18. 3.		 Josefské trhy
23. 3.		 Vyhlášení nejlepších sportovců města Chodova
31. 3.		 Staroměstské Velikonoce
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Informační servis

‹

‹

Kulturní a spolecenské stredisko Chodov vás zve do divadla
Manželský čtyřúhelník

Dívčí válka

D. Homolová, D. Rous,
M. Badinková, M. Kraus.

S. Pogodová, F. R. Čech,
M. Maděrič, J. Štědroň,
O. Navrátil, R. Skamene a další.

9. 3. 2017

30. 3. 2017

Dopolední

Kino Malá scéna Chodov vás zve na

EFSKÉ^ TRHY
JOS

ˇ

S O B O T A 1 8. B r E Z N A
2017

ˇ
ÚTERÝ 7. brezna
2017
10:00 HOD.

pohádky pro emu

Chodovské jarní trhy
ve Staroměstské ulici

VSTUPNÉ 50 kCˇ

ÚTERÝ 4. dubna 2017
10:00 HOD.

ostravak ostravski
VSTUPNÉ 50 kCˇ

ˇ
ÚTERÝ 2. kvEtna
2017
10:00 HOD.

MANŽEL NA HODINU
VSTUPNÉ 50 kCˇ
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K věci

Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři,
naše město dlouhodobě patří k těm,
kde se jeho obyvatelé
úspěšně zařadili do
systému třídění komunálního odpadu.
Za to bych Vám všem
chtěl velmi poděkovat.
Jsem velmi rád, že je pro většinu Chodováků
již samozřejmé oddělit plasty, papír, sklo a nápojové kartony od běžného odpadu. A nyní
přišel čas, abychom se posunuli ještě o krok
dál. V souladu s městským plánem odpadového hospodářství se od letošního roku začne
v Chodově systematicky třídit i biologicky rozložitelný komunální odpad.
Po úspěšném vyzkoušení třídění tohoto
druhu odpadu v zahrádkářských koloniích
v loňském roce chceme od jara letošního
roku postoupit a nabídnout možnost třídění
i majitelům rodinných domů. V tomto kroku to bude přibližně 400 dalších míst. Jsem
přesvědčen, že je to krok správným směrem
a možnost ekologicky příznivě uložit například posekanou trávu či nepoužitelné ovoce a zeleninu bude pro obyvatele rodinných
domu jistě vítána. Rád bych, abychom všichni z tohoto kroku měli prospěch a zejména
dobrý pocit. Proto budou mít teď na počátku
všichni možnost si takříkajíc nastavit, jak jim
bude třídění biologického odpadu vyhovovat.
To znamená určit si velikost nádoby i to, zda
se do systému zapojí, či ne. Již v tomto čísle
zpravodaje najdete veškeré detaily a další informace.
Třetím, neméně důležitým krokem bude
možnost třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu v rámci sídlišť u panelových domů. Tento krok je potřeba ovšem velmi
důkladně připravit a zvážit. Pro příklad, pokud
někdo do kontejneru na biologický odpad
odhodí běžný nevytříděný odpad z domova,
tak tím znehodnotí celý svoz a takto znečištěnou várku budeme muset draze uložit jako
běžný odpad na skládku. Proto budou obyvatelé sídlišť nejprve postupně seznamováni
se způsobem třídění a teprve poté postupně
dojde ve vybraných lokalitách k umístění nádob na biologický odpad.

Závěrem bych chtěl připomenout, že zavedení systému třídění biologicky rozložitelného
komunálního odpadu je pro všechny obyvatele města bez dalších nákladů a je hrazeno
v rámci stávajícího poplatku. Pevně věřím, že
naši obyvatelé své město podpoří, a tak jako
úspěšně třídíme ostatní komodity, tak i u této
nové budeme brzy na čele. Děkuji Vám všem
za podporu v našem úsilí.

Patrik Pizinger, starosta města

Kino mělo v loňském roce
rekordní návštěvnost

Rekordní návštěvnost
za rok 2016 zaznamenalo
chodovské kino v Kulturním a společenském středisku (KASS). Ve srovnání
s předchozími lety zamířilo do biografu o tisíce lidí
více.
Zatímco v roce 2015
přišlo do kina 12 176 návštěvníků, loni jich dorazilo 15 492. Stejně jako počet lidí stouply i tržby
a kino prodalo vstupenky za zhruba 1,8 milionu
korun, což je o 208 tisíc více než v roce 2015.
Statistiky ukázaly, že průměrná roční návštěvnost
se v posledních čtyřech letech pohybovala kolem
dvanácti tisíc lidí.
Důvodů, které přivedly obyvatele Chodova
a okolí do kina, je podle jednatele KASSu Jiřího Spěváčka několik. „Svou roli sehrála patrně
i příznivá ekonomická situace, kdy lidé vyčlenili
na kulturu a zábavu více peněz,“ uvedl jednatel
s tím, že loňská nabídka distributorů byla také
mimořádně povedená.
„Byla řada zajímavých novinek, nejvíce lákaly
animované snímky, pohádky a české komedie.
Mezi nejnavštěvovanější filmy můžeme zařadit
Anděl Páně 2, Fantastická zvířata a kde je najít,
Trollové či Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti,“ doplnil vedoucí chodovského kina
Jan Kurčík.
(mák)

Piktogram ve zpravodaji

Tento piktogram upozorňuje
na to, že k dané akci pořídilo
chodovské TV studio videozáznam, popřípadě videoreportáž, které jsou ke zhlédnutí na www.kasschodov.cz v záložce Archiv TV Chodov.
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Stará Chodovská se bavila,

tentokrát na lyžích

Nedílnou součástí biatlonu byla i střelba, závodníci ji zvládali vleže i vestoje. 

Vlnou úspěchů českých sportovců v letošní
zimní sezoně se nechali inspirovat obyvatelé
Staré Chodovské. Pro milovníky bílé stopy tak
uspořádala v sobotu (11. února) parta tamních
nadšenců závod v biatlonu.
Smíšené dvojice soutěžily na hřišti, kde pořadatelé připravili běžecký okruh a stanoviště
na dvě střelecké položky, vleže a vestoje.
Netradiční biatlon přilákal desítky soutěžících a jejich fanoušků. Někteří závodníci
dorazili v dobových kostýmech, jiní vyměnili
moderní vybavení za běžky z dob našich prarodičů.
Kvůli nedostatku vzduchovek měli účastníci
na zádech věrné makety pušek, nicméně na
střeleckém stanovišti už pálili z těch opravdových.
Nejlepší dvojice si pak domů odnesly poháry a drobné ceny.
Sobotní biatlon se zařadil na seznam akcí,
které lidé ve Staré Chodovské pro pobavení
pravidelně pořádají. Na svém kontě mají například závody zahradních sekaček, rybářskou
soutěž pro děti a dospělé či nohejbalový turnaj. 
(mák)

|Foto: Martin Polák

Chodov přispěje na varhany

Symbolickou jednu korunu za každého svého obyvatele pošle Chodov na pořízení nových
varhan v pražské katedrále svatého Víta. Vedení
města tak zareagovalo na společnou výzvu kardinála Dominika Duky a Svazu měst a obcí České
republiky a na účet celonárodní sbírky převede
14 tisíc korun.
Hlavním důvodem vyhlášení sbírky je skutečnost, že v katedrále dosud chybí nástroj, který by
odpovídal jejímu významu.
„Oslovil nás Nadační fond Svatovítské varhany a myšlenka, zda se obyvatelé České republiky
dokáží složit na nové varhany do katedrály, nám
přišla zajímavá a férová. Za každého obyvatele
by město přispělo jednou korunou. Podle nás je
to rozumná pomoc,“ vysvětlil rozhodnutí chodovských radních starosta města Patrik Pizinger.
„Většinou vyhlašujeme sbírky my, tentokrát budeme přispívat,“ doplnil.
Starosty měst a obcí v Česku oslovil dopisem kardinál už v závěru loňského roku a podle
webových stránek nadačního fondu se dosud
podařilo vybrat více než 22 milionů korun. (mák)
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Otázka měsíce

Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup
V těchto dnech
pokračuje rozsáhlá
modernizace vlakového nádraží v Chodově. Dotknou se
práce nějakým zásadním způsobem
cestujících?
V měsíci březnu
zahájí organizace SŽDC již dlouho plánovanou
rekonstrukci nástupišť v železniční stanici Chodov. Kvůli náročnosti stavby, během které dojde
v rámci zvýšení bezpečnosti dopravy k vybudování nových perónů a podchodů, dojde k omezení běžného provozu železniční stanice. Od 27.
února do 18. června potrvá nepřetržitá výluka.
V prvním týdnu bude odbavovací budova pro
cestující ještě otevřena, ale již od 1. března až do
konce výluky bude otevřeno pouze v pondělí.
Všichni cestující vlakem ať již do Karlových Varů,
Chebu či Nové Role budou přepraveni náhradní
autobusovou dopravou. Nástupní místo nenajdete přímo před železniční stanicí, jak bývá normálně během výluky zvykem, nýbrž z důvodů
bezpečnosti cestujících byla vybrána zastávka
s označením Chodov, závodní klub. Jelikož přijde
toto označení některým cestujícím nejasné, jedná se o autobusovou zastávku u Daliborky, pod
kruhovým objezdem u Lidlu. Cestující si mohou
zakoupit jízdenky přímo v autobusu a později jim
cena náhradní dopravy bude průvodčím ve vlaku
odečtena od celkové ceny jízdného. Pevně věřím, že toto omezení železniční dopravy úspěšně
překonáme a že bude jen nepatrná hrstka cestujících, kteří automaticky ze zvyku poběží přímo k
železniční zastávce.
(mák)
Výlukový jízdní řád naleznete na www.
cd.cz ve složce „www.cd.cz - Vlakem po ČR Jízdní řád - Traťové jízdní řády“

vybavení v podobě počítačů, sluchátek, interaktivních tabulí, nábytku a multifunkčních školních
lavic.
Nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu, který má být hrazený z drtivé většiny z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), je zajištění bezbariérového přístupu.
Podle místostarosty to však nebude problém.
„Škola J. A. Komenského toto splní po dokončení
přístavby, škola ve Školní ulici bude mít učebnu
v přízemí a nově tam vybudujeme sociální zařízení pro handicapované a ve škole v Husově
ulici je třeba zřídit plošinu pro překonání několika
schodů, ale i tam jsou jinak připraveni,“ uvedl Luděk Soukup.
Záměr je nyní v projektové fázi a radnice nechává připravit žádost o dotaci. Náklady na akci
se mají pohybovat kolem šesti milionů korun.
„K realizaci by město přistoupilo ale až v průběhu letních prázdnin v roce 2018,“ doplnil místostarosta. 
(mák)

Soutěž Nekoktám, čtu! má
své vítěze

Městské kolo soutěže Nekoktám, čtu! (na
snímku dole) pro žáky 4. a 5. tříd chodovských
škol má své vítěze. V krajské knihovně v Karlových Varech (3. března) budou Chodov reprezentovat Eliška Nikola Kravčuková (4. tř.) ze ZŠ
Školní a Daniel Dobeš (5. tř.) ze stejné školy.
Předvést co nejlepší četbu před porotou přišlo ve středu (1. února) v podvečer do podkroví
městské knihovny celkem 13 dětí. Přihlášených
jich bylo více, nicméně chřipková epidemie počet
soutěžících značně snížila.
Porotci hodnotili mimo jiné plynulost čtení,
výslovnost, intonaci a také to, zda školák textu
porozuměl a vnímal ho.
(mák)

Školy dostanou nové učebny

Moderní vybavení pro celkem šest učeben ve
svých třech základních školách plánuje Chodov.
Třídy mají učitelům a žákům posloužit při výuce
jazyků a odborných předmětů.
„Jednalo by se o čtyři jazykové učebny a dvě
odborné,“ upřesnil místostarosta Chodova Luděk
Soukup.
Školy by tak měly nově k dispozici moderní

Soutěž probíhala v podkroví knihovny.  |Foto: M. Polák
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Stručně z Chodova

Bezmála deset tisíc korun se podařilo
vybrat koledníkům z dětského oddílu Hroši
Chodov v rámci letošní tříkrálové sbírky. Celkem se v Karlových Varech a okolních městech
podařilo získat od dárců 171 tisíc korun. Peníze
budou použity na vybudování speciální terapeutické zahrady pro osoby s Alzheimerovou
chorobou v Karlových Varech – Staré Roli.

Splatnost poplatku

Upozorňujeme všechna společenství vlastníků
bytových jednotek, která mají s městem Chodov
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 pokladně MěÚ.

Dana Wolfová, odbor správy majetku města

Nevšedně nakřížený kulturní
zážitek

Nová javorová alej začne počátkem letošního jara růst při cestě do Staré Chodovské.
Nahradí tak stromořadí starých topolů černých, které nechalo město z bezpečnostních
důvodů pokácet.
(mák)

Pořadatelé akcí si rozdělí
statisíce korun

Téměř milion a půl korun rozdělí v letošním
roce Chodov na podporu sportu a kultury. Na
peníze se mohou těšit především organizace a
spolky, které pravidelně pracují s dětmi a mládeží.
Stejnou částku jako v loňském roce, celkem
400 tisíc korun, pošle radnice pořadatelům kulturních a sportovních podniků na rok 2017.
Mezi úspěšné žadatele se zařadili organizátoři
tradičních podniků, jako je Běh Smolnickým kopcem, Chodovská tretra, Vánoční laťka či hudební
festival Mini Rock Chodov. Město tak podpoří
dohromady 47 sportovních akcí a 16 kulturních.
Rovný milion poputuje na konta klubům
a spolkům, které se věnují mládeži a dětem.
O peníze se podělí 13 organizací.
Mezi příjemce největších městských dotací tradičně patří například TJ Spartak Chodov, TJ Batesta Chodov, ŠAK Chodov, BVC Chodov, skauti
či hasiči.
Chodov mládežnický sport podporuje dlouhodobě, vidí v tom mimo jiné jednu z účinných
metod prevence kriminality. 
(mák)

V půli letošního ledna se v prostoru moderního atria hotelu Green House (někdejšího Švýcarského dvora) nabízel jedinečný program. Autorským čtením se křtila poetická kniha Kino v hlavě,
s níž před svátky vyrazil na pouť mezi čtenáře
chodovský literát, herec, moderátor, pořadatel
dlouhé řady kulturních akcí - Mario Hanáček.
Režie podvečera volila mezi komorním osvětlením jevištní části a jiskřivě nasvíceným, bezmála
celokruhovým panoramatem dějiště akce. Zde se
souběžně odehrávala vernisáž děl Jana Samce,
který poetovi milou knížku doprovází zdařilými
tisky lahodně abstraktních ilustrací. Podvečerní
štědrá hodinka namíchala ovšem koktejl příjemného a podnětného pobavení vedle poezie a výtvarné výstavy taktéž z dynamického, víceméně
skoro i do tance zvoucího, vkládaného koncertu
písničkáře Pepy Štrosse.

Křest knihy Kino v hlavě. 

|Foto: Jaroslav Kopic

Salvy potlesku, vedle symbolických sklenek
bublinkového nápoje, si zasloužili všichni zúčastnění. Kdo jste nevěděli, a u originálního programu tudíž nebyli, můžete protentokrát jenom
zalitovat. Nicméně, dá se ještě pořád stihnout
prohlídka výstavy obrazů Jana Samce i s možností zakoupení knihy do 12.3.2017 v recepci
hotelu. A tak třeba příště, Mario Hanáček už má
rozepsané další dílo, upřímně na viděnou.(Ja -Ma)
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Chodov přivítal nově
narozené děti

Chodov poprvé v tomto roce slavnostně přivítal mezi své obyvatele další nově narozené děti. Tradiční akce se konala
počátkem února a vedení města uvítalo v obřadní síni celkem 12 novorozenců s jejich rodiči a příbuznými.Na všechny
čekal krátký program a drobné pozornosti od města.
|Foto: Jan Hrebeňák

Akademie volného času

Akademie volného času je určena především pro
občany seniorského věku (55+), ale také pro další
zájemce jakéhokoliv věku, dychtící po vědomostech.
V nadcházejícím „letním semestru“ bude pro zájemce uspořádán blok deseti lekcí napříč historickými, geografickými a přírodními vědami.
Budete se tak moci seznámit s architekturou,
osobnostmi či květenou města Chodova na vlastní
kůži. Mimo jiné bude přednášet také populární historik Miloš Bělohlávek.
Pro koho je akademie určena?
Akademie volného času je určena především pro
občany seniorského věku (55+). Zúčastnit se však
může také široká veřejnost jakéhokoliv věku, dychtící po vědomostech.
Kde probíhají přednášky?
Přednášky probíhají zpravidla v Městské knihovně Chodov. Účastníci obdrží po zapsání další instrukce. Přednášky se konají ve čtvrtek od 10 hod.
(1 přednáška = cca 90 min.).
Kdy se mohu přihlásit?
Přihlášky se přijímají do 28. 2. 2017 v dospělém

oddělení Městské knihovny Chodov, Staroměstská
55.
Místo konání: Městská knihovna Chodov, beseda (2. patro)
Počet přednášek/lekcí: 10
Počet míst: max. 15
Cena celého cyklu: 300 Kč (30 Kč/přednáška)
Odevzdání přihlášky a kurzovného: do 28. 2.
2017
Orientační program:
Po stopách významných chodovských osobností.
ČOV – čistička odpadních vod – exkurze.
Chodovské domy vyprávějí. Příběhy (nejen) zmizelých staveb.
Přírodní lékárna v krajině. Workshop.
Historický workshop – jak se dělá rodokmen.
Astronomická tajemství (návštěva hvězdárny).
Historická exkurze – kostel svatého Vavřince, jak
ho neznáte.
Dendrologická stezka města Chodova.
Aktivní životní styl s úsměvem. Zdravá výživa –
co to vlastně je?
Ukončení – závěrečná přednáška na přání.

Městská knihovna Chodov
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Zápisy do 1. ročníků ZŠ

Zápisy do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018 se do základních škol v Chodově uskuteční v těchto dnech
a časech:
4. 4. 2017
ZŠ Smetanova 738		
13-18 hod.
ZŠ Husova 788			
13-18 hod.		
ZŠ Nejdecká 254			
13-18 hod.*
* Do ZŠ Nejdecká jsou přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami, škola tudíž nemá spádový
obvod. Ve výše uvedeném termínu bude v této škole také zahájen předběžný zápis dětí do přípravných tříd.
7. 4. 2017
ZŠ Školní 697			
9-12 a 13-17.30 hod.
Povinnost přihlásit dítě k zápisu mají zákonní zástupci dětí narozených od 1.9.2010 do 31.8.2011, včetně dětí
s odloženou školní docházkou. Do chodovských základních škol budou přijímáni žáci přednostně podle stanovených spádových obvodů (ty určuje Obecně závazná vyhláška města Chodova č. 7/2012, o spádových
obvodech základních škol města Chodova). Požadavky na přijetí žáka k docházce do jiné školy (důvodem
může být např. starší sourozenec v této škole) přijímají ředitelé škol.
Po ukončení zápisů ředitelé všech základních škol společně vyhodnotí průběh zápisů a na základě výsledku budou vydána rozhodnutí o přijetí žáka k povinné školní docházce do konkrétní školy.
Spádové obvody základních škol zřízených městem Chodov jsou stanoveny takto:
a) obvod Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková
organizace, tvoří ulice: Bezručova, Čs. odbojářů, Dukelských hrdinů, Dvořákova, Havlíčkova, Horní, Hrnčířská, Karlovarská, Komenského, Krátká, Lesní, Nádražní, Nejdecká, Nerudova, Palackého, Poděbradova,
Rooseveltova, Staroměstská, Tyršova, U Porcelánky, Vančurova, Vintířovská.
a) obvod Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace, tvoří ulice:
B. Němcové, Hlavní, Husova č. p. 739-750, Konečná, Lipová, Luční, Obránců míru, Osadní, Polní, Příční,
Revoluční, Říjnová, Smetanova, Školní, Štěříkova louka, Tovární, Vítězná, Zahradní, Západní, Žižkova, 1. máje.
b) obvod Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace, tvoří ulice:
Budovatelů, Čapkova, ČSA, Husova č. p. 982-1174, Jiráskova, náměstí 9. května, náměstí ČSM, Pod Železným
dvorem, Stará Chodovská, U Koupaliště, Železný dvůr.
Kontakty na ředitele základních škol:
ZŠ Smetanova 738:
Mgr. Iva Šípová, tel. 352 352 190
ZŠ Školní 697:		
Mgr. Milan Kovářík, tel. 352 352 290
ZŠ Husova 788:		
Mgr. Libor Dočkal, tel. 352 352 390
ZŠ Nejdecká 254:		
Mgr. Iva Jurnečková, tel. 352 352 490 Mgr. I. Sarkányová, vedoucí OŠKV

Podnikatelé mohou žádat o regionální značku

Soutěž Tradiční výrobek Sokolovska odstartovala právě v těchto dnech. Nominovat svého favorita
mohou lidé až do 30. dubna 2017.
O vítězi pak rozhodne internetové hlasování, které se uskuteční letos v květnu. Soutěž je zajímavá
mimo jiné tím, že výrobce může přihlásit do soutěže někdo jiný. Zájemci o účast se mohou již nyní zaregistrovat prostřednictvím formuláře na webu http://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku.
Cílem soutěže, kterou organizuje Mikroregion Sokolov – východ, jehož členem je také Chodov, je
získat přehled o zajímavých produktech na území Sokolovska, propagovat je a motivovat výrobce,
aby v dalším roce usilovali o získání značky Original product of Sokolovsko.
Tato značka garantuje především původ výrobku v regionu, kvalitu, jedinečnost a přímou návaznost na dané území.
Žádosti o udělení značky mohou zájemci předkládat v průběhu dubna a května. Pokud výrobce
splní podmínky oprávněnosti jak pro výrobce, tak i pro výrobek, žádost posuzuje na začátku června
certifikační komise. Ta konečnému vítězi udělí certifikát, právo užívání značky Original product of Sokolovsko. Více informací naleznete na http://www.sokolov-vychod.cz/original-product-of-sokolovsko.
Vyhlášení certifikovaných producentů a vítěze soutěže se uskuteční v červnu v rámci Festivalu řemesel na statku Bernard.
(mák)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům

Zahrada v březnu
S přicházejícím jarem se probouzejí hlavně
cibuloviny – mezi prvními vykvétají sněženky,
po nich bledule, hlaváčky, některé druhy kosatců, lýkovec, prvosenky, na skalkách lomikámen
a hlavně krokusy, které za slunečného počasí
září na záhonech. Březen je měsícem sázení
a množení – vyséváme letničky nutné k předpěstování, např. čínskou astru, afrikány, hvozdíky, gazanie, třapatky. Kraspedie, smilek, statici
a nevadlec je lepší rovněž předpěstovat a po
odkvětu použít do suchých vazeb. Při teplém
počasí koncem měsíce můžeme už vysévat
některé druhy dřevin a trvalek, např. kopretiny, hvozdíky, tařice, okrasné trávy. Kořenovými
řízky množíme taky méně známý kdoulovec,
který rozhodně potěší svými nádhernými a výraznými květy.
Na konci měsíce seřezáváme trvalky, které
jsou po zimě nevzhledné, odstraníme všechny
staré listy a uschlé stvoly, odstraníme nálety na
záhonech. Můžeme dělit trvalky, ale u časně
kvetoucích počkáme a množíme je až po odkvětu.
Připravíme se na údržbu trávníku, pokud je
už tráva vzrostlejší, posekáme ji a hlavně vyhrabeme stařinu a mech a na holá místa zapravíme travní semeno. Péči věnujeme úpravě
živých plotů a keřů, rozvážeme jehličnany, na
přelomu března a dubna už odstraníme zimní
zakrytí růží.
V březnu už většinou na zahradních jezírkách není led, proto se věnujeme i jejich čištění,
sebereme napadané listí a odstraníme zbytky
rostlin, můžeme odčerpat až třetinu vody a
dolít jezírko vodou čistou.
Nezapomeneme na pivoňky, pokud jsme je
na podzim nepřihnojili, přisypeme jim cererit,
aby bohatě kvetly, prohlédneme také bambusové rostliny, jestli jim nenamrzly kořeny. Pokud
je suché počasí, zalijeme zahradní borůvky, vyčistíme jahodník – odstraníme staré a nemocné listy, které netrháme, ale stříháme, abychom
neporušili kořenový systém jahod. Obecně po
zimě vykopeme a vyhazujeme staré, uschlé a
nemocné stromky a keře, dokončíme předjarní
řez stromů. Celkově přihnojujeme, vysazujeme
česnek a cibuli, ve skleníku již máme rychlený
salát, ředkvičky a kedlubny, ale můžeme je vysévat i přímo na záhon. Otužujeme begonie,
pelargónie i pokojovky, prostříháme popínavky
a hlavně začínáme odstraňovat první plevely

před výsadbou.
• Na Kazimíra 5.3. pohoda, na brambory
úroda.
• Březnové slunce má krátké ruce.
• Na svatého Řehoře 12.3. plave led do
moře, čáp letí od moře, vlaštovka přes
moře a žába hubu otevře.

zahrádkáři Chodov

Daňové přiznání lze podat
také na radnici v Chodově

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok
2016 lze opět osobně podat i v Chodově. Určena
je k tomu středa 29. března 2017.
Zaměstnanci finančního úřadu budou k dispozici od 13 do 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Chodově.
Daňová přiznání budou vybírat a eventuálně
kontrolovat pracovníci finančního úřadu. (MěÚ)

Ulicemi města opět prošel
masopustní průvod

Průvod maškar po roce opět prošel ulicemi
města. V neděli 26. února se totiž konal Staroměstský masopust, jehož součástí byla mimo jiné
soutěž o nejkrásnější masku, vystoupení kapely Horova osma či flašinetáře. Kromě bohatého
dopoledního programu čekali na návštěvníky
prodejci nejrůznějších dobrot, svařeného vína,
medoviny, klobás a uzeného masa.
Veselice byla tentokrát součástí česko-německého projektu Zimní tradice v Podkrušnohoří. Ten
byl podpořen penězi z fondu malých projektů
Euregia Egrensis.
(mák)

Masopustní průvod. 

|Ilustrační foto: Martin Polák
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Zájezd pro nepracující
seniory města Chodova

Městský úřad Chodov, odbor sociálních
věcí informuje nepracující seniory města Chodova, že dne
6. dubna 2017 pořádá jednodenní zájezd
na tradiční prodejní
výstavy Tržnice Zahrady Čech 2017
a Bydlení na Zahradě Čech 2017.
Přihlášky na zájezd s poplatkem ve výši 150,Kč a rodným číslem (pro vyřízení pojištění na
cestu) budeme přijímat od 22. března 2017
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

Seniorkám k MDŽ

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí
spolu s Městskou knihovnou v Chodově pořádá u příležitosti MDŽ 8. března 2017 v 10 hodin v knihovně vystoupení Čas Waldu neodnes.
Jedná se o retropříběh kariéry Waldemara Matušky včetně písní v podání Martina Bendy. Vstup
zdarma. Přijďte si zavzpomínat a zazpívat.
 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Bioodpady v roce 2017

V listopadu 2015 byla dokončena studie předcházení vzniku, shromažďování a nakládání
s bioodpady města Chodov a Staré Chodovské.
Na základě této studie od léta 2016 byl zkušebně zahájen svoz bioodpadů ze zahrádkářských
osad. V letošním roce separaci bioodpadů postupně rozšíříme pro všechny občany města.
V první etapě budou pořízeny nádoby na
bioodpad pro rodinné domy. Standardně bude
ke každému rodinnému domu přidělena hnědá
120l nádoba. Pokud bude chtít majitel rodinného
domu nádobu o objemu 240 l, je nutné o tuto
nádobu osobně, písemně nebo elektronicky
požádat do 31.3.2017. Stejně bude postupovat
majitel rodinného domu, který nádobu nebude
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chtít přidělit, osobně, písemně nebo elektronicky odmítne přidělení nádoby s uvedením důvodu, např. využití vlastního kompostu, taktéž do
31.3.2017.
Případné požadavky směrujte na odbor správy majetku města nebo e-mail: nehybova@
mestochodov.cz.
V zahrádkářských osadách bude fungovat
nakládání s odpady následovně – dvakrát ročně
(v dubnu a v říjnu) bude přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad dle rozpisu, který bude
zveřejněn v dubnovém a říjnovém zpravodaji.
Nádoby na bioodpad budou vyváženy jednou
týdně od 1.4. do 30.11. každého roku. Mimo toto
období budou nádoby vyváženy 1x za měsíc.
Kontejnery na směsný odpad budou vyváženy
1x týdně - celoročně.
Na sídlištích budou zkušebně umístěny nádoby na bioodpad u vybraných stanovišť na tříděný
odpad. Pokud se třídění bioodpadu osvědčí a
nebude znečišťován jiným druhem odpadů, budou se počty stanovišť postupně rozšiřovat.
Co do těchto nádob náleží – jedná se pouze o
odpad rostlinného původu, např. tráva, listí, rostlinné zbytky ze zahrad, zbytky pečiva, skořápky
od vajec, kávová sedlina i s filtrem, papírové čajové sáčky a veškeré rostlinné zbytky z kuchyní
(slupky…). Do nádob nepatří zbytky jídel (tzv.
gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže,
uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat,
znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Ilona Nehybová, správa majetku města

ZŠ J. A. Komenského
Mladší žáci obsadili 3. místo

Velmi těžcí soupeři na nás čekali v krajském
kole ve florbalu. V základní skupině jsme nejprve
remizovali se ZŠ Skalná 2:2 a poté prohráli se ZŠ
Ostrov 1:2.
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Do semifinálových bojů nás pak čekal vítěz
1. skupiny, ZŠ Konečná K. Vary, která zcela suverénně ovládla svou skupinu. Kluci se nezalekli
a vynikající týmovou hrou drželi dlouho nerozhodný výsledek.
V konci však přeci jen rozhodující gól padl do
naší sítě, a tak nám bylo souzeno hrát o třetí místo s vítězem okresního kola v Sokolově, se ZŠ
Pionýrů, která měla naše dva skalpy z okresních
bojů. Kluci však věděli, že chtějí medaili a že
musí od začátku hrát disciplinovaně a kolektivně a soupeře uběhat. To se podařilo a vítězstvím 3:0 jsme si nakonec na bednu vystoupili.
Družstvo hrálo ve složení Tomáš Podolník, Zdeněk Dolejš, Marek Jesipčuk, Marek Čermák, František Koch, Tomáš Manoch, Filip Galla, Daniel Péc,
Zdeněk Rechtorík, Josef Frána, Jan Macák, Jakub
Sikora. Poděkování a blahopřání všem, především pak trenérům florbalistů, kteří tento sport
pravidelně hrají pod jejich vedením.

Mgr. Miloš Volek

Krajské kolo halové kopané

Družstvo naší školy ve složení Pavel Hauzr,
Martin Kasa, Martin Mašek, Petr Ernst, Josef Terč, Josef Frána, Jan Macák, Zdeněk Dolejš, Marek Jesipčuk a František Koch dokázalo
vybojovat v krajském kole halového fotbalu
skvělé 4. místo, a to i přesto, že bylo věkově
nejmladším a výškově nejmenším družstvem.
Jako jediné družstvo dokázalo navíc připravit suverénního vítěze celé soutěže, ZŠ Ostrov,
o dva body. Se všemi týmy, kromě ZŠ Pionýrů
Sokolov, sehráli velmi vyrovnané zápasy a čas-

to těšili ostatní přihlížející krásnou týmovou hrou
a chytrou herní kombinací.

Nabídka volných pracovních míst

Od nového školního roku přijmeme učitele/ku
s kvalifikací podle zákona č. 563/2004 Sb. pro výuku fyziky, informatiky a technických činností (dílny). Dále přijmeme asistenta/ku pedagoga. Bližší
informace u ředitelky školy na tel. 352352190.

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ Školní ulice
Hledáme učitele Aj

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

Zimní zeměpisná exkurze

Výuka zeměpisu nemusí probíhat jen ve školních lavicích. Teoretické poznatky z oblasti přírodních podmínek, týkající se reliéfu, říční sítě,
podnebných jevů, zalesnění a využití krajiny
je dobré ověřit přímým pozorováním v terénu.
Zimní krajina je úplně jiná, sníh změní ráz krajiny,
dokonale a pro každého je to zajímavá zkušenost. A navíc se dají zeměpisné vědomosti spojit
se znalostmi o pohybu v přírodě, se sportovním
výkonem a také se spoustou legrace.
Takže stejně jako v minulých letech i letos vyrazila po předcházející přípravě devátá třída do
Krušných hor na běžkách. S vybavením nebyl
problém, vše si žáci zapůjčili z kabinetu tělesné
výchovy.
Trasa začínala v Perninku a vedla horským terénem až do nadmořské výšky 1000 m. Zde pokračovala již v běžecké stopě. Většina účastníků
exkurze toho na lyžích moc nenajezdila. Jak stoupání, tak sjezdy prověřily fyzickou kondici a vůli.
Protože nás však provázelo bezvadné počasí a
dobré sněhové podmínky, ani velký počet pádů
nevadil. Alespoň bylo hodně legrace. Asi po 12
km putování jsme se dostali zpět do Perninku.
Všichni unaveni, a někteří pořádně, ale spokojeni, že jsme to zvládli. Jedinou škodou bylo pár
ohnutých lyžařských holí a promočené oblečení.
Tečkou za exkurzí, již v teple třídy, bylo zhodnocení s promítáním filmu z exkurze. Znovu se
všichni výborně pobavili nad svým lyžařským
uměním. Věřím, že se nám vydaří někdy na přelomu května a června i letní zeměpisná exkurze.
Další informace najdete na www.zs2chodov.cz
Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Kulturní
servis
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Don Quijote de la Ancha

Den před začátkem jarních prázdnin si žáci 8.
a 9. tříd naší školy zpestřili vyučování návštěvou
divadelního představení Don Quijote de la Ancha. Netradiční pojetí této hry žáky překvapovalo
od začátku až do svého konce. Kdo by na jevišti
také dopředu očekával 2,38 metru vysokého profesora španělského jazyka (představujícího Dona
Quijota) a 120 kilogramů vážící vychovatelku
(ztvárňující sluhu Sancha Panzu). Ze samotného
děje tohoto světoznámého díla si toho žáci příliš
neodnesli. Ale díky improvizaci herců, která vtipně odkazovala k dnešní době, a díky aktivnímu
zapojení diváků do představení se tento nevšední kulturní zážitek z hlav žáků jen tak nevymaže.

Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Husova ulice
Krajské finále ve florbalu

Dne 20. 1. 2017 proběhlo Krajské finále SL AŠSK
florbalu starších žákyň v Chebu. Sokolovsko reprezentovaly dívky ZŠ Chodov, Husova 788, které vyhrály předchozí okresní kolo. Děvčata opět
vyhrála všechna utkání, ve kterých neobdržela
ani jednu branku. Celkové skóre 8:0.
Děvčata postoupila do Kvalifikace republikového finále ČR florbalu SL AŠSK, které proběhlo 1. 2.
2017 v Teplicích. Děkujeme žákyním za vzornou
sportovní reprezentaci školy, města a Sokolovska.

Hledáme

Přijmeme učitele(ku) s kvalifikací dle zákona
č.563/2004Sb. pro výuku Čj, Aj, M, F, D, VV na II.
stupni ZŠ a vyučující(ho) pro I. stupeň ZŠ
s nástupem od 1. 9. 2017.
Informace podá na tel.352352390 ředitel školy.

Pronájem

Nabízíme k pronájmu místnost v bývalé školní

družině (vhodná jako zkušebna).
Dále nabízíme k pronájmu školní kuchyň
(vhodná jako sklad). Nájezdová rampa je k dispozici.
V případě zájmu se obraťte na vedení školy (Mgr. Libor Dočkal- tel. 602 459 734,
352 352 390).
Další informace o životě na naší škole najdete
na stránkách www.zs3chodov.cz.

Zeměpisná exkurze na běžkách

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 se vybraní žáci z 6. – 9.r.
ZŠ Husova vydali na běžkách poznávat krásy a
úskalí zimní krajiny.
Od školy vyrazili v 8 hodin směrem na Bílou
vodu a odtud přes Smolnickou výsypku k úpatí
Krušných hor. Zde běžkaři pochopili, proč jsou
Krušné hory krušné, neboť začalo 3km stoupání do 620 m n.m. na vyhlídku Chodaublick
na Liščím vrchu. Po zdolání vytyčeného cíle naší
výpravy se účastníci pustili s chutí do jídla a pití,
které si nesli s sebou.
Po krátkém odpočinku a kochání se pohledem
do krajiny následovala cesta do Černavy v okrese
K. Vary, kde se nachází vesnické muzeum. Toto
bohužel z časových důvodů pouze míjeli.
Po projetí Rájce nás čekala snazší a veselejší
polovina cesty (min. 3 km lesního sjezdu v prašanu nebo lyžařské stopě, kde nebyla nouze
o pády do půlmetrové peřiny).

Mnozí se často ptali: „Kolik ještě kilometrů
zbývá?“ Po mnoha stejných odpovědích: „Ještě
3 kiláčky“, se už raději nikdo neptal a makal. Po
sjezdu vedla cesta kolem Nové Role po cyklostezce přes Bílou vodu zpět ke škole.
Na otázku, zda si dáme okruh ještě jednou,
byla jednoznačná odpověď: ne. Ovšem druhý den po zaslouženém odpočinku se všichni
shodli, že výprava byla super, a těší se na další
běžkařskou nebo cyklistickou exkurzi. Každý z
účastníků si vytvořil osobní rekord na běžkách
(okruh měřil 20 km). 
Mgr. Lenka Hrušková
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ZŠ Nejdecká ulice
Den plný her

Tradiční akcí, kterou naše škola pořádá, je „Den
plný her “ (na snímku), na který se vždy všichni velice těšíme. Jeho aktivity jsou zaměřeny na
vzájemné bližší poznávání a zlepšení vztahů
mezi dětmi ve třídě i škole, a ani letošek nebyl
výjimkou.

lesnictví v současné době.
Soutěže, která měla dvě části, se účastnily čtyři týmy naší školy. První část obsahovala vědomostní test o lesích, lesní pedagogice a právu.
Druhá byla zaměřena na poznávání rostlin, zvířat
ale i lesnických strojů.
V nižší kategorii se tým ve složení Jarda Péc,
Ondřej Cervan a Káťa Králová umístil na krásném druhém místě. Ve vyšší kategorii se naše
skupina s Anežkou Štulíkovou, Barčou Fenclovou
a Jíťou Gregorovou též umístila na druhém místě. O čtvrté místo se podělily dvě skupiny z naší
školy. Jedna s Anet Skopalovou, Kájou Vítem
a Markem Dubovským, druhá skupina s Verčou
Hegenbartovou, Kristýnkou Matouškovou a Verčou Votavovou.

Krajské kolo ve florbalu

Den před pololetními prázdninami si pro nás
paní učitelky tento den připravily. Nejdříve jsme
si ve třídách společně zahráli deskové hry. Potom
jsme se přesunuli do městské sportovní haly a
soutěžili ve smíšených družstvech. Házeli jsme na
cíl, trefovali se míčem do brány, běhali v družstvech, zdolávali překážkovou dráhu, vrhali šipky
a skládali puzzle.
Zažili jsme opět velké množství zábavy a odměnou nám také byly sladké ceny, které jsme na
konci dostali za své snažení. Velice oceňujeme
větší žáky, kteří se vzorně starali o naše nejmenší
spolužáky. 
Žáci I. stupně ZŠ

Do krajského kola se probojoval náš suverénní
tým výhrou okresního kola. Proto se dal předpokládat úspěch i v krajském kole. Do sportovní haly
v Chebu jsme se ovšem vydali bez hráčů základní
sestavy, a tak jsme chtěli alespoň překvapit.
To se nakonec povedlo, když jsme dokázali přehrát oba týmy z okresu Cheb a vybojovali
jsme skvělé 3. místo.
Chlapcům děkujeme za reprezentaci školy a
gratulujeme.

Dějepisná olympiáda

Den otevřených dveří

Srdečně zveme všechny zájemce na den otevřených dveří ve středu 22. března 2017 od 8
do 13 hodin.
Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Rádi Vás necháme nahlédnout jak do prostor školy, tak do
výuky, která bude probíhat v jednotlivých třídách
podle běžného rozvrhu. Bude možné seznámit
se i s výukou předškolních dětí v přípravných třídách. 
Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Gymnázium & SOŠ Chodov
Celostátní soutěž

Young People in European Forests je mezinárodní znalostní soutěž, jejímž cílem je zlepšit
povědomí o významu lesů a zdůraznit význam

Dvacet osm mladých historiků z okresu Sokolov se sešlo v DDM v Sokolově, aby poměřili síly
v dějepisné olympiádě. Hlavním tématem bylo
období osvíceneckého absolutismu.
Na pátém místě se umístil Standa Srba (G3).
Diplom za druhé místo si domů odvezl Jarda Péc
(G3) a první místo vybojovala bezkonkurenční
Julča Mikutová (G4).
V krajském kole budou naši školu reprezentovat všichni tři žáci.
Bc. Jitka Čmoková

14

Zprávy z města

Požár kolového nakladače, Mírová, Na Cechu, 19. ledna 2017.

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

Jednotka zasahovala v lednu celkem u sedmnácti událostí. Ve třech případech šlo o požáry
kontejnerů na odpad (ČSA, Čapkova, Tatrovice),
došlo k zahoření odpadu v rozestavěném domě
v Poděbradově ulici. Zde bylo nutné evakuovat
dva bezdomovce. Poslední lednový požár zasáhl
motorový prostor kolového nakladače v Mírové
na Cechu v uhelných skladech. Rychlým zásahem zaměstnanců ručními hasicími přístroji a
následným zásahem hasičů nedošlo k rozšíření
požáru, škody tak byly minimální.
Zbývající zásahy byly technické. Ve třech případech jednotka zasahovala při dopravních nehodách, všechny se obešly bez zranění, ale se škodami na majetku, osobní vůz na boku u Horního
Rozmyšlu, osobní vůz a traktor v Jimlíkově, dodávka na boku v příkopu v Hamrech u Božičan.
Bohužel tragické následky byly zaznamenány
u pěti nouzových vstupů do uzavřených prostor.
Dvě osoby byly nalezeny bez známek života
v ulici Poděbradova a v rodinném domě v Božičanech. V dalších případech bylo zachráněno
malé dítě v ulici Vítězná, dále šlo o nebezpečí
z prodlení při používání přímotopu v Husově ulici a zapnutý sporák ve Vintířovské ulici. Technic-

|Foto: SDH Chodov

ká pomoc byla poskytnuta při havárii plynového
kotle s vytopením rodinného domu v ulici Štěříkova louka, byl odstraněn nebezpečně nahnutý
strom v Božičanech, byly odstraněny nebezpečné převisy objektu základní školy v ulici Dukelských hrdinů. Bližší informace najdete na našem
facebooku a webu www.sdhchodov.cz.

Informace SDH

Dne 21. ledna 2017 proběhla v hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů Chodov. Akci zahájil starosta sboru pan
Petr Maxa tichou vzpomínkou na naše tři zesnulé
členy sboru, Václava Roulicha, Rudolfa Lehečku
a Rudolfa Jelínka.
Pozvání přijali ředitel HZS ÚO Sokolov Mgr.
Martin Mulač, starosta města Chodova Patrik Pizinger, místostarosta Mgr. Luděk Soukup.
V průběhu výroční valné hromady byly přečteny
všechny standardní zprávy za uplynulé období,
byl schválen plán činnosti na rok 2017, pravidla
hospodaření a finanční rozpočet pro rok 2017.
Byly slavnostně předány stužky za věrnost 40
let dvěma dlouholetým členům sboru, Herbertu
Weissovi a Petru Fuchsovi.
Stále pokračovala sportovní příprava hlavně
mládežnického družstva ve sportovní hale na sezónu 2017. Členové sboru se zúčastnili futsalového turnaje PČR ÚO Sokolov, kde loňské vítězství
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neobhájili a skončili na čtvrtém místě. Dále byly
postaveny městské stany na plesovou sezónu
u KaSSu. Ve spolupráci s velitelem MP Chodov
byla zahájena preventivně výchovná činnost.
V lednu nás dle plánu navštívili žáci posledních
ročníků ZŠ J. A. Komenského v Chodově.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Dopravní nehoda dodávky, Hamry, 10. ledna 2017.

Výroční valná hromada SDH Chodov, 21. ledna 2017.



Městská policie Chodov
Perličky z činnosti MP Chodov

Nenadálého překvapení se dočkal starší muž
v prodejně Tesco, kdy s vidinou utržených drobáků za pár lahví od piva, které skládal do automatické výkupny lahví, plánoval rychlou obchodní
transakci a únik z narůstající fronty otrávených
lidí uvnitř obchodu. Plány mu však zhatila zaseklá
lahev na pásu, a proto nedočkavě instalovaným
zvonkem u okénka přivolával obsluhu. Místo
obsluhy však byl během chvilky obklopen muži
v uniformách a v přilbách. Tlačítkem ke svému
překvapení přivolal celý výjezd integrovaného
záchranného systému, neboť si servisní tlačítko

spletl s tlačítkem nouze v případě požáru, které
je hned vedle. Když pak zjistil, že místo drobných
za lahvinky by si na zaplacení planého výjezdu
IZS musel vzít nejméně úvěr u banky, zpytoval
své svědomí a vzpomínal s nostalgií na film Vratné lahve.
Pravidelně každou zimu, rok co rok, odbavuje
naše tísňová linka řadu oznámení o domnělých
zamrzlých labutích a kachnách na okolních vodních plochách. Rok co rok strážníci trpělivě vyjíždějí na všechna tato oznámení a labutě i kachny před nimi vyplašeně odlétají. Tuto zimu jsme
však zaznamenali opravdu kuriózní oznámení,
kdy nám žena z obce Vintířov oznámila, že na
zahradě u sousedů zřejmě přimrzl pes na sněhu
ve výběhu, neboť tam již leží několik hodin, venku mrzne a pes se nehýbe. Ve hře samozřejmě
mohla být i domněnka, že se jedná o týraného,
nebo nemocného psa, který nyní odpočítává
své poslední minuty, ale po příjezdu strážníků
k oplocenému pozemku psího výběhu se i tento
pes zvedl, znuděně protáhl a odešel do svého
kotce.
Noční telefonát z ul. Lesní oznamoval, že do
jedné ze zahrádek právě přes branku přelezl
nějaký muž a je v místní chatce. Strážníci místo
zajistili a muže zadrželi. Jednalo se o známého
bezdomovce, který se často na zahrádkách pohyboval a byl známý tím, že příležitostně zcizí
věci, které na zahrádkách objeví. Muž se však
překvapivě hájil tím, že je na zahrádce oprávněně, neboť ji z pověření jejího majitele hlídá před
jinými zloději, v chatce přespává, ale byl na pivu
a někde ztratil klíče, proto lezl přes plot. Kolikrát
již strážníci takové chabé výmluvy a historky slyšeli, ale k jejich úžasu se při ověření u majitele
pozemku zjistilo, že muž mluví pravdu a je skutečně pověřen funkcí hlídače a strážníci zadrželi
kozla, který byl zahradníkem.

Upozornění

Vážení řidiči. Brzy nastane jaro a na komunikaci se objeví opět mnoho cyklistů a motorkářů.
Věnujte zvýšenou pozornost i těmto účastníkům
silničního provozu a dbejte na pravidlo bezpečného návratu nejen pro Vás, ale i pro ně. Také
pro každého chodce platí, že při chůzi na silnici
mimo obec při snížené viditelnosti musí mít na
sobě reflexní prvek. Může být součástí oblečení,
nebo si například navlékne reflexní pásek či vestu.
Ruku na srdce. Ten reflexní prvek bych si na sobě
určitě zvýraznil při chůzi po silnici i v rámci obce,
neboť jde především o naše zdraví, co říkáte?

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Dějiny kostela svatého Vavřince

Kostel svatého Vavřince v 19. století.

V dnešní době si jen těžko uvědomujeme
význam, jaký měl pro člověka a život v obci
kostel. Chodov byl, podobně jako všechny
okolní obce, dlouhá staletí převážně zemědělskou komunitou.
Každý měl své malé hospodářství, ti bohatší
svůj velký statek. Stavení byla roztroušena napříč
celým chodovským údolím, některé statky stály daleko za vesnicí. Rolníci pracovali na polích
od rána do večera, šest dní v týdnu. Jen neděle
byla výjimkou. V neděli se v chodovském kostele
sešli všichni z Chodova i okolních vsí chodovské
farnosti (Mírové, Staré Chodovské, Smolnice...),
a kostel tak sloužil jako místo, kde se jednou za
týden mohli setkat přátelé a vyměňovat si novinky. Lidi, kteří se jinak neměli šanci potkat, spojovala právě nedělní mše a obec si tímto způsobem udržovala vnitřní pospolitost (podobnou
úlohu pak plnila ještě hospoda, kde se všichni
sešli po mši). V kostele se také lidé dozvídali novinky „z velkého světa“ - až do 19. století nebylo
zvykem příliš často opouštět údolí, kde člověk žil,
a byli to právě faráři, kdo lidem oznamoval důležité zprávy – změny na trůně, důležité události
ve státě, nebo i v Evropě.
První písemné doklady o existenci chodovské-

|Fotografie k článku: archiv Miloše Bělohlávka

ho kostela máme až z doby císaře Karla IV., kdy
se v pramenech objevují první jména místních
farářů. Časem byl původně dřevěný kostel několikrát upravován a přestavěn. Pokud bychom
tento kostel hledali, našli bychom jej přibližně
v místech dnešní městské kašny. V polovině 17.
století však chodovský kostelík, a s ním i celou
obec, postihla katastrofa. Ve farní kronice se
o tom dočteme toto: „V roce 1654 na vigilii svatého Bartoloměje byl z dopuštění božího kostel
v Dolním Chodově úderem blesku do věže zapálen a zcela vyhořel. Žár ohně a plamenů byl tak
silný, že roztavil zvony a zhroutilo se i zdivo, ze
kterého zůstal stát jen šest sáhů dlouhý kus. Tyto
zbytky byly zbořeny a bylo nutno vybudovat od
základů kostel nový.“
Již v roce 1658 byl postaven nový chrám – jeho
stavbu zaplatil tehdejší majitel chodovského panství Johann Wilhelm von Plankenheim. Šlo pravděpodobně o stavbu dočasnou a nekvalitně
zbudovanou, neboť když v roce 1715 nastupuje
v Chodově do úřadu nový farář, stěžuje si na havarijní stav stavby a prosí důrazně vrchnost o zásah. V
majiteli panství Franzi Flaminovi von Plankenheim
(1677–1733) nalézá nadšeného zastánce církve.
O kladném vztahu pána z Plankenheimu k církvi

Historie
svědčí i to, že v roce 1718 mu papež Kliment XI.
osobně daroval svaté relikvie – třísky z kříže, na kterém zemřel Kristus a úlomky kostí svatého Vavřince,
svatého Šebestiána a svaté Barbory.
V roce 1725 se již ve starém kostele ani nedají
sloužit mše, neboť na věřící padá omítka, a tak je
konečně rozhodnuto postavit nový kostel. Franz
Flamin von Plankenheim si jako stavitele kostela
vybral Wolfganga Braunbocka, v regionu již celkem renomovaného architekta, který se společně s Kryštofem Dientzenhoferem podílel na výstavbě premonstrátského kláštera v Teplé, nebo
Chlumu Svaté Maří. Stavitel se rozhodl pojmout
nový chrám jako velkolepou jednolodní stavbu
ve vrcholně barokním stylu. Dnes již tak kostel
nepůsobí, ale v době svého projektování to byla
stavba překračující potřeby a možnosti chodovské farnosti. Byla to stavba až neúměrně velká.
V době, kdy ve vesnici Chodov žilo něco kolem
tří set obyvatel, rozhodli se Plankenheimové
(sice dobře situovaný, ale rozhodně ne příliš bohatý rod) pro stavbu kostela, který měl ohromit
všechny široko daleko.
První potíže při stavbě nastaly krátce po jejím začátku. Stavitel Brauenbock zjistil, že kostel
bude stát na jílovém podloží, které se začalo
posouvat již krátce po položení prvních kamenů. Nechal proto do půdy pod budoucí stavbou
zarazit pět set dubových a olšových kůlů, na kterých vytvořil dřevěný rošt, jehož samotná příprava zabrala dva roky práce. Teprve na ten se začaly pokládat kamenné základy stavby. Farář Hönig
do kroniky zaznamenal, že „byly také zřízeny do
země vodní jámy, a to za tím cílem a k tomu, aby
se mohlo a mělo často sledovati, zda je dřevěný
rošt stále ve vodě ponořen. Pokud by tam vody
nebylo, bylo by ji nutné doplniti, jinak by trámy
shnily a kostel se zřítil.“ Tato metoda se ukázala jako úspěšná, stavbu kostela však několikrát
prodražila a prodloužila. Majitele panství, rytíře
z Plankenheimu, stála jeho touha postavit co největší chrám Páně prakticky celé jeho jmění. Navíc
v roce 1729 umírá původní stavitel a stavbu přebírá jeho syn Ondřej Brauenbock.
Je proto skoro zázrak, že v roce 1731 bylo postaveno a zastřešeno alespoň kněžiště. V roce
1733 je kostel dokončen jen z poloviny a rodina
chodovského pána je zcela na mizině. Starosti
se stavbou kostela navíc podlomily zdraví pána
z Plankenheimu. V předtuše blízké smrti píše
těžce nemocný Franz Flamin dopis pražskému
arcibiskupovi a prosí jej o finanční pomoc při
dokončení stavby. List se ovšem nesetkal s úspěchem.
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Tyto problémy zřejmě jen uspíšily smrt chodovského pána. K datu 7. května 1733 si do farní
kroniky farář Hönig zapsal „…ve věku 56 let byl
z tohoto světa k věčnému klidu povolán vysocerozený rytíř a pán Franz Flamin Johann von
Plankenheim, pán na Dolním i Horním Chodově.
Dne 9. května byly jeho ostatky uloženy v novém
kostele do hrobky, která byla dokončena jen pět
dní předtím. Za rakví jsem šel já, farář Michael
Hönig, panský písař Josef Götzl a starosta města
Lokte. Ze šlechty nepřijel nikdo.“
Franz Flamin von Plankenheim zřejmě umíral
zlomený a s pocitem selhání. Věděl, že svým
dvěma dcerám zanechává ohromné dluhy, nedokončený kostel a spoustu starostí. První mše
svatá byla v rozestavěném kostele sloužena jen
několik týdnů po jeho smrti. Stalo se tak v den
památky svatého mučedníka Vavřince, desátého
srpna 1733.
Kostel byl v té době dokončen jen z poloviny a faráři Michaelu Hönigovi připadl těžký úkol
pokračovat ve stavbě bez svého podporovatele
a hlavního sponzora. Finanční rezervy byly vyčerpány a dědicové rytíře Plankenheima nebyli
schopni stavbu financovat – dcerám a vdově zůstaly nemalé dluhy a spory o dědictví se táhly několik let. Zoufalé dopisy pražskému arcibiskupství
s prosbou o finanční pomoc zůstaly bez odpovědi, a tak se Michael Hönig rozhodl dále převzít za
stavbu odpovědnost. Jen díky jeho osobní snaze

Rodinná hrobka pánů z Plankenheimu v chodovském
kostele.

začal kostel sloužit svému účelu a starý kostelík,
stále ještě stojící nedaleko nového, mohl být postupně zbourán.
Článek bude pokračovat v dubnovém vydání.

Miloš Bělohlávek, městský historik
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Informační servis

4. 3. (so) 19.30 h, 5. 3. (ne) 17 h
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

31. 3. (pá) 17 h
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

2.-3. 3. (čt-pá) 19.30 h, 5.-6. 3. (ne-po) 19.30 h

LOGAN: WOLVERINE /131/
Premiéra / Akční fantasy / USA

Wolverine (Hugh Jackman) se vrací a opět zachraňuje lidstvo. Jeho schopnost uzdravování pomalu
vyprchává a elánem také zrovna nehýří. Navíc je na vše skoro sám, z X-Menů zbývá jediný a tím je
Profesor X, který ale trpí Alzheimerovou chorobou a ztrácí pomalu paměť. Naštěstí je zde jedna
dívka, která má překvapivě stejné schopnosti. Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

10.-11. 3. (pá-so) 17 h, 12. 3. (ne) 19.30 h

KONG: OSTROV LEBEK 3D /118/
Premiéra / Akční dobrodružný / USA

Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by měli
sebemenší tušení, že vstupují na území mytického Konga.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

10.-11. 3. (pá-so) 19.30 h, 12. 3. (ne) 17 h, 14. 3. (út) 19.30 h

MASARYK /106/

Premiéra / Historický, životopisný / ČR, SK

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Velkou část života procestoval, ale nikdy
nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue.
Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím.

Přístupné. Vstupné 130 Kč
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Informační servis

Kino Malá scéna Chodov

1. 3. (st) 19.30 h
SPOJENCI /124/
Romantický válečný thriller / USA

Špión britské rozvědky Max se na misi v Casablance zamiluje do francouzské kolegyně, která je podezřelá ze spolupráce s nacisty. V hlavní roli Brad Pitt.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

2. 3. (čt) 17 h
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ /94/
Dobrodružný fantasy / USA. Čína
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 105 Kč
2.-3. 3. (čt-pá) 19.30 h, 5.-6. 3. (ne-po) 19.30 h
LOGAN: WOLVERINE /131/
Premiéra / Akční fantasy / USA

Wolverine (Hugh Jackman) se vrací a opět zachraňuje
lidstvo. Jeho schopnost uzdravování pomalu vyprchává
a elánem také zrovna nehýří. Navíc je na vše skoro sám,
z X-Menů zbývá jediný a tím je Profesor X, který ale trpí
Alzheimerovou chorobou a ztrácí pomalu paměť. Naštěstí
je zde jedna dívka, která má překvapivě stejné schopnosti…

Přístupný od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
3.-4. 3. (pá-so) 17 h
PSÍ POSLÁNÍ /100/
Rodinná komedie / USA

Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Podle stejnojmenného knižního bestselleru
Bruce W. Camerona.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
4.-5. 3 (so-ne) 15 h
BALERÍNA /89/
Premiéra / Animovaný rodinný / Francie

Zabavný i napínavý příběh z Paříže roku 1879 pro celou
rodinu. Dívka zažívá velké dobrodružství na cestě za svým
snem stát se balerínou v Grand Opera house.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
4. 3. (so) 19.30 h, 5. 3. (ne) 17 h
MUZZIKANTI /109/
Premiéra / Romantický, hudební / ČR

Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklorních
kořenů až po mladou rockovou současnost, odehrávající
se na česko-slovensko-polském trojmezí, v drsném, ale
půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má
stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba
má své nezastupitelné místo.

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
7. 3. (út) 10 h
Dopolední kino
POHÁDKY PRO EMU /110/
Romantický / ČR
Přístupné. Vstupné 50 Kč

7. 3. (út) 19.30 h
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA 3D /107/
Akční thriller / Německo, Kanada

Alice (Milla Jovovich) jako jediná přežije klíčový střet s nemrtvými, který měl rozhodnout o osudu lidstva.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

8. 3. (st) 19.30 h
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY /117/
Erotický thriller / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
9. 3. (st) 19 h
Divadlo - Manželský trojúhelník
10.-11. 3. (pá-so) 17 h, 12. 3. (ne) 19.30 h
KONG: OSTROV LEBEK 3D /118/
Premiéra / Akční dobrodružný / USA

Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by měli sebemenší
tušení, že vstupují na území mytického Konga.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč
10.-11. 3. (pá-so) 19.30 h, 12. 3. (ne) 17 h
MASARYK /106/
Premiéra / Historické, životopisné / ČR, SK

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Velkou
část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž
pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím.

Přístupné.Vstupné130 Kč

11. 3. (so) 15 h
LEGO® BATMAN FILM
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
12. 3. (ne) 15 h
LEGO® BATMAN FILM 3D
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
13. 3. (po) 19:30 h
LÉK NA ŽIVOT /146/
Mysteriózní horor / USA

Režisér Gore Verbinski se vrací k mystery-hororovému
žánru, v kterém divákům představí podivnou léčebnu pro
unavené boháče. Ta se nachází v zastrčeném koutě švýcarských Alp a její zázračné procedury možná nejsou tak
úplně normální…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
14. 3. (út) 19.30 h
MASARYK /106/
Premiéra / Historické, životopisné / ČR, SK
Přístupné. Vstupné 130 Kč
15. 3. (st) 19.30 h
JOHN WICK 2
Akční krimi thriller / USA

Další dobrodružství nájemného zabijáka Johna Wicka…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
16. 3. (čt) 17 h, 19. 3. (ne) 19.30 h
BÁBA Z LEDU /106/
Komedie / ČR

Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích
synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková,
Tatiana Vilhelmová) a vnoučat…

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
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16.-17. 3. (čt-pá) 19.30 h
ZLATO /121/
Premiéra / Dobrodružný thriller / USA

Film je natočen podle skutečného příběhu těžebního skandálu Bre-X Mineral Corporation na počátku 90. let. V hlavní
roli skvělý Matthew McConaughey.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
17.-18. 3. (pá-so) 17 h
KRÁSKA A ZVÍŘE 3D
Premiéra / Rodinné fantasy / USA

Ve filmu hrají: Emma Watson coby Kráska, Dan Stevens jako
Zvíře, Luke Evans v roli Gastona, pohledného, ale povrchního vesničana, který se snaží Krásku okouzlit.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
19. 3. (ne) 15 h
KRÁSKA A ZVÍŘE
Premiéra / Rodinné fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
18. 3. (so) 15 h
ZPÍVEJ /110/
Animovaný rodinný / USA

Koalí král zábavního průmyslu marně přemýšlí, jak udržet svůj
podnik na nohou, než ho napadne uspořádat pěveckou soutěž.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

18. 3. (so) 19.30 h
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY /117/
Erotický thriller / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
19. 3. (ne) 17 h
ANDĚL PÁNĚ 2 /90/
Pohádka / ČR
Přístupné. Vstupné 100 Kč
pondělí 20. 3. v 19.30 h
VŠECHNO NEBO NIC /107/
Romantická komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 110 Kč
21. 3. (út) 19.30 h
KRUHY /102/
Horor / USA

Pravidla přitom zůstávají stejná. Každý, kdo uvidí ono záhadné video, má sedm dní na to, aby uspořádal své poslední
věci, protože osmý den už takového chudáka nečeká…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
22. 3. (st) 19.30 h
LOGAN: WOLVERINE /131/
Premiéra / Akční fantasy / USA
Přístupný od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

23. 3. (čt) 17 h, 24. 3. (pá) 19.30 h, 26. 3. (ne) 17 h
RANDE NASLEPO /111/
Premiéra / Romantická komedie / Německo

Saliya začal ztrácet zrak už jako teenager. Jeho velkým
snem bylo pracovat v luxusním hotelu, i když ho od toho
kvůli jeho oční vadě všichni odrazovali. Saliya se ale nevzdal a začal se školit v pětihvězdičkovém hotelu. Jen nikomu nepřiznal, že tak trochu vůbec nevidí.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

Informační servis
23. 3. (čt) 19.30 h, 25.-26. 3. (so-ne) 19.30 h
ŽIVOT
Premiéra / Sci-fi thriller / USA

Jak členové posádky pokračují ve svém výzkumu, mají jimi
uplatňované metody nezamýšlené následky a forma života, kterou zkoumají, se ukazuje být mnohem inteligentnější,
než kdokoliv očekával.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
24.-25. 3. (pá-so) 17 h
MASARYK /106/
Premiéra / Historické, životopisné / ČR, SK
Přístupné. Vstupné 130 Kč
25. 3. (so) 15 h
BALERÍNA /89/
Premiéra / Animovaný rodinný / Francie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
26. 3. (ne) 15 h
PES RO(C)KU /80/
Animovaná komedie / USA, Čína

Hrdinou příběhu je psí teenager Bodi, jehož snem je stát
se úspěšným kytaristou navzdory svému otci, který se z něj
snaží vychovat ochránce ovčí vesnice.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč
27. 3. (po) 19.30 h
SKRYTÉ ZLO /96/
Premiéra / Hororový thriller / USA

Když tři kamarádi z vysoké školy narazí na hrůzný původ
skrytého zla, zjistí, že existuje jediný způsob, jak se vyhnout
této kletbě: nemyslet na ni, nevyslovovat ji.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
28.-29. 3. (út-st) 19.30 h
T2 TRAINSPOTTING /117/
Premiéra / Komedie, drama / USA

Na počátku byla příležitost...a pak přišla zrada. Uplynulo
dvacet let. Mnohé se změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé
při starém. Mark Renton (Ewan McGregor) se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo domovem...

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč
30. 3. (čt) 17 h
KONG: OSTROV LEBEK 3D /118/
Premiéra / Akční dobrodružný / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč
30.-31. 3. (čt-pá) 19.30 h
GHOST IN THE SHELL 3D
Premiéra / Akční sci-fi thriller / USA

Kyberpunková legenda je zpět v podobě hraného trikového snímku, kdy hlavní hrdince propůjčila tvář Scarlett
Johansson.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč

31. 3. (pá) 17 h
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D
Premiéra / Animovaný rodinný / USA

Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně se
svými nejlepšími kamarády na vzrušující a napínavou pouť,
aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se
to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
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TV Studio Chodov

KASS Chodov

28. 2. (út) až 3. 3. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

9. 3. (čt) 19 h
Divadelní představení Manželský čtyřúhelník
kino Malá scéna

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

15.-16. 3. (st-čt) 9-17 h
Prodejní trhy textilu a spotřebního zboží
společenský sál

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

Souhrn událostí za 2. polovinu měsíce února (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

VYSTOUPENÍ ZUŠ CHODOV

Záznam z vystoupení na Malé scéně (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

7. 3. (út) až 10. 3. (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)

14. 3. (út) až 17. 3. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za 1. polovinu měsíce března (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

LIGA PROTI NEVĚŘE – I. ČÁST

18. 3. (so) 8 h
Josefské trhy
Staroměstská ulice
23. 3. (čt) 18 h
Vyhlášení nejlepších sportovců města Chodova
společenský sál
26. 3. (ne) 8 h
Schůze rybářů
společenský sál
30. 3. (čt) 19 h
Divadelní představení Dívčí válka
společenský sál

ZUŠ Chodov
1. 3. (st) 17 h
Třídní přehrávka (klavír) p. uč. J. Hraničkové
a p. uč. J. Kubrichta (housle, KH)
koncertní sál
8. 3. (čt) 18 h
Soundtracky z filmů

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Chodov a Červení panteři

Záznam z divadelního představení (premiéra)

kinosál ZUŠ Nová Role

TV ZÁPAD

14. 3. (út) 17 h
Jarní žákovský koncert Z pohádky do pohádky
koncertní sál

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

21. 3. (út) až 24. 3. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

LIGA PROTI NEVĚŘE – II. ČÁST

Záznam z divadelního představení (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

28. 3. (út) až 31. 3. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za 2. polovinu měsíce března (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

15. 3. (st) 18 h
Koncert KPH Trio musicale
Klavír, příčná flétna, zpěv

koncertní sál

21. 3. (út) 17 h
Třídní přehrávka (klavír) p. uč. L. Smetanové
koncertní sál
29. 3. (st) 18 h
Soundtracky z filmů

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Chodov

knihovna Loket

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

PEJSEK A KOČIČKA

31. 3. (pá) 15-16.30 h
Staroměstské Velikonoce

TV ZÁPAD

Staroměstská ulice

Záznam z divadelního představení pro děti (premiéra)

Vystoupení žáků ZUŠ Chodov.
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DDM Bludiště Chodov
Nová indiánská výprava Lhenice 2017

DDM Bludiště pořádá letní tábor pod vedením p. Libušky
Heroldové. Těšíme se na zvídavé děti, které si s námi budou
v létě hrát. Přihlášky si včas vyzvedněte v kanceláři DDM.
Kdy: od neděle 2. 7. do pátku 14. 7. 2017, kde: Lhenice u
Prachatic, penzion Ingrid, věk dětí: 6–10 let, cena: 5.500 Kč,
(záloha 2.000 Kč ihned, doplatek do 31.5.2017). V ceně je
doprava, ubytování, strava 5x denně, pitný režim, pedagogický doprovod, výlety, odměny do soutěží… Náplň tábora:
výpravy, soutěže, hry v přírodě, diskotéky, karneval, výlet na
zámek Kratochvíle, ZOO Hluboká …)
Tel.: 352 352 280/281; 602 944 989.
Foto z minulých let na www.ddmchodov.cz.

Chorvatsko 10.-19.8.2017

Ostrov Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží a pěknými sociálkami. Ubytování v mobilhomech ve stínu stromů pro 4-5
osob, věk dětí 8-15 let. Cena poukazu: 7.400 Kč (ubytování, 5x
denně strava, pitný režim, doprava, služby kempu, pobytová
taxa, pedagogický dozor). Záloha 3.000 Kč ihned. Doplatek
4.400 Kč do 31.5.2017. Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.

13. a 14. 3. (po-út)
Burza jarního a letního dětského oblečení,
obuvi, hraček a sportovního vybavení

Chcete prodat věci, které už vaše děti nenosí a nepoužívají? Je vám líto je vyhodit? Přijďte je zkusit prodat k nám.
Přijímáme pouze dětské - čisté, zachovalé zboží. Přijďte se
včas (nejlépe hned zítra) domluvit do kanceláře DDM. Za
100,- Kč vratné zálohy Vám přidělíme kód, lepíky a arch
k zapsání vašeho zboží a Vy si doma vše v klidu můžete připravit. Ve dnech 6.–10.3. už jen přinesete označené,
oceněné oděvy i se seznamem.

13.-16. 3. (po-čt) 10-17 h
Kabelkový veletrh

Milé dámy, paní, slečny i pánové. V březnu si k nám zase
přijďte koupit zajímavé zboží rozšířené o prodej šátků, šál,
bižuterie a LP desek za symbolické ceny, které jejich původní majitelé věnovali do prodeje. Pomozte dobré věci.
Výtěžek půjde na nákup pomůcek pro zdravotně postižené
klienty denního centra Mateřídouška v Chodově. Vítáme
také jakoukoliv částku na účtu číslo: 274145397/0300.

31. 3. (pá) 15-16.30 h
Staroměstské Velikonoce

Výstava kraslic v ošatkách z Mateřídoušky, prodejní stánek
Mateřídoušky, velikonoční stánek keramiků z Bludiště, taneční vystoupení nejmladších z Rytmus crew, pletení pomlázek, otloukání píšťalek, pásmo písní, říkadel - žáci PHV,
rozfoukej se, píšťaličko, skládačky, zdobení vajíček na vrbu,
focení s kuřetem a zajíčkem.

Robotika + keramika pro třeťáky

DDM Bludiště pokračuje v nabídce rozšíření výuky pro žáky
škol z Chodova a blízkého okolí formou seznámení a praktickou výukou robotiky a práce s keramikou a glazurami.

Hledáme kraslice

Najdou se nějaké šikovné ruce, které by se rády pochlubily
svými malovanými kraslicemi? Vaše zdobená vajíčka budou
předvedena v ošatkách za sklem velikonočního stánku na
Staroměstské ulici se zahájením při akci „Staroměstské Velikonoce“. Vzorky a případné dotazy v kanceláři DDM Bludiště co nejdříve.

Informační servis

Městská knihovna Chodov
6.–12. 3.
Amnestie na upomínky, Registrace nových
čtenářů na rok zdarma, Školení na PC
Zájemci se mohou hlásit u p. Urbanové.

7. 3. (út) 10 h
Nenechte mozek zahálet

Zábavnou formou se naučíte různé mnemotechniky, které
vám pomohou bojovat proti zapomínání. Kurz trénování
paměti v délce 5 lekcí, cena 200 Kč. Cena jednotlivé lekce
je 50 Kč. Zájemci se mohou hlásit u p. Valentové.

8. 3. (st) 18 h
Eva Pilarová

Setkání s jednou z našich nejznámějších zpěvaček. Můžete
se těšit na zajímavé vyprávění a možná i na pár písní.

9. 3. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky

Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let.

13. 3. (po) 9-18 h
Burza knih

V čítárně bude opět velký výběr starších i novějších knih.

14. 3. (út) 10 h
Bez obav v sítích a na chytrém telefonu

Ať je vám 15 nebo 60, Lenka vám zodpoví všechny dotazy
týkající se chytrého telefonu a pomůže vám zorientovat se
v prostředí sociálních sítí. Rezervace a domluva ohledně
času školení na telefonu 607 675 490.

16. 3. (čt) 17 h
Jižní Afrika

Petr Nazarov vás tentokrát zavede do čtyř zemí jižní Afriky.
Poznáte nejen faunu a floru, ale i život místních obyvatel.

20. 3. (po) 18 h
Sestry B

Milena Štráfeldová vás seznámí se životy sester Zorky a
Lídy Baarových. Jejich sourozeneckým škorpením, radostmi
a starostmi, ale i s tím, jaké následky měl pro obě vztah Lídy
s nacistickým ministrem propagandy Josefem Goebbelsem.

21. 3. (út) 19.30 h
Krásná řeč

Představení, při němž vám Jan Kačer, Nela Boudová, Robert
Neubert a Sofie Filipi postupně předkládají situace z knihy Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí.

27. 3. (po) 18 h
Na čem stojí Chodov a okolí

Beseda s Dr. Petrem Rojíkem. Prezentace představí očima,
ušima i hmatem podloží a poklady našeho města i jeho okolí.

29. 3. (st) 18 h
Z Provence do Benátek

Stanislav Hořínek vám povypráví o svých zážitcích z cesty
po Provence, Azurovém pobřeží až do italských Benátek.

Pondělí 16 h
Herní klub

6. 3. Svět YouTube, 13. 3. Monopoly, 20. 3. Pitva knihy, 27. 3.
Člověče, nezlob se!
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Středa 15 h
Výtvarná dílnička

1. 3. Obrázky z barevného papíru, 8. 3. Jarní dekorace,
15. 3. Motýlci, 22. 3. Lapače snů, 29. 3. Veselé kolíčky

Čtvrtek 16 h
Pohádkohraní

2. 3. O kůzlátkách, 9. 3. Knihovnické pohádky, 16. 3. O Kubáskovi, 23. 3. Eliáš a babička z vajíčka, 30. 3. O Smolíčkovi

TIPY KNIHKUPECTVÍ

V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17
Kluk z kostek - Keith Stuart
Neuvěřitelně silný příběh otce a jeho autistického syna,
kteří k sobě našli cestu díky počítačové hře „ MINECRAFT“.
Múza - Burtonová Jessie
Jedinečný dramatický příběh o ctižádosti, lásce a touze lidí
více či méně talentovaných i o tom, jak naše životy nutně
utváří doba, do níž jsme se narodili.

Florbal
Pozvánka na zajímavé akce

Dívčí florbalový tým TJ Plamen Chodov byl
vybrán českou florbalovou federací do projektu
Tour de club. Projekt má za cíl inspirovat, motivovat a edukovat malé oddíly, které vychovávají
budoucí generace českých florbalových reprezentantů. Dva významní trenéři a jedna vynikající
hráčka zavítají do našeho oddílu, aby zde vedli
ve čtvrtek 2. 3. od 15.30 do 17.00 trenérskou jednotku. Je to skvělá příležitost pro hráčky, zatrénovat si pod vedením těch nejlepších trenérů a
vyslechnout rady profesionální hráčky.

Sport
1. 3. (st) 14 h
Vycházka turistů

Jimlíkov, Mírová, cca 10 km. Sraz na autobusovém nádraží.

2. 3. (čt) 15.30-17 h
Tour de Club - florbalový trénink s profesionály
Sportovní hala. Pořádá TJ Plamen Chodov.
4. 3. (so) 9 h
Foot Cup

Tradiční fotbalové klání družstev.

Sportovní hala. Pořádá Junák Chodov.
5. 3. (ne) 9 h
Turnaj ligového kola dorostenek ve florbalu
Sportovní hala.
8. 3. (st) 9 h
Vycházka turistů

Štola Bílá paní, St. Chodovská, cca 10 km. Sraz na autobus. nádraží.

11. 3. (so) 16 h
Turnaj ve stolním tenise - 3. liga
Tělocvična, Smetanova ul.. Pořádá TJ Batesta Chodov.
12. 3. (ne) 10 h
Turnaj ve stolním tenise - 3. liga
Tělocvična, Smetanova ul.. Pořádá TJ Batesta Chodov.
15. 3. (st) 8.30 h
Vycházka turistů

Klášterec n. Ohří, cca 12 km. Sraz na vlakovém nádraží.

22. 3. (st) 11.50 h
Vycházka turistů

Nebanice, Mostov, cca 10 km. Sraz na vlakovém nádraží.

26. 3. (ne) 9 h
Turnaj ve stolním tenise - TOP 12 ml. žactva
Tělocvična, Smetanova ul.. Pořádá TJ Batesta Chodov.
29. 3. (st) 8.30 h
Vycházka turistů

Cheb, Fr. Lázně, Seeberg, cca 12 km. Sraz na vlakovém nádraží.

Další akcí, na kterou bych rád pozval, je ligový
turnaj dorostenek. Náš oddíl zde změří síly s těmi
nejlepšími z Karlovarského a Plzeňského kraje.
Turnaj se odehraje 5. března ve sportovní hale
města od 9 hodin.
Naše děvčata vedou ligovou tabulku, a proto
bych byl rád, kdybyste je přišli na obě akce do
sportovní haly podpořit.  Parth Richard, trenér

Tenis
Wilson cup 2017 babytenis

7.1. 2017 se konal v Praze tenisový turnaj Wilson cup. Honzík Psota (na snímku vlevo) potvrdil
svou formu a v konkurenci 28 dětí obsadil pěkné
třetí místo. Tím přidal do své sbírky další cenný
pohár z našeho hlavního města. Gratulujeme.

Milan Hajduk, trenér
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Bojové sporty
Úspěšný rok Karate klubu Chodov

Pro borce z Karate klubu Chodov byl rok 2016
velice úspěšný. Zúčastnili jsme se spousty soutěží
jak v regionu, tak v celé republice i na mezinárodním poli.

Členové Karate klubu Chodov.

Na jaře proběhly hned dvě významné mezinárodní soutěže, v květnu v Londýně naše výprava
ukázala, že umí:
Výsledky Londýn, British Open Championship,
květen 2016:
Elen Pešanová - kata 3. místo 11-12 let
Alena Zdráhalová - kata 3. místo 13-14 let
Alena Zdráhalová - kumite 2. místo
Kundrát, Pešan, Kiss - 3. místo kumite tým
Jiří Kiss - 1. místo sanbon shobu veteráni
Jiří Kiss - 3. místo ippon Shobu
Daniel Chod – 1. místo kumite 13-14 let
Jakub Kiss - 3. místo kata
V červnu na mistrovství světa v irském Dublinu
náš trenér Ing. Jiří Kiss získal titul mistr světa kumite shobu sanbon MASTERS 41-45 let a Alena
Zdráhalová si odvezla titul mistryně světa v kata
juniorky.
Na podzim proběhlo závěrečné kolo krajské
ligy mládeže, tato soutěž je celoroční, tříkolová
a celkový součet umístění závodníků určí vítěze. Soutěž pořádal plzeňský svaz karate, Alča
Zdráhalová si odnesla pohár za celkové vítězství
v kategorii kata a Elen Pešanová získala pohár za
vítězství v kumite.
V říjnu se náš klub zúčastnil mistrovství světa
v italském Montichiari, zde se našim karatistům
příliš nedařilo a zůstali těsně za medailovými
pozicemi. Jediné bojovnici našeho oddílu Radce Hassaine, kterou v kategorii týmů podpořily
borkyně Jana Zicklerová a Hana Kadlubová, které startovaly v našich barvách, se podařilo získat
medailová umístění. Výsledky - mistrovství Evropy, Montichiari, Itálie:
Radka Hassaine - 3. místo kumite shobu san-

bon masters A
Radka Hassaine, Jana Zicklerová, Hana Kadlubová - kumite tým rotace masters - 2. místo
Radka Hassaine, Jana Zicklerová, Hana Kadlubová - kumite tým rotace seniorky - 3. místo
Radka Hassaine, Jana Zicklerová, Hana Kadlubová - kumite sanbon tým seniorky 2. místo
Jana Zicklerová – kumite masters ženy nad 40
let - 1. místo
Jana Zicklerová – kumite seniorky - 2. místo.
Ještě v říjnu naši borci startovali na Otevřeném
mistrovství České republiky ČABK, sem se sjelo
velké množství závodníků s velkou mezinárodní
účastí. Naši borci se zde opět neztratili.
Výsledky- Otevřené mezinárodní mistrovství
České republiky ČABK:
Elen Pešanová - 3. místo kata dívky 11-14 let
Alena Zdráhalová - 3. místo kata dívky 13-14 let
Daniel Pešan - 3. místo kumite shobu nihon 6-8
let
Lukáš Vyčichlo - 2. místo shobu nihon 13-14 let
Elen Pešanová - 1. místo shobu nihon 11-12 let
Alena Zdráhalová - 2. místo shobu nihon 13-14
let
Borci Karate klubu ukázali svým soupeřům
doma i v zahraničí, že se neztratí a že jejich výkonnost je na vysoké úrovni. Toto je jen malé
ohlédnutí za nejvýraznějšími úspěchy Karate klubu Chodov, za které patří velký dík všem těm,
kteří nám pomáhají a bez nichž by to nešlo.
Město Chodov, hotel Reitenberger M. Lázně,
HNHRM Chodov, Trima, Jan Eder – Toyota.
Ludoslav Hronek

MČR kickboxing 2016

Závěr sezóny byl ukončen republikovým šampionátem pro dospělé v kickboxingu. Za samuraje nastoupil tým složený ze zkušených závodníků, ale i z nováčků.

Závodníci Samurai fight clubu na MČR.

Za ženy nastoupila Andy Vejvodová, která poprvé zkusila tatami a získala konečné 3. místo.
V další kategorii do 75 kg nastoupil rovněž nováček Kamil Němec, který i přes krátký trénink
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nastoupil a v srdeční záležitosti získal také 3.
místo. V kategorii do 79 kg nastoupila dvojice
zápasníků, Marcel Klik, který prohrál s pozdějším vítězem kategorie a jasně přejel soupeře o 3.
místo. Tomáš Šusta se stejným soupeřem rovněž
prohrává a získává 2. místo. Poslední kategorie
těžkých vah měla hned dvojí zastoupení Luděk
Szarkany, Petr Baranovský, a hned ve dvou kategoriích, muži a veteráni. V této váze, kde rozhoduje jedna chyba, od prvního zápasu ukázali
svého bojového ducha. V kategorii veteráni Petr
poráží svého soupeře k.o. a Luděk jasně na body
a svůj vstup do ringu prožili vítězně. V dalších
zápasech narazili na stejného soupeře, který byl
o více jak 20 kilo těžší, a i naši metráčkové poznali těžší soupeře, než jsou oni. Petr prohrává
v semifinále a získává 3. místo a Luděk ve finále
a získává druhé místo. V kategorii muži nad 92
kg se scénář opakuje a jen si přehazují soupeře,
ale výsledek je stejný, Petr získává druhé 3. místo
a Luděk 2. místo. Kluci ukázali že začít se dá kdykoliv, a opravdu předvedli perfektní výkon, a tak
pro klub, který byl složen z většiny začátečníků,
získali 8 medailí a ukončili úspěšně sezónu.

Nábor do Samurai fight clubu

I v roce 2017 pokračuje nábor do týmu, kde
trénují mistři republiky, mistři Evropy, ale i mistři
světa.
Shidokan karate, kick-boxing – děti od 5ti
let, tělocvična 2. ZŠ Chodov - út, ne od 18 hod.
Thai,kick-boxing, shidokan karate, MMA –
junioři, dospělí, samurai gym, Husova 1019, vedle
ŠAK – po, st, čt od 18 hodin.
Cross fit box - funkční trénink každého – samurai gym – po, čt od 19.30.
Kontakt 604965358, e-mail: samurai-fight-club@seznam.cz nebo na facebooku Samurai
Fight Club. 
Václav Kolář

Atletika
20 medailí z halového mistrovství
Karlovarského kraje

Mistrovství Karlovarského kraje v hale je za
námi. Byli jsme sice zvyklí v minulosti vozit více
medailí, ale i tak lze výsledek hodnotit kladně.
Malá skupinka 20 atletů dokázala vybojovat 20
medailových umístění. Nejúspěšnějším se stal
dorostenec Jan Ullmann se dvěma zlatými a jedním stříbrem. Druhým byl starší žák Adam Bauer
s jedním zlatem a třemi stříbry. Jedno zlato a jedno stříbro vybojoval mladší žák Petr Kuřák.
Seznam medailistů:

1. místo: Bauer (300,) Bauerová (ko,) Ullmann
(200 m, dálka), Kuřák (výška),Tonnhauser (koule)
2. místo: Bauer (60 m, dálka, koule), Ullmann
(60 m), Kleich(výška), Peřinová (výška), Stark (200
m), Gurban (výška), Kuřák (dálka)
3. místo : Terč (300 m), Gárský (koule), Hampejs
(koule), Zápotocká (800 m), Gregorová (koule)
Kompletní výsledky: http://online.atletika.cz/
vysledky/27842. 
Miloš Volek

Šachy
Bronz z krajského přeboru

V průběhu ledna nejdříve Chodov a potom
i Karlovy Vary hostily turnaje krajského přeboru
družstev starších žáků. Vzhledem k účasti našeho
A-týmu v 1. lize jsme nasadili do soutěže rezervní
týmy složené převážně z mladších žáků. B-družstvo ve složení S. Srba, M. Lukeš, T. Wildhaber, J.
Lurčík a N. Hamplová se přesto neztratilo a vybojovalo bronzové medaile, na C-družstvo ve
složení J. Ulč, T. Orava, J. Choma, T. Kratochvíl a
M. Pech pak zbyla medaile „bramborová“. Hezký
počin před krajskou soutěží mladších žáků.

Bronzový tým KP 2017.

Ligový tým potěšil

Příjemná zpráva dorazila z Domažlic, kde naše
ligové družstvo nejdříve potrápilo jednoho z favoritů ŠK Dvorec a poté porazilo ŠK Petřín Plzeň.
Tým, který prošel přestavbou a stále patří v lize
k těm nejmladším, nezklamal. Po 7 kolech patří
chodovským šachistům pěkné 6. místo a můžou
již plánovat strategii na další sezónu.
V Domažlicích předvedla skvělý výkon Monika
Kurčíková, která vyhrála obě partie a hrála pěkné
šachy.
Reportáže si můžete přečíst na www.sachychodov.cz. Všechny fandy šachu zveme 8.4.2017
do KASSu. Uskuteční se zde II. Chodovský šachový festival. 
Marcel Vlasák

26

Sport

Stolní tenis
V úvodu roku 2017 se konaly krajské přebory
družstev. Ve 3 věkových kategoriích měl i chodovský oddíl TJ Batesta Chodov své zástupce.
Přebory družstev zahájilo mladší žactvo v Lubech, kam jsme vyslali Lukáše Bočiho a Jirku Nykla. Přestože se jedná o tříčlenná družstva, dvoučlenné chodovské složení, ochuzené o nemocné
další členy, v krajské konkurenci nepoznalo porážku, a vybojovalo tak titul krajských přeborníků.

Starší žáci oddílu stolního tenisu.

Přebory družstev staršího žactva si vzal pod
taktovku Chodov, jenž našim borcům připravil
krásné prostředí. Domácí družstva využila domácí prostředí a stylem start cíl rovněž vybojovala
tituly krajských přeborníků a tentokrát taky právo
postupu na MČR mezi 16 nejlepších týmů České republiky. Děvčata ve složení Natka Morová a
Klára Kárová potvrdila roli favoritek a i přes malé
zaváhání si ve finále poradila s Velkou Hleďsebí.
Chlapci ve složení Jirka Nykl, Matěj Brož a Lukáš
Boči ve finále po napínavé bitvě porazili favority
z Chebu a rovněž si tak vybojovali titul přeborníci
kraje a postup na MČR.
Poslední lednový víkend se konaly přebory
družstev dorostu, tentokrát v Kynšperku. I sem
jsme přijeli potrápit krajskou konkurenci. V úvodu
naši dorostenci sice smolně prohráli 3:4 s Chebem, ovšem v dalších utkáních už jsme cestu
za titulem nepodcenili. Tak trošku nám pomohl
tým z Kynšperku, který porazil rovněž 4:3 Cheb
a tak nám nezbývalo nic jiného než porazit Kynšperk v lepším poměru, než bylo 4:3. Do bojů
tak nastoupil Tomáš Partyngl, Ondra Minář a Petr
Mora. Boj o jediné postupové místo na MČR
a získat tak možnost reprezentovat Karlovarský kraj byl tím správným motivačním prvkem.
Naši kluci se do soupeře doslova zakousli, Tomáš
Partyngl v celém turnaji neprohrál jediný zápas,
stejně tak naše čtyřhra Partyngl-Minář nepoznala
hořkost porážky a s touto devizou jsme vstoupili do závěrečného utkání o všechno. Pokud

bychom prohráli, odjížděli bychom s bronzem a
Kynšperk by vyhrál. Nicméně i přesto, že hvězdy
byly spíše nakloněny soupeři, po nasazení byly
karty rozdány. Vše se poté odehrálo tváří v tvář
na stolech. Tomáš potvrdil roli tahouna družstva,
obě svá utkání vyhrál. Ve čtyřhře se našim klukům rovněž dařilo a v zápase o vše nastoupil
Ondra Minář proti podstatně lepšímu protihráči
Moldavčukovi z Kynšperku. Nicméně soupeř Ondru podcenil a roli favorita nezvládl. Ondra zcela
vzorným, houževnatým a bojovným přístupem
soupeře nakonec udolal 3:2 na sety a zajistil tak
výhru proti favorizovanému Kynšperku 4:2, a tím
taky první místo na přeborech a zároveň též postup na MČR. Naše dorostenky Kárová & Morová
skončily protentokrát „až“ druhé, jsou tak prvními
náhradnicemi za vítězkami z Aše. Jedná se tedy
o jedinou kategorii, kde Chodov nezískal titul.
Celkově mohu doplnit, že 4 tituly a jedno stříbro, z toho 3 postupy na MČR v krajské historii
ještě nikdo nedosáhl. Chodovská členská základna tak slaví úspěchy ve všech věkových kategoriích. Též v kategorii dospělých se podařilo
Honzovi Kořínkovi a Petru Hulešovi postoupit na
MČR, které se bude konat první víkend v březnu
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Budeme jim tak držet
palce, stejně tak našim mladším hráčům, které
čeká MČR družstev první víkend v dubnu. Všem
gratuluji a rovněž Vám všem patří velký dík za
reprezentaci oddílu a města Chodova.
Mgr. Jan Kořínek, předseda oddílu

Fotbal
Příprava na jarní mistrovské boje začíná nabírat na intenzitě a jednotlivá družstva se poctivě
na mistrovská utkání připravují.
A muži hrají zimní turnaj v Ostrově a zatím
sehráli tři utkání:
28. 1. Spartak Chodov - DDM Stará Role 4:2
Branky: Parth, Macák J., Kovařík, Koranda
4. 2. Spartak Chodov - FK Nová Role 3:1
Branky: Kočí 2x, Parth
11. 2. Spartak Chodov - FK Ostrov B 0:0
Muži B hrají na umělé trávě v Královském Poříčí a dosáhli těchto výsledků:
28. 1. Spartak Chodov - SK Loket 6:3
4. 2. Spartak Chodov - Březová B 9:3
11. 2. Spartak Chodov - Vintířov 6:6
Zahájení mistrovských utkání bude na konci
března. Věříme, že se ve zbývajícím čase všechna
naše družstva dobře připraví a budou svou hrou
dělat radost všem chodovským příznivcům.
Ing. Alfons Skokan
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Nábor dívek na volejbal

BVC Chodov nabírá dívky všech kategorií na volejbal. Přiveďte své dítě do chodovské sportovní haly na trénink
přípravky. Předškoláci + 1. třída: PONDĚLÍ nebo ČTVRTEK od 15.30, 2. třída - 6. třída: ÚTERÝ nebo ČTVRTEK od 17:00
Případné informace na telefonním čísle 774 351 796 nebo na mailu stepan.javurek@centrum.cz

Šplh
Přebor ZŠ Chodova ve šplhu na tyči

14.února pořádal Spolek při DDM Bludiště
ve spolupráci se ZŠ Školní Chodov za finanční
podpory města Chodov tradiční soutěž pro děti
z prvního stupně ZŠ ve šplhu na tyči.
Nejlépe se dařilo žákům ZŠ Husova, kteří nasbírali 32 body, druzí skončili žáci ZŠ J. A. Komenského se 22 body a třetí příčku obsadila ZŠ Školní
se 6 body.

Nejrychlejším závodníkem byl Daniel Mlýnek
ze ZŠ J. A. Komenského s časem 4,04 s. Celkově
se soutěže zúčastnilo 80 chodovských dětí.
Martin Voleman

Uzávěrka dubnového
čísla

17. března 2017

Připoj se k nám!
Březen – měsíc internetu

Jak
naladit
TV opravdu bláznivou lahůdku – dvojnásobek internetu pro všechny
Od
března
jsme kanály
pro Vás připravili
za nezměněnou cenu. Takže i naši důchodci si přijdou na své. Rychlost garantujeme na našem datoVšechny
programy
vysílány
DVB-T
s kódováním MPEG2 a MPEG4 (H.264).
vém
kabelu
u Vás jsou
v bytě,
a to ve
i v formátu
provozních
špičkách.
Z rychlosti 50/50 Mbps
Frek. se stává 100/100 Mbps, 100/100 Mbps se zvyšuje na 200/200 Mbps, 300/300
Kanál
Programy
[MHz]
Mbps se zvyšuje na
500/500 Mbps. Tarif senior se nově z 5/5 Mbps na 10/10 Mbps.
474 televizní
Multiplex
1: ČT1,
ČT2, ČT24,
ČT sport
Nalaďte si K21
náš testovací
kanál
a můžete
být příjemně
překvapeni. Kanál 7, 198,5 MHz.
K22

482

Multiplex 2: Nova, Prima, TV Barrandov, Nova Cinema, Prima Cool

K24

498

ČT:D/art, Kino Barrandov, Barrandov plus
Multiplex 4: Telka, Fanda, Smíchov, Rebel, Relax, ZAK, Mňam, Mňau TV,

Více informací
nebo
www.catr.cz.
K23 na provozovně
490
Multiplex
3: na
Prima
Love, Prima MAX, Óčko, Prima Zoom, Šlágr, Óčko Gold,
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U FOUSKA
restaurace a penzion


Útulná nekuřácká restaurace s krbem

Společenské a firemní akce

Svatby, večírky a rauty

Ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích

Wifi pro hosty zdarma

Venkovní krytá terasa

Těšíme se na vaši návštěvu - jsme 50 m od Lidlu
Tel.: 776 173 345, 607 090 637

ČIŠTĚNÍ ČALOU
NĚNÉHO
NÁBYTKU A KO
BERCŮ
Čistím strojem Karcher na mokro.
Před návštěvou není třeba nic vyklízet.
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.

Havlík Petr.
Tel. 602840723

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
gARÁŽOVÁ VRATA, OPRAVY
A SERVIS PLASTOVýcH OKEN

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

jsme nositelem certifikátu

DoDání, MonTáž, ServiS
OTHERM SOKOLOV
sokolov@otherm.cz
Aleš Hoch, Bendlova 572, 356 01 Sokolov
www.othermsokolov.cz
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229
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OD BŘEZNA NOVĚ OTEVŘENÝ

de.SHOP

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÉ EVIDENCE A MEZD

• školní potřeby
• potraviny
a cukrovinky z Německa
• mléčné výrobky

ul. Školní 736 (býv. Plzeňka), Chodov
po-pá 7.30-17.30 so 8.00-12.00

TEL. 723 325 343

Pronajmu nebytové prostory

PRODEJ SLEPIČEK

2

o rozloze 25m
Vhodné na kancelář, kosmetiku,
manikúru, pedikúru, masáže apod.
Prostor má vlastní sociální zařízení.
Vytápění je centrální dálkové.
Cena: 2.700,-Kč/měsíc + energie

Kontakt: 603 271 603

Zahradnictví Jastal

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu

Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách
z našeho chovu
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří
Prodej se uskuteční:

8. března ve 14.40 h

Chodov - parkoviště naproti klubu Luna
Případné bližší informace Po-Pá 9-16 h:

601 576 270, 728 605 840

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Květinářství Jastal

Dvořákova 432, Chodov
Tel. 352 665 779

Dvořákova 432, Chodov
Tel. 737 715 678

Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12

ZALOŽENO 1990

Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12

OZNÁMENÍ ZÁKAZNÍKŮM
Prodejna květin a zahrádkářských potřeb
je přestěhována
z OC Plzeňka na adresu Dvořákova 432, Chodov
(třetí rodinný domek v jednosměrné ulici od lékárny Dr. MAX)
Nabízíme: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu
Od března: sazečku, sadbové brambory, semena, postřiky, hnojiva,
ovocné a okrasné dřeviny, zeminy pro výsadbu
Od dubna: balkonové a truhlíkové květiny

8. BŘEZNA - MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN - objednávky kytic předem vítány
Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, keramické dárkové zboží
Pro sezonu 2017 osadíme vaše truhlíky letními květinami
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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
Provozní doba dle objednávek

Tel.: 774 544 731

novinka

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH:

➔ 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

➔ kompletní pneuservis
➔ výměna oleje, tlumičů, spojek, rozvodů
➔ montáž tažného zařízení
➔ nástřik podvozků a dutin
➔ servis klimatizace
➔ příprava a zajištění vozu na STK

PRO ZÁKAZNÍKY AUTOSERVISU
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ
NÁHRADNÍHO VOZIDLA
(nejen po dobu opravy vlastního vozu)

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

Fotokiosek - foto ihned
Kvalitní fotografie
z mobilu, fotoaparátu, CD, pam. karet.

Fotoaparáty, albumy a rámečky
AREÁL TIPO (zezadu, vchod u Zverexu)

NONSTOP

TAXI HÁJEK

Průkazkové foto
Prodej levných PC a notebooků

Autorizovaný servis PC a notebooků,
záchrana dat z HDD, karet a flash disků.

Náplně do tiskáren
Příslušenství k PC a notebookům

Kopírování a tisk

+420 602 480 799

Poskytovatel počítačových a foto služeb
Jiří Kovařík, Husova 786, Chodov, tel. 608 024 618.
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dámské a pánské

Kadeřnictví
Po - Pá 8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00
Husova 1056, Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

tel.: 776 616 029

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

mobil: 602 190 602
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Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás

VELKOOBCHOD-MALOOBCHOD
OVOCE A ZELENINY
V TATROVICÍCH nabízí

CELOROČNÍ PRODEJ
BRAMBOR, CIBULE, ČESNEKU A JABLEK
OD ČESKÝCH FARMÁŘŮ A ZEMĚDĚLCŮ

SEZÓNNÍ PRODEJ AKTUÁLNĚ:
STÁLE V NABÍDCE
KVALITNÍ BRAMBORY Z VYSOČINY
(červené a žluté)
CIBULE, ČESNEK, JABLKA A HRUŠKY

NOVĚ: MED A PŠENICE
PRODEJ V TATROVICÍCH (pod kostelem)
OTEVŘENO: PO-PÁ 9.00-17.00 SO 9.00-13.00

TEL. 702 040 495, 352 676 737

Telefonické objednávky s možností závozu až k vám!
WWW.OVOCE-ZELENINA-TATROVICE.CZ
www.ovoce-zelenina-tatrovice.cz
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Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

www.home-pcservis.cz
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
Otevírací doba je
každý všední den:
8:00-17:30
tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411

Autoservis Šimek
Připravte svůj vůz na jaro

Husova 101, Chodov

Kompletní pneuservis

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel
Montáž tažných zařízení SCV - český výrobce
Příprava vozu na STK
Kompletní servis klimatizace
Přestavby vozu na LPG
Přestavby vozu na E85
Montáže mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc

Půjčky s ručením
nemovitostí
Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?
Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?
:

775 999 200

www.kvpujcky.cz

KONTAKT: 777 870 067
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NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

MARTIN HEJNA

• VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
TEL.: 603 702 221
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
10 000 Kč + 10% DPH
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ
www.oknadverehejna.cz

Zde je místo
pro váš inzerát
Tel. 352 352 422

zpravodaj@kasschodov.cz

Snížíme Vaše dluhy
až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT
ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ
volejte

775 999 200
www.ChciOsobniBankrot.cz
TCM Invest s.r.o.
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CHODOS CHODOV s.r.o.
Nejdecká 814, Chodov
www.chodos.cz

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. je od roku 2013 rodinnou firmou. V tomto roce jsme započali rozsáhlé
organizační změny ve společnosti. Investujeme významně do obnovy strojů - 20 % strojního vybavení je
zcela nové. Zaměřili jsme se na zvýšení komfortu pracovního prostředí ve výrobě, rekonstruovali jsme šatny,
umyvárny, sociální zázemí pro zaměstnance.
Pro zajištění dlouhodobé prosperity společnosti nabízíme uvedené pracovní pozice. V současné době již
uzavíráme zakázky na rok 2018. Naším záměrem je dlouhodobá stabilizace pracovníků. Nabízíme
perspektivu ve firmě s více než stoletou tradicí, pravidelnou mzdu, zlepšující se
pracovní a sociální podmínky. Práce ve firmě je spojená s flexibilitou a možností
osobního růstu. Finančně podporujeme individuální aktivitu.
Od roku 2013 jsme zvýšili mzdy zaměstnanců ve výrobě o 31,2 %.

Přijmeme:
Mistr strojírenské výroby – očekáváme ÚSO strojírenské nebo elektro, vedení kolektivu, organizační
schopnosti, NJ významnou výhodou
Zástupce vedoucího správního odboru – očekáváme organizační schopnosti, samostatnost a kariérní
postup na vyšší pozici
Elektrikář – pneumatika – výuční list, čtení dokumentace, vyhl. 50/78 Sb. § 6
Strojní zámečník – výuční list, čtení dokumentace, výhodou svářečský průkaz
Obráběč kovů – NC horizontka – výuční list, čtení dokumentace, programování v systému HEIDENHAIN
výhodou, zaškolíme a zapracujeme
Svářeč – očekáváme prokazatelnou praxi, čtení dokumentace, profesní kvalifikace dle zák. č.179/2006 Sb.
Nabízíme:
- pravidelnou zajištěnou mzdu
- individuální finanční ohodnocení
- každoroční podíl na výsledcích firmy
- profesní školení
- firemní benefity
Kontakt:
JUDr. Miloslav Zíka – personální odbor, tel.: 352 619 204, 352 619 220 | email: m.zika@chodos.cz
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