
Zpravodaj města
CHODOVA

11. 4.  Dopravní soutěž
19. 4.  Atletika pro Chodov
30. 4.  Čarodějnický jarmark
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Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 
to, že k dané akci pořídilo cho-
dovské TV studio videozáznam, 

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

K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři, drazí 
Chodováci,

ve svém dnešním 
příspěvku bych vám 
chtěl poreferovat 
o vývoji naší spoluprá-
ce s vládní Agenturou 
pro sociální začleňo-

vání. Jelikož naše město patří mezi obce se 
sociálně vyloučenými lokalitami, byla v roce 
2014 navázána komunikace a posléze spolu-
práce s výše uvedenou vládní organizací. Ješ-
tě v roce 2014 byly vytvořeny pracovní skupiny 
se zaměřením na bezpečnost, zaměstnanost, 
bydlení, vzdělávání a sociální služby, do kte-
rých byli přizváni ke spolupráci zástupci ši-
rokého spektra odborníků na danou proble-
matiku (městská policie a Policie ČR, úřad 
práce, většina odborů MěÚ Chodov, mateř-
ské a základní školy, Bytservis, s.r.o., Chotes, 
s.r.o., neziskové organizace – Khamoro, o.p.s., 
Člověk v tísni, o.p.s., OS Světlo Kadaň, Rubi-
kon centrum  a další). Tyto pracovní skupiny 
se potkávaly ještě v první polovině minulého 
roku a jako výsledek jejich spolupráce vznikl 
Strategický plán sociálního začleňování, který 
byl 18.6. 2015 schválen Zastupitelstvem města 
Chodova. 

V současné době je otevřena výzva z Ope-
račního programu Zaměstnanost, do které 
má město připravené dva projektové zámě-
ry. První byl již podán na konci ledna 2016 
a bude se zabývat prevencí a sanací dluhů 
obyvatel Chodova ohrožených ztrátou byd-
lení. Druhý záměr by měl být podán do léta 
letošního roku a měl by být zaměřen na cíle-
nou práci ve vyloučené lokalitě Železný dvůr a 
Pod Železným dvorem. Letos na jaře by měly 
být také otevřeny výzvy z dalších operačních 
programů – IROP a OPVVV. Výzva z IROP by 
měla být provázaná s našimi projektovými zá-
měry z Operačního programu Zaměstnanost 
a řešit nezbytné stavební úpravy (hřiště na 
Železném dvoře či Komunitní centrum). Od 
výzvy z Operačního programu Věda, výzkum, 
vzdělávání si zase slibujeme získání odbor-
ných pracovníků, jako je psycholog, logoped 
či speciální pedagog, do našich mateřských a 
základních škol.

Kromě vlastních projektových záměrů dále 

spolupracujeme na projektových žádostech 
neziskových organizací, které by chtěly posílit 
svou činnost v našem městě.

Závěrem svého dnešního příspěvku bych 
chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli či stále 
ještě podílejí na přípravě a realizaci Strate-
gického plánu sociálního začleňování města 
Chodov.
� Mgr.�Luděk�Soukup, místostarosta města

Nový chodník propojí Starou 
Chodovskou a Vintířov 

Větší bezpečí na frekventované silnici mezi 
Vintířovem a Starou Chodovskou má zajistit nový 
chodník, který téměř propojí obě obce. Se stav-
bou bezmála dvě stě metrů dlouhé komunikace 
chce vintířovská radnice začít nejpozději v letních 
měsících.

„Jedná se o druhou etapu, která navazuje na 
chodník od Liaporu k železničnímu přejezdu. 
Chodce by měl navést na bezpečnější silnici ve 
směru do Staré Chodovské,“ uvedla tajemnice 
radnice ve Vintířově Marcela Picková.

Chodník u vytížené silnice, kde často jezdí ná-
kladní vozy z nedalekých továren a velkolomů, 
bude mít povrch ze zámkové dlažby, stejně tak 
jako část z první etapy. Začínat bude u železnič-
ního přejezdu a jeho konec projektanti zakreslili 
ke křižovatce u Staré Chodovské.

Lokalita je v poslední době také vyhledávanou 
trasou pro kondiční běžce a chodce.  (mák) 

První část chodníku z Vintířova končí u přejezdu. V létě 
začne další etapa.  |Foto: Martin Polák
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Otázka měsíce
Odpovídá starosta Patrik Pizinger

Ve městě od za-
čátku letošního roku 
pracuje asistent pre-
vence kriminality. 
Jak po třech měsí-
cích hodnotíte jeho 
přínos pro Chodov?

Na úplné hodnoce-
ní je ještě brzy. První tři měsíce ukázaly, že asi-
stent prevence kriminality je vhodná cesta pro 
doplnění celého systému, který v této oblasti 
v Chodově funguje.

Je přínosem pro činnost městské policie, 
pro správce městského majetku a správce 
bytových domů. Konkrétně již také pomohl 
při objasnění řady přestupků a posloužil na-
příklad při složitých šetření našeho sociálního 
odboru. Ještě nás společně čeká hodně prá-
ce, ale jsem po prvních měsících přesvědčen, 
že má v Chodově své místo.  (mák)

Křišťálově čistá a kvalitní voda poteče z ko-
houtků v dohledné době více než třetině obyva-
tel Karlovarského kraje, včetně Chodova.

Vodohospodářské sdružení obcí západních 
Čech jako investor a Vodárny a kanalizace Karlo-
vy Vary coby projektant a dodavatel totiž dokon-
čily takzvanou ultrafiltraci v úpravně vody v Bře-
zové na Karlovarsku.

Nově nainstalované zařízení je založené na 
nejmodernější membránové technologii. „Ultra-
filtrační membrána spolehlivě zachytí patogenní 
organismy až do velikosti virů. Dále jsou z vody 
odstraněny veškeré nerozpuštěné látky včetně 
látek způsobujících zákal. Na druhé straně však 
umožňuje průchod rozpuštěného vápníku a hoř-
číku, pro lidský organismus nezbytných látek. 
Voda je po ultrafiltraci zdravotně zabezpečená a 
dodatečná dezinfekce chlórem je pak minimální,“ 
vysvětlil technolog vodohospodářů Josef Drech-
sler s tím, že přestože je ultrafiltrace ve světě na 
vzestupu, v České republice se jedná o její první 
využití na takto velké úpravně.

Nová technologie je umístěna v jedné ze stá-
vajících budov úpravny a mimo jiné obsahuje ve 
čtyřech blocích celkem 288 více než dva metry 

vysokých filtračních modulů, jež jsou srdcem jed-
notky.

„Zařízení pomůže odstranit problémy způso-
bované sezónními výkyvy kvality vody v nádrži 
Stanovice a zároveň bude spolehlivým řešením 
pro případ, že by bylo v budoucnu nutné kvůli 
nedostatku vody v nádrži využít náhradní zdroj, 
například řeku Ohři,“ doplnil Josef Hora, předse-
da vodohospodářského sdružení.

„Koneční spotřebitelé změnu k lepšímu určitě 
poznají,“ poznamenal Antonín Jágl, ředitel Vo-
dáren a kanalizací Karlovy Vary. Podle něj je ale 
nejdříve nutné počkat na dokončení potřebné 
administrativy. Jak dlouho vše potrvá, zatím není 
jasné. Náklady na projekt dosáhly zhruba 45 mili-
onů korun, investici platilo z vlastních prostředků 
vodohospodářské sdružení.

Podle starosty Chodova Patrika Pizingera se 
výše investice v žádném případě nepodepíše 
na ceně vody. „Je to důkaz toho, že členství ve 
sdružení přináší obyvatelům Chodova výbornou 
správu jeho vodohospodářského majetku, mo-
dernizaci a že i při nízké ceně vody se dají vy-
tvářet takovéto investice,“ poznamenal starosta 
Chodova.  (mák).

Unikátní technologie zajistí 
čistější vodu

Část ultrafiltrace v březovské úpravně vody. Na snímku vlevo jsou vidět filtrační moduly.  |Foto: Martin Polák

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz. 

Chodov chce dát hlavním 
sídlištím novou tvář

Regeneraci hlavních sídlišť ve městě plánuje 
Chodov. Naposledy se jeho vedení zabývalo stu-
dií sídliště, které tvoří ulice Tovární, Palackého a 
Školní. 

„Kromě zmíněné studie máme zpracovaný 
obdobný dokument na ulici U Koupaliště a při-
pravujeme ulici Jiráskovu a Husovu, tedy všechny 
větší sídlištní prvky,“ vyjmenoval starosta Chodo-
va Patrik Pizinger.

Soubor studií podle něj radnici ukáže, jak by 
zrenovované lokality měly vypadat a na kolik by 
městskou pokladnu přišly. „Můžeme pak stanovit 
priority a konkrétní postupy,“ poznamenal staros-
ta.

„Je jasné, že vše nemůžeme realizovat najed-
nou, jedná se o desítky milionů korun, záměr 
je třeba rozdělit do etap,“ řekl starosta s tím, že 
město pověří příslušné úředníky, aby zjistili, zda 
je možné na projekty získat dotační peníze.

Prvním krokem k regeneraci sídlišť budou prá-
ce na vyřešení problému kolem dešťových vod 
v Tovární ulici, teprve poté je možné uvažovat 
o dalším postupu. „Obyvatelé tamních domů 
nám jistě dají za pravdu, ve sklepech je často 

trápí voda,“ upozornil na nutnost prací starosta.
Návrhy na úpravy jednotlivých sídlišť jsou 

podle starosty rozumné a podílejí se na nich také 
samotní obyvatelé, kteří vyjadřují své postřehy 
v rámci lokálních anket. „U projednávání s veřej-
ností jsou pak přítomni projektanti, kteří případ-
né připomínky na místě vysvětlí či okomentují,“ 
doplnil Patrik Pizinger.

Chodovská sídliště by tak v dlouhodobějším 
horizontu mohla zásadně změnit svou tvář. Na-
značuje to právě studie pro Tovární ulici a okolí, 
v níž architekti počítají s řadou novinek a zajíma-
vých prvků.  (mák)

Pozvánka
Dne 6. 4. 2016 od 15 hodin proběhne ve velké  

zasedací místnosti v 2. patře městského úřadu 
veřejné projednání návrhu studie „Revitalizace 
sídliště ulic Husova, Jiráskova, Čapkova a 9. květ-
na“.

 Zveme obyvatele tohoto sídliště k seznámení 
se s architektonickým návrhem, který řeší zpev-
něné plochy, parkoviště, zeleň, mobiliář i dětská 
hřiště. Ilona�Nehybová, odbor správy majetku

Místostarosta Luděk Soukup ukazuje studii, která se za-
bývá ulicí Jiráskova a okolím.  |Foto: Martin Polák
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Stručně z Chodova
Další jednání chodovského zastupitelstva 

se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna. Konat se 
bude tradičně v zasedací místnosti městského 
úřadu. Začátek zasedání je v 16 hodin. Zastu-
pitelé mají na programu mimo jiné projedná-
ní rozpočtových změn a rozborů hospodaření 
města za rok 2015. 

Symbolické první narozeniny má za se-
bou hernička Bublina v Chodově. Svého dru-
hu jediné zařízení ve městě tak oslavilo rok 
trvání v závěru února. Bublinu rodiče s dět-
mi do šesti let vyhledávají především kvůli 
modernímu zázemí. Chvíle relaxu, kdy chtějí 

zvolnit a mít své ratolesti pod dohledem, mo-
hou trávit v prostorách u fary kostela svatého 
Vavřince. V Bublině je pro malé návštěvníky 
vždy připravený program. Tvořivé dílničky, 
Vařeníčko, Tanečky, Hrátky s batolátky a další. 
Kromě zmíněných aktivit pro návštěvníky při-
pravuje Bublina také akce pro veřejnost.

Rovných 15 tisíc korun poslal Chodov na 
účet Potravinové banky Karlovarského kraje. 
Zařadil se tak vedle dalších čtyř měst, která 
mladou neziskovou organizaci podpořila. 
Banka tak darem získala celkem 70 tisíc ko-
run. Za peníze společnost nakoupila regály 
do skladu, můstkovou váhu, vozíky, mrazák a 
další potřebné vybavení. (mák)

Skupinku vzrostlých stromů pokácela v průběhu března specializovaná firma. Stromy musely ustoupit dlouho plá-
nované přístavbě Základní školy J. A. Komenského, se kterou se začne v letošním roce. Kácení u školy však nebylo 
jediné, které se letos v době vegetačního klidu na území města odehrálo. K zemi kromě zmíněných stromů musely 
také dřeviny ve špatném zdravotním stavu nebo esteticky znehodnocené.  |Foto: Martin Polák

Stromy ustoupily moderní 
přístavbě školy

Ptejte se vedení města v 
přímém televizním přenosu

Další ze série přímých přenosů chodovského 
televizního studia se uskuteční v úterý 5. dubna 
2016 od 18 hodin.

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

Otázky můžete posílat již nyní, a to na adre-
su produkce@kasschodov.cz, nebo volat v době 
vysílání přímo do studia na čísla 352 352 422 a 
352 352 426.  (mák)

Chodov přivítal další nově 
narozené děti

Poprvé v tomto roce Chodov slavnostně přiví-
tal mezi své obyvatele další nově narozené děti. 
Pozvánky radnice tentokrát rozeslala na 16 adres.

Vítání občánků se tradičně konalo v chodov-
ské obřadní síni (19. února), kde na rodiče čekal 
krátký program a drobné pozornosti od města.

Vedení radnice upozorňuje, že automatické 
pozvání na tento akt se kvůli legislativním úpra-
vám už neprovádí, zájemci se proto musí přihlá-
sit sami.

Jednou z možností je vyplnění formuláře, kte-
rý je k dispozici na webu města nebo na MěÚ 
Chodov - Hana Smutná, odbor školství, kultury a 
vnitřních věcí - matrika, přízemí, kancelář č. 112, 
telefon 352 352 104, e-mail: smutna@mestocho-
dov.cz.

Fotografie a natočené DVD je možné po do-
mluvě získat v TV studiu Chodov v Kulturním a 
společenském středisku.  (mák)

Zápis do pamětní knihy při tradičním vítání občánků 
v chodovské obřadní síni.  |Foto: Jan Hrebeňák

Radnice hospodařila s 
rekordním přebytkem

Rekordní přebytek ve výši více než 48 milionů 
korun pošle letos chodovská radnice do svého 
fondu rezerv. Sumu se městu podařilo uspořit v 
rámci loňského rozpočtu, nejméně od roku 2002 
jde o nejlepší hospodářský výsledek Chodova.

Vliv na konečné číslo měla souhra několika 
faktorů. „Především v posledních dvou měsících 
roku 2015 se podařilo splnit daňové příjmy na 117 

procent,“ uvedla tajemnice chodovské radnice 
Marcela Kubicová.

Do daňových příjmů podle ní patří mimo jiné 
pokuty, správní poplatky či poplatky za hrací au-
tomaty. „Ty se podařilo splnit na 151 procent, což 
činí 18,6 milionu korun,“ upřesnila tajemnice.

Svou roli hrála také výběrová řízení, při nichž 
se dařilo snížit náklady na jednotlivé akce. Do vý-
sledku se pak promítly i dobíhající dotace, kdy do 
městské pokladny přišly díky rychlým realizacím 
projektů peníze z dotačních titulů. „Loni jsme do-
končili například stavbu šaten a sociálního záze-
mí pro sportovce, zateplení mateřské a základní 
školy a revitalizaci v Tovární ulici,“ připomněla 
Marcela Kubicová s tím, že za loňské investice 
zaplatil Chodov přibližně 53 milionů korun. „Sed-
madvacet milionů šlo do oprav chodníků a ko-
munikací,“ doplnila tajemnice.

Loňský chodovský rozpočet byl sestaven ve 
výšce zhruba 229 milionů korun, příjmy se pak 
dařilo plnit na 110 %, výdaje činily 90 %.

Letošní rozpočet je téměř totožný, na investice 
má ale Chodov připravenou částku 62 milionů 
korun.  (mák)

Zemřel Ladislav Frank Nykl
V  závěru února (v neděli 

21. 2. 2016) zemřel Ladislav 
„Frank“ Nykl. Svůj boj s nemo-
cemi prohrál v nedožitých 72 
letech.

Frank byl známý mimo jiné 
jako publicista a redaktor ča-
sopisu Stopař. Patřil k zaklada-

telům trampingu v regionu, byl u zrodu několika 
trampských osad a hrdě se hlásil k ocenění Čest-
ný Marshal Západočeského kraje, jehož byl no-
sitelem. Za propagaci Chodova ho před časem 
ocenila také rada města.

Jeho články o Chodovu, okolí, vojenské historii 
a historii trampingu vyšly v řadě médií, Sokolov-
ském deníku a časopisech nejen v Česku, ale také 
za hranicemi, včetně Ameriky, Kanady a Austrá-
lie. Frank si Chodov vybral jako druhý domov 
po Karlových Varech, kde ho v dobách totality 
nesmyslně pronásledovala tehdejší tajná policie 
(StB). Několikaletý pobyt ve vězení mu pak trvale 
podlomil zdraví. �(mák)
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Chodovské studio dokončilo 
digitalizaci

O poznání kvalitnější obraz i lepší zvuk si mo-
hou užívat diváci, kteří sledují vysílání studia TV 
Chodov. Jeho provozovatel, městská společnost 
Kulturní a společenské středisko, v těchto dnech 
totiž završil nákupem nových kamer plánovanou 
digitalizaci.

„Pořídili jsme dvě kamery s vysokým rozliše-
ním, v HD kvalitě, čímž se dokončil proces digita-
lizace studia, jenž započal více než před rokem,“ 
řekl jednatel kulturního střediska Jiří Spěváček.

Chodov je jediné město na Sokolovsku, jehož 
obyvatelé mají přes kabelovou televizi k dispozici 
vlastní městský kanál. „Je to pro ně dobrá zprá-
va, pořady a reportáže lze nyní natočit ve stejné 
kvalitě, jako je vysíláme, což ještě před nedáv-
nem nebylo možné,“ poznamenal jednatel.

Novinku si pochvalují i pracovníci studia. Ne-
hledě na kvalitnější záznam jim moderní kamery 
při práci šetří čas. Místo klasických videopásek 
teď používají paměťové karty, z nichž se data 
stahují podstatně rychleji.

Dlouhodobě připravovaná digitalizace začala 
zhruba před rokem jako logický krok po útlumu 
analogového vysílání. Od toho zároveň upustil 
i provozovatel kabelové sítě v Chodově.

Pořady TV Chodov mohou lidé sledovat už od 
roku 1998, kdy tehdejší pracovníci a technici začí-

nali s jednou použitou kamerou. Dnes má studio 
za sebou tisíce odvysílaných hodin a výrobu řady 
pořadů. Od magazínů, kuchařských programů, 
povídání pro ženy přes informační smyčku, zá-
znamy společenských akcí až po přímé přenosy, 
kdy na otázky obyvatel odpovídá vedení města. 
Studiem prošlo několik moderátorů, kteří později 
pracovali nebo ještě pracují v celostátních tele-
vizích. Patrně nejznámějším z nich je chodovský 
rodák Aleš Cibulka.  (mák)

Zájezd pro seniory
Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí 

informuje nepracující seniory města Chodova, že 
dne 15. dubna 2016 pořádá jednodenní zájezd 
do Loun na 20. ročník prodejní a kontraktační 
výstavy zaměřené na úpravu a zařízení interiéru, 
exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře:  DŮM 
A ZAHRADA LOUNY.  

Přihlášky na zájezd s poplatkem ve výši 150,- 
Kč a rodným číslem (pro vyřízení pojištění na 
cestu) budeme přijímat od 4. dubna 2016 na 
odboru sociálních věcí, v  přízemí kancelář č. 127, 
vždy od 8 do 15 hodin s polední přestávkou  od 
11:30 do 12:30 hodin. V pátek pouze do 11 hodin.
� Petra�Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Nová kamera v akci na nedávné vernisáži v Galerii u Vavřince.  |Foto: Martin Polák

CK Jana skončila
Koncem minulého roku ukončila v Chodově 

činnost CK Jana Jiřího a Jany Peřinových po 25le-
tém období. Za celé uvedené roky uspořádali 
stovky zájezdů, pobytových či poznávacích.

Týdenní zájezdy, zaměřené na pobytové za-
hraniční dovolené u Jaderského moře, v nádher-
ných destinacích Dalmácie, Černé Hory a léčeb-
né pobyty v Poděbradech a Piešťanech.

Vždy jsem si přál poznat zemi, ve které jsem 
se narodil a žiji. A toto mé přání se mi splnilo se 
zájezdy CK Jana.

Spolu s ostatními „účastníky zájezdů“ z Cho-
dova, Sokolovska a Karlovarska jsme procesto-
vali všechna naše česká pohoří včetně jejich při-
lehlých regionů. Nejznámější opakovaně. Nelze 
zapomenout na zájezdy po slovenských horách 
ve Vysokých a Nízkých Tatrách a v pohoří Malá 
a Velká Fatra.

Z výčtu nelze opomenout návštěvy Č. Krum-
lova, Telče, jižní Moravy, Ostravy (areál vysokých 
pecí) a poslední turistický zájezd do tak trochu 
opomíjené oblasti Bílých Karpat a Moravských 
Kopanin.

Na cestách s touto CK jsem poznal nespo-

čet nádherných i historických míst a kulturních 
památek, a to díky obrovským průvodcovským 
znalostem Jiřího a Jany Peřinových o každé na-
vštívené lokalitě.

Děkuji Vám a přeji do dalších let pohodu, štěstí 
a zdraví.  František�Plaček

Nabídka letního tábora
Jubilejní pátý ročník tábora pořádaný na turis-

tické základně Sluníčko bude v termínu od 31. 7. 
do 13. 8. 2016. Cena tábora je 3 300 Kč na dítě, 
sourozenci platí 3 000 Kč.

Přihlášky do 1. 5. 2016 jsou zvýhodněné plat-
bou o 300 Kč méně.

Za organizační tým Milan�Konejl, Budovatelů 
677, Chodov. Tel: 777 623 115, e-mail milanko-
nejl@seznam.cz.

Splatnost poplatku
Upozorňujeme všechna společenství vlastníků 

bytových jednotek, která  mají s městem Cho-
dov uzavřené nájemní smlouvy  na pronájem 
přídomní zeleně okolo svých domů, že splatnost 
poplatku je ve smlouvách stanovena ke  dni 31. 
března. Poplatek je splatný v hotovosti v poklad-
ně MěÚ.  Dana�Wolfová, odbor správy majetku

Soutěž ZUŠ – krajská kola:
Hra na elektr.onické klávesové nástroje:
Michal Těžký - 2. místo - p. uč. Smetanová
Hra na akordeon - žáci p. uč. Hraničky:
Vít Křepinský – 1. m. s postupem do ÚK
Jan Kapr – 1. m. s postupem do ÚK
Skladatelská soutěž – p. uč. Moiseeva:
Anežka Bartůšková – postup do celost. kola.
Všem soutěžícím a jejich učitelům srdečně bla-

hopřejeme.  Jitka�Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ

Chorvatsko.  |Ilustrační foto: Martin Polák

Jednou tak, podruhé jinak
Na dvě desítky pláten malíře Václava Maliny  

(na snímku) dorazily počátkem března z Plzně 
do Chodova. V Galerii u Vavřince si je může pro-
hlédnout také veřejnost.

Expozice obrazů, jejichž autor působil řadu let 

také jako ředitel Galerie města Plzně, nese ná-
zev Jednou tak, podruhé jinak a čítá nejen menší 
díla, ale i metrová plátna. Výstava potrvá až do 
4. dubna.  (mák)



Vzpomínka
Dne 6. dubna uplynulo 5 let, co navždy ode-

šel pan Miroslav Volek. Kdo jste ho znal, pro-
sím, věnujte mu tichou vzpomínku. 

Zároveň oznamujeme všem blízkým a zná-
mým, že 25. ledna 2016 nás opustil i Miroslav 
Volek ml.

Rodina�Volkova
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Likvidace ekologické zátěže
Vážení spoluobčané,
dubnový příspěvek věnuji stavu příprav odstraně-

ní staré ekologické zátěže – skládky tuhých dehto-
vých kalů (TDK) ve Staré Chodovské.

V létě roku 2013 byli obyvatelé městské části Stará 
Chodovská a města Chodova více než týden ob-
těžováni nepříjemným zápachem, který se šířil ze 
skládky tuhých dehtových kalů. Skládka byla v minu-
losti zhruba z poloviny odtěžena a po vyčerpání fi-
nancí byly další práce zastaveny. Za pomoci zejména 
Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje 

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Ovocná zahrada

- dokončíme řez bujně rostoucích jabloní 
a hrušní.

- vysazujeme všechny ovocné stromky 
a keře, které jsme nestihli vysadit na podzim.

- sázíme broskvoně, a to mírně narašené.
- všechny ovocné stromky vysazené na jaře 

hluboce zakrátíme na 2–3 očka u výhonů, 
které jsme nechali na tvorbu nové korunky.

- hlubokým řezem podpoříme ujmutí 
stromku a jeho růst.

V dubnu před kvetením začínáme s řezem 
peckovin. Omezíme tím tvorbu klejotoku 
a podpoříme hojení rampo řezu.

Koncem měsíce, má-li už stromek mízu, 
můžeme roubovat pod kůru ( jabloň, hrušeň).

Předpoklad úspěchu je dobrá míza u pod-
nože, nenarašené rouby, dobré počasí v době               
roubování a naše trpělivost.
Ochrana rostlin

Hnědé padlí (americké padlí) je nepříjem-
ná choroba u angreštu. Předejít jí můžeme 
zakrácením špiček loňských letorostů.

Přípravky na ochranu – Discus, Bican, Ku-
mulus.

Moniliová spála višní – Talent, Horizont, 
Teodor – 500

Rzivost hrušní – Baycor, Delan, Dithan
Všechny vybrané přípravky bychom měli 

aplikovat v dubnu.
 Na tomto místě vám chceme podávat ak-

tuální informace, co správně udělat na vaší 
zahrádce v průběhu měsíce. Uvítáme vaše 
dotazy, na které odpovíme prostřednictvím 
Zpravodaje města Chodova nebo www strá-
nek chodovských zahrádkářů.  Jiří�Žďárský

se podařilo zápach snížit. Odborníky ze Sokolovské 
uhelné, právní nástupce, a.s. (SU), pak byla přija-
ta opatření, která eliminovala obtěžování obyvatel 
s tím, že budou urychleně podniknuty kroky k defini-
tivní likvidaci skládky. To byl červenec roku 2013, kdy 
jsem tehdy ještě ve funkci starosty Chodova požádal 
ministra financí pana Ing. Fischera o zajištění finan-
cí nezbytných pro ekologickou likvidaci kalů. To byl 
první a nutný předpoklad pro zahájení administrativ-
ní přípravy, po které mohla teprve pokračovat vlastní 
likvidace. Žádosti o pomoc na Ministerstvo financí 
ČR (MF) odeslal také Karlovarský kraj a Sokolovská 
uhelná. Ministerstvem nám tehdy bylo přislíbeno, že 
bude otevřena nová zakázka a následně bude vy-
psána veřejná soutěž na dovytěžení skládky.

Až skoro po třech letech se snad „ledy pohnuly“. 
Pan karlovarský radní Hora byl požádán MF o účast 
ve výběrové komisi, pan starosta Pizinger jako ná-
hradník, na vyhodnocení zakázky na ekologickou li-
kvidaci staré ekologické zátěže. Co je ovšem zaráže-
jící, je doba, po kterou se i přes opakované urgence 
nic nedělo a obyvatelé Staré Chodovské a Chodova 
byli dlouhodobě vystaveni možnému letnímu ob-
těžování zápachem. Při předpokládaném průběhu 
celého zdlouhavého administrativního řízení tak 
zřejmě uplynou od maléru v roce 2013 do faktické-
ho zahájení likvidace skládky tuhých dehtových kalů 
4 roky. Je to ukázka nepružnosti a laxnosti minister-
ských úředníků i politiků, neboť se v administrativní 
přípravě fakticky jedná pouze o úpravu původního 
projektu. A to by také nemělo stát nesmyslné miliony.

Chtěl bych spolu s vámi věřit tomu, že pokud 
bude letos na jaře vyhlášeno výběrové řízení, že 
celý administrativní proces bude ukončen v letošním 
roce. A moc bych si přál, aby vlastní likvidace skládky 
tuhých dehtových kalů byla zahájena ještě na konci 
roku 2016. Do té doby bude zejména na Sokolovské 
uhelné, aby skládka byla i letos v létě zajištěna tak, 
aby se neopakoval r. 2013. Za to patří zaměstnan-
cům SU dopředu mé poděkování.
Ing.�Josef�Hora,�neuvolněný radní pro oblast ži-

votního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje a 
člen Zastupitelstva města Chodova

Chodov se postupně stává stále pevnější sou-
částí běžecké rodiny. Jako jedno z mála měst v 
Karlovarském kraji se dostal na seznam Mattoni 
FreeRun, což je síť pětikilometrových tras po celé 
České republice.

Radnici se podařilo po několikaměsíční přípra-
vě dokončit poslední záležitosti k tomu, aby lidé 
mohli na okruhu pod výsypkou běhat. „Nedávno 
jsme potvrdili dohodu se Sokolovskou uhelnou, 
že se o trasu budeme starat,“  řekl starosta Cho-
dova Patrik Pizinger s tím, že okruh je především 
pro amatérské běhání. „Je to další nabídka pro 
volný čas,“ doplnil starosta, který je sám aktivním 
běžcem. 

Trasa vede po stávající cestě kolem přírodního 
koupaliště Bílá voda a v blízkém okolí výsypky.  
RunCzech aplikace, která vás provede trasou, 
je bezplatně k dispozici pro operační systémy 
Android a IOS. Umožňuje běžci změřit a za-
znamenat čas pětikilometrového okruhu a tyto 
informace sdílet s ostatními třeba na sociálních 
sítích. Zároveň umožňuje pozvat spoluběžce na 
trénink. Na stránkách http://www.runczech.com/
cs/freerun/ se všichni zájemci mohou zaregist-
rovat a stáhnout aplikaci do svého telefonu. Po 
spuštění si vybrat trasu, kterou poběží, postavit 
se na start a vyběhnout.

„Jsme velice rádi, že se Chodov jako jedno 
z prvních měst zapojilo do projektu Matto-
ni FreeRun a přispívá tak k rozšíření možnosti 
sportovního vyžití nejen pro své obyvatele, ale 
i všechny návštěvníky,“ uvedl manažer projektu 
František Dostál.

Podle něj jsou v současné době v Karlovar-
ském kraji tři trasy (Karlovy Vary, Sokolov, Cho-
dov) a v plánu pak další tři, a to v  Kraslicích, Ma-
riánských Lázních a Chebu. 

První oficiální výběh připravilo město Chodov 
a ŠAK Chodov na neděli 3. dubna od 9 hodin. 
Sraz je u informační tabule na hrázi Bílé vody.

Nový desetikilometrový běh připravují také 
chodovští sportovci ze Školního atletického klu-
bu (ŠAK) a bude se konat 27. srpna.

 Trasa povede opět v okolí Bílé vody a kolem 
vlečky. „Odtud také pramení název akce, Cho-
dovská vlečka,“ dodal starosta.

Zájem nejen o amatérský běh v posledních 
letech v Chodově strmě stoupá. Mezi sportovní 
veřejností se tak dostala do povědomí řada akcí, 
jako je například Chodovská tretra, Běh Smolnic-
kým kopcem, kterého se pravidelně účastní stov-
ky lidí, či Chodovská maxištafeta, kdy běžci všech 
kategorií krouží po dráze rovných čtyřiadvacet 
hodin.  (mák)

Chodov mění okolí výsypky 
na běžeckou trať Mattoni FreeRun

Kontrast mezi přírodním koupalištěm  Bílá voda a nedalekou výsypkou patří k lákadlům stále větší řady nejen amatér-
ských běžců. Lokalita se teď dostala na seznam Mattoni FreeRun, takže lze předpokládat, že zájem o Bílou vodu bude 
ještě větší a stane se vyhledávaným cílem sportovců.  |Foto: Martin Polák
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Nabídka zaměstnání
Hledáme učitele Aj - vedení školy oznamu-

je, že přijme učitele/ku s kvalifikací dle zákona č. 
563/2004 Sb. pro výuku Aj převážně na II. stup-
ni ZŠ.  Další informace na tel. 352352290 nebo 
u ředitele školy.

Hledáme učitele Př a Tv - vedení školy ozna-
muje, že přijme učitele/ku s kvalifikací dle zákona 
č. 563/2004 Sb. pro výuku přírodopisu a tělesné 
výchovy na II. stupni ZŠ. Nástup od září 2016. 
Další informace na tel. 352352290 nebo u ředite-
le školy.� Mgr.�Milan�Kovářík, ředitel školy
Něco ze sportu

Koncem února se v Mariánských Lázních ko-
nalo krajské kolo smíšených družstev v přehazo-
vané. Družstvo složené z našich páťáků se sem 
probojovalo přes okrskové a okresní kolo. Také 

tady bojovali mladí sportovci statečně a obsadili 
čtvrté místo. Gratulujeme  k úspěchu a děkuje-
me za skvělou reprezentaci školy. Reprezentovali 

Gymnázium & SOŠ Chodov

ZŠ Nejdecká ulice

ZŠ Husova ulice

 ZŠ Školní ulice

ZŠ J. A. Komenského

Čteme pro radost
V týdnu od 29. února do 4. března jsme četli a 

četli. Měli jsme totiž projektový týden zaměřený 
na rozvoj čtenářské gramotnosti. Starší děti čet-
ly mladším, mladší vyprávěly starším pohádkové 

příběhy. Všichni hledali informace v encyklopedi-
ích i na internetu, seznámili se s novými knihami, 
jejich autory a ilustrátory. Každá třída si vytvořila 
své „Čtenářské portfolio“. Završením celého týd-
ne byla návštěva knihovny. Týden se nám moc 
vyvedl. A komu za to poděkovat? Za přípravu 
především třídním učitelům, ale velký dík si za-
slouží i paní knihovnice městské knihovny v Cho-
dově a Nové Roli a krajské knihovny v Karlových 
Varech.

Den otevřených dveří
Ve středu 20. 4. 2016 od 8 h. do 11:40 bude 

tradičně v ZŠ Chodov, Nejdecká 254 den ote-
vřených dveří. Zájemci z řad rodičů a široké ve-
řejnosti si mohou prohlédnout prostory školy, 
zúčastnit se výuky ve třídách a zeptat se na to, 
co je zajímá. Všichni jsou srdečně zváni. 

Mgr.�Iva�Jurnečková,�ředitelka školyŽákyně bojovaly o finále
Po vítězství v Karlovarském kraji se děvčata ZŠ 

Chodov, Husova 788 probojovala do kvalifikace o 
postup do finále MČR SL ZŠ ČR, která se konala 
24. 2. 2016 ve SH Teplice mezi přeborníky Karlo-
varského, Ústeckého kraje a Prahy. 

Družstvo školy ve složení L. Červenková, L. 
Hatašová, E. Křížová, B. Svobodová, A. Aubrech-
tová, E. Jará, I. Jará, V. Kotková, N. Mrázová, M. 
Parthová, E. Prokopičová a K. Vaňková hrálo s 
kompletními florbalovými týmy ZŠ Litvínov a ZŠ 
Eden Praha. 

Chodovská děvčata podala velice bojovný 
výkon, ve třetích třetinách zápasů i soupeřky 
přehrávala, ale vytoužený postup se nepodařilo 
vybojovat. Chyběl nutný kousek štěstíčka při za-
končování nájezdů a střelbě.  

Výsledky zápasů:
ZŠ Husova ul.: ZŠ Litvínov   2 : 3
ZŠ Husova ul.: ZŠ Eden Praha 1 : 1
ZŠ Litvínov : ZŠ Eden Praha  0 : 1 
Do finále MČR SL ZŠ ČR postoupilo družstvo 

ZŠ Eden Praha. 
Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci 

školy, Chodova i Karlovarského kraje. 
Krajské finále košíkové

 Dne 4. 3. 2016 se v Sokolově konalo krajské 
finále košíkové starších žákyň. Družstvo ZŠ Cho-
dov, Husova 788 ve složení A. Aubrechtová, E. 
Jará, I. Jará, N. Mrázová, E. Prokopičová, K. Vaň-
ková, M. Parthová, L. Červenková, E. Křížová, B. 
Svobodová a L. Hatašová turnaj začalo dobře, 
vyhrálo svou skupinu a postoupilo mezi nejlepší 
čtyři týmy. Došlo ovšem ke zranění B. Svobodo-

vé, které jí nedovolilo v turnaji pokračovat, druž-
stvo přišlo o hlavní útočnou sílu a děvčata nako-
nec získala 4. místo.

Přebornicemi kraje se staly žákyně ZŠ K. Vary, 
Truhlářská ulice.  

Děkujeme děvčatům za vzornou sportovní re-
prezentaci školy.
Pracovní pozice

Základní škola Chodov, Husova 788, okres So-
kolov, příspěvková organizace, hledá s nástupem 
od 1. 9. 2016 učitele následujících aprobací: 1.stu-
peň, 2. stupeň - německý jazyk, anglický jazyk, 
český jazyk, dějepis, matematika, fyzika, výtvarná 
výchova, hudební výchova.

Zájemce musí splňovat kvalifikační předpokla-
dy dle zákona č. 563/2014 Sb.

Kontakt: 352 352 391 nebo pište na e-mail: 
zs3chodov@seznam.cz

Další informace o životě na naší škole najdete 
na stránkách www.zs3chodov.cz.

 Mgr.�Lenka�Hrušková

Pozvánka na oslavy
ZŠ. J. A. Komenského zve všechny bývalé žáky, 

zaměstnance i širokou veřejnost na oslavy 70 let 
českého školství v Chodově.

20. května 2016 si v budově školy v Dukelských 
hrdinů připomeneme společně s historikem a 
absolventem školy Milošem Bělohlávkem historii 
poválečného školství v Chodově, s přihlédnutím 
k historii 1. ZŠ Komenského.

Proběhne malé kulturní vystoupení žáků školy, 
den otevřených dveří na celém prvním stupni, 
výstava prací dětí a výstava starých fotografií z 
historie školy.  Vedení�školy

nás: Johanka Kováříková, Nela Tereza Chodová, 
Veronika Rapačová, Eliška Buchtelová, Igor Križ-
ko, Jan Kala, Nicolas Daňhel, Jan Kovář, Vojtěch 
Šimandl, Filip Abert, Václav Noháček.

Projekt Edison  
V rámci projektu Edison, do kterého se naše 
škola zapojila, nás navštívili stážisté z různých 
koutů světa – z Brazílie, Peru, Číny, Tchaj-wanu, 
Ukrajiny a z Indonésie.

Dočasný domov našli v rodinách našich žáků, 
kteří stážistům zpříjemňovali jejich volný čas 
mimo školu. Společně se tak podívali do 
Karlových Varů, do Lokte, do chodovského mini 
muzea, do porcelánky ve Staré Roli a někteří i na 
Klínovec, aby poznali také krásy naší přírody a 
zasněžených hor. 
Ve škole stážisté navštěvovali jednotlivé hodiny 
a představovali svou zemi, přibližovali svou 
kulturu a snažili se o srovnání se životem u nás.
Poslední den svého působení ve škole si stážisté 
připravili tzv. Global village, který měl mezi našimi 
žáky obrovský úspěch. Jednalo se o ochutnávky 
nejrůznějších pokrmů, jež jsou charakteristické 
pro jednotlivé země, a žáci byli též obdarováni 
různými ručně vyráběnými předměty. 
Neb se veškerá komunikace vedla v angličtině, 
děkujeme tímto žákům maturitního ročníku 
Patriku Šatavovi a Míše Sobotkové, již byli po celý 
týden skvělými průvodci a pomocníky. 
Poděkování také patří všem rodičům a žákům, 
kteří umožnili ubytování stážistů.  
  Bc.�Jitka�Čmoková, G a SOŠ Chodov
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 Městská policie Chodov

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Perličky z činnosti MP Chodov
Zajímavý případ řešili strážníci s podnapilým 

mužem, kdy v nočních hodinách v ul. U Koupali-
ště obyvatelé blízkého domu přivolali hlídku MP, 
že se na silnici válí nějaký opilec. S opilci to není 
nikdy lehké a nejdříve se snažíme takového je-
dince tzv. „rozchodit“, a když již není zbytí, násle-
duje převoz na protialkoholní záchytnou stanici. 
Takovou cestu si jistě dovedete představit a nikdo 
by v té chvíli se strážníky asi neměnil, ale záchyt-
ná stanice je naší spásou. Jaké pak bylo překva-
pení strážníků i samotného opilce, když službu 
konající lékař uvedl, že opilec je opilý až moc, 
a tudíž jej na záchytné stanici neumístí. Zmože-
ný piják samou radostí vystřízlivěl a dožadoval 
se odchodu do restaurace, ale radost mu zkazila 
následná hospitalizace v nemocničním zařízení, 
kde jej museli přijmout k monitoringu zdravot-
ního stavu. S jak velkou radostí jej pak mezi sebe 
přijaly tamní zdravotní sestry, si asi všichni před-
stavíme. 

Zoufalí lidé dělají často zoufalé činy. Přesně 
takovým způsobem se zachoval i mladý muž, 
který nejdříve zničil skleněnou výplň v ul. Husova 
a následně se za to chtěl dostat do vězení. Když 
se od policistů dozvěděl, že je to jen přestupek, 
z telefonní budky za pár okamžiků ohlásil ano-
nymně uložení výbušného systému na autobu-
sovém nádraží. Když pak viděl, jak velikou ma-
šinérii bezpečnostních opatření spustil, vše se 
mu rozleželo a z obavy z možných následků se 
schoval v blízké budově polikliniky.  K jeho veliké-
mu překvapení jej tam však brzy vystopoval kri-
minalista z místního policejního oddělení. Policii 
patří poděkování za vynikající práci a volajícímu 
spravedlivý trest.

Velmi neobvyklý obrázek se naskytl několi-
ka kolemjdoucím v ul. Husova, kde se skřípěním 
brzd náhle zastavilo u travnaté plochy naše slu-
žební vozidlo městské policie. Lidé se rozhlíže-

li, na koho spadla klec a pro koho si hoši jdou, 
neboť ti velmi čiperně z auta vyskákali, ale místo 
očekávaného zákroku zaujala občany podívaná 
na dva strážníky v předklonu, s rukama na kole-
nou, kteří pokašlávali, pokuckávali a společně si i 
poplakali.  Příčinou byla technologická závada na 
nádobce jednoho z pepřových sprejů v kapsičce 
výstroje spolucestujícího strážníka, která se náhle 
uvolnila a část obsahu rošťácky vyplivla do pro-
storu služebního vozu a na oděv strážníka. Ten 
pak hrdinně celou dobu, než řidič bezpečně za-
stavil, obsah nádobky držel vlastní dlaní na mís-
tě praskliny, než mohli strážníci z auta vystoupit 
na čerstvý vzduch.  Dotyční strážníci vás mohou 
ubezpečit, že látka je to nesmírně účinná.
Blokové čištění

Od 1. dubna probíhá v regionu města blokové 
čištění. Věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu 
značení a vyznačené době platnosti v jednotli-
vých ulicích. Vyhnete se tak případným nákla-
dům za odtah vozidla. Harmonogram čištění 
naleznete na stránkách města a na jiném místě 
tohoto vydání zpravodaje. V roce 2015 to bylo za 
celé blokové čištění 121 vozidel!!. 
Začalo jaro, motoristé, zbystřete!

Vážení řidiči, je tu jaro a na komunikaci se ob-
jeví opět mnoho cyklistů a motorkářů. Věnujte 
zvýšenou pozornost i těmto účastníkům silnič-
ního provozu a dbejte na pravidlo bezpečného 
návratu nejen pro Vás, ale i pro ně. Také pro ka-
ždého chodce nově 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 při chůzi po silnici i v rámci obce, 
neboť jde především o naše zdraví, co říkáte?
Výběrové řízení na strážníka

Od 1.3.2016 do 31.8.2016 je vyhlášeno výbě-
rové řízení na pozici strážník u Městské policie 
Chodov. Přihlášky s potřebnými dokumenty bu-
dou přijímány v zalepené obálce s označením 
„Výběrové řízení strážník MP - neotevírat“ na slu-
žebně Městské policie Chodov, ul. Husova 588, 
budova Městského záchranného systému, nebo 
podatelna MěÚ Chodov, ul. Komenského 1077. 
Kontaktní osoba: Staněk Ladislav, velitel MP- 352 
352 160, Petr Heth, zástupce velitele MP - 352 
352 161, dozorčí služba MP Chodov - 352 352 
166. Bližší informace a podmínky naleznete na 
www. mestochodov.cz.

 Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

Souhrn jednotky PO
Únor byl z pohledu zásahové činnosti opět 

náročný, jednotka celkem absolvovala 12 událos-
tí. Z toho dva požáry (odpad u skládky za Boži-
čany, rozsáhlý požár objektu bývalé diskotéky 
Calypso v Březové - KV). 

Ostatní zásahy byly technického charakteru. 
V pěti případech šlo o únik provozních náplní 
z vozidel v ulici ČSO, Žižkova, Obránců míru, 
Hlavní, sjezd na D6 u Nového Sedla. Ve dvou 
případech byla poskytnuta technická pomoc při 
nouzovém otevření uzavřených prostor v ulici 
ČSO a v ulici U Porcelánky. Zde byl zásah velmi 
náročný, hasiči ve spolupráci se ZZS a strážníky 
MP museli vyprostit zraněnou osobu z toalety 
restaurace. V jednom případě jednotka zasa-
hovala u úniku nebezpečné látky v areálu SU, 
právní nástupce, a. s., situace byla pod kontro-
lou a žádné nebezpečí pro obyvatele nehrozilo. 
Ve dvou případech se jednalo o prověřovací cvi-
čení při simulovaném požáru sklepních prostor 
pod restaurací MIPO a cvičení při úniku nebez-
pečné látky v areálu SU, právní nástupce, a. s. 
Další informace je možné nalézt na webu www.
sdhchodov.cz .
Informace SDH

Tradiční akce, kde nechyběli hasiči, byla vý-
pomoc při organizaci tradičního masopustu.
Taktéž probíhala preventivně-výchovná činnost 
ve spolupráci s velitelem MP Chodov Ladislavem 

Staňkem pro žáky chodovských škol, v únoru nás 
navštívili žáci 9. tříd ze ZŠ ze Školní ulice. Letoš-
ní plesovou sezónu v Chodově obohatil tradiční 
hasičský ples. K veselé a skvělé náladě přispěla 
velmi významným podílem nejdecká kapela Ješ-
těřice. Programem provázela příjemná Romana 
Poláková. Během společenského večera proběh-
ly také ukázky latinskoamerických tanců v podá-
ní Jana Onaka a Markéty Müllerové z Prahy. V 
průběhu plesu nechyběla ani bohatá tombola, 
za kterou děkujeme všem sponzorům a podpo-
rovatelům chodovských hasičů. Dle ohlasů ná-
vštěvníků se ples vydařil a všichni si jej užili. Za 
náročnou organizaci plesu je potřeba poděkovat 
organizátorům, zvláštní poděkování patří všem 
sponzorům a podporovatelům. 

Děkujeme našim podporovatelům a spon-
zorům: HNHRM klub Chodov, Město Chodov, 
Pekosa Chodov s.r.o., BMP Bohemia metal pro-
dukt s.r.o., SKF – Lincoln Lubrications, Teleskopic-
ké stožáry s.r.o., KH Czechia, Kovoobrábění Svo-
boda s.r.o., LIGNETA autobusy s.r.o., RM security 
s. r. o., CARSFOLIE CHODOV, Elektro FANY, MBN 
– J. Slouková, KÖNIG porcelán, Zlatnictví T. Vrbka, 
J & G Touristik, Elite gym and fitness, Sedlecký 
kaolin a.s., CHOTES Chodov s.r.o., STAV ELEKT-
RO, Výstroj a výzbroj Počerny, Pivovar Chodovar, 
MUDr. Maxová, Royal Bar RYBKA, T. B. G. Karlo-
vy Vary, TAXI Suchan, Dobroty a dárky Suková, 
Karlovarský kraj, KASS Chodov, BEXON – čerp. 
stanice, Pož. prevence-p. Mychajliv, Probo NB, 
Studio Zdraví, Marcela Vimrová – kadeřnictví, 
ALVA Computer, Porcelán p. Těžký, Květinka p. 

Marková, Salon Relax Chodov Pavla Schauero-
vá, Pivovar Permon, Vítězslav Homolka, Květinka 
– p. Šanderová, Restaurace SPARTA, Barvy lana 
chemie s.r.o. KV, Dräger, Úklid p.Laresová, Garde-
na-p.Peřina, KASS- CHODOV, Hammer Holding, 
Kominictví St. Machián, Jiří Nechmač, Akvaristi-
ka IDEÁL, Lymfatické masáže-Božena Špičková, 
Proxima Gastro, Děpoltovická hospoda u kostela, 
J+M penzion.
�Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Zajištění průvodu masek, masopustního šramlu, Chodov, 7. února 2016.
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Kinematograf, biograf, kino. Velký vyná-
lez posledních let 19. století, který výrazným 
způsobem utvářel století následující. Pro-
mítání pohyblivých obrázků bylo zpočátku 
zajímavou, výstřední podívanou pro velko-
městskou honoraci, ale velice brzy se stalo 
masovou zábavou.

S nárůstem volného času se začala objevovat 
potřeba tento čas naplňovat a kinematografy 
praskaly ve švech.

První kino v Čechách bylo otevřeno v roce 
1907 v pražském hostinci U Modré štiky slavným 
kabaretiérem Viktorem Ponrepem. O dva roky 
později je uvedeno do provozu kino v paláci Lu-
cerna, které promítá dodnes, a je tak nejstarším 
českým kinosálem.

V Chodově jsme si museli na kinematograf 
ještě chvíli počkat. Nezbytnou podmínkou pro 
biograf bylo totiž zavedení elektrického proudu, 
který byl do Chodova přiveden v roce 1912 z Cí-
sařské šachty v Novém Sedle. Prakticky okamžitě 
si vedoucí hotelu Egerlandský dvůr (říkalo se mu 
nový hotel, čímž jej místní odlišovali od „starého“ 
hotelu Nejdek) vyřídil licenci a v létě 1912 začal 
provozovat v sále svého podniku kinematograf. 
Většina z vás si tento dům bude ještě pamato-

vat. Pod číslem popisným 301 stával v ulici Dukel-
ských hrdinů a byla v něm restaurace Daliborka.

Nadšení Chodováků pro filmy bylo nesmírné - 
malý sál v hotelu již brzy nestačil zájmu, a tak se 
o dva roky později kino přesouvá do hotelu Kö-
nigsberg (dnešní Daliborka v ulici U Porcelánky), 
kde je kinematograf provozován pod názvem 
kino Apollo. 

V roce 1921 rozhodlo město o odkoupení kina 
a nadále jej provozovalo na obecní útraty. Byla 
založena městská společnost, která měla kino 
spravovat, a začalo se jednat o stavbě reprezen-
tativní budovy divadla a městského kina, které by 
odpovídalo více významu a velikosti města. Na 

základě veřejné soutěže byla nová budova ve 
funkcionalistickém stylu vystavěna v letech 1928 
- 1929 vedle dívčí školy. Architektem této budovy 
se stal Richard Brosche (1884 - 1965), který byl ve 
své době vyhledávaným architektem veřejných 
budov, jako byly kostely, divadla a především 
biografy. Na ty měl na severu a západě Čech 
bezmála monopol. Kina v Aši, Mimoni, Sokolo-
vě, Kadani, Ústí nad Labem, Duchcově, Děčíně, 
ve Frýdlantu, v Tanvaldu, Vrchlabí, Trutnově a na 
mnoha dalších místech jsou toho důkazem.

Samotnou stavbu vedli stavitelé Ing. Franz 
Nowak, Rudolf Würkner a Josef Kriegelstein a 
k jejímu slavnostnímu otevření došlo 4. října 
1929. Moderně pojatý hlavní sál poskytoval na 
svou dobu neuvěřitelných 650 míst k sezení, což 
představovalo více než 10% obyvatel tehdejší-
ho Chodova. Pro celé město to byla významná 
událost a představení na dlouhé týdny dopředu 
byla beznadějně vyprodána, aby se všichni Cho-
dováci mohli podívat na své nové kino. Budova 
včetně vnitřního vybavení stála 1.800.000 korun, 
což je částka, která by se dnes rovnala přibliž-
ně 200 milionům (ministerský plat byl v té době 
necelých devět tisíc korun měsíčně). Od vedení 
chodovské radnice se jednalo o odvážný krok, 
který se ovšem více než vyplatil.

Ještě toho roku došlo v budově nového kina 

k incidentu, během kterého byl na komunistic-
kém předvolebním shromáždění zatčen Wilhelm 
Pieck, pozdější prezident NDR. O rok později film 
v Československu poprvé promluvil, a kino tak 
bylo vybaveno i zvukovou aparaturou. Prvním 
zvukovým filmem provedeným v chodovském 
biografu se stala Krista z myslivny (Die Förs-
terchristl) v roce 1930 a podle dochovaných svě-
dectví bylo nadšení obyvatel nesmírné.

Do Chodova mířilo za kulturou mnoho oby-
vatel ze širokého okolí a výdělky kina se staly vý-
znamnou součástí zisku městské pokladny. 

Vážení Chodováci, je to již více než rok, co 
vám na stránkách Zpravodaje přináším v této 
rubrice příběhy z dějin našeho města. Historie je 
tvořena jednotlivými příběhy a ty příběhy tvoří 
lidé. Proto bych rád vyzval a požádal o pomoc 
každého z vás.

 Pokud máte doma staré fotografie Chodova 
před panelovou výstavbou, vlastníte pohlednice 
s chodovskou tematikou, znáte příběhy, o kte-
rých v našem městě nikdo neví, nebo máte v ro-
dině pamětníka, který má k dějinám Chodova 
co říct, pak vás všechny prosím, abyste se o ně 
podělili.

 Dějiny našeho města výrazně ovlivnilo vysídle-
ní původních německých obyvatel po druhé svě-
tové válce a pak demolice starého Chodova v še-
desátých a sedmdesátých letech. Na nás dnes je, 
abychom zachránili v nejvyšší možné míře vše, 
co ještě zbývá. Případné postřehy prosím zasílej-
te na e-mail milbelohlav@gmail.com.

  S díky Miloš�Bělohlávek

Z dějin chodovských kinosálů

Bývalé chodovské kino.  | Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka

Kino Apollo v roce 1918.

Zázemí kina.

Pravidelně se zde také konaly koncerty, di-
vadelní představení mnoha městských spolků, 
slavnostní setkání a slavnosti. Tuto svou úlohu 
chodovský městský kinosál plnil dlouho do dru-
hé poloviny 20. století, než byl uzavřen a došlo 
k jeho demolici. Společně s touto budovou přišlo 
naše město o významnou architektonickou pa-
mátku a unikátní stavbu, která byla dlouhá dese-
tiletí centrem kulturního života Chodova.
� Miloš�Bělohlávek, chodauer.blogspot.cz

Kinosál s balkonem a lóžemi.



KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

8. 4. (pá) 17 h, 9. -10. 4. (so-ne) 15h
PAT A MAT VE FILMU /80/
Premiéra�/�Animovaný,�rodinný�/�Česko
Dvojice „šikulů“ Pat a Mat se vrací na scénu, a to rovnou v celovečerním filmu pro celou rodinu!  
Přístupné.�Vstupné�115�Kč

21. 4. (čt) 19:30 h, 22. 4. (pá) 17 a 19:30 h, 23. 4. (so) 17 h
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 3D /114/
Premiéra�/�Dobrodružné�fantasy�/�USA
Volné „předkračování“ filmu Sněhurka a lovec, ve kterém se z malého chlapce stane silný válečník, 
který se bude potýkat nejen se zlou královnou Ravennou, ale i s její mladší sestrou. V hvězdně 
obsazeném filmu se sešli Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain a Emily Blunt.
Přístupné�od�12�let,�česky�mluveno.�Vstupné�140�Kč

28.-29. 4. (čt-pá) 19:30 h
ANI VE SNU /79/
Premiéra�/�Romantický�/�Česko,�Slovensko
Šestnáctiletá Laura se touží dostat do party parkouristů a zaskočí ji láska, kterou poprvé pocítí k 
Lukymu. Začne žít dvojí život. Ve fantazijním světě romantických vizí jí Luky patří. V realitě skončí 
její snaha se s Lukym sblížit karambolem. Ve chvíli, kdy se oba světy zvláštním způsobem propojí, 
se Laura musí rozhodnout pro jeden z nich. Přístupné�od�15�let,�titulky.�Vstupné�115�Kč

30. 4.-2. 5. (so-po) 19:30h
Přístupné. Vstupné 115 Kč

14.-15. 4. (čt-pá) 19:30 h, 16. 4. (so) 17 a 19:30 h,     
17. 4. (ne) 17 h

Přístupné. Vstupné 125 Kč
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1. 4. (pá) 17 h
DECIBELY LÁSKY /85/
Romantická komedie, muzikál / ČR
Přístupné. Vstupné 100 Kč

1.-2. 4. (pá-so) 19:30 h
TEORIE TYGRA /101/
Premiéra / Komedie / ČR
Příběh muže, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i 
vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem. Vydá 
se na riskantní cestu navzdory tomu, že tím přichází o vše. 
Revolta starého pána rozkolísá zavedené pořádky i v rodi-
nách jeho dětí, které by si to rády zařídily lépe, ale zničující 
rodinná strategie pomalé přeměny z tygrů na králíky má 
hluboce zapuštěné kořeny. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

2. 4. (so) 15 h
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT /109/
Animovaný, dobrodružný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

neděle 3. 4. v 15 h
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 3D /109/
Animovaný, dobrodružný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

sobota 2. 4. v 17 h
BOHOVÉ EGYPTA 3D /127/
Dobrodružný fantasy / USA
Trůn egyptského vládce obsadil nemilosrdný bůh temnoty 
Set (Gerard Butler). Kdysi mírumilovné a prosperující impé-
rium se kvůli němu zmítá ve válce, chaosu a strachu. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

3. 4. (ne) 17 h
ŘACHANDA /104/
Pohádka / ČR
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kte-
ří se neživí vždycky úplně poctivě. 
Přístupné. Vstupné 115 Kč

3. 4. (ne) 19:30 h
DEADPOOL /108/
Akční sci-fi, fantasy / USA
Nejnetradičnější komiksový anti hrdina společnosti Marvel, 
bývalý člen speciálních jednotek a zběhlý žoldák Wade Wil-
son, se podrobil experimentu, díky kterému získal schop-
nost rychlého samouzdravování. 
Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

4. 4. (po) 19:30 h
UŽ JE TADY ZAS /110/
Komedie / Německo
Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu se Adolf 
Hitler překvapeně probouzí v dnešním Berlíně. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

5. 4. (út) 19:30 h
BOY /112/
Horor, thriller / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

6. 4. (st) 19:30 h, 7. 4. (čt) 17 h
DVOJNÍCI /103/
Komedie / ČR
Příběh dvou mužů, kteří jsou si podobní jako vejce  vejci, 
ale povahově i životními osudy jsou odlišní jako den a noc. 
Nikdy se neviděli, nemají o vzájemné existenci ani tušení a 
zůstalo by u toho, kdyby je nesvedla dohromady „náhoda“… 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

7.-8. 4. (čt-pá) 19:30 h
ULICE CLOVERFIELD 10 /105/
Premiéra / Sci-fi thriller / USA
Jednu chvíli jedete v autě, pak to do vás z boku napálí ně-
jaký idiot a vy se probudíte pomlácení, ale živí v podzemní 
kobce, kde vám neznámý podivín řekne, že jste právě vyhráli 
hlavní cenu v životní loterii. Jste zmatení? Výborně. Přesně 
toho chtěl producent J. J. Abrams ve svém thrilleru docílit… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

8. 4. (pá) 17 h, 9. -10. 4. (so-ne) 15 h
PAT A MAT VE FILMU /80/
Premiéra / Animovaný, rodinný / Česko
Dvojice „šikulů“ Pat a Mat se vrací na scénu, a to rovnou v 
celovečerním filmu pro celou rodinu! 
Přístupné. Vstupné 115 Kč

9.-10. 4. (so-ne) 17 h
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT...  3D /151/
Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

9. 4. (so) 19:45 h
SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE /120/
Akční romantické sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

10. 4. (ne) 19:45 h, 11. 4. (po) 19:30 h
TOTEM VLKA /121/
Premiéra / Dobrodružný thriller / Čína, Francie
Mladý Číňan Chen Zhen se za dob tzv. kulturní revoluce 
ocitá v oblasti Vnitřního Mongolska, kde se seznamuje s 
nomádským způsobem života. Mongolské stepi symbolic-
ky vévodí vlk, který je člověku nejnebezpečnějším nepří-
telem, ale rovněž dobrodincem. Právě v odvěkém zápasu 
s vlkem ohrožujícím stáda ovcí a koní byl člověk posílen. 
Chen Zhen je natolik okouzlen místním smýšlením, že se 
rozhodne odchytit a vychovat vlčí mládě. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

12. 4. (út) 19:30 h
LÍDA BAAROVÁ /110/
Životopisné romantické drama / Česko
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

13. 4. (st) 19:30 h, 14. 4. (čt) 17 h
POLEDNICE /90/
Horor / ČR
Přestože titul filmu odkazuje ke slavné básni Karla Jaromíra 
Erbena, inspirace pro film zasazený do současnosti je velmi 
volná. Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do 
rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila o nový 
začátek. Kromě vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká i 
setkání s místní podivínkou, ženou, která ve své pomatené 
mysli vleče tíhu vlastního dávného neštěstí. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

Kino Malá scéna Chodov 14.-15. 4. (čt-pá) 19:30 h, 16. 4. (so) 17 a 19:30 h, 
17. 4. (ne) 17 h
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK /120/
Premiéra / Komedie / Česko
Oblíbení herci se vracejí v téměř celé sestavě: Pavel Kříž, 
David Matásek, Josef Somr, Eva Jeníčková, Pavel Zedníček, 
Lukáš Vaculík a další, i nové tváře. 
Přístupné. Vstupné 125 Kč

15. 4. (pá) 17 h
TEORIE TYGRA /101/
Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

16. 4. (so) 15 h
KUNG FU PANDA 3 /94/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

17. 4. (ne) 15 h
KUNG FU PANDA 3 3D /94/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

17.-18. 4. (ne-po) 19:30 h
MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2 /93/
Premiéra / Romantická komedie / USA
Toula, Ian a jejich rodina se vracejí, aby si v pokračování 
nejlepší romantické komedie všech dob užili ještě více smí-
chu, jídla a především další velké řecké svatby! 
Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

19.-20. 4. (út-st) 19:30 h
ZLO NIKDY NESPÍ
Premiéra / Horor / USA
Mladý pár si osvojí osiřelé dítě, které trápí jeho sny. Tyto sny 
se mění v noční můry, které se projevují i fyzicky. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 21. 4. v 17 h
DEADPOOL /108/
Akční sci-fi, fantasy / USA
Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

21. 4. (čt) 19:30 h, 22. 4. (pá) 17 a 19:30 h, 23. 4. (so) 17 h
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 3D /114/
Premiéra / Dobrodružné fantasy / USA
Volné „předkračování“ filmu Sněhurka a lovec, ve kterém se 
z malého chlapce stane silný válečník, který se bude po-
týkat nejen se zlou královnou Ravennou, ale i s její mladší 
sestrou. V hvězdně obsazeném filmu se sešli Chris Hem-
sworth, Charlize Theron, Jessica Chastain a Emily Blunt. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

23. 4. (so) 15 h
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 2D /109/
Animovaný, dobrodružný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

23.-24. 4. (so-ne) 19:30 h
PÁTÁ VLNA /111/
Premiéra / Dobrodružný sci-fi thriller / USA
Cassie (Chloe Grace Moretz) prchá světem, prostoupeným 
strachem a nedůvěrou, a zoufale se snaží zachránit svého 
mladšího bratra. A zatímco se připravuje na nevyhnutelnou 

vražednou pátou vlnu, spojí své síly s mladíkem, který by 
mohl představovat její poslední naději.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

24. 4. (ne) 15 h
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA /75/
Animovaná pohádka / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

24. 4. (ne) 17 h, 25. 4. (po) 19:30 h
TÁTA JE DOMA /96/
Premiéra / Komedie / USA
Sára (Linda Cardellini) kdysi udělala tradiční chybu. Vza-
la si zlobivého kluka Dustyho (Mark Wahlberg), který byl 
zábavný a sexy, nicméně jen do chvíle, než se stal otcem. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

26. 4. (út) 19:30 h
ČARODĚJNICE /92/
Horor / USA
Jeden z nejoriginálnějších a nejděsivějších hororů posledních let. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

27. 4. (st) 19:30 h
BATMAN VS. SUPERMAN:  ÚSVIT... 3D /151/
Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 
Kč

28.-30. 4. (čt-so) 17 h
KNIHA DŽUNGLÍ 3D /100/
Premiéra / Rodinný, dobrodružný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

28.-29. 4. (čt-pá) 19:30 h
ANI VE SNU /79/
Premiéra / Romantický / Česko, Slovensko
Šestnáctiletá Laura se touží dostat do party parkouristů a za-
skočí ji láska, kterou poprvé pocítí k Lukymu. Začne žít dvojí 
život. Ve fantazijním světě romantických vizí jí Luky patří. V 
realitě skončí její snaha se s Lukym sblížit karambolem.  
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

30. 4. (so) 15 h
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA /92/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

30. 4.-2. 5. (so-po) 19:30 h
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY /89/
Premiéra / Komedie / Česko
Romantická komedie od tvůrců Hodinového manžela; v 
hlavních rolích se představí Lenka Vlasáková (Ženy v po-
kušení) a David Matásek (Hodinový manžel, série Básníci). 
Přístupné. Vstupné 115 Kč

1. 5. (ne) 15 h
PAT A MAT VE FILMU /80/
Premiéra / Animovaný, rodinný / Česko
Přístupné. Vstupné 115 Kč

1. 5. (ne) 17 h
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK /120/
Komedie / Česko
Přístupné. Vstupné 125 Kč
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TV Studio Chodov

KASS Chodov
4. 4. (po) 17 h
Zmizelý Chodov III 
Přednáška Miloše Bělohlávka. Vstupné 50 Kč

5. 4. (út) 18 h 
Podvečer se starostou
Přímý přenos diskuzního pořadu v TV Chodov.

5. 4. (út) 19:30 h 
Taneční kurzy s Janem Onderem a Lucií Hunčárovou

ZUŠ Chodov
6. 4. (st) 16:30 h
Třídní přehrávka
Třída p. uč. E. Bartůška (klasická kytara) a p. uč. J. Severové 
(housle, violoncello).
koncertní sál 

7. 4. (čt) 17 h
Třídní přehrávka
Třída p. uč. J. Hrebeňákové (klavír) 
koncertní sál

20. 4. (st) 17 h
Třídní přehrávka
Třída p. uč. P. Samce (flétna, bicí nástroje).
koncertní sál

DDM Bludiště Chodov
11.-12. 4. (po-út)
Dopravní soutěž
V Chodově se uskuteční základní kolo dopravní soutěže, 
kterou pořádají DDM Bludiště a Středisko prevence krimi-
nality Městské policie Chodov.
I. kategorie – 5. + 6. třída - max. věk 12 let 
II. kategorie – 7. + 8. třída
1. část soutěže (teorie – testy, zdravotní výchova) se bude 
konat v DDM Bludiště Chodov.
2. část soutěže (praktické jízdy – překážková dráha) pro-
běhne 12. dubna od 14 hodin na hřišti 2. ZŠ Chodov. Zá-
jemci o soutěž se mohou hlásit u svých učitelů.

4.-7. 4. (st-so)
Aprílová škola
Spolek při DDM Bludiště Chodov pořádá za podpory měs-
ta Chodov další akci ze seriálu Mámo, táto, udělej si na mě 
čas. Opět se bude vyučovat keramika a šikovky.
Děti, které kroužek navštěvují, si v tyto dny mohou vzít s 
sebou na hodinu někoho z rodiny a předvést mu, jaké to je, 
být žákem ve škole. Budou radit, pomáhat, kárat, ale hlav-
ně se dobře bavit se svými nejbližšími. Ti si zase odnesou 
svůj výtvor a hlavně dobrý pocit ze společného odpoledne.

28. 4. (čt)
Čarodějné bloudění
Přijďte si odpoledne projít s Vašimi strašidly, čaroději a ježi-
babami soutěžní stanoviště v areálu zahrady u DDM. 
Pokud statečně splníte úklady čarodějnic a prokážete ždi-
bec odvahy, zaženete překonané útrapy u táboráku ope-
čeným buřtíkem. Nakonec spálíme čarodějnici.
Pořádá Spolek při DDM Bludiště Chodov za podpory měs-
ta Chodov.
Vstupné: Děti v kostýmu 10 Kč, ostatní 20 Kč
S sebou: odvahu a v kanceláři DDM předem vyzvednuté 
časové vstupenky.

19. 4. (út) a 3.5. (út) 14-16 h 
Keramika pro (věkem) pokročilé 
V dubnu si pod vedením lektorky vyrobíte svůj výrobek, 
který Vám do příští lekce vypálíme, abyste si jej mohli do-
končit poglazováním. Vlastní nápad a příprava jsou vítané, 
ne však potřebné. Předchozí zkušenosti s prací s keramic-
kou hlínou nepotřebujete. Po dalším výpalu si své výtvory 
již odnesete, spolu s dobrým pocitem užitečně stráveného 
odpoledne v tvůrčí atmosféře.
Jelikož je počet míst v dílně omezen, zavolejte na 352 352 
281 nebo 775 900 604. 
Můžete se také v kanceláři DDM Bludiště stavit osobně. 
Chorvatsko 2016
Letní ozdravný pobyt s DDM Bludiště Chodov
Posledních 7 volných míst
11.- 20.8.2016
Ostrov Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží a pěknými 
sociálkami. Ubytování v mobilhomech ve stínu stromů pro 
4-6 osob, věk dětí 8-15 let. 
Cena poukazu: 7.400 Kč (ubytování, 5x denně strava, pitný režim, 
doprava, služby kempu, pobytová taxa, pedagogický dozor)
Splatnost zálohy 3.000 Kč ihned
Doplatek 4.400 Kč do 31.5.2016
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště, tel.: 352 352 280 / 281; 
602 944 989. 
Foto z minulých let na www.ddmchodov.cz

Městská knihovna Chodov
6. 4. (st) 15 h
Vyhlášení vítězů soutěží Stavby Karla IV. a 
Dopis pro Karla IV. 
Pro veřejnost.

7. 4. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky 
Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let. Pro 
veřejnost. Vstup zdarma.

11. 4. (po) 17 h
Zahrádkářské posezení I
Pan Milan Žejdl návštěvníky seznámí s jarním ošetřením dřevin 
se zaměřením na broskvoně, vinnou révu a obvyklé ovocné 
dřeviny. Během besedy, případně po jejím skončení bude 
odpovídat na dotazy k tématu. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

13. 4. (st) 18 h
Patagonie, Ohňová země, sen mnoha cestovatelů 
A jaká je skutečnost? Kus naší planety plné kontrastů, v níž se 
obrovská ropná pole střídají s nekonečnými pastvinami. Mů-
žete se zde dotknout panenské přírody, ale také se prochá-
zet městy, která si v ničem nezadají s těmi evropskými. Zažít 
schůzku s tučňáky, kolébat se na plachetnici, vstříc věčnému 
větru, slunci, sněhovým vločkám a dešti…. To vše můžete zažít 
prostřednictvím vyprávění cestovatelky Květuše Belanové. Pro 
veřejnost. Vstup zdarma.

14. 4. (čt) 18 h
Roztržené šaty a srdce
Pokání a obrácení vnější a vnitřní, rituální a skutečné, v po-
svátných starověkých textech Bible a našich životech.  Beseda 
s panem Tomášem Kábrtem z České biblické společnosti. Pro 
veřejnost. Vstup zdarma.

Pondělí od 16 h
Pohádkohraní
4. 4. Eliáš a babička z vajíčka. Čtení a výroba babičky Aty. 
11. 4. Křemílek a Vochomůrka. Čtení a výroby skřítků. 18. 4. 
Žabák Jeroným. Čtení a výroba “plechovkového“ telefonu.

25. 4. ČARODĚJKA WINNIE. Čtení a výroba 
čarodějnické hůlky.

Středa 16 h
Herní klub
6. 4. Activity, 13. 4. Bludiště, 20. 4. Ubongo, 27. 4. Čaroděj-
nická úniková hra

Čtvrtek 14-17 h 
Výtvarná dílnička
7. 4. Jarní windowcolor, 14. 4. Korálkování, 21. 4. Motýli, 28. 
4. Čarodějnické vyrábění
TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V Městské knihovně Chodov
Erik Axl Sund - Černá melancholie: Skleněná těla
Skleněná těla od autorů bestselleru Vraní dívka přinášejí 
další temný severský thriller.
Já, JůTuber 2: sepsáno JůTubery
Staň se hvězdou internetu! JůTubeři už podruhé :)
Otevřeno: Po-Pá 10:00-12:00 13:00 - 17:00
mail :  knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

5. 4. (út) až 8. 4. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

12. 4. (út) až 15. 4. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu dubna (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
NEBOJTE SE ROMÁNŮ
Záznam z divadelního představení pro školy (repríza)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

19. 4. (út) až 22. 4. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
HOTEL U TŘÍ KOČEK
Záznam z divadelního představení (repríza)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

26. 4. (út) až 29. 4. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu dubna (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
OBRAZY Z VÁLKY TŘICETILETÉ
Záznam z divadelního představení pro školy (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

6. 4. (st) 17 h 
Zmizelý Chodov III 
Přednáška Miloše Bělohlávka. Vstupné 50 Kč

7. 4. (čt) 9 h 
Prodejní akce - Společenské oděvy Volanský

9. 4. (so) 9 h
VELTA TEACUP 
10. ročník šachového turnaje

12. 4. (út) 19:30 h
Taneční kurzy s Janem Onderem a Lucií 
Hunčárovou

14. 4. (čt) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží

18. 4. (po) 17 h 
Zmizelý Chodov III 
Přednáška Miloše Bělohlávka. Vstupné 50 Kč

20. 4. (st) 17 h
Zmizelý Chodov III 
Přednáška Miloše Bělohlávka. Vstupné 50 Kč

21. 4. (čt) 14 h 
Jarní setkání seniorů SU, a.s.

30. 4. (so) 8 h 
Čarodějnický jarmark 

30. 4. (so) 17-20 h 
Čarodějnická tancovačka s Vesnickou čtyřkou

20. 5. (pá) 20 h
Jarní ples v rytmu tance s Janem Onderem a 
Lucií Hunčárovou
Hosté večera: Radek Banga, Darlings. Hraje kapela Griff.
Vstupné 180 Kč 
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Českem o 106
Chodovské infocentrum se zapojilo do projektu Českem o 
106, a je tak jedním z prvních distribučních center navštíve-
nek turistických cílů ze západočeského regionu. Vyberete 
si navštívenku, která v mnohých případech slouží také jako 
sleva na vstupném. Nebo si ji ponechejte a vytvořte si své 
vlastní cestovatelské album. 

Infocentrum Chodov

Městská galerie v DDM Bludiště

Galerie u Vavřince
13. 4. (st) 17 h
Vernisáž výstavy
Eduard Milka - Neopakovatelné chvíle v mís-
tech důvěrně známých
Úvodní slovo Božena Vachudová, hudební doprovod J. Dolanský.
Výstava potrvá do 13. 5. 2016.

6. 4. (st) 8:45 h
Vycházka turistů
Karlovy Vary - Horní Blatná - Vlčí jámy (10 km). Sraz na 
vlakovém nádraží.
pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

9. 4. (so) 9 h
VeltaTea Cup - šachový turnaj
KASS Chodov - společenský sál
pořádá ŠK Spartak Chodov

9. 4. (so) 11:30 h
Regionální kvalifikační turnaj na MČR v šest-
kovém volejbale v kategorii mladších žákyň

Sport

Ostatní akce
9. 4. (so) 9 h
Ukliďme svět 
Celosvětová akce Ukliďme svět - Ukliďme Česko: likvidace 
napadených hlohů a úklid prostoru Smolničáku. Sraz u klu-
bovny ČSOP. pořádá ČSOP Chodov

10. 4. (ne)
Hledání jara 
Půjdeme do přírody opět hledat jaro a jeho příznaky. Při 
cestě dojdeme společně na Nové Chalupy, abychom zde 
odemkli studánky. pořádá ČSOP Chodov

23. 4. (so) 13 h
Den Země
Oslava celosvětového svátku Dne Země: výroba z přírod-
ních materiálů , prezentace činnosti ČSOP, zahájení činnosti 
minibotanické zahrady. V klubovně, akci si pro příchozí při-
pravili členové oddílu Ještěrky. pořádá ČSOP Chodov 

Evangelický kostel
neděle 9:15 h, středa 19 h
Bohoslužby, biblické hodiny

5. 4. (čt) 17 h
Absolventi výtvarného oboru ZUŠ Chodov
Výstava potrvá do 21. 4. 2016.

                                                Chodovské technickoChodovské technickoChodovské technickoChodovské technicko----ekologické služby s.r.o.ekologické služby s.r.o.ekologické služby s.r.o.ekologické služby s.r.o.    
                                                                                                                    U Porcelánky 212, 357 35 Chodov, U Porcelánky 212, 357 35 Chodov, U Porcelánky 212, 357 35 Chodov, U Porcelánky 212, 357 35 Chodov,     

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

Blokové čištění 
V souladu se schváleným technologickým postupem a rozhodnutím silničního správního orgánu bude v období od 1. 4. 
do 31. 5. 2016 probíhat na území města blokové čištění. V souvislosti s budováním nových zpevněných komunikací a 
parkovišť dochází k dílčím úpravám jednotlivých vymezených úseků. Žádáme řidiče, aby respektovali instalované 
dopravní značení a umožnili tak plynulý průběh prací. 

Rozpis blokového čištění:      
                                 

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

  

                 Rudolf Pocklan 
           jednatel CHOTES s.r.o. 

sportovní hala Chodov
pořádá BVC Chodov

10. 4. (ne) 10 h
Regionální kvalifikační turnaj na MČR v šest-
kovém volejbale v kategorii mladších žákyň
sportovní hala Chodov
pořádá BVC Chodov

13. 4. (st) 8:30 h
Vycházka turistů
Kraslice - Zámecký vrch (10 km). Sraz na vlakovém nádraží.
pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

16.-17. 4. (so-ne) 9 h
Turnaj krajského finále v barevném minivo-
lejbale
sportovní hala Chodov
pořádá BVC Chodov

16. 4. (so) 8:30 h
Jarní sprinty
Cyklistické MTB závody. Info na www.plamenchodov.cz
louka za restaurací U Ederů, Dvořákova ul.
pořádá TJ Plamen Chodov

19. 4. (út) 15:30 h
Atletika pro Chodov
Náborová soutěž pro děti a mládež z Chodova a Vintířova.
stadion ŠAK Chodov
pořádá ŠAK Chodov

23.-24. 4. (so-ne) 6-10 h
Putování okolím Chodova
Trasy pro pěší i cyklisty 8-55 km.
I. ZŠ v ul. Dukelských hrdinů
pořádají turisté Chodov

23. 4. (so) 9-16 h
O pohár starosty města Chodova
Soutěž hasičů pro dospělé. 
požární cvičiště v Bezručově ul.
pořádá SDH Chodov

23. 4. (so) 
Krajské finále minivolejbalu trojic dívek
sportovní hala Chodov
pořádá BVC Chodov

24. 4. (ne) 9-16 h
O pohár starosty města Chodova
Soutěž hasičů pro mládež. 
požární cvičiště v Bezručově ul.
pořádá SDH Chodov

27. 4. (st) 8:45 h
Vycházka turistů
Loket - rozhledna Krudum (12 km). Sraz na vlakovém nádraží.
pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

30. 4. (so) 10:15 h
Chodovská tretra
25. ročník atletického mítinku. Info na www.sakchodov.cz
stadion ŠAK Chodov
pořádá ŠAK Chodov
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Tenis

Atletika

Bojové sporty

Úspěchy ze Slavkova
Druhý únorový víkend proběhla v Horním 

Slavkově Velká cena Slavkova ve sportovním ka-
rate. Na této soutěži nemohli chybět borci z Ka-
rate Klubu Chodov (na snímku).

Benjamínek Daniel Pešan vybojoval své první 
zlato v kategorii KATA mladší žáci 6-10 let. Jeho 
starší sestra Elen Pešanová získala rovněž zlato 
v Kata st. žákyně 11-13 let a společně s Alenou 
Zdráhalovou a Žanetou Dognerovou vybojovaly 
zlato v Kata tým dívky do 12 let a bronz v Kumite 
tým o Pohár starosty města dívky 11-12 let. Chla-
pecký tým v kateg. KATA 11-13 let ve složení Jakub 
Kiss, Lukáš Vyčichlo a Michal Urban skončil na 3. 
místě a tým na KUMITE - chlapci do 13 let Daniel 
Chod, Lukáš Vyčichlo, Michal Urban a náhradník 
Jakub Kiss, si vybojoval zlatou medaili.

V jednotlivcích si naši borci vedli také velmi 
dobře: Kata st. žákyně 11-13 let – Alena Zdráha-
lová 3. místo a Kumite mini dorostenky +150 cm 
1. místo. Žaneta Dognerová – Kumite ml. žákyně 
11-12 let 6. kyu + 1. místo, Elen Pešanová Kumi-
te ml. žákyně 11-12 let 8.+7. kyu 1. místo. Daniel 
Chod Kumite st. žáci 6.kyu + 1. místo, Kuba Kiss 
ml. žáci 8.-7.kyu 2. místo a Luky Vyčichlo v této 

kategorii obsadil 3. místo. Výkony na soutěži 
jsou signálem pro trenéry, kde je třeba na tré-
ninku přidat před startem na Světovém poháru v 
Londýně a na MS v irském Dublinu. Za podporu 
v naší činnosti děkujeme MěU Chodov, hotelu 
Reitenberger Mariánské Lázně.
Karate Klub Chodov na krajské lize

První březnová neděle přivítala naši minivý-
pravu pěknou sněhovou nadílkou. 

Borci z Karate Klubu Chodov si vyrazili změřit 
své síly do Klatov na 1. kolo krajské ligy mládeže 
od 8. do 6. kyu. (tj. od bílého do zeleného pásu), 
kterou pořádá plzeňský svaz karate.

Kvůli jarním prázdninám a chřipce se naše vý-
prava ztenčila na čtyři účastníky. Účast byla velmi 
pěkná, 118 borců z 12 oddílů si přijelo změřit své 
síly do pěkné klatovské haly.

Náš benjamínek Daneček Pešan se v katego-
rii kata ml. žáci (7-11 let) 8. kyu neztratil, mezi 
35 soupeři své kategorie skončil na 6. - 8. místě. 
Kuba Kiss si v kategorii KATA st. žáci 7. kyu vybo-
joval 3. místo a rovněž 3. místo v KATA st. žákyně 
7. kyu získala Alča Zdráhalová.

V KUMITE ml. žáci Daneček vypadl hned v prv-
ním kole, jeho sestra Elen Pešanová se ve finále 
star. žákyň do 42 kg utkala se svou oddílovou ko-
legyní Alenou Zdráhalovou a po velmi pěkném 
boji si zlato odnesla Alča a stříbro získala Eli.

Mezi staršími žáky v KUMITE do 52 kg se dařilo 
i Kubovi Kissovi, který si vybojoval stříbrnou me-
daili. Na tak malou výpravu velmi pěkný úspěch. 
Rádi bychom poděkovali hotelu Reitenberger 
Mariánské Lázně, městu Chodov a Hnutí nezá-
vislých za harmonický rozvoj obcí a měst za pod-
poru našeho sportu.  Ludoslav�Hronek

Kadaň open – kickboxig
Další etapou přípravy v nové sezóně byla účast 

na turnaji v Kickboxu v Kadani. Za SAMURAI FI-
GHT CLUB vyrazila 6ti členná výprava. První zá-
pasy v kategorii starší žáci do 52 kg nastoupili 
reprezentanti Johny Kolář a Pavel Jelínek, kteří 
ani tentokrát neporušili tradici a skončili spolu 
ve finále, kde ale tentokrát vyhrál Pavel Jelínek. 
V kategorii starší žákyně do 50 kg nastoupila 
Jana Petříková, která se probojovala do finále, 
kde s jasnou převahou zvítězila. Svou premiéru 
v kickboxu zažil starší žák Adam Glaser, který na-
stoupil v kategorii nad 63 kg, kde se rovněž pro-
bojoval do finále, zvítězil a slavil své první vavříny. 
Do kategorie juniorky do 70 kg nastoupila  Tereza 
Cvingerová po úspěchu na Slovak Open. Zde ji 
čekaly tři soupeřky, které si to rozdaly každá s ka-
ždou. Zde postupně porazila všechny soupeřky 
a stala se vítězkou. Poslední závodník Marcel Klik 
nastoupil v kategorii muži do 79 kg, kde se rov-
něž probojoval do finále, ale byl diskvalifikován 
pro tvrdost a skončil na druhém místě. Ziskem 6 
medailí se stal SAMURAI FIGHT CLUB nejlepším 
klubem KADAŇ OPEN.
Slovak OPEN 2016 Banská Bystrica

Reprezentanti SAMURAI FIGHT CLUBu vyrazili 
na turnaj Slovak Open. Turnaj patří k největším 
na Slovensku a závodilo zde více jak 800 závod-
níků z 10 zemí. Turnaj byl rozložen do dvou dnů. 
První den nastoupily děti a junioři v polokontakt-
ních disciplínách. Zde měl klub zastoupení v ka-
tegorii juniorky ve váze do 70 kg, zde nastoupila 
Tereza Cvingerová v kategorii kickbox – light-
contact a probojovala se do finále, kde se utkala 
s Maďarkou, kterou porazila již v semifinále na 
podzim na Czech open. Tentokrát zkušená Ma-
ďarka byla takticky připravená na Terezu, těsně ji 
porazila na body 2:1, kdy Tereza brala 2. místo. 
V druhé kategorii kickbox – kick-light se scénář 
opakoval a opět se obě soupeřky utkaly ve finá-
le. Zde jsme ale nepodcenili situaci a nastoupili 
s jasnou taktikou Maďarku porazit, to se podařilo 
a Tereza získala druhou medaili, a to zlatou.

Druhý den byly na pořadu plnokontaktní dis-
ciplíny, kde nastoupil za klub reprezentant Pavel 
Pilný ve váze tentokrát do 75 kg v K1. Probojo-
val se do  semifinále, kde narazil na maďarského 
borce, který posílal všechny své soupeře  na zem. 
Tento těžký zápas Pavel odboxoval až do posled-
ního, 3. kola, kde prohrál, Maďar suverénně vy-
hrál celý turnaj a Pavel obsadil 3. místo.

První letošní výjezd do zahraničí přinesl 3 cen-
né kovy. Další zápasy čekají závodníky již ke kon-
ci měsíce na turnaji v Kadani v polo kontaktních 
disciplínách, hlavně děti a juniory. Dospělí vyráží 
s velkou výpravou  na 1. kolo ligy K1 a thaiboxu 
na konci března.  Václav�Kolář

ŠAK informuje 
Po mistrovských závodech žactva, juniorů a 

dospělých přišlo na řadu i mistrovství Karlovar-
ského kraje přípravek. V sobotu 27. února jej 
hostila přetlaková hala v Praze na Strahově. Naše 
výprava, čítající 17 závodníků a závodnic, o sobě 
dala vědět i ziskem několika cenných kovů. Nej-
většího úspěchu dosáhla Anna Peřinová, která si 
přivezla domů hned 3 zlaté medaile, a to z běhu 
na 60 m, 60 m překážek a 150 m. Druhou naší 
medailistkou je Michaela Zaschkeová, která zís-
kala stříbro v běhu na 600 m. Tím výčet medailí 
končí, ale mnoha našim závodníkům se i ve ve-
liké konkurenci podařilo umístit v první desítce. 

Těmito závodníky jsou: Eliška Peřinová (9. v běhu 
na 600 m), Michaela Zaschkeová (6. v běhu na 
60 m), František Obešlo (5. v běhu na 600 m a 7. 
ve skoku dalekém), Matyáš Bokr (6. v hodu pl-
ným míčem), Adam Považaj (4. ve skoku dale-
kém) a Filip Hamřík (4. v hodu plným míčem). 
Velmi úspěšná (5. místo) byla i naše štafeta mlad-
šího předžactva, která běžela ve složení: Peřino-
vá Eliška, Zaschkeová, Hamřík a Považaj.

Završením sezóny bylo mistrovství České re-
publiky v hale. Tam se letos probojoval pouze 
koulař Martin Tonhauser. Výkonem 11,88 m vy-
bojoval 10. místo. 
Atletika pro Chodov 

Náborová soutěž pouze pro děti a mládež 
z Chodova a Vintířova, podpořená finančním 
grantem města Chodov, se koná v úterý 19. dub-
na 2016 od 15:30 hodin. Přihlášky pro veřejnost 
z Chodova a Vintířova na místě, nejpozději do 
14:45 hodin.
Chodovská tretra

Již 25. ročník tradičního atletického mítinku se 
uskuteční v sobotu 30. dubna od 10:15 hodin. 

Podrobné informace o akcích na www.sakcho-
dov.cz   Miloš�Volek

Dne 23.1. se konal v Chomutově tenisový tur-
naj. Zúčastnili se ho 2 zástupci tenisového od-
dílu TJ Batesta Chodov: Honzík Psota a Terezka 
Krejčová. Oba dva s přehledem postoupili ze 
základních skupin do vyřazovacích bojů. Ná-
sledné čtvrtfinále zvládli taktéž. Pavouk turnaje 
v semifinále svedl Honzíka a Terezku proti sobě. 
Po vyrovnaném průběhu prokázal Honzík větší 
zkušenosti a postoupil do finále, kde už bohu-
žel nestačil na svého soupeře z Písku. Ale i tak 
je 2. místo Honzíka a 3. místo Terezky krásným 
výsledkem a oběma gratulujeme za předvedené 
výkony.  Milan�Hajduk, trenér mládeže

Tereza Cvingerová, Pavel Pilný a Václav Kolář.

Terezka Krejčová a Honzík Psota.
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Uzávěrka
květnového čísla
18. dubna 2016

Catr s.r.o. informuje
Vážení zákazníci, vážení obyvatelé města Chodova,
už řadu let si užíváte služeb televize a internetu od nás. Věříme, že jste s našimi službami spokojeni 

a doufáme, že nám zachováte přízeň i nadále. Nyní pro Vás máme několik důležitých informací.

Začneme povinnou televizní nabídkou. Od května se můžete těšit na tři nové programy. 
Duck TV – nabízí zábavné i výchovné bloky pro ty nejmenší diváky. Vysílá jednoduché grafické 

animace doprovázené zvukovými efekty. 
WAU – seriály, soutěže, reality show. Televizní kanál určený především pro ženy.
Markiza International – přináší oblíbené programy z nabídky stanice Markíza včetně Televíznych no-
vín, Reflexu, Telerána, seriálů i reality show.
Výše uvedené programy vysílají ve slovenském jazyce.

Změny se týkají i základní televizní nabídky.
S radostí vám můžeme oznámit, že od 1.5. 2016 bude v naší síti vysílat Nova Sport 1 HD, Nova Sport 

2 HD a také zde vytvoříme blok programů v HD kvalitě.

V souvislosti s ukončením analogových programů a s jejich spuštěním v digitální podobě jsme 
nuceni provést změnu některých kanálových pozic. 

Veškeré informace budou včas zveřejněné na našich stránkách www.catr.cz a chodovském infokanálu.
Dovolujeme si vás upozornit, že v souvislosti se zavedením televizních poplatků pro kabelové ope-

rátory od společností Cet 21 Nova a společnosti FTV Prima jsme nuceni upravit ceny programových 
nabídek k 1. 5. 2016. 

Od tohoto data dochází k navýšení ceny o 23,- Kč, které se netýká nejvyšší televizní nabídky s ka-
nálem HBO. Balíčky Ekonom a Senior budou navýšeny po uplynutí úvazku.

V případě dotazů volejte na 352 665 298 nebo nás navštivte na adrese Staroměstská 377, Chodov..

Fotbal
Spartak Chodov

Fotbalový fanoušek se dočkal. Zimní pauza 
skončila, trávníky fotbalových hřišť jsou již zelené 
a připravené na aktéry fotbalu v krajském pře-
boru Karlovarského kraje. Jsme přesvědčeni, že 
naše A mužstvo mužů využilo zimní čas k přípra-
vě na tato utkání. 

V druhé polovině února a polovině března se-
hrálo mužstvo v rámci zimního turnaje v Ostrově 
na umělé trávě tato přípravná utkání:

20. 2. Spartak Chodov - Škoda Ostrov 1:6
Branka: Kovařík

27. 2. Spartak Chodov - TJ Stará Role 0:4
5. 3. Spartak Chodov - Hroznětín 6:0

Branky: Podolník 3x, Macák J., Parth, Jankovský
12. 3. Spartak Chodov - TJ Nová Role 7:3

Branky: Šteg 2x, Macák J. 2x, Kočí, Jankovský 10 
m, Hopf 10 m

První jarní mistrovské kolo již bylo sehráno 
v posledním březnovém velikonočním svátku, a 
tak vás, fotbalové fanoušky, zveme na náš fot-
balový stadion v dubnových a dalších nedělních 
odpoledních hodinách a věříme, že zhlédnete 
pohledná fotbalová utkání.  Ing.�Alfons�Skokan

Informace z FK Stará Chodovská
Po dlouhé zimní přestávce vám přinášíme 

informace z našeho fotbalového klubu. Po ne-
vydařené podzimní části mistrovských utkání, 
kdy náš klub skončil v 1. B třídě na nelichotivém 
posledním místě, se v zimním období mužstvo 
zaměřilo v přípravě na herní zlepšení, ale s jakým 
výsledkem, to se ukáže až v bojích nyní v jar-
ní části. Ta nám začala v sobotu 26. března, kdy 
jsme na hřišti ve Staré Chodovské uvítali muž-
stvo Jáchymova. Kádr mužstva zůstal beze změn 
a budeme si přát, aby se klukům na jaře dařilo 
a tuto soutěž ve Staré Chodovské udrželi i pro 
další ročník. 

Tímto bychom si dovolili pozvat naše příznivce 
a fanoušky na utkání hraná v domácím prostředí 
ve Staré Chodovské v měsíci dubnu:

9. 4., sobota, v 10:30 h., soupeř Spartak Horní 
Slavkov 

23. 4., sobota, v 10:30 h., soupeř SK Kraslice
Jako každý rok, tak i ten letošní náš klub po-

řádal 13. února tradiční ples sportovců FK Sta-
rá Chodovská. Po vstupenkách se jen zaprášilo 
a plný sál v místním Kassu se báječně bavil do 
ranních hodin. Za FK Stará Chodovská bych zde 
chtěl poděkovat všem vystupujícím, moderátorce 

a hudební skupině Griff, kteří se postarali o dob-
rou úroveň plesu. Sponzorům a partnerům to-
hoto velmi oblíbeného plesu za jejich příspěvky a 
věcné ceny věnované do bohaté tomboly, s přá-
ním, aby nám zůstali nakloněni i v budoucnosti, 
a nejen při konání této společenské události, ale 
i při dalších akcích, které náš klub pořádá v prů-
běhu roku. Děkujeme!

Jaroslav�Franče, FK Stará Chodovská 

Kuželky
Memoriál Wernera Kriegera

Děkujeme městu Chodov za dlouholetou fi-
nanční pomoc při pořádání turnaje a také spon-
zorům: Sokolovská uhelná, a.s., Květinka p. Mar-
ková, Sedlecký kaolin, a.s., Cukrárna Ondra. 
Děkuji také všem hráčům a hráčkám za výkony a 
příspěvky do cen. V dubnu budeme uzavírat 11. 
ročník v místní kuželně. Téma na závěrečné vy-
hodnocení je jakákoliv libovolná přikrývka hlavy. 

Dája�a�Jarek�Markovi

Dne 28. února se v Lubech u Chebu pořádaly 
krajské přebory družstev kategorie mladších žáků. 
Chodovský oddíl vyslal na tuto prestižní akci hned 
2 družstva. Áčko ve složení Jiří Nykl, Matěj Brož a 
Lukáš Boči si z této akce odvezlo nejlepší umístění 
v podobě zlatých medailí a titulu přeborníků kraje 
pro rok 2016. Pochopitelně gratulujeme a děkuje-
me za reprezentaci oddílu i města. Béčko ve slo-
žení David Neškrabal, Dominik Svoboda a Ondřej 
Košek sbíralo teprve zkušenosti a v závěrečném 
sčítání obsadilo 5. místo.

14. února se v Chodově konaly krajské pře-
bory jednotlivců staršího žactva, kde Chodováci 
vybojovali několik medailí. Bronz získali Morová 
s Brožem v mixu a stříbro Morová s Perglerovou 
ve čtyřhře. 

Během víkendu 20.–21. 2. jsme se též zúčastnili 
republikového turnaje v Jablonci n/N. a Jaroměři, 
kde jsme bojovali s republikovou konkurencí. Na 
medaile to zatím nestačí, ale rozhodně jsme se 
neztratili a pár zápasů vyhráli.  Jan�Kořínek

Stolní tenis

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ 
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
gARÁŽOVÁ VRATA, OPRAVY

A SERVIS PLASTOVýcH OKEN

PLASTOVÁ OKNA
VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

sokolov@otherm.cz   
www.othermsokolov.cz

OTHERM SOKOLOV
Aleš Hoch

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

jsme nositelem
certifikátu
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MANIKÚRA 
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
                   V TEPLE DOMOVA
Horké a studené nápoje
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

Kompletní modeláž - 350 Kč
Doplnění gelem - 300 Kč
P r o v o z n í  d o b a  d l e  o b j e d n á v e k

Tel.: 774 544 731

dámské

KADEŘNICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

kolní 7
34

Tel.: 6
04 425 845

Voda, to
pení, v

ým
ěna kana. st

oupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů SV a TUV.

Radek KOPŘIVA

722 930 190

Školní 7
34

dle objednávek

I N
S T A

L A T É R
S T V Í 

Radek KOPŘIVA

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

➔ záruční i pozáruční servis vozů všech značek
➔ diagnostika řidících jednotek
➔ opravy brzdových systémů, válcová zkušebna brzd
➔ seřízení geometrie obou náprav
➔ výměna autoskel, seřízení světel
➔ opravy, výměny výfuků

PRO ZÁKAZNÍKY AUTOSERVISU 
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ 

NÁHRADNÍHO VOZIDLA
(nejen po dobu opravy vlastního vozu)

novinka

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH:
➔ kompletní pneuservis
➔ výměna oleje, tlumičů, spojek, rozvodů
➔ montáž tažného zařízení
➔ nástřik podvozků a dutin
➔ servis klimatizace
➔ příprava a zajištění vozu na STK 

PO–PÁ 8.00–13.00  14.00–17.00 | Na Cechu 110, Mírová u Karlových Varů | tel.  777 590 686 | email: libor.bracek@seznam.cz

zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice, 
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com

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

mobil: 602 190 602

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

Stáří 14 – 19 týdnů. Cena  149 -180,- Kč/ ks dle stáří 
Prodej se uskuteční: 

19. dubna a 20. května
 ve 14:40 h

Chodov - parkoviště naproti klubu Luna

P R O D E J  S L E P I Č E K

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

Případné bližší informace  Po-Pá  9-16 h: 

601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEALCHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492
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raFAEL
ag e n t u r a

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

MASÉR

MANIKÚRA

kurzy hrazené ÚP - formulář vám vyplníme

PEDIKÚRA

SANITÁŘ KOSMETIKA

agentura RAFAEL s.r.o., Varšavská 13, K. Vary
tel. 353 236 605        www.agenturarafael.cz

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

Havlík Petr. 
Tel. 602840723

ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÉHONÁBYTKU A KOBERCŮ
Čistím strojem Karcher na mokro. 
Před návštěvou není třeba nic vyklízet. 
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35  Chodov u Karlových Varů

CENA: 75 Kč  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067

Zde je místo
pro váš inzerát
Tel. 352 352 422

zpravodaj@kasschodov.cz

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200

R E Z E R V A C E  A  O B J E D N Á V K Y  
NA TEL.: 731 887 227

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

PROVOZNÍ  DOBA
PO - ČT  11.00 - 22.00
PÁTEK  11.00 - 24.00
SOBOTA  12.00 - 24.00
NEDĚLE  12.00 - 22.00

polední menu 

 již od

79,- Kč

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE 
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI”  - TĚSTOVINY -  
 KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
ROZVOZ AŽ DO DOMU 
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA

K o m e n s k é h o  u l i c e  ( v e d l e  o b ř a d n í  s í n ě )
z a h r á d k a  i  s  d ě t s k ý m  k o u t e m  v e  d v o ř e
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