2. 3.		 Vernisáž výstavy abstraktní tvorby Václava Maliny
19. 3.		 Josefské trhy
31. 3.		 Vyhlášení nejlepších sportovců Chodova
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K věci

Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři,
v únorovém čísle
zpravodaje Vás velitel
městské policie seznámil s krátkou statistikou činnosti této naší
bezpečnostní složky.
Rád bych jeho informaci doplnil. V první řadě je to poděkování
všem našim strážníkům za jejich práci. Spektrum zásahů, na které jsou naši strážníci připravení reagovat, je oproti městským policiím
v okolních městech opravdu pestré. Velký dík si
zaslouží za osobní pomoc našim obyvatelům.
Jenom v loňském roce poskytli strážníci první
pomoc v bezmála stovce případů a v principu
každý den pomáhají někomu v nouzi. Svým
profesionálním a odborným přístupem tak naši
strážníci zachránili několik životů.
Vedle této veskrze pozitivní činnosti mají
strážníci na starost o méně populární, ale důležitou represivní činnost. Do této oblasti patří
i doprava ve městě. Osobně bych si přál, aby
Městská policie v Chodově mohla více svého
času věnovat právě pomoci občanům, ochraně městského majetku a veřejného pořádku.
Nicméně chování některých řidičů v Chodově
v posledních měsících stále více vyžaduje zásahy strážníků právě v oblasti dopravy. Zde chci
ujistit, že se nejedná o měření rychlosti, kontrolu lékárniček apod. Nejvíce musí městská
policie řešit tak zvanou dopravu v klidu, tedy
parkování. A zde je smutné, že neukázněnost a
někdy i velká bezohlednost řidičů jsou mnohdy
až překvapující.
Pár příkladů pro představu. Parkování v ulicích 1. máje, Polní, Zahradní, sídliště u ulic Boženy Němcové či Obránců míru, Luční, Husova.
V těchto ulicích se parkuje tak, že je nejenom
znemožněna zimní údržba, ale mnohdy je
znemožněn příjezd záchranných složek v případě nouze někoho z obyvatel. Bezohlednost
některých řidičů parkujících na parkovišti za
evangelickým kostelem je až zarážející. Takovýchto negativních příkladů je poslední dobou
stále více a je mi líto, že se takto zbytečně plýtvá časem hlídky městské policie, která by mohla ve stejný okamžik pomáhat jinde ve městě.
Vím, že parkování ve městě, a není to případ
jenom Chodova, je mnohdy složité. Nárůst po-

čtu vozidel za poslední léta je enormní a nelze
na něj reagovat výstavbou stále dalších nových
parkovišť. Zkuste se tedy napříště při odstavování svého vozidla, ale i pořizování dalšího
vozu do rodiny zamyslet.
Závěrem chci poděkovat všem přispěvatelům do sbírky na opravu zvonu Jan Vilém
v našem kostele. Jsem velmi rád, že v Chodově
jsme navázali svým přístupem na historii a že
i dnes se obyvatelé k této nádherné budově
hlásí a pomáhají s její údržbou a opravami.
Všem Vám za Vaše příspěvky upřímně děkuji.
Přeji všem Chodovákům v měsíci březnu příjemné prožití velikonočních svátků.

Patrik Pizinger, starosta Chodova

Stopky zmizely, na přejezdu
je světelná signalizace

Železniční přejezd mezi Mírovou a Chodovem
je bezpečnější a přehlednější. V těchto dnech už
tam totiž začalo fungovat světelné zabezpečovací zařízení.
Z přejezdu tak zcela zmizelo dopravní značení
STOP. Řada motoristů má však povinnost zastavit
tak zažitou, že před kolejemi staví i nyní.
Správa železniční dopravní cesty plánuje
v místě také rekonstrukci přejezdové konstrukce. Přejezd tak podle všeho bude uzavřený od
pondělí 21. března do čtvrtka 24. března. Řidiči
jedoucí z Chodova do Karlových Varů a v opačném směru budou muset zvolit objízdnou trasu
přes Mírovou kolem vlakového nádraží. (mák)

Upravený přejezd v Mírové. 

|Foto: Martin Polák

Piktogram ve zpravodaji

Tento piktogram upozorňuje
na to, že k dané akci pořídilo
chodovské TV studio videozáznam, popřípadě videoreportáž, které jsou
ke zhlédnutí na www.kasschodov.cz v záložce
Archiv TV Chodov.
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Zmizelý Chodov vyprodal sál

V kinosále už poněkolikáté nezůstalo ani jedno volné místo. 

Ani filmové hity s herci zvučných jmen nevyprodaly v poslední době chodovský kinosál tak
jako přednášky historika Miloše Bělohlávka. Nebývalý zájem o jeho povídání o Chodově se potvrdil v úterý (9. února) večer, kdy na už podruhé
reprízovaný pořad Zmizelý Chodov I nezůstalo
ani jedno volné místo.
Kapacita sálu byla zcela vyčerpána, pořadatelé
tak museli nosit další židle ze zákulisí. „Na jednu
stranu mám radost, že jste přišli, na druhou jste
zvýšili mou trému,“ řekl při zahájení večera směrem k vyprodanému hledišti zjevně překvapený
historik.
Plný sál potěšil i starostu města Patrika Pizingera. „Je vidět, že si lidé k Chodovu nacházejí stále
větší vztah,“ okomentoval nečekanou návštěvnost. Přednášky se původně konaly v podkroví
městské knihovny, tamní prostory však začaly být
brzy těsné a historik se se svými posluchači stěhoval do kinosálu. Přednášky jsou naplánované
na březen i duben. 
(mák)

Zápis do mateřské školy pro
školní rok 2016/2017

Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace, zve děti k zápisu pro školní rok

|Foto: Martin Polák

2016/2017 ve dnech:
21. 3. 2016 - pondělí, od 8:00 hodin do 14:00
hodin
22. 3. 2016 - úterý, od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Potřebné doklady k zápisu:
• občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
(pas u cizích státních příslušníků)
• rodný list dítěte
• vyplněná žádost o přijetí dítěte k docházce
Pro formulář žádosti o přijetí dítěte si přijďte
ještě před zápisem do Vámi zvoleného pracoviště mateřské školy (dostupný je též na webu školy
- mschodov.estranky.cz), kde jej ve dnech zápisu
odevzdáte.
K zápisu se dostavte i s dítětem. Zápisy proběhnou v kancelářích ředitelky a zástupkyň ředitelky
MŠ.
Kontakty na jednotlivá pracoviště MŠ:
Nerudova ulice: ředitelka MŠ, pí Jana Piklová,
tel. 352 352 480
Zahradní ulice: zástupkyně ředitelky, pí Jiřina
Dvořáková, tel. 352 352 450
Školní ulice: zástupkyně ředitelky, pí Jana Jansová, tel. 352 352 460
U Koupaliště: zástupkyně ředitelky, pí Marcela
Davídková, tel. 352 352 470

Jana Piklová, ředitelka MŠ Chodov
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Otázka měsíce

Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup
Uvažuje radnice
v blízké době o pořízení vlastní městské
mobilní aplikace?
Musím přiznat, že
touto myšlenkou se
již nějaký čas zabýváme, ale bylo by určitě
předčasné přislíbit její
realizaci před zvážením všech pro a proti.
V současné době sbíráme zkušenosti z obcí
a měst Karlovarského kraje, kde tuto novinku již zavedli, například virtuální prohlídka
zaniklého kostela v Aši. Je třeba důkladně
zvážit, jaké informace by měla tato aplikace
poskytovat, aby nesuplovala pouze webové
stránky města, knihovny či KASSu.
Zájemcům o historii Chodova však mohu
nabídnout projekt částečně virtuální naučné stezky. V budoucnu by měly u našich
významných chodovských památek vyrůst
informační cedule, které budou obsahovat
QR kód. Občané Chodova i turisté si budou moci po načtení tohoto kódu rozšířit
základní stručné informace o dané památce. Doufám, že připravovaná naučná stezka
ještě více posílí zájem našich spoluobčanů
o historii vlastního města.
(mák)

Kolik nás tu žije?

K 1.1.2016 je v Chodově evidováno 14 208
obyvatel, včetně 438 cizinců. Meziroční pokles
počtu obyvatel je již několik let po sobě o téměř
100 obyvatel (k 1.1.2010 nás v Chodově žilo ještě
14 668).
Součástí evidence obyvatel je také zrušení
údaje o místu trvalého pobytu. Jestliže je údaj
o místě trvalého pobytu úředně zrušen, místem
trvalého pobytu občana se stane sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu mu byl trvalý pobyt zrušen.
Na adrese sídla Městského úřadu Chodov je
úředně trvale přihlášeno již 811 občanů (v roce
2010 jich bylo pouze 660).
Zajímavá porovnání lze najít na webu: http://
www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx

Mgr. Ivana Sarkányová,
vedoucí odboru školství, kultury a vnitřních věcí

Investice roku odstartovala

Jedna z největších investičních akcí Chodova
za poslední roky se začíná naplno rozjíždět. Zastupitelé schválili první a důležitý krok k zahájení přístavby k Základní škole J. A. Komenského,
takzvané odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.
Rekonstrukci a rozšíření školy ve Smetanově
ulici, kde ještě v loňském roce sídlilo gymnázium
a obchodní akademie, plánuje město už řadu
měsíců. Na jejím konci bude moderní škola s kapacitou, která pojme oba dva stupně.
Po výměně objektů s Karlovarským krajem do
nově nabyté budovy chodí zatím pouze žáci
druhého stupně. Mladší děti zůstaly ve třídách
v ulici Dukelských hrdinů a přestěhují se příští rok.
Nová součást školy počítá se třemi patry
a podkrovím, každé patro bude propojené se
stávající budovou. Sloučením obou podkroví navíc vzniknou obrovské půdní prostory.
„Přístavba je koncipována jako bezbariérová,
počítáme i s výtahem,“ popsal záměr místostarosta Chodova Luděk Soukup s tím, že objekt nabídne devět nových tříd pro přibližně 270 žáků.
Celá škola pak pojme na 550 dětí.
Radnice předpokládá, že smlouva s výhercem
výběrového řízení by mohla být podepsána do
konce letošního května. Následující měsíc mohou začít samotné práce, s jejichž dokončením
se počítá nejpozději v květnu roku 2017.
„Na nových šatnách a sociálním zařízení, které
jsou součástí akce, se bude pracovat v průběhu
letošních letních prázdnin,“ upřesnil místostarosta
Luděk Soukup.

Základní škola J. A. Komenského. 

|Foto: Martin Polák

Město chce na budově nechat udělat také
novou zateplenou fasádu. O dotaci na tuto akci
bude žádat z Operačního fondu Životní prostředí.
Předpokládaná cena za přístavbu s šatnami
a zázemím je přibližně 66 milionů korun. Chodov
bude akci financovat z úvěru.
(mák)

6

Zprávy z města

Stručně z Chodova

Po dokončení revitalizace zahrady pro děti
čeká mateřskou školu v Zahradní ulici v Chodově další investiční akce. Radnice plánuje, že tam
nechá vybudovat nové odvodnění srážkových
vod, které se v okolí budovy především po zimě
drží. Úpravy se uskuteční podle všeho až v příštím roce, nicméně město nyní nechává připravit
projektovou dokumentaci.
Chodov bude mít opět zastoupení v mladé anketě Tradiční výrobek Sokolovska. O titul
bude usilovat mezi ostatními také tradiční růžový porcelán, tentokrát z dílny Viléma Těžkého.
Cílem soutěže, kterou organizuje Mikroregion

Sokolov – východ, jehož členem je také Chodov, je získat přehled o zajímavých produktech
na území Sokolovska, propagovat je a motivovat výrobce, aby v dalším roce usilovali o získání
značky Original product of Sokolovsko.
Český statistický úřad zahájil výběrové
šetření o životních podmínkách domácností
v České republice, které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto
zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem
32 evropských zemích. Šetření se uskuteční na
území celé České republiky v 10 916 domácnostech. Všechny domácnosti byly do šetření
zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od
6. února do 5. června 2016 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů, kteří se musí
prokázat příslušným pověřením.
(mák)

Město reguluje hazard

V lednu tohoto roku vydala Rada města Chodov Pravidla pro regulaci provozu loterií a jiných
podobných her na území města a 11.2.2016 Zastupitelstvo města Chodov vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her, s účinností od
1.3.2016. Oba zmíněné dokumenty jsou zveřejněny na úřední desce města.

Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí odboru
školství, kultury a vnitřních věcí

Do sociální oblasti půjde
bezmála milion korun

Celkem 920 tisíc korun formou dotací chce
v letošním roce poslat do oblasti sociální péče,
zdravotnictví a protidrogové prevence chodovská radnice. Je to o 150 tisíc více, než schvalovali
radní v únoru roku 2015.
Stejně jako suma stoupl i počet žadatelů.
Předchozí rok dorazilo na odbor sociálních věcí
na jednotlivé projekty 18 žádostí od 11 organizací
z Chodova a blízkého okolí.
„Letos bylo podáno 25 žádostí na jednotlivé
projekty roku 2016. Žádosti podalo 17 organizací,“ upřesnila vedoucí sociálního odboru v Chodově Eva Virtelová.
Finance na provoz, péči o seniory, rekondiční
pobyty či sociální poradenství dostanou od města například Farní charita Aš, Farní charita Karlovy
Vary, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, Denní stacionář Mateřídouška, Svaz postižených civilizačními chorobami či Středisko výchovné péče.
Radnice kromě chodovských organizací tradičně podporuje i okolní zařízení. Jsou to především
ta, která poskytují své služby obyvatelům Chodova. 
(mák)

Parkoviště U Porcelánky
dostane nový řád

Usměrnit parkování v okolí ulice U Porcelánky
plánuje Chodov. Radní už odsouhlasili pořízení
projektové dokumentace na první etapu prací.
Současná plocha je bez značení a motoristé
tam víceméně parkují náhodně podle místa, situace se tak mnohdy stává nepřehlednou.

Městem prošel průvod maškar

Hon na medvěda, který končil střelbou četníků a porcováním zvířete, masopustní veselice pod taktovkou kapely
Horova osma, soutěž o nejkrásnější masku a průvod Chodovem přilákaly v neděli (7. února) stovky obyvatel města
na Staroměstský masopust.Kromě bohatého dopoledního programu čekali na návštěvníky prodejci nejrůznějších
dobrot, svařeného vína, medoviny, klobás a uzeného masa. 
|Foto: Martin Polák

a Chodov nebude na jejich pokrytí žádat o dotace. „Zvládneme to ze svého rozpočtu,“ poznamenal Soukup.
Kolik přesně město zaplatí, bude jasné až po
dokončení potřebné dokumentace.
Chodov, jako typické panelákové město, kde
sídliště vznikala v druhé polovině minulého století, se snaží potíže s parkováním řešit dlouhodobě.
Jen v roce 2014 nechala radnice vybudovat
v ulicích města více než osmdesát nových míst,
další desítky pak o rok později zrekonstruovala v
ulici Tovární.
(mák)

Chodov i v letošním roce
podpoří sport a kulturu
Parkoviště U Porcelánky.

|Foto: Martin Polák

„Jedná se o prostor mezi kurty a ulicí U Porcelánky. Je třeba tam vytvořit nějaký řád,“ vysvětlil
krok města jeho místostarosta Luděk Soukup s
tím, že projekt první etapy by řešil kolmá stání
zatím jen na jedné straně. „Ta druhá by přišla na
řadu o něco později,“ poznamenal místostarosta.
Parkoviště má dostat nové značení, úpravy se
dočká také vjezd.
Náklady nebudou podle místostarosty vysoké
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Statisíce korun rozdělí v letošním roce Chodov
na podporu sportu a kultury. Na peníze se mohou těšit především organizace a spolky, které
pravidelně pracují s dětmi a mládeží.
Stejnou částku jako v loňském roce, celkem
400 tisíc korun, pošle radnice pořadatelům kulturních a sportovních podniků na rok 2016.
Mezi úspěšné žadatele se zařadili organizátoři
tradičních akcí, jako je Běh Smolnickým kopcem,
Chodovská tretra, Krajský přebor mládeže v ra-

pid šachu či hudební festival Rock Chodov.
Radní měli na stole šest desítek žádostí, z čehož sedmačtyřicet bylo pro sport, zbytek na kulturu.
Rovný milion poputuje na konta klubů a spolků, jež vychovávají mládež. O peníze se podělí
13 organizací.
Mezi příjemce největších městských dotací tradičně patří například TJ Spartak Chodov, TJ Batesta Chodov, ŠAK Chodov, BVC Chodov, skauti
či hasiči.
Chodov mládežnický sport podporuje dlouhodobě, vidí v tom mimo jiné jednu z účinných
metod prevence kriminality. 
(mák)

Kácení stromů v období
vegetačního klidu 2016

Každý rok je v období vegetačního klidu na
pozemcích města prováděno kácení stromů. Kácí
se pouze stromy ve špatném zdravotním stavu
nebo esteticky znehodnocené.
Výjimku budou letos tvořit i velmi vzrostlé
stromy v Husově ulici, které budou odstraněny
z důvodu přístavby základní školy.

Ilona Nehybová, odbor správy majetku
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Chodovské školy zapsaly
budoucí prvňáčky

První opravdový kontakt se školou mají za sebou budoucí prvňáčci v Chodově. V závěru ledna totiž proběhly zápisy
do všech místních základních škol. Školy tentokrát rozeslaly rodičům 162 pozvánek, což je více než předchozí rok,
kdy se mělo k zápisu dostavit 142 dětí. Kolik dětí ve skutečnosti usedne do lavic, bude jasné až v září. |Foto: M. Polák

Město si v létě připomene
další tragické osudy

Nové kameny zmizelých (Stolpersteine), které
připomínají po celé Evropě tragické osudy Židů
za II. světové války, přibudou ještě letos v Chodově.
Dva k domu židovského obchodníka Eduarda
Kronbergera (čp. 18, dnes sídlo Policie ČR), kde
byly už v loňském roce položeny čtyři kameny,
a tři se objeví před obřadní síní u radnice.
Tam budou připomínat chodovského lékaře
dr. Bedřicha Kettnera, jeho ženu Marianu a syna
Jiřího. „Když Chodov obsadila německá vojska,
uprchli Kettnerovi do Prahy a pokusili se odjet za
hranice, bohužel to už nestihli. Bedřich Kettner
zemřel v koncentračním táboře Mauthausen,
jeho žena Mariana a třináctiletý syn Jiří byli zavražděni v plynových komorách v Osvětimi,“ popsal smutné události chodovský historik Miloš
Bělohlávek.
Kameny zmizelých vyrábí a po Evropě rozmisťuje německý umělec Gunter Demnig, který
jich položil více než 56 tisíc v 19 zemích. „Výrobu
a položení kamenů je nutné kvůli jeho velkému

pracovnímu nasazení vyjednávat i více než rok
dopředu. S tím souvisí i časově náročné shánění
archivních materiálů a údajů o osobách, které si
chceme připomenout,“ uvedl Bělohlávek.
Pokud vše dobře půjde, kameny s mosaznou
jmenovkou budou podle něj osazeny letos v létě.
„Vila, kterou nechal v roce 1928 v Chodově vystavět Bedřich Antonín Kettner a kde provozoval lékařskou praxi, dodnes stojí a sídlí v ní obřadní síň
a kancelář starosty a místostarosty města,“ doplnil
historik. 
(mák)

Provoz mateřské školy
v době letních prázdnin

V měsíci červenci a srpnu 2016 bude provoz na
pracovištích MŠ v ul. Nerudova, Školní a U Koupaliště přerušen od 1.7.2016 do 26.8.2016, v provozu bude pouze pracoviště MŠ v ul. Zahradní.
Všechna pracoviště MŠ budou opět v provozu
od 29.8.2016. Svůj požadavek na umístění dítěte
do MŠ v době prázdnin mohou zákonní zástupci sdělit do 15. května 2016.

Jana Piklová, ředitelka MŠ Chodov
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Sbírka přináší první peníze

První peníze se začaly
objevovat na speciálním
účtu, který zřídilo pro
nemocného
Martínka Pundu (na snímku)
z Chodova skautské středisko Jestřáb v Chodově.
Sbírku vyhlásilo před více
než měsícem v rámci adventní akce.
„Na samotném účtu je nyní přibližně 1 300
korun. Vzhledem k tomu, že kasičky na hotovost, umístěné v Chodově, jsou zapečetěné, nemůžeme v tuto chvíli celkovou částku upřesnit,“
uvedla Šárka Chocová, zástupkyně vedoucí střediska Jestřáb s tím, že pokladničky jsou v Chodově na několika místech. „Lékárna U Polikliniky,
babyshop Sedmé nebe, kadeřnictví Casanova
a květinářství paní Markové. Poslední kasička je
k dispozici na akcích našeho skautského střediska Jestřáb,“ vyjmenovala Šárka Chocová. Sbírka
skautů potrvá do poloviny prosince.
(mák)

Nová služba psího útulku

Zajistit potřebnou péči
pro psa a později možná i nového pána v době
krizových situací mají
nově možnost obyvatelé Chodova. Novinka by
tak mohla snížit počet
případů, kdy zvíře končí
uvázané v lese.
„Nejedná se o žádný
psí hotel či místo pro odložené psy. Jde o řešení
opravdu nouzových situací, kdy například majitele čeká pobyt v léčebně dlouhodobě nemocných
a není nikdo, kdo by se o zvíře postaral,“ uvedla
pracovnice Záchytného místa pro psy v Chodově
Markéta Kravařík Hauzrová.
Přijetí psa má však jasná pravidla a není zadarmo. „Pes musí byt očkovaný a očipovaný. Důležité také je, abychom měli místo,“ upozornila.
Podle ní je nejlepší se na podrobnější informace před umístěním dotázat telefonicky přímo v
útulku.
(mák)

Kulturní kalendář Chodova je plný
Scénář na celou kulturní sezonu roku 2016
v Chodově má definitivní podobu. Obyvatelé
města i jeho návštěvníci se tak mohou těšit na
známé tváře ze showbyznysu, ale také na řadu
tradičních akcí.
„V květnu a říjnu k nám zavítá oblíbená Divadelní společnost Háta s pražskými herci, kteří
přivezou hry Hvězdné manýry a Klíče na neděli.
Už příští měsíc se představí herec a glosátor Ivo
Šmoldas, jehož vyprávění doprovodí písničkář
Pepa Štross,“ vyjmenoval jen malou část programu jednatel Kulturního a společenského střediska
v Chodově Jiří Spěváček.
Kulturní sezonu v Chodově každý rok okoření
jeden nebo dva koncerty stálic české hudební scény. Letos by to měl být písničkář, textař a básník
Jaromír Nohavica. „Jsme v jednání, doufám, že
dobře dopadne a Jarek Nohavica v Chodově zahraje. Termín bychom ještě upřesnili,“ poznamenal
jednatel.
Chodováci se ale mohou těšit také na osvědčené akce, které pravidelně lákají stovky místních i
lidi z okolních obcí.
Rychle se tak blíží například březnové Josefské
trhy s prodejci nejrůznějšího zboží. Další měsíc je
bude následovat Čarodějnický jarmark – celoden-

ní veselice se soutěží masek, pálením čarodějnice,
hudebním minifestivalem, ohňostrojem a jednou
novinkou. „Tou je taneční zábava pro starší generaci, kterou už v loňském roce, po prosbách seniorů, přislíbilo vedení města,“ uvedl Spěváček.
V červnu ožije Staroměstská ulice a nedaleký
park. Bude se tam totiž konat Den pro sociální
služby, v jehož rámci se uskuteční také koncert
Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Zároveň zahájí
provoz letní kino, na filmy mohou chodit lidé od
10. do 12. června.
Samostatnou kapitolou je pak dvoudenní Vavřinecká pouť, kdy se do Chodova sjedou provozovatelé atrakcí, stánkaři a hudebníci. „Na pódiu se
vystřídá řada kapel, vrcholem bude skvělý Lucie
revival. Lidé se opět mohu těšit na závěrečnou laserovou show, která v loňském roce sklidila obrovský úspěch,“ poznamenal jednatel.
„Na seznamu akcí máme také zářijové Chodovské posvícení, ples seniorů a v závěru roku vánoční
trhy a Staroměstský advent,“ doplnil Jiří Spěváček.
Vytížená bude i městská Galerie u Vavřince, kde
se chystá řada výstav. Vrcholem patrně bude expozice malíře, kreslíře a ilustrátora Adolfa Borna.
„Máme ji přislíbenou,“ řekl jednatel kultruního střediska Jiří Spěváček. 
(mák)
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Školáci se v knihovně opět utkali
v četbě knížek

Městské kolo soutěže Nekoktám, čtu! pro žáky 4. a 5. tříd chodovských škol má své vítěze. V krajské knihovně v Karlových Varech tak dostali šanci Chodov reprezentovat Melisa Janíková a Daniel Vaško. Oba výherci svých kategorií
jsou ze základní školy ve Školní ulici. Předvést co nejlepší četbu před tříčlennou porotou přišly ve středu (3. února) v
podvečer do podkroví městské knihovny více než tři desítky dětí. Porotci hodnotili mimo jiné plynulost čtení, výslovnost, intonaci a také to, zda školák textu porozuměl a vnímal ho.
|Foto: Martin Polák

Solles představí veřejnosti Bílou paní
Obnovu staré štoly s názvem Bílá paní, která se
nachází nedaleko Chodova pod znovuobjevenou vyhlídkou Chodaublick, chce v letošním roce
dokončit hornický spolek Solles. Poté ji představí
veřejnosti.
„Štola jej nyní hotová tak z jedné poloviny, je
třeba postavit ještě jednu opěrnou zeď a štolu
vyčistit. Potom bychom ji rádi představili,“ přiblížil plány chodovského spolku jeho předseda Jiří
Milt.
Kvůli dodržení báňských předpisů se lidé přímo dovnitř nepodívají, nicméně i pohled zvenčí
a okolí štoly stojí podle předsedy za ukázku.
„Práce mohou být dokončeny v létě, nebo na
podzim, záleží na tom, jak to půjde, a také na
financích,“ poznamenal Jiří Milt s tím, že spolek
by si dovedl představit vznik jakéhosi naučného
či výletního okruhu, který by zahrnoval vyhlídku
Chodaublick, Bílou paní a třeba cestu do blízkého Chodova.
Na obnově štoly, jejíž název se váže ke staré pověsti o bílé paní, strávili lidé ze Sollesu
dlouhou řadu hodin. Například v loňském roce
upravili vstup do štoly a následně jej zabezpečili

silnou kovanou mříží. Ta brání vstupu nepovolaným osobám a vandalům.
Ke štole neexistuje žádná oficiální dokumentace, takže o jejím původu lze pouze spekulovat.
„Myslíme si, že se pravděpodobně jedná o průzkumnou štolu. V okolí se těžil křemen do sklářských hutí,“ poznamenal Milt.
Letošní rok má pro spolek zvláštní význam.
V červnu to totiž bude pět let od jeho vzniku.
„Ze začátku nás bylo jedenáct, dnes máme sedmadvacet členů,“ spočítal předseda.
K jubileu chce Solles vydat pamětní minci
a připravit malé oslavy. Jejich scénář se ale teprve rodí, nicméně součástí oslav podle všeho
bude také prezentace opravené štoly.
Solles se mimo jiné stará o dominantu města,
kostel svatého Vavřince, v němž pravidelně pořádá brigády a pomáhá při Noci kostelů. Zároveň
udržuje zmíněnou vyhlídku Chodaublick.
Hornický spolek byl pojmenován na počest
Antonína Sollese.
Ten byl prvním obyvatelem Chodova, kterému
bylo v roce 1799 zapsáno v chodovské matrice
povolání horník a důlní.
(mák)
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Vážení spoluobčané,
Karlovarský kraj se přihlásil, stejně tak jako
ostatní kraje České republiky, k možnosti zlepšit čistotu ovzduší ve svém regionu přijetím tzv.
kotlíkové dotace. V našem kraji byl administrací dotace pověřen odbor investic a grantových
schémat (OIGS) krajského úřadu, který věnoval
a věnuje hodně prostoru prezentaci dotačních
podmínek. Děvčata z OIGS vysvětlovala pravidla
kotlíkové dotace a zodpovídala konkrétní dotazy
také zájemcům v Chodově.
S ohledem na to, že v době vydání březnového zpravodaje už nebude mnoho času na případné zpracování žádosti, i když i to může být
ještě stihnutelné, zaměřím se ve svém příspěvku
spíše na obecné informace.
Občané Karlovarského kraje splňující podmínky dotačního titulu mohou čerpat v 1. etapě, pro
kterou je v ČR uvolněna částka 3 miliardy korun,
67,5 mil. Kč. V dalších 2 etapách jsou rovněž
uvolněny částky po 3 miliardách.
Celkem tedy v následujících letech bude možné čerpat na zlepšení ovzduší v ČR 9 miliard korun. Státem uvolněných 67,5 milionů korun pro
Karlovarský kraj může uspokojit nejméně 440
uchazečů o dotaci.
U každého jednotlivého případu lze čerpat
částku až 150 tisíc korun s tím, že dotace pro
různé typy nahrazujícího zdroje vytápění se pohybují v rozmezí 70 až 80 %. Zvláštností v Karlovarském kraji je zvýhodnění města Karlovy Vary
a obce Otovice dalšími 5 dotačními procenty.
Nejedná se o žádnou protekci, zvýhodnění
vychází, stejně tak jako stanovení počtu možných
440 výměn kotlů, ze statistických údajů vydaných
Ministerstvem životního prostředí ČR.
Nešťastný bude, a nejen podle mého názoru,
způsob předávání žádostí. Žádosti budou přijímány osobně v podatelně krajského úřadu v budově „A“ (hejtmanská) dne 2.3.2016 od 7.00 hod.
a jeden předkladatel může přinést až 10 žádostí.
Předpokládá se, že dobrovolníci mohou vybrat zpracované žádosti od svých sousedů, známých či příbuzných a stanou se pro tento případ
„pošťáky“, kteří pouze žádosti na kraji odevzdají.
Zkušenosti a obrovský zájem např. v Libereckém a Pardubickém kraji napovídají, že zřejmě
ani u nás se nevyhneme tvoření fronty čekajících
zájemců.
Pro ně vedení Karlovarského kraje připravuje
alespoň přijatelné podmínky, když Krajský úřad
Karlovarského kraje zatím není vybaven programovým vybavením umožňujícím příjem elektronických žádostí. Vážení spoluobčané, přeji všem

žadatelům o kotlíkovou dotaci, aby jejich žádosti
byly uznány způsobilými a aby i vlastní realizace
projektu, která musí být dokončena nejpozději
do 31. prosince 2016, proběhla zdárně. Aby díky
této dotaci mohla být i v Chodově zlepšena kvalita ovzduší.
Vážení Chodováci, dubnový příspěvek věnuji
problematice odstranění staré ekologické zátěže
- skládce tuhých dehtových kalů, která zejména
v letních měsících obtěžuje obyvatele Staré Chodovské a Chodova.
Ing. Josef Hora, neuvolněný radní pro oblast
životního prostředí a zemědělství Karlovarského
kraje a člen Zastupitelstva města Chodova

Blahopřání

Srdečné blahopřání naší turistické vedoucí
Růžence Štěpánkové k jejím narozeninám
a zároveň poděkování za krásné turistické trasy, které pro nás plánovala v uplynulých dvou
letech, plánuje letos a doufáme, že bude pro
nás připravovat ještě hodně let. Toulavý boty.

Blahopřání

Dne 26. 3. 2016 oslaví 50 let společného života manželé Miroslav a Ludmila Pěkných.
Do dalších společně prožitých let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a věčnou lásku přejí Jirka a Zdeněk s rodinami.

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Jaroslavem Frančem. Za projevenou soustrast děkujeme.
Manželka Zdeňka, dcera Ivana a syn Jaroslav s rodinami.

Vzpomínka

Dne 10. 3. tomu budou
2 roky, co nás ve věku nedožitých 40 let opustil náš milovaný syn, bratr, strýc a dobrý kamarád pan Vladimír
Ševeček. Kdo jste ho znal,
prosím, věnujte mu tichou
vzpomínku. Vládíku, Tvou lásku nemůže nic
nahradit. V našich srdcích Tě navždy, navždy
budeme mít. Tvá zarmoucená rodina

Kulturní
servis
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ZŠ J. A. Komenského
Robotický kroužek

Robotický kroužek na ZŠ J. A. Komenského
v Chodově probíhá již druhým rokem. Vybavení
na jeho činnost mu zapůjčila SPŠ Ostrov v rámci
projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“.

Staněk vysvětlil a předvedl zásady první pomoci. Také zde nás čekalo několik praktických úkolů
a vyzkoušeli jsme si poskytnutí první pomoci zraněným osobám.
Mockrát děkujeme za program, který si pro
nás pan Jiří Kiss a pan Ladislav Staněk připravili.

Žáci 9. A a 9. B
Přijmeme učitele/učitelku anglického jazyka, dějepisu, výchovy k občanství
Od nového školního roku přijmeme kvalifikovaného/ou učitele/učitelku anglického jazyka na
2.stupeň naší základní školy. Výhodou je též znalost německého jazyka. Dále přijmeme učitele/
učitelku dějepisu a výchovy k občanství.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu 352 352
190 nebo zaslat svůj životopis na e-mail: iva.sipova@seznam.cz. Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ Husova ulice
Členové kroužku konstruují roboty pomocí stavebnic Lego Mindstorm NXT. Nedílnou součástí
takového robota je samozřejmě i jeho „oživení“.
Oživení robota v rámci kroužku probíhá stejně
jako v průmyslové praxi. Buď naprogramováním
robota, srdcem každého robota je plnohodnotný
počítač“, nebo pomocí dálkového ovládání, které
se provádí pomocí aplikací na mobilním telefonu. Třikrát do roka navštíví členové kroužku SPŠ
Ostrov, kde se seznamují s prostředím robotizace. Při poslední návštěvě 11. 2. 2016 řídili chlapci
skutečného průmyslového robota. Momentálně
kroužek navštěvují pouze chlapci, ale dveře jsou
otevřené i děvčatům. Velkým přáním všech členů
kroužku je vlastnit alespoň jednu robotickou stavebnici nové generace EV3. Mgr. Vladimír Šik

Poděkování

Děkujeme panu Janu Peřinovi, majiteli firmy
Gardena, za opakované dodání (i v roce 2015)
vršků vánočních stromků, ze kterých vyráběli žáci
školy v rámci pracovních činností kvedlačky maminkám.

Florbalistky opět vítězkami

Dne 27. 1. 2016 se konalo ve SH Lokomotivy
Cheb krajské finále florbalu starších žákyň základních škol Karlovarského kraje, které se hrálo
nejspravedlivějším systémem „každý s každým„
mezi 6 nejlepšími družstvy kraje.
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Nejlepší střelkyní turnaje byla Bára Svobodová s 13 trefami. Dále žákyně získaly právo reprezentovat Karlovarský kraj v „Kvalifikaci Sportovní
ligy základních škol o postup do republikového
finále ČR“, která se koná dne 24.2.2016 v Teplicích.
Děkujeme žákyním za vzornou reprezentaci
školy, Chodova a Sokolovska.

Pracovní pozice

Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace, hledá s nástupem
od 1. 9. 2016 učitele následujících aprobací: 1.stupeň, 2.stupeň - německý jazyk, anglický jazyk,
český jazyk, dějepis, matematika, fyzika, výtvarná
výchova, hudební výchova.
Zájemce musí splňovat kvalifikační předpoklady
dle zákona č. 563/2014 Sb. Kontakt: 352 352 391
nebo pište na e-mail: zs3chodov@seznam.cz.
Další informace o životě na naší škole najdete na stránkách www.zs3chodov.cz.

Mgr. Lenka Hrušková

První vysvědčení

Čtvrtek 28. ledna byl významným dnem zejména pro prvňáčky, kteří očekávali své úplně
první vysvědčení. Děti si odpovídaly na otázky:
co jsme se naučily, co nám šlo lehce, co nám
nešlo, jak se připravujeme doma, jak pracujeme
ve škole a na co nejvíc vzpomínáme. Poté paní
učitelky rozdaly pololetní vysvědčení. Někdo si
ho přebíral s úsměvem a jistotou, jiný s obavou,
ale nakonec byli všichni spokojeni. Čas zbyl i na
společné sportování a zábavu ve sportovní hale.

Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Gymnázium & SOŠ Chodov
Maturitní ples třídy GEL4

ZŠ Nejdecká ulice
Netradiční výuka hudební výchovy

Hudební výchova napomáhá dětem k lepšímu pochopení hudby, orientaci v tónech a jejich vzniku, zdravému dýchání a uvolnění těla od
stresů. Škola nově využívá perkusní zařízení vyrobená z plastu, která jsou vhodná i na trénování
Dne 22. ledna se v KASSu konal maturitní ples
třídy GEL4 v čele s třídní učitelkou Mgr. Radkou
Pokludovou.
Moderním předtančením přivítali maturanti
své hosty, kteří je pak svým potleskem doprovodili na pódium pro maturitní šerpu z rukou třídní
paní učitelky. Na plese zatančila i skupina One
crew a rokenrolové seskupení Darlings.
Symbolické půlnoční překvapení pak uzavřelo
oficiální část maturitního plesu.
Nyní přejeme maturantům mnoho sil a trpělivosti do posledních měsíců příprav k maturitě.

Branný kurz

Třídy 9. A a 9. B by rády poděkovaly za krásně
strávený a hlavně poučný den na branném kurzu
na Záchranném systému v Chodově.
Hlavní poděkování patří panu Jiřímu Kissovi –
veliteli hasičského sboru, a panu Ladislavu Staňkovi – veliteli městské policie.
Pan Kiss nám velmi názorně vysvětlil zásady chování při nehodách a požárech a ukázal
řadu případů, které se staly v Chodově a okolí.
Vyzkoušeli jsme si i práci hasičů – hašení „malého“ požáru hasicími přístroji. Mohli jsme si prohlédnout hasičskou výzbroj a výbavu hasičských
vozů.
Po odborném vysvětlení, jak uniknout požáru,
jsme se přemístili do místnosti s první pomocí,
kde nás čekala řada úkolů. Nejprve nám pan

příležitost prožít na vlastní kůži spontánní tvořivý
proces.

Přihlášky ke studiu
Družstvo ZŠ Chodov, Husova 788 ve složení A. Aubrechtová, E. Jará, I. Jará, N. Mrázová,
M. Parthová, L. Červenková, B. Svobodová a
E. Křížová ve všech pěti zápasech zvítězilo a dívky se staly přebornicemi Karlovarského kraje
Sportovní ligy základních škol a víceletých gymnázií ve florbalu – skóre 25 : 3.

rytmiky, a správným používáním lze dosáhnout
neuvěřitelných výsledků v podobě komplexních
skladeb. Bubnování je pro děti velikou zábavou,
přináší jim pocit spokojenosti a sounáležitosti
s hrající skupinou.
Na nástroje se hraje jednoduchým boucháním
o to, co je právě po ruce. Hru zvládají i děti na
prvním stupni základní školy a všichni tak mají

Všem zájemcům o studium na naší škole připomínáme, že konečný termín pro odevzdání
přihlášek ke studiu je 15. 3. 2016.
Zároveň upozorňujeme, že již probíhají přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Pro uchazače o studium na naší škole jsou bezplatné a
probíhají každou středu v čase 15:15 - 16:00 hod.
Přihlásit se můžete na telefonním čísle: 733
626 364. Bc. Jitka Čmoková, G a SOŠ Chodov
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let - Jan Havelka, Václav Chládek, Milan Koudele,
Romana Lehečková, DiS., Roman Gareis, Martina
Svobodová, Petr Maxa, Bc. Martin Lehečka, Petr
Spěvák, 10 let - Ing. Martin Hora, Petr Matoušek.
V průběhu ledna stále pokračovala v tělocvičně
sportovní příprava hlavně mládežnického družstva na sezónu 2016. Byly postaveny městské
stany na plesovou sezónu u KASSu. Začátkem
ledna byl zaznamenán další přírůstek do hasičské
rodiny Maxů, a to v podobě Barborky Maxové,

Požár maringotky v Mírové dne 21. ledna 2016.

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

gratulujeme a přejeme hlavně zdraví.
Již potřetí v historii sboru proběhla tradiční
akce křtění mladých hasičů s názvem „FLORIÁN“.
Tu si nenechali ujít rodiče ani zástupci vedení
města Chodova.
Ve spolupráci s velitelem MP Chodov byla zahájena preventivně výchovná činnost. V lednu
nás dle plánu navštívili žáci posledních ročníků
ZŠ J. A. Komenského v Chodově.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Chodovští hasiči po prověřovacím cvičení v hotelu Thermal v Karlových Varech dne 20. ledna 2016.

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

Jednotka zasahovala v lednu celkem u 12 událostí. Byly likvidovány tři požáry (pásový dopravník SU, právní nástupce, a. s., maringotka v Mírové, osobní automobil ve Vančurově ulici).
Další události měly technický charakter. Chodovští hasiči zasahovali u dvou dopravních nehod, první letošní nehoda dvou osobních vozidel
v Božičanech si vyžádala lehké zranění, druhá
nehoda se stala ve Vintířově, zde havarovalo
osobní vozidlo do svodidel a nehoda se obešla
bez zranění. U obou nehod zasahovali profesionální kolegové.
Ve třech případech byly nouzově otevírány
uzavřené prostory, kde byly zraněny dvě osoby. V jednom případě bylo uvnitř ponecháno
malé dítě bez dozoru. Dále jednotka vypomohla
v rámci spolupráce složek IZS při snesení zraněné osoby do sanity. Také byl odstraněn padlý
strom u Tatrovic a prověřen masivní únik vody
v panelovém domě.
V lednu chodovští hasiči absolvovali velmi
náročné prověřovací cvičení při simulovaném

požáru v objektu karlovarského hotelu Thermal.
Sem se sjeli hasiči z celého kraje ve třetím stupni požárního poplachu, cvičily zde také všechny
složky integrovaného záchranného systému.
Bližší informace nejen o zásahové činnosti najdete na našem facebooku a webu www.sdhchodov.cz.

Informace SDH

Dne 16. ledna 2016 proběhla v hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů Chodov. Akci zahájil nově zvolený starosta
sboru pan Petr Maxa tichou vzpomínkou na naše
zesnulé čtyři členy sboru Jana Mašteru, Františka
Lehečku, Jana Hosenseidela a Ludvíka Pflugera.
Pokračovalo se přečtením programu a přivítáním
hostů i členů našeho sboru. Pozvání přijali ředitel HZS ÚO Sokolov Mgr. Martin Mulač, starosta města Chodova Patrik Pizinger, místostarosta
Mgr. Luděk Soukup. V průběhu výroční valné hromady byly přečteny všechny standardní zprávy
za uplynulé období, byl schválen plán činnosti na
rok 2016, pravidla hospodaření a finanční rozpočet pro rok 2016. V příjemném sobotním odpoledni byly slavnostně předány stužky za věrnost.
50 let - Jiří Pergler st., 40 let - Karel Lehečka, 20
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Městská policie Chodov
Perličky z činnosti MP Chodov

Velkou hlavu si nedělali řidiči s vyhrazenými
parkovacími místy pro invalidy na velkém parkovišti v ul. Husova. Tím, jak postupně odpoledne
ubývalo volných míst k parkování, se někteří rozhodli tato místa využít i přesto, že nejsou držiteli
průkazu ZTP. Dvě vozidla musela být dokonce
odtažena, aby se uvolnily parkovací kapacity pro
určené osoby. Zcela v duchu současné zvláštní doby to okomentoval jeden z pokutovaných
řidičů směrem ke strážníkům: „Já se na to…, ty
invalidi si dojedou až do krámu na vozejku, ale
já se musím vláčet s těma taškama pěšky, a ještě
mi dáte pokutu, jo?“ Co k tomu víc říct? Přátelé,

vzpamatujme se včas, nebo nás tahle doba semele.
S místními bezdomovci je kříž. Ti, kteří si nechali pomoci, již v době sychravého počasí našli vhodné ubytování a ti, kteří se na veškerou
pomoc vykašlali a bylo jim vše jedno, se opíjeli
a otravovali obyvatele panelových domů tím, že
jim lezli za výtahové šachty, či přespávali v mezipatrech, kde následně konali velkou i malou potřebu přímo na schodech. Jeden z těchto bezdomovců si vymyslel plán, že v těch největších
mrazech si zavolá záchrannou službu a nechá se
vozit z nemocnice do nemocnice, aby se ohřál.
Po příjezdu sanitky si postupně navymýšlel, co
vše jej bolí a jak strašně je mu špatně, sehrál na
Oscara scénu hrdinské smrti v posledním stadiu
a na závěr si chtěl loknout lihu. Když mu pak sestra zavedla do žíly kanylu, okamžitě se zázrakem
vyléčil, neboť nesnáší pohled na krev a smrtelně
se bojí injekcí. Nyní místo sanitek zkouší taxikáře.
Na jedné z místních základních škol si jeden
ze žáků 9. třídy usmyslel, že si před svými spolužáky vybuduje prestiž tím, že se bude stavět proti
autoritě své paní učitelky. Začal tím, že se vůči ní
choval urážlivým způsobem, a nakonec to završil tím, že ji před ostatními spolužáky počastoval
vulgárním slovem. Myslel si, jaký není frajer, ale
učitelka si to nenechala líbit a na místo byla okamžitě přivolána hlídka městské policie. V rámci
místního Střediska prevence kriminality totiž
všechny školy a mateřské školy s městskou policií
spolupracují a tyto patologické jevy chování se
snažíme potlačit ihned v zárodku. Dotyčný žák
byl velmi překvapený, že se i v tomto případě
jedná o přestupek v rámci zákona, a navíc již byl
právně odpovědný, tudíž se mu jeho peněženkou prohnal prudký, morálně finanční vichr. Každý z jeho spolužáků tedy na vlastní oči viděl, kam
takové chování nakonec vede.

Doporučení motoristům

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 nově 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 při chůzi po silnici i
v rámci obce, neboť jde především o naše zdraví,
co říkáte? Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Brambory - nezbytný základ
chodovské kuchyně

Ruční sběr brambor v Krušných horách byl fyzicky náročný. 

Staré přísloví říká, že člověk sice nežije
proto, aby jedl ( jí proto, aby žil), ale přesto
tvoří jídlo a pití důležitou součást lidského
života. V dnešní době, ve které si můžeme
koupit prakticky cokoliv, si jen těžko představujeme časy, kdy lidé dokázali vyžít jen z
mála a dobré jídlo pro ně byl svátek. Pojďme
se podívat na to, jak jedli lidé, kteří v našem
údolí žili stovky let.
Chodovská (a i celá egerlandská) kuchyně je
svým duchem velice blízká té bavorské. Zatímco
úrodné Bavorsko však umožňovalo větší velkorysost při vaření, neúrodná a náročně obdělávatelná krajina Krušných hor a jejich podhůří nutila
hospodyně šetřit. Naprostým základem místní
kuchyně byly brambory (ve zdejším kraji se jim
říkalo Erdapfel - „zemská jablka“ - z toho český
výraz erteple).
Ty se do Krušných hor dostaly podle pověsti
přes Přebuz. Tamní kněz Josef Mayer se počátkem 18. století stal pražským arcibiskupem, a když
k němu přišli obyvatelé Přebuze prosit o pomoc
v časech bídy, daroval jim několik brambor - v té
době ještě ne příliš známé cizokrajné rostliny.
Bramborám horská půda svědčila, a tak se brzy
v horách začaly pěstovat ve velkém. Vedle brambor bylo častou surovinou kyselé zelí a trocha

|Foto: www.herzgebirge.cz

mouky. I z toho mála však dokázaly tehdejší hospodyně vyčarovat celou řadu jídel.
Většina stavení byla až do poloviny 19. století
hospodářsky dost soběstačná - jedlo se zkrátka
to, co rostlo na zahrádce a na poli, nebo co dala
domácí zvířata. Pro ty nejchudší měla jejich jediná koza a kus pole za domem často větší cenu
než ostatní majetek. V té době neexistoval efektivní způsob uchovávání potravin, jak ho známe
dnes - ledničkám podobné sklepy vystlané kusy
ledu si mohl dovolit jen málokdo. Potraviny se
proto musely spotřebovat ihned, případně se
daly naložit nebo zavařit. I tomu se přizpůsoboval jídelníček tehdejších lidí.

Snídaně? Řídká polévka

Každý den začínal po svítání snídaní. Snídala
se nejčastěji nějaká řídká polévka - často mléčná,
nebo zápražková - v 19. století si k snídani mohli
lidé dát i kávu, běžnější však stále bylo čerstvé
mléko. Během dne byli lidé v práci (na poli, v továrnách, v lese) a jedli pouze to, co si ráno vzali
s sebou, nebo co jim v poledne hospodyně přinesla. Nejčastěji šlo o chleba se sýrem, případně
kusem uzeného.
Hlavním jídlem dne byla večeře, neboť to byl
jediný okamžik dne, kdy se sešla celá rodina. Za-
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čínalo se obvykle brambory „na loupačku“. Paní
domu dala na stůl mísu s brambory vařenými ve
slupce a každý si svou porci oloupal sám. Máslo se k bramborám běžně nedávalo, společně
s vejci si ho hospodyně nechávala k prodeji na
trh a na stůl se vejce dostávala pravidelně jen na
Velikonoce.
Jako hlavní jídlo se pak podávala polévka a
komu ani to nebylo dost, mohl dostat brambory rozmačkané s tvarohem. Občas byly i bramborové knedlíky - ať už na sladko (polité medem), nebo s kusem uzeného masa. Pokud už
byli bramborami přejedení, mohli si jídelníček
ozvláštnit luštěninami - čočka a hrách v různých
podobách byly velmi běžné. Z dřívějších (středověkých) dob se na stole zachovaly i různé druhy
kaší ( jáhelná, ovesná...).
Maso nebylo na jídelníčku příliš běžné, většina
rodin jej jedla jen v neděli a nejčastěji šlo o slepici, králíka, případně sladkovodní rybu. O to větším svátkem pak byla zabijačka. Bohatší rodiny si
celý rok vykrmovaly za domem ze zbytků prase,
které si často žilo mnohem lépe než většina členů domácnosti.
Zabíjelo se v zimě, kdy bylo jisté, že se maso
nezkazí, a kdy také bylo náročnější shánět pro
prasata potravu. Nejčastěji šlo o týdny před počátkem velikonočního půstu (to je čtyřicetidenní
období, kdy křesťané nesmí jíst maso), kterému
se říká masopust, nebo také karneval. Slovo
karneval pochází z latinských slov carne - maso
a vale - sbohem, šlo tedy o velkolepé rozloučení
s obdobím hojnosti. Během masopustu se jedly jitrnice a jelita, vařil se ovar a udilo se maso.
Šlo o kulinářsky nejpěknější období roku - každý
den bylo na stolech maso se zelím a knedlíkem
(tento pokrm je typický pro českou i bavorskou
kuchyni).

Sladké porkmy jen ve svátek

Příjemným obdobím bylo také posvícení
a pouť - tehdy se spíše než maso pekly hlavně
koláče a sladké pečivo. Cukr byl až do 19. století nesmírně vzácným artiklem, a tak sladká jídla
patřila mezi sváteční pokrmy. Pekly se tvarohové
a makové koláče, sladily se nejčastěji medem.
Častým svátečním pečivem byly také koblihy.
Specificky místní specialitou spojenou se svátečními dny jsou takzvané Boldes. Tento pokrm
přišel ke svému názvu díky francouzským vojákům, kteří v místním kraji pobývali na počátku
19. století v době napoleonských válek. Místní
hospodyně jim v neděli tento moučník dělávaly a
vojáci mu říkali ve svém jazyce boule de neige -

sněhová koule - a ve zkomolené formě se tento
název uchytil.
Další místní specialitou byl tzv. slaměný sýr
„Heukäse“. Šlo o bochník sýra, který půl roku zrál
obalený ve slámě a získal pak nezaměnitelnou

Hostinec U Jelena. 

|Foto: archiv Miloše Bělohlávka

vůni. Některé hospodyně do něj dávaly bylinky,
nebo kyselé okurky a sýr se tak stal pikantnějším
a výraznějším. Tento druh sýra můžete dnes ještě
najít v Rakousku a Bavorsku. Podle kronik si jej
hospodáři brali s kyselou okurkou a chlebem na
pole, kde prý nejen zasytil, ale i hasil žízeň.
Tím se dostáváme k pití. Stejně jako česká kultura je i ta bavorská ( jihoněmecká) založená na
pivu plzeňského typu (lišíme se tak například od
Poláků nebo Slováků, kde hrají prim pálenky).
I v Chodově se pivo vařilo a pilo. Nejstarší chodovský pivovar stával u panského dvora v Horním
Chodově. Bylo zvykem scházet se v hospodách,
kde se odehrával (vedle kostela) prakticky celý
sociální život obce - dojednávaly se zde smlouvy,
sňatky a prodeje. Zřejmě nejstarší chodovskou
hospodou je Červený (později Zlatý) jelen, který
stál přímo pod kostelem v místech, kudy dnes
prochází silnice do Karlových Varů. První zmínky
o něm máme z 18. století, ale pravděpodobně je
mnohem starší.
Až do 19. století si hospodští často vařili pivo
sami a v kronikách se nám dochovalo svědectví o zkoušce, kterou místní testovali, zda je pivo
dobře uvařeno. Místní hosté nalili pivo na dřevěnou lavici a v kožených kalhotách si do něj sedli.
Když se po nějakém čase nemohli od lavice odlepit, bylo pivo uměle doslazováno cukrem, a tudíž
nekvalitní. Podle kronik se v hospodách pálenky
tehdy pily jen málo - lidé si většinou pálili doma
své vlastní – a víno se ve zdejším kraji pilo vždy
jen ve svátky.
Není toho mnoho, co víme o typických jídlech
zdejší krajiny, ale i z toho mála si dokážeme udělat představu o tom, jak žili lidé, kteří zde žili před
námi. Miloš Bělohlávek, chodauer.blogspot.cz
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24.-25. 3. (čt-pá) 19:30 h, 26.-27. 3. (so-ne) 17 h
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

18. 3. (pá) 17 h, 19.-20. 3. (so-ne) 15 h
Přístupné. Česky muveno. Vstupné 140 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí
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10.-11. 3. (čt-pá) 19:30 h, 12. 3. (so) 17 a 19:30 h

SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE
Premiéra / Akční romantické sci-fi / USA

Po šokujících odhaleních ve filmu REZISTENCE musí Tris se Čtyřkou uprchnout za zeď obklopující Chicago. Poprvé
ve svém životě opustí jediné město a rodinu, kterou kdy znali. Jakmile se ocitnou venku za zdí, stará zjištění rychle
pozbývají na významu v porovnání s odhalením nových šokujících skutečností.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
13.-14. 3. (ne-po) 19:30 h

RUDÝ KAPITÁN /115/
Premiéra / Thriller / ČR

Drsná detektivka? Nejen skandinávští autoři je umějí! Zajímavý příběh se může odehrávat i u nás a mohou v něm
excelovat Oldřich Kaiser nebo Michal Suchánek tak, jak je neznáte... Příběh na motivy skutečných událostí podle
bestselleru Dominika Dána.

Přístupné od 15 let. Vstupné 125 Kč
27. 3. (ne) 19:45 h, 28. 3. (po) 19:30 h

ČARODĚJNICE /92/
Premiéra / Horor / USA

Jeden z nejoriginálnějších a nejděsivějších hororů posledních let. Pokud si myslíte, že jste
odkojení Perníkovou chaloupkou a tím pádem připravení na ledacos, nemůžete se víc mýlit.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
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1.-2. 3. (út-st) 19:30 h
LÍDA BAAROVÁ /110/
Životopisné romantické drama / Česko

Osudy filmové hvězdy Lídy Baarové v režii Filipa Renče.

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

3.-4. 3.(čt-pá) 17 h, 5. 3. (so) 19:30 h
CHŮVÁK /110/
Premiéra / Komedie / Německo

Clemensovy děti Winnie a Theo jsou připraveny na všechno. Udělaly si totiž sport z toho, že se dokážou zbavit všech
svých chův. A věřte, že neznají slitování – což nový chůvák
Rolf zjistí velice brzy. Ale zatímco se Rolf snaží zachránit
svůj domov, nechtěně se stává i zachráncem Clemensovy
rodiny.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 125 Kč
3.-4. 3. (čt-pá) 19:30 h
AVE, CAESAR! /106/
Premiéra / Komedie / USA

Geniální sourozenci Joel a Ethan Coenové, magnety na
Oscary, oslavné recenze a diváckou přízeň, natočili svěží
retro komedii, v níž si dělají srandu ze světa, v němž se
léta úspěšně pohybují. Zavtipkovat na vlastní účet se s nimi
rozhodla asi nejsilnější herecká sestava, jakou se podařilo
v posledních pár letech do jednoho filmu dostat.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

5. 3. (so) 15 h, 7. 3. (po) 17 h
ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK /90/
Animovaný / Francie

Po strašlivé bouři najde papoušek Úterý na pláži stvoření, které nikdy neviděl: člověka jménem Robinson Crusoe.
Úterý velmi rychle pochopí, že tenhle dvounohý tvor by
mohl být jeho šancí dostat se z ostrova pryč.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
5.-6. 3. (so-ne) 17 h
DECIBELY LÁSKY /85/
Romantická komedie, muzikál / ČR
Filmová romance s hity Michala Davida.

Přístupné. Vstupné 125 Kč

6. 3. (ne) 15 h, 8.-9. 3. (út-st) 17 h
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA /92/
Animovaná rodinná komedie / USA

Díky sérii nedorozumění Alvin, Simon a Theodore nabydou
přesvědčení, že se Dave chystá v New Yorku požádat svou
novou přítelkyni o ruku a opustí je. Mají tři dny na to, aby
ho zastavili a uchránili se před jeho ztrátou.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč
6.-7. 3. (ne-po) 19:30 h
BOY /112/
Premiéra / Horor, thriller / USA

Greta je mladá Američanka, která začne po svém příjezdu
do Anglie pracovat jako chůva v odlehlé vesnici. Po nástupu na místo zjistí, že osmiletý chlapec, o kterého se má
starat, je porcelánová panenka v životní velikosti. Jeho rodiče mu věnují stejnou péči jako jejich předchozímu živému
synu, který před dvaceti let zemřel a s jehož smrtí se stále
nemohou vyrovnat…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč
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8. 3. (út) 19:30 h
REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ /151/
Dobrodružný western / USA

Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass
(Leonardo DiCaprio) sám, těžce zraněn a opuštěn mužem
z jeho vlastní skupiny, proradným Johnem Fitzgeraldem
(Tom Hardy). Jedinou zbraní mu je vlastní vůle. Díky ní
Glass překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu a bojovné kmeny, to vše v neúnavné snaze přežít a pomstít se
Fitzgeraldovi…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč
9. 3. (st) 19:30 h, 10. 3. (čt) 17 h
PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ /88/
Komedie / USA

Držte si kalhotky i bránice, do kin přichází dráždivá a na
padesát způsobů šťavnatá parodie „Padesát odstínů černé“. Stejně jako šedé bestsellery přináší některá šokující
odhalení a hned tím prvním je, že erotický hit a drzá poťouchlá komedie jdou nehorázně dobře dohromady!

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

10.-11. 3. (čt-pá) 19:30 h, 12. 3. (so) 17 a 19:30 h
SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE
Premiéra / Akční romantické sci-fi / USA

Po šokujících odhaleních ve filmu REZISTENCE musí Tris
se Čtyřkou uprchnout za zeď obklopující Chicago. Poprvé
ve svém životě opustí jediné město a rodinu, kterou kdy
znali. Jakmile se ocitnou venku za zdí, stará zjištění rychle
pozbývají na významu v porovnání s odhalením nových
šokujících skutečností. Když se za zdmi Chicaga rozhoří
nemilosrdná bitva ohrožující veškeré lidstvo, musí se Tris
a Čtyřka rychle rozhodnout, komu mohou věřit.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
11. 3. (pá) 17 h, 12.-13. 3. (so-ne) 15 h
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 3D
Premiéra / Animovaný dobrodružný / USA

Zootropolis je velkolepé město, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Když však do města dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat není žádná
legrace. A protože chce všem dokázat, že na to má, skočí
po první příležitosti řešit náročný a záhadný případ, i když
to znamená vzít do party upovídaného a všemi mastmi
mazaného lišáka, Nicka Wilda.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 Kč
13. 3. (ne) 17 h
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ /85/
Hudební, taneční / Česko
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč
13.-14. 3. (ne-po) 19:30 h
RUDÝ KAPITÁN /115/
Premiéra / Thriller / ČR

Drsná detektivka? Nejen skandinávští autoři je umějí! Zajímavý příběh se může odehrávat i u nás a mohou v něm
excelovat Oldřich Kaiser nebo Michal Suchánek tak, jak
je neznáte... Příběh na motivy skutečných událostí podle
bestselleru Dominika Dána. Je rok 1992 a Československo
se rozpadá. Detektiv Krauz z oddělení vražd se dostává
k případu umučeného kostelníka. Jeho smrt měla zůstat tajemstvím, ale hřebík v jeho hlavě nutí Krauze i přes varování
okolí pátrat po tom, co se stalo...

Přístupné od 15 let. Vstupné 125 Kč
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15.-16. 3. (út-st) 19:30 h
POLEDNICE /90/
Premiéra / Horor / ČR

Přestože titul filmu odkazuje ke slavné básni Karla Jaromíra
Erbena, inspirace pro film zasazený do současnosti je velmi
volná. Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací
do rodné vesnice svého muže, kde ji čeká setkání s místní
podivínkou, ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu
vlastního dávného neštěstí.

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

18. 3. (pá) 17 h, 19.-20. 3. (so-ne) 15 h
KUNG FU PANDA 3 3D /94/
Premiéra / Animovaná komedie / USA

Před Poem stojí nová velká výzva. Jeho milovaný učitel Sifu
jej totiž seznámí s dalším úkolem, který jej má ještě více
zdokonalit v umění kung-fu: Po se musí stát učitelem…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč
18.-19. 3. (pá-so) 19:30 h
DVOJNÍCI /103/
Premiéra / Komedie / ČR

Příběh dvou mužů, kteří jsou si podobní jako vejce vejci,
ale povahově i životními osudy jsou odlišní jako den a noc.
Nikdy se neviděli, nemají o vzájemné existenci ani tušení
a zůstalo by u toho, kdyby je nesvedla dohromady náhoda.

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
19. 3. (so) 17 h
BOHOVÉ EGYPTA 3D /127/
Dobrodružný fantasy / USA

Trůn egyptského vládce obsadil nemilosrdný bůh temnoty
Set (Gerard Butler). Překvapivé spojenectví s cílem zastavit
Setovo řádění nakonec uzavřou obyčejný zlodějíček Bek
(Brenton Thwaites) a mocný bůh Horus.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč
20. 3. (ne) 17 h
ŘACHANDA /104/
Pohádka / ČR

24.-25. 3. (čt-pá) 19:30 h, 26.-27. 3. (so-ne) 17 h
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT... 3D /151/
Premiéra / Akční sci-fi / USA

Poprvé na stříbrném plátně se setkají Batman a Superman.
V roli Batmana uvidíme Bena Afflecka a roli Supermana
ztvárnil Henry Cavill (Muž z oceli, Krycí jméno U.N.C.L.E.).

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
25. 3. (pá) 17 h
AGENTI DEMENTI /91/
Animovaná komedie / Španělsko

Mortadelo a Filemón jsou dva „nejcennější“ superšpióni
tajné vládní agentury T.I.A. a jsou připravení rozlousknout
všechny zločiny, které žádný jiný agent nevyřeší.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
26.-27. 3. (so-ne) 15 h
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA /75/
Premiéra / Animovaná pohádka / USA

Barbie jako tajná agentka, která dostane za úkol polapit
nepolapitelnou zlodějku diamantů.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč
26. 3. (so) 19:45 h
DEADPOOL /108/
Akční sci-fi, fantasy / USA

Wade po experimentu přijme alter ego Deadpool. Vyzbrojený novými schopnostmi a zvráceným černým humorem
pronásleduje muže, který mu téměř zničil život.

Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

27. 3. (ne) 19:45 h, 28. 3. (po) 19:30 h
ČARODĚJNICE /92/
Premiéra / Horor / USA

Jeden z nejoriginálnějších a nejděsivějších hororů posledních
let. Pokud si myslíte, že jste odkojení Perníkovou chaloupkou,
a tím pádem připravení na ledacos, nemůžete se víc mýlit.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě.

Přístupné. Vstupné 125 Kč

29. 3. (út) 19:30 h
PADESÁTKA /97/
Komedie / Česko
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

20.-21. 3. (ne-po) 19:30 h
GRIMSBY /82/
Premiéra / Komedie / Velká Británie

30. 3. (st) 19:30 h
ZOOLANDER 2 /102/
Komedie / USA

Sacha Baron Cohen, tvůrce Borata, Bruna, Diktátora a Aliho
G, je zpátky v nejbláznivější komedii roku! Tentokrát jako
nepříliš povedený bratr jednoho z nejlepších špiónů světa.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
22.-23. 3. (út-st) 19:30 h
UŽ JE TADY ZAS /110/
Premiéra / Komedie / Německo

Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu se Adolf
Hitler překvapeně probouzí v dnešním Berlíně. Hitler „své“
město sotva poznává. Berlín je plný cizinců a v Německu
místo něj vládne žena, jakási Angela Merkelová…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

24. 3. (čt) 17 h
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D /136/
Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Dva odvěcí modeloví rivalové Derek a Hansel musejí dát
hlavy dohromady, protože nad nimi visí hrozba, že budou
navždy smeteni z přehlídkových mol a nahrazeni mladšími,
hezčími a šikovnějšími exponáty…

Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

31. 3. (čt) 17 h
SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE
Premiéra / Akční romantické sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115Kč
31. 3.-2. 4. (čt-so) 19:30 h
TEORIE TYGRA
Premiéra / Komedie / ČR

Příběh muže, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny
i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem. Vydá
se na riskantní cestu navzdory tomu, že tím přichází o vše.

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
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KASS Chodov

1. 3. (út) až 4. 3. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

1. 3. (út) 19:30 h
Taneční kurzy s Janem Onderem a Lucií
Hunčárovou

KINOMIX

8. 3. (út) 19:30 h
Taneční kurzy s Janem Onderem a Lucií
Hunčárovou

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ROCKPARÁDA

Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

8. 3. (út) až 11. 3. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

DŮM SLUNCE – I. ČÁST

Záznam z divadelního představení (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

15. 3. (út) až 18. 3. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za první polovinu března (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

DŮM SLUNCE – II. ČÁST

Záznam z divadelního představení (premiéra)

TV ZÁPAD

14. 3. (po) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
společenský sál
14. 3. (po) 17 h
Přednáška Zmizelý Chodov I

Přednáší Miloš Bělohlávek. Vstupné 20 Kč

15. 3. (út) 19:30 h
Taneční kurzy s Janem Onderem a Lucií
Hunčárovou
16. 3. (st) 17 h
Přednáška Zmizelý Chodov II

Přednáší Miloš Bělohlávek. Vstupné 20 Kč

17. 3. (čt) 19:00 h
Úsměvy Ivo Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse
kino Malá scéna
19. 3. (so) 8 h
Josefské trhy
Staroměstská ulice
19. 3. (so) 8 h
Region Master Karlovarsko 2016
Šipkový turnaj.

22. 3. (út) 16-17 h
Jarní žákovský koncert
koncertní sál

třeba několik let. Knihy je možné vrátit i anonymně.

29. 3. (út) 18 h
Soundtracky z filmů

Výtvarná soutěž. Zájemci můžou přinášet do dětského oddělení svá díla zachycující známé i méně známé stavby Karla
IV. Práce mohou být kreslené i 3D modely. Pro veřejnost.

Koncert žáků doplněný videoprojekcí.

koncertní sál

DDM Bludiště Chodov
12. 3. (so) 8 h
Turnaj ve florbalu

Pořádá Spolek při DDM Bludiště ve spolupráci s TJ Plamen
a TJ Batesta, za podpory města Chodov
Kategorie: 2007 a ml. – 8:00 – 11:00 / 2005 – 2006 –11:20 –
15:20 / 2003 – 2004 –15:40 – 19:00
Přijďte fandit chodovským florbalistům.

sportovní hala

18. 3. (pá) 15-16:30 h
Staroměstské Velikonoce

Program:
Velikonoční stánek keramiků z Bludiště
Workshop Míši Neumanové
Výstava kraslic
Pletení pomlázek
Otloukání píšťalek
Pásmo písní, říkadel - žáci PHV
Rozfoukej se, píšťaličko
Skládačky
Zdobení vajíček na vrbu
Focení s kuřetem a zajíčkem

Staroměstská ulice

21.-22. 3. (po-út) 10-17 h
Burza

společenský sál

Přijďte levně nakoupit jarní a letní dětské oblečení, obuv,
hračky a sportovní vybavení do DDM Bludiště.

22. 3. (út) až 25. 3. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

20. 3. (ne) 8 h
Schůze rybářů
společenský sál

21.-23. 3. (po-st) 10-17 h
Kabelkový veletrh

KINOMIX

22. 3. (út) 19:30 h
Taneční kurzy s Janem Onderem a Lucií
Hunčárovou

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

TAO SEXU – I. ČÁST

Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

29. 3. (út) až 1. 4. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu března (premiéra)

29. 3. (út) 19:30 h
Taneční kurzy s Janem Onderem a Lucií
Hunčárovou
31. 3. (čt) 18 h
Vyhlášení nejlepších sportovců Chodova
společenský sál

ZUŠ Chodov

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

1. 3. (út) 17 h
Třídní přehrávka

TAO SEXU – II. ČÁST

KINOMIX

Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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Kabelkový veletrh se rozrůstá, prodáváme nově i šátky, šály,
bižuterii a vinylové desky. Přijďte si k nám koupit zajímavé
zboží za symbolické ceny, které jejich původní majitelé věnovali do prodeje. Pomozte dobré věci, výtěžek půjde na
nákup pomůcek pro zdravotně postižené klienty denního
centra Mateřídouška v Chodově.
Vítáme také jakoukoliv částku na účtu číslo:
266 716 647/0300.
Pořádá Spolek při DDM Bludiště Chodov ve spolupráci
s Karlovarským deníkem.

Městská knihovna Chodov
2.-31. 3.
Miniškolení na PC

Zájemci se mohou objednat osobně v čítárně knihovny
nebo na čísle 352 352 254. Pro veřejnost.

2.-31. 3.
Karel IV. a jeho stavby

2.-31. 3.
Dopis pro Karla IV.

Literární soutěž. Můžete napsat, co se Vám na něm líbilo či
naopak nelíbilo, nebo to, co byste mu chtěli sdělit, kdybyste měli možnost se s ním setkat. Pro veřejnost.

2. 3. (st) 17 h
Kafe a cigárko - Historky z hereckého podsvětí

Barbora Jánová a Gustav Hašek představí stejnojmennou
knihu herečky Marie Doležalové, která vznikla jako soubor
glos z jejího blogu. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

3. 3. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky

Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let.
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

3. 3. (čt) 18 h
Pěšky za neobvyklostmi severozápadních Čech

RNDr. Jan Křivanec díky obrázkům z Karlovarského a Ústeckého kraje ukáže plno zajímavých a neobvyklých míst, jevů
a příběhů. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

10. 3. (čt) 18 h
Turínské plátno

Na otázku, co je Turínské plátno, hledá odpovědi již mnoho
generací. A to je i smysl besedy P. Mgr. Petra Mecla, chodovského faráře. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

14. 3. (po) 18 h
Hýčkejme svou paměť

V rámci Národního týdne trénování paměti si můžete přijít
procvičit tu svou. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

17. 3. (čt) 18 h
Bláznovství Boží

Bláznit je lidské. Podle Bible je ale bláznovství i Boží. Beseda
s panem Tomášem Kábrtem. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

21. 3. (po) 9-18 h
Burza knih

Opět si můžete přijít do čítárny knihovny vybrat z našich
vyřazených knih pro děti i dospělé. Pro veřejnost.

21. 3. (po) 18 h
Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela

Přednáška Patrika Kotrby pojednává o téměř dvouleté pěší
cestě Evropou. Součástí je bohatý fotografický materiál
i autorské a místní písně. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

31. 3. (čt) 18 h
Deníček moderního fotra

Třída p. uč. V. Moiseevy (klavír) a p. uč. I. Pástorové (housle).

koncertní sál

2.-31. 3.
Registrace nových čtenářů na rok zdarma

Dominik Landsman návštěvníky seznámí se svou knihou a zážitky. Kniha vznikla na základě úspěšného blogu, který založil
po narození prvního dítěte. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

18. 3. (pá) 15-16:30 h
Staroměstské Velikonoce

7.-13. 3.
Amnestie na upomínky

Pondělí od 16 h
Pohádkohraní

Vystoupení žáků PHV; zdobení vajíček na vrbu

Staroměstská ulice

Během tohoto období můžete v jakémkoli oddělení knihovny vrátit bez poplatku za upomínku knihy, které máte doma

7. 3. Prapohádky - jak vynalezli knížku, 14. 3. Včelí medvídci, 21. 3. Pasáček vepřů

Tatrovice - Chodaublick. Sraz na autobusovém nádraží.

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková
30. 3. (st) 14 h
Vycházka turistů

Bílá voda. Sraz na autobusovém nádraží.
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Zákaz ukládání firemního a podnikatelského odpadu!!!

23. 3. (st) 9:45 h
Vycházka turistů

V zahrádkářských osadách č. 10, 10a, 11, 14, 15 a 17 jsou v průběhu roku umístěny nádoby o objemu 1100 litrů (vývoz vždy v pondělí), v chovatelské osadě
č. 2 velkoobjemový kontejner ve vlastnictví osady (vývoz 1 x měsíčně). Vývoz a přemístění kontejnerů č. 1 a 2 je prováděno vždy v pondělí a ve čtvrtek, č. 3
jen v pondělí.

20. 3. (ne) 9-14 h
Finálový turnaj krajského přeboru starších
žákyň
sportovní hala Chodov
pořádá BVC Chodov

3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.

19. 3. (so) 9-13 h
Finálový turnaj krajského přeboru mladších
žákyň
sportovní hala Chodov
pořádá BVC Chodov

24.
28.
31.
4.
7.
11.
14.
18.

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. -

Klášterec nad Ohří - Pernštejn (10 km). Sraz na vlakovém
nádraží.

16. 5.

16. 3. (st) 8:45 h
Vycházka turistů

Stará Chodovská (ZO č. 17)
Horní (ZO č.15)
Poděbradova (ZO č. 14)
Karlovarská (ZO č. 11)
Vančurova (ZO č. 10 a 10a)

Farní charita Chodov děkuje za všechny dary
a prosí všechny, kteří chtějí darovat věci do charitního šatníku, aby k tomu využívali otevírací hodiny
charitního šatníku, tedy ve středu a pátek v době
od 16:00 do 17:00. Necháváte-li své dary volně,
mohou být znehodnoceny deštěm nebo i jinak.

12. 3. (so) 8 h
Turnaj ve florbalu
sportovní hala Chodov
pořádají DDM, TJ Plamen, Batesta

3. kontejner:

Podrobné informace o termínech a časech březnových bohoslužeb naleznete na webových stránkách:
www.farnost-chodov.cz

5. 3. (so) 9 h
Foot Cup
sportovní hala Chodov
pořádá Junák Chodov

21.
24.
28.
31.
4.
7.
11.
14.

Zelený čtvrtek 24. 3. v 17:30 h mše svatá
Velký pátek 25. 3. v 9:00 h
Bílá sobota 26. 3. v 9 h
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně neděle 27. 3. 9 h mše svatá
Pondělí v oktávu velikonočním 28. 3. 9 h mše svatá

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

Po - Čt
Čt - Po
Po - Čt
Čt - Po
Po - Čt
Čt - Po
Po - Čt
Čt - Po

Velikonoční období:

Hlavno - Sokolov (7 km). Sraz na vlakovém nádraží.

Hrnčířská
Lesní (CHO č. 1)
Stará Chodovská (mlýn)
Pod Žel. dvorem (ZO č.16)
rybník Račák (dole)
rybník Račák (nahoře)
Karlovarská (ZO č. 13)
Vančurova (ZO č. 5)

Kostel sv. Vavřince

2. 3. (st) 12 h
Vycházka turistů

2. kontejner:

Na Velký pátek 25. 3. v 17 h bohoslužby
Na Boží hod velikonoční v neděli 27. 3. v 9:15 h bohoslužba
Na Velikonoční pondělí 28. 3. v 9:15 h

Sport

4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.

neděle 9:15 h, středa 19 h
Bohoslužby, biblické hodiny
Velikonoční období:

Hernička Bublina Chodov

21.
25.
28.
2.
5.
9.
12.

Evangelický kostel

Vstupné dle ceníku herničky (pro každého, kdo přijde
v masce, je připravená malá sladká odměna).
Info tel. 724 096 561, 721 769 326, www.hernickabublina.cz

4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 12. 5. -

V infocentru zakoupíte reflexní pásky, potřebné pro zvýšení viditelnosti při pohybu mimo obec, za 20 Kč.

16. 3. (st) 15 h
Karneval

18.
21.
25.
28.
2.
5.
9.

Dalším krokem, jak prezentovat naše město a udržovat tradice hornictví a porcelánové výroby, je také nová nabídka
porcelánových výrobků firmy Jael, pana Viléma Těžkého, nyní též v chodovském infocentru. Šálky bílé i růžové
jsou zdobeny erbem města Chodova. Připomínáme, že
stejně tak je v naší nabídce i hornická švancara se znakem
chodovského hornického spolku.

Hernička Bublina Chodov

3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.

Infocentrum Chodov

Vstupné dítě 75 Kč, dospělý 55 Kč.
Info tel. 724 096 561, 721 769 326, www.hernickabublina.cz

24.
28.
31.
4.
7.
11.
14.
18.

Otevřeno: Po-Pá 10:00-12:00
13:00 - 17:00
mail : knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

13. 3. (ne) 15 h
Divadlo z bedny - O Zlatovlásce

3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. -

V Městské knihovně Chodov
Jeffery Deaver – Tanečník
Geniální kriminalista Lincoln Rhyme a mladá policistka
Amélie Sachsová, kteří se čtenářům poprvé představili
v bestselleru Sběratel kostí, řeší další zapeklitý případ.
Henning Mankell – Firewall
Případy komisaře Wallandera (8. díl)

Ostatní akce

21.
24.
28.
31.
4.
7.
11.
14.

TIPY KNIHKUPECTVÍ

Úvodní slovo Josef Hrubý, hudební doprovod Trio Jana Horycha.
Otevírací doba galerie: úterý a čtvrtek 14-17 h, neděle 13-17 h

Po - Čt
Čt - Po
Po - Čt
Čt - Po
Po - Čt
Čt - Po
Po - Čt
Čt - Po
Čt - Po

3. 3. Veselé záložky, 10. 3. Kamarádi z ponožek, 17. 3. Jarní
dekorace, 24. 3. Velikonoční dekorace, 31. 3. Květiny z papíru

2. 3. (st) 17 h
Vernisáž výstavy Václava Maliny - Jednou
tak, podruhé jinak

Rozmístění kontejnerů pro zahrádkáře – 2016

Čtvrtek 14-17 h
Výtvarná dílnička

Galerie u Vavřince

1. kontejner:

2. 3. Zábavný knižní kvíz, 9. 3. Zlaté Česko – bitva o Karlštejn, 16. 3. Mozkohrátky, 23. 3. Domino, 30. 3. Karel IV.

25

Informační servis

Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.

Středa 16 h
Herní klub

Informační servis

ČSO (ZO č. 1)
ČSO (ZO č. 6 )
za hřbitovem (ZO č. 9)
za hřbitovem (ZO č. 8)
Žižkova (u ZO č. 4)
Žižkova (u ZO č. 7)
Žižkova (u ZO č. 12 u „Bahňáku“)
Poděbradova (ZO č. 2 nahoře)
Poděbradova (ZO č. 2 dole u RS)

24

26

Sport

Bojové sporty
Vstup do nové sezóny se vydařil

Malá výprava čtyř borců z Karate klubu Chodov se vydala na lednový turnaj ve sportovním
karate Kid cup České Budějovice. Tohoto turnaje
se zúčastnilo na 300 borců z Čech, Slovenska,
Slovinska a Německa. Velmi pěkná soutěž obsahovala i doplňkové disciplíny, jako super kick,
light kontakt nebo soutěž agility.
Naši borci se i v tak veliké konkurenci (15-17
závodníků v kategorii) neztratili. V kata st. dorostenky zvítězila Alena Zdráhalová a Elen Pešanová získala bronz. Jakub Kiss velmi mile překvapil
v kata 12-15 let, kde získal pěkné 3. místo.
V disciplíně kumite sanbon shobu +50 kg Kuba
Kiss vybojoval stříbrnou medaili a o kategorii níže
-50 kg bral stříbro Lukáš Vyčichlo. Ten si také vybojoval stříbro i v light kontaktu.
Ve velmi silně obsazené disciplíně super kick
(tzn. rychlostní a technické kopy na terč) se potkala chodovská děvčata ve finále, kde zvítězila
Alča Zdráhalová a Eli Pešanová si odnesla stříbrnou medaili.
V kumite ipon shobu zvítězila Eli Pešanová,
která získala stříbro i v sanbon shobu, v této
kategorii měla Alča Zdráhalová trochu smůly a skončila na 4. místě. 3x zlato, 5x stříbro a
2x bronz ve čtyřech závodnících je velmi pěkný
start do nové sezóny. Rádi bychom poděkovali
těm, kteří nám pomáhají se takovýchto soutěží
zúčastňovat, jsou to: město Chodov, HNHRM
Chodov a hotel Reitenberger Mariánské Lázně.

Ludoslav Hronek

Výprava Karate klubu Chodov v Českých Budějovicích.

Champions team bodoval ve Slavkově

V sobotu 13. února se konala VC města Horní
Slavkov v karate CAOKK O pohár starosty města Horní Slavkov. Závodů se navzdory chřipkové
epidemii zúčastnilo celkem 100 závodníků z 10
oddílů karate.
Pořádající Champions team, pod nějž patří
chodovští karatisté, získal celkem 57 medailí, a

stal se tak suverénně nejúspěšnějším týmem turnaje. Druhý nejúspěšnější byl Shodokan Sokolov
s 19 medailemi, třetím Karate klub Chodov s 12
medailemi. Nejlepšími závodníky pak byli: David
Kastl (3x zlato, 4x stříbro, 1x bronz), Kateřina Štecová (3x zlato, 3x stříbro, 2x bronz), Lukáš Kastl
(3x zlato, 2x stříbro, 3x bronz) a Eliška Pokorná
(3x zlato, 2x stříbro, 1x bronz) – všichni Champions team.
Závodníci Champions teamu podali skvělé výkony, ke kterým jim gratulujeme.

Team Champions
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Sport
utkal i ve vyšší kategorii a umístil se na 3. místě.
V poslední kategorii chlapci 10-14 let nad 55 kg
se utkal Adam Glaser, který skončil na 2. místě.
Všichni bojovníci ukázali svou nebojácnost nasazení a kvalitní přípravu, která nedávala moc šancí
ostatním soupeřům, a jednoznačně ukázali, že
v Karlovarském kraji patří k jedněm z nejlepších.
V dospělé kategorii nastoupil v nejnižší váhové
kategorii do 70 kg reprezentant ČR Pavel Pilný,
který se probojoval do finále, kde obsadil 2. místo. Ve váze do 80 kg nastoupili hned tři bojovníci
Marcel Klik, Tomáš Šusta a Radek Gašník, kteří po
pěkných výkonech skončili v eliminaci.

Václav Kolář, trenér

Gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy. 
Milan Hajduk, trenér mládeže

Malí tenisté na turnaji v Sokolově.

Fotbal

Krajský přebor mužů
Samurai Fight Club na Grapplemanii.
Champions team v Horním Slavkově.

Grapplemania 2016 Karlovy Vary

Samurai Fight Club vyrazil s početnou skupinou do dalšího kola v grapplemanii tentokrát do
Karlových Varů. Tento turnaj je pořádán nejen
pro začátečníky, ale i pro zkušené závodníky. Za
Samurai Fight Club nastoupili již nováčkové, kteří
závodili v září a okusili své první zápasy a získali
své první medaile v kata. Oranžové pásy 1. André Schwarz, 2. Anička Kováčová, 3. místo Kryštof Schwarz. Mistrovské pásy 1. Jana Petříková, 2.
místo Pavel Jelínek, 3. místo Lukáš Rys. V zápase
ve stylu tzv. Grappling ovládli samurajové skoro všechny kategorie. V nejmenší kategorii žáci
mini obsadil obhájce loňského vítězství Kryštof
Schwarz 1. místo, při své premiéře 2. místo Terezka Kolářová a 3. místo Laďa Cafourek. V žácích
8-9 let BRH obsadil rovněž loňský finalista Marek
Schonbauer 1. místo, 2. místo nováček Milan
Leupold a zaslouženě 3. místo André Schwarz.
Žákyně 8-9 let ovládla Věrka Krejčí, která výkonnostně strmě stoupá nahoru, 2. místo potvrdila
nová naděje Petra Holíková. Dívky 10- 14 let jasně
ovládla reprezentantka Jana Petříková a 2. místo obsadila Věrka Krejčí. Chlapce 10-14 let do 45
kg již několik let po sobě ovládli reprezentanti 1.
místo Johny Kolář a 2. místo Pavel Jelínek. Ti se
utkali i o kategorii výše, kde zvítězil Jan Kovářík,
2. místo obsadil a přidal další medaili Johny Kolář
a 3. místo obsadil Emil Větrovec. Jan Kovařík se

Tenis
Chodov má tenisového přeborníka

První lednový víkend se na tenisových kurtech
v Sokolově konal prestižní západočeský halový
přebor v kategorii babytenisu (7 až 9 let), kterého se účastnili i naši tenisté z oddílu Batesta
Chodov.Oddíl reprezentovali Veronika Snopková, Petra Stehnová, Tereza Krejčová a Jan Psota.
Boj o titul halového přeborníka si nenechalo ujít
celkem 19 hráčů a hráček z celého západočeského kraje. Turnaj byl od sobotního rána rozlosován do čtyř skupin. Naše hráčky Verča a Petra si
bohužel vylosovaly těžkou skupinu s plzeňskými
hráči a ze skupiny po vyrovnaném boji nepostoupily. Postoupit do vyřazovacích bojů mezi 12
nejlepších se podařilo Terezce a Honzík jako vítěz
skupiny postoupil rovnou do čtvrtfinále. Terezka
bohužel své osmifinále proti domácí hráčce prohrála, a tak už jsme ve večerních zápasech měli
poslední želízko v ohni. Honzík Psota nepoznal
pocit porážky ani v napínavém čtvrtfinále proti
velmi dobře hrajícímu plzeňskému hráči a po výsledku 6:4 postoupil mezi čtyři nejlepší. Honzík
své semifinále proti hráči z Mariánských Lázní vyhrál po boji 7:5 a ve finále se utkal s hráčkou Lokomotivy Plzeň, do té doby také neporaženou.
Honzík hru kontroloval a po výhře 6:2 se radoval
z velkého úspěchu a titulu Západočeského halového přeborníka.

Program A mužstva mužů na domácím stadionu:
27. 3. Ne 15:00 Chodov - Loko K. Vary - utkání
bude sehráno na umělé trávě v Ostrově
10. 4. Ne 15:00 Chodov - O. Březová
24. 4. Ne 15:00 Chodov - S. Lomnice
8. 5. Ne 15:00 Chodov - J. Nejdek
22. 5. Ne 15:00 Chodov - S. Citice
5. 6. ne 15:00 Chodov - SK Toužim
Naši B muži sehrají svá domácí utkání takto:
26. 3. So 15:00 Chodov - SK Oloví
9. 4. So 15:00 Chodov - SK Svatava
Jak úspěšně se naši hráči A mužstva na mistrovskou soutěž připravují ukazují výsledky přípravných utkání sehraných na turnaji v Ostrově.
30.1. Chodov - FC K. Vary jun. 5:2
Branky: Bečvář, Macák Petr, Vilinger, Parth, Kovařík
6. 2. Chodov - Lokomotiva K. Vary 3:3
Branky: Roulich, Parth, Macák Petr
13. 2. Chodov – Merklín 3:1
Branky: Kočí 2x, Fráňa Ondřej
Věříme, že do zahájení zápasů o mistrovské
body naše mužstvo vyladí formu a dobrými výkony vás diváky zve na stadion Spartaku Chodov.

Ing. Alfons Skokan

Šachy
Tři zlata z krajského přeboru

V sobotu 13.2.2016 hostilo Nové Sedlo další turnaj hraný v rámci Krajského přeboru mládeže 201516. Našim hráčům se dařilo ještě více než v Teplé a
domů si odvezli tři zlata, jeden bronz a k tomu tři
„brambory“. Ti nejmenší si odváží mnoho cenných
zkušeností a prvních turnajových zážitků.
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Suverénně zvítězil v H12 Tomáš Wildhaber, další zlato připsal Jiří Ulč v H14 a Monika Kurčíková
mezi děvčaty. Bronz vydřel Standa Srba.
Po dvou turnajích má do velkého finále KP,
které se uskuteční 14.-15.5.2016 v chodovském
KASSu nakročeno hned 8 našich hráčů. Vedle Ríši
Randáka je to Standa Srba, Monika Kurčíková, Jiří
Ulč, Martin Lukeš, Tomáš Wildhaber, Vašek Vojíř
a Jan Kurčík.
Děkujeme městu Chodov za podporu mládežnického šachu, o které svědčí i skutečnost, že
mezi 65 hráči v turnaji měl náš oddíl i přes nemocnost hned 19 zástupců, z toho 5 dívek!
Reportáže
si
můžete
přečíst
na
www.sachychodov.cz. Všechny fandy šachu zveme ve dnech 14.-15.5.2016 do KASSu. Uskuteční
se zde Chodovský šachový festival.

Marcel Vlasák

Byť počtem byla nevýrazná, přesto dokázala
vybojovat 26 medailových umístění. Nejúspěšnějším závodníkem oblastních halových přeborů
se stal Josef Terč. V kategorii mladších žáků vybojoval tři tituly mistra KK (60 m, 150 m, dálka)
a jednou přidal stříbro. Po jednom titulu dovezli
do Chodova Fabian Lochschmidt (800 m), Jan
Gurban (výška), Martin Tonhauser (koule), Jakub
Süssenbeck (dálka) a Jan Ullmann (dálka - dorostenci). Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci města Chodov.
Další výsledky: http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=24621&stats=2
Miloš Volek
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Zde je místo
pro váš inzerát

Tel. 352 352 422

zpravodaj@kasschodov.cz

Uzávěrka
dubnového čísla

15. března 2016

Chodovští atleti na halovém mistrovství kraje.

Vítězové, uprostřed T. Wildhaber a J. Ulč.

PRODEJ SLEPIČEK

Atletika

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu

Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách

ŠAK na halovém mistrovství kraje

Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří

Halové mistrovství Karlovarského kraje proběhlo letos v pražské hale na Olympu. I letos se
ho zúčastnila malá skupina chodovských atletů.

Prodej se uskuteční:

15. března ve 14:40 h

Chodov - parkoviště naproti klubu Luna
Případné bližší informace Po-Pá 9-16 h:

Zahradnictví Jastal

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Květinářství Jastal

Dvořákova 432, Chodov
Tel./fax 352 665 779
Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12

OC Plzeňka - Školní 736, Chodov
Tel. 737 715 678
ZALOŽENO 1990

Po-Pá 8.30-12 13-17.30 So 8.30-11.30

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu
8. března Mezinárodní den žen
objednávky kytic předem vítány
Od března: ovocné a okrasné dřeviny, drobné ovoce
Od dubna: sadba zeleniny, okurky, rajčata, papriky
Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, postřiky, hnojiva

Dárkové poukázky - v různých cenových relacích

601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky

Půjčky s ručením
nemovitostí
Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?
Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?
:

775 999 200

www.kvpujcky.cz
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Mgr. Jana Pflugerová
advokát

novinka

zakázková výroba

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
dětské pokoje, ložnice…

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH:

➔ záruční i pozáruční servis vozů všech značek
➔ diagnostika řidících jednotek
➔ opravy brzdových systémů, válcová zkušebna brzd
➔ seřízení geometrie obou náprav
➔ výměna autoskel, seřízení světel
➔ opravy, výměny výfuků

➔ kompletní pneuservis
➔ výměna oleje, tlumičů, spojek, rozvodů
➔ montáž tažného zařízení
➔ nástřik podvozků a dutin
➔ servis klimatizace
➔ příprava a zajištění vozu na STK

PRO ZÁKAZNÍKY AUTOSERVISU
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ
NÁHRADNÍHO VOZIDLA
(nejen po dobu opravy vlastního vozu)

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

PLASTOVÁ OKNA

Snížíme Vaše dluhy

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT
ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
gARÁŽOVÁ VRATA, OPRAVY
A SERVIS PLASTOVýcH OKEN

volejte

jsme nositelem
certifikátu

OTHERM SOKOLOV

Aleš Hoch
Bendlova 572, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229
sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

775 999 200
www.ChciOsobniBankrot.cz
TCM Invest s.r.o.

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
V TEPLE DOMOVA

Horké a studené nápoje
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

Kompletní modeláž - 350 Kč
Doplnění gelem - 300 Kč
Provozní doba dle objednávek

Tel.: 774 544 731
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agentura

REKVALIFIKAČNÍ KURZY
MASÉR

SANITÁŘ

MANIKÚRA

J

inex

ˇ
ˇ Nesmerák
Jirí

komplexní

služby

ve
stavebnictví

KOSMETIKA

PEDIKÚRA

kurzy hrazené ÚP - formulář vám vyplníme
agentura RAFAEL s.r.o., Varšavská 13, K. Vary
tel. 353 236 605
www.agenturarafael.cz

mobil:

604 779 290

e-mail:

jinex@jinex.cz

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás

Fotokiosek - foto ihned
Kvalitní fotografie
z mobilu, fotoaparátu, CD, pam. karet.

Fotoaparáty, albumy a rámečky
AREÁL TIPO (zezadu, vchod u Zverexu)

Fotoateliér
Autorizovaný

servis a opravy

počítačů, notebooků, monitorů a tiskáren
záchrana dat z HDD, karet a flash disků.
Prodej náplní do tiskáren,
příslušenství k notebookům a PC.

Kopírování a tisk
Poskytovatel počítačových a foto služeb
Jiří Kovařík, Husova 786, Chodov, tel. 608 024 618.

mobil: 602 190 602
Kontakt 775 059 248
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

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

MARTIN HEJNA

• VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
TEL.: 603 702 221
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
10 000 Kč + 10% DPH
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ
www.oknadverehejna.cz
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Kom en skéh o ul ice ( ved l e o b řa d n í sín ě)
zahrádka i s dětským koutem ve dvoře

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE
nu
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY ní me
poled od
již
KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
č
ROZVOZ AŽ DO DOMU
79,- K
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA PROVOZNÍ DOBA
PO - ČT 11.00 - 22.00
R E Z E R VAC E A O B J E D N ÁV KY
PÁTEK 11.00 - 24.00
NA TEL.: 731 887 227
SOBOTA 12.00 - 24.00

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

ŘEZNICTVÍ
M+M
Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

Lenka Macháčková

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

NEDĚLE 12.00 - 22.00

OPRAVA

praček - myček - el. spotřebičů
Marek Černý
Sportovní 555
357 33 Loket

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75 Kč | m2 | měsíc

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

KONTAKT: 777 870 067
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