20.05.    St Poděbradova – od č.p. 701 k Okružní ulici    
21.05.    Čt Rooseveltova, parkoviště Rooseveltova, Husova (č.p.739 – 742)      
22.05.    Pá  9. května, Husova (č.p.739 – 750)  
25.05.    Po Jiráskova (k č.p. 784)                     
26.05.    Út Jiráskova (č.p. 781 – 784), Čapkova  
27.05.    St Okružní včetně placeného parkoviště a plochy u garáží   
28.05.    Čt  Železný dvůr, Husova (rodinné domy č.p. 23 – 1174)   
29.05.    Pá Husova (č.p. 982 – 992, rodinné domy č.p. 94 - 1116) 
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ŠAK Chodov
Vzhledem k celosvětové situaci jsme museli 

uzavřít stadion pro veřejnost, a tím i odložit 
naše tradiční lehkoatletické závody Atletika 
pro Chodov a Chodovská tretra.  Oba dva zá-
vody se budeme snažit přeložit na nejbližší 
možné termíny, tak aby naše děti i vy s nimi 
jste mohli tyto závody bez ohrožení na zdraví 
absolvovat. 

V současné době již začínáme po jednot-
livých menších skupinkách na stadionu tré-
novat, tak jak nám zákon a povolení vlády 
i městského krizového štábu dovolují, a plně 
doufáme a věříme, že se na našem stadionu 
opět brzy společně shledáme i s chodovskou 
veřejností.

Přejeme všem v této době zdraví a na shle-
dání v lepších časech. Vedení�ŠAKu�Chodov

AtletikaFlorbal

Florbalová sezóna byla ukončena dříve
Vzhledem k závažnosti současné situace 

a vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s 
šířením epidemie COVID-19 výkonný výbor 
Českého florbalu rozhodl o ukončení veške-
rých ligových soutěží. 

Protože florbalová sezóna pro TJ Pla-
men Chodov dívky byla oficiálně ukonče-
na, i když nebyly odehrány všechny ligové 
zápasy, tabulkové umístění našich týmů je 
následující. 

Starší žákyně se po odehrání 7 kol umís-
tily na nejvyšší příčce tabulky, a staly se tak 
zaslouženými vítězi ligové soutěže starších 
žákyň - skupina 1 pro Karlovarský a Plzeňský 
kraj. 

2. liga juniorek - skupina 3 byla také 
ukončena po 7 kolech a naše juniorky, pů-
sobící v regionu Praha a Středočeský kraj, 
vybojovaly krásné 5. místo. 

Všem hráčkám moc děkujeme za výkony, 
které předvedly v této hrací sezóně, a těší-
me se na novou sezónu, na kterou budeme 
zcela určitě výborně připraveni. 

Pro tuto chvíli přejeme všem v týmu i je-
jich nejbližším pevné zdraví a věříme, že 
toto omezení brzy skončí, a my tak bude-
me moci zahájit novou sezónu a bojovat 
o krásná umístění v tabulce. Pavel Dawidko
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PRODEJ ŠTÍPANÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA

TEL.: 721 110 845
AKCE KVĚTEN - 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
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Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

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

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách, 

Green Shell - typu Arakauna 
a Dark Shell-typu Maranska 

Stáří 15 – 19 týdnů | Cena  169 -219 Kč/ks 
Prodej se uskuteční: 

29. 5. a 29. 6. ve 14.40 h29. 5. a 29. 6. ve 14.40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna

P R O D E J  S L E P I Č E KP R O D E J  S L E P I Č E K

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

Případné bližší informace  Po-Pá  9-16 h: 
601 576 270, 728 605 840

Uzávěrka
červnového čísla
18. května 2020
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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
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s
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P Ř E N E C H Á M P RO N Á J E M 

N OV Ě Z AV E D E N É R E S TA U R AC E

T E L E F O N : 6 0 3 1 1 9 6 5 1 

E - M A I L : TC V I N G E R @ E M A I L . C Z  
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