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  1. 4.   Staroměstské Velikonoce 
  5. 4.   Na ostro - divadelní představení 
30. 4.   Pálení čarodějnic



2 Informační servis2 Informační servis2

16.00 předškoláci
16.20 školáci
16.40 dospělí
18.00 stavění májky
19.30 upálení čarodějnice
      a zapálení vatry

Na akci budou probíhat 
soutěže, kde po splnění 
úkolů děti obdrží 
poukázky na točenou 
limonádu a špekáček

10.00 pohádkové písničky
14.00 Červení panteři
17.00 Alabalabamba
20.00 Crazy Dogs

CHODOV 30. 4. 2022

Vyhlášení nej masek Hudební program Soutěže 14-18

v arealu BVC Chodov



K věci
Vážení souse-

dé, milí Chodo-
váci,

jak moc dobře 
víte, jen kousek 
od našich hranic 
před více než 
měsícem vypuk-
la válka. Vojska 
Ruské federace 
napadla území 
Ukrajiny a my již 

týdny sledujeme prakticky v přímém přeno-
su utrpení desítek a možná až stovek tisíc 
lidí. Poprvé od konce druhé světové války 
v Evropě napadl jeden stát svého souseda. 

Já osobně stojím za Ukrajinou a odsuzuji 
ruskou invazi proti samostatnému státu. Ta-
kové jednání nepatří do civilizované společ-
nosti národů a odporuje samotným zákla-
dům mezinárodního práva.

Myslím každý den na všechny válečné 
oběti i na celou Ukrajinu a její obyvatele.  
I v našem městě žije několik stovek cizin-
ců a právě Ukrajinci tvoří jejich velkou část. 
Žijí s námi často i mnoho let, chodí s námi 
do práce, potkáváme je v obchodech i na 
ulicích.

Proto vás všechny prosím, myslete na ně 
a jejich rodiny. Buďme připravení pomo-
ci každému, kdo bude naši pomoc potře-
bovat. Válka je strašlivá věc a musíme být 
připraveni pomoci i každému, kdo před ní 
uprchne a bude hledat pomoc třeba právě 
u svých příbuzných v Chodově.

Již teď s námi v Chodově noví sousedé 
bydlí. Přichází každý den další a další. Po-
máháme jim hledat bydlení, pracovní příle-
žitosti a řešíme pro jejich děti místa v cho-
dovských školách. Většina z nich přišla ve 
válce o vše, často i o své blízké a o členy 
své rodiny.

My na radnici jsme připraveni každému 
z nich pomoci, pokud o to bude mít zájem. 
Stejně tak jako se vždy snažíme najít pomoc 
i pro každého jiného Chodováka.

Mysleme prosím na všechny, kteří přichá-
zejí do naší země. A připravme se pomáhat 
i tehdy, když to není jednoduché. 

 Patrik Pizinger, starosta 

Informace pro pomoc Ukrajině
POMOC PRO UPRCHLÍKY A JEJICH RODINY
Ve městě je zřízeno koordinační místo po-

moci pro uprchlíky z Ukrajiny. Na pracovnice 
infocentra se mohou obracet lidé, kteří mají 
příbuzné na Ukrajině, hledají radu nebo po-
moc. Stejně tak zde naleznou odbornou po-
moc i případní uprchlíci. Centrum je otevřeno 
v pracovní době infocentra (Po-Pá 8-17, So 
8-12) a pomoc zajišťuje kompletní tým složený 
z pracovníků záchranného systému, sociálního 
odboru, odboru školství atp.

Popřípadě můžete volat na linku infocentra  
352 352 260, nebo psát na e-mail ukrajina@
mestochodov.cz. Na tento e-mail také pište  
nabídky materiální pomoci. My budeme všech-
ny nabídky evidovat a využijeme je, až bude 
potřeba.

MATERIÁLNÍ POMOC A UBYTOVÁNÍ
Na e-mail ukrajina@mestochodov.cz mo-

hou psát také všichni, kdo by rádi pomohli 
s ubytováním, nebo přispěli materiálně na po-
moc uprchlíkům z území Ukrajiny. V této situaci 
budeme v koordinaci s krajem a humanitárními 
organizacemi řešit konkrétní potřeby uprchlíků. 
Záleží, v jakém množství a kdy do našeho měs-
ta přijdou. Vzhledem k tomu, jak nepřehledná 
je v tuto chvíli situace a jak rychle se budou 
vyvíjet potřeby uprchlíků, ale i lidí na Ukrajině, 
doporučujeme kromě materiální pomoci zvážit 
i finanční příspěvek. Velké organizace jako UNI-
CEF nebo Člověk v tísni vědí velmi dobře, co je 
potřeba, a dokáží to obstarat rychle a efektivně.

FINANČNÍ POMOC
Vzhledem k tomu, že pomoc koordinují pro-

fesionální charitativní organizace, nebude měs-
to Chodov zakládat vlastní sbírku. Považuji za 
správné podpořit již existující možnosti pomoci. 
Například:

- Konto SOS Ukrajina Člověk v tísni (působí 
na Ukrajině od roku 2014) – 009 320 93 20 / 
0300

- UNICEF (též působí na Ukrajině od roku 
2014) – 117 711 77 / 0300

- Charita pro Ukrajinu Charita Česká re-
publika – 556 600 22 / 0800

POMOC S UBYTOVÁNÍM
Ubytování pro uprchlíky zajišťuje na prvním 

místě stát, města budou jen vypomáhat. Po-
kud dokážete poskytnout hromadné ubyto-
vání (20 a víc pokojů), můžete ho nabídnout 
Ministerstvu vnitra na e-mailu ubytovaniukra-
jina@suz.cz. I my jako město jsme takto dali 
naše kapacity k dispozici. (red)
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Chodovský expres už pomáhá 
seniorům

První klient Chodovského expresu Karel Tuček s řidičkou Veronikou Pelechovou. |Foto:  Martin Polák     

Premiérovou jízdu má za sebou Chodovský 
expres. Jeho prvním klientem byl ve čtvrtek  
3. března Karel Tuček, kterého řidička Veroni-
ka Pelechová vezla z domova do sokolovské 
nemocnice a zpět.

„ Jsem opravdu rád, že tady máme takovou-
to službu. Pro nás, co se hůře pohybujeme, je 
to skvělé. Je pěkné, že se o nás město tímto 
způsobem stará,“ pochvaloval si Chodovský 
expres Karel Tuček s tím, že dříve byl s man-
želkou odkázaný většinou jen na autobusy 
nebo taxi. „Tohle nám vyhovuje,“ poznamenal.

Spokojená je podle svých slov i Veroni-
ka Pelechová. „Těším se na tuto novou práci, 
bude mi blízká, protože dříve jsem pracovala 
v sociálních službách,“ doplnila řidička.

Chodovský expres je odpovědí města na 
poptávku starší generace, která po podobné 
službě delší čas volala.

Město službu provozuje zcela ve vlastní re-
žii, a do svého autoparku proto pořídilo ví-
ceúčelové vozidlo za zhruba 500 000 korun. 
Sociální odbor zároveň přijal po výběrovém 
řízení novou kolegyni–řidičku.

Chodovský expres bude potřebné dopravo-
vat především k lékaři, do lékárny a na úřady. 
Mimo město bude zajíždět také do Karlových 
Varů a Sokolova, ale opět pouze do zdravot-
nických zařízení a na úřady. Služba je určena 
pro seniory nad 65 let a držitele průkazek TP, 
ZTP, ZTP/P.

Pro využívání expresu je nutná registrace 
do systému a průkaz pro jízdy. Potřebné for-
muláře, podmínky, žádost o vydání průkazu, 
ceníky a pravidla přepravy jsou na webu měs-
ta www.mestochodov.cz v dlaždici Radnice – 
Formuláře – Odbor sociálních věcí.

Registraci lze vyřídit také osobně přímo na 
odboru sociálních věcí. Stačí přinést občanský 
průkaz, fotografii, případně další dokumenty, 
jako například průkaz ZTP.

Ceny jízdného jsou dvě - 30 korun po Cho-
dově, 50 korun za Karlovy Vary či Sokolov.

Podle starosty Chodova Patrika Pizingera 
čeká nyní Chodovský expres roční zkušební 
provoz. „Zjistíme tak zájem obyvatel o tuto 
službu a pak  se uvidí, zda případně přikoupí-
me další vozidlo,“ poznamenal starosta.(mák)
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Josefské trhy zahájily letošní 
kulturní sezonu 

Josefské trhy v nové podobě otevřely v březnu letošní kulturní sezónu. Kulturní a společenské 
středisko akci rozvrhlo na tři dny a návštěvníkům nachystalo několik koncertů rozličných žánrů, pou-
ťové atrakce a pozvalo prodejce z širokého okolí. Ti ve Staroměstské ulici zajistili především bohaté 
občerstvení a dobré pití. Josefské trhy byly předzvěstí dalšího programu, který se v Chodově odehraje 
v následujících měsících, kdy se Chodováci mohou těšit kromě tradičních akcí na koncerty známých 
kapel, do města totiž postupně zavítají skupiny Brutus, Olympic a BSP. Více snímků z Josefských trhů 
naleznete na straně 20. (mák)

Josefské trhy zahájila symbolicky kapela bývalého starosty Chodova Josefa Hory – Horova osma. |Foto: Martin Polák

Začíná blokové čištění, nechte si poslat upozornění
Motoristé v Chodově by měli pozorně sledovat dopravní značení v ulicích. V pátek 1. dubna 

totiž začíná jarní blokové čištění. Pracovníci Chodovských technicko-ekologických služeb zahájí 
úklid v Horní ulici, v následujících týdnech pak s technikou projedou celé město. Čištění potrvá 
až do 31. května, jeho harmonogram je uveřejněn na webových stránkách www.chotes.cz, www.
mestochodov.cz a v tomto vydání Zpravodaje města Chodova.

Zájemci o včasné upozornění mohou využít aplikaci Mobilní rozhlas (Zlepšeme Česko), která 
dokáže zájemcům rozesílat upozornění, v jaké ulici se pracovníci Chodovských technicko-ekolo-
gických služeb budou pohybovat. 

Lidé, kteří budou mít aplikaci ve svém chytrém telefonu, případně tabletu, tak mohou v přípa-
dě potřeby včas přeparkovat.

Podmínkou ideálního fungování Mobilního rozhlasu je připojení k internetu, správné nastavení 
telefonu. Jednotlivé typy přístrojů mohou vyžadovat rozdílná nastavení. Více informací včetně 
videoprezentace naleznete na www.mobilnirozhlas.cz. Aplikace je zdarma.

Blokové čištění se po dvou letech, kdy bylo ovlivněné pandemií, vrací do běžného režimu, 
včetně odtahu vozidel, jejichž majitelé nerespektovali dopravní značení a upozornění. (mák)
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Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Chodov se chystá  
na výstavbu jedno-
ho z největších par-
kovišť za poslední 
dobu. V jaké fázi 
jsou nyní přípra-
vy a kde přesně by 
místa k parkování 
měla být?

Město Chodov 
připravuje dlouhodobě projekt parkoviště 
v lokalitě sídliště U Koupaliště. Jedná se o 
území lesíka vedle garáží, mezi stávající 
komunikací a polem ke Staré Chodovské. 
Tyto pozemky jsou stále ještě v majetku 
společnosti Lesy ČR, nicméně směna po-
zemků mezi městem Chodov a Lesy ČR 
byla již v konečné podobě vyřešena a nyní 
se čeká na kladné stanovisko ze strany Mi-
nisterstva zemědělství. 

Vlastní realizaci každé stavební zakáz-
ky předchází dlouhé období projektové 
přípravy. Proto bylo již v loňském roce 
rozhodnuto okamžitě zahájit práce na 
projektové dokumentaci. Byli osloveni ke 
spolupráci vhodní projektanti, kteří v prv-
ním kroku navrhli studii budoucího par-
koviště. V současné době se již realizuje 
překreslení studie do podoby projektu. 
Dle návrhu projektantů by nové parkovi-
ště mělo nabídnout asi 130 nových míst, 
včetně 4 míst pro invalidy. Parkoviště bude 
zohledňovat snahu o zadržení dešťové 
vody v krajině, proto by se nemělo jednat 
o celkové vyasfaltování plochy, nýbrž měla 
by být použita kombinace zámkové a za-
travňovací dlažby.

Z pohledu zeleně bude parkoviště dopl-
něno o nově vysazené stromy a keře, měl 
by tak být zachován pás zeleně bránící po-
ryvům větru od pole směrem do sídliště. 
V rámci posílení pocitu bezpečnosti bude 
parkoviště doplněno o vhodně rozmístěné 
sloupy veřejného osvětlení.

Současně s tímto projektem probíhá 
projektová příprava úpravy komunikace od 
odbočky na stezku do Staré Chodovské po 
výjezd do ulice Hlavní. Zde je hlavní důraz 
kladen na úpravu a zachování co nejvíce 

parkovacích míst. Osobně věřím, že se 
v brzké době dočkáme rozhodnutí od no-
vého ministra zemědělství, a my tak bude-
me moci naplánovat vlastní realizaci obou 
projektů. (mák)

Zastupitelé města projednají 
hospodaření Chodova

Další jednání chodovských zastupitelů se usku-
teční ve čtvrtek 7. dubna od 16 hodin v zasedací 
místnosti městského úřadu.

Zastupitelé mají na programu řadu bodů, 
mimo jiné se budou zabývat rozpočtovými změ-
nami či rozborem hospodaření za rok 2021.

Jednání lze sledovat z pohodlí domova, KASS 
totiž opět zajistí na městských informačních ka-
nálech a sítích přímý přenos. Zasedání zastupitel-
stva města je veřejné a jsou na něj srdečně zváni 
všichni občané města.  (mák)

U školy budou nové herní prvky 

Nové herní prvky pro děti se letos objeví  
v prostranství mezi tělocvičnou a spojovací chod-
bou do družiny ZŠ Školní. Město tak začne prv-
ní etapu úprav, které slíbilo při výstavbě nového 
parkoviště ve Smetanově ulici.

„Na instalaci a nákup tohoto vybavení máme 
připraveny tři miliony korun,“ upřesnil starosta 
Chodova Patrik Pizinger s tím, že některé ze stá-
vajících prvků je nutné vyměnit také kvůli jejich 
stáří.

Po dokončení akce chce Chodov v budouc-
nu pokračovat výstavbou multifunkčního hřiště, 
které nahradí kurt pro plážový volejbal. Ten mu-
sel v roce 2020 ustoupit zmíněnému parkovišti. 
„Hřiště bude sloužit veřejnosti a přilehlým školám 
zároveň doplní nabídku sportovišť,“ poznamenal 
starosta.  (mák)

Kulturní servis6 Zprávy z města



Letos to je už dvanáct let, co chodovští radní 
udělují svou cenu obyvatelům města, kteří se něja-
kým mimořádným způsobem zapsali do jeho dění 
a života. Cenu Rady města Chodova tak doposud 
získalo šest Chodováků, pět mužů a jedna žena.

Městská ocenění, jako je například Listina města 
Chodova či Městská pečeť, se zpravidla udělují při 
velkých výročích Chodova jednou za několik let, 
nicméně i v mezidobí se odehrávají události, které 
je třeba ocenit a není důvod otálet. Přesně to byl 
impuls pro vznik Ceny Rady města Chodova.

Jejím prvním držitelem byl v roce 2010 Anto-
nín Surý, dlouholetý funkcionář Českého svazu 
včelařů. V základní organizaci Chodov vykonává 
funkci jednatele a od roku 1999 je členem okresní-
ho výboru. V letech 1990 až 1995 byl také členem 
ústředního výboru svazu včelařů. Jeho činnost 
ve včelařství v Chodově a jeho okolí pomáhá při 
zvyšování stavu včelstev, při likvidaci rojů a vosích 
hnízd ve městě. Výstavy, které ZO Českého svazu 
včelařů pořádá každoročně se zahrádkáři, vždy 
osobně zajišťuje.

O rok později si ji převzal Radek Šíp, tehdy 
18letý plastikový modelář, člen KIT klubu Chodov, 
který řadu let reprezentoval nejen svůj klub, ale 
také  Chodov a v roce 2010 získal na MS pořáda-

ném v anglickém Telfordu titul mistra světa v kate-
gorii 91 (diorámy).

V roce 2014 získal cenu za práci v oblasti pre-
zentace města Ladislav „Frank“ Nykl. Jeho člán-
ky o Chodovu, okolí, vojenské historii a historii 
trampingu vyšly v řadě deníků a časopisů nejen 
v Česku, ale také za hranicemi, včetně Ameriky, 
Kanady a Austrálie. 

Ocenění od radních dostal také současný měst-
ský historik Miloš Bělohlávek, a to v roce 2015. 
V partnerském Waldsassenu si ho tehdy čtyřia-
dvacetiletý student převzal především za popula-
rizaci historie města a rozvoj regionálních česko-
-německých vztahů.

V roce 2017 radní udělili cenu Janu Svobodovi.  
Dlouholetý člen Českého svazu ochránců přírody 
(ČSOP) a předseda chodovské organizace ČSOP 
Jan Svoboda si uznání vysloužil především za ce-
loživotní přínos na poli ekologie.        

Po menší odmlce získala v závěru pandemické-
ho roku 2021 ocenění zatím jediná žena – zdra-
votnice  Eva Bělohlávková. Mimořádné ocenění 
obdržela mimo jiné za obětavou a nezištnou po-
moc obyvatelům města a okolí v době pandemie 
při zajištění testování.  (mák)

Cena Rady města Chodova: dvanáct let, šest oceněných

Lidé za pár dní zaplnili sklad 
darovanými věcmi

Chodováci projevili v posledních týdnech velkou solidaritu s potřebnými. V rámci sbírky v průběhu několika málo 
dní  téměř zaplnili vyhrazený sklad potřebnými věcmi do bytů pro ukrajinské uprchlíky. K dispozici tak byly ledničky, 
pračky, mikrovlnné trouby, postýlky, matrace, stoly, židle a celá řada dalších věcí.   |Foto: Martin Polák
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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. 2022 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.    Pá Horní              
02.04.    So  Karlovarská vč. placeného parkoviště, Nejdecká, Staroměstská (u Galerie) 
04.04.    Po Hrnčířská, Nádražní    
05.04.    Út  Čs. odbojářů (horní část od č.p.931 k č.p.928)     
06.04.    St Čs. odbojářů (dolní část od č.p.928 k č.p.1007) 
07.04.    Čt Dvořákova, parkoviště u bývalého tržiště      
08.04.    Pá U Porcelánky (od Nádražní k č.p.867)  
09.04.    So    parkoviště U Porcelánky 1012, Havlíčkova, Bezručova 
11.04.    Po U Porcelánky (od č.p.867 k Luně včetně parkoviště u VAK)    
12.04.    Út U Porcelánky (od porcelánky k TJ Spartak)  
13.04.    St Tyršova, Dukelských hrdinů 
14.04.    Čt  Lesní (horní část)   
19.04.    Út Lesní (dolní část), Nerudova (propojka do Lesní) 
20.04.    St Štěříkova louka, Západní  
21.04.    Čt  Nerudova 
22.04.    Pá Luční, Nerudova č.p.1101-1104 

23.04.    So  komunikace u polikliniky, komunikace u autobusového nádraží, parkoviště a komunikace u ev. kostela  
25.04.    Po  Revoluční 
26.04.    Út Tovární (velké parkoviště a komunikace u skladů DZ) 
27.04     St  Tovární 
28.04.    Čt  Smetanova 
29.04.    Pá Palackého 
02.05.    Po  Osadní, Budovatelů, ČSA, Obránců míru  
03.05.    Út náměstí ČSM, KASS 
04.05.    St parkoviště u Komerční banky 
05.05.    Čt Hlavní od PENNY k ul. Boženy Němcové 
06.05.    Pá Boženy Němcové, Příční, Říjnová, 1. máje, Vítězná 
07.05.    So  Vančurova, Krátká 
09.05.    Po Hlavní - od Boženy Němcové k Vítězné, Konečná, Lipová, Polní, Žižkova  
10.05.    Út Hlavní - od Vítězné k pekárně, Zahradní, parkoviště u obchodního domu     
11.05.    St Školní, parkoviště u Plzeňky   
12.05.    Čt U Koupaliště - parkoviště před č.p. 792 – 795    
13.05.    Pá U Koupaliště - od č.p.795 k č.p.808 
16.05.    Po  U Koupaliště - od č.p. 808 k PENNY   
17.05.    Út  Vintířovská ulice (Osada Chranišov, lesík k č.p. 547)  
18.05.    St Poděbradova - od č.p. 1091 k Okružní ulici   
19.05.    Čt Poděbradova - od č.p. 701 k Okružní ulici         
20.05.    Pá  Stará Chodovská  
21.05.    So  Stará Chodovská  
23.05.    Po Rooseveltova, parkoviště Rooseveltova, Husova (č.p.739 – 742)     
24.05.    Út 9. května, Husova (č.p.739 – 750)   
25.05.    St Jiráskova (k č.p. 784)                        
26.05.    Čt  Jiráskova (č.p. 781 – 784), Čapkova  
27.05.    Pá Okružní včetně placeného parkoviště a plochy u garáží  
30.05.    Po Železný dvůr, Husova (rodinné domy č.p. 23 – 1174)   
31.05.    Út  Husova (č.p. 982 – 992, rodinné domy č.p. 94 - 1116) 
 
 
                 Rudolf Pocklan 
           jednatel CHOTES s.r.o. 
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Zápisy do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023
Zápisy do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 se do všech základních škol v Chodově uskuteční 

dne 26. 4. 2022 v těchto časech:

ZŠ Smetanova 738 13:00–17:30 h
ZŠ Školní 697  13:00–18:00 h   
ZŠ Husova 788  13:00–17:00 h    
ZŠ Nejdecká 254 13:00–16:30 h* 
* Do ZŠ Nejdecká jsou přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami, škola tudíž nemá 

spádový obvod. Zápis dětí do přípravných tříd probíhá v této škole průběžně.

Povinnost přihlásit dítě k zápisu mají zákonní zástupci dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 
2016, včetně dětí s odloženou školní docházkou. Do chodovských základních škol budou přijí-
máni žáci přednostně podle stanovených spádových obvodů (ty určuje Obecně závazná vyhláška 
města Chodova č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem 
Chodov a část školského obvodu základní školy zřízené městem Chodov).  Požadavky na přijetí 
žáka k docházce do jiné školy (důvodem může být např. starší sourozenec v této škole) přijímají 
ředitelé škol.

Pokud budou zákonní zástupci dítěte žádat o odklad povinné školní docházky, musí k žádos-
ti o odklad doložit doporučení školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologic-
ká poradna Karlovy Vary nebo Sokolov) a ošetřujícího lékaře nebo klinického psychologa. Žádost 
o odklad i uvedené dokumenty je potřeba doručit do školy v termínu zápisu. 

Po ukončení zápisů ředitelé všech základních škol společně vyhodnotí průběh zápisů a na zá-
kladě výsledku budou vydána rozhodnutí o přijetí žáka k povinné školní docházce do konkrétní 
školy.  

Spádové obvody základních škol zřízených městem Chodov jsou stanoveny takto:

a) obvod Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, pří-
spěvková organizace, tvoří ulice:   Bezručova, Čs. odbojářů, Dukelských hrdinů, Dvořákova, 
Havlíčkova, Horní, Hrnčířská, Karlovarská, Komenského, Krátká, Lesní, Nádražní, Nejdecká, Neru-
dova, Palackého, Poděbradova, Rooseveltova, Staroměstská, Tyršova, U Porcelánky, Vančurova, 
Vintířovská.

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

c) obvod Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace, 
tvoří ulice: Budovatelů, Čapkova, ČSA, Husova č. p. 982-1174, Jiráskova, náměstí 9. května, náměs-
tí ČSM, Pod Železným dvorem, Stará Chodovská, U Koupaliště, Železný dvůr.

Kontakty na ředitele základních škol:

ZŠ Smetanova 738: Mgr. Iva Šípová, tel.: 352 352 190
ZŠ Školní 697:  Mgr. Milan Martinek, tel.: 352 352 290
ZŠ Husova 788:  Mgr. Hana Žáková, tel.: 352 352 390
ZŠ Nejdecká 254: Mgr. Iva Jurnečková, tel.: 352 352 490 
 Hana Zapfová, vedoucí OŠKV
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v dubnu
Na právě probíhající období se většina za-

hrádkářů těšila, počasí je teplejší, sluníčko už 
má větší sílu a pomáhá nám rostliny vytaho-
vat  z půdy. Na jeho stálost se však ještě nedá 
spolehnout, proto bychom při každé výsadbě 
měli mít po ruce bílou netkanou textilii na za-
krytí. Nemůžeme zatím ani počítat s tím, že 
nám naše výpěstky ochrání skleník, fóliovník 
nebo pařeniště. Na noc se vyplatí přikrytí, 
stále musíme mít na paměti, že nějaký ten 
zatoulaný mrazík může přijít. Před zakrytím 
nezapomeneme rostliny zalít, protože mír-
ná zálivka jim nejen prospěje, ale pomůže je 
ochránit i proti nočnímu  mrazíku.  

Většina rostlin  začíná růst, záhony s květi-
nami  ožívají jarními cibulovinami a především 
skalka bývá v tomto období nejkrásnější. Pilno 
ale bývá i v zelinářské části zahrady, kde se 
začíná objevovat plevel, a nám nezbývá než 
jej odstraňovat včas a zabránit tím jeho vykve-
tení a mohutnému zakořenění. 

V dubnu vyséváme semena letniček a zele-
niny s delší vegetační dobou, kterou jsme pěs-
tovali doma na parapetu. Právě toto období 
je nejvhodnější pro jejich otužování ve skle-
níku nebo pod fólií a opět nezapomeneme 
mírně zalévat a větrat (pozor, netkaná textilie 
musí zůstat suchá, aby k rostlinám nepřimr-
zla). Při zalévání kontrolujeme výskyt škůdců 
nebo chorob a nelitujeme i částečně napade-
né rostlinky ihned odstranit. 

Při kombinaci více druhů rostlin v jednom 
skleníku nezapomínáme, že není dobré spolu 
vysazovat rajčata a papriky. Papriky je vhod-
né, podle zkušeností našich předků, míchat 
s bylinkami, ředkvičkami a jinou nízkou zele-
ninou, ale v každém případě v samostatném 
fóliovém krytu. S paprikami a rajčaty nezapo-
meneme vysít bazalku, která odpuzuje mšice 
a ostatní škůdce. U rajčat, která se většinou 
táhnou do výšky a spodní listy vylamujeme, 
můžeme do prázdného prostoru vysázet tře-
ba salátové okurky.  

V dubnu nastává nejvhodnější čas na přímý 
výsev právě salátových okurek, nakládaček, 
cuket, dýní a ostatní plodové zeleniny. Dříve 
se doporučovalo u cuket a salátovek vysévat 
dvě až tři semínka do hnízda a nic nerozsa-
zovat, aby nedošlo k jejich poškození. V po-
sledních letech se ustálilo spíše doporučení 
producentů sadby vysévat jen jedno semín-

ko a při tomto způsobu většinou nebýváme 
zklamáni. Uvedená výsadba se zatím týká jen 
skleníků a fóliovníků, na volné záhony bude-
me sázet až v květnu po známých zmrzlých.  

Zahrada není ale jen zelenina, i náš tráv-
ník je třeba pořádně vyhrabat, vhodné jsou 
vertikutační hrábě, nebo přímo vertikutátor. 
Trávník pohnojíme, vyšlapaná místa doplní-
me a srovnáme kompostem nebo zeminou 
a dosadíme semenem. Stejně přihnojit budou 
potřebovat stálezelené a vytrvalé rostliny. Ne-
musíme se stydět přihodit trochu kombino-
vaného hnojiva ovocným stromům a keřům, 
které právě v dubnu dávají nejvíce síly do kvě-
tových pupenů.

Ještě jedna připomínka na závěr - pokud 
jste nesázeli brambory v březnu, nebojte se je 
nasadit hned v první dekádě dubna a připra-
vit si bílou netkanou textilii, protože brambory 
budou brzy růst, a pokud přijde malý mra-
zík, může popálit právě vyrostlé špičky rostlin 
a s nimi i květy. Pak bychom se s celou úrodou 
mohli rozloučit, protože žádná rostlina nedá-
vá plody bez správného kvetení. 

Pranostika: 
• Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se na-

plňuje.
• V dubnu prorokuje rachot hromu, mráz 

více neuškodí stromu.
• Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
� zahrádkáři�Chodov

Město rozmístilo nádoby na 
použitý olej

Nádoby na použitý olej z domácností nechal 
v těchto dnech rozmístit Chodov. Označené ze-
lené plastové popelnice o objemu 240 litrů jsou 
zatím na šesti místech.

Použitý olej a tuky po slití do PET lahve tak 
lze odnést kromě sběrného dvora CHOTES do 
nádob v ulicích ČSO u čp. 927, U Porcelánky 
před čp. 861, Husova u OC TIPO, U Koupali-
ště vedle Penny Marketu, Boženy Němcové  
u Družstevníku a Tovární vedle čp. 728.

Rozmístění nádob je součástí podpory třídě-
ní odpadu ve městě, nedávno například dostali 
obyvatelé košíky a sáčky na kuchyňský bioodpad.

Na nutnost třídění olejů a tuků poukazují jak 
ekologové, tak vodohospodáři. Vylévání do WC, 
výlevek a dřezů v domácnostech totiž dříve či 
později vede k ucpání domovní kanalizace a ha-
varijnímu stavu.  (mák)
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Neustálé hledání Jiřího Juna

Padesát perokreseb chodovského výtvarníka 
Jiřího Juna je k vidění v Interaktivní galerii Be-
cherova vila v Karlových Varech. Výstavu k jeho 
letošním osmdesátým narozeninám tam koncem  
února zahájila vernisáž, která přilákala desítky 
autorových příznivců, známých a kamarádů.

Galerie na svých stránkách píše o Jiřím Juno-
vi jako o jednom z nejoriginálnějších výtvarných 
umělců regionu. „Zachycuje svými osobitými 
perokresbami své filozoficko-meditativní reflexe 
vnitřně nazíraného světa i zdánlivě běžné jevy 
naší skutečnosti,“ dodává v komentáři galerie.

V Becherově vile jsou k vidění kresby vzniklé od 
roku 2009 až do současnosti. „Mimochodem dílo 
Vzkříšení nakreslil Jiří Jun krátce před zahájením 
výstavy. Ačkoliv jsou díla Jiřího Juna abstraktního 
rázu, jsou s to oslovit diváka výtvarnou hloubkou 
a působivostí,“ uvedla kurátorka výstavy Božena 
Vachudová.

Výstavu s názvem Neustálé hledání, jejímž 
partnerem je také město Chodov, můžete spatřit 
až do 1. května 2022. Otevřeno je denně kromě 
pondělí vždy od 10 do 17 hodin.

Jako milé překvapení je pro všechny zájemce  
připravena komentovaná prohlídka výstavy 

Jiřího Juna přímo v Becherově vile v Kar-
lových Varech, prohlídka se uskuteční 8. 4. 
2022 od 17 hodin.  (mák)

Návštěvník vernisáže si prohlíží jeden z Mistrových obrazů.                                                           | Foto: Martin Polák

Nová spánková laboratoř
První polygrafickou spánkovou laboratoř 

v Karlovarském kraji otevřela pro veřejnost Ne-
mocnice Sokolov. Nové pracoviště se zabývá 
diagnostikou a léčbou poruch dýchání ve spán-
ku, především syndromu spánkové apnoe. Do-
sud museli lidé za specializovanými službami to-
hoto druhu dojíždět do Plzně nebo Chomutova. 
„Je to určitě velký posun, který zlepší dostupnost 
diagnostiky pro pacienty v našem kraji i komfort, 
protože odpadne dojíždění na vzdálená pracovi-
ště,” řekl Aleš Novák, vedoucí lékař iktového cent-
ra neurologického oddělení Nemocnice Sokolov. 
Podobné problémy se totiž týkají velkého počtu 
lidí a zdaleka nejde jen o známé hlasité chrápá-
ní. Konzultace a případné vyšetření lze domlu-
vit každý pracovní den od 7.00 do 8.00 a dále 
od 14.00 do 15.00 hodin na telefonní lince 604 
280 502.  (red)
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ZŠ J. A. Komenského

Nabídka volných pracovních míst
Přijmeme na plný úvazek učitele/učitelku 

s kvalifikací na 2. stupeň školy s aprobací český 
jazyk a hudební výchova a dále přijmeme jako 
zástup za mateřskou dovolenou kvalifikovanou 
vychovatelku do školní družiny na úvazek 0,5. 

Nástup možný ihned.  Od nového školního roku 
pak přijmeme kvalifikovaného učitele českého ja-
zyka/matematiky/anglického jazyka na 2. stupeň 
školy. Informace na telefonu 352352190 nebo 
602255746. Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy
Inženýr Junior

Tak nazvali pořadatelé ze SPŠ v Ostrově pro-
jekt, který funguje již několik let. Ten minulý škol-
ní, ovlivněný covidem, nevyšel, a tak se v září 
2021 rozjel pro žáky devátého ročníku přihláše-
ných škol. I naše škola J. A. Komenského v Cho-
dově patří mezi ty, které se pravidelně projektu 
zúčastňují.

Deset žáků ze dvou paralelních tříd a dva ná-
hradníci se nepravidelně ve středu setkávali na 
SPŠ v Ostrově, kam nás vždy odvezl speciální au-
tobus. Celkem se uskutečnilo šest setkání, kde se 
žáci vystřídali na šesti různých pracovištích. Kon-
krétně se jednalo o tato pracoviště, kde byla po-
psaná aktivita: Autotronika – sestavení funkčního 
modelu auta, 3D tisk – namodelování jednodu-
ché 3D klíčenky a její vytištění, Elektrotechnika – 
rozblikání LED diody různých barev, Informatika 
– naprogramování kompasu s mikrobitem, Ro-
botika – vygravírování si svého oblíbeného nápi-
su nebo obrázku + ukázka obsluhy robotického 
ramene, Strojírenství – vymodelování a vyfrézo-
vání si svého přívěsku, nebo podložky pod hrnek.

Popis je samozřejmě jen stručnou anotací 
toho, co se žáci na jednotlivých stanovištích na- 
učí, nebo s čím se alespoň seznámí. Pro každé-
ho žáka je různé stanoviště vnímáno jinak, ale na 
žádném z nich se rozhodně nenudili a vždy si 
něco odnesli.

A to často i fyzicky. Vygravírovali si do dřevěné 
překližky desky na vlastní zápisník, naprogramo-
vali si mikrobit, který si odnesli domů a mohou si 
jej libovolně programovat dál dle vlastní fantazie. 
Pomocí nepájivého spoje si vyzkoušeli osazení 
elektronickými součástkami a rozblikali jednodu-
chý klopný obvod. Nepájivé pole i součástky si 
mohli odnést také domů. Pro školu sestavili dva 
modely aut na dálkové ovládání.

Žáci, kteří se zúčastnili alespoň tří setkání z šes-
ti, si vysloužili titul „Bakalář Junior “. Ti, co absol-
vovali nejméně pět setkání, odcházeli s titulem 
„Inženýr Junior “. Krásný diplom v deskách spo-
lu s přiloženou masivní kovovou medailí žákům 
po skončení projektu předával přímo ředitel 
SPŠ v Ostrově. Tito žáci navíc získávají jistou vý-
hodu, pokud chtějí na SPŠ v Ostrově studovat. 
K přihlášce stačí přiložit kopii diplomu s titulem 
a získávají plusové body, které jim pomohou  

Vzpomínka
Dne 16. dubna tomu bu-

dou čtyři roky, co nás opus-
til náš milovaný tatínek, dě-
deček a pradědeček 

Kurt Krassa.
Vzpomíná manželka Margi-

ta, Werner a Karel, dcera Moni-
ka, vnoučata a pravnoučata. 

Plavání seniorů - zvýšení ceny
Odbor sociálních věcí oznamuje seniorům 

města, že plavání v Bazénovém centru KV Aréna 
v Karlových Varech stále pokračuje, ale zvyšuje se 
cena na 100 Kč. Na plavání jezdíme vždy dru-
hý čtvrtek v měsíci. V letošním roce nás čekají 
tyto termíny: 14. dubna, 12. května, 9. června,  
8. září, 13. října, 10. listopadu, 8. prosince.

Doba plavání je od 10.00 do 12.00 hod. Do-
prava je zajištěna autobusem, který odjíždí vždy 
v 9.30 hodin z autobusového nádraží v Chodo-
vě. Odjezd zpět od KV Arény je ve 12.15 hodin.

Vstupné 100 Kč je vybíráno přímo v autobuse 
pro urychlení odbavení při vstupu do bazénu. 
Doprava je zdarma. Těšíme se na Vaši účast.

 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Chodováků je opět o něco méně
Počet obyvatel Chodova k počátku letošního 

roku je opět nižší než v předchozím roce. Rad-
nice v lednu evidovala 12 825 obyvatel, což je 
v meziročním srovnání o 356 lidí méně. Ještě 
v roce 2017 měl Chodov 13 520 obyvatel.

Z počtu 12 825 obyvatel tvoří 6 537 ženy, muži 
pak 6 288. Nejpočetnější skupinou obyvatel je 
kategorie ve věku 41 až 60 let (30,5 % - 3 906 
lidí), naopak nejmenší je kategorie do 6 let (6 % - 
758 dětí). K pobytu je v Chodově rovněž hlášeno 
485 cizinců, o rok dříve jich bylo 501.  (mák)
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ZŠ Husova ulice

Hledáme učitele/učitelku 2. stupně ZŠ
aprobace M, F - 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. Lenka Hrušková

Nabídka pracovního místa
ZŠ Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěv-

ková organizace, hledá kvalifikované učitele/uči-
telku s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. v ak-
tuálním znění. Jedná se především o učitele pro 
výuku angličtiny, němčiny, informatiky, matemati-
ky, ale i ostatních všeobecně vzdělávacích před-
mětů na 2. stupni. E-mail: reditel@zs2chodov.cz. 

 Mgr. Milan Martinek, ředitel školy

ZŠ Školní ulice

Návštěva Světa záchranářů
Ve čtvrtek 10. 3. vyjela naše třída 5. A na ex-

kurzi do Světa záchranářů v Karlových Varech. 
Zúčastnili jsme se programu Svět rizik. Progra-
mem nás provázeli hasiči, kteří nám ukázali, jak 
se chovat, když někde hoří, jaká rizika na nás če-
kají doma. Záchranáři nám ukázali, jak pomoci 
zraněné osobě, a také jsme se podívali do oprav-
dové sanitky. S policisty jsme si povídali o šikaně, 
kyberšikaně a jak se jí vyhnout, jak se chovat při 
setkání s cizím člověkem. 

Všichni jsme si to moc užili a určitě bychom se 
sem rádi vrátili.� Žáci�5.�A

u přijímacích zkoušek.
Myslím, že projekt je velmi povedený a oblí-

bený. Rozhodně se jedná o aktivitu, která u žáků 
rozšiřuje povědomí o strojírenských a elektro-
technických oborech, poutavou formou je se-
znamuje s náplní a dobře funguje jako pomoc 
při výběru dalšího vzdělávání. 

Tento projekt dále pokračuje a jsme rádi, že ze 
současných osmých ročníků byl zájem o projekt 
asi čtyřikrát vyšší, než jsme mohli nabrat. I pro-
to se SPŠ Ostrov rozhodla tento projekt v mírně 
změněné podobě nabídnout i pro veřejnost.

Děkujeme tedy SPŠ v Ostrově za realizaci to-
hoto projektu i možnost se ho zúčastnit.
� Bc.�Petr�Vaníček

Návštěva žáků 5. A v karlovarském Světě záchranářů.  |Foto: Mgr. Irena Kohoutová
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ZŠ Nejdecká ulice

Ochutnávka exotického ovoce
Nejzábavnější a nejefektivnější vzdělávání je 

prostřednictvím prožitku se zapojením všech 
smyslů. Tento vzdělávací přístup jsme dokonale 
uplatnili při ochutnávce exotických plodů. Díky 
úžasné spolupráci s rodiči našich dětí z příprav-
né třídy a společnosti BOVYS jsme měli širokou 
nabídku ovoce. 

Dětem se plnila bříška při originální ochutnáv-
ce, která byla doprovázena řadou aktivit. Ochut-
návání poslepu, což je velice náročné i u běž-
ných plodin. Tento nelehký úkol doporučujeme 
vyzkoušet v každé rodině. Užijete si spoustu ra-
dosti. Ke každému ovoci jsme si přečetli zajímavé 
informace a vyhledávali obrázky z míst, kde je 
přirozené prostředí pro pěstování těchto rostlin, 
jež nám dávají tyto plody. Zahráli jsme si pexeso 
a upevňovali si správné pojmenování netradič-
ních pochutin.

Některé ovoce nám svou kyselostí vytvořilo 
zajímavé grimasy, ale některé plody s radostí za-
pojíme do našich běžných jídelníčků.
�Mgr.�Helena�Kalfářová, tř. uč. přípravné třídy

Nabídka pracovního místa
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, pří-

spěvková organizace, hledá kvalifikovaného uči-
tele/učitelku 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

Čteme pro radost
Březen, měsíc čtenářů, si naši žáci již několik 

let připomínají projektem nazvaným „Čteme pro 
radost“. Žáci se v jeho průběhu seznámili s ně-
kterými spisovateli, knihami, různými literárními 
útvary, zpracovávali různá témata. Na 1. stupni 
poznali například pohádky naruby, staré české 
pověsti i známý komiksový příběh Čtyřlístek, na 
2. stupni pracovali s tématy týkajícími se přísloví 
a pořekadel, světa fantazie, ale i s trosečníkem 
Robinsonem Crusoem.

 Nahlíželi na daná témata z hlediska historic-
kého, zeměpisného, literárního, výtvarného, vy-
hledávali informace z různých pramenů i úhlů 
pohledu. Zaměření projektu se však promítlo  

Žáci ZŠ Nejdecká při práci v rámci projektu Čteme pro radost.   |Foto: ZŠ Nejdecká
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Mateřská škola Chodov

Bruslení v KV Aréně
14. února poprvé nasadili malí bruslaři na nohy 

brusle a vyjeli na led v tréninkové hale. Zpočátku 
se většina dětí velmi divila, jak hodně led klouže, 
ale brzy si pod vedením trenérů Adama Sýkory 
a Bohumíra Sapouška osvojily, jak se na ledě pohy-
bovat, jak bezpečně padat i jak samostatně vstát. 
Všem dětem byly zpočátku rozdány plastové ku-
žely a branky, které jim při jízdě pomáhaly s udr-
žením rovnováhy. Už ale při druhé lekci některé 
děti jezdily samy, bez těchto „berliček“. Trenéři 

mají vždy pro obě skupiny dětí nachystány hry  
a program, při kterém se nikdo nenudí.

Děti sbírají puky i kroužky, projíždějí překáž-
kové dráhy, hrají na honěnou, na garáže, s ob-
ručemi… Prostě celá lekce uteče jako voda. Do 
školky děti odjíždějí unavené, zpocené, ale šťast-
né a s úsměvy na tváři. Bruslení se všem líbí. Ně-
kterou z příštích lekcí navštíví se svými kamerami 
i TV studio Chodov a pak budete mít možnost 
sami posoudit, co všechno se děti naučily a jak 
jim bruslení jde.
Zápisy pro školní rok 2022-2023

Zápisy do Mateřské školy Chodov budou le-
tos probíhat ve dnech 10.–11. 5. 2022 od 8 do 
12 hodin, a to osobně v kanceláři zástupkyně 
na jednotlivých pracovištích. Součástí bude den 
otevřených dveří. Žádosti o přijetí a další doku-
mentaci potřebnou k zápisu do MŠ si zákonní 
zástupci připraví předem. Formuláře si  můžete 
vyzvednout u zástupkyně ředitelky na každém 
pracovišti 20. 4. a 21. 4. 2022 v době od 10 
do 12 hodin. Lze je také stáhnout na webu školy 
(rubrika Pro rodiče – Dokumenty ke stažení – Žá-
dost o přijetí školní rok 2022/23, Přihláška ke stra-
vování, Evidenční list dítěte). Žádáme zákonné 
zástupce, aby výše zmíněné dokumenty vytiskli 
oboustranně. Ve školním roce 2022/2023 bude 
předškolní vzdělávání povinné pro děti, které 
dosáhnou věku 5 let nejpozději do 31. 8. 2022, 
a také pro děti s odkladem školní docházky. Děti 
mladší 3 let budou přijímány pouze v případě 
volné kapacity MŠ a současně připravenosti dí-
těte pro samostatný pobyt v MŠ. Děkujeme za 
spolupráci a pochopení.
Akce mateřinek v dubnu

Dne 1. 4. 2022 si vás dovolujeme pozvat na 
Jarní zdobení břízek na Staroměstském náměs-
tí. Od 9.30 hod. budou děti ze všech mateřinek 
zdobit „své“ jarní břízky a od 10 hodin pak vy-
stoupí zástupci každé mateřinky s krátkým pás-
mem tanečků, písní a básniček na jarní téma. 
Pro malé kamarády bude na náměstí připravena  
i orientační hra „Hledáme jaro“.

Také letos se všechna pracoviště MŠ Chodov 
zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme Čes-
ko“. Sejdeme se 2. 4. 2022 v 9 hodin před ma-
teřskými školami. Pytle a rukavice jsou zajištěny. 
Nezapomeňte na pevnou obuv a dobrou nála-
du. Snad vyjde i počasí, abychom si cca kolem 
12. hodiny mohli v areálu zahrady v MŠ Zahradní 
upéci první letošní buřtíky a chvíli posedět. Více 
informací na www.mschodov.cz.
�� Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

i do matematiky, fyziky, chemie, hudební výcho-
vy, přírodopisu a dalších předmětů. 

Vznikla tak řada zajímavě zpracovaných pra-
covních listů, obrázků, společných prací. V mno-
ha případech se děti věnovaly poslechovým akti-
vitám a dalším souvisejícím činnostem.

Práce na projektu se všem velice líbila a budou 
na něj navazovat v některých případech i v ná-
sledujících hodinách.  Mgr.�Pavel�Nováček
Třídy pro žáky s poruchami učení

Naše škola má dlouholetou tradici ve vzdělá-
vání dětí se specifickými poruchami učení. Výuka 
probíhá podle běžných osnov, učivo není redu-
kované, nad rámec běžné výuky je poskytována 
1 hodina speciálněpedagogické péče. Výhodou 
je výuka v menším počtu žáků než v běžné třídě 
(max. 14 žáků).

Proč zvolit třídu pro žáky s poruchami učení: 
každodenní cílená náprava potíží; individuální 
přístup v málopočetné třídě; péče speciálního 
pedagoga; tolerantní hodnocení, individuální 
tempo; vlídnější prostředí pro děti s potížemi, 
snadnější začlenění do kolektivu.

Více informací získáte na webových stránkách 
školy www.zschodov-nejdecka.cz nebo tel. č.: 
352 352 490; 731 151 826.
Zápis dětí do 1. A přípravné třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ pro děti s poruchami 
učení pro školní rok 2022/2023 proběhne 26. 4. 
2022.
Od 1. 4. 2022 budou zapisovány průběžně 
děti do přípravné třídy, přednostně děti s 
odkladem školní docházky a dále předškoláci. 
Zájemci o přijetí dítěte se mohou informovat na 
telefonním čísle: 352 352 490 nebo 731 151 826, 
e-mail:  info@zschodov-nejdecka.cz.

 Mgr.�Iva�Jurnečková, ředitelka školy
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO
V únoru jednotka absolvovala celkem 27 udá-

lostí. Během těchto událostí byly 4 osoby zraněny, 
14 osob bylo zachráněno, 13 osob evakuováno,  
2 osoby zemřely. 

V šesti případech jednotka zasahovala mimo 
své území. 3x se jednalo o nepoplachovou čin-
nost v rámci zpráv o činnosti na pokyn zřizovatele 
(přeprava materiálu, zrušení očkovacího centra, 
vyčištění propustku Vintířovského potoka). 2x byla 
jednotka vyslána na záchranu osoby s AED, v jed-
nom případě se záchrana i přes veškeré úsilí všech 
nepodařila, v druhém případě nebylo AED nutné 
nasazovat, pacient byl při vědomí.  Byly likvido-
vány 3 požáry (Mírová - dodávka, bez zranění; 
výšková obytná budova v Chodově, ulice ČSM 
– 2 zranění, 10 zachráněných, 13 evakuovaných; 
plastový kontejner v ulici Horní). Dále byly řeše-
ny dvě dopravní nehody, bez zranění a s únikem 

Policie České republiky

Opilý řidič způsobil půlmilionovou 
škodu, narazil do výstražného zařízení

Policisté ze sokolovského dopravního inspek-
torátu sdělili podezření ze spáchání přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové látky čtyřiatřice-
tiletému muži ze Sokolovska.

Ten měl v neděli 23. ledna letošního roku řídit 
v nočních hodinách osobní automobil značky 
Škoda. V Chodově poblíž vlakového nádraží 
zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schop-
nostem, vyjel z pozemní komunikace a narazil 
do výstražného zařízení železničního přejezdu. 

Poté měl ještě narazit do sloupu elektrického 
vedení, oplocení domu a přípojky hlavního uzá-
věru plynu spolu s rozvodovou skříní elektric-
ké energie. Následně měl čtyřiatřicetiletý muž 
místo dopravní nehody opustit, aniž by si splnil 
povinnosti účastníka po dopravní nehodě.

Po několika málo minutách byl ovšem vypá-
trán policisty z obvodního oddělení Loket. Poté 
se čtyřiatřicetiletý muž podrobil orientační de-
chové zkoušce na přítomnost alkoholu, která 
vyšla s pozitivním výsledkem 1,36 promile.

Škoda byla předběžně odhadnuta na částku 

téměř 500 tisíc korun.
Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody 

jsou předmětem dalšího šetření.
� nprap.�Jakub�Kopřiva, mluvčí PČR 

Zásah chodovských hasičů při zajištění uvolněné střechy po únorové vichřici.  Foto: SDH Chodov

Vichřice lámala stromy a brala střechy
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Střípky z policejních svodek
Říká se: „Březen, za kamna vlezem“, ale toto 

pořekadlo si upravil 21letý mladík na: „Březen, 
vlezu do Tesca a něco ukradnu“. Díky všímavosti 
a pohotovosti tamních zaměstnanců se mu pro-
měnilo i dubnové pořekadlo na: „Duben, ještě to 
splácet budu“. 
Blokové čištění 

Od 1. dubna probíhá opět v regionu města 
blokové čištění. Věnujte zvýšenou pozornost 
dopravnímu značení a vyznačené době platnosti 
v jednotlivých ulicích. Vyhnete se tak případným 
nákladům za odtah vozidla. Harmonogram čiš-
tění naleznete na stránkách města. V roce 2019, 
tedy v tzv. „předcovidové“ době, bylo nutno od-
táhnout až 127  vozidel!
Bezpečnost především

Máme tu jaro a s ním svůj volný čas mnoho 
dětí tráví na ulicích, kolem svého bydliště a město 
se plní cyklisty, bruslaři na kolečkách a pojízdnými 
prkýnky.

Všechny tyto sportovní vynálezy jsou zcela jis-
tě přínosem pro uvolněnou zábavu, ale neměli 
bychom zapomínat, že mohou být i zdrojem ne-
bezpečí. Buďte tolerantní k chodcům a chraňte 
svoje zdraví nejrůznějšími bezpečnostními do-
plňky, jako jsou například cyklistická přilba nebo 
chrániče.

Přejeme Vám mnoho krásných zážitků při Va-
šem sportovním vyžití a nezapomeňte na pravi-
dlo bezpečného návratu.
Hledáme kolegu

Stále hledáme parťáka do našich řad. Pokud 
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní 
a dopravní problematice tomuto městu v unifor-
mě strážníka, ozvěte se nám.
� Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

Městská policie Chodov

provozních náplní (Mírová - proražena olejová 
vana, Božičany - osobní automobil po nárazu do 
spadlého stromu).

Ve dvou případech byl vyřešen únik PHM, v ulici 
Horní a Zahradní. Pomoc hasičů potřebovali dva 
senioři, kteří se nemohli sami v bytě zvednout, 
v Chodově, Lesní ulice a v Tatrovicích. Společ-
ný zásah složek IZS byl zaznamenán při náhlém 
úmrtí osoby v ulici Husova. V únoru nás potrápilo 
počasí během bouří Dudley a Eunice.

Po řádění vichřic jednotka řešila popadané 
stromy přes komunikaci v Chodově, Dolních Ni-
vách, Tatrovicích, Božičanech, Svatavě, poškoze-
né střechy budov v Nádražní ulici, budovy školky 
v Nerudově ulici a uvolněné plechy věžáku v ulici 
U Koupaliště, dále při výpadku elektrické energie 
vyproštění osob uvízlých ve výtahu v ulici U Porce-
lánky. Jednou šlo o pomoc při nouzovém otevření 
dveří třídy v základní škole v Husově ulici.

Byly zaznamenány dva plané poplachy, elektric-
ká požární signalizace kostela sv. Vavřince a také 
nepotvrzený požár zahradní chaty v Nové Roli. 
Průběžně probíhá pravidelná odborná příprava 
členů jednotky zejména na témata požáry či nou-
zové vstupy do uzavřených prostor, k praktickým 
výcvikům využíváme objekt bývalé základní umě-
lecké školy v ulici ČSM, kterou čeká demolice. Dne 
24. 2. 2022 došlo k ruské vojenské invazi na území 
Ukrajiny.

Naše jednotka, včetně mnoha dobrovolníků 
a také zaměstnanců MZS a MěÚ Chodov, je po-
stupně využívána, kromě „běžných“ činností na 

pomocné práce ve vztahu k ochraně obyvatelstva 
spojené s migrační vlnou ukrajinských uprchlíků. 
Další podrobné informace včetně fotogalerie je 
možné nalézt na našem webu nebo facebooku.
Informace SDH únor 2022

Společenská a spolková činnost se pomalu roz-
jíždí a zejména mládežnické kolektivy se pravidel-
ně připravují na novou sportovní sezónu v prosto-
rách zbrojnice a na hasičském cvičišti. 
Ing.�Jiří�Kiss,�SDH Chodov, www.sdhchodov.cz 

Likvidace požáru z počátku února ve věžovém domě 
v ulici ČSM.  |Foto: SDH Chodov
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Naše město bylo až do druhé poloviny 
19. století rozděleno na dvě samostatná sídla. 
Horní a Dolní Chodov. Zatímco Horní Cho-
dov, který ležel na místě dnešního Penny 
Marketu a „nové“ Husovky, vznikl jako ves-
nice sevřená kolem panského dvora a malé 
panské tvrze, Dolní Chodov se ve svém his-
torickém jádru vyvíjel postupně jako osada 
kolem farního kostela a podél hlavních silnic 
procházejících chodovským údolím.

Dolním Chodovem procházely totiž hned dvě 
významné zemské stezky a právě na místě, kde se 
tyto dvě významné cesty setkávaly, vznikl kostel 
svatého Vavřince a kolem něj postupně vyrostla 
vesnice. Šlo o zemské stezky (obdoba dnešních 
dálnic), z nichž jedna vedla ze Saska přes Kraslice 
a Jindřichovice do Chodova a zde se napojovala 
na důležitou stezku z Prahy do Chebu a dále do 
Bavorska.

Významný prvorepublikový regionální badatel 
dr. Anton Gnirs soudil, že ucelenou podobu se 
Dolnímu Chodovu pokusili dát v 18. století teprve 
páni z Plankenheimu. Ti společně se stavbou ba-
rokního kostela svatého Vavřince a novou farou 
začali utvářet náves nově vznikající obce, ze které 
chtěli udělat osadu s právem trhů. 

Na malém prostoru obecní návsi se nacházely 
všechny v té době významné budovy potřeb-
né pro chod vesnice. Hostinec U Jelena, kde se 
odehrával do poloviny 19. století veškerý spole-
čenský život obce, vznikl pravděpodobně již ve 
středověku jako zájezdní hospoda na křižovatce 
zemských cest. Na severní straně, na místě dnešní 
budovy č. p. 39, rámovala náves budova školy, 
která vznikla již v roce 1662 a prošla velkými pře-
stavbami na konci 18. a hlavně pak v průběhu 
19. století. 

Právě tehdy se z původně malé školní budo-
vy stala dvoupatrová robustní stavba, která se až 
dodneška stala důležitou pohledovou dominan-
tou spojenou s kostelem. Výše zmíněný dr. Gnirs 
si toho všiml v roce 1927, kdy napsal: „Původní 
dobře řešené schéma náměstí bylo zčásti zacho-
váno, až na moderní rušivé přeložení fary a velmi 
nepovedenou a nehezkou kostku radniční budo-
vy, která původně dobře koncipovaný plán po-
doby náměstí zcela a beznadějně zničila.“ Anton 
Gnirs tak měl na mysli fakt, že budova č. p. 39 
zakrývá z jižní strany pohled na kostel, který byl 
jinak dominantou celého údolí.

V těsném sousedství školy a pozdější radnice 
stála, jak plyne i z Gnirsova popisu, budova ba-

Historické centrum Dolního Chodova

Nejstarší známá fotografie chodovského náměstí z roku 1897. |Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka
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rokní fary, která dávala malému náměstí přibližně 
čtvercovou podobu a uzavírala z jihu přístup ke 
kostelu a tzv. Kostelnímu náměstí. Pro svůj špatný 
stav byla stará fara z doby Plankenheimů v roce 
1914 stržena a nahrazena moderní farní budo-
vou, která se ovšem výrazně posunula k výcho-
du, a odkryla tak směrem od jihu pohled na kos-
tel svatého Vavřince.

Zástavbu dnešní Staroměstské ulice tvořily ješ-
tě na přelomu 19. a 20. století převážně drobné 

chalupy a selské usedlosti, které zaostávaly svou 
zdobností a výstavností za domy vzniklými v ji-
ných částech města. Teprve v průběhu prvních 
desetiletí 20. století vznikly domy, které se v ulici 
nacházejí dodnes. S výjimkou její severní části, 
kde došlo koncem 60. a počátkem 70. let 20. sto-
letí k demolicím. To jednak z důvodu přeložení 
hlavní silnice z Karlových Varů a jednak z důvodu 
vzniku obchodního domu Merkur.
� Miloš�Bělohlávek, městský historik 

Podoba chodovského náměstí v roce 1900. Výrazná budova vlevo s barokním štítem je hostinec U Jelena.

Pohled z dnešní Tyršovy ulice směrem ke kostelu svatého Vavřince v roce 1905. Výraznou dominantou vpravo je 
hotel Leopold z roku 1888 a vlevo od něj stojící Krohova kovárna z 18. století.
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Josefské trhy objektivem zpravodaje
20 Zprávy z města
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FANTASTICKÁ ZENA

12. 5. 2022
19 hod. KASS CHODOV - kino 

vstupné 390 Kč / předprodej: infocentrum Chodov, KASS Chodov, on-line: www.kasschodov.cz
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Dopolední
Kino Malá scéna Chodov vás zve na

ÚTERÝ 5. DUBNA
10:00 HOD.

CESTA DOMŮ
VSTUPNÉ 50 KČ

ÚTERÝ 19. DUBNA
10:00 HOD.

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
VSTUPNÉ 50 KČ
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádí

1. 4. (pá) 20 h, 6. 4. (st) 20 h, 28. 4. (čt) 17 h
Známí neznámí
Komedie�/�ČR�/�95�min�/�CZ�/�R:�Zuzana�Marianková�/�140�Kč
Hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby 
oslavili příchod Nového roku. Znají se už dlouho a i toto setkání by se neslo v duchu klasické 
silvestrovské oslavy, kdyby… Kdyby se nenarodil zdánlivě nevinný nápad: dát všechny mobilní 
telefony na stůl a nahlas sdílet každou doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech každý příchozí 
hovor. Kolik toho o sobě nesmíme vědět, abychom mohli zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči…?

14.-15.4. (čt-pá) 20 h, 16.4. (so) 17 h, 20. 4. (st) 20 h, 26. 4. (út) 20 h
Vyšehrad: Fylm
Komedie�/�ČR�/�Režie:�Martin�Kopp,�Jakub�Štáfek�/�140�Kč
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když „prodal“ 
zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda 
(Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak 
v osobním životě. S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět po něm po-
kukují zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni Lucii (Šárka Vaculíková), sestru Jardy...

2. 4. (so) 17 h, 3. 4. (ne) 15 h, 17. 4. (ne) 15 h, 1. 5. (ne) 17 h
Ježek Sonic 2
Rodinný�/�USA�/�110�min�/�CZ�/�R:�Jeff�Flowler�/�140/120�Kč
Ve chvíli, kdy Doktor Robotnik (Jim Carrey) osudově uvízl na Houbové planetě, ztratil ježek 
Sonic jediného opravdu schopného nepřítele. A začal se hodně nudit. Občas vypomůže 
policii dopadnout pár „nepolapitelných“ gaunerů, ale jinak nemá svou modrou energii do 
čeho vrhnout, což jeho největšího kámoše, šerifa Toma (James Marsden), docela stresuje. 
Mnohem víc než škody, které za něj musí platit.

21.-22. 4. (čt-pá) 20 h, 23. 4. (so) 17 h, 24. 4. 
(ne) 20 h, 29. 4. (pá) 20 h 

Komedie / ČR / 95 min / 140 Kč

7.-8.4. (čt-pá) 20 h, 9.-10.4. (so-ne) 17 h, 10.4. (ne) 
20 h, 14. 4. (čt) 17 h, 16. 4. (so) 20 h, 17 .4. (ne) 17 h, 

22. 4. (pá) 17 h
Fantasy / USA / 143 min / CZ / 130 Kč
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Horor / USA / 108 min / CZ / R: Daniel Espinosa 

130 Kč

Morbius

1.4. (pá) 17 h, 2.4. (so) 20 h, 3.4. (ne) 17 h, 20 h (TIT)

Známí neznámí

Komedie / ČR / 95 min / Režie: Zuzana Marianková

1. 4. (pá) 20 h

140 Kč

2. 4. (so) 15 h

Encanto

Animovaný / USA / 110 min / CZ / Režie: Jared Bush

100 Kč

Ježek Sonic 2

140/120 Kč

2. 4. (so) 17 h, 3. 4. (ne) 15 h

Rodinný/ USA / 110 min / CZ / Režie: Jeff Fowler

4. 4. (po) 20 h

Komedie / ČR / 113 min / Režie: Marta Ferencová 

110 Kč

V létě ti řeknu jak se mám

5. 4. (út) 10 h - dopolední kino

50 Kč

Cesta domů

Komedie / ČR / 92 min / Režie: Tomáš Vorel st. 

Hrají: J. Sypal, L. Noha, K. Kornová, P. Vojnar, E. Hráská 

390 Kč

5.4. (út) 19 h - divadelní představení

Na ostro

8. 4. (pá) 17 h

Morbius

Horor / USA / 108 min / CZ / R: Daniel Espinosa 

130 Kč

Fantasy / USA / 143 min / CZ / Režie: David Yates  

130 Kč

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství

7.-8.4. (čt-pá) 20 h, 9.-10.4. (so-ne) 17 h, 10.4. (ne) 20 h

6. 4. (st) 20 h

Komedie / ČR / 95 min / Režie: Zuzana Marianková

Známí neznámí

140 Kč

Animovaný / USA / 100 min / CZ / Režie: Domee Shi

Proměna

9. 4. (so) 15 h

120/100 Kč

Příšerákovi 2

120/100 Kč

10. 4. (ne) 15 h

Animovaný / D / 103 min / CZ / Režie: Holger Tappe

Betlémské světlo

130 Kč

Komedie / ČR / 99 min / Režie: Jan Svěrák

12. 4. (po) 20 h

130 Kč

Fantasy / USA / 143 min / CZ / Režie: David Yates  

14. 4. (čt) 17 h

Fant. zvířata: Brumbálova tajemství

14.-15.4. (čt-pá) 20 h, 16.4. (so) 17 h 

140 Kč

Vyšehrad: Fylm

Komedie / ČR / 105 min / Režie: M. Kopp, J. Štáfek 

130 Kč

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství

16. 4. (so) 20 h, 17 .4. (ne) 17 h

Fantasy / USA / 143 min / CZ / Režie: David Yates  

Animovaný / USA / 100 min / CZ / Režie: Pierre Perifel

Zlouni

16. 4. (so) 15 h

140/120 Kč

110 Kč

Akční / USA / 117 min / CZ / Režie: Ruben Fleischer

15. 4. (pá) 17 h

Uncharted

Ježek Sonic 2

Rodinný/ USA / 110 min / CZ / Režie: Jeff Fowler

140/120 Kč

17. 4. (ne) 15 h

Morbius

130 Kč

17. 4. (ne) 20 h

Horor / USA / 108 min / CZ / R: Daniel Espinosa 

18. 4. (po) 20 h

Uncharted

Akční / USA / 117 min / CZ / Režie: Ruben Fleischer

110 Kč

9. 4. (so) 20 h, 11. 4. (po) 20 h, 13. 4. (st) 20 h

Stínohra

130 Kč

Thriller / ČR / 103 min / Režie:  Peter Bebjak
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Uncharted

110 Kč

Akční / USA / 117 min / CZ / Režie: Ruben Fleischer

29. 4. (pá) 17 h

Po čem muži touží 2

29. 4. (pá) 20 h

Komedie / ČR / 95 min / Režie: Rudolf Havlík 

140 Kč

30. 4. (so) 15 h

120/100 Kč

Animovaný / D / 103 min / CZ / Režie: Holger Tappe

Příšerákovi 2

100 Kč

30. 4. (so) 17 h

Tajemství staré bambitky 2

Pohádka / ČR /105 min / Režie: Ivo Macharáček

23. 4. (so) 15 h

120/100 Kč

Zpívej 2

Animovaný / USA / 110 min / CZ / Režie: Garth Jennings

23. 4. (so) 20 h, 25. 4. (po) 20 h

Seveřan

Dobrodružný / USA / 136 min / TIT / Režie: Robert Eggers 

130 Kč

Zlouni

Animovaný / USA / 100 min / CZ / Režie: Pierre Perifel

24. 4. (ne) 15 h

140/120 Kč

1. 5. (ne) 15 h

Proměna

Animovaný / USA / 100 min / CZ / Režie: Domee Shi

120/100 Kč

Ježek Sonic 2

1. 5. (ne) 17 h

Rodinný/ USA / 110 min / CZ / Režie: Jeff Fowler

140/120 Kč

1. 5. (ne) 20 h

Promlčeno

Thriller / ČR / 95 min / Režie: Robert Sedláček 

120 Kč

24. 4. (ne) 17 h

Morbius

Horor / USA / 108 min / CZ / R: Daniel Espinosa 

130 Kč

Komedie / ČR / 103 min / Režie: Petr Zahrádka

50 Kč

19. 4. (út) 10 h - dopolední kino

Láska na špičkách

140 Kč

Vyšehrad: Fylm

Komedie / ČR / 105 min / Režie: M. Kopp, J. Štáfek 

26. 4. (út) 20 h

Ztracené město

19. 4. (út) 20 h

Akční / USA / 112 min / TIT / Režie: Aaron a Adam Nee

140 Kč

30. 4. (so) 20 h

Stínohra

Thriller / ČR / 103 min / Režie:  Peter Bebjak

130 Kč

28. 4. (čt) 20 h

Thriller / ČR / 95 min / Režie: Robert Sedláček 

Promlčeno

120 Kč

20. 4. (st) 20 h

140 Kč

Komedie / ČR / 105 min / Režie: M. Kopp, J. Štáfek 

Vyšehrad: Fylm

22. 4. (pá) 17 h

130 Kč

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství

Fantasy / USA / 143 min / CZ / Režie: David Yates  

140 Kč

Po čem muži touží 2

Komedie / ČR / 95 min / Režie: Rudolf Havlík

21.-22. 4. (čt-pá) 20 h, 23. 4. (so) 17 h, 24. 4. (ne) 20 h

27. 4. (st) 20 h

Batman

Akční / USA / 175 min / CZ / Režie: Matt Reeves

130 Kč

Komedie / ČR / 95 min / Režie: Zuzana Marianková

Známí neznámí

28. 4. (čt) 17 h

140 Kč

130 Kč

21. 4. (čt) 17 h

Batman

Akční / USA / 175 min / CZ / Režie: Matt Reeves



27Informační servis

KASS Chodov

TV Studio Chodov

5. 4. (út) až 8. 4. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

12. 4. (út) až 15. 4. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

19. 4. (út) až 22. 4. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

26. 4. (út) až 28. 4. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

5. 4. (út) 19 h
Na ostro
Divadelní komedie. Hrají: S. Boura, L. Noha, R. Štolpa,  
K.  Kornová, J. Sypal, E. Hráská, P. Vojnar. Vstupné 390 Kč
společenský sál

11. 4. (po) 10-17 h
Obleky Volansky - prodejní akce
společenský sál

30. 4. (so) 9 h
Akvatrhy
společenský sál

30. 4. (so) 9 h
Pálení čarodějnic
areál BVC Chodov

ZUŠ Chodov

1. 4. (pá) 14-16 h   
Staroměstské Velikonoce
Staroměstská ulice

4. 4. (po) 17 h   
Třídní přehrávka p. u. E. Bartůšek
koncertní sál ZUŠ

6. 4. (st) 16.30 h   
Třídní přehrávka p. u. L. Smetanová
koncertní sál ZUŠ

6.-7. 4. (st-čt) 9.00 h   
Okresní kola soutěže tanečních oborů
kino Chodov

26. 4. (út) 17 h   
Třídní přehrávka p. u. L. Smetanová
koncertní sál ZUŠ

30. 4. (so)    
Vystoupení v rámci Pálení čarodějnic
areál BVC Chodov

Knihovna Chodov

14. 4. (čt) 18 h   
Jazz v podkroví
Většina hudebních teoretiků jsou muži. Což je zřejmě pří-
činou, že jen opatrně připouštějí, že vývoj hudby není vý-
hradně mužskou věcí a že o ženách se dočtete především 
jako o múzách slavných skladatelů či interpretkách jejich 
děl. 
Ani v jazzu to není jiné. Přesto je jedno jméno, které vzpo-
mínají s úctou jak jazzoví muzikanti, tak publicisté. Nemluvě 
o jazzových fandech - ti ji milovali vždy.
A všichni uznávají, že Mary Lou Williams byla mezi těmi, 
kdo měnili podoby jazzu ve dvacátém století. Jako klavírist-
ka, skladatelka, aranžérka i učitelka.
Její skladby i její hru si připomeneme na dalším hudebním 
podvečeru v klubovně chodovské knihovny.
Všechny přátele swingové pohody srdečně zve Městská 
knihovna Chodov & Jazz klub Chodov!
Vstup volný.
Městská knihovna Chodov po celý rok nabízí 
službu nejen pro seniory:
Základy obsluhy počítače, nebo přímo vašeho notebooku 
a zasvětíme vás do tajů internetu. Zájemci se mohou hlá-
sit v knihovně osobně, nebo na tel.č: 352 352 256 u paní 
Urbanové.

Vernisáž výstavy obrazů Kateřiny Kairy Hra-
chovcové
Výstavní dny úterý a čtvrtek 14-17 h a neděle 13-17 h.
Galerie u Vavřince
Datum bude upřesněn na plakátovacích 
plochách, webu a sociálních sítích.

Galerie u Vavřince

http://archiv.kasschodov.cz/tvarchiv
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1. 4. (pá) 
Staroměstské Velikonoce
DDM Bludiště, ZUŠ Chodov, všechny chodovské ZŠ a MŠ a 
městská knihovna si pro všechny příchozí připraví ve Staro-
městské ulici vystoupení a velikonoční tvoření pro veřejnost. 
Součástí akce je i ozdobení břízek, které budou náměstí 
zkrášlovat. Těšíme se na Vás.
Dopoledne pro MŠ i ZŠ od 10 h.
Odpolední program DDM, ZUŠ, ZŠ od 14 - 16 h.
Workshop:
DDM – vybarvování papírových kraslic a jejich zalamino-
vání
- Focení s kuřátkem a zajíčkem 
Vystoupení:
- Rokenrolky 15 h
- Rytmus 15.30 h
- Pletení pomlázek s Ochránci přírody
ZUŠ:
- Jen si tak trochu písknout - hudební vystoupení
- Fitdance aneb zatancuj si s námi
- Vybarvování vajíček

29. 4. (pá) 
Čarodějné bloudění
DDM Bludiště zve odpoledne v pátek 29. dubna rodiče s 
jejich strašidly, čaroději a ježibabami na stezku se soutěžní-
mi stanovišti v areálu zahrady u DDM. 
Pokud statečně splníte úklady čarodějnic a prokážete ždi-
bec odvahy, zaženete překonané útrapy u táboráku ope-
čeným buřtíkem. Nakonec spálíme čarodějnici. 
Vstupné: děti v kostýmu 20 Kč, ostatní 40 Kč. 
S sebou: odvahu a v kanceláři DDM předem vyzvednuté 
časové vstupenky.

Chorvatsko 
Letní ozdravný pobyt s DDM Bludiště Chodov
11.-20. 8. 2022
Ostrov Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží 
věk dětí: 8-15 let
Cena poukazu: od 10.000 Kč
(ubytování, 5x denně strava, pitný režim, doprava, služby 
kempu, pobytová taxa, pedagogický dozor, pojištění i stor-
na)
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.
Foto z minulých let na www.ddmchodov.cz

Nabídka pomoci 
Zveme děti z řad válečných uprchlíků k účasti v našich zá-
jmových kroužcích. Jedná se o tvořivé i sportovní obory. 
Školné se v tomto případě nehradí. 
Bližší informace v kanceláři DDM.

Aprílová škola 
Od 4.–7. 4. 2022 se budou opět vyučovat keramika a šikov-
ky v Aprílové škole. 
Děti, které kroužek navštěvují, si v tyto dny mohou vzít s 
sebou na kroužek někoho dospělého z rodiny a předvést 
mu, jaké to je, být žákem ve škole. Budou radit, pomáhat, 
kárat, ale hlavně se dobře bavit se svými nejbližšími. Ti si 
zase odnesou svůj výtvor a hlavně dobrý pocit ze společně 
prožitého odpoledne.

7. 4. (čt) 14 h, sraz autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Na Bílou vodu pro „velikonoční vajíčko“, akce pro veřejnost 
asi 10 km

13. 4. (st) 9 h, sraz vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Horní Blatná - Potůčky, 10 km

20. 4. (st) 8.30 h, sraz vlakové nádraží Chodov 
Vycházka turistů KČT
Ostrov - zámek, park,  10 km

27. 4. (st) 9 h, sraz vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Nové Hamry, naučná stezka, 10 km

Fotbal A muži – krajský přebor:

9. 4.  (so) 16.30 h
Spartak - Vintířov

23. 4. (so) 17 h
Spartak - Toužim
Fotbal B muži – okresní přebor:

3. 4. (ne) 15 h
Spartak - D. Rychnov

17. 4. (ne) 15 h
Spartak - Krajková
Fotbal Starší žáci – okresní přebor:

23. 4. (so) 10.30 h
Spartak - Dolní Rychnov
Fotbal Mladší žáci – okresní přebor:

15. 4. (pá) 17 h
Spartak - Vintířov

25. 4. (po) 17 h
Spartak - Citice/Krajková
Fotbal Starší přípravka – okresní přebor:

15. 4. (pá) 17 h
Spartak - Svatava

29. 4. (pá) 17 h
Spartak - N. Sedlo/Loket
Fotbal Mladší přípravka – okresní přebor:

8. 4. (pá) 17 h
Spartak - Citice

22. 4. (pá) 17 h
Spartak - Kraslice/Jindřichovice



První závod nové sezóny

Začíná jaro a my máme radost, že startuje 
nová cyklistická sezóna a můžeme oznámit ter-
míny letošních závodů. 

TJ Plamen Chodov pro tento rok přichystal de-
set závodů na horských i silničních kolech. Po-
stupně budeme informovat a přinášet aktuality 
k jednotlivým závodům, takže pokud chcete, aby 
vám nic neuniklo, sledujte naše webové stránky 
www.plamenchodov.cz a sociální sítě.

Kalendář závodů 2022:
10. 4. 2022 Jarní sprinty / MTB
28. 4. 2022 Chodovská časovka / silnice
7. 5. 2022 Kolem Šindelové / silnice
22. 5. 2022 Na Blatenský vrch / silnice
8. 6. 2022 Kolo pro rodinu / MTB
11. 6. 2022 Pumptrack Chodov
12. 6. 2022 Chodovský bike / MTB
28. 8. 2022 Pumptrack Chodov
11. 9. 2022 Chodovský bikemaraton / MTB
28. 9. 2022 Na Andělskou Horu / silnice 
Bajkery čeká první závod v neděli 10. dubna, 

a to Jarní MTB sprinty. Tratě jsou připraveny 
na louce za restaurací U Ederů a jsou určeny pro 
širokou veřejnost od nejmenších dětí na odráže-
dlech až po dospěláky. Přihlásit se lze online na 
našich stránkách.� TJ�Plamen�Chodov

Atletika

Mistrovství KV kraje přípravek
Do pražské haly Otakara Jandery se sjelo 12. břez-

na 175 nejmenších atletů ze 7 oddílů KV kraje k mě-
ření sil na krajském mistrovství přípravek. Soutěžilo 
se ve sprintu na 60 m, překážkovém běhu, hodu 
medicinbalem, vytrvalostním běhu, skoku do dálky 
a štafetovém běhu 4x 200 m. 

Jediný titul mistra KV kraje vybojovala v hodu 
medicinbalem Eliška Klausová. Stříbrné a bronzové 
medaile přidali Pavel Kozel, Daniel Souček, Antonín 
Novák, Vítek Zikmund, Kateřina Minaříková a Petra 
Rybínová. Nedokázali jsme ani množstvím závod-
níků, ani výkony konkurovat vynikajícím borcům  
z Triatletu KV nebo Uni Chebu tak jako v dobách 
minulých. Naše základna je bohužel velmi malá. Ale  
spousta závodníků si se začátkem roku dokázala 
udělat krásné osobní rekordy, a tak zaslouží velkou 
pochvalu, i když si medailí „necinkli“. 

Poděkovat chceme i rodičům, kteří využili mož-
nosti a jeli se s námi na naše děti a naše závody 
podívat. A dětem popřát touhu trénovat, makat na 
sobě, zlepšovat se a postupně být lepšími a lepšími. 
 Miloš�Volek
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Volejbal

Splněné extraligové cíle a něco navíc  
Další extraligové turnaje jsme opět hráli na 

palubovkách soupeřů. Tentokrát jsme s kadet-
kami zajížděli do Prahy na věhlasný Olymp 
a s juniorkami jsme měli cestovat  do extraligo-
vého Šternberka.   

Družstvo kadetek vyrazilo o víkendu 5. až 
6. března do Prahy, kde se ve druhé kvalifikační 
skupině postupně utkalo s týmy Olymp Praha 
„A“, TJ Sokol Frýdek-Místek, Královo Pole Brno 
a TJ Slávia Hradec Králové. První zápas s Olym-
pem Praha jsme prohráli 3:0, druhý a velmi dů-
ležitý zápas jsme zvládli a porazili jsme Frýdek- 
-Místek 3:0. V nedělním, pro nás třetím zápase 
jsme po velmi dobrém výkonu prohráli s týmem 
KP Brno 3:2. Odpolední zápas se Slávií Hradec 
Králové holky zvládly také a po výhře 3:2 jsme 
v této skupině posbírali 6 bodů a třetí místo. 
V celkovém průběžném pořadí nás to řadí na 
velmi výborné třetí místo se ziskem  82 bodů. 
Kadetky odehrají ještě jeden turnaj základní 
skupiny, a to 14. a 15. dubna v Brně, a potom 
hurá do vysněného finále v Liberci.   

Družstvo juniorek mělo tentokráte bojovat 
v první výkonnostní skupině ve Šternberku. 
Soupeřem jim měly být týmy VK Liberec, TJ 
Sokol Šternberk, PK Olymp Praha a Volejbal Pl-
zeň. Bohužel, tak jak se nám po celou sezónu 
vyhýbal problém s covidem, tentokrát nás do-
hnal také. Turnaje jsme se bohužel nezúčastnili. 
Přesto jsme díky nastavenému systému přídělu 
bodů zapsali dílčích 16 bodů a s celkovým zis-
kem 54 bodů držíme celkově průběžné páté 
místo. Juniorky čeká ještě jeden turnaj základ-
ní skupiny, který se odehraje v sokolovské hale 
ISŠTE ve dnech 23. a 24. dubna. Soupeřem nám 
budou celky VK České Budějovice, Volejbal Lan-
škroun, TJ Ostrava a TJ Tatran Střešovice.

Družstvo mladších a starších žákyň, které 
je složeno téměř ze stejných hráček, v měsíci 
březnu odehrálo svá poslední kola v krajském 
přeboru Karlovarského kraje. Toto mladé druž-
stvo obsadilo v kategorii starších žákyň celkové 
čtvrté místo a v mladších žákyních výborné dru-
hé místo s celkovým ziskem 48 bodů. Děvčatům 
a realizačnímu týmu gratulujeme a děkujeme za 
reprezentaci klubu BVC a města Chodova. 

Pozvánka na extraligu juniorek: 
sobota 23. 4. od 9.00 a od 15.00 hodin, ne-

děle 24. 4. od 11.00 a od 17.00 hodin ve spor-
tovní hale ISŠTE Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov. 

Samurai tým 2022 
Máme za sebou první polovinu sezóny a úspěš-

ně se vracíme do obvyklého sportovního tempa. 
S hrdostí můžeme říct, že jsme všechna „covid 
omezení“ úspěšně zvládli, dokázali udržet tým 
pohromadě a většina samurajů pokračuje dál. Le-
tošní přípravka úspěšně složila svou první zkoušku 
na 10. kyu a všichni získali své první pásy. A tým a 
B tým se zúčastnily mezinárodního kempu v Kruš-
ných horách, kde se sešlo více než 45 bojovníků 
z České republiky a Německa. Cílem kempu byla 
příprava bojovníků na MČR v Chomutově a ME 
v Itálii, které nás čeká v dubnu. Začátek roku nebyl 
jen přípravou závodníků, ale i trenérského týmu. 

Svou trenérskou licenci trenéra II. třídy potvrdili 
Václav Kolář a Jaroslav Kalfář. Do řad akreditova-
ných trenérů se připojil i náš reprezentant Johny 
Kolář a také získal licenci trenéra II. třídy. 

Na začátku roku nechybělo ani vyhodnocení 
nejlepších bojovníků - nejlepšími samuraji za rok 
2021 se stali:

Jan Kolář, absolutní vítěz, medailista z MS, MČR 
i CZECH Open v disciplínách kickboxing i jiujitsu;

Matyáš Flídr, medailista MS, MČR i CZECH 
Open v disciplínách kickboxing;

Kryštof Schwarz, medailista z MS, MČR  
i CZECH Open v disciplínách kickboxing i jiujitsu.

Nejlepší kata:
Veronika Dobiášová, medailistka z online MS, 

CZECH open, Samurai Cup.
Skokani roku:
Daniel Sarkány a Hanka Schwarzová. 
V novém roce nás čeká mnoho výzev - ME, 

MS, MČR, ale i domácí Samurai Cup, který zís-
kal obrovskou prestiž a zařadil se do série pres-
tižních turnajů v bojových sportech BOHEMIA 
OPEN, které budou přenášeny Českou televizí. 

Sledujte nás na facebooku, instagramu nebo 
na novém webu www.samurai-fight-club.cz 
a „Staň se i ty samurajem“. Václav�Kolář

Bojové sporty
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Soupeři: VK České Budějovice, Volejbal Lan-
škroun, TJ Ostrava a TJ Tatran Střešovice. 

Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zá-
pasy a další aktuální informace můžete sledovat 
na oficiálních stránkách Českého volejbalového 
svazu nebo na facebookových a internetových 
stránkách BVC Chodov.  Ladislav Zapf

Basketbal

Družstvo  mužů slaví vítězství v soutěži 
Chodovské basketbalové družstvo mužů TJ 

Spartak Chodov se po nedohraném ročníku 
2019/2020 a zrušeném ročníku 2020/2021 opět 
zúčastnilo krajské soutěže. Do této soutěže se 
přihlásilo celkem šest družstev a hrálo se dvou-
kolově. Roční herní pauza a otevření tělocvičen 
za přísných hygienických podmínek až v průběhu 
září nedovolily chodovským basketbalistům pří-
liš herní přípravy. Tomu také odpovídal vstup do 
soutěže, kdy baskeťáci z Chodova prohráli dvě 
z prvních třech utkání. K tomu se dostavila i ma-
rodka hlavních opor domácího družstva, a tak se 
zdálo, že tým Spartaku Chodov bude bojovat na 
chvostu soutěže. S přibývajícími tréninky a herní 
rozehraností se tým začal herně zvedat a zápas 
od zápasu se zlepšoval. Do týmu se po několikale-
té herní odmlce vrátil odchovanec Jiří Slavík a i po 
takové pauze se rychle dostal do herní a střelecké 
pohody. Jirka Slavík patřil k hlavním pilířům týmu 
a stal se i nejlepším hráčem soutěže, když za de-
vět zápasů nastřílel 224 bodů, s průměrem téměř 
25 bodů na utkání. Dalších šest utkání chodovští 
muži vyhráli. Letošní ročník byl velmi vyrovnaný, 
a tak každé vítězství bylo důležité pro celkový zisk 
bodů. Do posledního utkání vedl v celkové soutěži 
tým TJ Thermia Karlovy Vary. S tímto soupeřem se 

právě měl v posledním kole utkat i chodovský tým 
o celkové vítězství v soutěži. Papírové předpoklady 
byly jasně na straně Karlových Varů, které přije-
ly v silné sestavě. Této převaze odpovídal i úvod 
utkání, když se rychlým nástupem a přesnou střel-
bou Thermia dostala do vedení 0:8 a v průběhu 
první čtvrtiny vedla už o 12 bodů. Do konce první 
čtvrtiny domácí snížili na sedm bodů a hra se pro 
domácí začala pomalu otáčet. Důsledná zónová 
obrana dělala hostujícím velké potíže a přestala se 
jim dařit i střelba z dálky. To domácí využili v rych-
lém a postupném protiútoku, kdy se dařilo v za-
končení. Chodovští do poločasu vedení přetáhli 
na svoji stranu a ve třetí čtvrtině zvýšili náskok na 
téměř dvacet bodů. V poslední čtvrtině se nepří-
jemně zranila hlavní opora týmu Jiří Slavík, a tak 
posledních osm minut hráli domácí bez svého klí-
čového hráče. Toho využili hostující hráči Thermie 
a na palubovku nasadili nejsilnější sestavu. Zranění 
J. Slavíka domácí mírně zaskočilo a začala se ku-
pit řada nepřesností v rozehrávce a zakončení. 
Po zklidnění hry po oddechovém čase začal čas 
hrát pro domácí a jejich předchozí vedení bylo 
dostatečné pro udržení vítězství. To se domácím 
podařilo a celkově vyhráli 73:64, a zajistili si tak 
výhru i v celé soutěži. K vítězství přispěla i bouř-
livá domácí atmosféra plného balkónu sportovní 
haly. Skvělé utkání odehrál kapitán Martin Hora  
s nastřílenými 22 body a Jiří Hála s 19 body.   
Každý hráč přispěl svojí bojovností a body k celko-
vému vítězství v soutěži. 

Tým TJ Spartak Chodov nastupoval ve složení 
Michal Boguský, Martin Hora, Jiří Slavík, Jiří Hála, 
Jiří Zmátlo, Jan Soukup, Martin Horváth, Martin 
Hronek, Jan Orava, Václav Sebera, Tomáš Randa 
a Petr Hovorka. Z lavičky nás povzbuzoval zra-
něný Michal Zaschke a Lukáš Šarkán. Velké díky 
patří sponzorům týmu a fanouškům, kteří na do-
mácí utkání chodí fandit. Martin Horváth

31Sport

www.samurai-fight-club.cz


Šachy

Kubík druhý v KP
Seriál turnajů hraných v rámci Krajského pře-

boru mládeže 2021-22 byl zakončen 5. března  
v Karlových Varech. 

V kategorii U10 jsme se mohli radovat z výsled-
ku osmiletého Kubíka Surého. Po druhém místě 
v Chodově, třetím v Teplé dokázal v K. Varech 
vyhrát, a obsadil tak v celkovém hodnocení KP 
skvělé druhé místo, čímž se kvalifikoval na pod-
zimní mistrovství Čech. V dubnu náš Kubík bude 
navíc reprezentovat v Klatovech na MČR U8.

Chodov má čtyři finalisty
Seriál turnajů hraných v rámci Krajského pře-

boru mládeže 2021-22 se týkal rovněž věkových 
kategorií U12, U14 a U16. Zde se však jednalo 
o kvalifikaci, z níž postoupilo nejlepších šest hrá-
čů do finále, jehož pořádáním ve dnech 14.–15. 
května byl pověřen chodovský klub. 

V kategorii U12 máme hned dvojí zastoupe-
ní. Nikola Kůsová kvalifikaci vyhrála, Pavel Jirků 
obsadil páté místo. V kategorii U14 obsadil třetí 
místo Aleš Zrůst. Posledním postupujícím je Lukáš 
Zrůst, který hrál o dvě věkové kategorie výše a cíl 
v podobě postupu do finále dokázal splnit, když 
v kategorii U16 obsadil pátou příčku. 

Lukáš a Nikola v těchto dnech reprezentují 
chodovský šach na MČR mládeže, hodně štěstí.

Šachisté děkují městu Chodov a Karlovarské-
mu kraji za finanční podporu.� Marcel�Vlasák

Florbal

Zápasy v Klatovech a dohrávka 
v Rokycanech 

Dne 27. 2. 2022 se v klatovské sportov-
ní hale konalo již 8. kolo ve florbale, 2. liga 
žen - skupina 1. Na místě nechyběly ani ženy  
z florbalového týmu TJ Plamen Chodov. Naše 

svěřenkyně se postavily tabulkově slabšímu 
plzeňskému soupeři FbC Plzeň. Utkání se 
našim ženám moc nevydařilo. Zraněná gól- 
manka, velká marodka i špatná komunikace 
a rozvržení fyzičky byly příčinou vysoké pro-
hry 2:7 a stály naše florbalistky cenné bodíky 
do tabulky. 

  Po hodinové přestávce přišla krásná výhra 
3:1 nad týmem Florbal Sokolov, jehož svěřen-
kyně nevyužily zranění naší gólmanky, která 
nemohla kvůli natrženému vazu v koleni již 
ani klečet, a tak jen v bráně seděla. Nepatrné 
zlepšení jsme mohli vidět v neděli 13. března 
v Rokycanech, kde se konala dohrávka ligy 
žen, 7. kola zápasů. Bohužel žádné body do 
tabulky nezacinkaly.

Na palubovce se utkaly plameňačky  
s hráčkami FBC Rokycany. Zápas to byl velice 
náročný. V brance chytala hráčka z pole, a to 
Kateřina Baštářová. Tabulkově se Rokycany 
stále drží na 1. místě. 

Stav zápasu se vyvíjel krásně. Ještě do po-
loviny 3. třetiny byl stav utkání 0:1 pro Ro-
kycany. Pak přišly dvě nepříjemné střely, kdy 
z každé z těchto střel padl gól za záda naší 
gólmanky. 

TJ Plamen nakonec podlehl Rokycanům 
0:3. Na ženy čekal ještě jeden zápas ze stejné 
dohrávky, a to s týmem SPORT CLUB Klato-
vy. Do branky nastoupila opět hráčka z pole, 
a to Markéta Parthová. Zápas byl do posled-
ní minuty hodně napínavý. Hrálo se na obě 
strany. Ještě ve 29. minutě 3. třetiny vstřelila 
Kateřina Baštářová vyrovnávací branku a stav 
byl 2:2. Těsně před koncem zápasu tým Kla-
tov vstřelil vítěznou branku. Zápas nakonec 
skončil 2:3 pro tým klatovských hráček. 

Všem hráčkám děkujeme za obětavý pří-
stup. Pavel�Dawidko
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Uzávěrka 

květnového čísla čísla

19. dubna 2022

Tenis
Hráčka TCG Karlovy Vary dosáhla 
velkého úspěchu

Tenistka Petra Mihoková (17 let) dosáhla své-
ho největšího úspěchu na turnaji „ITF TENNIS  
WORLD“ v kategorii U18 v Hamburku, kde vybo-
jovala krásné druhé místo.

Tímto úspěchem navázala na úspěšná tažení, 
která zahájila vítězstvím v roce 2020 na „TENNIS 
EUROPE“ v kategorii U16 a finále v lednu 2022 
na nejvyšším „A“ republikovém turnaji v Praze  
v dorostenecké kategorii.

Blahopřejeme a přejeme mnoho sportovních 
úspěchů!
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MASÁŽE PRO ŽENY
regenerační a sportovní

cena: 450 Kč / 60 min.

www.masazechodov.cz

tel.  +420 774 738 223

masáž zad + šíje

masáž horních končetin + šíje + hrudi

masáž dolních končetin zezadu, zepředu

baňkovací masáže

antistresová masáž (šíje, hruď, bříško)

ošetření spoušťových bodů (Trigger points)

    
      

     Petr Kácha & Vítězslav Vondrys 
     antsatel-kv 
 
 
 
       Anténní a satelitní technika 
       EZS Jablotron , Elektroinstalace 
       

       Tel.:604 487 516           info@antsatel-kv.cz 
                            www.antsatel-kv.cz  

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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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

722 964 331
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K a r e l Ta s c h l e r 
7 2 1 8 6 4 1 2 9

ŽALUZIE 

LÁTKOVÉ ROLETY

OCHRANNÉ SÍTĚ

FOTOŽALUZIE

Nejlevnější 
v Chodově

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  199 -245 Kč/ks
Prodej se uskuteční: 

14. 4. a 30. 5. ve 14.40 h14. 4. a 30. 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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Autopůjčovna 
K pronájmu auto pro 8 osob

Možnost zapůjčit auto i s řidičem
Ceny již od 1000 Kč bez DPH/den

v Chodově

Více info 777 674 041

PRONÁJEM BYTU 

TEL.: 724 522 980

Pronajmu kompletně zařízený byt 1+kk
 v ul. U Porcelánky (věžák Chodov)

Nájem 2800 Kč + služby, náklady, pojištění 2800 Kč,
elektřina - přepis na nájemníka

Vratná kauce: 10000 Kč /možnost na 2 splátky/

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

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

● Mechanické opravy osobních a dodávkových vozidel
● Přezutí a uskladnění pneumatik
● Plnění kl imatizací
● Výměny autoskel
● Odtah nepojízdného vozidla
● Možnost zapůjčení náhradního vozidla

Petr Cerovský tel: 606 389 050

pneu servis. .auto
chodov
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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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www.othermsokolov.cz
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http://www.elitecentre.cz/

