
Zpravodaj města
CHODOVA  04 D

u
b

e
n

20
21



M Ě S T O C H O D O V

Děkujeme, to zvládneme!
město Chodov 

ROUŠKY
RESPIRÁTOR
POUŽÍVEJTE JE, VYTVOŘTE
BARIÉRU PROTI INFEKCI

RUCE
UMYJTE SI RUCE HNED,
JAK JE TO MOŽNÉ.
POUŽÍVEJZE DEZINFEKCI.

ROZESTUPY
DODRŽUJTE ROZESTUPY.
SNIŽTE RIZIKO PŘENOSU
KAPÉNKOVÉ NÁKAZY

více informací najdete
na webových stránkách

koronavirus.mzcr.cz

ROZUM
POUŽÍVEJTE ROZUM,
ZABRAŇTE PŘENOSU VIRU.
DOKÁŽETE TO!

?
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K věci
Vážení Chodováci, 
od 27. března 2021 

probíhá v celé České 
republice sčítání lidu. 
Po deseti letech je to 
opět unikátní příleži-
tost zjistit, jak na tom 
jsme, a pro nás jako 
město je to důležitý 
moment.

Údaje, které vzejdou ze sčítání,  pomáhají 
při rozhodování v rámci sociální a bytové 
politiky, optimalizaci veřejné dopravy nebo 
integrovanému záchrannému systému. Po-
třebujeme vědět, kolik budeme v budoucnu 
potřebovat míst ve školkách a školách apod. 
Proto bych Vás všechny rád požádal, využij-
te této možnosti. 

Letošní sčítání je také vhodným momen-
tem pro naše sousedy, kteří s námi v Cho-
dově žijí a bydlí, ale bohužel ještě nestihli 
do Chodova přihlásit své trvalé bydliště.  
Bohužel stát Chodovu poskytuje peníze 
právě na základě počtu obyvatel přihláše-
ných k trvalému pobytu.

To je pro naše město ten základní příjem, 
z kterého potom platíme veřejné osvětlení, 
provozujeme školky a školy, opravujeme 
a stavíme chodníky a parkoviště nebo uklí-
zíme město.

Čím více bude v Chodově bydlet lidí 
a přihlásí se k trvalému pobytu, tím více 
bude město dostávat peněz na zajištění slu-
žeb, které svým obyvatelům poskytuje.

Jako starosta jsem rád, že se Chodov stal 
domovem pro mnoho lidí, a prosím, staň-
te se zároveň Chodováky a mějte v našem 
městě i svůj trvalý pobyt. 

Děkuji Vám a všem přeji příjemné jaro 
a pevné zdraví.

 Patrik Pizinger, starosta města

Začíná blokové čištění, 
nechte si poslat upozornění

Motoristé v Chodově by měli pozorně sle-
dovat dopravní značení v ulicích. Ve čtvrtek  
1. dubna totiž začíná jarní blokové čištění. Pra-
covníci Chodovských technicko-ekologických 
služeb zahájí úklid v Horní ulici, v následujících 
týdnech pak s technikou projedou celé město. 

Vláda má 3 R, 
Chodov si přidal ještě čtvrté

Čtvrté písmeno do známé vládní strategie  
3 R přidal Chodov (plakát na str. 2). Zahájil tak 
novou informační kampaň pro obyvatele města 
s cílem omezit šíření koronaviru.

Plakáty 4 R s piktogramy a stručným popisem 
základních pravidel jsou v ulicích Chodova a zů-
stanou nejméně do konce lockdownu.

„Ruce, roušky, rozestupy, to je určitě základ. 
Ale nám tam chybělo to nejpodstatnější. Pou-
žívejte zdravý rozum,” vysvětlil starosta města 
Patrik Pizinger, proč si radnice k používanému 
symbolu přidala další písmenko.

„V poslední době se celá záležitost kolem 
covidu zvrhla do roviny emocí. Lidé se hádají 
o nesmyslech šířených desítkami hoaxů a fake 
news, místo toho, aby si ověřovali fakta a po-
užívali rozum. A to je asi to, co v tuto chvíli 
potřebujeme nejvíce. Čtvrté R. Lidé, používejte 
rozum,” dodal Patrik Pizinger.  (mák)

Čistění potrvá až do 31. května, jeho harmo-
nogram je uveřejněn na webových stránkách 
www.chotes.cz, www.mestochodov.cz a v tom-
to vydání Zpravodaje města Chodova.

Zájemci o včasné upozornění mohou vyu-
žít aplikaci Mobilní rozhlas (Zlepšeme Česko), 
která dokáže zájemcům rozesílat upozornění, 
v jaké ulici se pracovníci Chodovských technic-
ko-ekologických služeb budou pohybovat. 

Lidé, kteří budou mít aplikaci ve svém chyt-
rém telefonu, případně tabletu, tak mohou 
v případě potřeby včas přeparkovat. Podmín-
kou ideálního fungování Mobilního rozhlasu je 
připojení k internetu, správné nastavení telefo-
nu. Jednotlivé typy přístrojů mohou vyžadovat 
rozdílná nastavení. Více informací včetně vi-
deoprezentace naleznete na www.mobilniroz-
hlas.cz. Aplikace je zdarma.

„S ohledem na stále komplikovanou situaci 
žádáme veřejnost o stoprocentní součinnost 
a dodržování dopravního značení, aby mohly 
práce probíhat plynule a lidé nekomplikovali 
společnosti CHOTES, s. r. o., a městské policii 
plnění dalších povinností vyplývajících z nou-
zového stavu. V případě nerespektování do-
pravních omezení a následných komplikací 
při vlastní realizaci může být blokové čištění 
v dané lokalitě, případně na celém území měs-
ta, zcela zastaveno,“ upozornil jednatel CHO-
TES Rudolf Pocklan.  (mák)
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Zastupitelé projednají 
hospodaření města

Hospodaření města za rok 2021 či rozpočtové 
změny projednají na svém dalším jednání cho-
dovští zastupitelé. Na programu však budou mít 
i další body.

Zasedání se koná v Kulturním a společenském 
středisku, tentokrát ve čtvrtek 8. dubna od 16 ho-
din.

Zastupitelstvo lze sledovat také z pohodlí do-
mova, KASS totiž opět zajistí na městských infor-
mačních kanálech a sítích přímý přenos pomocí 
streamu.

Jednání zastupitelstva města je veřejné a jsou 
na něj srdečně zváni všichni občané města. 
Všichni návštěvníci musí respektovat všechna 
platná nařízení vlády ČR a Ministerstva zdravot-
nictví ČR.  (mák) 

Centrum přivítalo první klienty

Očkovací místo v prostorách galerie je  k dispozici zatím dva dny v týdnu, a to v pondělí a ve středu vždy od 14 
do 18 hodin. Později, podle dodávek vakcín, přibudou další dny. |Foto: Martin Polák  

Plánované očkovací centrum v chodovském 
infocentru najelo v druhé polovině března  na 
plný provoz. Cestu k vakcíně tak budou mít kratší 
nejen obyvatelé města, ale i lidé z okolí. 

Na očkování v den otevření přišly desítky seni-
orů. Nechyběl starosta města Patrik Pizinger, jeho 
zástupce Luděk Soukup a na krátkou obhlídku 
přijel také hejtman Karlovarského kraje Petr Kul-
hánek.    

Očkovací místo v prostorách galerie je   
k dispozici zatím dva dny v týdnu, a to v pon-
dělí a ve středu vždy od 14 do 18 hodin. Poz-
ději, podle dodávek vakcín, přibudou další dny. 
V centrálním registru pro očkování je Chodov 
označen jako Sokolov – infocentrum Chodov. 
Pro zájemce o očkování bude vy-
hrazeno k parkování celkem 10 míst. 
„Je dobře, že se podařilo ve spolupráci s Karlo-
varským krajem, Karlovarskou krajskou nemocnicí 
a hasičským záchranným sborem zajistit pohodl-
nou dostupnost očkování pro obyvatele Chodo-
va a okolí. Za sebe si přeji, abychom se brzy 
dočkali dostatečného množství vakcín, protože 
je nutné proočkovat zájemce ve všech věkových 
a profesních skupinách. Už teď se očkování uka-
zuje jako cesta k tomu, jak pandemii COVID-19 

porazit,“ uvedl starosta města Patrik Pizinger. 
I nadále platí, že seniorům 70+ v případě potře-
by s registrací do systému pomohou pracovnice 
infocentra.  (mák) 
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Začal monitoring odpadu 
Jak rychle a jak často se zaplní kontejnery na 

tříděný odpad, začal monitorovat Chodov. Cí-
lem projektu je zmapovat možnosti provozních 
úspor.

Do tří desítek nádob v okrajových částech měs-
ta nechala radnice nainstalovat speciální ultra-
zvukové senzory. První na řadu přišly nádoby na 
sklo, které společně s nápojovými kartony bude 
Chodov monitorovat dva měsíce. Další komodi-
ty, jako je papír a plasty, pak už jen jeden měsíc. 
„Senzory sledují míru zaplněnosti nádoby a rov-
něž hlídají dynamiku naplňování. To znamená, 
zda nedochází ke zneužívání tím, že dojde k za-
plnění během pár minut,“ popsala systém Ilona 
Nehybová z chodovského odboru správy majet-
ku s tím, že monitoring bude probíhat v průběhu 
celého letošního roku.

Radnice si chce tímto způsobem mimo jiné 
ověřit, jestli je možné upravit množství nádob na 
tříděný odpad tak, aby nebylo nutné jezdit k nim 
příliš často.

„Hledáme nové formy svozu odpadu a záro-
veň chceme vyzkoušet, zda jde k této problema-
tice přistoupit i jiným způsobem,“ doplnil starosta 
Chodova Patrik Pizinger.  (mák)

Do svého závěru se blíží rozsáhlá modernizace 
vstupu do hlavního sálu v Kulturním a společen-
ském středisku. Stejně tak jako při zahajovacích 
pracích, také na finiši se podílejí  zaměstnanci 
KASS.

„Nyní připravujeme sádrokartonový podklad 
pro výmalbu. Koncem týdne nastoupí specia-
lizovaná firma, která natáhne stropní podhled, 
obdobný tomu, jaký je v předsálí kina,“ popsal 
koncem března postup prací jednatel KASS Jiří 
Spěváček s tím, že poté přijdou na řadu koberce 
či osazení barového pultu.

Rekonstrukce po jejím dokončení umožní 
prostory využívat mimo jiné jako moderní mul-
tifunkční sál pro menší konference, svatby či na-
rozeninové oslavy.

Kapacita pro sezení se zvedne z pětačtyřiceti 
míst na osmdesát. K dispozici bude samozřejmě 
wifi připojení a dvě velkoplošné obrazovky.

Práce v KASS se oproti původnímu plánu pro-
táhly. Tak jako jinde je zbrzdila současná epi-
demiologická situace. „Také nás zasáhl covid. 
Bohužel, přišli jsme o jednoho kolegu - Michala 
Petriláka. Kromě toho, že to byl náš letitý výborný 
pracovník, byl vždy přívětivý, milý a vtipný. Bude 
nám všem chybět,“ poznamenal jednatel.  (mák)

Na rekonstrukci a modernizaci vstupu do společenského sálu  se podílí zaměstnanci KASS, včetně jeho jednatele Jirky 
Spěváčka (na snímku). |Foto: Martin Polák

Předsálí dostává konečnou 
podobu, nabídne řadu možností
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Zemřel Michal Petrilák
Velmi smutná a nenadálá 

zpráva nás zasáhla 23. úno-
ra, kdy náhle zesnul náš 
dlouholetý kolega z Kultur-
ního a společenského stře-
diska Michal Petrilák.

Michal byl řadu let nedíl-
nou součástí našeho pra-
covního týmu a zároveň 

i dobrým kamarádem. Jeho pracovní nasazení 
bylo maximální, vždy však s jeho dobrou nála-
dou. Michale, děkujeme za vše dobré, co jsme 
s Tebou mohli prožít. V našich vzpomínkách 
zůstáváš i nadále. Ještě jednou děkujeme.

 za KASS Chodov, jednatel Jří Spěváček

Zprávy z města

Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Hřiště u základní 
školy ve Školní ulici 
pomalu dosluhuje 
a některé jeho čás-
ti nejsou v dobrém 
stavu.

Plánuje město 
v nejbližší době 
jeho rekonstrukci, 
nebo alespoň něja-

ké menší dílčí úpravy? 
V současné době se připravuje rekon-

strukce sportovního areálu nacházejícího 
se v prostoru mezi Základní školou Školní, 
Základní školou J. A. Komenského a do-
mem dětí a mládeže. 

Součástí sportoviště je také atletické 
hřiště, které v dopoledních hodinách slou-
ží žákům obou škol a v odpoledních ho-
dinách je sportovní areál volně přístupný 
široké veřejnosti. Správci poukazovali již 
v minulém roce na zhoršující se stav a po 
revizi se ukázalo, že atletická dráha a roz-
běhový pruh před doskočištěm do písku 
jsou ve špatném technickém stavu a po-
třebují vyměnit umělou sportovní plochu.

K předběžné konzultaci a nacenění 
opravy byla oslovena společnost TUBEKO 
SPORT, spol. s r. o., se kterou jsme v před-
chozích letech spolupracovali na rekon-
strukci tartanu na atletickém stadionu ŠAK. 
Dubnové zastupitelstvo města bude schva-
lovat rozpočtovou změnu pro uvolnění 
finančních prostředků ve výši 307 000 Kč 
bez DPH na vlastní realizaci a poté dojde 
k zahájení opravy, aby bylo vše včas při-
praveno na letní sezónu a následné zahá-
jení nového školního roku.

V následujících letech bude nejspíš nut-
ná i rekonstrukce vlastního hřiště pro ma-
lou kopanou. Zároveň má již město také 
projektovou dokumentaci pro vybudování 
nového hřiště a náhradní dětské prvky pro 
nejmenší Chodováky v prostoru mezi tělo-
cvičnou a družinou ZŠ Školní.

Zde jsou předpokládané náklady ve výši 
4,5 milionu korun, proto se snažíme najít 
vhodný dotační titul, který by nám alespoň 
částečně pomohl s financováním. (mák)

Vzpomínka
Dny, týdny, měsíce i léta 

plynou, ale nikdy nezace-
lí tu ránu bolestivou. Dne  
23. 4. uplyne již 15 let, kdy 
nás navždy opustil náš milo-
vaný tatínek, dědeček a pra-
dědeček pan Pavel Jeřábek.

Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

S láskou vzpomínají dcera Eva, synové Pa-
vel a Petr, vnuci, vnučka Eva s pravnoučaty 
a rodinná přítelkyně Eva.

Vzpomínka
Dne 6. dubna 2021 tomu 

bude už 10 let, co nás opustil 
pan

Miroslav Volek.
Děkujeme za tichou vzpo-

mínku.
 Rodina

Vzpomínka
Dne 16. dubna tomu 

budou tři 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. 
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Knihovnu postaví firma 3xN
Chodov už zná vítěze výběrového řízení na 

stavbu nové knihovny. Stala se jím firma 3xN, je-
jíž nabídka mezi osmi uchazeči byla pro město 
nejvýhodnější.

Pod předpokládané projektové náklady se na-
konec dostaly pouze dvě společnosti. „Vítěz na-
bídl cenu ve výši 30,9 milionu korun bez DPH,“ 
upřesnil starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, 
že firma pro město nyní pracuje na přestavbě zá-
kladní umělecké školy v ulici Dukelských hrdinů.

„Poté naváže stavbou knihovny, první práce by 
měly začít letos v srpnu. Pokud se nestane nic mi-
mořádného, příští rok na podzim budou čtenáři 
listovat knihami v krásné, nové budově,“ pozna-
menal starosta.

K výstavbě město využije vyhořelý objekt bý-
valé výrobny knedlíků. Z původní stavby, která 
byla projektována jako mateřská škola, zůstane 
pouze skelet se stropy a podlahami. Podle archi-
tektů z Ateliéru Kopecký zachová nová podoba 
knihovny obě budovy.

V jedné bude oddělení pro dospělé čtenáře 
s centrálním pultem a kavárnou, druhá nabídne 
zázemí pro dětské čtenáře. Zcela novým prvkem 
bude schodišťové jádro s výtahovou šachtou.

Město má přislíbenou dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj na regeneraci brownfieldů ve výši 
50 %.  (mák)

Pokračuje renovace polikliniky

Renovaci části polikliniky, kde se nachází chirur-
gie a rentgen, zahájil v březnu Chodov. Město si 
od ní slibuje větší komfort jak pro personál, tak pro 
pacienty.

Úpravy se dočká mimo jiné sociální zázemí chi-
rurgie a RTG či úklidová místnost. Vysloužilou pod-
lahu v chodbě nahradí nová krytina. Práce, které si 
vyžádají přibližně 360 tisíc korun, neomezí provoz 
ambulancí.

Budova, kde ordinují praktičtí a odborní léka-
ři, pochází ze sklonku sedmdesátých let minulé-
ho století. Poslední výraznější rekonstrukcí prošla 

Ortoped v Chodově nově 
ordinuje tři dny v týdnu

Rozšířenou ordinační dobu nově nabízí orto-
pedická ambulance MUDr. Marka Kalendy v cho-
dovské poliklinice. Lékař je nyní k dispozici tři dny 
v týdnu.

Novinka tak zkrátí čekací dobu na vyšetření 
a zákroky nejen pro Chodováky, ale také pro pa-
cienty z blízkého okolí, kteří do ordinace dojíždějí.

Ordinační doba ortopedické ambulance:
úterý: 7.00 – 16.00 (15.00 – 15.45 sonografie 

dět. kyčlí)
čtvrtek: 15.00 – 18.00
pátek: 7.00 – 13.00  (mák)

O radu si v loňském roce řekly 
dvě stovky Chodováků

Více než dvě stovky dospělých klientů se obrátily 
v minulém roce na chodovský sociální odbor. O po-
moc žádali především v oblasti poradenství.

„Klienti požadovali zejména rady zaměřené na 
vyplňování tiskopisů, na jaký institut se obrátit, jaké 
druhy sociálních služeb v našem městě a okolí mo-
hou využívat, možnosti ubytování na ubytovnách 
nebo azylových domech v Chodově nebo blízkém 
okolí a jaká pobytová zařízení sociálních služeb jsou 
k dispozici,“ vyjmenovala vedoucí sociálního odbo-
ru v Chodově Eva Virtelová s tím, že u 71 klientů 
byla spolupráce dlouhodobější.

Podle vedoucí mezi nejčastější dotazy patřily ty, 
které se týkaly vzniku nároku na sociální dávky, a to 
jak příspěvku na živobytí, tak i doplatku na bydlení 
nebo příspěvku na péči.

Také sociální odbor zasáhla loňská koronaviro-
vá pandemie. „S klienty jsme však i přes omezení 
osobního styku byli neustále minimálně v telefonic-
kém spojení,“ poznamenala vedoucí.

Počet dospělých, kteří se v roce 2020 obrátili na 
sociální odbor, dosáhl čísla 220. O rok dříve jich 
bylo o pět více.  (mák)

v druhé polovině roku 2006, kdy nechalo město 
kvůli energetické náročnosti vyměnit nevyhovující 
opláštění za novou, zateplenou fasádu.

Do polikliniky město průběžně investuje a kro-
mě standardní údržby, jako je například výmalba, 
výměna dveří v ordinacích či lavic v čekárnách, 
provedlo v posledních letech výměnu výtahu za 1,3 
milionu nebo rekonstrukci sociálních zařízení za 1,4 
milionu.  (mák)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v dubnu 

Jaro už  sice 
opravdu začíná, 
ale stále ještě ně-
jaký malý mrazík 
čeká za rohem, aby 
mohl  pokazit naše 
přípravy ve chví-
li, kdy se nám to 
vůbec nehodí. My 

se ale nenecháme odradit, a přestože nám 
zahrádka sama ukáže, co máme dělat, není 
špatné si i v dnešní době plné starostí leccos 
připomenout a zopakovat.  

Zakládáme nové okrasné trávníky, odkvé-
tajícím cibulovinám odstraníme semeníky, 
osazujeme truhlíky a další nádoby na okna 
a balkony.  Rozdělujeme  později kvetoucí 
druhy trvalek, vysazujeme  jehličnany, ovocné 
stromy a keře, zvláště ty, které nejsou v kon-
tejneru. S těmi balenými sice můžeme praco-
vat kdykoliv, přece jenom je ale duben nej-
vhodnějším měsícem,  protože je dost zemní 
vlhkosti a snadněji se ujmou.

Do volné půdy vyséváme pozdní košťálo-
viny, řepu, salát a další zeleninu, do skleníku 
a fóliovníku  rajčata a papriky. V dubnu sá-
zíme předklíčené rané odrůdy brambor, kdy 
mají krátké zelené, nebo fialové klíčky. Hlízy 
ukládáme do hloubky 8-10 cm, klíčky musejí 
mířit  nahoru a postupujeme opatrně, aby-
chom si je neulámali. Je vhodné záhon přikrýt 
netkanou textilií před jarními mrazíky, jednak 
je tím uchráníme, a navíc urychlíme jejich růst. 

Opět vám připomeneme vhodnou kombi-
naci bylinek a zeleniny, kdy si rostliny vzájem-
ně pomáhají proti plísním, žravému a savému 
hmyzu:

bazalka + rajčata, okurky, cibuloviny
kerblík + saláty, ředkvičky – složení od-

puzuje i slimáky
koriandr + košťáloviny, okurky, jahody, 

červená řepa
levandule + saláty, růže
majoránka + mrkev
saturejka + fazole, cibuloviny
tymián + veškerá zelenina, především 

listová.
Těsně před rozkvětem lze ještě seříznout 

výhony bujně rostoucích jabloní a hrušní.  
V době květu řežeme broskve, třešně, višně 
a meruňky, redukujeme tím množství plodů,  

jejich velikost a celkovou kvalitu. V dubnu je 
poslední možnost seříznout angrešt, slabé 
výhony seřízneme hlouběji, jednoleté výhony 
zakrátíme. Zároveň seřízneme i zaschlé konce 
větviček, kde padlí přezimuje.

Předjarní postřik stromů a keřů provádíme 
v době, kdy už se neočekává velký pokles 
teplot, aplikuje se až po vyrašení stromů,  nej-
později však těsně před jejich kvetením, a to 
při teplotě nad 15 stupňů.

Další postřik následuje po třech týdnech, 
odstraníme tak i nejodolnější škůdce, proto-
že je jarními dávkami zasáhneme ve stadiu 
vajíček nebo larev, tedy v době, než nadělají 
největší škodu.

Jsou to především mšice, sviluška ovoc-
ná, roztoči, sviluška, štítenky, puklice, píďalky 
a další. Postřik je účinný i při kadeřavosti bro-
skví a nejvhodnějším přípravkem a zároveň 
nejuniverzálnějším je Kuprikol 50.

O postřiku ještě jedna poznámka. Loňský 
rok podle zahrádkářů nejen v Chodově a okolí 
byl pro úrodu rajčat velice špatný. Rozmohla 
se plíseň a jedinou malou ochranou bylo pěs-
tování rajčat ve skleníku. V případě venkovní-
ho pěstování, kdy chuť rajčat je výrazně lepší, 
kosila plíseň všechno v okolí, což potvrzují 
osobní  zkušenosti našich zahrádkářů.

Doporučujeme proto začít s preventivním 
postřikem ne na plody a na květ, ale na celou 
rostlinu a aplikovat ho nejpozději týden před 
první sklizní. Už jsme o postřiku několikrát 
psali, ale ne všichni zahrádkáři jsou zodpo-
vědní. Je „radost“ mít souseda, který nejenže 
nestříká, ale napadené plody místo správné 
likvidace hází do kompostu v těsném soused-
ství ostatních zahrad.

Stejně to praktikuje i s napadenými listy, 
které jsou plísní hnědé až černé a celé suché. 
Nemůžeme se proto divit, že napadená raj-
čata se stávají běžným jevem, se kterým se už 
pomalu smiřujeme.

Proto doporučujeme – používejte postřiky, 
existují i výrobky na biologické bázi, které jsou 
šetrné k plodům i k půdě, a pak se můžeme 
radovat z dobré a zdravé úrody.  

Pranostika:
• Duben chladivý a deštivý – úroda nás 

navštíví.
• Když duben laškuje, bývá mnoho sena 

a obilí. 
• Duben hojný vodou – říjen vínem.
 zahrádkáři Chodov
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Poděkování
Už je to přes měsíc, co mi umřel můj milova-

ný kocourek. Stalo se to v noci a já nevěděla, co 
mám dělat, nikdy jsem na to nemyslela. Naštěstí 
moje vnučka zavolala do zvířecího krematoria 
v Chodově a ti si pro něj přijeli. V noci! Paní byla 
tak hodná, že mne utěšila a vše mi vysvětlila.

Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistila, 
že se krematorium nachází u nás, v Chodově! 
Druhý den jsme s vnučkou dorazily přímo tam 
a vybrala jsem si urničku.

Povídaly jsme si s paní a ta mi ochotně odpo-
vídala na mé dotazy. Dokonce mi vysvětlila, co 
se děje se zvířaty, když je necháte v kafilerii. To 
není nic hezkého, důstojného. Jsem ráda, že jsem 
se o Lukáška postarala, a nyní ho mám zpátky 
doma. Byl mi věrným společníkem a teď je znovu 
se mnou, i když jinak, než bych si přála. Taková 
služba tu chyběla a já tohle poděkování píšu také 
proto, abyste věděli, že to jde i hezky, rozloučit 
se se zvířaty. 

Děkuji všem zaměstnancům chodovského zví-
řecího krematoria, jste lidé s dobrým srdcem.

 S pozdravem Alžběta Konečná, Chodov

Skauting na dálku
Skautské středisko Jestřáb je i v době pande-

mie aktivní. Pro nejmenší světlušky a vlčata si ve-
doucí připravili hru Po stopách yettiho. Plněním 
různých úkolů postupují po hracím poli. Pátrají, 
kdo je a kde je ukrytý yetti. 

Skautky a skauti se pravidelně scházejí při on-
line schůzkách, učí se novým věcem, společně se 
připravují na tábor nebo si povídají o tom, jak se 
jim daří.

Rangers a roveři jsou v kontaktu pomocí růz-
ných informačních technologií. Svůj program po-
jali formou výzev. Např. kamínková výzva – ma-
lování kamínků pro radost ostatním, pohybová 
výzva – aplikace EPP pomáhej pohybem nebo 
také výzva Skautský borec.

Ani dospělí členové střediska nezahálí a v rám-
ci svých časových možností pomáhají, kde mů-
žou. Uklízejí veřejná místa, pečou buchty pro 
zdravotníky, vytvářejí program pro své oddíly, 
doplňují si skautská vzdělání a v neposlední řadě 
pomáhají seniorům přes linku Elpida.

Přejeme všem pevné zdraví a opatrujte se.
 činovníci střediska Jestřáb Chodov

Radnice testovala úředníky

Prakticky všechny firmy, včetně úřadů, čeká v následujících týdnech testování zaměstnanců na COVID -19. Povinné 
testování zahájila už i chodovská radnice  a před nástupem do práce testuje všechny úředníky. V první várce jedna- 
dvaceti testů nebyl ani jeden zaměstnanec pozitivní. |Foto: Martin Polák
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Zápis do 1. ročníku proběhne bez účasti dětí. Dojde tak ke splnění formální části zápisu a motivační 
(seznámení dětí s prostředím školy) se uskuteční až po zrušení uzavření škol. Co mám tedy jako zá-
konný zástupce budoucího prvňáčka udělat?

1. Vyplnit zodpovědně materiály, které jsem dostal/a v obálce ze školy - žádost o přijetí k základ-
nímu vzdělávání, žádost o přijetí do školní družiny (pokud mám zájem o umístění svého dítěte do 
školní družiny), žádost o odklad školní docházky (pokud o něm uvažuji nebo byl mému dítěti dopo-
ručen), zápisový lístek. Všechny formuláře je možné si stáhnout elektronicky na webových stránkách  
základních škol. 

2. Vyplněné materiály doručit škole v době od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.
a) poštou na adresu školy
b) elektronicky na e-mail školy s elektronickým podpisem nebo scan materiálů s podpisem (není 

možné zaslat jen prostý e-mail)
c) datovou schránkou s elektronickým podpisem
d) vhozením materiálů v obálce do schránky u hlavního vchodu do školy
3. Žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky bude možné vyřídit také osobně, bez 

přítomnosti dětí, a to 21. 4. 2021 v době od 13:00 do 16:30 (na ZŠ Husova dne 20. 4. 2021 v době 
od 13:00 do 16:30). Bude zajištěn dostatečný rozptyl návštěvníků.

4. Do 15. 5. 2021 budou telefonicky vyrozuměni případní nepřijatí uchazeči a budou vyzváni k pře-
vzetí Rozhodnutí o nepřijetí. Pokud Vás nikdo do tohoto termínu nebude kontaktovat, pak bylo Vaše 
dítě ke vzdělávání na škole přijato. Žádáme o uvedení funkčního telefonního čísla na zápisový 
lístek.

5. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, musíte k žádosti o odklad přiložit vyjádření škol-
ského poradenského pracoviště a ošetřujícího lékaře. Tyto dokumenty je potřeba doručit do školy ve 
stejném termínu, který je uveden v bodě 2 nebo 3. Nejpozdější termín k vyřízení odkladů ředitelem 
školy je 30. 5. 2021. Kontaktujte proto co nejdříve pedagogicko-psychologickou poradnu Karlovy Vary 
nebo Sokolov. Uveďte na žádosti o odklad funkční telefonní číslo, aby vás škola mohla vyzvat 
k převzetí rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Shrnutí – Jaké materiály pošlu poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo přinesu osobně?

1) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
2) Zápisový lístek
termín: 1. 4. – 30. 4. 2021
3) Žádost o přijetí do školní družiny (pokud mám zájem, aby mé dítě ŠD navštěvovalo)
termín: 1. 4. – 30. 4. 2021
4) Žádost o odklad povinné školní docházky (pokud o něj žádám, nebo byl-li dítěti doporučen)
termín: 1. 4. – 30. 4. 2021
5) Doporučení ošetřujícího lékaře
6) Doporučení školského poradenského pracoviště
termín: 1. 4. – 30. 5. 2021

Kontakty na základní školy:

   Telefon   E-mail    ID datové schránky

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

ZŠ Školní 697   352352290  hana.jirovcova@zs2chodov.cz  sgwmkas

ZŠ Husova788  352352390  zs3chodov@seznam.cz   8wcmj93

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

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
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a) obvod Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková 
organizace, tvoří ulice:   Bezručova, Čs. odbojářů, Dukelských hrdinů, Dvořákova, Havlíčkova, Horní, Hrn-
čířská, Karlovarská, Komenského, Krátká, Lesní, Nádražní, Nejdecká, Nerudova, Palackého, Poděbradova, 
Rooseveltova, Staroměstská, Tyršova, U Porcelánky, Vančurova, Vintířovská.

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

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

Spádové obvody škol jsou stanoveny takto:

Jaký odpad ve sběrném dvoře můžete odevzdat?
• objemný odpad – dřevo, nábytek, koberce
• biologický odpad rostlinného původu
• pneumatiky, kovy, papír, sklo, plasty, nápojový karton, textil
• všechny běžné druhy nebezpečných odpadů, jako jsou tonery, oleje, olejové filtry, brzdové 

kapaliny, baterie, akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zářivky, vý-
bojky, barvy, lepidla a obaly znečištěné nebezpečnými látkami

Sběrný dvůr, U Porcelánky 212, Chodov, 357 35
Otevírací doba: pracovní dny 7–19 hodin
                soboty, neděle a svátky 7–11 hodin
Pro obyvatele Chodova a Mírové je sběrný dvůr zdarma!
Uložení stavebního odpadu ve sběrném dvoře CHOTES je zpoplatněno dle platného ceníku 

zveřejněného v prostoru sběrného dvora v době předání odpadu.
Stavební odpad jsou všechny druhy odpadu vznikajícího při stavební činnosti.
V případě uložení odpadu mimo odpadové nádoby či určená místa (např. sběrný dvůr) 

se občan dopouští přestupku, za který lze ve správním řízení uložit pokutu až 50 000 Kč.

Karlovarská krajská nemocnice obhájila akreditaci Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem. Pro pacienty 
s cévními mozkovými příhodami to znamená, že minimálně do konce roku 2025 pro ně bude v Karlových Varech na-
dále zajištěna špičková péče v léčbě takto závažného onemocnění. Díky tomu získají i vyšší šanci na zastavení vzniku 
těžkého postižení, která jsou často následkem cévní mozkové příhody. Na pomoc nemocným je v Karlových Varech 
připraven špičkový tým lékařů, sester a všech profesí od urgentního příjmu přes laboratoře, RDG oddělení, intenzivní 
stanici až po následnou rehabilitaci.  |Foto a text: KKN

Špičková péče bude pokračovat
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                Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. 
 

 
Blokové čištění 

 

V souladu se schváleným technologickým postupem a rozhodnutím silničního správního orgánu bude v období od 1. 4. 
do 31. 5. 2021 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.    Čt Horní  
06.04.    Út  Hrnčířská, Nádražní        
07.04.    St Čs. odbojářů (horní část od č.p.931 k č.p.928) 
08.04.    Čt Čs. odbojářů (dolní část od č.p.928 k č.p.1007)      
09.04.    Pá Dvořákova, parkoviště u bývalého tržiště 
10.04.    So    Karlovarská vč. placeného parkoviště, Nejdecká, Staroměstská (u Galerie) 
12.04.    Po U Porcelánky (od Nádražní k č.p.867)    
13.04.    Út U Porcelánky (od č.p.867 k Luně včetně parkoviště u VAK)  
14.04.    St U Porcelánky (od porcelánky k TJ Spartak)  
15.04.    Čt  Tyršova, Dukelských hrdinů  
16.04.    Pá  Lesní (horní část)  
17.04.    So parkoviště U Porcelánky 1012, Havlíčkova, Bezručova 
19.04.    Po  Lesní (dolní část), Nerudova (propojka do Lesní) 
20.04.    Út Štěříkova louka, Západní  
21.04.    St Nerudova 
22.04.    Čt  Luční, Nerudova č.p.1101-1104 
23.04.    Pá Revoluční 
24.04.    So  komunikace u polikliniky, komunikace u autobusového nádraží, parkoviště a komunikace u ev. kostela  
26.04.    Po  Tovární (velké parkoviště a komunikace u skladů DZ) 
27.04.    Út Tovární 
28.04     St  Smetanova 
29.04.    Čt  Palackého 
30.04.    Pá Osadní, Budovatelů, ČSA, Obránců míru 
03.05.    Po  náměstí ČSM, KASS  
04.05.    Út parkoviště u Komerční banky 
05.05.    St Hlavní od PENNY k ul. Boženy Němcové 
06.05.    Čt Boženy Němcové, Příční, Říjnová, 1. máje, Vítězná 
07.05.    Pá Hlavní - od Boženy Němcové k Vítězné, Konečná, Lipová, Polní, Žižkova  
08.05.    So  Vančurova, Krátká 
10.05.    Po Hlavní - od Vítězné k pekárně, Zahradní, parkoviště u obchodního domu 
11.05.    Út Školní, parkoviště u Plzeňky       
12.05.    St U Koupaliště - parkoviště před č.p. 792 – 795  
13.05.    Čt U Koupaliště - od č.p.795 k č.p.808    
14.05.    Pá U Koupaliště - od č.p. 808 k PENNY  
17.05.    Po  Vintířovská ulice (Osada Chranišov, lesík k č.p. 547)  
18.05.    Út  Poděbradova - od č.p. 1091 k Okružní ulici   
19.05.    St Poděbradova - od č.p. 701 k Okružní ulici     
20.05.    Čt Rooseveltova, parkoviště Rooseveltova, Husova (č.p.739 – 742)       
21.05.    Pá  Stará Chodovská  
22.05.    So  Stará Chodovská  
24.05.    Po 9. května, Husova (č.p.739 – 750)    
25.05.    Út Jiráskova (k č.p. 784)                      
26.05.    St Jiráskova (č.p. 781 – 784), Čapkova   
27.05.    Čt  Okružní včetně placeného parkoviště a plochy u garáží  
28.05.    Pá Železný dvůr, Husova (rodinné domy č.p. 23 – 1174)   
31.05.    Po Husova (č.p. 982 – 992, rodinné domy č.p. 94 - 1116)  
 
 
                 Rudolf Pocklan 
           jednatel CHOTES s.r.o. 
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ZŠ J. A. Komenského

ZŠ Husova ulice

Mateřská škola Chodov

Poděkování

Celkem 400 ks respirátorů a další drobné vyba-
vení pro školáky dostala naše škola od společnosti 
Teplo Chodov, s. r. o. Respirátory využijeme v rámci 
prezenční výuky žáků, pedagogů a vychovatelek ve 
školní družině. V této pandemické době je pro nás 
tento dárek cenný a moc za něj děkujeme.

 Mgr. Hana Žáková, ředitelka školy
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. Mgr. L. Hrušková

Nabídka volného pracovního místa
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného uči-

tele/učitelku 1. stupně, nástup možný ihned. Dále 
přijmeme učitele matematiky a fyziky na 2. stupeň 
školy. Nástup možný od 26. 8. 2021. Bližší informa-
ce na telefonu 352 352 190 nebo přímo u ředitelky 
školy.  Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Informace k zápisům
V současné době zatím není známo, jak budou 

probíhat zápisy v letošním roce, zda bude možná 
osobní přítomnost dětí a jejich zákonných zástupců, 
nebo nikoli. Vše záleží na aktuální epidemiologické 
situaci a přijatých opatřeních. Informace proto bu-
deme průběžně aktualizovat na webu školy a bu-
dou vyvěšené také ve vitrínách u vchodu do areálu 
každého pracoviště. Žádosti o přijetí si ale můžete 

připravit předem. Můžete si je buď stáhnout z webu 
školy (rubrika pro rodiče – dokumenty ke stažení – 
žádost o přijetí, přihláška ke stravování, evidenční list 
dítěte), nebo si je vyzvednout u zástupkyně ředitel-
ky na každém pracovišti 14. 4. a 15. 4. 2021 v době 
od 10 do 12 hodin. Žádáme zákonné zástupce, aby, 
pokud možno, výše zmíněné dokumenty vytisk-
li oboustranně. Ve školním roce 2021/2022 bude 
předškolní vzdělávání povinné pro děti, které do-
sáhnou věku 5 let nejpozději do 31. 8. 2021, a také 
pro děti s odkladem školní docházky. Děti mladší  
3 let budou přijímány v případě volné kapacity MŠ 
a současně připravenosti dítěte pro samostatný po-
byt v MŠ.
Plánované akce MŠ na duben

V dubnu by vás Mateřská škola Chodov chtěla 
pozvat k účasti na dvou společných akcích.

První akcí je „Ukliďme Česko trochu jinak“. 
Cílem této akce je při jarních vycházkách do 
blízkého a snad už i do vzdálenějšího oko-
lí Chodova uklidit nepořádek po loňské a letoš-
ní koronaturistické sezóně. Všem, kteří se zú-
častní a kousek Česka uklidí, velice děkujeme.                                                                                                                                   
Druhou akcí je organizace sbírky pro Potravinovou 
banku Karlovarského kraje. Během dubna bychom 
chtěli na jednotlivých MŠ vybírat a shromažďo-
vat pro zástupce banky trvanlivé potraviny nebo 
základní či dětskou drogerii. Vybrané dary budou 
potravinovou bankou bezplatně přerozděleny po-
třebným neziskovým organizacím, které se starají 
o lidi v tíživé životní situaci. Prosíme tímto všechny, 
kteří mohou, aby se do sbírky zapojili a do kterékoli 
mateřinky přinesli potravinový dar. Děkujeme.
Provoz pověřené MŠ

Rozhodnutím hejtmana Karlovarského kraje byla 
od 1. 3. 2021 MŠ Chodov, pracoviště Nerudova 915, 
pověřena vykonáváním nezbytné péče o děti za-
městnanců, kteří nemohou za krizové situace zajis-
tit péči o své děti osobně. K docházce do „krizové 
školky“ bylo nutné, aby rodiče pracovali v IZS nebo 
v dalších vybraných odvětvích, aby oslovili odbor 
krizového řízení na KÚ Karlovarského kraje a získali 
také doporučení svého zaměstnavatele. Pro zajiště-
ní provozu byla vybrána třída Berušek. Zájem o do-
cházku projevili rodiče celkem 28 dětí z Chodova 
a okolí, z nichž pravidelně docházelo cca 22 dětí. 
Skupina docházejících dětí byla věkově různorodá - 
od 3 do 9,5 let. Školou povinné děti nás ale navště-
vovaly pouze v době jarních prázdnin. Všem dětem 
byl nabízen výchovně-vzdělávací program a aktivity 
s ohledem k jejich věku a individuálním zvláštnos-
tem. Doufáme, že se všem v „krizové školce“ líbilo.

 Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov



14

ZŠ Nejdecká ulice

Informace pro rodiče předškoláků
Od března probíhá předběžný zápis před-

školních dětí do přípravné třídy na školní rok 
2021/2022. Přednostně přijímáme děti s odkla-
dem školní docházky. Výuka ve třídě kopíruje 
školní vyučování, což umožní dětem si lépe zvyk-
nout na školní prostředí a režim. A také je pro 
ně snadnější přechod do první třídy. Pedagogové 

hravou formou u dětí rozvíjí rozumové schop-
nosti, jazykové a komunikační dovednosti, před-
matematické představy a poznání. Cíleně pracují 
na rozvoji jemné i hrubé motoriky a grafomo-
toriky. Kromě jiného se děti učí pracovat s vý-
ukovými programy a interaktivní tabulí. V den-
ním programu nechybí ani prostor na vycházky 
a sportovní vyžití. Třída se zřizuje pro 10 až 15 
dětí, což umožní učitelkám individuální přístup. 
Dopolední výuka probíhá jako ve škole od 7.40 
do 11.40 hod., před výukou a po ní mohou děti 
docházet do školní družiny a jídelny. Předškolní 
vzdělávání v přípravné třídě je zdarma. O zapsá-
ní k docházce musí požádat zákonný zástupce 
dítěte, rozhodující pro přijetí je doporučení škol-
ského poradenského zařízení.
První třída pro děti se SVP

Máte doma budoucího prvňáčka, který je 
nápadně pomalý nebo neklidný? Musíte na něj 
stále dohlížet, zatímco jeho vrstevníci jsou již 
samostatní? Selhává při samostatné práci či při 
jiných zátěžových situacích? Působí jako neši-
kovný nebo neohrabaný? Neumí zatím vyslovit 

ZŠ Školní ulice

Hledáme učitele 
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 

s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku 
Aj převážně na II. stupni ZŠ, dále přijme učitele/
ku pro výuku přírodovědných oborů matemati-
ka, fyzika, chemie, nebo vysokoškolsky vzděla-
ného odborníka z praxe.  Další informace na tel.  
352 352 290 nebo u ředitele školy.

 Mgr. Milan Martinek, ředitel školy

Lavice ve třídách chodovských škol byly i v březnu prázdné. Tak jako v ZŠ ve Školní ulici  (na snímku) se žáci a učitelé 
už řadu týdnů vidí  pouze přes monitory počítačů v rámci distanční výuky. Podle slov pedagogů i samotných školáků 
se všichni už těší, až se školní život vrátí do starých kolejí.  |Foto:  Martin Polák

Třídy jsou stále prázdné
Zprávy z  města
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Policie České republiky

Zloděje vypátral policejní pes Irmo
Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 

třiatřicetiletého muže ze Šumperska, kterého 
obvinili ze spáchání zločinu krádeže a přečinu 
porušování domovní svobody.

Obviněný měl v pátek 26. února letošního 

roku čekat před panelovým domem, až pět-
advacetiletý muž opustí svůj byt v Chodově. 
Následně měl do bytu, ve kterém dříve také 
bydlel, vniknout. Obviněný měl poničit vstup-
ní dveře do bytu a poté také uzamčené dveře 
do jedné z místností. Z té měl nakonec odci-
zit herní konzoli, gamepad, několik her a také 
notebook. S odcizenými věcmi okamžitě ute-
kl. Tímto svým jednáním měl majiteli způsobit 
škodu téměř 15 tisíc korun.

Pětadvacetiletý muž se po několika minutách 
vrátil do svého bydliště a okamžitě přivolal po-
licejní hlídku.

Na místo dorazil také policejní psovod se 
služebním psem Irmem. Po zjištění prvotních 
informací policisté propátrávali místo činu 
a jeho okolí. Služební pes Irmo v mezipatře 
domu zachytil pachovou stopu a pokračoval 
ven před panelový dům. Poté měl policisty vést 
několik stovek metrů k panelovému domu, kde 
si policisté všimli muže, který odpovídal popisu 
podezřelého.

Ten měl nejdříve při prokázání totožnosti 
uvádět smyšlené údaje, ovšem nakonec policis-
tům svou pravou totožnost uvedl a zároveň se 
přiznal k odcizení věcí. Ty měl zrovna před pa-
nelovým domem prodávat několika osobám, 
které si šly pro finanční prostředky.

Obviněný muž byl okamžitě zadržen a pře-
vezen na obvodní oddělení k dalším úkonům.

Muži hrozí v případě prokázání viny trest od-
nětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se 
takového činu dopustil za stavu ohrožení státu 
nebo za válečného stavu, za živelní pohromy 
nebo jiné události vážně ohrožující život nebo 
zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.
Úvěrový podvod

Čtyřiapadesátiletý muž z Chodova měl od 
začátku srpna do druhé poloviny listopadu mi-
nulého roku uzavřít pět smluv o úvěru. 

Ve všech pěti případech měl při sjednává-
ní úvěru uvést několika různým nebankovním 
společnostem nepravdivé nebo hrubě zkres-
lené údaje o svých stávajících finančních zá-
vazcích k dalším finančním společnostem, a to 
za účelem, aby mu byly peníze poskytnuty. Fi-
nanční prostředky mu nakonec byly poskytnuty 
a tímto svým jednáním měl muž společnostem 
způsobit škodu přibližně 140 tisíc korun.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 
čtyřiapadesátiletého muže, kterého obvinili ze 
spáchání přečinu úvěrového podvodu.

 nprap. Jakub Kopřiva, mluvčí PČR

všechny hlásky? Nerad kreslí a obtahuje tvary?  
Pak je pravděpodobné, že vaše dítě může trpět 
některou poruchou učení či chování. Jak jemu i 
sobě pomoci? 

Od září 2021 opět otevíráme dyslektickou  
1. třídu, kde se děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami učí podle běžného vzdělávacího pro-
gramu základní školy. Zejména se jedná o děti 
s vývojovou poruchou řeči, s vývojovými po-
ruchami učení a chování. Výhoda tříd pro děti 
se SVP je nižší naplněnost tříd (nejčastěji do 
10 žáků), zajišťujeme individuální přístup k dítěti 
a respektování jeho pracovního tempa, učivo je 
stejné jako v běžné třídě, součástí učebního plánu 
je předmět speciálněpedagogické péče 1x týdně 
v rámci rozvrhu, využití speciálních vzdělávacích 
metod a pomůcek.

Hodnocení dětí probíhá motivačně podle pra-
videl hodnocení žáků se SVP, je sledován a pod-
porován především pokrok dítěte.

Více informací získáte na webových stránkách 
školy www.zschodov-nejdecka.cz. V případě 
dotazů kontaktujte Mgr. Ivu Jurnečkovou, ředitel-
ku školy, na tel: 352 352 490; 731 151 826, nebo 
pište na  e-mail: info@zschodov-nejdecka.cz.

 Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy
 Ilustrační foto ZŠ Nejdecká.

Zprávy z města
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO 
V únoru jednotka absolvovala celkem 30 ná-

ročných událostí. Během těchto událostí bylo 
8 osob zraněno, zachráněno a předáno do péče 
zdravotníkům, jedna osoba bohužel zemřela 
(šlo o zásah v rámci krajského systému „First re-
sponder “ s AED). Jednotka celkem zasahovala 
9x mimo území zřizovatele. 10x byly plněny růz-
né úkoly na pokyn zřizovatele a krizového štá-
bu města v rámci nepoplachových událostí, tzv. 
ZOČ. Jednalo se práce v souvislosti s pandemic-
kou situací nebo zimním počasím.

Zejména při distribuci roušek, respirátorů, pra-
videlně členové zajišťují pomoc v testovacím mís-
tě na poliklinice, prováděl se transport seniorů 
z domu s pečovatelskou službou na očkování. 
Odstraňovaly se na střechách veřejných budov 
nebezpečné ledové převisy pomocí výškové 
techniky.  Byly likvidovány tři požáry (Karlovy 

Vary Penny Market, požár podhledů, Nejdek-Le-
sík, požár chaty v plném rozsahu, Karlovy Vary 
- Kolmá ulice, rozsáhlý požár objektu bývalé so-
kolovny). Jednotka zasahovala u tří dopravních 
nehod. Bohužel u všech byla zraněna vždy jedna 
osoba. První nehoda byla železniční na přejezdu 
za Božičany. Zde se střetl osobní vlak s osobním 
vozidlem. Zasahovaly všechny složky IZS a cel-
kem 5 hasičských jednotek. Jedna osoba utrpěla 
těžké zranění a z vraku vozidla musela být vy-
proštěna. Ve vlaku nebyl nikdo zraněn. 

Ihned po návratu z této nehody byla jednotka 
následně vyslána k další dopravní nehodě s nut-
ností vyproštění osoby z auta na střeše u Lomni-
ce. Zde došlo k lehčímu zranění osoby. Další ne-
hoda osobního vozidla, které narazilo do plotu, 
se stala v Chodově na křižovatce v ulici Karlovar-
ská. Zde byla jedna osoba zraněna lehce.

Další zásahy měly technický charakter. 5x byl 
řešen nouzový vstup do uzavřených prostor 
z důvodu různých nebezpečí z prodlení (Boži-
čany, Chodov v ulici 9. května - zranění osoby, 

Hasiči při zásahu u požáru chaty v Lesíku u Nejdku.  |Foto: SDH Nejdek
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Městská policie Chodov

Střípky z policejních svodek
Nadále nás bohužel stále nejvíce vytěžuje 

dohled nad plněním nejrůznějších vládních na-
řízení v době nouzového stavu.

Strážníci jsou skoro neustále v konfliktu s bez-
domovci, kteří vládní nařízení nedodržují a mají 
problém se zakrytím dýchacích cest i s popíjením 
alkoholu na veřejnosti. K lepšímu nepřidá ani nej-
různější obcházení nařízení, která jsou lidé čas-
to schopni vymýšlet, včetně obcházení zákazu 
opouštět okres či vjíždět do sousedních okresů 
bez splnění zákonných výjimek. Řidiči tak napří-
klad objížděli vjezd z Mírové do Chodova po poli 
ke garážím v ul. Vančurova, lidé si naschvál sun-
dávají roušky ihned po projetí policejního vozu 
nebo populární zápůjčka psů, aby se dlouho ne-
vidění kamarádi mohli potkávat i po 21. hodině  

před barákem. Odpovědnost je zkrátka na kaž-
dém z nás, a pokud nebyly nic platné počáteční 
domluvy, museli strážníci přistoupit i k udělování 
pokut a oznamování do správního řízení. 

I během covidových opatření však neustává  
věčná problematika parkování. S tím, jak pracu-
je mnoho obyvatel města na home office a děti 
nejezdí do škol, parkujících vozidel na sídlištích 
neubývá ani přes den a je to znát i na počtu ře-
šených oznámení, která podávají občané z nej-
různějších ulic města. V takovém počtu oznáme-
ní je již neúčelné a není ani materiálně možné 
nasazovat tzv. botičky, a proto strážníci přestupky 
zadokumentují a za stěrač vozidla umisťují před-
volánky na služebnu, kde se dotyčný provozo-
vatel má možnost k parkování vozidla vyjádřit. 
Pokud není věc na místě vyřešena, postupuje se 
do správního řízení. 

Strážníci také v rámci součinnosti se zá-
chrannou službou, v těchto dobách více než kdy 
jindy, asistují při resuscitacích covidových paci-
entů. Velmi závažný byl i případ na autobuso-
vém nádraží, kde muž utrpěl epileptický záchvat 
v okamžiku, kdy měl sotva dvouletého syna v ná-
ručí. Lidé v jeho blízkosti měli snahu zakročit, ale 
strach z covidového onemocnění byl příliš veliký. 
Strážníci na místo dokázali přispěchat včas a si-
tuaci na místě vyřešit. 

Covidu se nezalekli ani zlodějíčci, kteří se ne-
bojí skrytého kontaktu svých nenechavých prstů 
s kapsami návštěvníků nákupních středisek. Ně-
kolik takových pochytali strážníci jak u Tesca, tak 
u Lidlu. 

Velmi dobrou spolupráci strážníci zrealizo-
vali při vyhlášeném policejním pátrání po dvojici, 
která vykradla byt v ul. Žižkova a pak stačila po-
škodit vstupní dveře do bytu v ul. Obránců míru. 
Hlídka strážníků povedené lumpy odchytla již po 
10 minutách před restaurací Sparta. 
Blokové čištění

Nevíme, jak ještě rozsáhlá budou stávající 
vládní nařízení i v době vydání zpravodaje, ale 
zcela jistě ještě nějaká platná budou. Od dubna 
do konce května bude v Chodově v jednotlivých 
ulicích opět probíhat blokové čištění města. Vě-
nujte proto, prosím, pozornost rozmístění stávají-
cího přenosného dopravního značení. 

Od 1. 4. již také bude možné znovu nasadit 
letní pneumatiky, ale bude zřejmě třeba se nej-
dříve domluvit telefonicky se svým servisem, jaká 
je u nich covidová situace. 

Všem pevné zdraví a optimismus
 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Husova - zranění osoby, Revoluční a v Říjnové 
ulici, pomoc osobě v nouzi, což se nakonec ne-
potvrdilo). V rámci řešení pandemie byla na žá-
dost krizového štábu kraje poskytnuta technická 
pomoc při antigenním testování před hranicemi 
v Pomezí nad Ohří.

Ve dvou případech byla poskytnuta pomoc 
v rámci IZS při transportu zraněné osoby do 
sanity - v ulici Říjnová a z nepřístupného terénu 
u Jindřichovic.

Jednotka pomohla pomocí výškové techniky 
odstranit strom u Kostelní Břízy. Ve dvou přípa-
dech byla vyčerpána voda ze sklepů či výtaho-
vých šachet v ulici ČSO a v ulici Jiráskova. Jednou 
byl likvidován únik PHM z osobního vozidla v uli-
ci U Koupaliště. 

Děkuji touto cestou všem členům zásahové 
jednotky za to, že i v této zvláštní a náročné 
době, plné různých opatření a omezení, fungu-
jí na profesionální úrovni. Můžu naše obyvate-
le ubezpečit, že i přes veškerá rizika, která tato 
doba přináší, uděláme pro jejich bezpečí maxi-
mum možného. Další informace je možné nalézt 
na webu nebo facebooku.
Informace SDH

Společenská a spolková činnost je stále z dů-
vodu nepříznivé pandemické situace přerušena. 
Nicméně základní chod našeho sdružení fungu-
je, tak jako v této době všude, v rámci on-line 
prostředí.

Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz
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V době, kdy se Vám do rukou dostává 
tento zpravodaj, se pomalu blíží doba Veli-
konoc. Největší křesťanský svátek a období 
spojené v lidových slavnostech s jarem a no-
vým životem.

Pro naše předky a pro všechny, kdo žili v cho-
dovském údolí před námi, to bylo nesmírně 
důležité období roku, a přípravě na Velikonoce 
proto věnovali mnoho dní. V podstatě se na Ve-
likonoce začali vždy připravovat již 46 dní před 
velikonoční nedělí, kdy začalo postní období, o 
kterém jsem psal již v minulém čísle ve spojitosti 
s masopustem.

Příprava na Velikonoce vrcholila v posledním 
týdnu, kterému se říkalo Svatý (Pašijový) týden. 
Ten začínal Květnou (nebo také Palmovou) nedělí 
– poslední postní nedělí před začátkem Velikonoc. 
Letos tato neděle připadla na 28. března. V kos-
telech si věřící připomínali slavnostní vjezd Ježíše 
Krista do Jeruzaléma, kde jej podle tradice vítali 
obyvatelé palmovými ratolestmi. Protože v našich 
podmínkách se palma shání špatně, tak si jako 
symbol těchto ratolestí všichni do kostela přines-
li kočičky - větvičky vrby jívy s částečně rozvitými 
pupeny. Ty jim na začátku mše kněz požehnal a 
lidé si je doma na celý rok pověsili na kříž na stě-
ně. V některých krajích se také požehnané kočičky 
polykaly. Věřilo se, že to ochrání po celý rok proti 
bolestem krku. Poprvé se také během mše čtou 
velikonoční pašije – příběh o posledních dnech 

života Ježíše Krista, o jeho odsouzení, umučení 
a smrti. Tím začal Svatý týden.

Vrcholem Svatého týdne je takzvané Veliko-
noční třídenní (lat. Triduum). To začíná na Zelený 
čtvrtek, který letos připadá na 1. dubna. S tímto 
dnem se pojí velké množství tradic a pověr. Ka-
ždý měl tento den sníst nebo vypít něco zele-
ného. Nejčastěji šlo o špenátové polévky, zelné 
placky, nebo špenátem barvené pečivo. Dnes je 
to nejčastěji zelené velikonoční pivo – velmi mla-
dá tradice, která se do Čech dostala teprve před 
několika lety, a původně se tato piva vyráběla 
k oslavě svátku svatého Patrika. Snídat by se na 
Zelený čtvrtek měly tzv. jidáše – sladké pečivo ve 
tvarech zakrouceného provazu, které se potíralo 
medem. Svým tvarem by měly jidáše připomí-
nat provaz, na kterém se pověsil Jidáš Iškariotský 
poté, co zradil Krista. V kostelech si večer věřící 
připomínají Poslední večeři Páně. Tedy večeři, 
kterou Ježíš Kristus slavil se svými učedníky před-
tím, než byl zatčen a ukřižován.
Zvony letí do Říma

Během této mše také naposledy zvoní zvony. 
Poté na tři dny utichají. Podle lidové tradice zvo-
ny odlétají po odzvonění do Říma pro požehnání 
od papeže. Nejstarší chodovský zvon Jan Vilém 
tam letěl už více než třistapadesátkrát, takže je to 
už zkušený cestovatel. První podle pověsti letí ty 
nejstarší české zvony, které znají cestu, na konci 

Velikonoce (nejen) v Chodově

 V novodobé historii Chodova se některé staré zvyky, například malování vajíček, snaží připomenout dnes už tradiční 
akce Staroměstské Velikonoce. Loni jejich konání zmařila pandemie, stejné to bude i letos.  |Foto: Martin Polák
 V novodobé historii Chodova se některé staré zvyky, například malování vajíček, snaží připomenout dnes už tradiční 
akce Staroměstské Velikonoce. Loni jejich konání zmařila pandemie, stejné to bude i letos.  |Foto: Martin Polák
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ty malé, aby se neztratily. Zvony se pak znovu 
rozezní až v noci ze soboty na neděli během 
velikonoční vigilie a v jejich zvonění je prý vždy 
slyšet radostné volání "BYL jsem tam! BYL jsem 
tam!". Ve skutečnosti je toto dvoudenní "mlčení" 
zvonů velmi starou tradicí, podle které nemělo 
vůbec nic rušit křesťany během Velkého pátku 
a Bílé soboty od modliteb a rozjímání. Proto 
umlkaly zvony, ale také se zakrývaly všechny ob-
razy a sochy v kostelích - říkalo se tomu "půst 
očí a uší".

Dalším dnem je Velký pátek - den Kristova ukři-
žování - který křesťané prožívají přísným postem, 
rozjímáním a modlitbou. Podle křesťanské tra-
dice nejsmutnější a nejtemnější den roku. V kos-
telech se čtou pašije (příběh o umučení a smrti 
Ježíše Krista) a věřící si ve tři hodiny odpoledne 
připomínají Kristovu smrt na kříži. Nejtemnější 
hodinu v liturgickém roce. Nehrají varhany, oltáře 
jsou holé, nezpívá se a všechny obřady Velkého 
pátku probíhají za pochmurné atmosféry. V ná-
boženské i lidové tradici jde o nejmagičtější den 
v roce.
Kostely ztichly, otvírá se Boží hrob

V lidových pověrách a tradicích je tento den 
spojován s magickými silami a kouzly. V tento 
den se měly otevírat hory, které vydávaly poklady 
(podle pověsti se dnes otevírá poklad ukrytý pod 
Chodaublickem u Tatrovic), nemělo se nic půjčo-
vat, protože půjčená věc by mohla být očarová-
na, nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopá-
vat) ani prát prádlo, protože by bylo namáčeno 
do Kristovy krve. Neměly se ani dávat dary, aby 
se s nimi z domu neodneslo štěstí. Byly zakázány 
oslavy a taneční zábavy (v Německu tento zákaz 
platí v některých zemích dodnes) a ustala prak-
ticky všechna běžná činnost. Kostelní zvony jsou 
stále až do soboty v Římě, takže mlčí, a nahrazo-
vali je chlapci s řehtačkami a klepačkami. S těmi 
obcházeli celé vesnice a ráno, v poledne a večer, 
kdy normálně znějí zvony, nahrazovali jejich zvuk 
řehtáním. 

Na Bílou sobotu se jako v jediný den v roce 
nekonají žádné bohoslužby, mše ani obřady. Je 
schovaná veškerá výzdoba a květiny, kostely jsou 
temné a ponuré, mlčí zvony i varhany. Křesťané si 
totiž připomínají den, kdy Ježíš ležel mrtvý v hro-
bě. V kostelech se proto jen v tento den otevírá 
tzv. Boží hrob, který je jinak veřejnosti většinou 
nepřístupný. Ten náš, chodovský, je skrytý přímo 
v menze jednoho z bočních oltářů a je v něm so-
cha mrtvého Krista v životní velikosti. V lidových 
tradicích je Bílá sobota spojena s přípravou na 

svátky - pekly se mazance a velikonoční beránci, 
zdobily se kraslice a uklízela se domácnost. 

V noci ze soboty na neděli přichází v rámci 
svátků zlom. Nastává tzv. Veliká noc, po které 
dostaly Velikonoce svůj český název. Křesťané se 
v noci (podobně jako na Vánoce) scházejí a sla-
ví slavnostní mši, která oslavuje Kristovo zmrt-
výchvstání. Nejprve se zapalují před kostely velké 
ohně a od nich se přenáší světlo na posvátnou 
velikonoční svíci – tzv. paškál. S ním se pak pře-
chází do kostela. Tmu a ticho střídá v kostelech 
světlo, radostné zvonění zvonů a slavnostní hra 
varhan. Tím začínají vlastní Velikonoce, které tr-
vají padesát dní. Velikonoční noční bohoslužba je 
nejdelší a nejslavnostnější mší během roku. V na-
šem kraji se po mši scházela mládež a zapalovala 
na kopcích velké ohně, konaly se slavnostní noční 
průvody a z 19. století máme i doklady o velkých 
ohňostrojích na oslavu svátku Zmrtvýchvstání 
Páně.
Po půstu přišly hody

Další den, v neděli, je tzv. Boží hod velikonoč-
ní. K obědu se podávala mladá masa, jako jsou 
kuřata, jehňátka a telecí. Pekla se velikonoční ná-
divka, jedla se vejce a konaly se velké a slavnostní 
velikonoční hostiny. Po šestitýdenním půstu za-
čalo období hojnosti a veselí.  O Velikonočním 
pondělí se chodilo „na koledu“. Chlapci obchá-
zeli s pomlázkami stavení v obci a za své říkanky 
dostávali od hospodyněk vejce, sladké bochánky, 
pečivo, nebo drobné mince. Celý týden byl vě-
nován zábavě, hostinám a tancovačkám a tyto 
oslavy trvaly až do následující neděle. Známe 
to koneckonců všichni ze staré české říkanky, 
která praví: „Hody hody do provody, dejte vej-
ce malovaný! Nedáte-li malovaný, dejte aspoň 
bílý, slepička vám snese jiný!“ Ten počáteční verš 
není jen nějaký náhodný shluk slabik. Provoda je 
označení druhé neděle po Velikonocích, které se 
říkalo „Provodní neděle“ proto, že se tento den 
dříve konaly slavnostní průvody. No a hody je 
staročeský výraz pro oslavy. Takže „Hody hody do 
provody“ znamená, že velikonoční oslavy budou 
trvat po celý týden.

Stejně jako třeba Vánoce nejsou Velikonoce 
mezi svátky žádné krátkodobé ořezávátko, ale 
trvají celých padesát dnů, které naši předkové 
prožívali radostnou oslavou, vrcholící pohyblivým 
svátkem zvaným lidově letnice (svatodušní svát-
ky), který letos připadá na 23. května. 

Tak si ty letošní Velikonoce užijme. Přeji vám 
všem krásné a veselé velikonoční svátky!

 Miloš Bělohlávek, městský historik
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Město Chodov 
   IČ: 00 25 93 49 

 
 
 
 

OSVĚDČENÍ 
O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

ZA ROK 2020 
pro 

 

 

      Tato instituce odevzdala v roce 2020 k recyklaci celkem 76 kg použitých baterií. 
 

Z tohoto množství bylo recyklací získáno 49 kg kovonosných druhotných surovin, 
které budou opětovně využity při výrobě nových produktů. 

 

 
 

Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje. 
Tříděním baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů. 

 
 

RNDr. Petr Kratochvíl 
jednatel společnosti ECOBAT s.r.o. 

 
Osvědčení vydal ECOBAT s.r.o., provozovatel kolektivního systému přenosných baterií a akumulátorů 
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OBJEKTIVEM ZPRAVODAJE:
první den v očkovacím centru

Po nezbytné evidenci čeká zájemce o očkování krátký pohovor s lékařem... |Foto na straně: Martin Polák 

...pak správně natáhnout dávku... ...ještě náplast a je hotovo.



TV Studio Chodov
6. 4. (út) až 9. 4. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

13. 4. (út) až 16. 4. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

20. 4. (út) až 23. 4. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

27. 4. (út) až 30. 4. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 
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Uzávěrka 
květnového čísla
19. dubna 2021

Pronajmu křeslo 
v zavedeném 

kadeřnickém salónu 
v Sokolově. 

V případě zájmu volejte 
na tel. 721 131 125

23Sport

Trénink Samurai Fight Clubu Chodov na Bílé vodě. |Foto: Martin Polák

Pandemie vyhnala sportovce do přírody



na všechna brýlová

skla

na brýlové obruby

na sluneční brýle

Slevy
LZE sčítat!

Akce platí od 1. 4. 2021 do odvolání. Slevy na skla a obruby lze sčítat.

U Porcelánky 1017, Chodov, tel.: 777 912 551
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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 16 – 20 týdnů | Cena  185 -229 Kč/ks 
Prodej se uskuteční: 

13. 4. a 27. 5. ve 14.40 h13. 4. a 27. 5. 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
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REVIZE 
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

tel. 602 245 878
e-mail: romanlejsek@seznam.cz

kontroly a revize plynových zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.
bytové domy, jednotlivé byty, 

revize po odpojení plynoměru pro zpětnou montáž,
plynové kotelny I, II, III. kategorie, 

měření plynových kotlů dle TPG 704 01 čl.8.3.2



VSAĎTE NA 
KVALITU

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ 
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

Bendlova 572, T: 603 211 229
E-mail: sokolov@otherm.cz

www.otherm-sokolov.cz
OTHERM SOKOLOV
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PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE 
NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH

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

PŮJČ 
SI MĚ

    
      

     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  

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

                                     …aby to mělo říz   
                               777 563 941        

profesionální čištění Vašich 
domácích i přenosných výčepů 
www.cistenitrubek-karlovarsko.cz 
vydra.d@seznam.cz         cena od 250,- Kč (Chodov a okolí) 
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I&N ATOR s.r.o.
evidovaná v seznamu 

u KDP ČR
 IČO: 01484028
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