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20. 3.   Prodejní výstava Mateřídoušky
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 Chodovští chovatelé drobného zvířectva uspořádali v závěru ledna ve svém areálu u vlakového nádraží tradiční výsta-
vu. Hojně navštěvovaná akce, kterou si oblíbili především rodiče s dětmi, představila desítky menších domácích zvířat. 
Ani tentokrát nechybělo  exotické ptactvo a plazi. |Foto:  Martin Polák 

Výstava zaplnila areál chovatelů
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Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

to, že k dané akci pořídilo chodov-
ské TV studio videozáznam, popří-

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

Výběrové řízení na obsazení  
volné pozice

 Město Chodov vyhlašuje výběrové ří-
zení na obsazení pracovního místa:

úředník/úřednice odboru: útvar
interního auditu a kontroly.
Jedná se o pracovní poměr na dobou ne-

určitou, s nástupním termínem 1. 6.  2023 
nebo dle dohody, platová třída 9.

Lhůta pro podání přihlášek: do 10. 3.  2023 
(včetně), přihlášky doručené po stanoveném 
termínu budou vyřazeny.

Podrobnosti k výběrovému řízení a dal-
ší informace naleznete na elektronické 
úřední desce www.mestochodov.cz. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdyko-
liv výběrové řízení zrušit, případně nevy-
brat žádného zájemce.

Daňové přiznání lze podat 
také na radnici

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 
2022 lze opět osobně podat i v Chodově. Určena 
je k tomu středa 29. března 2023.

Zaměstnanci finančního úřadu budou k dispo-
zici od 13 do 17 hodin v zasedací místnosti Měst-
ského úřadu v Chodově. Daňová přiznání budou 
vybírat a eventuálně kontrolovat pracovníci so-
kolovského finančního úřadu.  (mák)



Desítky stromů musely k zemi, 
byly nemocné a staré

Hřbitov čekají další úpravy
Chodov bude pokračovat v rozvoji městského 

hřbitova i v letošním roce. Začátkem března by 
tam měly začít první práce na výstavbě dalších ur-
nových hrobů.

Nová řada rozšíří stávající místo, které už pře-
stává kapacitně stačit. Na práce má město připra-
veno v rozpočtu zhruba 226 tisíc korun a podle 
místostarosty Chodova Luďka Soukupa má být 
hotovo do konce léta.

„V plánu je také oprava hřbitovní zdi za posypo-
vou loučkou směrem ke smuteční síni, také tady 
počítáme s tím, že práce budou provedeny letos,“ 
doplnil místostarosta. Město svůj hřbitov koncepč-
ně rozvíjí postupně už několik let. Před časem 
nechalo postavit dvě řady urnových a epitafních 
hrobů, později pak nové kolumbárium se čtyřia-
šedesáti místy, boční vstupní bránu a místo pro 
velkoobjemové kontejnery.  (mák)

Desítky stromů na území města musely v minulých dnech v období vegetačního klidu k zemi.  Důvodem byl jejich ne-
vyhovující stav. Město nechalo pokácet pouze stromy suché, ve špatném zdravotním stavu nebo esteticky znehodno-
cené. Na všechny si nechalo zpracovat  posouzení odbornou dendrologickou firmou, aby bylo ke kácení přistupováno 
pouze v nezbytných případech.  |Foto: Martin Polák

Termíny splatnosti poplatku 
za komunální odpad

Upozorňujeme vlastníky nemovitostí (SVJ, 
rodinné domy, zahrady) na termíny splatnosti 
poplatku za svoz komunálního odpadu, kte-
ré jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou  
č. 2/2021, a to ve čtyřech splátkách (vždy za 
uplynulé kalendářní čtvrtletí) – k 10. dubnu,  
10. červenci, 10. říjnu a 10. lednu následujícího 
roku. Žádáme všechny poplatníky, aby uvedené 
termíny splatnosti poplatku dodržovali.

V souvislosti s platbami poplatku za svoz od-
padu také znovu upozorňujeme, že již nejsou 
rozesílány složenky! Veškeré platební údaje po-
třebné k provedení úhrady poplatku a termíny 
splatnosti jsou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí 
soustřeďovacího prostředku na odpad, kterou 
každý vlastník nemovitosti obdržel na městském 
úřadě při jejím podpisu. Místní poplatek lze uhra-
dit bankovním převodem nebo v pokladně Měst-
ského úřadu Chodov (platby pouze v hotovosti). 
Ke každé platbě je nutno uvést variabilní symbol.

Právnické a podnikající fyzické osoby, které 
se zapojily do městského systému odpadového 

hospodářství, obdrží k úhradě poplatku faktury 
splatné do 10. 4. 2023.

 Hana Zapfová, vedoucí OŠKV
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Děti se těšily ze svého prvního 
vysvědčení, pak zamířily na prázdniny

 Stovky dětí z chodovských škol si v úterý  31. ledna převzaly z rukou učitelů pololetní vysvědčení, pro některé to bylo 
úplně poprvé. Školáky v našem okrese pak čekaly pololetní a jarní prázdniny. |Foto:  Martin Polák 

Chodov si v druhé polovině února opět užíval masopustního veselí. Počasí sice nepřálo, ale i tak dorazil do Staroměstské 
ulice slušný počet lidí, kteří se nenechali odradit. Na pódiu se vystřídalo několik kapel, prodejci nabízeli jelita, tlačenky, 
jitrnice a klobásy. K dispozici byla za symbolických dvacet korun gulášová polévka, za stejnou cenu jste se mohli zahřát 
čajem s rumem. Fotografie z akce naleznete na městském FB. |Foto: Martin Polák

Staroměstskou ulici ovládl masopust
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Kulturní servis

Otázka měsíce
Jiří Vacek, člen Rady města Chodova

Po skončení ak-
tivní činnosti fot-
balového klubu ve 
Staré Chodovské 
zůstalo na tamním 
hřišti nevyužité zá-
zemí pro sportovce, 
takzvané kabiny. Co 
se s tímto zařízením 
stalo, je nyní v pro-

vozu?
Kabiny opravdu zůstaly bez řádného vy-

užití, což nám bylo líto. Přivítali jsme proto 
iniciativu  obyvatel Staré Chodovské, kteří 
nabídli, že zázemí zvelebí, budou jej provo-
zovat a využijí při svých aktivitách.

Za tímto účelem vznikl spolek, jehož čle-
nové se hned pustili do práce. Mají za se-
bou už stovky dobrovolnických hodin a do 
úprav dali také své peníze. Hlavním finanč-
ním tahounem je však město Chodov, které 
stavební úpravy interiéru i okolí významně 
finančně podpořilo. Chtěli bychom jak spol-
ku, tak městu poděkovat.

Kabiny nyní slouží pro setkávání obyvatel, 
různé akce, oslavy či svatby. Také se zde ko-
naly už první volby, a to prezidentské, kdy 
bývalé sportovní zázemí posloužilo jako vo-
lební místnost okrsku číslo jedenáct.

Prostory si lze také po dohodě a za stano-
vených podmínek pronajmout. (mák)

Aktuální dění
v Chodově sledujte na 
www.mestochodov.cz

Město letos pošle 
sportovcům více peněz

O rovných sto tisíc korun navýšil Chodov svůj 
dotační titul na podporu sportovních klubů a or-
ganizací pracujících s dětmi a mládeží. Sportovci 
si tak letos  rozdělí 1,3 milionu.

„Výdaje na sport dětí se neustále zvyšují, ne-
chceme je však všechny přenášet na rodiče,“ 
vysvětlil letošní vyšší částku na sport v Chodově 
jeho starosta Patrik Pizinger.

Mezi příjemce městských dotací tradičně patří 
například TJ Spartak Chodov, TJ Batesta Chodov, 
ŠAK Chodov, BVC Chodov, karatisté, skauti či ha-
siči. Část peněz jde na údržbu areálů a provozní 
výdaje, část pak na samotnou práci s dětmi.  

Dalšího půl milionu korun pak město přidá po-
řadatelům sportovních a kulturních akcí, které se 
mají konat ve městě v letošním roce. Peníze si 
mezi sebou rozdělí organizátoři desítek  větších 
či menších akcí.  (mák)

Na novou rolbu do Krušných 
hor přidá také Chodov

Nákup nové rolby na úpravu lyžařských tras 
v Krušných horách finančně podpoří i Chodov. 
K tomuto účelu doporučili radní zastupitelům  
v rámci rozpočtových změn schválit částku  
50 tisíc korun.

Peníze následně poputují k První Krušnohor-
ské, o. p. s., která o trasy pečuje. Rolba poslouží 
na trasách v délce zhruba 30 kilometrů v oblasti 
mezi Bublavou a Přebuzí, jež jsou častým cílem 
také běžkařů z Chodova.  (mák)

Chodov má nové, moderní 
webové stránky

Nové webové stránky představil v průběhu 
ledna Chodov. Plynule tak nahradily ty původní, 
které městu sloužily řadu let.

Web připravila specializovaná firma podle mo-
derních trendů a pro uživatele by měl být nyní 
příjemnější, intuitivnější a přehlednější.

Stránky najdete stále na www.mestochodov.
cz a kvůli odhalení případných nedostatků zatím 
běží ve zkušebním provozu.  (mák)

Chodovská radnice dotacemi podporuje řadu spor-
tovních a kulturních akcí. Jednou z nich je už tradiční 
Běh Smolnickým kopcem (na snímku).    |Foto: M. Polák
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Novým prezidentem se stal Pavel, 
v Chodově vyhrál Babiš

Prezidentské volby v Chodově. |Foto: Martin Polák

Novým prezidentem České republiky byl 
poslední lednový víkend zvolen Petr Pavel, 
nicméně voliči v Chodově by podle výsledků 
raději měli na Pražském hradě jeho protikan-
didáta Andreje Babiše.

Stejně jako  první kolo (47,92 %) vyhrál Ba-
biš v Chodově i  kolo druhé, a to se ziskem 
57,66 % hlasů oprávněných voličů. Celkový 
vítěz Petr Pavel pak v Chodově získal 42,3 %, 
přičemž v prvním kole dostal  27,15 %  hlasů.

Přestože se volební účast oproti prvnímu 
kolu (53,86 %) zvedla na 58,36 %, za celo-
státním průměrem (70,25 %) Chodov výrazně 
zaostal.

V Chodově je 11 volebních okrsků a ani 
v jednom z nich Petr Pavel nezvítězil. Nejtěs-
nější souboj se odehrál v okrsku č. 4, kde Pa-
vel získal 413 hlasů (49,93 %), zatímco Babiš 
dostal o jeden hlas více a překročil tak nadpo-
loviční většinu (50,60 %). 

Největší volební účast byla v okrsku č. 11 
(Stará Chodovská), kde k urnám zamířilo 
79,67 % voličů. Opakem se pak stal okrsek  
č. 3, tam zájem o volby projevilo jen 42,22 % 
voličů.  (mák)

Chodov opět podpoří sociální 
projekty, přidá jim 1,5 milionu

Celkem šestadvacet žadatelů, kteří připravili 
dohromady 38 projektů v oblastech sociální 
péče, zdravotnictví a protidrogové prevence, 
si v letošním roce rozdělí přibližně 1,5 milionu 
korun. Částku jim formou dotací pošle Cho-
dov ze svého rozpočtu. 

Radní doporučili zastupitelům schválit fi-
nanční podporu například pro Denní centrum 
Mateřídouška, Farní charitu Karlovy Vary či 
Dům ošetřovatelské péče Dolní Rychnov.

Radnice kromě chodovských organizací 
tradičně podporuje i okolní zařízení. Jsou to 
především ta, jež poskytují své služby obyva-
telům Chodova. 

Náplň organizací je pestrá. Svou činnos-
tí pomáhají mimo jiné neslyšícím, zdravotně 
či tělesně postiženým, obyvatelům v tíživé 
životní situaci, seniorům, dětem ze sociálně 
znevýhodněného prostředí či lidem bez pří-
střeší.

Konečnou podobu dotací měli zastupitelé 
na programu na únorovém jednání. (mák)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Březen na zahradě

Začíná měsíc, kdy sezóna na zahradě 
opravdu začíná naplno, a přiznejme si, že 
jsme se na tu práci celou zimu těšili. Možná už 
během tohoto měsíce budeme sklízet první 
úrodu z podzimních výsevů - ředkvičky, saláty, 
jarní cibulku a špenát, ale i to, co jsme nechali 
na záhonu přes zimu - pór, růžičkovou kapus-
tu, listový celer, kadeřávek a černý kořen. Zá-
roveň je vhodný termín na nakličování raných 
brambor a postup je jednoduchý - brambo-
ry narovnáme do přepravek nebo bedniček 
v jedné vrstvě klíčky nahoru a umístíme je do 
světlé místnosti, kde teplota neklesne pod 
pět stupňů. Klíčky musejí být zelené, pokud 
byly brambory v tmavé místnosti, budou klíč-
ky světlé, křehké a brambory se budou hůř 
a déle ujímat. Budeme je sázet poměrně brzy, 
proto je vhodné  předehřát zeminu pomocí 
černé netkané textilie, kterou odstraňujeme 
opatrně, za oblačného dne. Samotnou sadbu 
potom chráníme bílou textilií.

Přibližně v polovině března vyséváme raj-
čata buď do výsevního substrátu, nebo per-
litu a dříve vysetou sadbu paprik, kedluben a 
celeru přepícháme po několika rostlinkách do 
jedné nádoby.  

Koncem března probouzíme jahodníky, od-
straníme zimní zakrytí chvojím, slámou, textilií, 
které chránily rostliny před mrazem. Obere-
me je od starých, přemrzlých a poškozených 
listů, přihnojíme a mělce okopeme. Můžeme 
i vysazovat nové jahodníky. Začínáme s pěs-
továním bylinek, a to buď výsevy doma, do 
skleníku nebo záhonu, vždy v závislosti na 
druhu bylinky, a tady doporučujeme držet se 
návodu doporučeného dodavatelem semen 
nebo zkušeným zahrádkářem, dlouhodobým 
pěstitelem bylinek. 

Během měsíce pokračujeme v ochraně 

ovocných stromů proti škůdcům a chorobám, 
pokud jsme to nestihli už v únoru. Stromy 
hnojíme kompostem vždy na jaře jednou za 
dva či tři roky, podle druhu půdy a stáří stromu 
a podle obecného pravidla čím větší a starší 
strom, tím častěji a více hnojíme. Stále platí 
omílané pravidlo, že nejvíce plodí větve, které 
rostou vodorovně, a to buď přirozeně, nebo 
jim pomůžeme. V předjaří je proto vhodná 
doba na zatížení větví do vodorovné  polohy. 
Vhodná závaží jsou plastové lahve s vodou, 
jejich váhu si sami uzpůsobíme a nezapome-
neme úvazek na větvi podložit něčím širším, 
abychom větev nezaškrtili.

Pokračujeme v hnojení a vápnění, v březnu 
máme poslední šanci, kdy na záhony rozhodí-
me dusíkaté vápno pro boj s plevely a škůdci. 
Trávníky provzdušníme, vyhrabeme, pováp-
níme a postříkáme proti plevelům a mechu. 
Záhony urovnáme a prokypříme, abychom 
mohli rychle začít s výsevem. V březnu vysé-
váme saláty, cibuli, mrkev, petržel, mangold, 
špenát, černý kořen, hrách, ředkvičky a také 
můžeme sázet cibuli sazečku.

Begonie zasadíme do truhlíků. Prozatím 
stačí jen několik hlíz do jednoho. Před umís-
těním ven je přesadíme do jednotlivých kvě-
tináčů. Současně v březnu vysazujeme a se-
řezáváme muškáty, a to hodně, maximálně 
na délku 15–25 cm. Muškáty přezimované na 
světle v chladné místnosti se dokáží vytáhnout 
hodně vysoko, proto se jejich řezu nebojíme. 

Pranostiky:
• Březen bez vody – duben bez trávy.
• Březen hřmí – květen sněží.
• Mnoho dešťů březnových – hubené 

léto.  zahrádkáři Chodov

! SOUTĚŽ !
Vyhrajte poukaz v hodnotě 5 500 Kč na 

skautský letní stanový tábor v termínu 1. 7. 
2023 – 14. 7. 2023. Poukaz pro jedno dítě ve 
věku 8–12 let můžete získat, pokud správně 

odpovíte na otázku:
V jakém roce byl v Chodově položen 
základní kámen ke stavbě místního

evangelického kostela?
Své odpovědi zasílejte na e-mail: zpra-

vodaj@kasschodov.cz do 31. 3. 2023. Dva 
soutěžící se správnou odpovědí vylosujeme 

4. 4. 2023.
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Chodováci si už brzy užijí 
megahoupačku nad městem

Nad Chodovem bude v dohledné době stát nová megahoupačka pro dvě osoby. Město tak po-
stupně začíná realizovat nápady obyvatel, které vzešly z loňského participativního rozpočtu.

Houpačku dodavatelská firma sestaví z několikametrových modřínových trámů tak, aby vyhovovala 
všem potřebným bezpečnostním normám a požadavkům. Jako nejvhodnější lokalitu, která splňuje 
podmínky pro stavbu, vybrala radnice okolí rybníka Spěváček, odkud je na Chodov neotřelý a slušný 
výhled.   (mák)

Pohled z místa, kde bude letos stát obří houpačka.  |Foto:  MěÚ Chodov

Školáci se utkali v královské hře

Krajské kolo školních týmů v šachu hostilo v polovině minulého měsíce Kulturní a společenské středisko. O ceny tam 
bojovala čtyřčlenná družstva žáků základních i středních škol celého Karlovarského kraje.  |Foto: Martin Polák
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Vzpomínka
Dne 4. 3. 2023 tomu 

bude 5 let, kdy nás náhle 
opustila naše maminka paní 

Marianne Martererová.
S láskou vzpomínají dcery 

a synové s rodinami,
vnoučata, pravnoučata 
a prapravnoučata. 
Máme Tě v srdcích.

Vzpomínka
Dne 13. 3. 2023 tomu 

bude rok, co nás opustila 
naše milovaná manželka, 
maminka a babička paní 
Ladislava Prokopová.
V našich srdcích zůstane 

navždy. S láskou vzpomí-
nají manžel Richard, syn 

Roman s rodinou a dcera 
Petra s rodinou.

Vzpomínka
Dne 26. 3. 2023 to bude 

10 let, co nás opustil milova-
ný manžel, tatínek, dědeček, 
bratr, švagr a kamarád pan 

Ladislav Weigl.
V našich srdcích zůstane 

navždy. 
Manželka, syn Ladislav  

a dcera Iva.

Terénní program Karlovarsko
Služba Terénní program Karlovarsko, kterou 

zřizuje spolek Světlo Kadaň, z. s., poskytuje soci-
ální služby, mimo jiné, i na území města Chodov. 
Služby jsou  poskytovány v rámci celého Karlo-
varského kraje lidem v tíživé životní situaci starším 
15 let. Terénní pracovníci umějí pomoci lidem v 
oblasti dluhové problematiky, problematiky byd-
lení, zaměstnání (sepsání životopisu, motivačního 
dopisu), s vyřízením osobních dokladů a podob-
ně. Mohou být oporou v krizi, mohou asistovat 
při jednání s institucemi či zprostředkovat kontakt 

s nimi, mají přehled o dalších službách, kte-
ré mohou usnadnit tíživou životní situaci nejen 
v sociální oblasti, ale i zdravotní nebo v oblasti 
rodičovské.

Cílem terénního programu je umožnit lidem 
v nepříznivé sociální situaci zůstat součástí při-
rozeného místního společenství a žít běžným 
způsobem života. Jde o zachování a rozvíjení 
důstojného života těch, kteří programu využívají. 

Potřebujete-li pomoci vy nebo víte o někom, 
komu by služba mohla být nápomocná, je mož-
né oslovit terénní pracovníky prostřednictvím te-
lefonu na čísle: 725 907 429 nebo elektronicky                                   
na e-mailu: tpkarlovarsko.svetlozs@seznam.cz. 

Bližší informace najdete na  webo-
vých stránkách spolku  Světlo Kadaň, z. s., 
www.svetlokadanzs.cz.             A       https://www.facebook.com 
/terenniprogramkarlovarsko/.  (svk)

Kraj jedná o zřízení pohotovosti 
pro domácí mazlíčky

Na základě jednání zástupců Karlovarského 
kraje, člena rady Víta Hromádka a člena výboru 
pro regionální rozvoj Alberta Tošovského, které 
bylo zaměřeno na témata zajištění veterinární 
ambulance 24/7 na území Karlovarského kraje, 
se uskutečnilo jednání s ředitelkou krajské vete-
rinární správy Márií Slepičkovou a předsedkyní 
okresního sdružení Komory veterinárních lékařů 
Evou Tichou.

Cílem setkání bylo prodiskutovat možnosti 
zajištění veterinární péče 24/7 v Karlovarském 
kraji z hlediska technického, personálního a or-
ganizačního zabezpečení. Účastníci jednání řešili, 
zda by bylo vhodnější zavést centrální veterinár-
ní ambulanci, nebo jít cestou využití mateřských 
ambulancí veterinárních lékařů zapojených do 
systému.

Při využití druhé varianty by muselo dojít k vý-
voji informačního systému, např. formou mobilní 
aplikace, která by majitele „domácích mazlíčků“ 
informovala, která ambulance v kraji v danou 
chvíli zajišťuje veterinární pohotovost.

„Protože v tuto chvíli počítáme se zapojením 
zejména místních veterinárních lékařů, chystáme 
se je všechny oslovit a zjistit jejich zájem, včetně 
případných požadavků, aby se do systému zapo-
jili,“ uvedl Vít Hromádko.

O dalším vývoji budou zástupci kraje veřejnost 
průběžně informovat.  (TZ KK)
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ZŠ J. A. Komenského ZŠ Školní ulice

Výtvarná soutěž Rok netopýrů
V prosinci  se 6. až 

9. ročníky zúčastnily 
soutěže, kterou vy-
hlásilo Ekocentrum 
Chodováček a DDM 
Bludiště Chodov. 
Soutěž se jmenovala 
„Rok s netopýry”.

Porotu zaujaly 
také výtvory našich žáků, a to od M. Hroncové 
z 9. A, A. Beňové z 8. B, V. Diak a D. Psotové 
z 8. A, V. Ouporové a J. Petříka ze 7. B.

  Mgr. Oxana Valentová

Týden netradičních barev
Závěr ledna jsme si ve škole zpestřili akcí s ná-

zvem Týden netradičních barev. Celkově se nám 
týden vydařil a většina z nás ve skříních našla ob-
lečení v barvě určené danému dni.

Největší výzvou byla žlutá a hnědá barva, kte-
ré se v našich šatních skříních vyskytují asi nejmé-
ně. Velmi zajímavý byl páteční den dvojníků, jenž 
všechny velmi bavil a při tvorbě celkového outfitu 
ukázal kreativitu našich žáků, kteří často mysleli 
i na nejmenší doplňky. Jak se nám podařilo Týden 
netradičních barev splnit, si můžete prohlédnout 
v galerii na webu.  Mgr. Arnoštka Jankovská

Nabídka volných pracovních míst
Od nového školního roku přijmeme na plný 

úvazek učitele/učitelku s kvalifikací pro 1. stupeň 
ZŠ a dále kvalifikované učitele s aprobací M, Fy, 
IVT, Aj, Nj.

Kontakty na stránkách školy www.zs2chodov.cz 
nebo na telefonu 352 352 292.

 Mgr. Milan Martinek, ředitel školy

Nabídka volných pracovních míst
Přijmeme na plný úvazek učitele/učitelku 

s kvalifikací na 2. stupeň školy s aprobací český 
jazyk, matematika,  informatika, anglický a ně-
mecký jazyk, hudební výchova a dále kvalifikova-
ného učitele/učitelku pro 1. stupeň školy.

 Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Celá ZŠ Školní v pátek 17. února  ožila masopustní veselicí. Na druhém stupni proběhla v prostoru před sborovnou 
promenáda masek, která byla zakončena volbou čtyř nejlepších. Na prvním stupni bylo tradičně více účastníků, proto 
se veselice konala v tělocvičně. Oslavu masopustu jsme si všichni moc užili a doufáme, že se podaří také v dalších 
letech. |Foto: ZŠ Školní 
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ZŠ Husova ulice

 Hledáme 
Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace – M, 

AJ, F, D, Z, Hv) – plný úvazek, nástup od 1. 9. 
2023. Informace podá na tel. 352 352 390 vedení 
školy. Další informace o životě naší školy najdete 
na www.zs3chodov.cz. 

 Mgr. Hana Žáková, ředitelka školy

ZŠ Nejdecká ulice

Příprava na přijímací zkoušky
Dokážete se tipnout, jaké je největší přání de-

váťáků v čase po rozdání pololetního vysvědčení? 
Asi to není těžké uhodnout. Mezi priority jistojistě 
patří přijetí na střední školy či učňovské obory. 

Jednotná přijímací zkouška na střední školy se 
skládá ze dvou písemných testů: z českého jazy-
ka a literatury a z matematiky. Termín přijímacích 
zkoušek na střední školy (13. a 14. dubna) se blíží. 
Je nejvyšší čas soustředit své síly na pečlivou pří-
pravu k jejich složení. Ve škole nic neponechává-
me náhodě. Žáci procvičují učivo nejen v běžných 
vyučovacích hodinách, ale jednou týdně dochá-
zejí i na cíleně zaměřenou přípravu ke zkouškám, 
kterou vedou naši zkušení pedagogové. 

V matematice se žáci zaměřují zejména na vý-
razy, rovnice, zlomky a slovní úlohy či práci s gra-
fem. V geometrii nejen rýsují, ale počítají i délky 
obvodu, obsahu, objemu a převádí jednotky. Mezi 
nejvýznamnější okruhy v českém jazyce patří po-
rozumění textu, pravopis, slovní zásoba, větná 
skladba a tvarosloví, které žáci procvičují na kon-
krétních testech. Seznamují se tak s jednotlivými 
typy cvičení a způsobem zápisu řešení do zázna-
mových archů. Důraz je kladen také na domácí 
přípravu. Žáci se učí svou práci analyzovat, najít si 
chybu a na základě vysvětlení se z ní poučit. Tak se 
daleko lépe zefektivňuje proces učení. Vzájemná 
důvěra mezi žákem a učitelem podporuje víru ve 
vlastní schopnosti a radost z odvedené práce.

Milí deváťáci, přejeme vám mnoho úspěchů 
u zkoušek a přijetí na vaši vysněnou školu či učeb-
ní obor. Držíme vám palce!

 Vaši učitelé ZŠ Chodov, Nejdecká

Informatika napříč předměty
Vzdělávání s informačními technologiemi je 

součástí výuky žáků základní školy, a to nejen  
v hodinách informatiky.

Žáci se učí nejen základům programování, 
prezentace, kódování, práce s programy. Peda-
gogové naší školy si v projektovém dnu 2. února  
vyzkoušeli práci s 3D tiskárnami, robotikou, kó-
dováním a Scratch. vedení ZŠ Husova

Pedagogové při informatice v rámci projektového dne  |Foto: ZŠ Husova ulice
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Mateřská škola Chodov

Beseda s myslivcem
Koncem měsíce ledna proběhla v MŠ Zahradní 

beseda s myslivcem.  Ten měl pro děti připravené 
nejen zajímavé vyprávění o životě v lese, ale také 
krásný obrazový materiál – 3D fotografie zvířat. 
Děti měly možnost prohlédnout si např. peří, 
rohy a parohy.

Největším zážitkem však byla audionahráv-
ka, kdy úkolem dětí bylo hádat skutečné zvuky 
zvířat.  Beseda se konala pod záštitou p. Jaroše, 
kterému tímto velice děkujeme, a těšíme se na 
další spolupráci. Lenka Ouporová
Návštěva budoucích zdravotníků

Dne 26. 1. 2023 se v MŠ Zahradní uskutečnil 
projektový den k tématu „lidské tělo“.

Navštívila nás Bc. Martina Hegrová se svými 
čtyřmi studenty ze Střední zdravotnické školy  
v Karlových Varech.

Studenti hravou formou seznamovali děti  
s vadami plosky nohou a s tím, jak jim před-
cházet. Měli připravenou spoustu obrazového 
materiálu. Děti byly poučeny, jak plosku nohy 
cvičit a jakou nosit správnou obuv.

Ve třídě studenti vyrobili chodníček z různých 
materiálů (kamínky, fazole, ořechové skořápky) 
a děti poté po něm chodily bosky. Každé dítě 
si odneslo domů na památku otisk svého cho-
didla. Dále měly děti možnost vžít se do role 
„slepců“. Poznávaly podle hmatu předměty na 
obrázcích, kreslily poslepu, vyzkoušely si také 
chůzi se slepeckou holí.

Všem se tato akce velmi líbila. Děkujeme tím-
to Bc. Martině Hegrové a jejím studentům za 
pěkné a zajímavé dopoledne a těšíme se na 
další spolupráci. Již máme přislíbenou na jaro 
další návštěvu, která by se měla týkat základů 
první pomoci. Anna Křehká

Návrat k českým pohádkám
První pololetí letošního školního roku jsme 

v naší škole završili projektovým dnem zvaným 
„Návrat k českým pohádkám“. Jak již samotné 
téma předznamenává, proměňovali se jednotliví 
žáci i jejich učitelé, kteří se mimochodem v tento 
den obzvláště „vyřádili“, v tradiční i méně tradič-
ní pohádkové postavy draků i princezen, čerta 
a Káči, vodníků, alchymistů, rodinky Spejblů, Kar-
kulek a jejich lidožravých vlků… Učení se tak sta-
lo mnohem zábavnějším, provázelo jej mnoho 
doplňkových aktivit, které mladším dětem připo-
mněly pohádky minulé i současné a těm starším 
hodnoty, které v sobě nesou.  A na závěr proběhlo 
to nejlepší – školní přehlídka pohádkových postav. 
To byla teprve podívaná! 

 Mgr. Blanka Zámečníková
V rámci projektového dne Návrat k českým po-

hádkám jsme se vrátili do dob králů, princezen, 
rytířů a alchymistů. Samozřejmě jsme zhlédli po-
hádku, podle které jsme si následně vyrobili kostý-
my, ale největším zážitkem pro nás bylo, že jako 
alchymisté jsme si zkusili různé pokusy a namíchali 
kouzelný elixír Věčného mládí. 

S velkým napětím jsme očekávali, jak to vše do-
padne. Povedlo se! Školu jsme do povětří nevy-
hodili a lektvar funguje, ovšem receptura je přísně 
tajná!

 Na další projektové dny se těší žáci 5. Z

Nabídka pracovního místa
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Soko-

lov, příspěvková organizace, přijme pro šk. rok 
2022/2023 na částečný úvazek učitele/ku na  
2. stupeň ZŠ s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 
Sb. v aktuálním znění.

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

Souhrn jednotky PO
Jednotka absolvovala v lednu celkem třiadva-

cet událostí. Během těchto událostí bylo zraněno 
sedm osob, pět osob bylo zachráněno, devět 
osob bylo evakuováno a dvě osoby zemřely. 
Celkem 9 událostí bylo mimo území zřizovatele. 
Mimo poplachovou činnost byly postaveny měst-
ské stany v rámci plesové sezóny. 

Bylo likvidováno 10 požárů (zbytky od zábavní 
pyrotechniky v ulici Jiráskova, odpad po požáru 
v Penny Marketu, sklepy v Horním Slavkově, byt 
v Žižkově ulici při zahoření elektrického jističe – 
dvě osoby byly předány do péče zdravotníkům, 
hotel Jessenius Karlovy Vary, bývalá porcelánka 
Stará Role, balík se senem poblíž zahrádek na 
výjezdu směrem na Vřesovou, přístřešek bezdo-
movců v Lesní ulici, klestí – Nové Sedlo – neohlá-
šené pálení, byt Stará Role – jedno zranění). Byly 
řešeny čtyři dopravní nehody (osobní vozidlo ha-
varované do lampy veřejného osvětlení, se zra-
něním jedné osoby, v ulici U Porcelánky; osobní 

vůz v příkopu v Jenišově – bez zranění; osobní 
vůz havarovaný do svodidel, se zraněním jedné 
osoby, Staré Sedlo D6; nákladní a osobní vozidlo 
na D6 v Karlových Varech poblíž Tesca.

Ostatní zásahy byly technického charakteru. 
Jednou se nouzově otevíral byt ve Vřesové, kde 
byla zachráněna jedna osoba pomocí automobi-
lového žebříku. Jednotka asistovala při zajištění 
přistání vrtulníku na bývalém hřišti v ulici Re-
voluční. Hlášený požár auta ve Vintířovské ulici 
se nepotvrdil a událost byla překlasifikována na 
technickou pomoc při poruše motoru. Byl řešen 
únik vody z topení v objektu bývalé lékárny v ulici 
Jiráskova.

Jednotka pomáhala při záchraně osoby, která 
byla nalezena v Chodovském potoce. Boj o tento 
lidský život všechny přivolané záchranné složky,  
i přes maximální úsilí, prohrály. Další tragická 
událost, při které byl zmařen lidský život, se ode-
hrála v ulici U Koupaliště. Zde jednotka poskytla 
v rámci spolupráce složek IZS technickou pomoc 
při transportu těla. Dvakrát byl zaznamenán pla-
ný poplach. Další informace včetně fotogalerií 
najdete na našem webu a FB.  

Zásah chodovských hasičů při otevírání bytu ve Vřesové. Foto: SDH Chodov
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Městská policie Chodov

Střípky z policejních svodek
Velice často zde umisťujeme příspěvky, které 

jsou spíše úsměvného charakteru, neboť vybo-
čují z běžné agendy výkonu služby, která je často 
spíše represivní a plná setkání se smutnými lid-
skými osudy.

Nechceme čtenáře zahltit pochmurnými zprá-
vami typu „černá kronika“, ale i ta samozřejmě 
obsahuje náplň nelehké práce strážníků. Strážníci 
byli např. u vyvolané žádosti o pomoc vyděšené 
rodiny, které se v panelovém bytě ve vaně topila 
po zdravotní komplikaci  nezletilá dívka. Strážní-
ci zde bojovali dlouhé minuty o její život a poté 
i přivolaní zdravotníci, kteří nakonec rozhodli 
o povolání letecké záchranné služby s přistáním 
vrtulníku v ul. Revoluční.

Další případ následoval několik dní poté, kdy 
strážníci bojovali o život 65letého muže na Kos-
telní stezce na St. Chodovskou. Strážníci jsou 
i při poskytování první pomoci při různých pá-
dech, úrazech a žádostech o součinnost při 

nelehké manipulaci s těžce pohybově omezenou 
osobou v rodinách.

Strážníci jsou často i první kontaktní osoby 
u lidí, kteří mají v úmyslu spáchat sebevraždu, 
jako se to stalo v ul. Husova, kde se žena střed-
ního věku pokusila vyskočit z okna panelového 
bytu a po rozhovoru se strážníky a přivolanými 
policisty si tento úmysl rozmyslela. O to krásnější 
je potom okamžik, kdy pocítíte, že jste nějaký ži-
vot svým skutkem skutečně zachránili.

Své by mohl vyprávět i jeden z našich asis-
tentů prevence kriminality, které často potkává-
te v ulicích nebo ráno u přechodů u některých 
základních škol. U jedné takovéto školy zastavilo 
vozidlo, ze kterého vystoupila matka se svým ne-
zletilým školákem a šla jej doprovodit ke škole, 
ve vozidle zůstalo sedět její další nezletilé dítě. 
Řidička však špatně zajistila vozidlo a to se ná-
hle začalo samovolně rozjíždět ve směru k ruš-
né křižovatce. Nezletilé dítě z vozidla vystoupilo 
a snažilo se z veškerých sil samo zastavit tunový 
kolos, ale to se mu samozřejmě nemohlo poda-
řit, navíc hrozilo, že jej vozidlo pod sebe stáhne 
během pohybu. Této situace si všiml náš asistent 
prevence, který okamžitě přispěchal na pomoc, 
dítě od vozidla odstrčil, sám vozidlo zastavil a za-
jistil proti pohybu. 

Poté se k vozidlu dostavila řidička, která si uvě-
domila, co vše se mohlo stát jen kvůli její osudné 
chybě. Pracovníci městské policie nerozdávají 
jenom pokuty a upozornění o pochybeních pro-
ti zákonu, ale jsme tu i jako pomoc pro občany 
města v nejtěžších chvílích jejich života.
Blíží se jaro, přibude cyklistů a motorkářů

Vážení řidiči, brzy se probudí jaro a na komu-
nikaci se objeví opět mnoho cyklistů a motorkářů. 
Věnujte zvýšenou pozornost i těmto účastníkům 
silničního provozu a dbejte na pravidlo bezpeč-
ného návratu nejen pro Vás, ale i pro ně.

Také pro každého chodce platí, že při chůzi na 
silnici mimo obec při snížené viditelnosti musí mít 
na sobě reflexní prvek. Může být součástí oble-
čení, nebo si například navlékne reflexní pásek či 
vestu. Ruku na srdce. Ten reflexní prvek bych si 
na sobě určitě zvýraznil i v rámci obce, neboť jde 
především o naše zdraví, co říkáte?
Hledáme parťáka

Opět hledáme parťáka do našich řad. Pokud 
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní 
a dopravní problematice tomuto městu v uni-
formě strážníka, ozvěte se nám.

vrch. komisař Ladislav Staněk, 
velitel MP Chodov

Informace SDH
Společenská a spolková činnost pokračuje již 

na plné obrátky. Sportovní příprava mládeže na 
novou sezónu pokračuje v rámci možností ve 
zbrojnici či na cvičišti.

Standardní bylo zhodnocení minulého roku na 
výroční valné hromadě sboru. Na tomto jedná-
ní nechyběl starosta včetně místostarosty města 
Chodova, starostka okresního sdružení hasi-
čů okresu Sokolov, starosta krajského sdružení 
dobrovolných hasičů Karlovarského kraje a také 
v neposlední řadě zástupce našich profesionál-
ních kolegů ze Sokolova.

Byl zde bilancován a vyhodnocen velmi nároč-
ný rok 2022, bylo schváleno hospodaření sboru 
na rok 2023 včetně plánu činnosti. Kromě jiných 
akcí bude SDH Chodov například ve spolupráci 
s KSH Karlovarského kraje pořádat již třetí ročník 
Setkání hasičských praporů dobrovolných hasičů 
Karlovarského kraje dne 6. května 2023 v kostele 
sv. Vavřince.

Na tomto jednání také převzal za svoje nepře-
tržité členství ve sboru stužku za věrnost 40 let 
náš dlouholetý člen Josef Molnár. Blahopřeje-
me a děkujeme za dlouholetou náročnou práci  
u chodovských hasičů, do dalších let přejeme 
hlavně pevné zdraví.  

Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz
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Chodov v průběhu loňského roku založil 
vlastní nadační fond Chodov pomáhá. Nyní 
spustil nový web a najel do ostrého provozu. 
Kdo jej může využít, jak pomoci potřebným 
či kolik peněz je už na transparentním účtu, 
se můžete dočíst ve dvojrozhovoru s vedoucí 
chodovského sociálního odboru Evou Virte-
lovou (EV) a předsedou správní rady fondu 
Karlem Matičkou (KM).

Pro koho je nadační fond Chodov pomá-
há určený?

EV: Pro občany, organizace a spolky, již ne-
splňují specifická kritéria pro poskytnutí soci-
álních dávek – podpory od státu či přidělení 
dotací, jimž Chodov každoročně přispívá na 
provoz prostřednictvím odboru školství, kul-
tury a vnitřních věcí a odboru sociálních věcí. 
Konkrétní požadavky je třeba uvést do formu-
láře Žádosti o příspěvek, který je ke stažení na 
webových stránkách.

Co bylo motivem k jeho založení?
KM: Hledali jsme další cestu, jak ve měs-

tě podpořit sociální, kulturní, společenské, 
vzdělávací, sportovní a zdraví prospěšné ak-
tivity občanů, organizací, spolků a ostatních, 

s tím, že se musí jednat o projekty přinášející 
prospěch zejména občanům města Chodova 
a jeho okolí. Tento fond je jednou z možností.

Odkdy je v plném provozu?
EV: Založen byl v září 2022, v provozu 

s funkčními webovými stránkami je od letoš-
ního února na www.chodovpomaha.cz.

Kdo může žádat o pomoc z fondu?
EV: Odpověď je prakticky stejná jako na 

první otázku. Zjednodušeně lze říci, že se 
v podstatě jedná o případy a situace, kdy ne-
lze standardně dosáhnout na tradiční sociální 
dávky a podpory.

Lze žádat o podporu například na kom-
penzační pomůcky, nákup sportovního vy-
bavení či školních potřeb?

EV: Ano, pokud žadatel prokáže, že vyu-
žil možné čerpání a příspěvek nemohl zís-
kat z jiných zdrojů – např. podáním žádosti 
o tzv. mimořádnou okamžitou pomoc – dáv-
ky hmotné nouze, dávky z úřadu práce pro 
zdravotně znevýhodněné, veřejné sbírky ap. 

Kdo ve finále rozhoduje o přidělení po-
moci? 

KM: Rozhodování o všech záležitostech 

Nadační fond pro Chodováky 
už má na účtu první statisíce

Karel Matička a Eva Virtelová využili také lednový městský ples v Kulturním a společenském středisku a u vchodu do 
sálu umístili kasičku na dobrovolné příspěvky.     |Foto: Martin Polák
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fondu zajišťuje pětičlenná správní rada fon-
du. Jejím kontrolním orgánem je pak tříčlenná 
dozorčí rada.

Jsou nějaká omezení pro přispěvatele?
EV: Ne, přispět může opravdu každý, kdo 

má zájem a možnosti. Finanční prostřed-
ky lze zasílat na transparentní účet 123-
8672550247/0100. Hotovost lze také vklá-
dat do kasičky, která je umístěná v infocentru 
v Chodově na adrese Chodov, Staroměstská 
39. Provozní doba je pondělí–pátek od 8 do 
17 hodin, s polední pauzou od 12 do 13 a v so-
botu od 8 do 12. Sbírka je povolena na dobu 
neurčitou.

KM: Lze poskytnout také věcné dary, ale to 
vždy po domluvě se členy správní rady na-
dačního fondu. Na objemné položky nemáme 
v současné době prostorové vybavení. 

Kdo sedí ve správní radě?
EV: Předsedou správní rady je Karel Matič-

ka, členy rady pak Eva Bělohlávková, Jaroslav 
Rejcha, Pavel Bráborec a také já.

Kde lze získat další informace o fondu?
EV: Na zmíněném webu www.chodovpomaha.

cz, případně nás kontaktovat na e-mailu: 

nadacni.fond@mestochodov.cz či na telefon-
ním čísle: 352 352 121.

Jaký je v těchto dnech stav transparent-
ního účtu a kdo už poslal peníze? 

EV: Počáteční vklad vložilo město Chodov, 
dále přispěly Chodovské technicko-ekologic-
ké služby, s. r. o., Sokolovská uhelná, právní 
nástupce, a. s., starosta Patrik  Pizinger da-
roval 100 kusů kalendářů. Do kasičky obča-
né přispěli koupí výše zmíněných kalendářů, 
výtěžkem z Tříkrálového koncertu učitelů 
ZUŠ a přispěním účastníků městského plesu 
v Chodově. Z fondu se dosud hradily ma-
nipulační poplatky a Smlouva o dílo na vy-
pracování a zhotovení internetových stránek 
nadačního fondu. K dnešnímu dni je na účtu 
přibližně 460.000 Kč.  (mák)

Nadační fond nevynechá téměř žádnou příležitost pro sbírku. Snímek je z tříkrálové akce chodovské základní umě-
lecké školy, kde se podařilo prodat řadu kalendářů. Výtěžek z prodeje hned putoval na účet nadace.  |Foto: M. Polák
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádí

2. 3. (čt) 20 h, 5. 3. (ne) 20 h, 13. 3. (po) 20 h
Creed III
Sportovní drama / USA / 116 min. / TIT / Režie: Michael B. Jordan / 130 Kč
Poté, co Adonis Creed (Michael B. Jordan) ovládl svět boxu, se mu daří jak v kariéře, tak v rodinném 
životě. Když se po dlouhém trestu ve vězení znovu objeví jeho přítel z dětství a bývalý boxerský 
zázrak Damian (Jonathan Majors), touží dokázat, že si zaslouží svou šanci v ringu. Konfrontace 
mezi bývalými přáteli je víc než pouhý zápas. Aby Adonis vyrovnal skóre, musí dát v sázku svou 
budoucnost a utkat se s Damianem – bojovníkem, který nemá co ztratit.

4. 3. (so) 17 h, 12. 3. (ne) 17 h,    
Bella a Sebastian: Nová generace
Rodinný / FR / 96 min. / CZ / Režie: Pierre Coré / 130 Kč
Desetiletý Sebastian tráví prázdniny na horách se svou babičkou a tetou, ale moc ho to tam nebaví 
a radši by byl někde jinde. Musí rodině pomáhat s ovcemi, což není pro chlapce z města žádná vzru-
šující zábava. Ale pak mu osud do cesty přihraje Bellu, obrovského bílého psa, kterému jeho majitel 
ubližuje, a pro Sebastiana začíná to největší dobrodružství jeho života. Je připraven udělat cokoli, aby 
bojoval proti nespravedlnosti a zachránil svého nově nalezeného psího přítele. 

8. 3. (st) 20 h, 14. 3. (út) 20 h, 28. 3. (út) 20 h
Medvídek Pú: Krev a med
Horor / VB / 84 min. / TIT / Režie:  Rhys Waterfield / 130 Kč
Kryštůfek Robin během svých univerzitních studií zanedbává zvířata ve Stokorcovém lese 
a neposkytuje jim žádnou potravu. Mezi hladovějícími zvířaty se Pú a Prasátko rozhodnou 
nakrmit sami a jejich zvířecí instinkty se znovu probudí. Kromě medu touží medvídek i po 
krvi. To ale představuje smrtelné nebezpečí pro přijíždějící turisty. Pú a Prasátko se však 
chtějí pomstít i Kryštůfkovi Robinovi za to, že je opustil. 

23.–24. 3. (čt–pá) 20 h, 25. 3. (so) 17 h, 
26. 3. (ne) 20 h

18.–19. 3. (so–ne) 17 h, 25. 3. (so) 20  h, 
26. 3. (ne) 17 h 
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KASS Chodov

TV Studio Chodov

7. 3. (út) až 10. 3. (pá) od 10 a 18 h

14. 3. (út) až 17. 3. (pá) od 10 a 18 h

21. 3. (út) až 24. 3. (pá) od 10 a 18 h

28. 3. (út) až 31. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech

3. 3. (pá) 20 h
Maturitní ples GOA Chodov
společenský sál

10. 3. (pá) 20 h
Maturitní ples SOŠ stavební Karlovy Vary
společenský sál

13. 3. (po) 19 h
Zdeněk Izer
Zábavný pořad.
společenský sál

18. 3. (so) 10 h
Josefské trhy
Staroměstská ulice

18. 3. (so) 17-21 h
Disco ples - pro žáky 2. st. ZŠ a gymnázia
společenský sál

20. 3. (po) 13-17 h
Výkup zlata
předsálí kina

20.-22. 3. (po-st) 10-17 h
Prodejní trhy textilu a spotřebního zboží
společenský sál

25. 3. (so) 9 h
Akvatrhy
společenský sál   

Knihovna Chodov

Březen, měsíc čtenářů 
6. 3. – 10. 3. Amnestie na upomínky
1. 3. – 31. 3. Registrace nových čtenářů na rok zdarma.
1. 3. – 31. 3. Školení na PC – zájemci se mohou hlásit u p. 
Urbanové.

2. 3. (čt) 17 h
PhDr. Daniel Švec – Za křídly… 
Válečné osudy letců z Plzeňského a Karlovarského kraje 
bojujících v RAF. Přednáška nejen o nové knize je zaměřena 
na letce, kteří se nejrůznějšími cestami  snažili bojovat proti 
okupantům naší země v RAF. Součástí přednášky je i ukázka 
četných dobových artefaktů a publikační činnosti autora.

9. 3. (čt) 18 h
Jazz v podkroví. Kamil Běhounek & Harry James 
Březnové setkání s jazzem bude patřit dvěma muzikantům, 
kteří se v březnu narodili. Ve stejném roce, a dokonce v té-
mže roce i zemřeli. Trumpetistu Harryho Jamese znají po 
celém světě, ale i jméno Kamila Běhounka najdete v reno-
movaných publikacích o historii jazzu. Protože tak jako on 
dovedl na svou hot-harmoniku zahrát swingové synkopy, 
to uměl jen málokdo! 

14. 3. (út) 10 h 
Akademie volného času, 1. lekce

15. 3. (st) 10 a 16 h
Týden mozku 
Letos se naše knihovna zapojí do celosvětové akce Týden 
mozku, která se koná od 13. do 19. března. Návštěvníci 
knihovny se tak mohou těšit na dvě besedy s trenérem 
paměti. Během příjemně strávené hodinky se účastníci do-
zvědí, co všechno lidská paměť dokáže, jaké jsou její limity 
a také jak s ní lze efektivně, a přitom hravě pracovat. Na 
vlastní kůži si vyzkouší, co všechno si může člověk zapama-
tovat, a také zjistí, proč neustále hledáme klíče nebo brýle. 

16. 3. (čt) 17 h
LiStOVáNí: Mrtvý holky (Miloš Urban) 
Deset divných povídek z let 2002 až 2006. Když je autor 
psal, nemyslel na konkrétní sbírku, která by je sjednotila do 

ZUŠ Chodov

8. 3. (st) 17.00 h
Jarní žákovský koncert k MDŽ
koncertní sál

22. 3. (st) 16.30 h
Třídní přehrávka p. uč. L. Smetanová
koncertní sál

24. 3. (pá) 14-16 h
Staroměstské Velikonoce
Vystoupení žáků TO a HO
Staroměstská ulice

29. 3. (st) 17.00 h
Koncert ke Dni učitelů
Vystoupení učitele a žáka
koncertní sál



Městská galerie v DDM Bludiště

Sport

1. 3. (st) 10.15 h, sraz na autobusovém nádraží
Vycházka turistů KČT
Karlovy Vary - náplavka, cca 10 km

8. 3. (st) 10.15 h, sraz na autobusovém nádraží
Vycházka turistů KČT
Dalovice, cca 10 km

15. 3. (st) 8.30 h, sraz na vlakovém nádraží
Vycházka turistů KČT
Kraslice, cca 15 km

22. 3. (st) 8.30 h, sraz na vlakovém nádraží
Vycházka turistů KČT
Klášterec, Perštejn, cca 15 km

29. 3. (st) 10.15 h, sraz na autobusovém nádraží
Vycházka turistů KČT
Karlovy Vary, Sedlec, cca 10 km

Uzávěrka 
dubnového čísla 

17. března 2023
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DDM Bludiště Chodov

6.–7. 3. 10-17 h
Burza jarního a letního dětského i miminkov-
ského oblečení, obuvi, hraček a sportovního 
vybavení

24. 3. 10 h
Staroměstské Velikonoce
Dopoledne pro MŠ i ZŠ od 10 h.
Odpolední program DDM, ZUŠ, ZŠ od 14 do 16 h.
Břízky nazdobí všechny organizace v pátek dopoledne 
nebo v době konání akce.
2. příměstský tábor s DDM Bludiště – léto 
2023
termín: 17.–21. 7. 2023
O zábavu vašeho dítěte od 7 let věku bude postaráno pe-
dagogy volného času. 
Cena: 1 600 Kč. V ceně: 2x oběd v restauraci (polévka, hlav-
ní chod, nápoj), materiál, pomůcky, veškerá doprava, vstu-
py, pronájem sportovišť, odměny do soutěží, pedagogický 
doprovod. 
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště. Informace: 352 352 281. 
Změna programu vyhrazena.
Galerie v boudě 
Máte Chodovákům co ukázat, ale nevíte jak? Nabízíme 
Vám prostor Galerie v boudě ve Staroměstské ulici.
Bližší informace vám podáme v kanceláři DDM Bludiště 
nebo 352 352 281 nebo ddm-chodov@mybox.cz.
V kroužcích Šikovné ruce, keramika, 3D tisk a 
Atletika 1 pro předškoláky máme ještě volná 
místa. 
informace v kanceláři DDM Bludiště 352352281, 731151827

20. 3. (po) 14 h
Prodejní výstava prací klientů Denního cent-
ra Mateřídouška – Jaro a Velikonoce 2023
termín výstavy: 20. 3. – 31. 3. 2023 – po, út, st, čt  9-12 a 
14-17, pá 9-12 a 14-16

jednoho svazku. Některé vznikly spontánně a putovaly do 
šuplíku, jiné byly napsány na zakázku, část byla otištěna v 
domácích i zahraničních časopisech či povídkových výbo-
rech. LiStOVáNí uvádí čtyři z divných Urbanových povídek 
a vy se můžete těšit na velmi vtipný večer!

29. 3. (st) 17 h
Turistou v emirátech (a Ománu) Vítězslav Ada-
mec 
Země plné lahodných chutí a vůní, milých lidí z celého svě-
ta i krásné přírody a architektury. Grilování na poušti, jízda 
metrem bez řidiče či plavba lodí po ománském pobřeží. To 
vše i mnohem více v podkroví Městské knihovny Chodov.

30. 3. (čt) 9 h
BOOKSTART  
Přijďte nahlédnout do světa knih v rámci mezinárodního 
projektu „S knížkou do života“. Pravidelné setkávání rodičů 
s dětmi 0–3 let a těšit se můžete na čtení, povídání, zpívání 
či knižní tipy.

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 hlásit  v knihovně osobně 
nebo  na tel. č.: 352 352 256 u paní Urbanové.



Terka Krejčová úspěšná v Izraeli
Ve dnech 10.–15. 1. 2023 se konal v Tel Avivu 

v Izraeli mezinárodní turnaj ITF J60 hráček do 
18 let. Hlavní soutěže se zúčastnilo 32 děvčat. 
V 1. kole porazila Izraelku 6:2, 6:2 a ve 2. kole 
Ukrajinku 7:5, 6:3. Ve čtvrtfinále si poradila s fran-
couzskou hráčkou 6:3, 7:6. V semifinále narazila 
na první nasazenou Izraelku, se kterou prohrála,  
i když 1. set byl vyrovnaný. I 3. místo na takovém 
typu turnaje se považuje za úspěch. 

Na tomto turnaji hrála Terka i čtyřhru, kde se 
svojí izraelskou parťačkou Adi Bitton celý turnaj 
opanovaly.

Ve dnech 17.–21. 1. pokračovala dalším turna-
jem na stejném místě. V 1. a 2. kole porazila bez 
větších problémů Izraelky, kde v součtu ztratila 
jen 4 gemy. Ve čtvrtfinále přehrála Ukrajinku 6:4, 
6:3. V semifinále ji opět čekala první nasazená 

Izraelka, se kterou před týdnem na turnaji pro-
hrála. Poučila se z předchozích chyb a zvítězi-
la zaslouženě 6:3, 6:3. V samotném finále hrála 
s hráčkou z Francie, kde jasně dominovala. Po 
setech 6:0, 6:2 se mohla radovat z dalšího titulu 
ve dvouhře na okruhu ITF. Martina Krejčová

Tenis

Bojové sporty

Bohemia Open 2022
V roce 2022 uzavřeli samurajové celkovým ví-

tězstvím v Národní lize sérii tří turnajů BOHEMIA 
OPEN CUP 2022.

Dokázali jsme zvítězit v konkurenci 53 klubů ne-
jen z České republiky, ale i jiných evropských zemí. 

Společně jako jeden tým (přípravka, B tým, A tým 
i reprezentanti) jsme dokázali zvítězit a získat abso-
lutní prvenství. 

Úspěch celého týmu v celé sérii BOHEMIA OPEN 
CUP 2022 potvrdili i jednotlivci. 

V konkurenci 500 závodníků se umístilo 

25Sport

www.samurai-fight-club.cz


Fotbalv celkovém pořadí v TOP 50 hned 10 samurajů.
Absolutním vítězem se stal Johny Kolář, který tak 

obhájil své vítězství v disciplínách MMA light, Kic-
kboxing, Grappling a Fighting. 

Mezi nejlepších deset závodníků z celé České 
republiky se probojovali v disciplínách MMA light, 
Kickboxing, Fighting, Grappling, Ribbons Getting  
i Kata další čtyři samurajové: 

4. místo obsadila Veronika Dobiášová, 5. místo 
Daniel Sarkány, 6. místo Kryštof Schwarz a 10. místo 
Hanka Schwarzová.

I další samurajové ukázali svou sílu a doplnili 
úspěšný tým o další skvělé výsledky. Při své úspěšné 
premiéře v soutěži obsadili: 13. místo Kryštof Bara-
nec, 17. místo Lenka Dušková, 31. Dominik Sarkány 
a 36. místo Daniel Gorbatenko. 

Také přípravka se zapojila do bojů a dala tak 
o sobě vědět, že se s ní musí v příštích letech počí-
tat. Nejlépe si z nich vedl Petr Chvostal. I když zda-
leka není zkušeným bojovníkem, dokázal se svou 
bojovností a pílí umístit mezi 50 nejlepšími. 

V celkovém pořadí následují i další samurajo-
vé, kteří přidali důležité body do klubové soutěže 
a rozhodli o vítězství celého klubu. Vážíme si všech 
bojovníků, kteří jsou členy klubu, startují za samura-
je a jsou součástí úspěšného Samurai týmu. 

Věříme, že se tento rok přidají i další bojovníci ze 
všech skupin a svými úžasnými výkony budou dělat 
čest nejen svému jménu, ale také našemu klubu. 
V nové sezóně Národní liga startuje pod novým 
názvem Czech Fighting Series. 

Poděkování patří i všem partnerům: 
Národní sportovní agentura, Karlovarský kraj, 

město Chodov a Nejdek. Dále patří poděkování 
všem trenérům, kterými jsou: Václav Kolář, Jaroslav 
Kalfář, Marcel Klik, Evžen Bubyr, Hanka Dobiášová, 
Martin Dobiáš, Nikola Hanzalová a Aleš Herman. 
Děkujeme celému týmu, všem přátelům, rodičům, 
kteří nás podporují, jsme jeden tým, jsme Samurai 
tým. 
Novoroční Pražský pohár, Kickboxing

Na vítězné vlně zahájil i B tým na prvním turnaji 
v novém roce určeném především pro začáteční-
ky a děti. Za Samurai Fight Club vyrazilo celkem 9 
bojovníků, kteří bojovali v konkurenci více než 20 
klubů a 200 závodníků, vybojovali celkově 11 me-
dailí a v celkovém pořadí klubů skončili na 4. místě.

Jan Michalec, Kryštof Baranec a Lenka Dušková 
získali zlaté medaile. Stříbro získali Arnošt Hüttl, 
Maksym Dobei, Kamila Hermanová a bronz brali 
Jan Potužník a Milan Koubek. Daniel Gorbatenko 
vypadl v eliminaci. Všichni předvedli skvělé výkony 
se srdcem samuraje.  Václav Kolář

Pozvánka na mistrovské zápasy
V zimních měsících se účastní naše družstvo 

mužů turnaje na umělé trávě v Ostrově. V 1. zá-
pase se chodovští hráči rozešli výsledkem 2:2 
smírně s mužstvem Hroznětína a ve 2. utkání po-
razili rezervu domácího Ostrova v poměru 3:2.

V měsíci březnu pomalu startují mistrovské 
soutěže. Zveme Vás na návštěvu těchto zápasů:
Muži A:
25. 3. v 15 hodin Spartak – Toužim
Mladší žáci:
31. 3. v 17 hodin Svatava/Staré Sedlo - Spartak
Starší přípravka:
31. 3. v 17 hodin Spartak – Svatava
Hledáme trenéry

Srdečně zveme do našich řad všechny, kterým 
není lhostejný mládežnický fotbal v našem městě. 
Pojďte nám pomoci učit naše žáčky fotbalovým 
dovednostem, přijďte se s námi podílet na tré-
ninkovém procesu malých fotbalistů! Případní 
zájemci, prosím, volejte na t. č.: 731 533 250.

 Jaroslav Pinc

Šipky

Krajští šampioni
Ve finále Krajského ligového poháru kat. AA+, 

které se uskutečnilo v sobotu 28. 1. 2023 na Ale-
xu Sokolov, obhájili svůj loňský a předloňský titul 
hráči DC Žíla Chodov „A“. Ti nejprve porazili další 
extraligový team Škodíci Kolečko Ostrov „B“ 21:3 
a poté ve finále přehráli prvoligové Fedoráky So-
kolov 21:9, a tak spolu s Fedoráky budou repre-
zentovat náš kraj v republikovém finále v neděli 
19. 3. 2023 ve Žďáru nad Sázavou.

 Miloš Petrželka
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Florbal

Juniorky z Plamenu se zúčastnily 
soustředění na Měděnci

Juniorky z florbalového týmu TJ Plamen Cho-
dov odcestovaly v pátek 20. ledna na víkendo-
vé sportovní soustředění na Měděnci. Na naše 
hráčky čekala nejen lehká kondiční příprava, ale 
i tři dny zábavy a pohody na čerstvém vzduchu  
v Krušných horách.

„Letošní ligová sezóna je pro naše juniorky 
obzvlášť náročná, proto jsme se jako trenéři roz-
hodli opět strávit pár dnů v tréninkovém středis-
ku na Měděnci. Bylo zde skvělé zázemí a přímo 
v budově centra byla dívkám k dispozici menší 
tělocvična s veškerým sportovním vybavením. 
Součástí objektu je i posilovna, vířivka a sauna, 
kterou juniorky s oblibou využívaly v rámci rege-
nerace po delších túrách,“ říkají trenéři juniorek 
Lucie Červenková a Daniel Ševčík.

„Společnými silami děláme týmový sport a více 
než dovednosti vždy v neposlední řadě rozhodují 
vztahy a týmová spolupráce. Vazby, které se na 
soustředění vytvoří, jsou nenahraditelné a přetr-
vávají roky,“ říká asistent trenéra Pavel Dawidko.

Juniorky po soustředění dále čeká dokončení 
této sezóny v Ústecko-liberecké lize.

Velké poděkování patří majitelům sportovního 
centra na Měděnci Šárce a Markovi, že se po ce-
lou dobu soustředění o nás tak pěkně starali. 

 Pavel Dawidko

Volejbal

Chodovský volejbal
Družstva kadetek a juniorek zahájila nadstav-

bové části svých soutěží. Juniorky postupně ode-
hrály zápasy s družstvem Olomouce, Uherského 
Hradiště a Jihlavy. První zápas odehrály na do-
mácí půdě s favorizovanou Jihlavou a prohrály 3:1 
a 3:1. Poté se vydaly na palubovku VK Olomouc, 
kde vyhrály 3:1 a 3:2, a na palubovku Slávie Uher-
ské Hradiště s výsledkem dvou proher 3:1 a 3:2. 
Po polovině odehraných zápasů v nadstavbové 
části jsme získali celkem 6 bodů. V březnu nás 
čeká odehrání druhé poloviny této skupiny a rádi 
přivítáme diváckou podporu při domácích zá-
pasech ve dnech 12. března a 1. dubna. Zápasy 
začínají vždy v 10.00 hodin. 

 Kadetky ve své soutěži odehrály v nadstav-
bové skupině dva zápasy. S celkem Vejprnic vy-
hrály v domácím prostředí 3:1 a 3:0 a poté na 
plzeňské palubovce podlehly 3:0 a 3:0. Je nutno  
ovšem říct, že z důvodu velké marodky a soubě-
hu s utkáním juniorek v Plzni obě utkání odehrá-
lo nekompletní družstvo starších žákyň. Kadetky 
odehrají další utkání v této skupině na palubov-
ce Vejprnic 4. března a poté přivítají 11. března 
od 10.00 hodin na domácí palubovce plzeňské 
družstvo.

Družstvo starších žákyň odehrálo ve dnech  
21. a 22. ledna své další kolo Českého poháru. Po 
dvoudenním zápolení v Lanškrouně se nakonec 
ziskem 13 bodů umístilo na výborném 3. místě. 
V celkovém pořadí se drží se ziskem 49 bodů na 
průběžném 19. místě, což jim zajišťuje účast ve 

finálové 24. Pro další body holky odjely bojovat 
ve dnech 17.–19. února do Přerova, ale o tom až 
příště. 

Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zá-
pasy a další aktuální informace můžete sledovat 
na oficiálních stránkách Českého volejbalového 
svazu. Ladislav Zapf
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Út-St: 8-12,14-16:00h
Čt-Pá: 8-12,14-16:30h

     So: 8-11h  
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Nejlevnější 
v Chodově žaluzie

SÍTĚ PROTI HMYZU
horizontální - vertikální žaluzie

Látkové roletky

Pavel DOLEŽEL |tel. 602 160 734

Pondělí - pátek 9.00-15.00 hod.
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá
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● Mechanické opravy osobních a dodávkových vozidel
● Přezutí a uskladnění pneumatik, seřízení geometrie
● Plnění kl imatizací
● Výměny autoskel
● Odtah nepojízdného vozidla
● Možnost zapůjčení náhradního vozidla

Petr Cerovský tel: 606 389 050

pneu servis. .auto
chodov

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
Tetra hnědá a Dominant - ve všech barvách, 

Green Shell - typu Arakauna a Dark Shell -typu Maranska 
Cena od 249 Kč / ks 

Prodej se uskuteční: 

30. 3. ve 14.40 h30. 3. 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

Vý ku p  kr á l i č í c h  kože k  -  ce n a  d l e  p o p t áv k y,  d o p rava  1 8 9  Kč 
z a  ce l ý  n á ku p,  d o p o ru č u j e m e  o b j e d n ávat !

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

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
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     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  

Nad Hájovnou 652, 357 33 Loket
tel.: +420 724 345 214     e-mail: vera.tresnakova@seznam.cz

Se zvířátky je to jako s dětmi, ne vždy je můžete brát s sebou...

Školka a hotýlek Merlin se ráda o Vašeho mazlíčka postará v krásném prostředí v Lokti.
Hřiště pro pejsky, procházky, hry i mazlení.

Nechcete nechávat svého mazlíčka doma na delší nebo jen krátkou dobu Vaší nepřítomnosti?
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www.dluhovaporadna.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

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

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

AUTOELEKRO OPRAVY
opravy alternátorů a startérů

ROMAN HORÁK
Lesní 482, Chodov | tel.: 603 237 045

PO, ÚT, ČT, PÁ 8:00-11:30  13:00-17:00 h
ST 8:00-11:30 h
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