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K věci…

Vážení spoluobčané,
na přelomu měsíce března a dubna byla za-

hájena největší městská investiční akce 
od roku 1989 – výstavba Sportovní haly Cho-
dov.  O existenci studie Sportovní centrum 
Chodov jste byli opakovaně informováni, byla 
také k diskusi zveřejněna na třech místech 
ve městě. V loňském roce byl podle studie 
realizován objekt SO 05 – veřejné sprchy, 
toalety a zázemí správce. Letos, po obdržené 
dotaci z Regionálního operačního programu, 
ve výši 72 565 775 Kč, byla zahájena výstav-
ba dalšího stavebního objektu, objektu SO 04 

- sportovní hala. Po výběrových řízeních jsou ná-
klady na investiční akci ve výši 86 308 881 Kč.

Členové Zastupitelstva města Chodova schváli-
li financování projektu, který musí být tzv. před-
financován. To znamená, že investiční akce musí 
být nejprve zcela Městem Chodovem uhrazena 
a po provedené kontrole po ukončení stavby je až 
85 % nákladů vyplaceno z prostředků Regionál-
ního operačního programu, tj. z prostředků EU. 
Město Chodov přijalo úvěr ve výši 60 mil. Kč, 
necelých 27 mil.Kč bude hrazeno z vlastních 
zdrojů. Na základě výběrových řízení byla 
na poskytnutí úvěru vybrána Československá 

obchodní banka, a.s., soutěž na technický 
dozor investora vyhrála společnost INVES-
TON, s.r.o., Karlovy Vary a dodavatelem stav-
by je společenství firem ALGON, a.s. Hostivice 
a TIMA, s.r.o. K. Vary.

Sportovní hala má hrací plochu o rozměrech 
48,1 x 24,95 m, obsahuje nářaďovnu, spr-
chy, šatny, sociální zařízení pro ženy, muže 
a invalidní osoby, strojovnu a technickou míst-
nost. Herní plocha, která je navržena jako palu-
bová, umožňuje rozdělení na 3 samostatná hřiš-
tě pomocí mobilních dělících zástěn. Kapacita 
zařízení je navržena pro 90 sportovců s tím, že 
ve 2. nadzemním podlaží bude schodištěm pří-
stupná tribuna pro 200 diváků. Celková zasta-
věná plocha objektu je 1.760 m2.

Vážení spoluobčané, věřím, že i tento další 
z nových sportovních objektů v našem městě 
přinese rozšíření nabídky pro sportumilovné zá-
jemce. Přál bych si, aby se sportovci využívají-
cí halu uměli domluvit na náhradním režimu, 
který výstavba nové sportovní haly bude 
pro sezónu 2011 – 2012 znamenat. Zástupci 
tělovýchovných jednot a sportovních oddílů se, 
na schůzce na městském úřadu, již na využívání 

tělocvičen pro registrované děti a mládež dohodli.

             Ing. Josef   H o r a, starosta           
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Byty k prodeji
 Město Chodov nabízí k prodeji obálkovou me-

todou následující bytové jednotky. 
•	 Budovatelů 680, Chodov,  2+1 – nejnižší  
 možná nabídková cena 350.000,- Kč
•	 ČSA 685, Chodov,  3+1 – nejnižší možná 
 nabídková cena 370.000,- Kč

Prohlídky a bližší informace k bytům poskytne 
společnost Bytservis Chodov s.r.o., ČSM 1132, 
Chodov, tel.: 352 665 009. 

  Středisko osobní hygieny
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás tímto in-

formovat o otevření střediska osobní hygieny 
v Domě s pečovatelskou službou, Luční 1050, 
Chodov. Ve středisku osobní hygieny (dále jen 

„SOH“) jsou klientům Pečovatelské služby posky-
továny úkony pomoci při osobní hygieně. 

Klienti mohou využít služby přepravy vozi-
dlem Pečovatelské služby do SOH. Ceny úkonů 
jsou stanoveny sazebníkem úhrad, a to:

•	 Pomoc při úkonech osobní hygieny  
 … 100,- Kč / hod. (počítán skutečný čas)
•	 Převoz vozidlem PS po městě Chodov,N. Sedlo  
 … 40,- Kč / cesta

SOH je vybaveno sprchou se sprchovým křes-
lem a vanou s vanovým zvedákem.Vstup do SOH 
i vstup do Domu s pečovatelskou službou je bez-
bariérový. Provozní doba je každé úterý od 8:00 
hod. do 14:30 hod.. S každým klientem je čas 
úkonu domlouván individuálně.

Jak je výše uvedeno, služeb SOH mohou vyu-
žívat stávající klienti Pečovatelské služby. Před-
pokládáme však, že o tuto službu projeví zájem 
i další potřební občané – noví klienti. Jedná se 
o osoby se sníženou pohyblivostí, o které se 
v současné době starají rodinní příslušníci v je-
jich domácnostech. Pro tyto pečující osoby je za-
bezpečení osobní hygieny u takto postižených 
příbuzných velmi náročné a ve většině domác-
ností ztíženo  skutečností, že nemají možnost 
umístit vanu do prostoru, v malé koupelně použí-
vat zvedáky, či zřídit bezbariérový sprchový kout. 

Ve  středisku osobní hygieny je vždy přítom-
na pečovatelka, i pokud je klient v doprovodu 
pečující osoby. Pečovatelka poskytne klientovi 
celkovou koupel a základní péči o vlasy a nehty. 
Pedikúru a stříhání vlasů provádějí odborníci, 

které si klient může objednat do své domácnosti. 
Klient používá svoje hygienické pomůcky, svo-
je ručníky a má připraveno prádlo na převlečení.

Pokud budete chtít bližší informace  ke SOH, 
k ostatním úkonům, jakož i podmínkám posky-
tování  pečovatelské služby,   kontaktujte mne 
na níže uvedeném telefonním čísle nebo
e-mailem : hermanova.olga@mestochodov.cz
	 Bc.	Olga	Heřmanová	
	 Pečovatelská	služba	města	Chodova
	 tel.:	352	377	712, 774 484 377

Otevření přípravné třídy
ve školním roce 2011/2012

V ZŠ praktické a ZŠ speciální v Chodově pracu-
je již sedmým rokem přípravná třída. Je zamě-
řena na systematickou přípravu pětiletých dětí 
k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího 
procesu od 1. ročníku základní školy. Hlavním 
cílem přípravy je předejít případným neúspěš-
ným začátkům ve školní docházce, které by moh-
ly zbrzdit průběh dalšího vzdělávání. Program 
výuky respektuje možnosti jednotlivých dětí. Je 
zacílen na psychomotorický rozvoj, jenž je zákla-
dem pro dobré zvládnutí čtení a psaní. Současně 
se rozvíjí poznávací procesy a řeč. Neméně dů-
ležitým úkolem přípravné třídy je adaptace dětí 
na školní prostředí. Podíl na odborném působe-
ní v přípravné třídě má Pedagogicko-psycholo-
gická poradna v Karlových Varech.

Pobyt dětí v přípravné třídě je bezplatný. Po vy-
učování mohou děti navštěvovat školní družinu. 

Přípravná třída je velmi vhodná pro děti s od-
kladem povinné školní docházky.
Kontakt:
•	 osobně: ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov,  
 okres Sokolov, Nejdecká 254, 357 35 Chodov
•	 telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
•	 e-mailem: info@specialniskolychodov.cz
				Mgr.	Eva	Teturová,	ředitelka	školy			

Informace pro nepracující 
seniory města Chodova

Město Chodov, odbor sociálních věcí, pořá-
dá jednodenní zájezdy pro nepracující seniory 
města Chodova:

DO MěSTA STříBRA A JEHO OKOLí 
datum konání :  21. dubna 2011
V blízkosti města Stříbra se projdeme nauč-

nou stezkou s přídomkem Historie  hornictví na 
Stříbrsku, která se táhne okolo města podél řeky 
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Mže, cca  v délce 3 km. Tato poloha nám nabíd-
ne překrásný pohled na  samé panorama měs-
ta. Předpokládanou zastávkou bude na naučné 
stezce zajištěná návvštěva Královské Prokopské 
dědičné štoly a hornického skanzenu.
Program:

•	 7.00  odjezd z Chodova z autobusového nádr.
•	 8.45  prohlídka Královské štoly /cena 80 Kč/ 
 osoba/, hornického skanzenu a procházkou  
 po naučné  stezce zpět do města
•	 12.30  zajištěný oběd v restauraci  
 „ Pivovar u Rybiček “
•	 14.00  prohlídka rodinného  pivovaru,  
 který je součástí restaurace  „ Pivovaru  
 u  Rybiček“, s ochutnávkou  zlatého moku -  
 vstupné 40,- Kč/osoba 
•	 16.00  volná prohlídka města 
•	 17.30  předpokládaný návrat do Chodova

Poplatek pro účastníka zájezdu bude ve 
výši  80,-  Kč.

Přihlášky s poplatkem a rodným číslem, pro 
vyřízení pojištění na cestu, bude přijímat paní 
Mohrbachová, na odboru sociálních věcí MěÚ 
v Chodově, č. dveří 112 – přízemí,  od  7. do 14. 
dubna 2011,  vždy od 8.00 hodin do 15.00 hodin, 
v pátek pouze do 12.00 hodin.

Těšíme se na Vaši účast.
Dagmar	Mohrbachová, OSV MěÚ Chodov 

Spalování? Ano, ALE!!!!
S příchodem jara je spojen i úklid svých po-

zemků a zahrad. Pamatujte, že vypalová-
ní porostů je, podle zákona o požární ochra-
ně, striktně zakázáno. V případě porušení 
tohoto zákazu hrozí, dle zákona, fyzické osobě 
pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické oso-
bě a podnikající fyzické osobě může být uděle-
na sankce až do výše 500 000 Kč. Zákon o po-
žární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale 
také právnické či podnikající fyzické oso-
by jsou při spalování hořlavých látek na 
volném prostranství povinny učinit od-
povídající opatření proti vzniku a šíření 
požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, 
aby se spalování nevymklo kontrole a ne-
vznikl z něj požár. Navíc, právnické osoby
a podnikající fyzické osoby, jsou povinny každé 
spalování hořlavých látek na volném prostran-
ství, včetně přijatých protipožárních opatře-
ní, předem oznámit územně příslušnému hasič-

skému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění 
této povinnosti může být právnické osobě nebo 
podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do 
výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlá-
šení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších pod-
mínek pro bezpečnost spalování, či spalování 
zcela zakázat. I pro občany platí, že spalová-
ní hořlavých látek na volném prostranství (např. 
listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí), 
zejména pálení většího množství materiálu, je 
vhodné předem ohlásit na operační středis-
ko příslušného Hasičského záchranného sboru 
Karlovarského kraje (950 370 112 až 115). Při 
ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, oso-
bu odpovědnou za pálení, včetně kontaktu na ní, 
a také přijatá protipožární opatření. Hlášení 
pálení je možné provést i elektronicky na
 http:hzskv.webrex.cz

											Ing.	Jiří	Kiss, vedoucí odboru MZS

Výběrové řízení
Město Chodov, ul. Komenského 1077, 

357 35 zastoupené Ing. Josefem Horou, sta-
rostou, oznamuje vyhlášení výběrového řízení 
na pozici strážníka, čekatele Městské policie 
Chodov, na dobu neurčitou.

Zařazení v 7. platové tarifní třídě (v souladu 
s nařízením vlády ČR č. 222/2010 Sb., ve znění 
pozdějších změn a v souladu s nařízením vlády 
ČR č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn), 
s platovými podmínkami v rozpětí 12 070 Kč – 
18 160 Kč v souladu se započitatelnou praxí. Pří-
platky – osobní, směnný, zvláštní.

1. Uchazečem o místo strážníka, čekatele 
Městské policie Chodov, (dále jen „ucha-
zeč“) musí být dle zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii fyzická osoba, která:

 1.1. je státním občanem České republiky,
 1.2. je starší 21 let,
 1.3. je zdravotně způsobilá (doloží čestným  

  prohlášením, viz. bod 3.5.),
 1.4. je způsobilá k právním úkonům,
 1.5. je bezúhonná (doloží výpisem z Rejstříku  

  trestů a čestným prohlášením,  
  viz. bod 3.2. a 3.3.),

 1.6. je spolehlivá (doloží čestným prohlášením,  
  viz. bod 3.3.),

 1.7. ovládá jednací jazyk,
 1.8. je držitelem řidičského oprávnění  

  skupiny „B“,
 1.9. má dokončené střední vzdělání  

  s maturitní zkouškou,
 1.10. ovládá práci s počítačem (MS Windows,  
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  Word, Excel, internet, …),
 1.11. má dobré komunikační schopnosti a zvládá  

  stressové situace, je samostatná a odpovědná,
 2. Uchazeč podá písemnou přihlášku, 

  v níž uvede:
 2.1. název pozice na níž se hlásí,
 2.2. jméno, příjmení a titul,
 2.3. datum a místo narození,
 2.4. státní příslušnost,
 2.5. místo trvalého pobytu, případně  

            i korespondenční adresu, je-li odlišná,
 2.6. datum a podpis uchazeče,
 2.7. kontaktní telefon nebo emailovou adresu.
 3. Uchazeč k přihlášce připojí:
 3.1. životopis s údaji o dosavadních zaměstná- 

  ních, odborných znalostech a dovednostech,
 3.2. originál, nebo ověřenou kopii výpisu 

  z evidence Rejstříku trestů ne starší než 
   tři měsíce (dle § 4a zákona 553/1991 Sb., 
   o obecní policii),

 3.3. čestné prohlášení ne starší než tři měsíce  
  (dle § 4a a § 4b zákona 553/1991 Sb.,  
  o obecní policii),

 3.4.  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším  
  dosaženém vzdělání,

 3.5. čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti  
  (dle přílohy č. 3. vyhlášky 444/2008 Sb.,  
  o zdravotní způsobilosti  uchazeče  
  o zaměstnání strážníka, čekatele  
  a strážníka obecní policie).

 4. Lhůta pro podání přihlášky:  
  30. 4. 2011

 5. Nástup: 01. 6. 2011
 6. Místo a způsob podání přihlášky:
  v obálce zřetelně označené:  

  „Výběrové řízení na strážníka  
   čekatele MP“

 6.1. osobně v podatelně Městského úřadu 
  v Chodově,

 6.2. písemně na adresu Městský úřad  
  v Chodově, ul. Komenského 1077, 357 35  
  nebo Městská policie, ul. Husova 588,  
  357 35  Chodov

Nebude-li přihlášený uchazeč splňovat pod-
mínky vypsané v bodech 1.1. až 1.11., výběrová 
komise jej vyřadí z výběrového řízení.

Uchazeči, kteří splní vypsané podmínky, 
budou podrobeni prověrce fyzické způsobilosti 
a ústním pohovorům.
Kontaktní osoba:	Ladislav	Staněk,
velitel	Městské	policie	Chodov, tel.: 335 352 160, 
352 352 166, e-mail:stanek@mestochodov.cz							
	 Ing.	Jiří	Kiss, vedoucí MZS

Blokové čištění
V období od 1. 4. do 31. 5. 2011 proběhne na 

území města tradiční blokové čištění komunikací, 
které se řídí schváleným technologickým postu-
pem a rozhodnutím silničního správního orgánu. 
Žádáme řidiče, aby důsledně respektovali insta-
lované dopravní značení a umožnili tak plynulý 
průběh prací. 

Rozpis blokového čištění s termíny 1. část:

01.04. Pá Horní 
04.04. Po Hrnčířská, Nádražní
05.04.  Út ČSO (horní č. od č.p. 931 k č.p. 928) 
06.04.  St ČSO (dolní část od č.p. 928 k č.p. 1007) 
07.04. Čt Dvořákova, park. u bývalého tržiště
08.04. Pá U Porcelánky (od Nádražní k č.p. 867) 
09.04. So park. U Porcelánky 1012, Havlíčkova,  
  Bezručova 
11.04. Po U Porcelánky (od č.p. 867 k Luně) 
12.04. Út U Porcelánky (od porcelánky k TJ Spartak)
13.04. St Karlovarská vč. placeného parkoviště,  
  Nejdecká, náměstí Míru  
14.04. Čt Tyršova, Dukelských hrdinů  
15.04. Pá Lesní (horní část) 
18.04.  Po Lesní (dolní část), Nerudova  
  (propojka do Lesní) 
19.04.  Út Štěříkova louka, Západní
20.04. St Nerudova   
21.04. Čt Luční vč. č.p. 1101 -1104  
22.04. Pá Revoluční
23.04. So komunikace u polikliniky, komunika- 
  ce u autobusového nádraží, parkoviště 
  a komunikace u ev. kostela 
26.04. Út Školní, parkoviště u Plzeňky
27.04. St Palackého
28.04. Čt Smetanova
29.04. Pá Vančurova, Krátká
02.05. Po Tovární (velké parkoviště  
  a komunikace u skladů DZ)
03.05.  Út Tovární
04.05. St Osadní, Budovatelů, ČSA, Obránců míru
05.05. Čt Hlavní od PENNY k Boženy Němcové
06.05. Pá Boženy Němcové, Příční, Říjnová,
  1. máje,  Vítězná

Pokračování rozpisu pro měsíc květen bude 
zveřejněno v příštím vydání Zpravodaje. 
Kompletní rozpis najdete také na
www.chotes.cz a www.mestochodov.cz.
  
	 Rudolf	Pocklan, jednatel Chotes s.r.o.      
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Bezpečnost ve městě

SMS INFO– drobné střípky z činnosti MP
Velmi nestandartní hru si zvolili dva mladí-

ci v ul. Vančurova, když si za objekt svého zá-
jmu vybrali kameru , která v této ulici snímá vel-
koobjemový kontejner v systému kamerového 
dozorového režimu města. Neuvědomili si, 
že kameru mohou kamenem  poškodit a tak se 
velmi lekli, když u nich během několika minut 
zastavil policejní vůz, který na místo nasměro-
vala obsluha kamerového systému. Hoši se pak 
nestačili divit…  

Kdo	 jsi	 bez	 viny	 hoď	 kamenem,	 ale	 oni	 bez	
viny	rozhodně	nebyli	…

 
Nalezený psík v ul. Osadní neskrýval nadšení 

při kontaktu se strážníky Městské policie, protože 
byl zřejmě po dlouhé době řádně nakrmen a na-
pojen, a to  po odchytu strážníky a následném 
umístění v karanténním kotci, když se bezcílně 
potuloval městem a žebral kousek jídla před ná-
kupním střediskem Tipo. Jednalo se o křížence 
labradora a nakonec skončil v psím útulku.

Snad	se	mu	ten	tulácký	život	obrátí	k	lepšímu.
V nočních hodinách zaznamenala obsluha ka-

merového systému podezřelé osoby v ul. ČSA, 
kde několik osob tlačilo kárku. Na místo byla 
neprodleně nasměrována autohlídka strážníků, 
která ve spolupráci s hlídkou policie ČR proved-
la kontrolu osob a následně bylo zjištěno, že oso-
by na kárce převážejí odcizené  poklopy ke kaná-
lům a měly je v úmyslu dále zpeněžit ve sběrně. 
Věci jim byly odejmuty a na místě byla uložena 
i bloková pokuta.   

Co	se	nepřivaří	a	nepřišroubuje,	to	….
Jiného výtečníka lapli strážníci při krádeži po-

travinového zboží v prodejně Tesco, kdy se na-
víc při kontrole totožnosti zjistilo, že se jedná 
o osobu v pátrání a mají o něj zájem policisté 
České republiky. Při následném předvedení na 
služebnu měl 26 letý muž ještě tolik drzosti, 
že se chtěl pokusit o útěk, v čemž mu hlídka 
ihned zabránila.

Ještě,	že	ta	lež	má	krátké	nohy….
Před provozovnou Cafex na pěší zóně byly 

strážníky v ranních hodinách před nástupem do 
školy přichyceny nezletilé děti, jak kouří tabá-
kové výrobky. Nejmladšímu jedinci bylo 12 let. 

 Postupně byli vyrozuměni rodiče, aby provedli 
patřičný výchovný pohovor. Dle dětí prý cigare-
ty našly ležet volně na ulici.

Ještě,	že	 tam	neležela	 láhev	od	vína	a	pět	
stovek	….

Velmi arogantně se choval 26 letý nervózní 
řidič při masopustním  průvodu  městem, kdy 
strážníci prováděli součinnost při zajišťová-
ní bezpečnosti silničního provozu ve spoluprá-
ci s policií ČR.  U kruhové křižovatky vznikl in-
cident, kdy řidič jevil snahu neuposlechnout po-
kynu strážníka a následně i výzvy úřední osoby 
při výkonu pravomocí. řidič nakonec pochopil 
nezbytnost prováděných opatření a za své jed-
nání se omluvil.

A	zase	jeden,	co	tvrdil,	že	čas	jsou	peníze	?....
…. a dál to znáte, samé botičky, kontroly re-

staurací, opilci, záchytka, blokové pokuty atd.  

Víte, že…..
• Od 19.2. do 15.5. 2011 probíhá na celém úze-
mí České republiky výběrové šetření o život-
ních podmínkách domácností Českým statistic-
kým úřadem (nejedná se o Sčítání lidu, domů 
a bytů 2011). Připomínáme zvláště starším spo-
luobčanům města, aby si v případě návštěvy taza-
tele pověřeného úřadu nechali předložit průkaz 
tazatele s příslušným pověřením a přiloženým 
občanským průkazem, aby věděli s kým jednají 
a komu uvádí své osobní údaje a zda se skutečně 
jedná o pověřenou osobu. 
• Městská policie upozorňuje všechny rodi-
če, aby poučili své malé ratolestí, které jsou bez 
dozoru při volnočasových aktivitách v regionu 
města, o bezpečnostním riziku při nálezu injekč-
ní stříkačky. Za poslední období se nám množí 
počet nálezů tohoto nebezpečného odpadu, a to 
zvláště v parku nám. ČSM, v ul. Obránců míru, 
ČSA a Osadní. Injekční stříkačky jsou nalezeny 
jako volně odhozený materiál s injekčním hro-
tem a proto hrozí i případný přenos infekčního 
onemocnění. V případě nálezu: nesahat na nález 
věci a ihned oznámit Městské policii, která pro-
vede zabezpečený sběr. 
											Staněk	Ladislav, velitel MP Chodov   
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Svodka událostí zásahové jednotky  
Únor byl z pohledu zásahů jeden z nejklidněj-

ších za posledních deset let. Došlo „pouze“ ke 
třem událostem, při kterých byla nezbytná po-
moc hasičů. V jednom případě šlo o technickou 
pomoc při nouzovém otevření dveří, uvnitř byla 
nalezena zraněná osoba, která byla předána ZS 
Sokolov. V letošním roce velmi brzo započala se-
zóna požárů travních a lesních porostů již kon-
cem února, kdy jednotka likvidovala první po-
žár travního porostu v lokalitě Bílá voda. Hned 
druhý den jednotka vyjela k požáru rodinného 
domu v Sokolově. V březnu likvidovala jednotka 
následky kuriózní dopravní nehody tří osobních 
vozidel v Hlavní ulici. Jedno z vozidel se čelně 
střetlo s podpěrným sloupem venkovního scho-
diště OD Družstevník. Nehoda si vyžádala jed-
nu zraněnou osobu. Členové jednotky provedli 
základní úkony při zajištění místa nehody, pro-
tipožární opatření a úklid komunikace. V břez-
nu také pokračuje série požárů travních poros-
tů celkem v šesti případech (Nová Role, Cho-
dov - za „lesíkem“ U Koupaliště, Chodov – Polní 
ulice „u potůčku“, Chodov - za rybníkem Račák, 
Chodov - za rybníkem Spěváček, Tatrovice – pod 
hrází). V průběhu února a března probíhá pravi-
delná odborná příprava členů zásahové jednot-
ky, např. školení první pomoci ve spolupráci ze 
ZS Sokolov (děkujeme Janě Štefánikové - Zugá-
rové), školení velitelů, držitelů osvědčení k ob-
sluze motorových a rozbrušovacích pil atd. Další 
zajímavé informace najdete na webu 

www.sdhchodov.cz .

Činnost základní organizace SDH Chodov
Nejvýznamnější akcí února byl v pořadí desá-

tý hasičský ples v jeho novodobé historii, který 
se konal 12. 2. 2011. Věřím, že se organizátorům 
tato významná společenská akce opět vydařila 
a všichni přítomní se velmi dobře pobavili. 
K dobré náladě přispěla svým výkonem kape-
la „Alfa Sextet“ a moderátorka Míla Pólová. Za 
pěkné ceny v bohaté hasičské tombole děkujeme 
všem osloveným sponzorům. Dne 5. 3. 2011 se 
členové organizace podíleli jako již tradičně na 
organizaci chodovského Masopustu, kde v prů-
vodu nechyběla hasičská ERENA. Taktéž v těch-
to měsících probíhá preventivně výchovná čin-
nost ve spolupráci s velitelem MP Chodov. 

Nábory 
Kolektiv mladých hasičů hledá do svých řad 

chlapce a dívky ve věku od 8 do 14 let. Zájemci 
se mohou hlásit nebo podrobnější informace zís-
kat každou středu od 16:30 do 17 hod. v budo-
vě hasičské zbrojnice (zazvonit na zvonek u dve-
ří) nebo na tel. 725 05 24 29 (sl. Svobodová) či 
na e-mailu 

HasicMacek@seznam.cz . 
Také družstvo žen mezi sebe rádo přijme nové 

ženy ve věku od 15 let. Kontakt výše.

Prosba veřejnosti
Žádáme občany Chodova, pokud mají k dispo-

zici fotodokumentace nebo video-dokumentace 
ze zásahové činnosti jednotky SDH Chodov, aby 
je poskytly na e-mail 

kiss@mestochodov.cz 
nebo se telefonicky dohodly na předání 

(352 352 170, mob. 725 056 503), děkujeme.   
	 	 Ing.	Jiří	Kiss, SDH Chodov

OO Policie ČR Chodov
Chodovští policisté vykonávali v noci z 16. na 

17. února hlídkovou činnost v Chodově. Při vý-
konu služby zpozorovali podezřelé vozidlo, kte-
ré chtěli zastavit a zkontrolovat. řidič však vý-
zvy policistů, aby zastavil vozidlo, neuposle-
chl a začal jim ujíždět. Po chvíli si zřejmě svůj 
čin rozmyslel a v ulici Školní vozidlo zastavil 
a začal před policisty utíkat. Ti ho však doběh-
li a zajistili. 

Policisté zjistili, že řidič je mladistvý, který má 
zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 
10 měsíců. Navíc vozidlo, které řídil, si vzal bez 
svolení svých rodičů. Svému otci vzal klíče od 
vozidla, když už celá rodina spala a odjel osob-
ním vozidlem z parkoviště před domem. Mla-
dík se dopustil přečinu maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí.
	 	 nprap.	Bc.	Kateřina	Dohnalová
  tisková mluvčí P ČR

Upozornění !
Z důvodu havarijního stavu ocelového mos-

tu v Tovární ulici ( ke garážím), bude v souladu 
se závěrem revizní prohlídky zpracované auto-
rizovanou osobou, tento most v první polovině 
měsíce dubna 2011 odstraněn bez náhrady. 
S ohledem na původ a konstrukci mostu není 
přípustná jeho oprava.
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  ZŠ Komenského 
Od nového pololetí přistoupila naše škola ke 

zkvalitnění služeb pro rodiče a zavedla do provozu 
produkt Bakalář - elektronickou žákovskou knížku. 
Sport

V minulém měsíci byla naše škola pořadate-
lem Okresního finále futsalu škol. Naposledy 
se sjeli do sportovní haly nejlepší družstva škol 
okresu Sokolov. Bohužel naše  družstvo letos 
postoupit nedokázalo a skončilo na 4. místě 
Okresního finále.
Recitace

4. března se Klára Bílská a Petr Čaloun zú-
častnili okresního kola v recitační soutěži. 
V silné konkurenci Petr Čaloun ze 7.B získal 
krásné 1. místo ve své kategorii a postoupil do 
krajského kola mladých recitátorů, které se 
bude konat 15. dubna v Ostrově nad Ohří.

Blahopřejeme k dosaženému výsledku a přeje-
me mnoho úspěchů v kole příštím.
Různé

Ve středu, 2. února 2011, proběhlo v Sokolo-
vě okresní kolo dějepisné olympiády Mla-
dý historik, kterého se zúčastnilo 30 soutěží-
cích, postupujících ze školních kol. Naší ško-
lu reprezentovalo 5 soutěžících z 8. a 9. 
ročníků. Nejlepšího výsledku dosáhla Bar-
bora Vildová z 9.A, která obsadila pěkné 
6. místo.

O dalších besedách, projektech, exkurzích, 
soutěžích a životě školy se dočtete na stránkách 
www.zschodov.cz

M.V.

Přebory a soutěže základních škol 
Dům dětí a mládeže ve spolupráci se Základní 
školou ve Školní ulici pořádal za podpory Města 
Chodov přebory:
1) ve šplhu na tyči

Soutěž pro 1. stupeň ZŠ se konala 22. února, 
zúčastnilo se jí 63 dětí. Děti na prvních třech 
místech si odnesly medaile a zároveň získávaly 
body pro svou školu. 

Pořadí škol: 1. místo ZŠ Husova, 2. místo 
ZŠ Komenského, 3. místo ZŠ Školní
2) ve skákání přes švihadlo

Akce se konala 15. února, zúčastnilo se jí 114 dětí. 
Děti na prvních třech místech ve své kategorii zís-
kávaly body pro svou školu a odnesly si medaile.

1. stupeň ZŠ 
Pořadí škol: 1. místo ZŠ Vintířov, 2. místo ZŠ 

Husova, 3. místo ZŠ Školní, 4. místo ZŠ Komenského 
2. stupeň ZŠ

Pořadí škol: 1. místo ZŠ Školní, 2. místo
ZŠ Komenského, 3. místo ZŠ Husova
													Martin	Voleman, DDM Bludiště

PREVENTAN CUP - vybíjená
Po roce se v únoru opět konal turnaj ve vybíje-

né.Pořadatelem byla 1.ZŠ Chodov. Družstva na-
šich žáků a žákyň se v otevřené kategorii a ka-
tegorii dívek utkala s dalšími školami. Suverén-
ně prošla celým turnajem bez porážky. Pros-
tě jako vloni. První místo a postup do okresní-
ho kola bylo sladkou a zaslouženou odměnou. 
Blahopřejeme.
  ZŠ Husova,Chodov

        
 Okresní kolo ve florbalu

Začátkem března se v Sokolově konalo okres-
ní kolo ve florbalu žáků 1.stupně. Družstva dívek 
a chlapců se kvalifikovala pro tento turnaj 
z okrskového kola. Zde chlapci obsadili 7. mís-
to a dívky 4. místo. Získali tak další cenné body 
do soutěže. Děkujeme.  
  ZŠ Husova,Chodov

ZŠ praktická a ZŠ speciální
Chodov, okres Sokolov
Také letos nabízíme k prodeji sazenice květin:

Muškát vzpřímený  9,- Kč 
Muškát převislý  8,- Kč 
Fuchsie  8,- Kč 
Voskovka   6,-Kč
Afrikán   1,- až  2,- Kč
Různé letničky  5,- až  10,- Kč 

Otevřeno ve středu od 13:30 do 15:00 hod.

Mimo středu možno objednat:  
•	 osobně: ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov,  
 okres Sokolov, Nejdecká 254, 357 35 Chodov
•	 telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
•	 e-mailem: info@specialniskolychodov.cz

Děkujeme všem, kteří u nás již několik let kupují 
sazenice květin.Vaše peníze používáme na nákup 
školních potřeb pro žáky a jsme za to velmi rádi.  
  Mgr.	Eva	Teturová,	ředitelka školy   
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  DDM Bludiště Chodov
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ CHODOV 

12. a 13. dubna 2011 proběhne v Chodově 
základní kolo dopravní soutěže.

12. dubna budou účastníci absolvovat doprav-
ní testy a předvedou znalosti ze zdravovědy. 
Následující den ukáží své dovednosti při jíz-
dě zručnosti. Pokud máte zájem se soutěže zú-
častnit a chodíte do 5. – 8. ročníku ZŠ, hlaste se 
u svých vyučujících. Vybrané děti budou repre-
zentovat svoji školu ve čtyřčlenných družstvech, 
v případě úspěchu v základním kole mohou po-
stoupit do okresního kola.
	 	 M.	Voleman, DDM Bludiště Chodov
	 	 L.	Staněk, Městská policie Chodov

DRÁTOVANÉ VELIKONOCE – kurz
1. kurz –   7. 4. 2011 od 17, 00 hodin
2. kurz – 14. 4. 2011 od  17,00 hodin

Cena každého kurzu: 100,- Kč
S sebou: přezůvky a vyfouknutá vajíčka. 
Přihlášky si předem vyzvedněte v DDM.

Mámo, táto, udělej si na mě čas:
•	 v Aprílové škole 	

ve dnech 4., 6. a 7.4. se opět bude v DDM Blu-
diště vyučovat keramika a šikovné ruce.

Děti, které kroužek navštěvují, si v tyto dny 
mohou vzít s sebou na hodinu někoho 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 z pěkného odpoledne. 

•	 na Čarodějném bloudění
DDM Bludiště Chodov jej pořádá za podpory 

města Chodova.
Přijďte si 29. dubna od 17,00 hodin projít s Va-

šimi prcky strašidelnou stezičku v areálu za-
hrady u DDM. Pokud splníte úklady čaroděj-
nic, uvaříte kouzelný lektvar a prokážete ždibec 
odvahy, zaženete překonané útrapy u táboráku 
s chlebem a opečeným buřtíkem. Nakonec něja-
kou čarodějnici i „spálíme“.

Vstupné:
Čarodějnice v kostýmu 0,- Kč
Děti do 10 let 15,- Kč
Ostatní 20,- Kč

Časové vstupenky si předem vyzvedněte v DDM. 

Pozvánka na přednášku
„Jak žít a pracovat s dětmi 
aneb Kdo tu vlastně zlobí?“
Během přednášky se dozvíte, proč se někdy 

děti nesoustředí, učení jim jde hůř anebo mají 
nechuť k učení.  A také, jak můžete svému dítě-
ti pomoci. Prostor bude i pro diskusi a odpově-
di na Vaše dotazy. Přednáška trvá asi tak hodinu 
a půl a je bezplatná.

Kdy? 19. 4. 2011
Kde?  DDM Bludiště, Husova 263, Chodov
V kolik? v 18:00 hod.

Prosíme o potvrzení účasti na tel.č.: 776 198 109, 
775 339 415 nebo na emailové adrese

karlovyvary@basic.cz
Těší se na Vás Mgr. Dana Zíková

(lektorka a ředitelka Studijního centra BASIC K. Vary)
	 	 Frank	Nykl

DDM Bludiště - letní tábory 
Varvažov -  „Cesta na Mars 2011“

Kdy? od 4. 7. do 16. 7. 2011
Kam? ubytovací zařízení Varvažov – chatky 
(Zvíkov, Orlická přehrada, Písek)
Kdo?  děti 7 - 14 let
Cena: 4 600,- Kč

V ceně: doprava, ubytování, strava 6xdenně, pitný 
režim, výlety+vstupné, pomůcky, sportovní náčiní, 
zkušený pedagogický doprovod, odměny pro děti.

Náplň tábora:  celotáborová hra – Cesta na 
Mars, hry spojené s tématem, koupání, výlety, 
diskotéky, sportovní hry... a vše, co k táboru patří. 
 Přihlášky je možné vyzvednout v kanceláři DDM 
Bludiště. Přihlaste své děti včas, počet míst je 
omezen.

Kovbojské léto pokračuje…2011
Kdy?   od neděle 3. 7. do soboty 16. 7. 2011
Kam?  Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid 
Kdo?  kovbojové a kovbojky 6 - 9 let
Cena: 4 000,- Kč, záloha 2000,- Kč, doplatek 

do 30. 5. 2011.
V ceně: ubytování, strava 5x denně, pitný režim, 
doprava, pedagogický doprovod, výlety, odměny 
do soutěží …

Náplň tábora:  kovbojské výpravy, soutěže, hry 
v přírodě, diskotéky, karneval, výlet na zámek, kou-
pání …. To vše pod vedením p. Libušky Heroldové. 

Přihlášky je možné vyzvednout v kanceláři
DDM Bludiště. Již jen pár posledních míst !!!
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  Základní
  umělecká škola

ZUŠ Chodov opět uspěla a získala téměř tří-
milionovou dotaci EU v rámci Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschoopnost. 
O grantový projekt Karlovarského kraje požá-
dala zejména proto, že základní umělecké ško-
ly nebyly ministerstvem školství podpořeny pro-
jektem „EU peníze školám“. 

Už sám stručný název projektu „INVENCE“ 
(nápad, zejména umělecký) naznačuje činnosti, 
které budou finančně zajištěny.

Budou to například několikadenní výjezdní 
umělecké dílny jednotlivých oborů, kde budou 
žáci tvořit společně se svými učiteli, ale také zís-
kají nové vědomosti od zkušených lektorů – vy-
nikajících interpretů a umělců.

Součástí aktivit projektu jsou dále nahráva-
cí procesy v nově vybaveném školním studiu. 
V nich se vystřídají žáci hudebního a literár-
ně dramatického oboru. Taneční obor využije 
vzniklé nahrávky pro vytvoření nových choreo-
grafií. Výtvarný obor pak tento proces zazname-
ná a poté umělecky zpracuje.

Nejdříve se však s IC technologiemi seznámí 
učitelé, a to v kurzech, které se uskuteční 11. – 
14. dubna 2011.

O tom, jak se škole bude dařit projekt napl-
ňovat, můžete sledovat na www.zus-chodov.cz
a číst na stránkách školního občasníku Bulletin 
 i na stránkách Zpravodaje Chodova.
  Bc. Anna Juhásová, 

  hlavní manažerka projektu

Absolventi výtvarného oboru
ZUŠ Chodov vystaví díla svých absolventů 

v Městské galerii v DDM od 5. do 22. dub-
na 2011. Vernisáž se koná v úterý 5. dubna 
od 16,00 hodin. V kulturním programu vystoupí 
absolventi hudebního oboru.

Součástí výstavy budou i již tradiční hudeb-
ní půlhodinky „Hudba mezi obrazy“, a to každé 
úterý a čtvrtek od 16,00 hodin.

Nenechte si tuto výjimečnou příležitost ujít!
	 PhDr.	Ilona	Juhásová, ředitelka ZUŠ

Soutěž ZUŠ 2010/2011
Přinášíme výsledky  okresních kol Soutěže ZUŠ, 

která se konala v prostorách ZUŠ Chodov dne 
17. 2  2011.

hra na housle
Kovářík Jan 1. místo
Kapusňáková Klára 2. místo
Štulíková Anežka 1. místo
Slavík Ondřej 3. místo

hra na violoncello
Khier Filip 1. místo

hra na kytaru
Štěpnička Richard 1. místo s postupem
Kecsei Ladislav 2. místo
Zelenková Tereza 1. místo s postupem
Huleš Adam 2. místo
Strejcová Klára 1. místo s postupem
Pokorná Sabina 1. místo s postupem
Mora Petr 2. místo
Hábl Vojtěch 2. místo
Fencl Matěj 2. místo

komorní hra kytar
duo: Hábl V., Strejcová K. 1. místo
duo: Mora P., Štěpnička R. 2. místo
trio: Fencl M., Huleš A., Zelenková  T.  

              1. místo s postupem
hra na akordeon

Kapr Jan 1. místo s postupem
souborová hra akordeonů

duo: Kapr Jan, Rezek Ondřej 
 1. místo s postupem

hra na klavír
Hubená Martina 1. místo s postupem
Kejzarová Iva 2. místo
Maxová Barbora 2. místo
Těžký Michal 3. místo
Krušinková Simona   2. místo
Prošková Natálie 3. místo
Slezáková Denisa 3. místo
Süssenbeck Jakub 3. místo
Brabcová Barbora 1. místo
Kökeny Benjamin 2. místo
Tvrz Jakub 3. místo
Růžička Jan 1. místo s postupem
Potužníková Nikola 2. místo
Moiseeva Darja 2. místo
Růžičková Hana 1. místo s postupem
Lauermannová A. Marie 3. místo
Babelová Veronika 3. místo

ředitelství školy děkuje a blahopřeje žákům 
i učitelům za úspěšnou reprezentaci školy.

zpoplatněno
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O tradicích oslav jara
Keltské „Slavnosti začínajícího léta“     

 jsou spojovány s  opravdovým Svátkem zami-
lovaných (neplést	se	zmateným	mnichem	Valen-
týnem) a je to tradice stará na tisíce let
Filipojakubská noc     

nebo-li Valpuržina noc je noc plná kouzel a čar. 
Dnes ji vnímáme především jako „pálení čaro-
dějnic“ v noci před prvním májem. Tato noc je 
však spojena i s mnohými jinými pradávnými ča-
rovnými rituály.

O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem mají prý 
zlé síly větší moc než jindy. Tuto noc nazývá-
me už od nepaměti Noc čarodějnic - tento název 
vznikl z pověry,  že se v tento den slétají všech-
ny čarodějnice na tzv. sabat. Čarodějnice se před 
sabatem natíraly kouzelnými mastmi, které jim 
umožnily létat na košťatech. Recept z  knihy  
Magia	Naturalis  z roku 1560 uvádí, že tato mast 
se skládá z tuku nevinného hocha, aloe, oměje, 
durmanu, rulíku, topolového listu a kadidla.
Vynášení Morany

V některých krajích se místo pálení čaroděj-
nic upaluje Morana - pohanská bohyně smrti. 
Uctívali ji staří Slované a Baltové. Prý byla uctí-
vána i u nás v Západním cípu naší země. Je zo-
sobněna zimou, na jaře končí její vláda, proto se 
topí nebo pálí. Není možné ji ale považovat čis-
tě jen za bohyni smrti nebo za nějakou ohyzdnou 
stařenu. Je prý velmi krásná. Tradičním rituá-
lem, praktikovaným i dnes, je vynášení Morany 
a její upálení nebo utopení. Nejčastěji se Morana 
upaluje a nebo hází z mostu nebo ze skály.Májka

Stavění májky má také základ v keltském dáv-
nověku. Stožár měl zobrazovat ztopořený falus 
jako symbol plodnosti a radost z narození dal-
ších dětí. Proto se občas na venkově z druhé ves-
nice vyřítila parta mladých lidí, aby jim tím, že 
májku podřežou, nebo odnesou, zamezila další 
přírůstky. Májka tak byla symbolem plodnosti 
a zrození. Nakonec se chasníci sešli nad slivovič-
kou a rozešli se v dobrém. 

Frank	Nykl

Městská knihovna Chodov
 „DOPPLER“:  středa  6. 4. od 19:00 

Divadelní představení z cyklu scénického čtení 
Listování. V hlavních rolích uvidíte Lukáše Hej-
líka a Lenku Janíkovou. 

RODINKA „Jaro je tu“   čtvrtek 7. 4. od 10:00
Pásmo povídání, říkanek, pohádek a soutěží 

pro rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let. 

„OÁZA V POUŠTI“            čtvrtek 7. 4. od 18:00
Autorské čtení a vyprávění Harryho Telesfora.

VÝSTAVA SOUTĚŽE             od 11. 4. do 22. 4.
„O NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“ 

KNIŽNÍ HRÁTKY ANEB HURÁ DO POHÁDKY 
pondělí 11. 4. od 16:00

V rámci projektu Celé Česko čte dětem, je pro 
děti i dospělé na dětském oddělení připraveno 
čtení známých i méně známých pohádek. 

HODY, HODY, DOPROVODY…
čtvrtek 14. 4. od 17:00

Povídání o Velikonocích v  minulosti a současnosti.

KNIŽNÍ HRÁTKY ANEB HURÁ DO POHÁDKY 
pondělí 18. 4. od 16:00

 V rámci projektu Celé Česko čte dětem, je pro 
děti i dospělé na dětském oddělení připraveno 
čtení známých i méně známých pohádek. 

SALSA PÁRTY  středa 20. 4. od 17:00
Taneční večer v rytmu latinskoamerické hudby 

pro jednotlivce i páry. Tančí se od 17:00 do 20:00, 
takže každý může přijít podle svých časových mož-
ností. Společenský oděv není podmínkou.

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
čtvrtek 21. 4. od 14:00

 Odpoledne plné pohádek, her, vyrábění a soutě-
ží v rámci Světového dne knihy a autorských práv. 
Každý třetí nově registrovaný čtenář obdrží malý 
dárek a každý pátý knihu dle vlastního výběru. 

 
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE

„O NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“ 
středa 27. 4. v 15:30

Vyhlášení proběhne na dětském oddělení. 
 

BESEDA STROJ ČASU   čtvrtek 28. 4. od 17:00
Vážné i nevážné putování naší i světovou histo-

rií. Tentokrát se podíváme do doby Jindřicha VIII. 
 

ČTVRTEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNIČKY 
od 14.00 do 17.00 hodin
07. 04. Jaro je tu! 
14. 04. Velikonoční dekorace
21. 04. Není -  koná se Pohádkové odpoledne 
28. 04. Čarodějnice
Přijdou si na své nejen šikovné ruce, ale i ti, 

kteří hledají rady, nápady a inspiraci. 
Na všechny akce je vstup zdarma.
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  Mimořádná událost,  
  která mohla mít vel- 
  mi vážné následky
	 (dokončení)

Další problém byl, jak ochránit zakladač, kte-
rý se nacházel asi 700 m východním směrem, za 
linií sesuvu. První pokus vrátit zakladač až za li-
nii sesuvu směrem na západ, byl neúspěšný. Pod 
kolejemi zakladače, v místech, kde se prvně pro-
jevil neklid, se za krátký čas po jejich zprovoz-
nění, začaly objevovat trhliny a poklesy. Přejezd 
kolosu, o váze převyšující daleko 500 tun, byl 
pro  vysoké riziko  zastaven a zakladač se vrá-
til na konec sypané etáže. Jako náhradní řešení 
pro jeho bezpečnost bylo rozhodnuto, že pokud 
se bude sesuv rozšiřovat východním směrem po  
budované etáži, začne se budovat boční sjezd již-
ním směrem, do prostoru pod obcí Hory. Tento 
záměr nebylo nakonec nutno uskutečnit, k ohro-
žení zakladače nedošlo.

Sesuv se rozšířil na území o rozloze přibližně 
40 000 m2 a mohl hloubkově zasahovat až na 
bázi výsypky. Pokud by tomu tak opravdu bylo, 
mohlo být v pohybu přibližně 1 600 000 m3 ze-
miny. Odhadované množství, ač se zdá vysoké, 
bylo drobečkem v porovnání s množstvím ulože-
né zeminy na Loketské výsypce, ale hodně velké 
vzhledem k blízkosti tratě ČSD. Stále jsme ještě 
nevěděli, v jaké hloubce se masa zeminy pohy-
buje. Vzhledem k rychlosti sesuvu, která se dal-
ší den ustálila na 85cm za hodinu, a k blízkos-
ti tratě ČSD bylo nutné rychle přijmout účinné 
opatření, které ochrání trať. Zvláště vypjatá situ-
ace nastala při pravidelném měření drážního tě-
lesa dvoukolejné trati, při němž byly zjištěny po-
hyby jak ve vertikálním, tak i  v horizontálním 
směru, v řádu milimetrů. Tlak předpolí výsyp-
ky se přenášel na drážní těleso a tomu bylo třeba 
zamezit. Jako účinné řešení se potvrdilo vybu-
dování zářezů  do podložky předpolí, ve vzdále-
nosti asi 80m před pohybující se patou  výsypky. 
Tyto tzv. „kastlíky“, o rozměrech 10 x 15 x 2 me-
try, vzdálené od sebe deset metrů, vybudované 
v délce 100 metrů ve směru západ – východ, byly 
vyplněny lomovým kamenem, navýšeným dva 
metry nad úroveň terénu. Opatření bylo účinné, 
čelo paty výsypky se o vybudovaný val  zastavi-
lo a dále nepostupovalo. Tlak, vyvíjený na dráž-
ní těleso, ustal a provoz  vlaků  pokračoval, sice 
sníženou rychlostí, ale bez přerušení. Pro cestu-

jící ve vlaku byly burácející stroje blízko trati asi 
nevídanou podívanou.

Popsané opatření by nebylo účinné, kdyby 
se současně neprovedl razantní  zásah v tělese 
výsypky. Asi ve vzdálenosti 50 m před patou vý-
sypky, na úrovni první etáže, bylo zahájeno hr-
nutí zeminy východním směrem do míst, kde 
se trať ČSD obloukem vzdálila od paty výsypky, 
dosud nezasažené  sesuvem, asi na 500 m. Do 
volného prostoru byla hrnuta zemina ze vzdá-
lenosti asi 150 - 200 m. V tělese výsypky vznikl 
zářez hluboký kolem 6 m, v koruně široký 12 m, 
v patě jeho šířka odpovídala šířce radlice bul-
dozeru CAT D9. Buldozery odhrnovaly zeminu, 
která se z horních etáží stále nasouvala do zá-
řezů, do výše uvedeného volného prostoru, tam 
ji zakládaly pod patu výsypky,  tím ji zatěžova-
ly a bránily  případnému rozšíření sesuvu. Tato  
práce se zdála dlouho neúspěšná.  Ale po dal-
ších čtyřech dnech se začaly projevovat výsled-
ky. Směr postupu sesuvu se podařilo odklonit ze 
severního na východní, pohyb zeminy v tělese se 
zpomaloval, až ustal úplně. Pata výsypky stála 
opřená o kamenný val, jízda po dvoukolejné tra-
ti ČSD již nebyla rychlostně omezena. Vyhrálo 
naše úsilí, nasazení všech zúčastněných. Mimo 
pracovníky závodu Družba to byli řidiči buldoze-
rů, řidiči nákladních automobilů podnikové au-
todopravy navážející kámen do valů, řidiči rýpa-
del hloubících „kastlíky“ a ukládajících kámen, 
měřiči z Gř HDB v Sokolově, pracovníci z vede-
ní podniku, pracovníci z oddělení geomechani-
ky VÚHU Most a v neposlední řadě i pracovníci 
z Gř HDB v Sokolově, OBÚ v Sokolově a pracov-
níci traťové distance Karlovy Vary.

Všichni, kteří si na tuto mimořádnou událost 
z jara 1980 vzpomenou, si mohou spokojeně říci: 

„Byla to makačka, ale vyplatila se“.
A příčina? V tělese výsypky se nahromadi-

la voda, došlo ke zvodnění určitého prostoru 
uvnitř tělesa výsypky, tím vzniklo pásmo  osla-
bení, v němž se výrazně snížila pevnost, stabili-
ta výsypky v tomto  prostoru byla tak malá, že se 
zemina dala do pohybu. 

To jsou mé vzpomínky na uvedenou mimořád-
nou událost, jak si  pamatuji z doby, kdy jsem 
pracoval jako vedoucí závodu Družba a vedl ha-
varijní komisi řešící sesuv na Loketské výsypce. 
Pokud jsem uvedl nějaké nepřesnosti (doufám, 
že jich nebylo mnoho), na něco, nebo někoho 
zapomněl, budiž to připsáno na vrub zubu času, 
který hlodá i na mých vzpomínkách. 
										   „Zdař Bůh“     Ing. Josef Bican	
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  GaOA Chodov
Maturitní ples třídy EL4

Krásně odění maturanti a třídní učitelka Ale-
na Nováková vítali dne 25. února 2011 v chodov-
ském KASSU hosty na XVII. maturitním ple-
se  Gymnázia a obchodní akademie Chodov.
„Pohádko-

vý“ ples za-
hájili před-
tančením, jež 
bylo dokona-
lé díky trpěli-
vosti učitelky 
společenských 
tanců z Karlo-
vých Varů paní 
Aleny Prudíko-
vé, která žáky 
naučila tančit 
boogie-boogie. 
Za doprovodu 
známé melo-
die písně z filmu Tři oříšky pro Popelku, pod pal-
bou záblesků z fotoaparátů, žáci a žákyně kráčeli 
s noblesou vzhůru na pódium pro rudou šerpu, po-
hádkový zvoneček a růži. Stali se z nich opravdoví 
maturanti. Nakonec slavnostního ceremoniálu si 
všichni připili šumivým vínem a společně zazpívali 

studentskou hymnu Gaudeamus	igitur.                         
Celým večerem nás provázel moderátor a kouzel-

ník Kamil Burda. Předvedl velkou magickou show, 
hudební vystoupení kouzelníka s partnerkou, vel-
kými rekvizitami a efekty.  

 Hudebníci z tanečního orchestru Sokrat, pod ve-
dením kapelníka Petra Pfeifera, bavili návštěvníky 
až do druhé hodiny ranní.

Příjemná atmosféra gradovala prodejem  no-
vin  a násled-
ným  vynikají-
cím půlnočním 
překvapením. 
K „půlnočku“ 
se sluší dodat, 
že takovou he-
reckou show 
jsme na plese 
ještě neviděli. 
Všichni ocenili 
nápaditost vý-
konu, kostýmy, 
množství vyro-
bených rekvizit 
a hlavně odva-

hu žáků vystoupit a ukázat všem, že jsou výborná 
parta mladých krásných lidí, kteří mají smysl pro 
humor. Bavili jsme se opravdu výborně. Další vel-
kou událostí v životě maturantů bude už samotná 
zkouška dospělosti. 
	 	 Mgr.	Zdena	Petrová				
                                        

Vzpomínka
 Již uplynulo 5 let od doby, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný tatínek, dědeček a pra-
dědeček, pan Pavel Jeřábek. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte, prosím, s námi.

Nikdy nezapomenou dcera Eva a vnučka Evin-
ka s rodinami, syn Pavel a Eva Jeřábková.

Poděkování
Děkujeme touto cestou dvěma neznámým že-

nám a dvěma cyklistům, kteří dne 6. 2. 2011 
kolem 15. hodiny v Chodově, Okružní ulici, 
pomohli při vážných zdravotních potížích na-
šemu tatínkovi, p. J. Roglovi. Vážíme si toho, 
že nezůstali lhostejní k lidskému neštěstí. Jmé-
nem rodiny V. Kafková.

Chválíme
Chválíme cyklisty TJ Plamen Chodov a je-

jich trenéry za úklid „Smolnického kopce“, kte-

rý, v rámci plnění dohody s městem Chodov, 
provedli 7.3.2011. Jak je vidět z přiložené foto-
grafie, odpadků bylo dost! Kéž by se v dalším ob-
dobí stala tato aktivita nadbytečnou. 
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Tvůrčí dílna

Tvůrčí dílna
3x Šárka Hošková, Chodov

Poslední hrdina
Když na svém vraníku jsi sjížděl dolů ulicí, 
toť náš hrdina, toť náš rek, 
z plna hrdla křičely davy šílící. 
Zbroj zlatou stříbrný pás a ostrý meč jsi měl, 
tisíce jsi pobil nepřátel. 
Však kde teď tvůj bujný oř, 
kde tvá síla,cos v pažích měl, 
jíž čarodějka tě kdysi obdařila.
Teď sláb a sám a ke konci jen krok ploužíš,
se smutnou pustinou však pro všechny, 
i pro mě, svou lásku, 
jsi zůstal posledním hrdinou.
 
Noc v květinách
Lehce se snáší zlatý prach
na naše lůžko pod hvězdami,
v němž spíme, jako v květinách,
sami sami.
Úzko a ticho v chladných zdech,
kde zhasla jiskra vykřesaná,

tone teď dvojí cizí dech,
sám a sama.
Lehce se snáší zlatý prach,
tiše se plíží skulinami,
kde spíme jako v květinách,
sami sami.

Noční slavnost
Tancujou tancujou
stříbrný zvířátka.
Svítí si kopýtky,
ví, že noc je krátká.
Lesknou se stříbrné kožíšky,
lesem se ozývá tichý smích.
Dnes v noci prázdné jsou pelíšky,
měsíc se usmívá ve větvích.
Tancujte zvířátka
a buďte veselá.
Než z vás zas svítání
plechovky nadělá

     Chodov, Staroměstská ulice, 60. léta     
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Horké novinky

Jazzové jaro
Chodov 2011

28. ročník

Vstupné jazzových 90 Kč. Předprodej: Kino Malá scéna. Infocentrum Chodov

2.4. SOBOTA 18.00 -22.30 hodin KASS společenský sál

Swing studio karlovy Vary
Teens Jazzband velké Losiny
Melanie Scholtz Quartet
Bigband teplické konzervatoře

Kino Malá scéna uvádí francouzsKou hořKou divadelní KoMedii

20.4. středa v 19.30 hodin

vstupné 200 Kčhrají: jan révai. ernesto čeKan. jarMil šKvrňa. libor jeníK.
siMona postlerová a Kateřina janečKová

Láska a párečky

čarodějnický jarmark
30. dubna 9.00 -23.00 hodin

KinoMaláscénachodovuvádí

Velké regionální trhy s bohatým kulturním programem:

Soutěže čarodějnic, country skupiny, taneční soubory, historický šerm, stavění máje, vatra, pálení čarodějnic, ohňostroj. 
Umístění trhů a programu okolo KASS Chodov, v parku, na ulicích Hlavní a Školní. Pouťové atrakce budou na parkovišti OD.

čtvrtek 14.4.  a pátek 15.4.  v 17 hod., 
sobota 16.4. a 17.4. neděle v 15 a 17 hod.
RIO 3D
PREMIÉRA animované dobrodružné komedie USA. Zpohodlnělý papoušek z 
malého města Minnesoty vyrazí na bláznivé dobrodružství do Rio de Janera.
Film je mládeži přístupný, mluveno česky, vstupné 140 Kč.

úterý 26.4.  a středa 27.4.  v 17.00 a 19.30 hod.   
KRÁLOVA ŘEČ /118/
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce, vystrašený člověk potřebu-
je pravého přítele.

Historické drama Velké Británie, od 12 let, titulky.Vstupné 85 Kč.

pátek 8.4.  v 17 hod., sobota 9.4.  a neděle 10.4.  v 15 hod.
MÁMA MEZI MARŤANY 3D  /88/
PREMIÉRA animované komedie USA. Film ukazuje Milovu výpravu 
na záchranu své maminky. Divoké dobrodružství ve formátu 3D.

Film je mládeži přístupný, mluvený česky, vstupné 160 Kč.
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pátek 1.4. v 17 hod., 
sobota 2.4. a neděle 3.4. v 15 hod.

HOP  /92/
Animovaná komedie USA
Cukrátka, kuřátka a pořádnej nářez.

Přístupné, mluveno česky. Vstupné 85 Kč

čtvrtek 14.4. a pátek 15.4. v 17 hod.,
sobota 16.4. a neděle 17.4. v 15 a 17 hod.

RIO 3D 
PREMIÉRA animované dobrodružné komedie USA.
Zpohodlnělý papoušek z maléhoměsta Minnesoty vyrazí na blázni-
vé dobrodružství do Rio de Janera.
Přístupné, mluveno česky. Vstupné 140 Kč

pondělí 4.4. a úterý 5.4. v 19.30 hod.

TŘI DNY KE SVOBODĚ  /122/
PREMIÉRA romantického dramatu USA.
Není nic nebezpečnějšího, než člověk, co nemá co ztratit.
V hlavní roli Russell Crowe.
Od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč

sobota 16.4. a neděle 17.4. v 19.30 hod.

JSEM ČÍSLO 4  /109/
PREMIÉRA akční scifi USA.
Tři lidé zemřeli, kdo bude čtvrtý?

Od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

pátek 8.4. v 17 hod., 
sobota 9.4. a neděle 10.4. v 15 hod.

MÁMA MEZI MARŤANY 3D  /88/
PREMIÉRA animované komedie USA.
Film ukazuje Milovu výpravu na záchranu své maminky.
Divoké dobrodružství ve formátu 3D.
Přístupné, mluveno česky. Vstupné 160 Kč

středa 20.4. v 19.30 hod.

ZKUS MĚ ROZESMÁT  /116/
PREMIÉRA romantické komedie USA.
Bez holky se holka těžko hledá.
Hrají: A. Sandler, N. Kidman, J. Aniston.
Od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

pondělí 11.4. v 19.30 hod.

VEM SI MOU DUŠI 3D  /107/
PREMIÉRA hororu USA.
Režisér M. Craven má na svém kontě dnes už kultovní snímky jako 
Noční můra v Elm Street a Vřískot.
Od 15 let, titulky. Vstupné 120 Kč

pátek 22.4. v 17 hod.,
sobota 23.4. v 15 hod.

NA VLÁSKU 3D  /92/
Animovaná rodinná komedie USA.
Dobrodružství skvěle přitaženo za vlasy.

Přístupné, mluveno česky. Vstupné 129 Kč

pátek 1.4. v 19.30 hod.,
sobota 2.4. a neděle 3.4. v 17 a 19.30 hod.

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ   /107/
PREMIÉRA romantické komedie USA.
Patří kamarádství do postele, přátelství má své výhody.

Od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč

čtvrtek 14.4. a pátek 15.4. v 19.30 hod.

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM   /129/
PREMIÉRA krimi dramatu Švédska.
Filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie S. Larrsona.

Od 15 let, titulky. Vstupné 80 Kč

středa 6.4. v 19.30 hod.,
čtvrtek 7.4. v 17 a 19.30 hod.

SUCKER PUNCH
PREMIÉRA akční fantasy thrilleru USA.
Alenka v říši divů se samopalem.

Od 12 let. Vstupné 85 Kč

pondělí 18.4. a úterý 19.4. v 19.30 hod.

VŘÍSKOT  /115/
PREMIÉRA misteriozního thrilleru USA.
Nové desetiletí, nová pravidla.
Po deseti letech opět hrůzný telefonát od masového vraha.
Od 15 let, titulky. Vstupné 85 Kč

pátek 8.4. v 19.30 hod.,
sobota 9.4. a neděle 10.4. v 17 a 19.30 hod.

SVĚTOVÁ INVAZE - BITVA O LOS ANGELES /116/
Akční scifi thriller USA.
Los Angeles se stane poslední výspou lidstva v bitvě, kterou ni-
kdo nečekal.
Od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

čtvrtek 21.4. v 17 a 19.30 hod., pátek 22.4.
v 19.30 hod., sobota 23.4. v 17 a 19.30 hod.

OREL DEVÁTÉ LEGIE   /114/
PREMIÉRA dobrodružného dramatu USA.
Dobrodružné drama z dob římského imperia.

Od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč

úterý 12.4. a středa 13.4. v 19.30 hod.

LONDÝNSKÝ GANGSTER /103/
PREMIÉRA romantické krimi USA.
Hraje C. Farrell (Ondine, Oči války, Alexandr)
Ne každý kriminálník chce být gangsterem.
Od 12 let, titulky. Vstupné 80 Kč

neděle 24.4. v 15 hod.,
pondělí 25.4. v 17 hod.

GNOMEO A JULIE  
Animovaná dobrodružná komedie USA.
Velký příběh v malém měřítku.

Přístupné, mluveno česky. Vstupné 120 Kč
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neděle 24.4. v 17 a 19.30 hod.

DRIVE ANGRY 3D  /104/
Akční thriller USA.
Rozpoutá se peklo.

Od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč

čtvrtek 28.4. a pátek 29.4. v 17 hod.,
sobota 30.4. v 15 a 17 hod.

ČERTOVA NEVĚSTA   /118/
PREMIÉRA české pohádky Z. Trošky.
Královským rodičům se narodí princeznička, do které se už jako 
malý kluk zakouká syn služebné.
Přístupné, mluveno česky. Vstupné 110 Kč

sobota 30.4. v 19.30 hod.

ĎÁBEL  /109/
PREMIÉRA thrilleru hororu USA.
Pět lidí v pasti a bude ještě hůř, jeden z nich je totiž...

Od 15 let, titulky. Vstupné 80 Kč

pondělí 25.4. v 19.30 hod.

VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC   /82/
PREMIÉRA dokumentární grotesky ČR.
Dokumentární groteska provokativního režiséra V. Klusáka o poli na 
němž rostou auta a o továrně, která v Nošovicích přistála jako UFO.
Přístupné, mluveno česky. Vstupné 68 Kč

úterý 26.4. a středa 27.4. v 17 a 19.30 hod.

KRÁLOVA ŘEČ   /118/
Historické drama Velké Británie.
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce, vystrašený člověk po-
třebuje pravého přítele. Čtyři Oskary za rok 2010.
Od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč

13. týden 2011
29. 3. úterý a 31. 3. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 1. 4. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
o aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
NA TÝ LOUCE  ZELENÝ /2. ČÁST/
záznam divadadelního představení divadla Pepíčka Zímy (repríza)
TÝDEN V KRAJI 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

16. týden 2011
19. 4. úterý a 21. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 22. 4. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
o aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
SBOROVNA
záznam divadadelního představení (repríza)
TÝDEN V KRAJI 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

14. týden 2011
5. 4. úterý a 7. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 8. 4. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS 
Sestřih z událostí v Chodově (premiéra)
KINOMIX 
o aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
GREENHORNS A HONZA VYČÍTAL
Záznam koncertu 2006 (repríza)

15. týden 2011
2. 4. úterý a 14. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 15. 4. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
o aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
NA SPRÁVNÉ ADRESE 
záznam divadelního představení (repríza)
TÝDEN V KRAJI 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

17. týden 2011
26. 4. úterý a 28. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 29. 4. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS 
Sestřih z událostí v Chodově (premiéra)
KINOMIX 
o aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ROCKOVÝ KONCERT PRO STACIONÁŘ
záznam charitativního koncertu pro stacionář (premiéra)
TÝDEN V KRAJI 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

Natočíme, vyrobíme, také pro Vás
vylepšíme společenské večírky,
svatby, jubilea, maturitní plesy,
dokumenty – dle přání.

čtvrtek 28.4. a pátek 29.4. v 19.30 hod.

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA /129/
PREMIÉRA krimi dramatu Švédska.
Filmové zpracování třetího dílu slavné knižní trilogie S. Larsona.

Od 12 let, titulky. Vstupné 80 Kč
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?
Noc s Andersenem   1. 4. 2011   MěK – dětské odd. MěK Chodov
(jen pro registr. čtenáře)  18:00 hod.

Jazzové jaro  2. 4. 2011   KASS – Společ. sál KASS Chodov
  18:00 hod.

Podvečer se starostou  5. 4. 2011  KASS – Malá scéna KASS Chodov
TV pořad v přímém přenosu 18:00 hod.
  
Výstava „Absolventi 2010“  5. – 22. 4. 2011   Městská galerie DDM ZUŠ Chodov
  16:00 hod.

Doppler – scénické čtení   6. 4. 2011   MěK – podkroví MěK Chodov
z cyklu „Listování“  19:00 hod.

Výtvarná dílnička  7. 4. 2011   MěK – dětské odd. MěK Chodov
„Jaro je tu!“  14:00 hod.

Drátkujeme Velikonoce  7. 4. 2011   DDM Bludiště SRPD při DDM
kurz pro veřejnost  17:00 hod.    Chodov

„Oáza v poušti“ – autorské  7. 4. 2011  MěK – podkroví MěK Chodov
čtení Harryho Telesfora  18:00 hod.

Ukončení soutěže   8. 4. 2011   MěK – dětské odd. MěK Chodov
O nejhezčí velikonoční vajíčko

Hledání jara, otvírání studánek  9. 4. 2011   sraz v klubovně  ZO ČSOP Chodov
    9:00 hod.  ZO ČSOP

Výstava a hlasování   11. – 22. 4. 2011   MěK – dětské odd. MěK Chodov
O nejhezčí velikonoční vajíčko
 
Knižní hrátky  11. 4. 2011  MěK – dětské odd. MěK Chodov 
aneb hurá do pohádky  16:00 hod.

Prodejní trhy levného textilu  11. – 15. 4. 2011  KASS – společenský sál KASS Chodov
a spotřebního zboží  9:00 – 18:00 hod.

Dopravní soutěž   12. – 13. 4. 2011   Areál DDM SRPD při DDM
městské kolo  8:00 – 14:00 hod.    Chodov
  
Výtvarná dílnička  14. 4. 2011   MěK – dětské odd. MěK Chodov
„Velikonoční dekorace“  14:00 hod.

Drátkujeme velikonoce  14. 4. 2011   DDM Bludiště SRPD při DDM
kurz pro veřejnost  17:00 hod.    Chodov

Hody, hody, doprovody...  14. 4. 2011   MěK – podkroví MěK Chodov
povídání o Velikonocích  17:00 hod.

Den Země  16. 4. 2011   Zahrada ZO ČSOP ZO ČSOP Chodov
    13:00 hod.

Knižní hrátky aneb  18. 4. 2011   MěK – dětské odd. MěK Chodov
hurá do pohádky  16:00 hod.

Salsa party v knihovně  20. 4. 2011   MěK – podkroví MěK Chodov
    17:00 – 20:00 hod.
 
Divadlo Láska a párečky  20. 4. 2011  KASS – Malá scéna KASS Chodov 
    19:30 hod.
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Co ?

Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Kdy ? Kde ? Kdo ?

Pohádkové odpoledne –čtení, divadlo,   21. 4. 2011  MěK – dětské odd. MěK Chodov
vyrábění v rámci Světového dne knihy  14:00 hod.

Jarní setkání seniorů  21. 4. 2011    KASS – společenský SU a.s. Sokolov
SU a.s.    14:30 –19:00 hod.   sál
  
Prodejní trhy levného textilu  22. 4. 2011  KASS – společenský sál KASS Chodov
a spotřebního zboží  9:00 – 18:00 hod.

Ukliďme svět  23. 4. 2011   Klubovna ZO ČSOP ZO ČSOP Chodov
    9:00 hod.

Vyhlášení vítězů   27. 4. 2011   MěK – dětské odd. MěK Chodov
O nejhezčí velikonoční vajíčko  15:30 hod.
 
Knižní hrátky aneb  27. 4. 2011  MěK – dětské odd. MěK Chodov
hurá do pohádky  16:00 hod.

Výtvarná dílnička  28. 4. 2011  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
„Čarodějnice“  14:00 hod.

Beseda Stroj času  28. 4. 2011   MěK – podkroví MěK Chodov
- doba Jindřicha VIII.  17:00 hod.

Čarodějné bloudění  29. 4. 2011   Areál a DDM Bludiště SRPD při DDM
    17:00 – 19:00 hod.    Chodov
  
Slavkovským lesem   30. 4. – 1. 5. 2011   Chodov – Loket KČT Chodov
na hrad Loket  start od 6:00 hod.

Čarodějnický jarmark  30. 4. 2011   KASS a okolí KASS Chodov
    9:00 – 23:00 hod.

45. Jarní dostavník  30. 4. 2011   park u KASSu  KASS Chodov
Chodov 2011   13:00 – 22:00 hod.

Zelená stezka – Zlatý list  30. 4. 2011   Zahrada ZO ČSOP  ZO ČSOP Chodov
Krajské kolo  8:30 – 18:00 hod.

Krajský přebor mládeže  9. 4. 2011   Jídelna Smetanova ul.  TJ Spartak -
v rapid šachu  9 – 16 hod.    šachový oddíl 
  
Chodovský terénní   9. 4. 2011   Areál Bílá voda SRPD při DDM
duatlon  9 – 15 hod.    Chodov

Soutěž o pohár starosty  16. 4. 2011   Atletický stadion SDH Chodov
města – dospělí

Soutěž o pohár starosty  17. 4. 2011   Atletický stadion  SDH Chodov
města – mládež

Atletika pro Chodov I.  19. 4. 2011   Atletický stadion ŠAK Chodov
    15:30 – 19:00 hod.
  
Kozí vrchy – 18. ročník  24. 4. 2011   Loket, Kozí vrchy TJ Plamen  
  13:00 hod.  Chodov
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Sport

Volejbal 2. liga žen:
Chodovské ženy v Neratovicích nebodo-

valy
31. a 32. kolo 2. ligy žen
TJ Neratovice – BVC WITTE Chodov 3:0 
(16,14,12) a 3:1 (18,22,-23,27)

Ženy BVC WITTE Chodov se po třítýdenní 
pauze představily na půdě Neratovic. Ty potvr-
dily zlepšenou formu, kterou signalizovaly její 
dva tiebreaky odehrané minulý týden v Plzni, 
a nedaly, zraněním Aleny Pecháčkové, oslabe-
nému Chodovu příliš šancí k zisku, byť jediné-
ho, vítězství. 

Sestava: M. Zahrádková, M. Kučková, H. 
Krausová, Ž. Brezinová, K. Pecháčková, Š. Vo-
denková s liberem D. Bláhovou a střídající 
V. Borkovou

Domácí prohra a výhra žen BVC WITTE 
Chodov
23. a 24. kolo 2. ligy žen
BVC WITTE Chodov – TJ Slavia Děčín 
SČE 0:3 (-24,-11,-22) a 3:0 (15,20,16)

Ženy BVC WITTE Chodov přivítaly v do-
hrávce 23. a 24. kola družstvo Děčína  v osla-
bené sestavě, kdy chyběly sestry Pecháčkovy 
a po asi zbytečné prohře v prvním zápase, doká-
zaly v druhém zápase své soupeřky doslova smést.

Sestava: H. Krausová, M. Kučková, Ž. Brezino-
vá, D. Radová, V. Borková, Š. Vodenková s libe-
rem D. Bláhovou

Ženy BVC WITTE Chodov proti Liberci 
úspěšné napůl
29. a 30. kolo 2. ligy žen
BVC WITTE Chodov – Lokomotiva Libe-
rec 0:3 (-21, -12, -18) a 3:1 (-15, 18, 16, 22)

V dohrávce 29. a 30. kola přivítaly ženy BVC 
WITTE Chodov průběžně druhý Liberec.

Chodovské ženy si vítězstvím v druhém utkání 
udržely naději na zisk bronzových medailí, musí 
však v příštím kole dvakrát plně bodovat v Ústí 
a doufat, že zraněními oslabené Dobřichovice 
doma dokáží dvakrát porazit Plzeň.

Sestava: M. Zahrádková, H. Krausová, M. Kuč-
ková, Ž. Brezinová, K. Pecháčková a V. Vydrová 
s liberem D. Bláhovou

Volejbal 1.liga kadetek:
Kadetky BVC WITTE Chodov si vyšláply 

na favorita z Liberce
27. a 28. kolo 1. ligy kadetek
VK TU Liberec – BVC WITTE Chodov 
2:3(-18,20,-19,15,-8) a 0:3(-12,-15,-13)

Kadetky BVC WITTE Chodov se postaraly 
o velké překvapení, když dokázaly dvakrát po-
razit třetí Liberec. První zápas získaly až v pá-
tém setu, když Liberec vždy musel dotahovat 
náskok hostujících hráček. V tiebreaku Liberci 
nedaly žádnou šanci. V druhém zápase chodov-
ské kadetky domácí hráčky doslova převálcovaly 
a mají tak šanci, byť jen teoretickou, zasáhnout 
do medailových bojů.

Kadetky BVC WITTE na výkony z Liber-
ce nenavázaly
29. a 30. kolo 1. ligy kadetek
BVC WITTE Chodov – TJ Tatran Střešo-
vice 1:3 (18,-20,-16,-21) a 1:3 (18,-21,-21,-17)

Chodovským kadetkám se nepodařilo navázat 
na výborné výkony v Liberci, soupeřky ze Stře-
šovic předčily domácí hráčky především hrou 
v poli, když na rozdíl od chodovských předvedly 
větší touhu míče skutečně vybrat.

Více informací ze zápasů najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz/zpravy/ 
										Zdeněk	Malich, BVC Chodov 

Velké poděkování
FK Stará Chodovská !!!

Také letos pořádal náš fotbalový klub Stará 
Chodovská již tradiční ples sportovců, který se 
konal 19.2.2011 v chodovském KASSu.

Nás, jako pořadatele, těší velký zájem o tento 
ples z řad veřejnosti, a to nejen z Chodova, ale 
i okolních měst a obcí. Letošní ples byl jasným 
důkazem toho, že tento ples si získal u Vás za 
dobu své existence velkou oblibu a výsledkem 
toho bylo vyprodání hlavního sálu i přilehlých 
dvou barů. Letošní ples jsme se snažili zpest-
řit spoustou novinek oproti předešlým rokům 
a dle ohlasu návštěvníků plesu se tyto změny se-
tkaly s kladným hodnocením. Byla to např. pří-
tomnost sličných hostesek v klubových dresech, 
využití videoprojekce s prezentací klubu, použi-
tí nových světelných zařízení a efektů, vystoupe-
ní travesti show.

Letošní ples byl obohacen nejen spoustou no-
vinek a změn , ale především změnou v podobě 
hlavního sponzora. Tím se letos stal pan Leon 
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oddílem Spartak Chodov. Hlavní turnaj ovlád-
li hráči BH Sokolov Vopička a Lipták. Třetí mís-
to vybojoval pro náš oddíl Patrik Frai. Vedlejší-
ho turnaje neregistrovaných hráčů si zúčastnili 
i tři žáci chodovské přípravky. Nejvíce se da-
řilo Ondřeji Mlýnkovi, který vybojoval bronz. 
Šestiletá Lenká Gárská byla nejmladší účastni-
cí turnaje.    
	 Marcel	Vlasák	

Cyklistika
Jaro je tady a cyklisté Plamenu Chodov po 

zimní přípravě brzy zahájí závodní sezónu. 
My,  funkcionáři, očekáváme, že výkony mla-
dých cyklistů nám budou dělat radost a že oni 
zase budou rádi reprezentovat svůj oddíl i měs-
to v závodech Krajského nebo Českého poháru 
a při letních olympijských hrách mládeže.

Jako každý rok, tak i v letošním, pořádáme 
řadu cyklistických závodů a prvním z nich je ča-
sovka na horských kolech do Kozích vrchů, kte-
rá se pojede 24. dubna v Lokti. Hned za pár 
dní,        1. května, máme naplánovanou další ča-
sovku, ale na silnici a ta se pojede z Chodova do 
Tatrovic. V červnu uspořádáme dva závody a to 
15. června závod rodinných dvojic na Bílé vodě 
a 19. června na Smolnickém kopci Chodovský 
bike.  Protože se tento závod pojede jako přebor 
bikerů Karlovarského kraje, je to pro nás nejvý-
znamnější akce roku. Sezónu ukončíme 18. září 
maratónem na horských kolech, který pod ná-
zvem Chodovský bikemaratón zná široká cyklis-
tická veřejnost.

Rádi bychom touto cestou pozvali všech-
ny chodovské cyklisty a zvláště mládež k účas-
ti v závodech, které budeme v roce 2011 pořádat.

František	Nádvorník, TJ Plamen Chodov 

Netušil, který nám, a později také návštěvníkům 
plesu, připravil velké a milé překvapení, když se 
rozhodl do tomboly věnovat úplně nový moto-
cykl (skútr) o obsahu 50cm3. Dovoluji si tvrdit, 
že takovouto cenu v tombole neměla v novodobé 
historii plesů v Chodově zatím žádná organizace 
či spolek. Velice si proto tohoto sponzorské-
ho daru vážíme a oceňujeme, že jsme byli prv-
ní, kdo takovou hodnotnou cenu na plese měl 
a mohli jsme tak udělat superšťastným jedno-
ho návštěvníka plesu, který měl v tombole štěstí 
a tuto nádhernou cenu vyhrál.

Chtěl bych využít za celý náš fotbalový klub 
ze Staré Chodovské této možnosti a touto for-
mou ještě jednou vyslovit panu Leonu Netuši-
lovi naše velké poděkování a uznání a součas-
ně popřát, aby se naše spolupráce dále rozvíjela 
a pokračovala i při jiných akcích a činnostech, 
a jemu osobně, aby se dařilo jak v podnikání, tak 
v osobním životě. DíKY!

Současně FK Stará Chodovská děkuje všem 
svým stálým partnerům, firmě DUKAS KV, Sta-
velektro, Pokrývačství P. Šíp, Odbory SUAS, 
Pekosa Chodov za jejich podporu a také všem 
ostatním sponzorům našeho plesu, kteří nám 
pomohli finančně nebo materiálně zajistit krás-
nou tombolu. Mockrát děkujeme za vše a všem!

Současně bych chtěl poděkovat všem vystupu-
jícím, i těm, kteří mi pomáhali tuto akci zajišťo-
vat, hlavně také hudební skupině „Griff“ pod ve-
dením Štefana „Pišty“ Gála.

Doufám a věřím, že se nám bude dařit i v bu-
doucnosti připravovat pro Vás takovýto spole-
čenský večer, kde se nesoutěží o žádné body, 
góly a hodnocení, ale naopak, kde se setkávají 
všichni soupeři na neutrální půdě s jediným cí-
lem se dobře pobavit, zatančit si a povyprávět 
u sklenky něčeho dobrého, zkrátka večer, na který 
se budete vždy těšit a rádi se vracet. 
	 Jaroslav	Franče, FK Stará Chodovská

Šachy
Krajský přebor pokračoval ve Varech

Druhým turnajem pokračoval v Karlových Va-
rech 19. února Krajský přebor mládeže. Našim 
hráčům se podařilo vybojovat dvě medaile. Mezi 
desetiletými získal stříbro Stanislav Srba, jeho 
bratr Michael stejnou medaili vybojoval v kate-
gorii dvanáctiletých. Bohužel ve starších katego-
riích jsme na medaile nedosáhli.  
Dva bronzy z Nového Sedla

V sobotu 26. února se v Novém Sedle uskuteč-
nil první šachový turnaj mládeže spolupořádaný 

Lukáš Vlasák / první zleva /
juniorský mistr ČR 2011 v šachu 
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Sportovec roku
Město Chodov již po sedmnácté ocenilo své 

nejlepší sportovce. Na slavnostním podvečeru, 
jehož hosty byli hokejisté HC Energie Karlovy 
Vary, Jaroslav Skuhravý a Lukáš Mensátor, byli 
dne  17. března 2011, za rok 2010, oceněni:

1. kategorie jednotlivci mládež:
Petr Brodský, Milan Mňatinoha, Tomáš Skála, 

Denisa Virtelová,
Jiří Stehno, Karel Macán, Andrea Loch-

schmidtová, Petr Binias, 
Lukáš Vlasák, Tomáš Rau, Radim Maxa

2. kategorie jednotlivci dospělí:
Jaroslav Poborský, Miloš Černý, Jan Jirovec, 

Václav Zich, Jan Kubíček, Robin Holub, 
František Plaček, Manfréd Krassa

3. kategorie kolektivy mládež:
Družstvo starších žáků ŠAK Chodov
Družstvo starších žákyň BVC Chodov repre-

zentující na MČR 
Družstvo žákyň minivolejbalu čtyřek BVC Chodov

4. kategorie kolektivy dospělí:
Družstvo mužů halové kopané FC Hustovlas 

TJ Kombinát Vřesová 
Futsalové družstvo mužů Titanic Chodov

5.  kategorie trenér:
Ludoslav Hronek - trenér Karate klubu Chodov
Mgr. Libor Dočkal - trenér ŠAK Chodov
Jiří Tureček - trenér BVC Chodov

6. kategorie osobnost sportu:
Jiří Velechovský, in memoriam

Vyhlášení Nejlepších sportovců roku 2010.
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pp.doprava
Petr PEER

nosnost do 1,5t
certifikace  A D R

tel.: +420 733 386 945, ppdoprava@email.cz

CATR
Vážení zákazníci, 

Rádi bychom Vás informovali o novince v naší 
programové nabídce.

Od 1. 4. 2011 jsme namísto dříve vysílaného 
programu Z1, který byl dočasně nahrazen kaná-
lem Film+, nově zařadili program stanice Pri-
ma Love. Věříme, že jsme Vás touto novinkou 
potěšili a co nejlépe tak doplnili programovou 
skladbu.  Prima Love je zaměřena na ženy mlad-
šího středního věku, které přes svou praktickou 
stránku a založení potřebují cítit a prožívat ro-
mantiku a silné emoce. Programové schéma je 
složeno z populárních seriálů, filmů a pořadů 
vlastní tvorby zaměřených na ženy. 

Zveme Vás dále na letošní Čarodějnický jar-
mark, který se koná 30. 4. 2011. Jelikož měl náš 
stánek s malováním na obličej v loňském 
roce velký úspěch, chystáme tuto činnost i na 
letošní ročník. Těšit se můžete opět i na soutěž na
našem webu o vyhlášení nejhezčí fotografie 
z této akce. 

Připomínáme, že je stále v platnosti náš nový 
tarif SENIOR, určený pro naše zákazníky na-
rozené do 31.12.1951 včetně. V rámci balíčku 
SENIOR od nás získáte službu připojení k inter-
netu a navíc zcela ZDARMA analogovou nabíd-
ku kabelové televize obsahující 12 TV programů, 
bez jakýchkoli dalších nákladů.

Přidejte se k našim zákazníkům, kteří již vyu-
žili naši nabídku „Přiveď souseda“ a čerpají
1 měsíc libovolných služeb zcela zdarma! Je to 
jednoduché, jste-li s našimi službami spokojeni 

UZÁVĚRKA KVĚTNOVÉHO
ZPRAVODAJE

18. DUBNA 2011

a doporučíte je svým sousedům či známým, byd-
lícím v dosahu naší sítě, v akci „Přiveď Sou-
seda“ získáte dle výběru tarifu Vašeho „souse-
da“ nárok na tutéž službu na 1 měsíc zdar-
ma nebo na slevu v té samé hodnotě z vaší běž-
né úhrady. 

Bližší informace nejen k těmto nabídkám a ak-
cím naleznete na našem webu www.catr.cz. Na-
vštívit nás můžete i osobně a to na naší provo-
zovně na adrese: Staroměstská 377, Chodov. 
Kontaktovat nás můžete také na

tel.č.: 352 665 298.
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SLEVOVÝ KUPÓN
SLEVA -10 % PŘI NÁKUPU

ZAJIŠŤUJEME ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
NA VŠECHNY VÝROBKY

PRODEJ NA SPLÁTKY
ROZVOZY DO BYTU A INSTALACE ZDARMA

NABÍDKA DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ ZA NÍZKÉ CENY
ŠIROKÝ VÝBĚR LCD TELEVIZORŮ, 

DOMÁCÍCH KIN, FOTO, PC...

“ P L Z E Ň K A”tel.: +420 608 163 498

” R O Z Š Í Ř E N Í  S O R T I M E N T U “
N A B Í Z Í M E  N O V Ě  P R O D E J

KUCHYŇSKÝCH POTŘEB A ŽELEZÁŘST VÍ
(vařečky, hrnce, nože, sušáky, košťata, hadr y, houbičky,

kladiva, seker y, zámky, hřebíky, šrouby, vrtáky aj...)

Velký výběr… •    použitých pneu (již od 300,- Kč)
 •    disků (již od 300,- Kč)
                         •    Alu disků
                        •    nové pneu   

Kompletní pneuservisní služby
Areál drobného zboží, Tovární 223, 357 35  Chodov

tel.: 773 964 965
gmlinksro@seznam.cz, www.gmlink.cz

Přezutí celého auta 

od 330,- Kč

Po - Pá   9.00 - 12.00    13.00 - 17.00             So  9.00  - 12.00

Při koupi disk + pneu přezutí zdarma

AUTOSERVIS KRAUS

www.autoserviskraus.cz tel.: 775 931 797

Tovární 223 (areál drobného zboží), Chodov

• oprava a údržba osobních a užitkových motorových vozidel VŠECH ZNAČEK
• specializace na vozy BMW
• diagnostika vozů
• příprava a odvoz vozů na STK
• montáže alarmů, centrálního zamykání, autorádií a AV systémů vysoké kvality
• výměny autoskel, tónování oken, klempířské a lakýrnické práce
• vlastní odtahová služba (16 Kč - 1 km - 400 Kč naložení a složení)
• montáž tažných zařízení

Otevřeno v pracovních dnech od 9.00 do 18.00

NOVINKA:
Čištění interiérů
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Dodávky, montáž, servis:
Garážová vrata a brány zn. TRIDO

Montované plechové garáže zn. TRIDO

Stavebnicový plotový systém TRIDO

Rolety, venkovní, vnitřní i SunStop

Žaluzie horizontální i vertikální

Záclonové garnýže se spouštěcí kolejnicí

Dveřní polstrování

Shrnovací dveře

Plovoucí podlahy

Obložení stěn

Lesní 979, 357 35 Chodov

mobil:
603 203 101, 724 129 100

e-mail:furiak@volny.cz
www.volny.cz/furiak

M ÁT E  P R O B L É M  S  V Ý F U K E M ?
Přijďte k nám a dejte si kávu, víc dělat nemusíte.....!

MONTÁŽ NA POČKÁNÍ!     NEJVĚTŠÍ SKLAD V KRAJI!
Nabízíme výfuky všech cenových kategorií 
a široký výběr sportovních výfuků a koncovek.

602 464 050
351 105 390-1

e-mail: 
autoesta@quick.cz

www.sweb.cz/autoesta
Elektrárna Tisová
357 61  Březová

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá   7.00 - 16.00

Sobota po dohodě

• BRZDY•OLEJE•TLUMIČE•PNEUSERVIS•POLOOSY •LOŽISKA KOL  
• ČEPY ŘÍZENÍ • TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ•GEOMETRI

Naše další služby pro Vás:

AKCE: TLUMIČE, PÉROVÁNÍ - 4ks za cenu 3
NOVINKA: GEOMETRIE 3D

R Y C H L O S E R V I S

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Firma ŠTEFKA a NEUDERT
VODA  PLYN TOPENÍ KRBOVÁ KAMNA
SOLÁRNÍ SYSTÉMY KOUPELNY
VÝMĚNA STOUPAČEK PANELOVÝCH DOMŮ

Tel.: 776 013 589, 728 840 202
e-mail: z.stefka@volny.cz  ·  vaclavneudert@seznam.cz
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 -  opravy vozů VW-AUDI-ŠKODA-SEAT 
-  výměny rozvodových řemenů                                             
-  diagnostika vozů                                                                 
 -  opravy elektroniky vozů a elektroinstalace                            
-  servisní prohlídky a výměny olejů                                    
-  příprava vozu na STK                                                                
-  opravy klimatizací-plnění-čištění
-  montáže autoalarmů, dálkového startování,
 park. senzorů, opravy nezávislých topení
-  klempířské a lakýrnické práce                                                  
-  výměny autoskel                                                                        
-  montáže tažných zařízení
-  ruční mytí a čištění interiéru vozu
-  vyřízení pojistných událostí
-  poskytujeme slevové kupony na služby,
    v kadeřnictví M. Maxová - kruhový objezd              

AU T O S E R V I S
Hrnčířská 1176     357 35  Chodov

Více info na 
www.automaxx44.cz

 Po-Pá
9.00 až 18.00 hod

Tel. 608 983 360   

diagnostika řídících jednotek
výměna oleje, seřízení světel
válcová zkušebna brzd
opravy brzdových systémů
výměna tlumičů, spojek
nástřik podvozku a dutin
příprava na STK ...

A U T O S E R V I S
B R AC E K  -  T E L . :  7 7 7  5 9 0  6 8 6

Na Cechu 110, Mírová u Chodova

Po-Pá  8.00 - 13.00   14.00 - 17.00       SO  po dohodě

Provádíme veškeré mechanické práce
na osobních i  dodávkových vozidlech:

mobil: 602 190 602

Nabízím veškeré zednické práce - opravy a úpravy interiérů
rekonstrukce bytových jader
montáž sádrokartonů
malířské práce
Provedení truhlářských prací
výroba kuchyní z masivu
vestavěných skříní
montáže plovoucích podlah aj.

Tel.: 602 478 714
e-mail: interierfuchs@seznam.cz

Interiéry FUCHSCHODOV JAN FAST
geodetické služby

·  g e o m e t r i c ké  p l á ny
·  v y t yčová n í  h ra n i c  p oze m ků
·  p o d k l a d y  p ro  p ro j e k tová n í
·  j e řá b ové  d rá hy

Z a m ě řová n í  i  o  v í ke n d e c h .
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

-  individuální přístup ke každé nemovitosti
-  právní servis ke každé smlouvě ZDARMA
-  dobrá prezentace nabízených nemovitostí na
 nejnavštěvovanšjších serverech
-  hypotéky a úvěry přímo v kanceláři
-  úvěry ze staveb. spoř. - nejnižší úrok 3,5% p.a.
-  pravidelné informace o průběhu prodeje

STAV Í M E  N A  D O B R É  P OV Ě ST I

Byt 2+1 ul. Duk. hrdinů   750 000 Kč
Byt 3+1 ul. Husova   750 000 Kč
Byt 3+1 ul. Tovární   1 050 000 Kč
Rodinný dům v Kraslicích   1 800 000 Kč
Byt 2+1 v Kraslicích   400 000 Kč
Stavební pozemek v Jindřichovicích 980 m2   230 000 Kč

KLASIK REALITY
U Porcelánky 498, Chodov

e-mail: klasikreality@seznam.cz
kontakt: 608 535 916, 731 410 500

Zprostředkování úvěrů, půjček stavebního
spoření, penzijního připojištění

NABÍZÍME K PRODEJI
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EXTRA CENA
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- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE - ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI”  - TĚSTOVINY

ROZVOZ AŽ DO DOMU - KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ

PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA

K o m e n s k é h o  u l i c e  ( v e d l e  o b ř a d n í  s í n ě )  b ý v a l á  C O R L E O N E

REZERVACE A OBJEDNÁVKY NA TEL.: 731 887 227, 352 676 539

PROVOZNÍ  DOBA
PO - ČT  11.00 - 22.00
PÁTEK  11.00 - 24.00
SOBOTA  12.00 - 24.00
NEDĚLE  12.00 - 22.00

těšíme se na vás .

polední menu 

 po - pá do 15.00 h.

60- 69,- Kč
MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

 

p. Dvoøák
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CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’v areálu nábytku

CHODOV
mob.:  607 276 954

603 786 056

PO-PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

Nebankovní půjčky 
se zástavním právem
Půjčky na družstevní byt
Vyplacení exekuce
Splátky až na 20 let
Garance možnosti 
kdykoliv půjčku doplatit
Vykoupení Vaší nemovitosti
před dražbou
Výkup bytů zadlužených 
i v exekuci

volejte:  723 012 302
e-mail: mojzis@avalfinancial.cz

Chcete mít jistotu slušného jednání 
u nebankovního zdroje?

w
w
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CHODOVSKÉ REALITY
U Porcelánky 266, Chodov

tel.: 777 11 33 44  a  777 70 44 77
www.chodovske-reality.cz

    e-mail: mobility-reality@seznam.cz

0+1, ul.Palackého za 410 tisíc
0+1, ul.U Porcelánky za 495 tisíc

0+1, ul.Dukelských hrdinů za 380 tisíc
1+1, ul.Budovatelů za 460 tisíc

2+1, ul.1.máje za 545 tisíc 
2+1 s balkónem, ul.Nerudova z 690 tisíc

2+1 s balkónem, ul.Čso.za 820 tisíc
2+1, ul.Čso za 854 tisíc

3+1, ul.Tovární za 820 tisíc
3+1, Rooseweltova za 830 tisíc

a dále v ul.Čapkova, Vítězná, Budovatelů, Školní.

KOMPLETNÍ NABÍDKA NA  HYPERLINK
 “http://www.chodovske-reality.cz” 

U nás nepřijdete o % z Vaší nemovitosti , 
u nás můžete jen získat!

POPTÁVKA: 
Rodinný dům v okolí, byt 3+1 nebo 2+1 

balkónem U Porcelánky, Poděbradova a okolí.

na tel.: 777 11 33 44  a  777 70 44 77
JSME TU KAŽDÝ DEN PRO VÁS

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
bydlení v Chodově:
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tel.: 602 445 711
fitnesskama@seznam.cz

Karlovarská 37
Chodov

jednotlivé vstupné 40,- Kč
vstupová permanentka 400,- Kč -  11 vstupů
měsíční 450,- Kč

čtvrtletní  1250,- Kč
pololetní  2400,- Kč
roční  3850,- Kč

Po - Pá 8.00 - 12.00    14.00 - 21.00       So - Ne  14.00 - 19.00

EXTRA NABÍDKA
Od ledna 2011  ženy vstup 20 kč

BOX PYTEL
pinpongový stůl

Trika kr.  rukáv 59,- Kč

Čistírna peří

FIRMA HALENS  - příjem objednávek

Přijímáme zboží do komisního prodeje:
kočárky, chodítka, kolotoče nad postýlku,
odstrkovadla, a spoustu jiného zboží.
Prodej bazarového zboží

Jarní bundy, 

Tepláky

Obuv PEGRES

Prodej značky VOLF

Hračky

Kočárky pro panenky

Děské kočárky

Karlovarská 1121 - Chodov (vedle minimarketu)

(při koupi kočárku chodítko ZDARMA)

FITNESS GYM
” L A R R Y ”

Hlavní 695, Chodov ( OD Družstevník)
tel.: 607 234 660

Jednotlivé vstupné 40,- Kč

otevírací doba:

PO-PÁ    9.00 - 12.00
14.00 - 21.00

SO-NE  14.00 - 19.00 

  PERMANENTKY:
11 vstupů  400 Kč
Měsíční  450 Kč
Čtvrtletní  1 250 Kč
Půlroční  2 400 Kč
Roční  3 900 Kč

U NÁS JSTE VŽDY VÍTÁNI.
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Komplexní 
nabídka pojištění
•   Nové povinné ručení 

nejširší pojistná ochrana na trhu (živel, střet vozidla se 
zvířetem, úrazové pojištění dětí ve vozidle zdarma) 

•   Pojištění majetku a odpovědnosti 
tři úrovně ochrany (rychlá likvidace, asistenční služba 
zdarma, bonus až 30 % za bezeškodní průběh)

•   Penzijní připojištění 
dlouhodobé zhodnocení 3 %  (www.produktovelisty.cz) 

•   Možnost sjednání hypotéky 
UniCredit Bank 

       
       

 
 

    

Jan Kaminský, Nerudova 1102, Chodov
tel.: 352 666 075, mobil: 602 404 089
http://www.zastupci-allianz.cz/jan.kaminsky

S vámi od A do Z

NEHTOVÉ STUDIO
1. MÁJE 629,  CHODOV

Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrygelem, 
ruční malba, one strok
NOVÁ MODELÁŽ  450 Kč
DOPLNĚNÍ             350 Kč
PRODEJ velmi kvalitní nehtové kosmetiky

Veronika Chmelenská
721 657 754

Jana Gajdošová  721 657 754

V nabídce areálu:
PRODEJNA rybářských potřeb

JIŘÍ KRÁLÍČEK, Mezirolí 48
AU TO L A KO V N A

Ko n t a k t :  6 0 2  4 1 4  7 2 0 ,  3 5 3  8 5 1  5 4 5

OTEVŘEN PNEUSERVIS
Nabízí lakování motocyklů, osobních aut
a užitkových vozidel ve vypalovací peci
v prvotřídní kvalitě a za bezkonkurenční ceny.
Provádíme též drobné klempířské práce



Placená inzerce34

Zpravodaj města Chodova. Duben 2011 Zpravodaj města Chodova. Duben 2011

•  VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

e-mail: martin.hejna@centrum.cz

OTEVŘENO:  Po - Pá 9.00 - 17.30  · So 9.00 - 12.00
Chodov · Karlovarská 1155 ( na kruháči)

Tel.:  774 735 253
www.erioptik.cz · email:erioptik@seznam.cz

30% sleva 
na samozabarvovací plastová skla

AKCE ! AKCE !

DIOPTRICKÉ A SLUNEČNÍ BRÝLE
KONTAKTNÍ ČOČKY

MĚŘENÍ ZRAKU

přijmeme asistentku prodeje info na email robertmajernik@seznam.cz

AUTODOPRAVA

Richard HORN

RYCHLE - LEVNĚ - SPOLEHLIVĚ - STĚHOVÁNÍ
ODVOZ - DOVOZ PO CELÉ ČR + EU

Tel.: 775 723 160

e-mail: richard.horn@seznam.cz
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Staroměstská 347, 357 35 Chodov
Tel.: +420 352 600 780

Kosmetika Elephant Chodov

www.elephants.cz
O tevírací  doba:

po – pá    9.00 – 18.00
sobota    8.00 – 12.00 

Elephant NOVE

od 01.04.2011

v Kosmetice

ˇ
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dámské

KADEŘ
NICTVÍ
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604 425 845

Voda, to
pení, v

ým
ěna kana. s

toupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů

SV a TUV.

Radek KOPŘIVA

722 930 190

Školní

734

dle objednávek

K O S M E T I K A
 DAGMAR
Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

mob.: 606 852 893RD 417

Kristýna Mazurová        tel. 775 320 460
Kateřina Szkorbisová    tel. 775 262 191

ˇKadernictví K&K

Novinka!!!!!!!!!!  

NUSKIN pro krásu a PHARMANEX pro zdraví
Seznámíme Vás se světovou kosmetikou 

Nuskin a produkty PHARMANEX

Změříme Vám 
vaši antioxidační ochranu organismu pomocí 

BIOFOTONICKÉHO SKENERU

Rooseveltova 832
Chodov   

bereme 
i  bez  objednávek 

Otevřeno 
PO - PÁ  9 - 18 hod.

OBJEDNÁVEJTE:
OLINA: 607 932 847
HANKA: 607 682 575

NOVĚ: masáže, pedikúra, manikúra
Monika 728 578 062

KADEŘNICTVÍ OLINA
VINTÍŘOV 182

pánské, dámské, dětské

dámské a pánské

Po - Pá    8.00 - 18.30
So    8.00 - 12.00

Husova 1056,  Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

KadeřnictvíKadeřnictví
Casanova

Kadeřnice :  Hanka Vaňková
objednávky: 775 309 684

Vintířov 57, u zastávky směr Chodov

Provozní doba  
Út - So  9.00 - 18.00 hod.

Jiný čas dle dohody

pánské   dámské   dětské

KADEŘNICTVÍ BELLUCI

U Porcelánky 849 
(bývalý sekáč p. Žažové)

Tel.: 604 70 96 84

Dárkové poukázky

- společenské a svatební účesy
- střihy, barvy

D Á M S K É  K A D E Ř N I C T V Í

“MARCELA”
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medigrower.cz
- konopí pro Vaše zdraví

kamenný a internetový obchod

* semena léčivých bylin, rostlin a konopí
* konopná kosmetika a různé čaje
* hnojiva a prostředky proti plísním a škůdcům
* vybavení pro pěstování outdoor i indoor
* půjčovna vaporizeru lolite

Nově otevřeno v areálu nábytku Ideál
Bezručova 492, Chodov

telefon: +420 734 603 107

Pondělí - pátek
9.00 - 12.00  a  13.00 - 17.00

Poradíme Vám s léčbou u bolestí, kožních problémů, nespavosti, Crohnovy 
choroby, roztroušené sklerózy, alzheimerovy choroby, deprese a další.

• kopírování klíčů
• zámky, fabky
• spojovací materiál
• lepidla
• zahradní a ruční nářadí
• řezné kotouče, elektrody,
  mont. pěny

V prodeji cibule sazečka

Otevřeno Po - Pá 8 - 17 hodin
“POD SMEŤÁKEM”, (Smetanova 699)

TEL.: 777 682 634
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PEDIKURAÔ
Ludmila Válová

U Porcelánky 870
 Provozní doba dle objednávek

na tel.: 

720 347 776

Opravy a prodej
automatických praček a myček

+ bazar a výkup
Vám nabízí

Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700, 352 669 519

Stará Chodovská 47
357 35  Chodov

Tel.: 352 675 238
Mobil: 737 819 513

Příjemné ubytování v klidném
prostředí pro Vaše příbuzné, 

známé i firemní zaměstnance.

UBYTUJEME DLOUHODOBĚ
Vaše přá tele,  zná mé, f iremní

za městna nce i  je dnotlivce

Společenská místnost k příjemnému posezení
(občerstvení, případně možnost vaření).

Nerudova 827, Chodov
tel.: 352 665 058

728 051 708, 607 868 026

www.sweb.cz/penzion.helena

DLOUHODOBĚ

nabízíme ubytování

pro bezdětné manžele.

Penzion
Helena

MANIKIKÚRA 
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
                   V TEPLE DOMOVA
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

Kompletní modeláž - 300 Kč
Doplnění gelem - 250 Kč

P r o v o z n í  d o b a  d l e  o b j e d n á v e k
Tel.: 774 544 731

Pracovní doba dle objednávek 
na tel. 7 3 6  4 4 4  8 5 4
Příční ul. 636 , Chodov

nově  otevřeno otevřeno

klasická, částečná 
a celková masáž
baňkování
reflexologie plosky nohou
hot stones (lávové kameny)
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Podmínky: 
praxe v oboru, 
osobní kontakt nutný

Schůzku 
lze domluvit na tel.:
724 240 212 

Pivnice Oáza 
přijme 

na brigádní výpomoc 

servírku/číšníka
Výpomoc se týká obsluhy pivnice 

o víkendech a terasy v letní sezóně.

Tel.: 602 576 864, 737 303 737

Poděbradova 79, Chodov

OPRAVA
praček - myček - el. spotřebičů

Marek Černý
Sportovní 555

357 33 Loket

tel.: 352 684 127
mob.: 603 576 879

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Manikúra, pedikúra, masáže
U Porcelánky 266, Chodov, 1. patro           tel.: 777 704 477

Manikúra: 
parafínová maska na ruce, 
masáž rukou
Pedikúra: 
parafínová maska nohou
Vibrační masáž zad a šíje
na uvolnění, odblokování páteře
M a sáž lávov ými kameny 
Indická ma sáž hlav y 
M a sáž chodidel

Jana Pitáková

p
.
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-
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s
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STUDIO KARNELL
K A D E Ř N I C T V Í

DÁ M S K É
PÁ N S K É
D Ě TS K É

TEL.: 776 371 495 
VERONIKA

Pracovní doba dle objednávek
M O D E L Á Ž  N E H T Ů

Nacházíme se v areálu HARMONIE (bývalý MARSERVIS)

P r o d e j   s l e p i č e k 

Stáří slepiček –18 - 20 týdnů    Slepičky p o u z e   z našeho odchovu.
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou. 

Cena -138 - 148 Kč / ks dle stáří . 

Prodeje se uskuteční -  v úterý 12.dubna  2011

Chodov - parkoviště naproti klubu Luna - v 14 40 hod

Případné bližší informace tel: 728 605 840   415 740 719    728 165 166

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
opět prodává slepičky snáškových plemen 
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant  žíhaný, 
kropenatý, černý a modrý.

PROVIDENT

NOVINKA

•  stavební spoření
•	 úvěry na koupi nebo
 rekonstrukci bytů, domů
•	 refinancování hypotečních
 úvěrů
•	 úvěr na vypořádaní SJM
•	 zprostředkování prodeje,
 koupě nemovitosti

P l z e ň k a
bývalá DVD půjčovna, Školní 736, Chodov

Mobil: 775 871 894

NOVĚ OTEVŘENÁ
REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ

Nabízíme Vám:

REKONSTRUKCE KOUPELEN

zednické práce
rekonstrukce koupelen 

sádrokartony

zateplení fasád
vodoistalace, elektropráce
úprava interiérů

tel.: 608 060 197 
e -mail :simekjosef@volny.cz     www.koupelnysimek.cz

ŘEZNICTVÍ M+M
Lenka Macháčková

Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

Velký výběr masa: 
vepřové, hovězí, telecí, jehněčí, kuřecí, krůtí, králičí.

Domácí výrobky: sekaná, pečená kolena a masa, 
obložené mísy, možno i na objednávku.

Dále: uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo.
Výhodné sobotní nákupy sleva až 20 Kč na kile

OTEVŘENO:
Út - Pá 8.00 - 12.00   13.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00
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SALON
  MARIKA

Osadní 669, Chodov
Po-Pá 9.00- 19.00       SO  po dohodě

kadeřnictví 
dámské, pánské dětské

Módní barvení: žlutá, řůžová, modrá, zelená...
brazilský keratin: regenerační kúra, 

vrátí vlasům hydrataci, lesk, zkrotí  neposlušné vlny

kosmetika  celková
ošetření pleti 350 Kč

manikúra doplnění 350 Kč

PŘIJMU  KADEŘNICI -  ŽL PODMÍNKOU!

Tel.:  736 451 984

Dárkový poukaz

salon Chodov, Husova 146, (naproti SDH)
tel.: 604 506 795

NOVĚ pobočka v Sokolově
Slovenská 1933, Sokolov, tel.: 722 053 366

(naproti Mountfieldu, prodejny kol p. Hošmana
a rybářské prodejny p. Matouška)

NOVINKY A AKCE SLEDUJTE NA: www.salonchodov.cz

PŘIJĎTE SI K NÁM ODPOČINOUT !
PEDIKÚRA - MANIKÚRA

KOSMETIKA

NOVINKA: BRAZILSKÝ KERATIN

SKVĚLÉ CENY ZA PROFESIONÁLNÍ PÉČI

AKCE PRO MATURANTY:
FIX MAKE-UP  250,- Kč,  VÝČES  300,- Kč

PO - PÁ  9-18 HOD., SO  8-12 HOD.

 
 
 
 
 

Účetní práce
        Denisa Hloušková
Účetní práce
        Denisa Hloušková

607 593 900
denisahlouskova@seznam.cz

• Kompletní zpracování  účetnictví, mezd , daňových přiznání
• veškeré administrativní práce
• účetní poradenství

NO
VĚ

 O
TE

VŘ
EN

O
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SPECIALIZOVANÁ VETERINÁRNÍ ORDINACE PRO MALÁ ZVÍŘATA

MVDr. Antonín Tuček

Husova 1115 | 357 35  Chodov
| mobil 602 457 230 | www.vetprax.cz

Ordinační hodiny:
po-pá     900 - 1130

  1430 - 1800

so     900 - 1100

Jaro v novém za pár kaček …
kojenecký textil – body, overálky, dupačky, trička, kalhoty …                                        

dětský textil – trička, halenky, kalhoty, tepláky, sukénky, šatičky …
pro dospělé – topy, halenky, trika, mikiny, sukně, šaty, kalhoty, doplňky …

Nabízíme též NOVÉ kojenecké zboží, autosedačky a kočárky!                               

Sedmé nebe
a n g l i c k ý  s e c o n d h a n d  p r o  d ě t i  i  d o s p ě l é

Rooseveltova 1014, Chodov, tel: 602 280 125   

otevírací doba:   Po-Pá  9.00-18.00       So  9.00-12.00

ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti

zatékání

777 100 918
sova@cmail.cz

Petr Varaďa 
tel. 723 605 208

Veškeré zednické práce – dlažby, obklady, koupelnová jádra, 
štuky, omítky, zateplení fasád + sádrokartony, rodinné domy

Milan Scherbaum
tel. 604 523 338

Malířské a natěračské práce – byty, vchody, fasády, střechy



Placená inzerce44

Zpravodaj města Chodova. Duben 2011 Zpravodaj města Chodova. Duben 2011

Prošívané deky + polštáře pro astmatiky a alergiky

Kvalitní péřové poloprachové a prachové deky 
z ovčího rouna

Ložní povlečení i na míru 

Široký výběr textilního zboží

Vše česká výroba

Textil LENKA

Chodov, Školní 735
věžák u bývalé sauny

Magdalena Spěváčková
tel. 723 192 162
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Antonín Tyml - TOMAX servis
Autodílna - Mírová

Tel. 352 665 505   po - pá 8.00 - 17.00
Mírová čp 47 - rozcestí na Novou Roli

BOSCH AUTODIAGNOSTIKA VAG
•  diagnostika motoru a elektroniky

•  plnění a opravy klimatizací

•  pravidelné servisní prohlídky,  
 výměny olejů

•  opravy - motoru, brzdy, výfuky, řízení,
 rozvod. řemeny, spojky, tlumiče,... 

•  příprava, zajištění STK

•  tažná zařízení, autobaterie, pneuservis

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚVESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
INDECO CZ®

Držitel Certifikátu kvality ISO 9001 : 2009
Najdete nás na adresách:
e-mail:
info@manipul.cz

Karlovy Vary
Sokolovská 63
tel.: 353 222 844

Cheb
Svobody 51
tel.: 354 435 279

Pro firmy individuální nabídka
a dovozy zboží ZDARMA.

Poskytujeme náhradní plnění.
Kontakt: Karel Hampl

739 017 412
karlovy vary@tekotechnology.cz

Originální i alternativní náplně
do všech typů tiskáren, kopírek a faxů.

Prodej a servis tiskáren
(dle přání zákazníka).

Skartovačky zn. Fellowes.

Dukelských hrdinů 1126, 357 35 Chodov
Kontakt:  

Alena Sajdlová   733 531 322
obchodkv@tekotechnology.cz

PO - PÁ     7.30 - 15.30 hodin

TEKO TECHNOLOGY s.r.o.

PŘÍMO OD VÝROBCE

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746
Kvalita - nízKá cena
Balkon systém, s. r. o.
mobil: 777 15 12 05

www.balkony.cz

S TÍMTO 

INZERÁTEM

SLEVA
10% 
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ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ

Nabídka pro jarní sezónu 2011
• okurky roubované - hadovky , nakladačky , polní  
• rajčata - balkonová , keříčková , tyčková
• papriky - polní , skleníkové

sadbu  
cukety, celer, majoránka, brokolice, zelí, kapusta, kedlubny, salát, porek a mnoho dalších

Bohatý výběr balkonových květin, letniček, trvalek: 
surfinie, milion bels, verbeny, petunie, lobelky, plectrantus, afrikány, muškáty, voskovky, 
begonie, astry, hledíky a mnoho dalších

Ovocné stromky: 
jabloně, hrušně, třešně, meruňky, broskve, nektarinky, rybíz, angrešt, jeřáb, borůvky aj.

ZAHRADNICT VÍ

OT E V Ř E N O :
pondělí - neděle  od 10.oo - 17.oo hod.

Těšíme se na návštěvu, Váš zahradník.

KUBÍN FRANTIŠEK  Tel.: 724 525 574
Nejdecká 814, 357 35 Chodov u Karlových Varů

Dále substráty, hnojiva, postřiky, granulovaný hnůj, rohosku, guano aj.

Růže: keřové, stromkové     Rododendrony a azalky

Rádi poradíme 

s pěstováním a ošetřováním 

rostlin a zeleniny.

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE

602 100 918
sova@cmail.cz
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