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INFORMACE KE KORONAVIRU
Jste senioři, máte chronické onemocnění či oslabenou imunitu?

JAK SE PROTI NÁKAZE KORONAVIREM PREVENTIVĚ CHRÁNIT:

POKUD MÁTE JAKÉKOLIV POCHYBNOSTI, VOLEJTE NA:

Pak můžete patřit ke zvláště ohrožené skupině obyvatel, kteří se mohou nakazit 
rychle se šířícím koronavirem.

• Informační centrum Karlovarského kraje, které je v provozu nepřetržitě na telefonních 
číslech 950 380 180 a 950 370 180.

Veškeré aktuální informace o koronaviru najdete na internetovém portálu Ministerstva zdra-
votnictví ČR ke koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz/

• OMEZTE POHYB VENKU. 
Potraviny, léky a věci pro osobní potřebu vám mohou zajistit vaši blízcí nebo 
sousedé. Neváhejte se na ně obrátit.
• NEZDRŽUJETE SE V MÍSTECH S VYŠŠÍ KONCENTRACÍ OSOB.
Vyhněte se například návštěvám velkých obchodních domů či jízdě v hromad-
ných dopravních prostředcích. Případně omezte délku pobytu v těchto pros-
torech na co nejkratší dobu a dodržujte odstup od ostatních osob alespoň 
2 metry.
• Pokud možno ODLOŽTE OSOBNÍ NÁVŠTĚVY V ORDINACI U LÉKAŘE.
Kontaktujte svého lékaře pouze telefonicky a domluvte se s ním na dalším pos-
tupu. Léky vám mohou zajistit vaši blízcí nebo si recepty od lékaře můžete 
nechat zasílat formou SMS do svých telefonů.  
• VYHNĚTE SE ÚZKÉMU KONTAKTU S OSOBAMI, KTERÉ MAJÍ PŘÍZNAKY NA-
CHLAZENÍ, NEBO SE VRÁTILY ZE ZAHRANIČÍ (PLATÍ TO I PRO VLASTNÍ 
RODINU)
• VE ZVÝŠENÉ MÍŘE DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ZÁSADY.
Často a důkladně si myjte ruce pomocí desinfekčních přípravků na alkoholové 
bázi nebo mýdlem a teplou vodou alespoň po dobu 30 sekund. Nesahejte si na 
obličej.
• DODRŽUJTE PRAVIDLA RESPIRAČNÍ HYGIENY.
Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa papírovým kapesníkem, který po použití 
ihned vyhoďte do koše. Nemáte-li kapesník, použijte rukáv předloktí. 

VAŠE ZDRAVÍ JE TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE.
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K věci
Vážení Chodováci.

Asi každý z nás si 
před několika týd-
ny představoval svůj 
běžný život úplně 
jinak. Riziko, před 
kterým se snažíme 
chránit sebe a své 
blízké, zasáhlo do ži-
vota každého z nás. 

Město Chodov zažívá situaci, do které se 
ve svých moderních dějinách doposud ne-
dostalo. Chodov a jeho obyvatelé jsou silní 
a jsem přesvědčen, že společně budeme 
umět i tuto situaci zvládnout.

Následující týdny a měsíce budou nejspíš 
odlišné od těch, na které jsme zvyklí. Naši 
školáci se pravděpodobně do školních la-
vic vrátí až za hodně dlouho, některé ob-
chody nám zůstanou nepřístupné, kultura 
a sport budou pro nás nedostupné. Budou 
přicházet smutné a nehezké zprávy. To vše 
je oběť tomu, abychom my a naši blízcí zů-
stali zdraví.

Všichni ale můžeme svým osobním pří-
stupem udělat něco i pro to, aby ta nad-
cházející doba plná omezení byla co nej-
kratší. Snažně Vás prosím, pomozte nám 
s tím. Prosím, dodržujte opatření, která 
vyhlašuje vláda České republiky a která se 
snažíme v Chodově uplatnit. Je to to zá-
kladní, co pro zastavení šíření nové nemoci 
můžete udělat.

Jakkoliv je aktuální situace vážná, tak 
se ukazuje, že se zvládnout dá. Klid a sílu 
nám všem, kteří ve městě s epidemií boju-
jeme, dává ohromná vlna solidarity, která 
přichází od našich obyvatel. Je úžasné, ko-
lik dobrovolníků je připraveno v Chodově 
pomoci, desítky lidí se snaží pomoci s tou 
základní ochranou - šijete roušky pro po-
třebné. Je to důležité v době, kdy stát nám 
neumí jasně poskytnout základní ochranu.

Spolupráce všech, kteří mají šanci něco 
změnit a podpořit přijatá opatření, je 
v tuto chvíli opravdu skvělá. Vám všem pa-
tří upřímné poděkování a uznání. Vím, že 
všichni pracujete na maximum. Jakkoliv se 
navenek zdá, že život ve společnosti běží 
„normálně dál“, tak vím, že již teď pracu-
jí naplno dobrovolníci, policisté, hasiči, 

Knihovna shání dobrovolníky 
na šití a distribuci roušek

Chodovská knihovna shání dobrovolníky, 
kteří se chtějí zapojit do šití roušek pro cho-
dovské seniory a jejich distribuci.

Pracovníci knihovny jsou pro tyto případy 
k dispozici ve všední dny od 8 do 16 hodin.

Pro veřejnost je knihovna nadále uza-
vřena až do odvolání.  Pokud máte zájem 
zapojit se do této činnosti, napište na e-mail  
knihovna@knihovnachodov.cz nebo rovnou 
volejte na: 777 831 755.  (red)

veškerý lékařský personál, zaměstnanci ob-
chodů, lékáren a služeb atd. atd. Jejich síly 
ale nejsou nekonečné, proto pojďme udělat 
vše pro to, aby se vše vrátilo do normálních 
kolejí a všichni jsme mohli bez rizika navští-
vit a obejmout své blízké a přátele. Dá se 
to zvládnout. Všem Vám přeji pevné zdraví 
a hodně sil do následujících dní.

Noste roušky.
Dodržujte odstup.
Dodržujte hygienu.
Pomáhejme si.
Děkuji Vám. 
 Patrik Pizinger, starosta města

Změny ve zpravodaji
Vážení čtenáři Zpravodaje města Chodova. 

V rukách držíte dubnové vydání, jehož obsah 
je jako veškerý ostatní život ve městě ovlivněn 
probíhající epidemií.

Podařilo se nám pro Vás zachovat téměř 
všechny pravidelné rubriky, nicméně někte-
rým změnám jsme se nevyhnuli. V tomto čís-
le tak z pochopitelných důvodů chybí infor-
mační servis, který pravidelně přináší přehled 
o kulturním dění v Chodově, je méně spor-
tovních příspěvků a kvůli řadě opatření přiná-
šíme o něco méně aktualit.

Na závěr chceme upozornit, že stávající si-
tuace se neustále mění, a je tak možné, že 
některá zveřejněná oznámení a informace již 
nemusí být v době tohoto vydání platná.

Sledujte proto městské internetové stránky, 
aplikaci Mobilní rozhlas či Facebook. Děkuje-
me za Vaše pochopení.

 Martin Polák, šéfredaktor
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Chodov poděkoval dárcům krve

Celkem 16 dobrovolných dárců krve ocenil ve středu 11. března Chodov. Vedení města je pozvalo do 
zasedací místnosti radnice, aby dobrovolníkům osobně poděkovalo a předalo drobné pozornosti. Na po-
zvané dárce, kterých na setkání dorazilo šest, čekalo i malé pohoštění. „Všem bych chtěl poděkovat, jedná 
se o mimořádně důležitou a záslužnou činnost,“ ocenil mimo jiné přítomné starosta Chodova Patrik Pizin-
ger. Společně se svým zástupcem Luďkem Soukupem poté rozdal dárkové balíčky, kde tradičně nechybělo 
červené víno. Držitele medailí prof. MUDr. Jana Janského oceňuje Chodov pravidelně už několik let. Různé 
stupně vyznamenání za bezpříspěvkové dárcovství krve uděluje více než půl století Český červený kříž. 
Chce tak zvýšit společenskou vážnost této činnosti i samotných dárců krve. (mák)

Setkání dárců s vedením města na radnici. |Foto: Martin Polák

Patrik Pizinger, starosta - 724 185 359
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta - 727 986 443
Ing. Marcela Kubicová, tajemnice MěÚ, stavební úřad- 607 540 748
Ing. Jiří Kiss, vedoucí odboru městského záchr. systému  - 725 056 503
Michal Malář, vedoucí odboru správy majetku - 725 729 440
Hana Zapfová, vedoucí odboru školství, kultury a vnitř. věcí - 725 982 454
Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních věcí - 702 088 650
Jana Rauová, DiS., péče o rodinu a děti - 702 124 874
Mária Syrvatková, DiS., sociální pracovnice - 702 134 628
Barbora Rabasová, DiS., péče o seniory, veřejný opatrovník - 702 134 493
Michaela Fojtíková, DiS., péče o seniory, veřejný opatrovník - 702 124 878
Mgr. Michaela Klimešová, vedoucí oddělení pečovatelské služby - 774 484 377
Bc. Šárka Drážďanská, pečovatelská služba - 702 239 396
Ing. Vladislava Rejhová, vymáhání pohledávek - 704 127 082
Stálá služba městské policie - 606 400 059
Lidé v karanténě nebo izolaci v Karlovarském kraji, kteří si nemohou zařídit základní životní potřeby 
(potraviny, hygienu), ať volají informační centrum 950 380 180 nebo 950 370 180.

Telefonní kontakty pro naléhavé případy
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Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Jak v současné neleh-
ké situaci probíhá vý-
uka školáků a budou 
tento měsíc zápisy? 
Milí Chodováci,

je to již několik 
týdnů, co došlo kvůli 
nebezpečí šíření ná-
kazy virem Covid – 19 
k uzavření mateř-

ských a základních škol v našem městě. Tato 
situace určitě ještě nějakou dobu potrvá, 
proto je teď na nás všech, abychom se s ní 
společnými silami poprali.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem 
těm lidem, kterým není vzdělávání našich 
dětí lhostejné. Na jedné straně to jsou uči-
telé, kteří ačkoliv nemohou přímo vyučovat 
své žáky ve školních třídách, snaží se dál po-
kračovat ve vzdělávacím procesu prostřed-
nictvím elektronických médií. Všechny školy 
zpřístupňují nové učivo přes webové stánky. 
Také žákům předávají odkazy na zajímavé 
webové stránky, kde si mohou samostatně 
procvičovat určité dovednosti a učit se no-
vým věcem.

Dle vzniklé potřeby komunikují učitelé 
s jednotlivými žáky a jejich rodiči, tak aby 
si vzájemně usnadnili tuto těžkou dobu. Na 
druhé straně patří můj velký obdiv a dík všem 
rodičům. Většina z nich se dostala do velmi 
komplikované situace, jelikož se ocitla bez 
každodenní přímé podpory ze strany učitele. 
Není vůbec jednoduché nést na svých bed-
rech celkové vzdělávání ve všech školních 
předmětech. Smekám před Vámi a přeji pev-
né nervy a hodně sil do dalšího vyučování 
vašich dětí. 

Hlavním úkolem pro naše školy a rodiče 
budoucích prvňáčků bude zajistit během 
měsíce dubna zápis do prvních ročníků. Pů-
vodně avizovaný termín na začátku dubna 
byl kvůli ohrožení nákazou přesunut až na 
konec měsíce. Rodiče by měli nejprve využít 
příležitosti doručit přihlášku poštou, e-mai-
lem nebo datovou schránkou. Pokud se to 
některým rodičům nepodaří touto cestou, 
budou moci přihlášku podat osobně ve škole. 
Zde prosím ředitele o zajištění bezpečného Aktuality z Chodova sledujte na

 www.mestochodov.cz 

Uzavření radnice
V souladu s Nařízením starosty města ze dne 

14. 3. 2020 je objekt Městského úřadu Chodov až 
do odvolání pro veřejnost uzavřen.

Veškerá podání je možné činit prostřednictvím 
podatelny městského úřadu (tel. 352 352 111), 
a to ve všedních dnech v době od 8:00 do 13:00, 
dále prostřednictvím datové schránky Městského 
úřadu Chodov ID 8rfbnzc, pošty nebo e-mailové 
zprávy podatelna@mestochodov.cz.  (red)

Oznámení strážníkům řešte 
spíše elektronicky

Vzhledem ke zpřísňujícím se podmínkám 
v rámci krizových nařízení vlády ČR č. 217 ze dne 
15. 3. 2020 je od 16. března 2020 z hygienicko-
-preventivních opatření k zachování akceschop-
nosti hasičů a strážníků uzavřena celá budova 
MZS pro veřejnost až do odvolání.

Tímto je uzavřeno i okénko dozorčí služby 
městské policie pro možnost osobního kontak-
tu. Strážníci jsou doposud vybaveni jen omeze-
ným počtem dostupných ochranných prostředků 
a v rámci naprosto nezbytné priority jsou jimi 
především vybaveny motorizované a pěší hlídky.

Žádáme tedy případné oznamovatele, aby 
svá oznámení, připomínky a postřehy, pokud 
je to možné, komunikovali spíše telefonicky 
na 352 352 166, 606 400 059 nebo e-mailem 
156@mestochodov.cz, v rámci tísně pak na 156.

Dále důrazně doporučujeme občanům města, 
aby dodržovali zákonná nařízení a neshlukovali 
se na místech veřejnosti přístupných. Co nejvíce 
se chránili v rámci hygienických pomůcek, dodr-
žovali mezi sebou hygienické odstupy, nesnažili 
se obcházet krizová nařízení např. zakládáním 
nejrůznějších spolků v prostorách uzavřených re-
stauračních zařízení apod.
� Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

předání, tak abychom ochránili rodiče i uči-
tele. Sledujte prosím i nadále webové stránky 
města i školy, kde jsou zveřejňovány aktuální 
informace. Díky všem za jejich snahu, spo-
lečně to překonáme. (mák)
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V této vyhrocené době v rámci mimořádných 
hygienických opatření vlády se městská policie 
hlavně zaměřila na kontroly dodržování naříze-
ní o neshlukování se osob na veřejnosti, dále na 
dodržování nařízení k zahalení úst a nosu a na 
dohled při regulaci režimového vstupu pro seni-
ory do obchodů v daných časech.

Dozorčí služba přijala desítky telefonátů a růz-
ných podnětů občanů, které dále předávala hlíd-
ce do terénu k prověření. Městská policie spo-
lupracuje v součinnosti i s Policií ČR v Chodově 
a velitel městské policie se svým zástupcem za-
sedá v Krizovém štábu města.

Strážníci se snaží z centra města vytlačit bez-
domovce, kteří jsou bez hygienických návyků, 
a v rámci parkování vozidel v současné době 
dbají na zachování průjezdnosti komunikací pro 
složky IZS.

V rámci bezpečnostně-hygienického opatření 
bylo rozhodnuto o uzavření celé budovy Měst-
ského záchranného systému, včetně podacího 
okénka dozorčí služby městské policie pro veřej-
nost, a způsob příjmu oznámení občanů se prio-
ritně přesměroval na telefony a e-mail.

Hlídka je vybavena dezinfekčními prostředky 
a hygienickou ochranou dýchacích cest. Zou-
fale se nám však tenčí zásoba hygienických ru-
kavic a respirátorů. Vedení městské policie se 
snaží tuto otázku řešit v rámci Krizového štábu 
města. 

Děkujeme všem lidem za součinnost, děkuje-
me i dobrovolníkům, kteří k nám přinesli drobné 
občerstvení pro členy Městského záchranného 
systému, všem, kteří nám pilně šili ochranné 
roušky. Moc si toho vážíme.
Ladislav�Staněk, velitel Městské policie Chodov

Strážníci kontrolují nošení roušek  

Restaurátor, sochař a kameník Michal Durdis před několika týdny prezentoval různé varianty mož-
né podoby náhrobku prvního chodovského starosty Karla Fenkla (1847-1920), od jehož úmrtí letos 
uplyne sto let. Z několika předložených variant jasně zvítězil tento historizující návrh, který nejvíce 
odpovídá době starosty Fenkla. Náhrobek respektuje šířku a výšku původního pomníku, který byl zni-
čen v druhé polovině 20. století. Bude tedy vysoký téměř dva a půl metru, bude vytvořen z kvalitního 
pískovce a ze stejného materiálu bude i mohutná náhrobní deska, která bude překrývat vstup do 
vlastní rodinné hrobky. Hrobka by měla být hotová do poloviny srpna letošního roku, kdy si budeme 
jednak připomínat sté výročí úmrtí Karla Fenkla a zároveň budeme slavit tradiční svatovavřineckou 
pouť, v jejímž rámci bude hrobka požehnána a představena veřejnosti. Finální podobu hrobky teď 
budeme konzultovat s potomky Karla Fenkla žijícími v Německu.  Miloš�Bělohlávek, městský historik 

Hrobka starosty Fenkla už má podobu 
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Rada města má nového člena
Rada města Chodova 

pracuje od závěru úno-
ra v obměněném složení. 
Dlouholetého člena rady 
a zastupitele Bc. Josefa Po-
jara za Českou stranu so-
ciálně demokratickou po 
jeho rezignaci nahradil Mgr. 
Karel Jirovec (na snímku), 
kterého nominovalo hnutí 

PRO Zdraví a Sport.
„Pan Josef Pojar zůstává i nadále zastupitelem 

a členem výboru pro volný čas. Je třeba mu po-
děkovat za jeho dlouholetou práci pro Chodov,“ 
řekl starosta Patrik Pizinger.

„Jsem rád, že máme opět někoho z oblasti 
školství. Karel Jirovec celý život pracuje v Chodo-
vě jako pedagog. Působí na místním gymnáziu 
i základní škole, bude pro nás důležitým partne-
rem pro nadcházející restrukturalizaci středního 
školství ve městě,“ doplnil starosta.

Chodovská rada města je sedmičlenná, tvoří ji 
pět zástupců Místního hnutí nezávislých za har-
monický rozvoj obcí a měst a dva zástupci hnutí 
PRO Zdraví a Sport.  (mák)

Radnice zváží regulaci 
parkování v ulicích města

Debatu o regulaci parkování ve městě chce za-
hájit Chodov. Vede ho k tomu stále se zhoršující 
dopravní situace ve městě, kdy motoristé parkují 
zcela mimo určené plochy a místa.

Podle posledních údajů je v Chodově 1200 
parkovacích míst na 3000 vozidel. „Tady už mate-
matika nevychází, je to neúnosné,“ poznamenal 
starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že pokud 
by chodovští strážníci neprojevili toleranci, museli 
by nechat odtáhnout stovky aut každý den. „Po-
kutují ale nejvíce do očí bijící přestupky v parko-
vání,“ doplnil starosta.

Podle něj nastala doba, kdy je třeba začít ho-
vořit o regulaci parkování, například formou stání 
pro rezidenty. „Necítím povinnost řešit parkování 
firemních dodávek a autobusů. Právě ty citelně 
zabírají místa pro obyvatele Chodova. Naším 
úkolem je zajistit parkování pro obyvatele s trva-
lým pobytem a jejich návštěvy.

Systém je ale nutné velmi důkladně propraco-
vat a připravit,“ nastínil směr, kterým by se Cho-
dov mohl ubírat. (mák)

Začíná blokové čištění, 
nechte si poslat upozornění

Začíná blokové čištění. Motoristé v Chodo-
vě by měli pozorně sledovat dopravní značení 
v ulicích. Ve středu 1. dubna totiž začíná jarní 
blokové čištění. Pracovníci Chodovských technic-
ko-ekologických služeb zahájí úklid v Horní ulici, 
v následujících týdnech pak s technikou proje-
dou celé město. Čistění potrvá až do 29. května, 
jeho harmonogram je uveřejněn na webových 
stránkách www.chotes.cz, www.mestochodov.cz 
a v dubnovém vydání Zpravodaje města Chodo-
va. Zájemci o včasné upozornění mohou využít 
aplikaci Mobilní rozhlas (Zlepšeme Česko), která 
dokáže zájemcům rozesílat upozornění, v jaké 
ulici se pracovníci Chodovských technicko-eko-
logických služeb budou pohybovat. Lidé, kteří 
budou mít aplikaci ve svém chytrém telefonu, 
případně tabletu, tak mohou v případě potřeby 
včas přeparkovat. Podmínkou ideálního fungo-
vání Mobilního rozhlasu je připojení k internetu, 
správné nastavení telefonu. Jednotlivé typy pří-
strojů mohou vyžadovat rozdílná nastavení. Více 
informací včetně videoprezentace naleznete na 
www.mobilnirozhlas.cz. Aplikace je zdarma. 

„S ohledem na aktuální komplikovanou situaci 
žádáme veřejnost o stoprocentní součinnost a do-
držování dopravního značení, aby mohly práce 
probíhat plynule a lidé nekomplikovali společnosti 
CHOTES, s. r. o., a městské policii plnění dalších 
povinností vyplývajících z nouzového stavu. V pří-
padě nerespektování dopravních omezení a ná-
sledných komplikací při vlastní realizaci může být 
blokové čištění v dané lokalitě, případně na celém 
území města zcela zastaveno,“ upozornil jednatel 
CHOTESu Rudolf Pocklan.  (mák) 

Zapojte se do soutěže 
Tradiční výrobek

Soutěž Tradiční výrobek už odstartovala. 
Nominovat svého favorita mohou lidé až do  
30. dubna 2020.

Do soutěže Tradiční výrobek roku se může 
přihlásit nebo být nominován každý, kdo vyrá-
bí něco zajímavého – podmínkou není, že musí 
podnikat. Musí však být z Karlovarského kraje.

Do 30. 4. 2020 na webových stránkách vy-
plňte jednoduchý formulář a připojte fotogra-
fie výrobku, který přihlašujete nebo nominu-
jete k soutěži v roce 2020. Více informací na 
https://www.sokolov-vychod.cz/. (red)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v dubnu
Opět začíná období, kdy budeme sice na  za-

hradě hodně pracovat, ale s radostí a uspoko-
jením, proto vám rady rozdělíme na celý měsíc.

1. týden - předpěstované sazeničky rajčat, 
paprik a lilků přesadíme do větších květináčků 
po jedné, nebo po dvou, aby zesílily. Doma 
v teple, nebo do vyhřátého skleníku vyséváme 
na předpěstování sazenice cuket, vodních i cuk-
rových melounů, okurek. Pokud nehrozí pokles 
teploty pod 0 stupňů ani v noci, můžeme do 
skleníků přesunout sadbu paprik a lilků. Stále 
ještě prořezáváme a hnojíme růže a půdu pod 
nimi mulčujeme borkou, štěpkou, nebo oblázky.

Před rozkvětem jabloní a slivoní rozvěsíme 
do korun bílé lepové pásy proti pilatkám, kte-
ré způsobují červivost plodů, rybízy napadené 
antraknózou ošetříme fungicidy, prostříháme 
plaménky, seřízneme suché listy okrasných trav 
a za teplého počasí přemístíme ven naklíčené 
měsíční jahody.

2. týden - vyséváme všechny druhy zeleniny 
- ředkvičky, mrkev, hrách, salát, červenou řepu, 
jednoleté i vytrvalé aromatické rostliny - levan-
duli, dobromysl, tymián, mátu, šalvěj, kopr, anýz, 
fenykl, petržel. Bereme ohled na vhodná sou-
sedství, protože některé bylinky odpuzují škůd-
ce, a toho využijeme, např. bazalku vysejeme 
u rajčat, okurek a cibulovin, majoránku u mrkve, 
saturejku u fazolí, tymián hlavně u listové zeleni-
ny a levandule ochrání saláty a růže. Výsevy se 
vyplatí přikrýt netkanou textilií, výsadbu může-
me zalévat a zároveň ji chráníme před přízem-
ními mrazíky a tento způsob můžeme použít 
i jako ochranu kvetoucích dřevin citlivých právě 
na noční mráz.  Vysazujeme naklíčené brambo-
ry,  sazenice jahod zakryjeme fólií,  urychlíme 
tím sklizeň, ale v době květu fólii přes den od-
straníme.

3. týden - prořezáváme slivoně, meruňky 
a broskvoně a v případě výskytu klejotoku od-
straníme poškozené pletivo stromu a ránu ošet-
říme 2% roztokem modré skalice, po zaschnutí 
ránu natřeme štěpařským voskem. Za chladné-
ho, ale bezvětrného počasí opakujeme postřik 
broskvoní proti kadeřavosti. Vyséváme trvalky 
i rychle rostoucí  letničky, za deště pohnojíme 
trávník hnojivem bohatým na dusík, buď zakou-
peným, nebo domácím kopřivovým výluhem.

4. týden - sečeme trávník a trávu použijeme 
jako mulč pod keře a stromy, především nově 
vysazené.  Zakládáme mečíkové a jiřinkové 

záhony s hlubší výsadbou hlíz, aby se vzrost-
lé květiny nevyvracely. Osazujeme stálezelené 
a prostokořenné dřeviny, přesazujeme rostliny 
z nádob a nezapomeneme, že např. plamének 
potřebuje o 5 – 10 cm větší hloubku, než jakou 
měl v kontejneru. Po odkvětu prořežeme  zlatici 
a mahonii. 

Tip na množení – pokud chceme využít hří-
žení a nemůžeme potřebnou větev ohnout 
k zemi, větvičku v půli nařízneme, do řezu 
vsuneme vlhký rašeliník, celé místo jím obalíme 
a zajistíme tak stálou vlhkost. Vše vložíme do 
fóliového pouzdra a necháme do příštího jara, 
kdy už má větev v řezu nové kořínky.

Pranostika:
• nevěř žádnému počasí v dubnu – apríl si 

stejně troubí, jak chce. 
• na světici Stázičku – zemáčky pod mo-

tyčku.
• hodně-li v dubnu vítr duje – stodola se 

naplňuje. �zahrádkáři�Chodov

Oznámení o vyhlášení 
konkursního řízení

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

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

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

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

ditele uvedené příspěvkové organizace je  
1. srpna 2020.

Otevření neurologie  
v Chodově se posouvá

Vzhledem k překotnému vývoji celospolečen-
ské situace s infekcí COVID - 19 se přesouvá za-
hájení provozu chystané neurologické ambulan-
ce v poliklinice v Chodově na začátek letošního 
května.

Ambulanci bude provozovat MUDr. Robert 
Owczarzy. K dispozici bude čtyři dny v týdnu, 
přesné ordinační hodiny lékař ještě upřesní.

Chodovská radnice už na základní úpravu or-
dinace vyčlenila zhruba 100 000 korun.  (mák)
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Nový skatepark u přírodního koupaliště Bílá 
voda plánuje Chodov. Skatepark bude součástí 
revitalizovaného území pod Bílou vodou, na je-
hož projektovou dokumentaci letos město vyčle-
ní ve svém rozpočtu 850 000 korun.

Sportoviště má stát v těsné blízkosti stávající-
ho pumptracku a koncepčně doplní tamní areál. 
Nápad na vznik skateparku vzešel z řad samot-
ných „skejťáků“ a chodovské mládeže. K vedení 
města se návrh pak dostal jako výstup zastupitel-
stva mladých, které v Chodově funguje od mi-
nulého roku.

„Už máme studii, která zároveň řeší vstup na 
Bílou vodu. Jsou tam zakomponována místa 
k stání pro automobily, nová zeleň, mobiliář či 
vstupní portál,“ řekl starosta Chodova Patrik Pizin-
ger s tím, že v místě by mohl být také emergency 
point pro případný kontakt s městskou policií či 
záchranáři.

Chodov by chtěl záměr financovat z takzvané 
ekomiliardy, která je určena na zahlazení důlních 
následků. První předběžné odhady celkových 
nákladů počítají s částkou šest až sedm milionů 
korun.

Oblíbený areál v okolí Bílé vody město upravuje 

postupně už několik let, přičemž každý rok do 
jeho údržby a rozvoje investuje statisíce korun.

Místo je vyhledávané lidmi z města a blízkého 
okolí především pro mimořádnou kvalitu vody, 
přilehlé cyklostezky a sportovní vyžití.  (mák)

K pumptracku přibude i skatepark

Budoucí podoba skateparku u Bílé vody.  |Studie: U/U Studio, Praha
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Vzpomínka
Dne 9. dubna je tomu rok, 

kdy náhle zesnula naše milá 
kolegyně 

Vlasta Zavřelová.

Kdo jste ji znali, vzpomeň-
te s námi.

 pracovníci KASS Chodov

Vzpomínka
Dne 26. dubna je tomu rok, kdy nás opus-

til milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr 
a švagr Zdeněk Coufal.

S láskou vzpomíná manželka Věra a celá 
rodina.

Vzpomínka
Dne 16. dubna tomu 

budou dva roky, co nás 
opustil náš milovaný tatí-
nek, dědeček a praděde-
ček Kurt Krassa.

Vzpomíná manželka Mar-
gita, Werner a Karel, dcera 
Monika, vnoučata a prav-

noučata. 

 Jsme v tom společně
Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem 

COVID-19. Ohnisko se bohužel přesunulo do Evro-
py a významně se dotýká naší země. Koronavirová 
pandemie se dostala do popředí společenské dis-
kuze. Pomoc jednotlivcům, celým rodinám i všem 
obyvatelům České republiky je samozřejmá, jsme 
v tom přece všichni společně. Znevažování one-
mocnění a nerespektování legislativy není v sou-
časné době namístě. Změnou přístupu, chování 
a návyků dokážeme všichni dohromady situaci 
zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu aktuální 
potřeby společnosti!

Apelujeme proto na všechny občany České re-
publiky, aby chránili své zdraví a přispěli svým po-
čínáním k ozdravení celé populace. Respektování 
nastavených opatření znamená nejen dodržování 
legislativy, ale i dodržování hygienických a morál-
ních pravidel s uvědoměním si mezigeneračních 
a pro starší populaci možná i fatálních dopadů. 
I přes mnohá a opakovaná upozornění a stovky 
telefonátů se na veřejnosti a ve zdravotnických 
zařízeních objevují naši starší spoluobčané. Téměř 
všichni jsme jistě zaznamenali, že zejména pro 

Poděkování rehabilitaci
O tom, jak se v malém prostoru dají dělat velké 

věci. Název může připomínat pohádku. Uvidíte.
Na chvilku se posadíme do čekárny, není velká, 

ale je zařízena tak, že si v místnosti může sednout 
dostatek lidí a zároveň si může odložit věci do 
zamykacích skříněk. Že bychom byli ve „fitku"? 
Nepředbíhejme.

Po chvilce usměvavá tvář otvírá dveře: „A to 
jste vy, p. S? Pojďte dál." „Prosím, tady si sedněte. 
Je to pro vás pohodlné? Hezky vás to prohře-
je. Tak. Nepálí? V pořádku." „Ještě máte minutku 
příjemného tepla. Vyzvednu si vás," říká nový 
příjemný hlas.

„Tak tady se položte." Po chvilce cítíte teplo 
jemných rukou a je vám příjemně. Ani nevíte jak 
a už si vyprávíte, smějete se, pookřáváte.

 „A opatrně dolů, kdepak na čtyři." Smích. Na-
konec přijdou električtí mravenci a ti ukončí ho-
dinové blaho.

A kde že jsme to byli? Utajení nám nevyšlo. 
Všichni vědí, že píšeme o fyziatrii a léčebné reha-
bilitaci v ulici 1. máje. Tak tady zdravotní rehabili-
tační sestry dělají ty velké věci.

P. S. Dát člověku pocit důstojnosti, respektu 
a úlevy je někdy sci-fi. Zde je to samozřejmostí.

Moc děkujeme. Vděčně vzpomínají Slavíkovi 

seniory může být jakýkoliv styk s infekční osobou 
a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný, až fatální. 
Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás. Pokusme se 
proto všichni svojí cestou seniory přesvědčit, že se 
mají co nejvíce chránit, držet se v bezpečí domova, 
zbytečně nevycházet, požádat o donesení nákupu, 
lékařům se neostýchat zavolat a nikam necestovat 
městskou hromadnou dopravou.

Tak jako jsme se již napříč generacemi naučili 
preventivně pečovat o své osobní bezpečí, nene-
chat se napálit a nestát se oběťmi trestných činů, 
pojďme si i teď jít navzájem příkladem a počínejme 
si tak, abychom přispěli k zamezení šíření nákazy.

Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, 
nepořádejte párty, jděte příkladem svým praro-
dičům dodržováním bezpečnostních opatření. 
Babičky, dědečky, tetičky i strýčky motivujte svým 
chováním k tomu, že ani oni nebudou podceňovat 
doporučení související s aktuální zdravotní hroz-
bou.

  plk. Zuzana Pidrmanová, PČR
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V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva souvisejícími s onemocně-
ním COVID-19 dochází ke změně organizace zápisů do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 - zápisy 
se na všech chodovských základních školách uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pro-
běhne tak pouze formální část zápisu, motivační (seznámení dětí s prostředím školy) se neuskuteční, 
případně proběhne po zrušení uzavření škol.

Jak má tedy zákonný zástupce dítěte při zápisu postupovat?
• Pokud současně s pozvánkou k zápisu obdržel zákonný zástupce ze spádové základní školy 

materiály (zápisový lístek, žádost o přijetí, žádost o přijetí do školní družiny, případně žádost 
o odklad školní docházky), tyto řádně vyplní a jedním z níže uvedených způsobů doručí zpět 
do školy.

• Pokud pozvánku nebo příslušné materiály zákonný zástupce neobdržel, může si jednotlivé 
dokumenty stáhnout z webových stránek spádové školy a vyplněné doručit do školy nebo je 
vyplnit přímo ve škole při osobním podání žádosti. Pro využití možnosti osobního podání 
žádosti (bez přítomnosti dítěte) budou všechny chodovské základní školy otevřeny dne 27. 4. 
2020 v době od 13:00 do 16:30 hodin. 

• V případě, že bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad povinné školní docházky, musí 
k žádosti přiložit vyjádření školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře. Jestliže tyto 
dokumenty v době podání žádosti o odklad nebude mít zákonný zástupce k dispozici, dodá 
je škole obratem po jejich obdržení z poradenského zařízení.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je možné doručit do všech chodovských základních škol 
v termínu od 14. 4. do 20. 4. 2020 následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo sken žádosti opatřený podpisem (není 

možné poslat jen prostý e-mail)
3. poštou na adresu školy
4. vhozením do schránky umístěné na budově školy

Po ukončení zápisů ředitelé všech základních škol vyhodnotí průběh zápisů a na základě výsledku 
bude vydáno rozhodnutí o přijetí žáka k povinné školní docházce do konkrétní školy. V případě ne-
přijetí žáka bude tato informace telefonicky sdělena školou zákonnému zástupci dítěte do 15. 5. 2020.

Kontakty na základní školy:

   Telefon  E-mail   ID datové schránky

ZŠ Smetanova 738 352352190 Iva.Sipova@seznam.cz  hpmmkaw

ZŠ Školní 697  352352290 sekretariat2zschodov@seznam.cz sgwmkas

ZŠ Husova 788  352352390 zs3chodov@seznam.cz  8wcmj93

ZŠ Nejdecká 254 352352490 info@zschodov-nejdecka.cz  stwmrhg

 Hana Zapfová, vedoucí odboru školství, kultury a vnitřních věcí

Nové zápisy do 1. ročníků
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Nejlepší čtenář roku
Celostátní knihovnickou kampaň Čtenář roku 

vyhlašuje již od roku 2011 Svaz knihovníků a in-
formačních pracovníků ČR.

Cílem této kampaně je posilovat společenský 
význam a prestiž četby a oceňovat ty, kteří slu-
žeb knihovny nejvíce využívají.

Za město Chodov postoupila do celorepub-
likového finále naše kolegyně Mgr. Jaroslava 
Mazancová, která zvítězila.

 Jsme na ni náležitě pyšní, gratulujeme a dr-
žíme palce do dalšího kola. Přejeme hodně 
úspěchů.
Hledáme

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

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

ZŠ Husova ulice Klub deskových her
V naší škole existuje kroužek „Klub desko-

vých her.“ Jeho vedením je pověřena pí Vero-
nika Nováková. Klub je financován z projektu 
„Šablony II“ a je bezplatný pro všechny zúčast-
něné děti.

Dochází sem děti z 1. stupně naší školy. 
S velkou radostí a ochotou se zde zapojují 
i rodiče a pomáhají při činnostech. Tento klub 
rozvíjí logické myšlení a setkává se s velkou 
oblibou.
Učivo v „nouzovém stavu“

Po vyhlášení uzavření škol vládou ČR se uči-
telé naší školy postarali o dostatečnou infor-
movanost žáků ohledně učiva. 

Pro jednotlivé ročníky připravili plány učiva, 
pracovní listy a internetové odkazy na školu 
on-line. Zde si  žáci  můžou  procvičovat uči-
vo, které si doma osvojují formou samostudia.

Vždy koncem týdne se na stránkách školy 
vyvěsí učivo pro další týden. Pro žáky, kteří ne-
mají přístup na internet, jsou plány učiva vyvě-
šeny přímo na škole.  Mgr. Lenka Hrušková

Jaroslava Mazancová (vlevo) při přebírání ocenění v chodovské knihovně.  |Foto: Martin Polák
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Čteme pro radost 
Měsíc knihy jsme v přípravné třídě pojali opět 

kreativně.  Výuku jsme zpestřili týdnem čtenářské 
gramotnosti, kterou doprovázel loupežník Rum-
cajs se svou ženou Mankou a synkem Cipískem.  
Uvědomujeme si důležitost předčtenářského 
období u dětí předškolního věku, a proto zdů-
razňujeme nenásilné podpoření dětského zájmu 
o četbu se zaměřením na porozumění textu.

Čtenářská dílnička byla motivovaná knihou 
“Rumcajs, Manka a Cipísek“ od Václava Čtvrtka. 
Četli jsme pohádkové příběhy a veškeré činnos-
ti jsme směrovali k poslechu s porozuměním. 
Opravovali jsme popletené příběhy, učili se říka-
dlo „Cipísek“, stali jsme se ilustrátory a vytvářeli 
základy kritického myšlení. Naše třída se promě-
nila na les Řáholec. Využili jsme skvělé spoluprá-
ce s rodiči našich dětí, kteří vytvořili nádherné 
kostýmy Manky a Rumcajse. Děti se do připra-
vených aktivit zapojovaly s velkým nasazením 
a celou akci si užívaly. V předčtenářských doved-
nostech budeme pokračovat i v dalších měsících.
� Mgr.�et.�Bc.�Helena�Kalfářová

Projekt bude pokračovat
Již tradičně jsme v měsíci březnu připravili pro 

naše žáky projektový týden „Čteme pro radost“ 
se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti. 
Stejně jako v minulých letech si každá třída zvolila 
své téma, kterému se věnovala. I když tentokrát 
zatím neproběhl celý projekt v plném rozsahu, 
neboť byla výuka přerušena uzavřením škol z dů-
vodu opatření týkajících se ochrany proti šíření 

Nabídka volných pracovních míst
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného uči-

tele/učitelku anglického a německého jazyka 
pro žáky 6.-9. ročníku a kvalifikovaného učitele/
učitelku pracovních činností a dalších předmětů 
(přírodopis, výchova ke zdraví, výchova k občan-
ství) na 2.stupni školy. Nástup možný ihned. Bližší 
informace na telefonu 352352190 nebo u přímo 
u ředitelky školy. Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy
Krajské kolo ve šplhu

Ve středu 4. března se v tělocvičně ZŠ Chodov 
Školní konalo krajské kolo ve šplhu. Družstvo na-
šich dívek nastoupilo ve složení: Klára Kolářová, 
Tereza Sadílková, Barbara Šoupalová a Kateřina 
Vitnerová. Dívky předvedly kvalitní výkony, díky 
kterým obsadily Barbara 7. a Kateřina 8. místo 
v jednotlivcích. Celkově skončily dívky na hezkém 
6. místě.

V kategorii chlapců nás reprezentovali: Jakub 
Sikora, Štefan Cina, Filip Galla a Petr Kuřák. Kluci 
v soutěži jednoznačně dominovali a všichni 4 se 
v celkovém pořadí umístili do 5. místa. Konkrétně 
Jakub - první, Štefan - třetí, Filip - čtvrtý a Petr 
- pátý. V celkovém pořadí družstev tak chlapci 
s velkým náskokem zvítězili.

Děkujeme všem jmenovaným za úspěšnou re-
prezentaci školy v této soutěži.

 Mgr. Miloš Volek
Děti z MŠ na návštěvě u prvňáků

Dlouho odkládaná návštěva dětí z mateřských 
školek se konečně uskutečnila ve čtvrtek 5. břez-
na a v pátek 6. března. Děti z 5. a 8. MŠ přišly do 
školy zvědavé a plné očekávání a děti z prvních 
ročníků se na ně už moc těšily. Setkání byla velmi 
milá. Prvňáci se hned na začátku hodiny zodpo-
vědně ujali svých budoucích spolužáků. Ukázali 
jim, co už se ve škole všechno naučili. Malé děti 
ze školek naopak předvedly, co už všechno umí, 

ZŠ Nejdecká ulice

a povyprávěly dětem, co mají už do školy na-
chystáno. Potom už se pustili všichni do společné 
práce. Zanedlouho půjdou předškoláci k zápisu 
a budou sedět v lavicích jako opravdoví školáci. 

Mgr.�Alena�Bártová,�Mgr.�Radmila�Žejdlová, 
učitelky 1. A a 1. B

ZŠ J. A. Komenského
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MŠ Chodov získala Cenu Ď
V letošním, 20. ročníku „Ceny Ď“ byla tím-

to oceněním poctěna také Mateřská škola 
Chodov, kolektiv pracovnic MŠ U Koupaliště 
a pracovnic MŠ Nerudova, a to za spoluprá-
ci s dětským oddělením Nemocnice Sokolov 
a s Fondem Sidus „Vracíme úsměvy dětem“.

Cena Ď je česká cena určená mecenášům 
a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, 
vzdělávání a morálních hodnot v ČR.

Samotná nominace všechny v mateřské 
škole příjemně zaskočila a závěrečné ocenění 
nás velice potěšilo. Myslíme si, že konat dob-
ré skutky, i když malého rozsahu, má smysl 
i v dnešní době.
Akce v MŠ 

Všechny plánované akce a aktivity na pra-
covištích MŠ Chodov budou v měsíci dubnu 
realizovány s ohledem na momentální vývoj 
situace kolem koronaviru.

Pro aktuální informace sledujte naše webo-
vé stránky. Děkujeme za pochopení.
Zápis do MŠ

Zápis do Mateřské školy Chodov pro školní 
rok 2020/2021 se bude konat ve dnech pon-
dělí 11. května a úterý 12. května 2020 vždy od 
8 do 14 hodin. Žádosti o přijetí do mateřské 
školy a Evidenční list dítěte budou vydávány 
na všech pracovištích MŠ Chodov ve dnech 
20. 4. – 22. 4. 2020 v době od 10:00 do 11:30 
hodin.

Tyto dokumenty jsou rovněž ke stažení na 
webových stránkách školy. Bližší informace 
rodičům podají zástupkyně na jednotlivých 
pracovištích a ředitelka školy (telefonní kon-
takt viz web školy).

 Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Návštěva hasičské zbrojnice
Koncem února jsme měli možnost díky paní 

Svobodové navštívit požární zbrojnici. Paní Svo-
bodová s kolegou nás seznámili s výstrojí hasičů, 
se základy první pomoci, hašením ručním hasi-
cím přístrojem, umožnili nám prohlídku hasič-
ských vozů. Vše jsme si mohli i vyzkoušet! Bylo 
to velmi příjemné dopoledne. Paní Svobodová, 
moc děkujeme.  Žáci�5.�A

ZŠ Školní ulice

Mateřská škola Chodovkoronaviru, celá řada aktivit se již uskutečnila.
Žáci se seznámili s některými spisovateli, kni-

hami, s různými literárními útvary, zpracovávali 
témata např. z knih Staré řecké báje a pověsti, 
Staré pověsti české aj. Nahlíželi na daná témata 
z hlediska historického, zeměpisného, literární-
ho, výtvarného, vyhledávali informace z různých 
úhlů pohledu.

Zaměření projektu se promítlo i do matemati-
ky, fyziky, hudební výchovy, přírodopisu a dalších 
předmětů. Vznikla tak řada zajímavě zpracova-
ných pracovních listů, obrázků, společných prací, 
některé třídy navštívily chodovskou knihovnu, 
kde besedovaly o daných tématech. V mnoha 
případech se děti věnovaly poslechovým aktivi-
tám a dalším souvisejícím činnostem.

Práce na projektu se žákům velice líbila, a pro-
to se už všichni těšíme na jeho dokončení po 
návratu do školních lavic.�� Mgr.�Pavel�Nováček

Odložení plánovaných akcí
Zápis do 1. třídy je z důvodu vyhlášení nouzo-

vého stavu odložen. Ihned po rozhodnutí o jeho 
náhradním termínu budeme informovat na  
www.zschodov-nejdecka.cz.

Stejně tak je odložen i den otevřených dveří. 
Prosíme, sledujte další informace na webových 
stránkách školy.

 Mgr.�Iva�Jurnečková, ředitelka školy
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, 
příspěvková organizace, přijme pro šk. rok 
2019/2020 na částečný úvazek učitele/ku na  
2. stupeň ZŠ s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 
Sb. v aktuálním znění.

Informace: osobně: 
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov 
telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem: info@zschodov-nejdecka.cz 
� Mgr.�Iva�Jurnečková, ředitelka školy 
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Gymnázium Sokolov 

Cesta do tvořivé mysli renesančního 
génia Leonarda da Vinci

V roce 2019 uplynulo 500 let od úmrtí malíře 
a vynálezce Leonarda da Vinci. Interaktivní výsta-
va v Muzeu v Karlových Varech dala žákům tříd 
G1 a G3 příležitost hravě se seznámit s vynálezy, 
uměním a vědeckou prací tohoto renesančního 
génia. Žáci si zkusili reprodukovat Leonardovy 
nákresy, manipulovat modely vynálezů, včetně 
mechanického křídla a různých mechanických 
strojů, stavět geometrické struktury, hrát si ve 
velkém modelu Leonardova vojenského tanku, 
zatočit Vitruviánským mužem, postavit Leonar-
dův přenosný most, sestavit anatomické mode-
ly nebo digitálně upravovat a promítat obrazy 
Mony Lisy. Rovněž se dozvěděli, jak Leonarda 
inspirovala příroda. V tvořivé dílně si pak vyrobili  

Dne 6. 3. 2020 proběhl v 1. B v ZŠ ve Školní ulici Projektový den s knihou s českou spisovatelkou 
Marcelou Kotovou. Chtěli bychom jí velmi poděkovat za úžasný den s ní. Děti se dozvěděly, jak vzniká 
kniha, jak je dobré číst, učily se pěknou píseň, zahrály si různé hry. Od paní spisovatelky dostaly krásné 
odměny.� Mgr.�Hana�Nekysová�a�žáci�1.�B

Úspěch v soutěži Nekoktám, čtu!
Ve středu 4. března proběhlo v naší knihov-

ně  první kolo čtenářské soutěže Nekok-
tám, čtu! Žáci soutěžili ve dvou kategoriích.

První byla pro  čtvrté třídy a druhá pro žáky 
z pátých tříd.

Hodnotila se hlavně plynulost čtení, tedy 
jak často čtenář zadrhává nebo chybuje, into-
nace, jestli rozděluje správně věty, dává důraz 
na otázky a podobně.

Po každém čtení byly položeny otázky vzta-
hující se k přečtenému úryvku, čímž se ově-
řovalo porozumění textu. 3. místo obsadila 
žákyně čtvrtého ročníku Karolína Horáková.

Pátý ročník reprezentovala Eliška Kilbová, 
která se umístila na krásném 3. místě, dále 
Michaela Kuglerová se stala vítězkou této 
soutěže a tím i postupující do krajského kola.

Děkujeme všem soutěžícím, gratulujeme ví-
tězům.  Mgr. Arnoštka Fedorková
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO
V únoru jednotka absolvovala celkem 22 udá-

lostí a 5 násobných zásahů, kdy například jed-
notka přejížděla během jedné události k více 
zásahům. Během únorových událostí bohužel 
dvě osoby zemřely, ve třech případech jednotka 
zasahovala mimo území zřizovatele.

Z toho byly 3x požáry (osobní automobil na 
LPG v Karlovarské ulici, strom v zahradní kolonii 
v ulici 1. máje, čtyři kontejnery ve dvou ulicích 
9. května a Husova), jedna dopravní nehoda tří 
osobních vozidel na křižovatce u lékárny v ulici  
U Porcelánky, s únikem provozních náplní, ale 
bez zranění.  Zbylé události se týkaly technických 
pomocí. V průběhu února zasáhla naše území 
vichřice Sabine, která v Chodově nenapácha-
la moc škod, ale v okolí Chodova a ve smluvní 
obci Dolní Nivy bylo práce více. Celkem jsme 
zasahovali 8x s dalšími čtyřmi násobnými zásahy. 
Jednalo se zejména o popadané stromy na ko-
munikaci, v Chodově spadl strom na tři zaparko-
vaná vozidla v Poděbradově ulici, dále uvolněné 
plechy balkonů a střech, uvolněné plachty bill-

Policisté pomohli těhotné ženě
Ve středu 12. února 2020 policisté prap. Ro-

land Veršecký a prap. Tomáš Knopp z obvod-
ního oddělení Chodov byli kolem půl deváté 
hodiny ranní operačním důstojníkem vysláni 
k dopravní nehodě na silnici III. třídy č. 2092.

K dopravní nehodě mělo dojít tak, že šesta-
padesátiletý řidič vozidla Škoda, který jel smě-
rem od Nového Sedla, při odbočování vlevo 
nedal přednost v jízdě automobilu tovární 
značky Volkswagen.

Následně došlo ke střetu vozidel, při kterém 
bylo vozidlo devětačtyřicetileté ženy odmrště-
no mimo komunikaci.

Jedním ze spolujezdců v tomto voze byla 
dvaadvacetiletá žena, která byla v posledním 
stadiu těhotenství.

 Ačkoliv žena nechtěla zavolat záchrannou 
pomoc, policisté poslechli svou intuici a po-
moc přivolali. Do příjezdu záchranky rozruše-
né ženě poskytli teplo a snažili se ji uklidnit.

 Díky empatické a včasné reakci obou po-
licistů následně v porodnici žena v pořádku 
porodila.  nprap.�Eva�Valtová,�PČR

Policie České republikykaleidoskop (Leonardův krasohled), což prověři-
lo jejich zručnost.
Projekt Laborky.cz

V rámci projektu Celorepubliková síť – Laborky.
cz se mohli učitelé našeho gymnázia Mgr. Vero-
nika Honsová a Petr Fiala zúčastnit stáže na gym-
náziu u našich nejbližších sousedů. Bylo vybráno 
Gymnázium M. M. Hodži v Liptovském Mikuláši. 
V rámci stáže učitelé poznali rozdíly mezi škol-
skými systémy Slovenské a České republiky, na-
vštívili také několik hodin svých kolegů ze Slo-
venska a podívali se i do Slovenského múzea 
ochrany prírody a jaskyniarstva. Touto stáží byl 
zakončen tříletý projekt Laborky.cz Gymnázia 
V. B. Třebízského ve Slaném.  Proběhlo celkem 
32 projektových odpolední, během kterých naši 
školu navštívilo patnáct pedagogů z Karlovarské-
ho kraje. Předávali jsme jim materiály a náměty 
do hodin fyziky, biologie, chemie, matematiky 
a informatiky. Vzniklo i 32 videí o jednotlivých 
pokusech.

Doufáme, že se podobně přínosných projektů 
zúčastníme i v budoucnu.
YPEF 2020

I v letošním roce se lesní pedagogové VLS 
setkali se soutěžícími místního kola YPEF 2020 
(Mladí lidé v evropských lesích) z Karlovarského 
kraje.

Zázemím soutěže pro devět týmů se již tra-
dičně staly prostory SPgŠ, G a VOŠ v Karlových 
Varech. Soutěžní týmy reprezentovaly tři školy 
– Gymnázium Ostrov, Gymnázium Sokolov, pra-
coviště Chodov a Gymnázium a SOŠ Podbořany. 
Do regionálního kola na Střední lesnické ško-
le Žlutice v kategorii starších postupují Barbora 
Fenclová, Jitka Gregorová a Anežka Štulíková 
(PEG4) z Gymnázia Chodov. Blahopřejeme a dr-
žíme palce do regionálního kola!

Mgr. Hana Lukešová, Gymnázium Sokolov 
a KVC, pracoviště Chodov
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boardů, zajištění náhradního zdroje kyslíkového 
přístroje a čerpání vody. Dále mimo to ještě do-
šlo k dalším následným pádům stromů v Tatrovi-
cích a v Božičanech. Stromy ještě později padaly 
v Poděbradově a v Hrnčířské ulici v Chodově.  
Vše se obešlo bez zranění.  Jednotka řešila únik 
pohonných hmot z osobního vozidla v Horní uli-
ci. Dále spolupracovala při záchraně dvou osob 
v ulicích Husova a Hlavní. Obě osoby bohužel už 
nejevily známky života. Zde mimo jiné činnosti 
zajišťovala místo zásahu pro složky integrované-
ho záchranného systému, prováděla úklid biolo-
gických zbytků a zajistila osvětlení. Další informa-
ce je možné nalézt na webu www.sdhchodov.cz.
Informace SDH

Letošní plesovou sezónu v Chodově oboha-
til tradiční hasičský ples. K veselé a skvělé nála-
dě přispěla velmi významným podílem kapela 
Funny Orchestra Jaroslava Kleina. Programem 
provázela příjemná Romana Poláková. Během 
plesu nechyběla ani bohatá tombola, za kterou 
děkujeme všem sponzorům a podporovatelům 
chodovských hasičů. Dle ohlasů návštěvníků se 
ples vydařil a všichni si jej užili. Za náročnou or-
ganizaci plesu je potřeba poděkovat organizáto-
rům, zvláštní poděkování patří všem sponzorům 
a podporovatelům. 

Děkujeme našim sponzorům: 
Město Chodov, Úklidová služba Josef Brychta, 

MBN Slouka – Slouková, SKF Chodov, Rescop, 
Teleskopické stožáry s. r. o, HNHRM Chodov, 
Sedlecký kaolín, Porcelán Rudolf Kämpf, Cars-
folie Chodov, VaK Karlovy Vary, KaSS Chodov, 
Pivovar Permon, KOVO - Dvořák, J & G Touris-
tik, Alva Computer, Chotes Chodov s. r. o., Stav 
Elektro, KV lak Milan Michalík, CHODOS Chodov 
s. r. o., Výstroj a výzbroj Počerny, MUDr. Maxo-
vá, Allianz pojišťovna, T. B. G. Karlovy Vary, TAXI 
Jan Suchan, Dobroty a dárky Suková, Porcelán 
Queens Crown, Požární prevence - p. Mychaj-
liv, Zámečnictví Mazur, Studio zdraví p. Pátková, 
Marcela Vimrová – kadeřnictví, Květinka p. Mar-
ková, Salon Relax Chodov, obec Vintířov, Květin-
ka – p. Šanderová, Restaurace Sparta, Úklid p. 
Laresová, Gardena - p. Peřina, Zlatnictví Rubín, 
Direct Import, Květinářství Plzeňka Chodov, KM 
Proma, Pivovar Chodovar, RM Security Roman 
Meškán, Bohemia Lignum, Royal Bar Rybka, 
Modrá pyramida stavební spořitelna, Pizzeria 
Andoliny, Masáže – Renata Meškánová, Elekt-
ro – Martin Szewieczek, Obuv Plzeňka Chodov, 
Květiny Duda – Sokolov, Proxima Gastro, Bohe-
mia Porcelán. 
Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Zásah hasičů u dopravní nehody v ulici U Porcelánky . |Foto: SDH Chodov

17Zprávy z města



Pokračování z minulého vydání
Nejmladší pohřbený jedinec je starý jednu 

hodinu, nejstarší pohřbený zemřel ve věku 86 
let. Celkem bylo určeno 8 dospělých jedin-
ců (6 mužů a 2 ženy) a 15 dětí (12 chlapců, 
2 děvčata a jedno neidentifikované novoro-
zeně).

K určení výšky bylo možné použít celkem 7 
dospělých jedinců (5 mužů a obě ženy). Průměr-
ná výška u mužů byla 178 cm (minimum 172 cm a 
maximum 185 cm) a u žen 161 cm. Dospělí jedinci 
byli ve věku od 30–35 až po 86 let, děti byly ve 
věku od 1 hodiny po narození až po necelých 11 
let. Lze říci, že mužští příslušníci rodu patřili na 
svou dobu k výjimečně vysokým a robustním je-
dincům. Nejvyšším a nejstarším jedincem byl Jan 
Vilém z Plankenheimu, který měřil 185 centimet-
rů a dožil se 86 let. 

Z patologických nálezů stojí za zmínku časté 
deformační spondylózy hrudní a bederní páte-
ře. Zajímavým nálezem byla i výrazná patologie 
zubů horní a dolní čelisti chlapce z hrobu ozna-
čovaného jako H8, tedy Franze Felixe Ignáce Se-
bastiána von Plankenheima, syna Franze Flami-
na, která vykazuje deformity a patologie vývoje 
zubní skloviny svědčící o vážné nemoci v mlad-
ším věku. V hrobě H2 se nalezly ostatky muže, 
kterého se jako jednoho z mála nepodařilo 

identifikovat a u kterého byla vyhloubená jamka 
mezi dolním levým druhým řezákem a špičákem 
a horním levým druhým řezákem a špičákem - 
možný artefakt jako důsledek dlouhodobého 
skusování okrouhlého předmětu, např. náhubku 
lulky. U dvou pohřbených proběhla plná mu-
mifikace, která umožnila komplexnější studium 
zachovaných ostatků. Tito dva zemřelí – Marie 
Anna Braun z Braunsdorfu a její manžel Johann 
Ferdinand Braun z Braunsdorfu – podstoupili  
26. července 2017 celotělové vyšetření výpočet-
ním tomografem, který umožnil především v pří-
padě Marie Anny blíže zjistit příčinu její smrti. 

Ostatky samotného Franze Flamina z Plan-
kenheimu, zakladatele kostela, vykazují známky 
těžkého fyzického vyčerpání a podlomeného 
zdraví. Ačkoliv byl po svém otci robustní postavy 
a vysokého vzrůstu, trápily jej četné záněty střed-
ního ucha a hlavně měl velké problémy se zuby. 
Záněty zubů a dásní se mu nakonec staly i osud-
nými a pravděpodobně zemřel na otravu krve 
po dlouhém a bolestivém zánětu čelisti. Jeho kos-
terní pozůstatky pak naznačují, že poslední léta 
svého života přepínal své síly a víceméně zemřel 
vyčerpáním.

Z CT snímků byl vymodelován model lebky 
rytíře Franze Flamina. Ten posloužil jako pod-
klad k 3D počítačové rekonstrukci podoby. Ta je 

Snímkování lebky F. Flamina z Plankenheimu v karlovarské nemocnici.  |Foto na dvoustraně: archiv M. Bělohlávka 

Kostelní krypta a její výzkum III
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založena na znalosti svalového a podkožního sys-
tému hlavy a obličeje a na známých hodnotách 
tloušťky měkkých tkání. To pak slouží k vytvoření 
reliéfu obličeje. Model se bude následně upra-
vovat dle věku jedince (dotvoření vrásek apod.). 
Barva očí, vlasů a jejich střih se pouze odhadují. 
Na základě prvních informací bude v budoucnu 
vymodelována jeho ideální podoba, která se sta-
ne součástí expozice o dějinách města.

Hrobová výbava zemřelých byla také značně 
poškozena vandalským přístupem. Nálezy ob-
jevené v kryptě lze řadit do různých kategorií. 
Předně je to rakev, její výzdoba a výplň, včet-
ně polštářků a textilií, na kterých zemřelý ležel.  
V období 18. století se již pravidelně rakve opat-
řovaly nápisy se základními informacemi o ze-
mřelém, občas byl tento nápis nahrazen cínovou 
(příměs olova okolo 20 %) tabulkou, která taktéž 
tyto informace obsahovala. Takovouto tabulku se 
povedlo nalézt na rakvi z hrobového celku H5, 
která informovala o Johannu Ferdinandu Brau-
novi z Braunsdorfu, zemřelém 6. 3. 1763.

Další složku tvoří předměty denní potřeby, 
mezi které řadíme jednak oblečení a obuv ze-
mřelého a jednak drobné osobní předměty, jako 
například hřebeny, hračky či drobné přívěsky.  
V chodovské kryptě se těchto předmětů zacho-
valo relativně málo. Identifikováno bylo několik 
usní z obuvi, fragmentů textilií, za součást oble-
čení lze považovat i několik nalezených knoflí-
ků, kovových přezek či kroužků. V hrobě H5 byl 

nalezen drobný nožík, který by mohl být osob-
ním předmětem, třeba zapomenutým v kabátci 
zemřelého, ale taktéž s dotčeným nemusel nijak 
souviset.

Nejzajímavější skupinou jsou pak předměty 
spojené s náboženskou úctou katolických vě-
řících, obecně označované jako devocionálie. 
Ty nám umožňují pohlédnout do duchovního 
světa tehdejších lidí, a mají proto vysokou vý-
povědní hodnotu. Z této skupiny je nejčastěji 
zastoupen růženec, ve většině hrobů doložen 
alespoň několika dochovanými korálky. Často se 
také nachází různé svátostky či poutní medailky. 
Do dnešních dnů se nám dochovaly dvě, jedna 
stříbrná s obrazem Panny Marie s Ježíškem na 
líci a celou svatou rodinou na rubu. Druhá, mo-
sazná medaile zobrazuje sv. Benedikta z Nursie 
(na jeho totožnost odkazuje nejen nápis, ale i ná-
doba se dvěma hady, tedy jed v nápoji) na jedné 
straně a na druhé svatého Rocha. 

Častým nálezem jsou také krucifixy, a to v nej-
různějších podobách, celodřevěné, kovová soška 
Krista na dřevěném kříži, celokovové (pektorální 
kříž) nebo i z dalších materiálů.

Často se nachází i samostatné křížky, které byly 
třeba součástí náhrdelníků. Za nejvzácnější nále-
zy lze pak označit fragmenty modlitebních kní-
žek nebo i samostatných obrázků světců, neboť 
dochování papírových artefaktů je velmi proble-
matické. Do této kategorie lze zařadit i škapulíře 
či amulety. Pokračování na straně 20

Prvotní počítačová rekonstrukce podoby Franze Flamina z Plankenheimu vytvořená z CT snímků jeho lebky.
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V hrobech lze nalézt taktéž milodary darova-
né třetími osobami, je však zpravidla velmi těžké 
odlišit je od předchozí skupiny, za nejčastější dar 
z této skupiny lze však považovat květiny.

Lze jmenovat i nálezy učiněné v kryptě, ne-
mají však nic společného s pohřbíváním, ale 
naopak naznačují následné užívání komory, její 
návštěvu, či sem prostě spadly větracími otvory 
z ulice.

Byly zde nalezeny kousky keramiky, které lze 
datovat od 18. do 20. století, ale taktéž zlomky 
funerální plastiky, dětské hračky (kuličky) nebo 
drobné mince.

Závěrem ročního průzkumu krypty se stal  
12. květen 2018, kdy se ostatky zakladatele cho-
dovského kostela a jeho příbuzných definitivně 
navrátily do kostelní krypty. Slavnostní obřad tak 

ukončil několikaleté úsilí města o uvedení hrob-
ky do důstojného stavu. Uzavření hrobky pro-
běhlo v době, kdy si město připomínalo 285 let 
od smrti nejvýznamnějšího člena rodiny, Franze 
Flamina z Plankenheimu, zakladatele kostela 
svatého Vavřince.

Výsledky archeologického a antropologické-
ho průzkumu dokázaly výrazně změnit úroveň 
poznání o nejvýznamnější chodovské šlechtické 
rodině, se kterou jsou spojeny nejstarší zacho-
vané památky města Chodova. Kusé pramenné 
informace o pánech z Plankenheimu a Braun-
sdorfu se podařilo díky výzkumu provázat s vel-
kým množstvím poznatků, a společně tak vznikl 
velmi komplexní obraz, popisující život drobné 
regionální šlechty v 18. století.
� Miloš�Bělohlávek, městský historik

CT vyšetření mumifikovaných jedinců v karlovarské nemocnici v červenci 2017.
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Rakev s ostatky Franze Flamina z Plankenheimu připravená k opětovnému uložení do rodinné hrobky.

Dřevěný krucifix s pozlacenou mosaznou výzdobou pat-
řil přímo Franzi Flaminovi z Plankenheimu. Měl jej prav-
děpodobně vložený v rukou během pohřbu.

Jeden ze svatých obrázků nalezených v kryptě chodov-
ského kostela.
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KORONAVIRUS.MZCR.CZ

V E Š K E R É  A K T U Á L N Í  I N F O R M C E  N A J D E T E
N A  W E B U  M I N I S T E R S T V A  Z D R A V O T N I C T V Í

V E  Z V L Á Š Ť  Z Á V A Ž N Ý C H  P Ř Í P A D E C H
K O N T A K T U J T E  K R A J S K O U

H Y G I E N I C K O U  S T A N I C I
T E L . :  9 5 0   3 8 0   1 8 0  N E B O  9 5 0   3 7 0   1 8 0

W E B :  W W W . K H S K V . C Z

TENTO PLAKÁT VZNIKL Z POTŘEBY INFORMOVAT OSTATNÍ A POMOCI JIM BOJOVAT PROTI CELOSVĚTOVÉ VIROVÉ NÁKAZE COVID-19. ŠIŘTE DÁL. PLAKÁTY BUDOU V DOHLEDNÉ DOBĚ ZDARMA KE STAŽENÍ NA STRÁNKÁCH WWW.LEBEN.CZ

RESPIRÁTOR
TŘÍDY FFP3

BRÝLE GUMOVÉ
RUKAVICE

ANTIBAKTERIÁLNÍ
GEL

INFORMACE PLATNÉ K BŘEZNU 2020
ZASTAVME NOVÝ KORONAVIRUS COVID-19

INFO
CHRAŇTE SE PŘED KORONAVIREM, POUŽÍVEJTE NÍŽE ZOBRAZENÉ POMŮCKY

NOSTE
ROUŠKY!
POUŽÍVEJTEPOUŽÍVEJTE
GUMOVÉ RUKAVICE!GUMOVÉ RUKAVICE!

MYJTE SI RUCE!MYJTE SI RUCE!
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PŘENOS

RESPIRÁTOR
TŘÍDY FFP3

BRÝLE GUMOVÉ
RUKAVICE

ANTIBAKTERIÁLNÍ
GEL

INFORMACE PLATNÉ K BŘEZNU 2020
ZASTAVME NOVÝ KORONAVIRUS COVID-19

INFO
CHRAŇTE SE PŘED KORONAVIREM, POUŽÍVEJTE NÍŽE ZOBRAZENÉ POMŮCKY

Nakažlivost koronaviru

2 metry

Kapénkovou infekcí.
Vzduchem

a to na

Zvýšená
teplota

Podobné chřipce. Jedná se 
o zvýšenou teplotu, dušnost, 
kašel, bolesti svalů či únavu.

Kašel Dušnost Únava Bolest
svalů

Dýchací
obtíže

Dotykem infikovaného povrchu, 
který předchází dotyku úst, 

nosu či očí.

Kašláním či smrkáním.
V průběhu osobního rozhovoru.

Stykem sliznic, tedy líbáním 
a pohlavním stykem.

některé zdroje uvádí až 4 metry

TENTO PLAKÁT VZNIKL Z POTŘEBY INFORMOVAT OSTATNÍ A POMOCI JIM BOJOVAT PROTI CELOSVĚTOVÉ VIROVÉ NÁKAZE COVID-19. ŠIŘTE DÁL. PLAKÁTY BUDOU V DOHLEDNÉ DOBĚ ZDARMA KE STAŽENÍ NA STRÁNKÁCH WWW.LEBEN.CZ

KORONAVIRUS.MZCR.CZ

V E Š K E R É  A K T U Á L N Í  I N F O R M C E  N A J D E T E
N A  W E B U  M I N I S T E R S T V A  Z D R A V O T N I C T V Í

Příznaky onemocnění

V E  Z V L Á Š Ť  Z Á V A Ž N Ý C H  P Ř Í P A D E C H
K O N T A K T U J T E  K R A J S K O U

H Y G I E N I C K O U  S T A N I C I
T E L . :  9 5 0   3 8 0   1 8 0  N E B O  9 5 0   3 7 0   1 8 0

W E B :  W W W . K H S K V . C Z
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ZUŠ Chodov

21. 4. (út) 17 h   
Třídní přehrávka p. uč. Květy Teturové (dech. 
odd.)
koncertní sál ZUŠ

23. 4. (čt) 17 h   
Vystoupení žáků literárně-dramatického 
oboru p. uč. Jiřiny Rottové                       
kino Malá scéna

28. 4. (út) 18 h   
Kruh přátel hudby při ZUŠ Chodov
Koncert souboru „Tango Quartetto Re Campo“
Hudební večer v rytmu tanga. Vstupné dobrovolné.
koncertní sál ZUŠ

29. 4. (st) 17h   
Třídní přehrávka p. uč. Jany Hraničkové (klavír) 
a p. uč. Jaroslava Kubrichta (housle, KH)
koncertní sál ZUŠ

Akce se uskuteční pouze v případě ukončení 
mimořádného opatření vlády ČR.

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

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

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

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

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

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

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

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

KASS Chodov
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Informační servis

                        CChhooddoovvsskkéé  tteecchhnniicckkoo--eekkoollooggiicckkéé  sslluužžbbyy  ss..rr..oo..  
                                                          UU  PPoorrcceelláánnkkyy  221122,,  335577  3355  CChhooddoovv,,    

                                                          tteell..::  335522  335522  440000,,  ffaaxx::  335522  335522  440099,,    ee--mmaaiill::  cchhootteess@@cchhootteess..cczz,,    hhttttpp::////wwwwww..cchhootteess..cczz// 
 

 

Blokové čištění 
 

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

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

Terezka Krejčová si vítězstvím v Západočes-
kých přeborech zajistila postup na MČR, které 
se konalo 8. – 11. 2. 2020 na TK SPARTA PRAHA. 
Tento víkend do Prahy přijelo 32 nejlepších hrá-
ček z celé České republiky. Terezka v prvním kole 
porazila vítězku Severočeských přeborů 6:4, 6:3 
a postoupila do druhého dne turnaje, kde na ni 
čekala vítězka Středočeských přeborů a zároveň 
4. hráčka celostátního žebříčku. V zápase ukázala 
svou útočnou hru a po zásluze vyhrála 6:0, 7:5. Ve 
čtvrtfinále se potkala s další vítězkou přeborů, a to 
Severomoravského kraje. Po vyrovnaném zápase 
plné krásných výměn mohla Terka slavit historické 
vítězství, výsledkem 7:5, 6:1 si zajistila postup do 
semifinále mezi 4 nejlepší hráčky České republiky. 
V něm hrála s vítězkou přeborů Prahy a hráčkou 
č. 1 v celostátním žebříčku. Dramatická koncovka 
prvního setu rozhodla o osudu celého utkání, v ní 
byla bohužel úspěšnější hráčka z Prahy a po zá-
sluze vyhrála. Terezka si tak z MČR přivezla bron-
zovou medaili, která je velkým úspěchem celého 
Karlovarského kraje. Martina�Krejčová

TenisFlorbal

Vyhlášení Plameňáka za rok 2019
Slavnostní vyhlášení „Plameňák roku“ za rok 

2019 se uskutečnilo v sobotu 7. března 2020 
v salónku penzionu U Nádraží v Chodově.

Plameňákem roku v kategorii dívky byla zvo-
lena devatenáctiletá juniorka na postu obránce 
Iva JARÁ a v kategorii mladší žáci byl zvolen dva-
náctiletý útočník a centr v první lajně Rudolf VO-
JÁK, oba z florbalového týmu TJ Plamen Chodov. 
Ocenění bylo uděleno za nejlepší hráčku a hráče 
v mládežnických kategoriích, za přístup k trénin-
kům a k reprezentaci TJ v ligových soutěžích. 

Plameňáka roku obdržel i patnáctiletý kadet, 
reprezentant silniční a bike cyklistiky, člen TJ Pla-
men Marek ŠVEJDAR, a to za výborné výsledky 
v sezóně 2019 a zodpovědný přístup k tréninku. 

Všichni jmenovaní obdrželi ocenění z rukou 
předsedy TJ Plamen Františka Nádvorníka.  Před-
seda TJ pan Nádvorník opět připomněl velmi dů-
ležitý faktor úspěšného sportování mládeže a to 
jsou rodiče, kteří vedou svoje děti ke sportu a ko-
likrát  je i za cenu svých osobních ústupků pod-
porují v aktivitách, které pro ně oddíl připravuje. 

Zaznělo zde i velké poděkování všem trené-
rům a asistentům, kteří v průběhu loňského roku 
s dětmi a mládeží v oddílech pracovali, za jejich 
kladný přístup. Pavel Dawidko
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Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách, 

Green Shell - typu Arakauna 
a Dark Shell-typu Maranska 

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

15. 4., 29. 5. a 29. 6. ve 14.40 h15. 4., 29. 5. a 29. 6. ve 14.40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna

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

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

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

Uzávěrka
květnového čísla
17. dubna 2020

P Ř E N E C H Á M P RO N Á J E M 

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

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

E - M A I L : TC V I N G E R @ E M A I L . C Z  
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 602 480 799, 602 362 280

ssmmlluuvvnníí  cceennyy
iinnddiivviidduuáállnníí  ppřřííssttuupp  
ssttáállýýmm  kklliieennttůůmm  ttrrvvaallee  nníízzkkéé  cceennyy
jjssmmee  ttuu  jjeenn  pprroo  VVááss  

    děkujeme za přízeň 
  vaše taxi Chodov 
             

NNoovvéé  vvoozzyy  ppllnnéé  ppoojjiiššttěěnníí  vv  ppřřííppaadděě  nneehhooddyy  

   na všem se

   dá dohodnout

  Libor 

      Hájek 
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Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

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

    
      

     Petr Kácha & Vítězslav Vondrys 
     antsatel-kv 
 
 
 
       Anténní a satelitní technika 
       EZS Jablotron , Elektro 
       
       Tel.:604 200 386           info@antsatel-kv.cz 
                            www.antsatel-kv.cz  

ZDE JE MÍSTO 
PRO VÁŠ INZERÁT

tel. 352 352 422 / 721 657 791 
zpravodaj@kasschodov.cz
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PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ 
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
gARÁŽOVÁ VRATA

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

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

jsme nositelem certifikátu

PRODEJ, MOnTáž, SERviS

ZDE
JE MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT

ceník s rozměry inzerce na www.kasschodov.cz

tel. 352 352 422, 721 657 791

 zpravodaj@kasschodov.cz
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773 536 220

U Porcelánky 1017, Chodov, tel.: 777 912 551
Akce platí od 15. 3. 2020 do odvolání nebo vyprodání zásob.
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