18.-20. 3.
27. 3.			
30. 3.			

Josefské trhy
Maškarní karneval DDM Bludiště
Koncert pedagogů ZUŠ Chodov
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Informační servis

Josefské
trhy
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pátek - neděle

Staroměstská ulice Chodov

živá hudba
stánkový prodej
pouťové atrakce
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STRATEGICKÝ PLÁN
ROZVOJE MĚSTA
CHODOV 2030
V průběhu roku 2021 jsme pracovali na novém
strategickém plánu. U jeho tvorby jsme se zaměřili
především na kontakt a spolupráci s občany.
Součástí byl výzkum mezi obyvateli Chodova,
místními žáky a studenty. Nechyběla ani osobní
setkání na Bílé vodě a ve farní zahradě. Celý
proces jsme navíc průběžně komunikovali skrze
participativní platformu mujchodov.cz.
Záměrem bylo zpracovat dokument, nastiňující
nám všem, jak bude vypadat město Chodov za
10-15 let. Zároveň jsme definovali srozumitelný
a logický postup nezbytných kroků. Na
následujících stránkách máte možnost podívat se
na stručný výtah hlavních záměrů a myšlenek.

Strategie určí podobu a směřování města na mnoho
let dopředu. Asi každý z nás má jinou představu
o tom, jak by mělo jeho město vypadat. Pro někoho
je důležitý sport, pro jiného kultura, další považuje za
klíčový rozvoj dopravy a infrastruktury. Pro většinu
z nás je pak důležité životní prostředí, městská zeleň
a občanská vybavenost. Mezi tím vším se pak musíme
snažit najít rovnováhu tak, abychom utvářeli Chodov
opravdu pro všechny. Dnešní město musí být dobrým
místem pro život mladých lidí, rodin, dětí a starší
generace. Musí svým obyvatelům nabízet možnost
realizovat své sny.
Luděk Soukup
místostarosta města

Patrik Pizinger
starosta města

4

Zprávy z města

Naše hlavní priority
Vzdělání
» Zachování střední školy ve
městě
» Modernizace škol, která
odpovídá současným
požadavkům, podpora
moderní výuky

» Příprava studentů v souladu
s transformací regionu
» Podpora kreativity
a podnikavosti na našich
školách

Bydlení
» Chodov - atraktivní město
pro bydlení
» Výstavba nových moderních
bytů
» Efektivní nakládání
s energiemi

» Snižování negativních
dopadů automobilové
dopravy
» Koncepční řešení parkování
ve městě

Veřejný prostor
» Podpora cyklodopravy a
pěší prostupnosti města
» Vyšší odolnost města vůči
klimatickým změnám
» Motivace obyvatel
k ekologickému chování

» Atraktivní veřejný prostor,
zejména revitalizace sídlišť
» Ochrana a rozvoj veřené
zeleně
» Prevence kriminality
a zvyšování pocitu bezpečí
ve městě

Život ve městě
» Podpora zdravého životního
stylu
» Posilování aktivní občanské
společnosti a spolkového
života

» Rozšiřování kulturního
vyžití
» Motivace k vyššímu
zapojení obyvatel do
veřejného dění
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Co se bude dít v mém okolí

vybrané aktivity vycházející ze strategie

Úprava komunikace
a parkoviště

Skatepark

Obchvat města severní varianta

Úprava parku ČSM
Revitalizace obchodní
zóny CAFEX

Vznik parkovacích
míst - Staré sídliště

Vnitřní rekonstrukce
budovy MZS

Revitalizace území
Vintířovského potoka

Zachování střední
školy
Výstavba nových bytů

Revitalizace školních
zahrad

Vznik nových
cyklostezek

Komunitní sdílená
dílna

Kulturní
servis
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Jak se mohu zapojit
Definováné cíle nedokážeme kvalitně realizovat
bez spolupráce s našimi občany. Součástí návrhů
strategického plánu je i vytvoření základních
pravidel participace. Zde budou, mimo jiné, jasně
vymezeny typy projektů, které budou s občany
projednávány.

»

Doporučení pro děti a studenty
Jsem zapojen do aktivit zastupitelstva
mládeže.
Ve škole se zapojuji do projektů jako je Den
země, výsadba stromů apod.

Participace, nastartovaná i díky tvorbě strategie,
zůstane prioritou města i do budoucna. Názory
občanů na místo kde žijí, jsou pro nás důležité

Do školy chodím pěšky, jezdím na kole nebo
využívám hromadnou dopravu.

a motivují nás k další práci.

Navrhuji projekty pro lepší Chodov.

Jsem aktivním členem místních spolků.

»

Doporučení pro dospělé
Chovám se ekologicky.
Pravidelně navštěvuji kulturní a sportovní
akce ve městě.
Aktivně se starám o veřejný prostor kolem
svého bydliště.
Podporuji místní podnikatele.
Svým známým a turistům ukazuji v Chodově
zajímavá místa.

» strategie Chodova
» návrhy občanů
» klíčové projekty města
» participativní rozpočet
» aktuality
….

Vše na jednom místě
mujchodov.cz
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KASS hostil turnaj v královské hře

Krajské kolo školních týmů v šachu hostilo počátkem minulého měsíce Kulturní a společenské středisko. O ceny tam
bojovala čtyřčlenná družstva žáků základních i středních škol Karlovarského kraje. 
|Foto: Martin Polák

Formuláře pro Chodovský
expres jsou k dispozici

Služba pro seniory Chodovský expres by už
v těchto dnech měla být v provozu. Potřebné
formuláře, podmínky, žádost o vydání průkazu,
ceníky a pravidla přepravy naleznou zájemci na
webu města.
Vyplnění formulářů je nutné k registraci do systému a vytvoření průkazu pro jízdy Chodovským
expresem. Zájemci je najdou na www.mestochodov.cz v dlaždici Radnice – Formuláře – Odbor
sociálních věcí.
Registraci lze samozřejmě vyřídit také osobně
přímo na odboru sociálních věcí. Stačí přinést
občanský průkaz, fotografii, případně další dokumenty, jako například průkaz ZTP.
Žádosti o vystavení průkazu přijímá odbor od
února.
Chodovský expres bude potřebné dopravovat
především k lékaři, do lékárny a na úřady.
Mimo město bude zajíždět také do Karlových
Varů a Sokolova, ale opět pouze do zdravotnických zařízení a na úřady. 
(mák)

Daňové přiznání lze podat
také na radnici

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok
2021 lze opět osobně podat i v Chodově. Určena
je k tomu středa 23. března 2022.
Zaměstnanci finančního úřadu budou k dispozici od 13 do 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Chodově. Daňová přiznání budou
vybírat a eventuálně kontrolovat pracovníci sokolovského finančního úřadu.
(mák)

Pošty budou o víkendu uzavřeny

Všechny provozovny České pošty, s. p., s otevírací dobou v sobotu a v neděli budou v sobotu
19. 3. 2022 a v neděli 20. 3. 2020 uzavřeny, a to
z důvodu mimořádné odstávky centrálních aplikací.
Po dobu uzavření provozovny nebude v níže
uvedených termínech otevřena žádná pošta
v rámci celé pobočkové sítě České pošty. (red)
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Parkoviště ve městě jsou prakticky stále plná a volných míst je minimum.

Zprávy z města

|Foto: Martin Polák
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Chodov chystá velkokapacitní parkoviště,
zavede ale i odtahovou službu

V dnešním vydání
přinášíme
slíbený
rozhovor se starostou
města Patrikem
Pizingerem
na
téma parkování.
Na úvod je třeba
říci, že v posledních letech přibyly
v Chodově tisíce
aut, situace začíná být neúnosná
a řešení nejsou jednoduchá a levná. Tento
rozhovor je zkrácenou a upravenou verzí starostova videa z jeho facebooku, v plném znění
i s obrazovou dokumentací si jej můžete poslechnout právě tam.
Jak hodnotíte současnou situaci s parkováním v Chodově?
Situace je už alarmující. Sanitky a hasiči
se nedostanou v případě potřeby k domům,
naše technické služby nemohou projet městem a uklidit chodníky, vyvézt kontejnery,
množí se stížnosti od maminek s kočárky, že
se nedostanou na chodníky. Jsme tolerantní tam, kde nejde o zdraví, ale v některých
místech už to ohrožuje lidské životy. A proto
musíme zasáhnout.
A jak chcete zasáhnout?
Špatně parkující auta začneme jednoduše
odtahovat. Město si pořídí vlastní odtahovou
službu a odtahový vůz. Lze tedy očekávat, že
v příštích měsících se zvedne počet odtahů.
Dočkají se Chodováci dalších parkovacích míst?
Pokuty a odtahy nejsou jediným řešením,
proto chceme nabídnout další řešení, a to rozšířit stávající parkovací místa. Velmi účinnými
se ukázaly rekonstrukce a úpravy sídlišť, kde
je možné nová místa budovat a rozšiřovat.
V příštím roce budeme revitalizovat sídliště
stará Husovka, kde tedy kromě zeleně a herních prvků přibudou další parkovací místa.
Jsou v plánu i jiné lokality?
Už nyní intenzivně komunikujeme s obyvateli takzvaného starého sídliště, tedy náměstí
ČSM, ulice Boženy Němcové, Vítězná a Říjnová, jak vybudovat nová místa. Výsledkem

by měl být návrh řešení, které bude vyhovovat tamním obyvatelům. Mluvíme tam o desítkách nových míst. Největší investicí a také
asi největším parkovištěm bude výstavba velkokapacitního parkování v ulici U Koupaliště,
kde bude stání pro 120 automobilů. Stavbě bude muset ustoupit lesík, nicméně lidé
o zeleň nepřijdou, v návrhu parkoviště je nová
výsadba a zeleň.
Uvažujete také o rezidenčním stání?
Jsem přesvědčený, že nastala doba, kdy
i v Chodově budeme muset situaci řešit také
rezidenčním stáním. Necháme zpracovat návrh, a pokud se na něm všichni shodneme, tak
rezidenční stání v Chodově zavedeme.
Často padá návrh z řad veřejnosti na
parkovací dům či podzemní garáže. Není
to jedna z cest, kterou by město mohlo jít?
Parkovací dům není pro město velikosti
Chodova reálný. Parkovací domy jsou mnohem dražší než běžná parkovací stání. Pro
představu - jedno parkovací stání v parkovacím domě vyjde investičně průměrně až
na půl milionu korun. To znamená, že za 15
milionů bychom postavili parkovací dům pro
30 automobilů. V Hradci Králové nedávno
postavili parkovací dům pro 284 automobilů
a stál 135 milionů korun. To je suma, jakou
má Chodov na investice přibližně na tři roky
dopředu. Tři roky bychom nemohli opravit
ani postavit nic, kdybychom takovou investici chtěli uskutečnit. Podzemní parkoviště jsou
pak ještě dražší.
Kolik Chodov v poslední době investoval
do parkovacích ploch?
V posledních dvou letech Chodov investoval do rekonstrukce nebo výstavby parkovacích míst více než 16 milionů korun, což
je vzhledem k investičnímu rozpočtu města
výrazná suma. Chápu, že pro mnoho našich
sousedů je situace komplikovaná, a i já sám
vnímám, jak problematické je každý večer najít volné místo k zaparkování. I za náročných
podmínek, kdy každý rok přibudou desítky
nových aut, se ale snažíme dělat maximum.
Parkování v našem městě asi nikdy nebude
v ideálním stavu, ale věříme, že pokud se nám
povede to, co plánujeme, obyvatelům města
pomůžeme.
(mák)

Zprávy z města
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Zahrádkáři radí zahrádkářům

Zahrada v březnu
Nastalo období, kdy zahrádkář na zahradě přestává vše zabalovat, schovávat a chránit
před mrazem, mizí hromádky chvojí, slámy,
netkané a bublinkové fólie a ostatních ochranných a izolačních prostředků. Naopak se začínají
objevovat nové rašící a kvetoucí rostliny, nezačínají ale kvést jen cibuloviny, jako třeba sněženky,
krokusy, bledule, hlaváčky, violy a lomikámeny,
ale i okrasné dřeviny. Začneme s úpravou skalky,
ze které odstraníme zaschlé a jinak poškozené
zbytky rostlin, ale i suché listí ještě z podzimu.
Stejně se postaráme i o trávník a po vyčištění
nezapomeneme na jarní pohnojení trochou vyzrálého kompostu.
Je nejvhodnější doba na přesazování a dělení
celých trsů rostlin v trvalkových záhonech, obohatíme tak jejich kvetení. U plaménků (Clematis)
dodržujeme zkušenost našich babiček, že tato
květina má ráda nohy ve sklepě a hlavu na slunci. Proto umístíme kořeny do stínu, zakryjeme
je třeba plochým kamenem, aby byly stále ve
vlhku, a pnoucí konstrukci necháme na slunci. Odmění se nám bohatým růstem a mnoha
květy. U narcisů odstraníme odkvetlé květy a cibule necháme zatáhnout, sněženky, ladoňky,
nebo modřence namnožíme semeny. Dáváme
pozor, aby nevykvetly begonie - pokud si nepořizujeme každý rok nové rostliny v obchodě,
ale staráme se o ty loňské, na začátku března
zkrátíme výhony a rostliny přesadíme do nového substrátu. Přesazeným rostlinám pravidelně
zaštipujeme poupata, podpoříme tím bohaté
a velké květenství.
V březnu se vysévá většina záhonových květin a zeleniny. Pokud nemáme skleník, výsevy
neuspěcháme, protože rostliny pěstované na
parapetech jsou většinou vytáhlé, nekvalitní a při přesazování do venkovního prostředí
hodně choulostivé. S výsevem se vyplatí počkat, protože květiny ke svému zdárnému růstu potřebují chlad. Na volné záhony vyséváme
ředkvičky a různé druhy salátu, špenát, petržel,
mrkev. Ve sklenících je nejvyšší čas na rajčata
a melouny. Ostatní zeleninu – papriku, celer,
květák, kedluben, které jsme vyseli již dříve, přeneseme do skleníku kvůli světlu a celkovému
otužování. Z letniček je čas na astry, slaměnky,
gazánie a hvozdík. Zároveň ve skleníku zahájíme boj proti škůdcům, protože teplejší dny mohou vyvolat jejich populační explozi, a zase vám
můžeme doporučit vysíření - trvá to chvilku a je

opravdu účinné. Před jakoukoli výsadbou vložíme sirnou svíci do nějaké větší plechovky, zapálíme, uzavřeme všechny větrací otvory skleníku
a necháme jeden den působit. Potom vyvětráme a škodlivci, kteří jsou zalezlí v různých spárách, zmizí a budeme mít klid.
Záhony jahodníků pečlivě vyčistíme, zaschlé
staré listy odstraníme a přihnojíme vyzrálým
kompostem, nebo cereritem. Rostliny příliš vytažené ze země přitlačíme, z čerstvě vysazených
jahodníků odstraníme poupata a necháme je
v klidu zakořenit. V březnu už dokonce můžeme vysazovat brambory, vybereme proto hodně ranou odrůdu a celý záhon zakryjeme bílou
netkanou textilií, máme tak brzy svou vlastní
úrodu. Na ovocné zahradě prohlédneme každý strom, pukliny ošetříme štěpařským voskem.
Stromu tím ušetříme sílu, kdy by si musel takové
pukliny zaplnit sám. Odstraníme nadbytečné
větvičky a ošetřujeme proti obalečům, mšicím
a ostatním škůdcům. Místo chemie zkusíme
postřik umíchaný z teplé vody, jedlého oleje
a trochy saponátu, kterým celý strom omyjeme.
Peckoviny v první polovině měsíce roubujeme
spícími rouby na podnože těsně před rašením.
Drobné ovoce, maliník, rybíz, angrešt, prohnojíme kompostem a dodáváme potřebnou vláhu, krátké výhony maliníku zkrátíme až u země,
ostatní v délce 130 cm.
V březnu bychom měli stihnout výsadbu
všech malých stromků i jejich výchovný řez, což
se týká i jádrovin. Udržujeme závlahová místa
u kmenů stromů, kdy odstraníme pod korunou
trávu, půdu nakypříme a zároveň přidáme kompost nebo hnojivo. Jako přirozený zdroj dusíku
můžeme doporučit rohovinu.
Pranostika:
•
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik
bude ještě mrazů po Velikonocích.
•
Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.

Vzpomínka

„To, co jsme si kdysi užili, nemůžeme nikdy
ztratit. Vše, co hluboce milujeme, se stává naší
součástí.“
Dne 7. 3. to bude rok, co
nás navždy opustila milovaná manželka, maminka, babička, sestra, teta a kamarádka Markéta Kavalíková.
Nikdy nezapomene rodina a přátelé.

Zprávy z města

Cesta na Bílou vodu bude
brzy bezpečnější

Na nový chodník se mohou těšit obyvatelé
města, kteří volají po bezpečnější cestě pro pěší
na Bílou vodu. Radnice už na jeho stavbu zahájila
přípravy a zadala zpracování projektové dokumentace.
Chodník povede od hotelu Nautilus až ke vstupu na Bílou vodu. „Ve spodní části u potoka bychom rádi viděli nějaké parkovací stání, aby tam
auta nestála takzvaně na divoko,“ doplnil starosta
Chodova Patrik Pizinger s tím, že konečná cena
vyplyne až z projektové dokumentace.
Radnice předpokládá, že letos se jí podaří dokončit projekt a získat stavební povolení. Pokud
bude Chodov příští rok úspěšný s žádostí o dotaci z ekomiliardy na úpravy a skatepark pod Bílou
vodou, práce by pak mohl hned zahájit. „Chtěli
bychom totiž realizaci obou akcí spojit do jedné,
aby se cesta k vodě komplikovala pouze jednou,“
poznamenal starosta.
(mák)

ČS nahradí přepážkovou
pokladnu bankomatem

Chodov se připojí k rychle rostoucí skupině měst a obcí, ve kterých obyvatelé vybírají
a vkládají hotovost již jen prostřednictvím bankomatu. Stane se tak poté, co Česká spořitelna od
1. dubna 2022 zruší pokladnu ve své pobočce
v Chodově. Otevírací doba pobočky i rozsah
péče o klienty ve všech ostatních oblastech zůstanou nezměněny. Zaměstnanci v pobočce budou v případě potřeby připraveni poradit klientům, jak lze bankomat využívat.
V případě, že klienti i tak budou potřebovat
využít pokladní přepážku s obsluhou, veškeré
vklady i výběry peněz, včetně vkladních knížek,
budou moci vyřizovat např. v Sokolově, Boženy
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Němcové 2042, kde je pobočka České spořitelny
s klasickou pokladnou.
Služby v pobočce v Chodově se zaměří zejména na poskytování finančního poradenství
a správu financí klientů. Přehled nad rodinnými rozpočty a jejich správou mají klienti České
spořitelny nepřetržitý také díky modernímu internetovému a mobilnímu bankovnictví George,
které spořitelna klientům nabízí a které je mezi
svými uživateli stále populárnější. Kromě možnosti provádět platby, investovat, či spravovat svůj
penzijní účet George dokáže analyzovat i příjmy
a výdaje a umožňuje tak domácnostem optimalizovat jejich hospodaření. 
(red)

Chodov nabídne parcely pro
výstavbu rodinných domů

Zhruba 40 nových rodinných domů může za několik
let stát v klidné lokalitě nedaleko městského hřbitova nad
ulicí Poděbradova. Radnice už
začala hledat developera, který tam má připravit pozemky
a související infrastrukturu.
„Podmínkou je, aby parcely byly do dvou let
zasíťované a dokončené komunikace a příjezdové cesty,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger
s tím, že vybraného zájemce by mohlo schvalovat už červnové zastupitelstvo.
Znalecký posudek stanovil cenu za metr čtvereční na 400 korun, výměra pozemků bude začínat na 800 metrech. „Jde o cenu pro developera,
který k ní přidá náklady na vybudování infrastruktury. Tu po dokončení převede do majetku města,“ doplnil starosta.
Zvolený postup je podle něj rychlejší řešení
než v případě, kdy by se do záměru pustilo město zcela samostatně. „Nemusíme tak zajišťovat
financování, projektové dokumentace a celou
řadu dalších záležitostí. Developeři s tím mají
zpravidla bohaté zkušenosti,“ vysvětlil starosta.
Louka vedle hřbitova je prakticky poslední
lokalita ve městě, kde je individuální výstavba
ve větší míře možná. Po jejím zaplnění budou
v Chodově a jeho okolí k dispozici už pouze jednotlivé parcely.
Naposledy se ve městě stavělo v masovějším
měřítku zhruba před 17 lety, a to na dnešní Štěříkově louce, kam Chodov přivedl inženýrské sítě
a pozemky následně prodal. 
(mák)

Zprávy z města
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Pomozte Zuzce v boji s nemocí

Zuzka je maminka dvou dětí, Alexe a Melanie,
a také člověk, který byl vždy plný energie a optimismu, které šířila všude kolem sebe. Také ji mnozí budete znát jako servírku z restaurace Oáza,
kde při práci donedávna rozdávala svoje úsměvy
a pozitivní energii.
Na začátku listopadu minulého roku ale na
obědě v restauraci prodělala několik epileptických
záchvatů, po kterých byla převezena do Nemocnice v Sokolově, kde si ve svých 31 letech vyslechla
závěr z absolvovaných vyšetření – nádor na mozku v pravém spánkovém laloku. Plná obav, ale
i nadějí podstoupila na začátku prosince operaci
v pražské Nemocnici na Homolce, kde jí byl nádor
zcela odstraněn. Jaká radost! Až do chvíle, kdy jí
lékaři sdělili diagnózu vyplývající z histologického
vyšetření. Jedná se o glioblastom multiforme –
agresivní zhoubný nádor mozku.
Děsivá diagnóza s ještě horší prognózou - bohužel i v dnešní době je tento druh rakoviny neléčitelný. Chemoterapie a ozařování slibují v tomto případě jen možné prodloužení života v řádu
měsíců.
Zuzce se totálně zhroutil celý svět, jako by se
nejspíš zhroutil každému z nás. Přesto se rozhodla
nevzdat se, bojovat a za plné podpory nejbližších
hledat cestu, řešení.
Zuzka určitě nikdy nebyla člověk bez chyb, jako
spousta z nás, přesto si zaslouží naději a také šanci
na život – jako každý z nás.
Prosíme tedy o Vaši pomoc a naději pro Zuzku,
kterou našla v alternativní medicíně. Tato léčba
bohužel není podporována zdravotními pojišťovnami, u kterých celý život platila povinné zdravotní pojištění, a také sahá mimo finanční možnosti
celé rodiny.
Pomozte nám dát Zuzce tolik drahocenný čas,
naději a šanci na život! Pomozte byť třeba jen
malým finančním příspěvkem – každá částka se
počítá, pomozte Zuzce dál žít, být matkou svým
dětem, které ji potřebují, sestrou svým sestrám,
které ji nechtějí ztratit, být dcerou rodičům, kteří
ji milují, a v neposlední řadě být milovanou partnerkou a kamarádkou svým přátelům, jimž je vždy
připravena pomoci. I málo je moc!
Předem děkujeme všem, kteří jí pomohou v jejím odhodlání, v jejím boji o život.
Rodina (děti Alex a Melanie, sestry Kamila
a Jana, rodiče Zdeněk a Jana, partner Zdeněk,
tým restaurace Oáza a blízcí přátelé)
Transparentní účet je vedený u ČSOB na jméno
Zuzana Weissová 303735370/0300.

ZŠ Husova ulice
Valentýnské lízátko

Také v měsíci únoru si pro nás školní parlament
„Donaldi“ připravil akci. Dali jí název „Valentýnské lízátko“, a jak již sám název napovídá, bylo to
spojeno se svátkem všech zamilovaných.
Žáci školy si za symbolickou cenu zakoupili lízátko a vložili ho do obálky. Obálky byly ručně
vyrobené, také z dílny našich žáků. Na obálku
napsali jméno a odevzdali do společné krabice,
kterou „parlamenťáci“ roztřídili a v den svatého
Valentýna roznesli do tříd.
Celá akce se setkala s velkým úspěchem.

Přebor města ve šplhu

Ve čtvrtek 17. února se žáci 1. stupně zúčastnili
městského přeboru ve šplhu na tyči. Přestože každou chvilku někdo onemocněl, postavilo se na
start 12 „šplhavců“.
Nezklamali a vybojovali pro školu krásné
2. místo v celkovém pořadí. Domů si odnesli nejen krásnou medaili, ale také malou sladkou odměnu. Děkujeme za reprezentaci.

Exkurze na hrad Loket

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. A když
máme šikovnou paní asistentku, tak ani neváháme. Ta zjistila, že je v Lokti na hradě výstava
korunovačních klenotů. A tak se žáci 7. a 8. tříd
v rámci výuky zúčastnili exkurze na hrad Loket
a prohlédli si výstavu.

Hledáme učitele/učitelku 2. stupně ZŠ

aprobace M, F - plný úvazek (dle zákona
č. 563/2004 Sb).
Informace podá na tel. 352 352 390 vedení školy.
Další informace o životě na naší škole najdete na
stránkách www.zs3chodov.cz.

Mgr. Lenka Hrušková

Zprávy z města
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V rámci pravidelných tematických dní se škola hemžila postavičkami z komiksů.

ZŠ J. A. Komenského
Nabídka volných pracovních míst

Přijmeme na plný úvazek učitele/učitelku
s kvalifikací na 2. stupeň školy s aprobací český
jazyk a hudební výchova a dále přijmeme jako
zástup za mateřskou dovolenou kvalifikovanou
vychovatelku do školní družiny na úvazek 0,5.
Nástup možný ihned.
Od nového školního roku pak přijmeme kvalifikovaného učitele českého jazyka/matematiky/
anglického jazyka na 2. stupeň školy. Informace
na telefonu 352352190 nebo 602255746.
 Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Prvňáčci v městské knihovně

V únoru navštívily obě naše první třídy dlouho
plánovanou besedu v Městské knihovně Chodov
(snímek vpravo). V rámci prvouky se zabýváme
tříděním odpadu, tak se nám hodila beseda na
toto téma. Po krátkém úvodu už jsme vesele
třídili „odpad“ do správných „kontejnerů“. Práce
nám šla pěkně od ruky, za odměnu dostal každý
žák komiks Čtyřlístek.
Mgr. B. Konečná a Mgr. L. Nesměráková,
třídní učitelky 1. A a 1. B

|Foto: ZŠ J. A. Komenského

Tematické dny ve škole

Jednou z aktivit, které pravidelně pořádá
školní parlament, jsou tematické dny. Konají se každý měsíc, a naše škola se tak vždycky
na jeden den úplně promění. Letos za sebou
již máme den v pyžamech, den ve sportovním
oblečení nebo, právě naposledy, Cosplay.
Tedy den, kdy žáci dorazili v co nejvěrnějších
kostýmech svých komiksových, filmových nebo
herních hrdinů. Tento den jsme spojili i se soutěží o nejlepší převlek. Obzvlášť žáci prvního
stupně, samozřejmě se svými maminkami, se
do této akce zapojili s velkou vervou.
Zvlášť v poslední době je potřeba si ve škole
také trochu zablbnout, což se nám snad daří.
 Mgr. Václav Vachrlon, Mgr. Jan Merunka

Zprávy z města
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Do tajemství psaní knih zasvětila prvňáčky spisovatelka Marcela Kotová. 

ZŠ Školní ulice
Den se spisovatelkou

Projektový den se spisovatelkou Marcelou Kotovou na téma Jak vzniká kniha si užili žáci prvních
tříd. Netradiční formou je autorka knih seznámila s přípravou a tvorbou knih. Žáci poznali nové
pojmy, jako např. redaktor, grafik, tiskař, ilustrátor,
autor, knihkupec, a učili se pracovat se získanými informacemi, zjišťovali rozdíl mezi knihovnou
a knihkupectvím. V soutěžích si připomněli, zda
dobře znají pohádkové postavy, a v závěru projektového dne měli možnost navrhnout novou knihu
pro děti. Autorka vzbudila v dětech větší zájem
o knihy a my jí za návštěvu moc děkujeme.

tř. uč. M. Kotousová a R. Poláková

Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace, hledá kvalifikované učitele/učitelky s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. v aktuálním znění. Jedná se především o učitele pro

Foto: Mgr. Romana Poláková

výuku angličtiny, němčiny, informatiky, matematiky, ale i ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupni, e-mail: reditel@zs2chodov.cz.

Mgr. Milan Martinek, ředitel školy

Robotika a keramika v DDM

V lednu a v únoru byli žáci 3. ročníku v DDM
na akci Robotika a keramika. Děti se učily stavět
a programovat roboty. Z keramické hlíny si vyrobily, naglazovaly svůj vlastní výrobek. Děkujeme
paní Špačkové a panu Volemanovi za pěkné zážitky.
paní učitelky a žáci 3. A, 3. B

Zprávy z města
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ZŠ Nejdecká ulice
Mladí chemici

Jak si věci a poznatky lépe zapamatovat? Na
tuto otázku nachází šesťáci odpověď v tom,
že si některé informace zkouší ověřit pomocí
pokusů, různé jevy tak vidí na vlastní oči a zároveň mají i společný zážitek při jejich přípravě
a provádění.
V posledních týdnech si například vyzkoušeli
pokus, při kterém poznávali působení škodlivých látek v různých nápojích. Pozorovali působení energetického drinku, koly a vody na
obyčejné vejce. Zatímco voda se pouze zkalila a vejci se nic nestalo, zbývající dva nápoje
jim připravily názornou ukázku toho, co jim
nevhodné nápoje provádí nejen s vejcem, ale
i uvnitř jejich těla.
V prosinci si v rámci vánoční atmosféry vyzkoušeli výrobu umělého sněhu. Stromek připravený z kartonu postavili jeden den do připravené kapalné směsi a druhý den jej mohli
obdivovat zasněžený.
Pro další období už plánují další pokus. Tentokrát chtějí prozkoumat s pomocí vejce, octa
a zubní pasty, jak je důležité používat zubní
pastu při čištění zubů, a poznat tak, jak látky
obsažené v pastě pomáhají chránit zubní sklovinu.
 Barbora Kopolovičová

třídách zhlédli žáci dokumenty o vývoji oděvního průmyslu, někde si povídali o materiálech
a jejich použití, mnozí se inspirovali i pomocí
internetu a módních časopisů. Všichni se však
těšili především na to, až své modely vytvoří
a budou je moci předvést i ostatním.
Ve většině tříd, pro tento den „módních salonů“, se pracovalo s různými druhy papíru,
igelitů a různých fólií, objevila se plastová víčka, PET lahve, ale také kartony, ruličky od toaletního papíru, útržky látek a mnoho dalších
materiálů.

Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov,
příspěvková organizace, hledá kvalifikovaného učitele/učitelku s kvalifikací dle zákona
č. 563/2004 Sb. v aktuálním znění.
Informace: osobně:
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov
telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem: info@zschodov-nejdecka.cz

Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

„Eko“ móda ve škole

Poslední lednový den probíhá tradičně ve
všech školách předávání pololetního vysvědčení. Pro žáky naší školy byl letošní 31. leden
výjimečný ještě něčím jiným. Proběhl totiž další
z projektových dnů, tentokrát zaměřený na využití recyklovatelných materiálů v módě.
Z jednotlivých tříd se tak na pár hodin staly
módní salony a děti si zahrály na módní návrháře. Již v průběhu druhé poloviny ledna si
přinášely materiály vhodné pro tvorbu zajímavých modelů, kreslily si návrhy, v některých

A protože se kreativitě meze nekladly, vznikla během dopoledne řada neuvěřitelných modelů, které by dětem mohli závidět i návrháři
předních světových značek.
Našim návrhářům a realizátorům se práce
opravdu povedla, a některé modely se tak po
módní přehlídce staly na určitou dobu součástí
jejich tříd. A třeba se mezi námi skrývá i nějaký
budoucí módní návrhář či návrhářka.

Mgr. Pavel Nováček

Zprávy z města
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Lednový zásah chodovských hasičů v ulici 9. května 

Policie České republiky
Opilá řidička narazila do vrat

Podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky sdělili policisté ze sokolovského dopravního inspektorátu třiadvacetileté
ženě z Chodova.
V pondělí 20. prosince minulého roku měla
obviněná žena v nočních hodinách řídit osobní
automobil značky BMW. Během jízdy se měla
otáčet mezi řadovými garážemi v Chodově
a při tomto manévru poškodit vjezdová vrata do
garáže.
Následně měla žena okamžitě odjet o několik stovek metrů dále, aniž by si splnila povinnosti účastníka dopravní nehody. Poté měla
automobil odstavit u křižovatky a odejít od něj.
Po chvíli byla ovšem žena vypátrána.
Následně byla vyzvána, aby se podrobila orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,12 promile.
Z tohoto důvodu jí byla zakázána další jízda. Po provedených úkonech se žena

Foto: SDH Chodov

podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu.
Svým jednáním měla způsobit celkovou škodu 15
tisíc korun. V případě prokázání viny jí hrozí trest
odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva, mluvčí PČR

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

Jednotka absolvovala v lednu celkem jedenáct
událostí. Během těchto událostí bylo zraněno
sedm osob, devět osob bylo zachráněno, dvě
osoby zemřely. Zde se jednalo o dva výjezdy na
záchranu života s automatizovaným externím
defibrilátorem (AED). Celkem tři události byly
mimo území zřizovatele. Byl likvidován jeden požár kontejneru v ulici Palackého. Byly řešeny dvě
dopravní nehody.
V ulici Krátká došlo k nehodě osobního vozidla, které po nárazu poškodilo zabezpečovací
zařízení železničního přejezdu a plynový domek u rodinného domu, bez zranění posádky.
Další nehoda dvou osobních vozidel u Lomnice

Zprávy z města
si vyžádala šest lehce zraněných osob. Ostatní
zásahy byly technického charakteru. Dvakrát se
nouzově otevíral byt, v ulici U Koupaliště a v Lipové ulici, v obou případech šlo o seniory, kteří
nemohli sami otevřít dveře a potřebovali lékařskou pomoc.
Všechny složky IZS byly povolány do ulice
Vintířovská, kde došlo k pádu stromu na osobu.
Naštěstí nebylo potřeba její vyproštění, ale s vážným zraněním byla letecky transportována do
nemocnice.
V rámci spolupráce IZS jednotka pomáhala
při pátrací akci po seniorovi v Nové Roli. Toho se
podařilo rychle najít a vše se obešlo bez zranění.
V jednom případě byl řešen únik ropného produktu v ulici Vintířovská. Další informace včetně
fotogalerie najdete na našem webu a FB.

Informace SDH

Společenská i spolková činnost je z důvodu
pandemické situace řešena v rámci splnění vládních podmínek a je částečně utlumena. Nicméně
sportovní příprava mládeže na novou sezónu
pokračuje nadále jak v hale, tak i na zbrojnici.
V rámci výroční valné hromady převzali za
svoji dlouholetou nepřetržitou činnost ve sboru v letošním roce stužku za věrnost 10 let Mgr.
David Sýkora, Petra Gareisová a Michal Lehečka.
Stužku za věrnost 50 let letos převzal Ing. Josef
Hora a za věrnost 60 let Josef Sosnovec a Petr
Cerovský.
Také jsme popřáli našemu členovi Václavu
Chládkovi k významnému životnímu jubileu 70
let. Všem kolegům blahopřejeme a děkujeme za
dlouholetou náročnou práci u chodovských hasičů, do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Městská policie Chodov
Střípky z policejních svodek

Partnerské soužití má i svá úskalí, zvláště pokud od seznámení uplyne již nějaký ten rok. To,
co bylo na začátku krásné a zamilované, se postupem času může měnit v noční můru a obavy
o své zdraví.
Takové pocity prožívala i 34letá žena, která
byla nucena přivolat policejní hlídku do svého
bytu v panelovém domě, kde podnapilý a rozzuřený přítel vyčítal své partnerce problematické
soužití a následně v návalu vzteku rozbil okno
v 5. p. a hrozil, že vyskočí ven.
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Vyhrocenou situaci se podařilo strážníkům po
velkém úsilí uklidnit a muž byl převezen zdravotníky do nemocničního zařízení k ošetření povrchového zranění. Při snaze strážníků instruovat
ženu o možnosti vztahové poradny s ohledem
na řešení partnerské krize byli strážníci ženou
odkázáni do patřičných mezí. Bohužel, i takové
situace musí strážníci ustát.
Seznámili jste se někteří přes seznamku?
Určitě ano a ten nádech tajemného seznámení
s někým, o kom nevíte, jak vypadá, až do okamžiku prvního setkání, je jistě lákavý.
Zcela jinou zkušenost zažil osamocený 74letý
vdovec, kterému jednoho pátečního dne na dveře panelákového bytu doslova zabušila neznámá 53letá žena, která hledala svou kamarádku
a značně se na tu událost posilnila alkoholem.
Díky tomu zcela minula nejen adresu kamarádky, ale i celé sídliště a v zoufalství beznadějného hledání na zvoncích zabušila na cizí dveře, aby se doptala. Odměnou jí bylo pozvání na
„pravou brazilskou kávu“ a dáma zde zůstala celý
víkend.
Když rozjařený důchodce zjistil, že ani po víkendovém flirtování nedojde ke kýženým sexuálním radovánkám, a navíc přišel o všechnu
zásobu jídla ve špajzu a lednici a vypadalo to,
že spokojená návštěvnice hodlá načít další týden
bezstarostného ubytování, snažil se muž ženu
z bytu vykázat, což se mu nedařilo.
Situaci museli vyřešit až přivolaní strážníci, kteří
svou uniformovanou úřední výzvou vrátili osamocenému vdovci zpět řád do jeho způsobu
života.

Buďte vidět!

Vážení řidiči, brzy nastane jaro a na komunikaci se objeví opět mnoho cyklistů a motorkářů.
Věnujte zvýšenou pozornost i těmto účastníkům
silničního provozu a dbejte na pravidlo bezpečného 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 oblečení, 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 kolegu

Stále hledáme parťáka do našich řad. Pokud
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní
a dopravní problematice tomuto městu v uniformě strážníka, ozvěte se nám.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Historie evangelického kostela

Fenklova ulice kolem roku 1905, před výstavbou evangelického kostela. Na jeho místě stojí ještě barokní statek.

|Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka

V březnu 2022 se chodovský evangelický
kostel stane majetkem města Chodova. Dojde k tomu na základě dohody mezi místním
evangelickým sborem a vedením města proto, aby bylo možné zajistit dostatečnou péči
o druhou největší kulturní památku v Chodově.
Evangelický kostel asi všichni vnímáme jako
samozřejmou součást našeho města. Historicky
tvořil městské centrum, a to společně s parkem
a tehdejší Fenklovou ulicí (dnešní Dukelských hrdinů). Jeho typická věž je bez nadsázky jedním
ze symbolů Chodova. Pojďme si proto společně
připomenout, jak kostel vznikl.
Až do konce 19. století byl Chodov prakticky ze
sta procent katolický. To se začalo měnit po roce
1900, kdy vzniklo v německých zemích hnutí „Los
von Rom" (Pryč od Říma), které bylo namířené
proti papežské moci, a mnoho katolíků přešlo
k evangelickému vyznání. Nejen v Chodově, ale
v celém tehdejším Rakousku-Uhersku byla situace totožná, a proto vznik mnoha evangelických
kostelů datujeme do této doby. V nejbližším okolí
můžeme jmenovat například kostely v Nejdku
(1903), Sokolově (1904) nebo v Kraslicích (1912).
Kvůli prudkému nárůstu věřících byla v Chodově 31. října 1900 založena kazatelská stanice
a krátce poté se ve městě konala i první bohoslužba, vedená pastorem Camillo Felerem

z Karlových Varů. Jelikož ještě nestál kostel, scházeli se evangeličtí věřící v sále hostince U Města
Kynšperka (Stadt Königsberg), což je stále stojící budova na konci ulice U Porcelánky (dnešní
restaurace Daliborka). Počet věřících dále rostl
(v roce 1906 dosáhl více než dvou stovek osob),
a proto se intenzivně řešila otázka výstavby
evangelického kostela. Vznikl spolek, který si jeho
stavbu vzal jako svůj hlavní cíl. Do čela spolku
se postavil MUDr. Richard Ritter von Stein, syn
rektora Karlovy univerzity a významná osobnost
veřejného života Chodova své doby. Pocházel z významné evangelické rodiny a začal pro
chodovský kostel shánět prostředky nejen v Čechách, ale i v zahraničí.
V rámci architektonické soutěže byl pro výstavbu vybrán návrh lipského architekta Julia Zeissiga
(1855–1930). To byl velmi renomovaný architekt,
jehož osudem se staly evangelické kostely. Za
svůj život jich postavil nebo zrenovoval mnoho
desítek. Realizace jeho evangelických kostelů
najdeme v našem regionu například v Nejdku
(1903–1904) a v Sokolově (1904). Většina kostelů, na kterých se autorsky podílel, se pak nachází
v Sasku. Jeho tvorba vycházela z historizující tradice, v počátcích s oblibou používal neorománského stylu, později je doplňoval neogotickými
prvky. Na počátku 20. století postupně používá
i pozdně secesní ornamentiky, ovšem zabarvené
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Slavnostní položení základního kamene evangelického kostela dne 4. června 1906.

do saské pozdní gotiky, která se ve své nejčistší
podobě nachází v chodovském evangelickém
kostele.
Na výstavbě kostela se kromě chodovských
evangelíků výrazně finančně podílely i zahraniční
evangelické spolky a jednotlivci. Pro plánovanou
stavbu byl zakoupen velký pozemek v centru
města, na kterém stála prastará usedlost „Rauscherhof“. Základní kámen kostela byl položen
4. června 1906 za účasti velkého množství obyvatel Chodova a okolí. Již v září byly do věže usazeny tři zvony, které byly ulity v dílně zvonaře Schilinga v durynské Apoldě. Pro jejich jména byly
zvoleny názvy tří božských ctností – tedy Víra,
Naděje a Láska. Zvony zcela vyplňovaly prostor
malé zvonice kostela, neboť vážily úctyhodných
550 kg (Láska), 270 kg (Víra) a 161 kg (Naděje).
Bohužel, vydržely ve věži společně jen deset let.
Během první světové války v roce 1917 byly Láska
a Naděje zabaveny pro potřeby rakousko-uherské zbrojní výroby a následně roztaveny v plzeňských Škodových závodech.
Celá stavba kostela, včetně vnitřního vybavení
v jednoduchém secesním stylu, byla dokončena
počátkem jara 1907 a slavnostní vysvěcení se za
velkého zájmu veřejnosti uskutečnilo 7. dubna
téhož roku. Kostel byl vysvěcen jako „kostel svatého Kříže“, ale tento název se nikdy příliš neujal
a prakticky po celou dobu své existence je stavba
jednoduše označovaná jako „evangelický kostel“.
Zasvěcení odpovídala i velká socha ukřižovaného Krista, která zdobila společně se slunečními

hodinami jižní stěnu kostela. Socha i sluneční
hodiny byly odstraněny krátce po druhé světové
válce. Socha Krista je dnes uložena v katolickém
kostele svatého Vavřince.
Počet evangelíků i nadále stoupal a v roce 1925
spadalo pod chodovský evangelický kostel 956
věřících, z toho 465 přímo v Chodově. Pokud
můžeme soudit z kusých záznamů a několika
málo fotografií, tak interiér chodovského kostela
byl mnohem bohatěji zdobený, než jak jej známe
dnes, čelní stěnu kryla velká malba Krista na kříži a menší obraz poslední večeře Páně. Součástí
kostela byl i pomník evangelickým obětem první
světové války.
Chodovský evangelický kostel je typickým zástupcem protestantských sakrálních staveb vzniklých na přelomu 19. a 20. století. Jakkoliv došlo
v interiéru kostela k mnoha zásadním proměnám
a z původní nástěnné a freskové výzdoby se nezachovalo dnes nic, dochoval se střídmě secesní mobiliář a litinové prvky (například zábradlí).
Jako stavba je ovšem evangelický kostel prakticky
v původním stavu odpovídajícím úmyslu stavitele, dochovány jsou i jemné secesní ornamenty
na fasádě. Kostel není jen významnou památkou
našeho města. Je to unikátní stavba i v rámci našeho regionu a můžeme být hrdí, že jej máme.
Věřím, že se kostel v dohledné době dočká nové
fasády, kterou by potřeboval. A pak bude dělat
radost obyvatelům i návštěvníkům Chodova ještě
další stovky let. To bych mu přál.

Miloš Bělohlávek, městský historik
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čtvrtek 3. 3. 2022 | 19.00 h
KASS Chodov - kino | 390 Kč

Informační servis
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Informační servis

FANTASTICKÁ ZENA

12. 5. 2022

19 hod. KASS CHODOV - kino

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

ÚTERÝ 8. BŘEZNA

10:00 HOD.

ZBOŽŇOVANÝ
VSTUPNÉ 50 KČ

ÚTERÝ 22. BŘEZNA

10:00 HOD.

KAREL

VSTUPNÉ 50 KČ
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4. 3. (pá) 20 h, 5. 3. (so) 17 h, 6. 3. (ne) 20 h
13. 3. (ne) 17 h, 15. 3. (út) 20 h
19. 3. (so) 20 h, 20. 3. (ne) 17 h

10. 3. (čt) 20 h, 11. 3. (pá) 17 h, 12. 3. (so) 20 h
17. 3. (čt) 20 h, 23. 3. (st) 20 h, 24. 3. (čt) 17 h
Komedie / ČR / 99 min / 140 Kč

Akční / USA / 175 min / CZ / 130 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

26. 3. (so) 17 h, 27. 3. (ne) 15 h

Příšerákovi 2

Animovaný / D / 103 min / CZ / R: Holger Tappe / 130/110 Kč

Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chyba!
Každodenní život má protivný zvyk znovu vám házet klacky pod nohy… Od velkého „příšerákovského“
dobrodružství rodiny Wishbonů uplynul již rok. Jejich život se vrátil do všedních kolejí, s běžnými
lidskými starostmi a hádkami.

27. 3. (ne) 20 h, 28. 3. (po) 20 h

Poslední závod

Drama / ČR / Režie: Tomáš Hodan / 120 Kč

Krkonoše před první světovou válkou byly chudý kraj, kde se střetával český živel s německým. Hory
se na počátku století začaly dynamicky proměňovat, zejména díky jedné novince v českých zemích –
lyžím. Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař, který vyhrával závody doma i v zahraničí. Všestranný
sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec pravidelně zúčastňoval českých závodů, ostatní Němci
z Krkonoš je z nacionálních důvodů bojkotovali.

12. 3. (so) 17 h, 13. 3. (ne) 15 h, 19. 3. (so) 17 h, 26. 3. (so) 15 h

Proměna

Animovaný / USA / 100 min / CZ / R: Domee Shi / 130/110 Kč

Příběh filmu pojednává o třináctileté dívce Mei Leeové, která se samovolně proměňuje
v obří červenou pandu, ale jen když je příliš rozrušená, což je bohužel prakticky neustále.
Dívku Mei navíc silně znervózňuje její až příliš starostlivá maminka Ming, která se od své
dcery téměř nikdy nevzdálí.
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1. 3. (út) 20 h
Smrt na Nilu
Krimi / USA / 127 min / TIT / R: Kenneth Branagh
120 Kč

9. 3. (st) 20 h
Pes
Roadmovie / USA / 100 min / TIT / R: Reid Carolin
120 Kč

2. 3. (st) 20 h
Srdce na dlani
Komedie / ČR / 95 min / Režie: Martin Horský
130 Kč

10. 3. (čt) 17 h
Spider-Man: Bez domova 3D
Akční sci-fi / USA / 148 min / CZ / Režie: Jon Watts
130 Kč

4. 3. (pá) 17 h
Uncharted
Akční / USA / 117 min / CZ / Režie: Ruben Fleischer
120 Kč

10.3. (čt) 20 h, 11.3. (pá) 17 h, 12.3. (so) 20 h
Betlémské světlo
Komedie / ČR / 99 min / Režie: Jan Svěrák
140 Kč

4. 3. (pá) 20 h, 5. 3. (so) 17 h, 6. 3. (ne) 20 h
Batman
Akční / USA / 175 min / CZ / Režie: Matt Reeves
130 Kč

11. 3. (pá) 20 h
Uncharted
Akční / USA / 117 min / CZ / Režie: Ruben Fleischer
120 Kč

5. 3. (so) 15 h
Encanto
Animovaný / USA / 110 min / CZ / R: Jared Bush
100 Kč

12. 3. (so) 15 h
Moje krásná příšerka
Animovaný / RU / 98 min / CZ / R: Maxim Volkov
130/110 Kč

5. 3. (so) 20 h
V létě ti řeknu jak se mám
Komedie / ČR / 113 min / Režie: Marta Ferencová
120 Kč

12. 3. (so) 17 h, 13. 3. (ne) 15 h
Proměna
Animovaný / USA / 100 min / CZ / R: Domee Shi
130/110 Kč

6. 3. (ne) 15 h
Addamsova rodina 2
Animovaný / USA / 93 min / CZ / R: Greg Tiernan
100 Kč

13. 3. (ne) 17 h, 15. 3. (út) 20 h
Batman
Akční / USA / 175 min / CZ / Režie: Matt Reeves
130 Kč

6. 3. (ne) 17 h
Tajemství staré bambitky 2
Pohádka / ČR / 104 min / Režie: Ivo Macharáček
130/100 Kč

13. 3. (ne) 20 h
V létě ti řeknu jak se mám
Komedie / ČR / 113 min / Režie: Marta Ferencová
120 Kč

7. 3. (po) 20 h
Mimořádná událost
Komedie / ČR / 103 min / Režie: Jiří Havelka
130 Kč

14. 3. (po) 20 h
Vem si mě
Romantický / USA / 113 min / TIT / R: Kat Coiro
130 Kč

8. 3. (út) 10 h - dopolední kino
Zbožňovaný
Komedie / ČR / 99 min / Režie: Petr Kolečko
50 Kč

16. 3. (st) 20 h
Srdce na dlani
Komedie / ČR / 95 min / Režie: Martin Horský
130 Kč

8. 3. (út) 20 h
Super blb
Komedie / FR / 85 min / CZ / R: Philippe Lacheau
120 Kč

17. 3. (čt) 17 h
Mimořádná událost
Komedie / ČR / 103 min / Režie: Jiří Havelka
130 Kč
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17. 3. (čt) 20 h
Betlémské světlo
Komedie / ČR / 99 min / Režie: Jan Svěrák
140 Kč

23. 3. (st) 20 h, 24. 3. (čt) 17 h
Betlémské světlo
Komedie / ČR / 99 min / Režie: Jan Svěrák
140 Kč

18. 3. (pá) 17 h
Velký červený pes Clifford
Rodinný / USA / 96 min / CZ / Režie: Walt Becker
110/90 Kč

24. 3. (čt) 20 h
Ztracené město
Akční komedie / USA /105 min / TIT / R: Aaron Nee
140 Kč

18. 3. (pá) 20 h
Mimořádná událost
Komedie / ČR / 103 min / Režie: Jiří Havelka
130 Kč

25. 3. (pá) 17 h
Spider-Man: Bez domova 3D
Akční sci-fi / USA / 148 min / CZ / Režie: Jon Watts
130 Kč

19. 3. (so) 15 h
Zpívej 2
Animovaný / USA / 110 min / CZ / R: G. Jennings
110/90 Kč

25. 3. (pá) 20 h
Ambulance
Thriller / USA / 136 min / TIT / Režie: Michael Bay
140 Kč

19. 3. (so) 17 h
Proměna
Animovaný / USA / 100 min / CZ / R: Domee Shi
130/110 Kč

26. 3. (so) 15 h
Proměna
Animovaný / USA / 100 min / CZ / R: Domee Shi
130/110 Kč

19. 3. (so) 20 h, 20. 3. (ne) 17 h
Batman
Akční / USA / 175 min / CZ / Režie: Matt Reeves
130 Kč

26. 3. (so) 17 h, 27. 3. (ne) 15 h
Příšerákovi 2
Animovaný / D / 103 min / CZ / R: Holger Tappe
130/110 Kč

20. 3. (ne) 15 h
Haftaňan a tři mušteriéři
Animovaný / ŠP / 84 min / CZ / Režie: Toni García
130/110 Kč

26. 3. (so) 20 h
Ztracené město
Akční komedie / USA /105 min / TIT / R: Aaron Nee
140 Kč

20. 3. (ne) 20 h
V létě ti řeknu jak se mám
Komedie / ČR / 113 min / Režie: Marta Ferencová
120 Kč

27. 3. (ne) 17 h
Tajemství staré bambitky 2
Pohádka / ČR / 104 min / Režie: Ivo Macharáček
130/100 Kč

21. 3. (po) 20 h
Srdce na dlani
Komedie / ČR / 95 min / Režie: Martin Horský
130 Kč

27. 3. (ne) 20 h, 28. 3. (po) 20 h
Poslední závod
Drama / ČR / Režie: Tomáš Hodan
120 Kč

22. 3. (út) 10 h - dopolední kino
Karel
Životopisný / ČR / 127 min
50 Kč
22. 3. (út) 20 h
Smrt na Nilu
Krimi / USA / 127 min / TIT / R: Kenneth Branagh
120 Kč

Změna programu vyhrazena,
rezervace vstupenek na
www.kasschodov.cz.
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TV Studio Chodov
1. 3. (út) až 4. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

ZUŠ Chodov
1. 3. (út) 17 h
Jarní žákovský koncert
koncertní sál ZUŠ

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

8. 3. (út) až 11. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

15. 3. (út) až 18. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

22. 3. (út) až 25. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

30. 3. (st) 18 h
Koncert pedagogů ZUŠ ke Dni učitelů
koncertní sál ZUŠ

Knihovna Chodov
1.-31. 3.
Školení na PC

Zájemci se mohou hlásit u p. Urbanové

7. 3. (po) 9-17 h
Burza knih

Na čítárně knihovny bude opět připraven velký výběr knih
různých žánrů.

Život v Chodově očima kamery

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

KASS Chodov
3. 3. (čt) 19 h
Půjdeš mi za svědka

Divadelní komedie. Hrají: Daniela Šinkorová, Karel Zima,
Jarmil Škvrna, Yanna. Vstupné 390 Kč

společenský sál
14. 3. (po) 13 h
Výkup zlata
předsálí kina

18.-20. 3. (pá-ne)
Josefské trhy
Staroměstská ulice
26. 3. (so) 9 h
Akvatrhy
společenský sál

17. 3. (čt) 18 h
Jazz v podkroví

Když se zeptáte, kdo byl Count Basie, tak i ti, kdo příliš
jazzu neholdují, asi odpoví, že to byl kapelník výtečně
swingujícího big bandu. A někteří možná přidají, že svou
kapelu dirigoval od piana, na jehož klávesnici občas vyťukal pár not, aby se neřeklo, že se ze hry ulejvá. Ovšem
jeho fanoušci by odpověděli, že to byl nejen PAN kapelník,
ale ta-ké jeden z největších jazzových klavíristů minulého
století. A poradili by vám, abyste si poslechli, jak hrál, když
s ním na pódiu či ve studiu bylo jen několik spoluhráčů.
V muzice - a v jazzu obzvlášť, přece nezáleží jen na tom
kolik not, ale také jakých a kdy zahrajete. A to Count Basie
dovedl náramně!

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.
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DDM Bludiště Chodov
28.-30. 3. (po-st) 10 h
Burza jarního a letního dětského i miminkovského oblečení, obuvi, hraček a sportovního
vybavení

Přijďte se včas (nejlépe hned zítra) domluvit do kanceláře
DDM. Za 100 Kč vratné zálohy Vám přidělíme kód, lepíky
a arch k zapsání vašeho zboží a Vy si doma vše v klidu
můžete připravit.
Ve dnech 21.-24. 3. už jen přinesete označené, oceněné
oděvy i se seznamem.
Přijímáme pouze dětské - čisté, zachovalé zboží.

27. 3. (ne) 10 h
Maškarní

S vystoupením karatistů a tanečních skupin Rokenrol a Rytmus.
Vstupenky: předem v DDM - masky zdarma, dospělí a děti
bez masky 30 Kč, na místě všichni 50 Kč.
Distribuce vstupenek denně od 10 do 18 h, v pátek do 16 h
v kanceláři DDM Bludiště.

PLETENÍ Z PEDIGU pro začátečníky

Kurz pro veřejnost
Kdy: 3x 3 h dle zájmu buď v po, st, nebo pá odpoledne,
nebo 3x 3 h o sobotách odpoledne
Kde: v DDM Bludiště Chodov
Kurzovné: 600 Kč / 3 lekce včetně materiálu.
Kurz je potřeba předem zarezervovat v kanceláři DDM:
352 352 281, 731 151 827 (výběr nejvhodnějšího termínu,
omezená kapacita, příprava materiálu).
S sebou: pouze přezůvky
Přijďte si vyrobit nejen košíček pro velikonoční zdobení.

Informační servis

Sport
2. 3. (st) 8.30 h sraz vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT

Loket - návštěva hradu, vstup 105 Kč nebo Šibeniční vrch,
10 km

9. 3. (st) 14 h sraz autobusové nádraží ChodovVycházka turistů KČT
Bílá voda

16. 3. (st) 7.45 h sraz autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Karlovy Vary, Mrázov, Teplá, 10 km

23. 3. (st) 8.30 h sraz vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Klášterec, Pernštejn, okolo Ohře, 10 km

26. 3. (so) 15 h
Fotbalový zápas

Spartak Chodov A - Lokomotiva Karlovy Vary

stadion Spartak Chodov
26. 3. (so)
Fotbalový zápas

Spartak Chodov B - Spartak Horní Slavkov

hříště Horní Slavkov

30. 3. (st) 10.15 h sraz vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Chodová Planá, Planá, 10 km

PLETENÍ Z PEDIGU pro mírně pokročilé

Kurz pro veřejnost
Kdy: 3x 3 h dle zájmu buď v po, st, nebo pá odpoledne,
nebo 3x 3 h o sobotách odpoledne
Kde: v DDM Bludiště Chodov
Kurzovné: 600 Kč / 3 lekce včetně materiálu.
Kurz je potřeba předem zarezervovat v kanceláři DDM:
352 352 281, 731 151 827 (výběr nejvhodnějšího termínu a
času, omezená kapacita, příprava materiálu).
S sebou: pouze přezůvky
Přijďte si připomenout práci s pedigem a vyrobit si něco
pro radost.

Chorvatsko

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

Tábor v Německu - Stollberg

DDM Bludiště nabízí dětem ve věku 10-15 let poslední volná místa na táboře v Německu v termínu 17.-22. 7. 2022.
Cena 2500 Kč.

Uzávěrka

dubnového čísla
18. března 2022
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Vítězství Terezy Krejčové
na Tennis Europe
Tenis
Ve dnech 19.-23. 1. 2022 se konal v Milovicích
turnaj TENNIS EUROPE v kategorii U14. Terka
na tento turnaj odjížděla jako nasazená hráčka
č. 3. V 1. kole si zahrála s polskou hráčkou, kterou
pokořila ve třech setech 4:6, 6:2, 6:1. Ve 2. kole
narazila na českou hráčku a po setech 6:4, 6:4
se probojovala do dalšího dne turnaje. Tam na

ni čekala reprezentantka Dánska, kde útočnou
hrou dokázala zvítězit 4:6, 6:2, 6:4. V semifinále
na ni čekala další polská hráčka, kterou jednoznačně přehrála 6:3, 6:0, a mohla se těšit na své
třetí finále Tennis Europe. V samotném finále po
předchozích zkušenostech nenechala tvořit hru
soupeřku, dominantní útočnou hrou na síti po
setech 6:2, 6:1 mohla slavit svůj 1. triumf na mezinárodním okruhu. 
Martina Krejčová
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Chodov sbíral medaile na KP

Stolní tenis
Stolní tenisté nejlepší v kraji

23. ledna se v Lubech konaly krajské přebory
jednotlivců v kat. staršího žactva (U15). Po zrušených prosincových turnajích tak Chodov opět
čekala ostrá zkouška ve srovnání s krajskou konkurencí. Příprava byla poctivá, poněvadž KP jsou
nejdůležitější sportovní akcí sezóny, ze které se
postupuje na MČR. Chodov vyslal 8 závodníků,
některé s nejvyššími ambicemi, některé s cílem
získávat herní zkušenosti. Nakonec byl scénář perfektní, do Chodova jsme se vrátili se 4 tituly. Vyhráli jsme titul krajských přeborníků v obou dvouhrách, dále ve čtyřhře dívek a ve smíšené čtyřhře.
Stali jsme se tak nejlepším klubem v KV kraji, ziskem 4 z 5 titulů. Nejúspěšnější členkou výpravy
byla Nelča Kořínková, které patří hned 3 tituly
(dvouhra, čtyřhra dívek, smíšená čtyřhra s Matyášem Hupferem). V nejprestižnější soutěži (dvouhra
chlapců) předvedl Dušan Mihok své kvality a nedal
žádnému soupeři šanci. Přivezl tak do Chodova
další titul. K tomu děvčata Adéla Preložníková a
Nikča Tonhauserová přidala stříbro ze čtyřhry dívek a stejné stříbrné umístění vybojovali i chlapci
Dušan Mihok s Matyášem Hupferem ve čtyřhře
chlapců. Velmi se též dařilo i Adamu Koubkovi,
který svým úsilím vybojoval účast ve čtvrtfinále, ve
skupině 9.-10. se umístil Jakub Smutný. Za zmínku

Sport

stojí rovněž nevděčné 4. místo Adély Preložníkové
a krásné 5. místo teprve 11leté Nikči Tonhauserové
ve dvouhře dívek. O den dříve se konaly krajské
přebory dospělých, kde je třeba vyzdvihnout zisk
titulu krajských přeborníků, tentokrát ve čtyřhře
mužů, dvojice Jaroslav Plaček a Robert Tonhauser.
Během nadcházejících víkendů nás čekají republikové turnaje v Praze a Hostinném a k tomu další
krajské přebory v kat. U19 a U13, jež musely termínově ustoupit náhradním termínům republikových
turnajů. Všem však patří velké poděkování za reprezentaci klubu a města.
 Mgr. Bc. Jan Kořínek, předseda SKST Chodov

Fotbal
Pozvánka na první zápasy

Tento měsíc konečně začínají fotbalové mistrovské soutěže dospělých. Naše áčko startuje
ze 3. místa tabulky krajského přeboru a přivítá
v sobotu 26. března družstvo Lokomotivy K. Vary.
Hraje se od 15 hodin. Fotbalisté „B“ mužstva sehrají svůj úvodní jarní zápas ve stejný den a zajíždějí k němu do Horního Slavkova. Utkání bude
přímým soubojem o vedoucí příčku okresního
přeboru. Výkop je rovněž v 15 hodin.
Přejeme oběma našim týmům nejen úspěšný
start, ale i celé fotbalové jaro. A všechny fanoušky srdečně zveme na náš stadion!Jaroslav Pinc

Sport

Splněné cíle BVC

Volejbal
Splněné extraligové cíle a něco navíc

Pro další extraligové body jsme opět zajížděli
na palubovky soupeřů. Výborná pozice v celkových tabulkách obou kategorií nám do cesty
postavila opět silné soupeře. Nakonec vše dopadlo dobře a z celkového pohledu předsezonních cílů klubu BVC Chodov perfektně.
Nejprve družstvo kadetek vyrazilo o víkendu
4. až 6. února do Ostravy, kde se v první kvalifikační skupině postupně utkalo s týmy SVBC
Dobříchovice, Dukla Liberec a TJ Ostrava. Na
tomto turnaji nemohl z důvodu karantény hrát
tým Olympu Praha. První zápas se SVBC jsme
po velmi napínavém boji a vyrovnaných setech
prohráli 3:1, druhý zápas – nešťastná prohra s TJ
Ostrava 3:2. V nedělním, pro nás třetím zápase
jsme opět prohráli s týmem Dukly Liberec 3:0.
Celkově jsme se ziskem jednoho bodu obsadili
až čtvrté místo ve skupině a s týmem Olympu
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Praha jsme sestoupili do druhé výkonnostní skupiny. Přes tento „dílčí neúspěch“ se v celkovém
pořadí kadetky stále drží na výborném druhém
místě, což jim zajišťuje jistou účast mezi šesti
nejlepšími celky v květnovém finálovém boji
o medaile.
Také juniorky bojovaly o týden později v Plzni ve druhé výkonnostní skupině. Cílem tohoto turnaje bylo udržení se v této skupině a tím
zajištění si stoprocentní účasti v extralize pro
příští sezonu. Soupeřem jim byly týmy Volejbalu Plzně, Volejbalu Přerova, Lanškrouna a Lvů
Praha. V sobotu dopoledne děvčata hrála s Plzní a překvapivý zisk tří bodů za výhru 3:1 byl
dobrým základem do dalších bojů. Odpoledne
opět výhra nad Přerovem, která nám dala jistotu setrvání ve druhé skupině. V nedělním prvním zápase se děvčatům nepodařilo zopakovat
sobotní výkony a družstvu Lanškrouna jsme
podlehli 3:1. Odpoledne už potom děvčata po
zlepšeném výkonu porazila 3:0 družstvo Lvi Praha a celkovým ziskem devíti bodů se umístila
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v tomto turnaji na druhém místě. Celkově veliká
radost jak hráček, tak trenérů, postup zpět do
první skupiny, jistota extraligy na příští sezonu –
splnění cíle, a navíc jistota účasti na květnovém
finálovém turnaji i v této kategorii.
Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zápasy a další aktuální informace můžete sledovat
na oficiálních stránkách Českého volejbalového
svazu nebo na facebookových a internetových
stránkách BVC Chodov.
Ladislav Zapf

Florbal
Florbalistky na Měděnci

Po roční přestávce dorostenky z florbalového
týmu TJ Plamen Chodov dívky a jejich trenéři
L. Červenková, D. Ševčík a P. Dawidko opět vyrazili na zimní soustředění do sněhem zavátého Měděnce.
Vesnička v Krušných horách je ideálním místem, kde naše florbalistky mohly o víkendu
strávit společný čas a stmelit tak svůj kolektiv.
Porozumět si navzájem a být tak mnohem silnější v kramflecích i na florbalové palubovce.
Na dívky čekal náročný výstup na zdejší 910

metrů vysoký vrch Mědník, odkud je krásný výhled. Výstup dívkám ztěžovalo nevlídné počasí,
velice silný, studený vítr a mraky navátého sněhu, do kterého se při výstupu bořily. Jako odměna na ně čekala vyhřátá sauna nebo bazén
s vířivkou, které mohly využít ve Sport centru,
kde byly společně ubytovány.
„ Jsme moc rádi, že se dívkám líbilo a že je
v dnešní době možnost vůbec tento pobyt
uskutečnit. Věříme, že příští rok budeme moci
opět na toto místo s dívkami vyrazit, a tím
i týmu pomoci upevnit vztahy v kolektivu.“

Pavel Dawidko

Atletika
Halové mistrovství západních Čech
v atletice

Za přísných opatření proběhlo 22. 1. letošní
halové mistrovství Karlovarského kraje v hale
Olympu v Praze. Zúčastnila se i malá skupina
chodovských atletů. Brzo ráno jedním mikrobusem vyjížděli závodníci kategorií žactva,
později odpoledne je pak v Praze vystřídala
skupina dorostenců, juniorů a dospělých.
Bohužel opatřeními a nemocností nemohla
vyjet spousta těch, kteří by na medaile dosáhli.
I přesto Chodovští vybojovali 8 titulů mistra
Karlovarského kraje a dalších 14 medailí stříbrných či bronzových!
Nejúspěšnějším chodovským atletem se stal
dorostenec Jakub Staněk se dvěma zlatými a
jednou stříbrnou medailí. Skvělá byla i dorostenka Adéla Baranovská s jednou zlatou a
jednou stříbrnou medailí. Nejhodnotnějším
výkonem se představil dálkař Lukáš Volf, který zvítězil v kategorii mužů výkonem 659 cm.
Starší žákyně Michaela Zaschkeová na dálce
dolétla na značku 487 cm, která jí vynesla stříbrnou medaili.
Tituly mistra kraje dovezli:
Lukáš Volf (dálka muži)
Jakub Staněk (výška a dálka dorostenců),
Filip Kozincev (výška starších žáků),
Martin Prošek (výška mladších žáků),
Jan Gregor (dálka mladší žáci),
Adéla Baranovská (dálka dorostenky)
a Matyáš Bokr (koule dorostenci).
Medaile na krku si kromě těchto mistrů vezli
i Jaroslav Šimmer, Petr Lill, Josef Terč, Pavel
Chabera, Denis Baraňski a Martin Tonhauser.

Miloš Volek
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auto . pneu . servis
chodov

Petr Cerovský tel: 606 389 050

●
●
●
●
●
●

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

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

MASÁŽE PRO ŽENY
regenerační a sportovní
masáž zad + šíje
masáž horních končetin + šíje + hrudi
masáž dolních končetin zezadu, zepředu
baňkovací masáže
antistresová masáž (šíje, hruď, bříško)
ošetření spoušťových bodů (Trigger points)
cena: 450 Kč / 60 min.

www.masazechodov.cz
tel. +420 774 738 223
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Se zvířátky je to jako s dětmi, ne vždy je můžete brát s sebou...
Nechcete nechávat svého mazlíčka doma na delší nebo jen krátkou dobu Vaší nepřítomnosti?
Školka a hotýlek Merlin se ráda o Vašeho mazlíčka postará v krásném prostředí v Lokti.
Hřiště pro pejsky, procházky, hry i mazlení.

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

ŽALUZIE

FOTOŽALUZIE
LÁTKOVÉ ROLETY
OCHRANNÉ SÍTĚ
K a r e l Ta s c h l e r
721 864 129
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Autopůjčovna

KOSMETICKÝ SALON ESSENTÉ
budte krásná v každém veku

v Chodově

K pronájmu auto pro 8 osob
Možnost zapůjčit auto i s řidičem
Ceny již od 1000 Kč bez DPH/den

akce na mesíc brezen
masáž dekoltu zdarma
mírová u k. varů

Více info 777 674 041

rezervace na tel. 602427 424

REVIZE
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Kontakt 775 059 248

kontroly a revize plynových zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.
bytové domy, jednotlivé byty,
revize po odpojení plynoměru pro zpětnou montáž,
plynové kotelny I, II, III. kategorie,
měření plynových kotlů dle TPG 704 01 čl.8.3.2

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

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE
NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH

Jaroslav Vozár

www.home-pcservis.cz
Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…
Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme
Prodej nových PC
Kamerové systémy

PŮJČ
SI MĚ

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

Klub Oáza přijme
do hlavního pracovního
poměru servírku / číšníka.

Nástup možný ihned. Požadavky: čistý
trestní rejstřík, praxe v oboru, flexibilita.

Info na tel. 724 240 212
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VSAĎTE NA
KVALITU
PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

OTHERM SOKOLOV

Bendlova 572, T: 603 211 229
E-mail: sokolov@otherm.cz
www.otherm-sokolov.cz
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Pavel DOLEŽEL |tel. 602 160 734

žaluzie
SÍTĚ PROTI HMYZU

Út-St: 8-12,14-16:00h
Čt-Pá: 8-12,14-16:30h
So: 8-11h

horizontální - vertikální žaluzie
Látkové roletky

Pondělí - pátek 9.00-15.00 hod.
Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás

ZDE

JE MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT
ceník s rozměry inzerce na www.kasschodov.cz
tel. 352 352 422, 721 657 791
zpravodaj@kasschodov.cz

Placená inzerce
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telefon: 352 352 422
e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz
www.kasschodov.cz
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