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Pro chytrý telefon
a rychlý internet
do prodejny Vodafonu
Chodov – Možnost vyzkoušet a pořídit si chytrý telefon, vybrat si výhodný mix služeb nebo
si nechat správně nastavit rychlý internet v mobilu. To vše čeká na zákazníky, kteří zavítají
do prodejny Vodafone v centru Chodova. Navíc mohou využít speciální nabídky
u příležitosti spuštění signálu rychlého mobilního internetu 3G ve městě.
„Do konce září si u nás zákazníci mohou pořídit mobilní internet na tři měsíce s padesátiprocentní
slevou a navíc získat modem za cenu 77 korun,“ řekl partner chodovského obchodu Jiří Mazur.
Obchod Vodafone najdou zákazníci přímo v centru Chodova na Karlovarské třídě a pro nové
telefony nebo informace o nových službách a tarifech Vodafone mohou přicházet ve všední
dny od devíti hodin ráno do půl šesté odpoledne. V sobotu má obchod otevřeno do poledne.

M-PRAKTIK

Chytrý telefon pro každého
Z nabídky telefonů v prodejně Vodafone v Chodově si vybere opravdu každý, jak milovníci technických
novinek, tak ženy nebo teenageři, kteří se třeba k vyzkoušení chytrého telefonu teprve odhodlávají.
Pro ty může být ideální volbou Vodafone 858 Smart za skvělou cenu 2577 korun, k němuž si mohou na
internetu nechat vyrobit i barevný kryt podle svého vkusu. Se správným výběrem všem zákazníkům
rádi pomohou specialisté, které dokáží doporučit telefon přímo na míru konkrétnímu zájemci, včetně
tarifu s Internetem v mobilu. Díky signálu 3G, který v Chodově Vodafone poskytuje jako jediný operátor, si zákazníci mohou užít rychlé a pohodlné surfování přes mobil.
Prodejna v Chodově se zaměřuje i na firemní zákazníky, kteří zde naleznou odborného konzultanta,
jenž jim pomůže při výběru produktů a služeb a na něhož se mohou obrátit v případě dotazu či technického problému.

Akce!!!!!!

bezpečnostní a protipožární dveře (olše, třešen, dub, buk) 4000,-Kč
bezpečnostní kování s vložkou GUARD (3.bezp. třída)
2200,-Kč
Montáž a Doprava
1500,-Kč
CELKEM

99,-Kč
AKCE na říjen 59

7700,-Kč

Info a vystavené dveře v prodejně Svět zamků a klíčů
Tel. 775 262 263
Karlovarská ul., Chodov
Placená inzerce

Zprávy z radnice
Poděkování
Vážení spoluobčané,
v polovině září se v Chodově uskutečnilo
15. setkání hornických měst a obcí ČR. Chodováci i návštěvníci tohoto hornického svátku mohli
shlédnout několikasethlavý uniformovaný průvod městem, ukázku hornických tradic, mohli
být svědky předání vysoce uznávaného hornického ocenění Český permon v kostele sv. Vavřince
a také velice hezkou výstavu hornických uniforem, kahanů, čepic, švancar, hornin a minerálů
v Galerii u Vavřince, ta mimochodem probíhá
až do 5. října tohoto roku.
Dovolte mi, abych poděkoval těm, kteří se na
další vydařené městské akci podíleli. Jsou to
především členové organizačního štábu :
paní Sarkányová, pánové Pizinger, Milt, Spěváček, Zuleger, Bečvář, Kocián, Podešt, Smolka,
Lukeš a Petr Franče;
dále pánové Kiss, Pocklan a Staněk a také ti,
kteří pomáhali při vlastních oslavách – hasiči,
strážníci městské policie, zaměstnanci CHOTES,
KASS, Domu dětí a mládeže Bludiště, Městské
knihovny, vedení ŠAK, tým OŠKV Městského
úřadu Chodov. Poděkování patří i pánům Turečkovi, Veselému, Matičkovi a studentům Gymnázia a Obchodní akademie v Chodově.
Na místě je také poděkování těm, kteří tak organizačně a finančně náročnou akci
pomáhali zajistit. Sponzorsky,
jako hlavní
partneři, se na 15. setkání hornických měst
a obcí ČR podíleli:
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,
Sedlecký kaolin, a.s., Karlovarský kraj,
TIMA, s.r.o. - obchodně výrobní služby
a Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a
měst - Klub Chodov.
Dále firmy, společnosti a fyzické podnikající
osoby – Česká naftařská společnost s.r.o., Severočeské doly a.s., PHOENIX ZEPPELIN, EPIAG
LOFIDA-PORCELÁN Chodov, LINCOLN CZ
s.r.o., Báňská stavební společnost s.r.o., GARDENA s.r.o., SATER Chodov s.r.o., Stav-elektro
s.r.o., EGERIA s.r.o., Kovoobrábění Svoboda,
PEKOSA Chodov, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Krušnohorská stavební společnost
s.r.o., LIGNETA AUTOBUSY s.r.o., SBD ROZVOJ, VADU PLUS, HUBERT s.r.o. Stavební společnost, Zámečnictví-bazény-sauny-Jiří Mazur,

AMFORA BOHEMIA-Porcelán Chodov a pan
Ta Quoc Duong, který spolu s vietnamskými podnikateli daroval Městu Chodovu finanční dar.
Na setkání horníků nejen z České republiky,
ale také ze Slovenska a Německa se organizačně
i finančně podílely obce Lomnice, Královské Poříčí, Božíčany, Vintířov a Nové Sedlo – paní starostce Nového Sedla, pánům starostům a rovněž
členům zastupitelstev těchto obcí mnohokráte
děkuji.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval
i vám, Chodovákům, kteří program hornického svátku ve velkém navštívili a pomohli
tak vytvořit velice příjemnou atmosféru oslav
Chodovského dolování. Velmi rád takto veřejně tlumočím obdiv a poděkování účastníků
15. setkání hornických měst a obcí ČR např.
z Ostravy, Chomutova, Mostu, Příbrami, Stonavy a dalších horníků za hezky (říkali doslova
perfektně) upravené a uklizené město. Pan Ing.
Brázda, který v Chodově bydlel přes 20 let, dnes
Chomutovák, nemohl věřit tomu, že v neděli už velmi brzy ráno našel náměstí u radnice,
ale i ostatní části města uklizené, jakoby se tam ještě před půlnocí nic nekonalo – to skutečně potěší…

Ing. Josef Hora, starosta

Hunty v Chodově
„Hunt“ nebo také důlní vozík, v němž se přepravuje vytěžený materiál. Před 15. Setkáním HMO
ČR se podařilo, díky iniciativě členů hornického
spolku Solles Chodov, získat z Mostu dva hunty
a dopravit do Chodova. Po jejich povrchové
úpravě nalezly trvale „své místo odpočinku“
na okružní křižovatce před poliklinikou a také
před Městským úřadem v Chodově. Hunty jsou
naloženy kameny (ne uhlím) a jsou s podložím
i s kolejnicemi nerozebratelně spojeny. Věříme,
že hornický pozdrav Zdař Bůh!, který hunty také
zdobí, bude Chodovem zaznívat čím dál častěji
a že se téměř zapomenutou hornickou historii
města Chodova podaří oživit. K tomu snad napomůže i publikace Hornický Chodov - Hornické
město Oelsnitz/Erzgebirge, která je zdarma
k dispozici v infocentru města Chodov.

Mgr. Ivana Sarkányová
vedoucí OŠKV MěÚ Chodov

Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2011

03

04

Zprávy z radnice
Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu v Chodově vyhlašuje výběrové řízení dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů na obsazení pracovního místa:
úředník/úřednice
odboru správy majetku města.
Předpokládaný nástup: 1. 12. 2011, doba neurčitá. Místo výkonu práce: Městský úřad v Chodově.
Pracovní místo bude dle platné legislativy zařazeno do platové třídy: 8
Platové podmínky: 13 110,- Kč až 19 750,- Kč (podle počtu let započitatelné praxe), osobní příplatek
Předpoklady pro vznik pracovního poměru
úředníka: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
Podmínky pro přijetí:
• střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
technického zaměření
• znalost práce na PC
• samostatnost, odpovědnost a dobré komunikační schopnosti
• občanská bezúhonnost
Výhodou je:
• řidičský průkaz skupiny B
• získání zvláštní odborné způsobilosti úředníků
územních samosprávných celků
• Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o
povolení k pobytu
• datum a podpis
• (pro usnadnění komunikace telefonické spojení
a elektronickou adresu)
K přihlášce budu přiloženy tyto doklady:
• životopis, ve kterém budou uvedeny údaje
o
dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce (originál či úředně ověřená kopie),
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydané domovským státem, pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,

• úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč nejpozději do 20. 10. 2011 (přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny)
na adresu:
Město Chodov, personální úsek
Komenského 1077, 357 35 Chodov nebo osobně
do podatelny Městského úřadu v Chodově.
Obálka označená „Výběrové řízení –
zaměstnání“ nebude v podatelně otevřena.

Nerudova ulice - chodník
Město Chodov provádí, v souladu se schváleným dlouhodobým plánem, úpravu městských
komunikací, včetně chodníkových těles. V letošním roce byla naplánována také rekonstrukce chodníku levé části Nerudovy ulice (od čp.
943 až po čp. 1030) s tím, že společnosti ČEZ
Distribuce a.s. a
Telefónica Czech Republic a.s. provedou snesení vzdušného vedení
a uložení do země tak, aby následně mohla být
městem Chodov provedena plánovaná rekonstrukce chodníku.
Přes několik urgencí nám společnost ČEZ Distribuce a.s. oznámila, že v letošním roce finanční
prostředky na tuto akci neuvolní.
Pro nás je tato informace nepříjemná z mnoha
důvodů. Jednak složitost zkoordinování přístupů
společností ČEZ Distribuce a.s. a Telefónica Czech
Republic a.s., jednak proto, že částku na výměnu
chodníkového tělesa máme už druhým rokem ve
schváleném rozpočtu města a v neposlední řadě
i proto, že chodník v pravé části Nerudovy ulice
jsme vyměnili již před 2 lety.
Omlouváme se tímto občanům a budeme usilovat o
to, abychom v příštím roce dokončení oprav chodníkových těles v Nerudově ulici mohli zrealizovat.

M. Malář, vedoucí OSM, MěÚ Chodov

Kam pro rybářský lístek?
Městský úřad Chodov převzal po několika letech
ze sokolovské radnice agendu vydávání rybářských lístků.
Zájemci si mohou zažádat o vydání rybářského
lístku (dále RL) s dobou platnosti:

1rok dospělá osoba . . . . . . . . . . . . . 100 Kč
1 rok osoby mladší 15 let . . . . . . . 50 Kč
3 roky dospělá osoba . . . . . . . . . . . 200 Kč
3 roky osoby mladší 15 let . . . . . . . 100 Kč
10 let (u osob starších 15 let) . . . . . 500 Kč
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Zprávy z radnice
K vydání RL je potřeba průkaz totožnosti,
u nezletilých osob souhlas zákonného zástupce.
V případě vydávání prvního RL doložení
osvědčení o získané kvalifikaci.
Žádosti o vydání RL se vydávají na
MěÚ v Chodově, odbor rozvoje města,
1.poschodí, č. dvěří 202.

Věra Nesměráková, odbor rozvoje města

Seniorské dny
Odbor sociálních věcí MěÚ Chodov oznamuje,
že v rámci seniorských dnů, které budou probíhat
v měsíci říjnu 2011, připravil pro seniory města
tyto akce :
4.10.2011 - Zahájení seniorských dnů
v Městské knihovně; občerstvení. Začátek v 9:00 h.
11.10.2011 - Beseda s plzeňským námořníkem a spisovatelem Jiřím Frankem
v klubovně DPS Chodov, v Luční ul. 1050.
Začátek v 9:00 h.
13.10.2011 - Turnaj v minigolfu na hřišti
TJ Spartak Chodov. Začátek v 9:30 h.
18.10.2011 - Turnaj v šipkách ve vinárně
u Žily v Chodově.Začátek v 9:00 h.
Přihlášky na sportovní akce se budou přijímat na
odboru sociálních věcí MěÚ v kanceláři. 112 – přízemí od 15. září do 3. října 2011 a to od 8:00 do 15:00
h., vždy s polední přestávkou od 11:30 do 12:30 h.
Případné bližší informace získáte na OSV.
Dagmar Mohrbachová, OSV MěÚ Chodov
telefon : 352 352 114

První letní tábor Člověka v tísni
Nezisková organizace Člověk v tísni a její regionální pobočka Sokolov pořádala ve dnech 11.-15.
července první tábor pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Tábor byl určen pro děti, se kterými terénní sociální pracovnice pracují v rámci
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Malí účastníci tábora byli z Karlových Varů, Chodova a Sokolova a tábor pro ně byl příležitostí,
jak smysluplně a aktivně strávit svůj volný čas
o prázdninách.
Tábor se konal v blízkosti obce Březová u Karlových Varů. Jeho tématické zaměření se dítka
dozvěděla hned první den z představení Jelení pohádka. Táborová hra “Po stopách jelínků“
je odměňovala za různé aktivity jeleními šperky.
Pro děti byl připraven bohatý program. Navštívili je hasiči a tak si mohly prohlédnout hasičský

vůz a vyzkoušet záchranářské vybavení. Velké
nadšení neskrývaly z vystoupání na vysouvací
plošinu. V další soutěži hodnotila porota zpěv,
tanec a jiné originální vystoupení dětí. Za odměnu po náročném stoupání na horu Plešivec
děti čekala odměna ve formě lanové dráhy a obří
trampolíny. V nejteplejším dni týdne na táborníky čekal sjezd na raftech z Lokte do Karlových
Varů. Při výletu na karlovarskou rozhlednu Diana se děti vydaly po stopách, které jim zanechala v lese jelení maminka. Velkým zážitkem byl
večer, když si děti se šéfkuchaři medvídkem Pú
a panem Prádelnou zasoutěžily v kuchtění
a vlastnoručně vyráběly pizzu, o kterou se pak
mohly podělit s ostatními.
Děti během několika dnů prožily pravou táborovou atmosféru a strávily prázdninové dny naplněné bohatým programem.

Nikola Floriánová, terénní pracovnice
Člověk v tísní,o.p.s., pobočka Sokolov

Útočiště, o.s.
Chceme vás informovat o aktuální situaci našeho sdružení. Mnozí jistě víte, že dne 19.08.2011
nám neznámý pachatel vnikl do objektu Odborné sociální poradny a šatníku v Revoluční ulici a
následně zde založil požár. Byla způsobena značná škoda nejen samotnými plameny, ale zároveň
kouřem, který znehodnotil drtivou většinu vybavení, včetně ošacení v dobročinném obchodě. Díky
všímavosti jedné z místních obyvatelek, které srdečně děkujeme za její pohotovost a ochotu, a také
včasnému zásahu hasičského sboru, neměl požár
ještě ničivější důsledky.
V současné době dochází především k vyklízení a čištění celého objektu. Následovat budou
nutné opravy. Provoz poradny je ale na této nové
adrese zachován. Níže jsou uvedeny kontakty
i provozní doba. Šatník je dočasně uzavřen. Po
nutných opravách potřebných prostor plánujeme však jeho znovuotevření již na podzim tohoto
roku. V této době již budeme nabízet nové zboží.
Aktuálně Vás budeme informovat o nových skutečnostech v souvislosti s poskytováním sociálních
služeb Útočiště, o.s. v Chodově. Přejeme Vám příjemné podzimní dny.
Provozní doba: pondělí – pátek 09:00-15:00 hod
Kontakty:
Revoluční 1193, 357 35 Chodov
telefon: 774 100 590, 774 100 591
e-mail:poradny@utociste.cz, ww.utociste.cz

zaměstnanci Útočiště, o.s. v Chodově
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Bezpečnost ve městě
Středisko prevence		
kriminality			
Městské policie v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov
Ze stezky mezi Chodovem a Starou Chodovskou si 22letý mladík udělal závodní dráhu pro
svůj minibike, který bez patřičné homologace
pro provoz na silniční komunikaci používal
mezi chodci. Několikrát byl mladík strážníky
vykazován ze silnice a chodníků v regionu města, kde mladík omezoval chodce, až spadla klec
a strážníci stroj mladíkovi odejmuli do správního řízení pro spáchání přestupku …
Nezodpovědnost majitelky psa velké rasy způsobila útěk psa mezi lidi v regionu města, kdy
pes postupně napadl jiného psa před provozovnou Tipo, kde jen včasný zásah majitelky napadeného zvířete zachránil jeho život. Takové
štěstí již neměl majitel malého jorkšíra, kterého
tento pes poranil u polikliniky takovým způsobem, že zvíře na následky poranění zemřelo,
přitom stačil poranit i majitele jorkšíra. Případ
bude nyní řešen ve správním řízení…
Na problém si zadělal 29letý muž z Dalovic,
který v našem regionu v ul. Vančurova přivezl
do velkoobjemového kontejneru úmyslně stavební suť, kterou vykládal v rozporu s vyhláškou města ve snaze se odpadu nelegálně zbavit.
Celé jeho počínání však monitorovala kamera
Městského kamerového systému a strážníci
muži udělili blokovou pokutu a odpad si musel
odvézt zpět …
Při kontrolní činnosti v ul. Hrnčířská byla autohlídka strážníků upozorněna v odpoledních
hodinách jedním z občanů, že když procházel
kolem železničního mostu v blízkosti sklárny
ve směru na Mírovou, zahlédl sedět v blízkosti
kolejí nějakého muže, který by se možná mohl
pokusit o sebevraždu. Na místo vyjela okamžitě hlídka ke zjištění situace a na místě u kolejí
skutečně nalezla mladíka, se kterým započala rozhovor, kdy se podařilo takticky muže
z blízkosti kolejiště odvézt. Mladíka si převzala
Záchranná služba …
Obyvatelé z ulice ČSO zpozorovali nad zahrádkářskou kolonií v dané ulici stoupat černý

dým. Ihned upozornili Městský záchranný systém na lince 156, kdy na místo vyjela prověřit
situaci hlídka Městské policie. Ta u vodní plochy zv.Zpěváček nalezla několik osob, které zde
vypalovaly měděné kabely. Oheň byly nuceny
uhasit a ještě se strážníkům musely zpovídat,
kde ke kabelům přišly. ..
Strážníci při pochůzce v ulici Rooseveltova
nalezli u stromu ve večerních hodinách uvázaného jorkšíra. Vzhledem k tomu, že zde byl již
delší dobu a byl bez vody, pes byl odveden na
služebnu do přepravního kotce. Kolem půlnoci se na služebnu dostavila majitelka psa, která
během nákupů přes den psa uvázala na uvedeném místě a pak úplně zapomněla, že ho měla
s sebou. Že doma někdo chybí, si uvědomila, až
když chystala psovi pelíšek na spaní, ale nebylo
komu…

Kontrola rychlosti ve městě
Možná již víte, že do ulice Lesní byl nainstalován radarový měřič rychlosti. Sklon
místní komunikace svádí k rychlejší jízdě a to ve směru do města, kdy může dojít
k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
Zjištěné přestupkové jednání bude řešeno ve
správním či blokovém řízení a zjištěné údaje
z radarového měřiče budou pravidelně vyhodnocovány Městskou policií.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Balónky štěstí
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje důrazně upozorňuje na nebezpečí vzniku požárů při vypouštění tzv. balónků štěstí. Podle
výrobce mohou balónky letět až dvacet minut,
létající přání dosahuje výšky více než jeden kilometr a může doletět do velké vzdálenosti.
Není tak možné kontrolovat, na co létající balónek s otevřeným ohněm na své trase narazí.
Bezpečnostní opatření výrobce upozorňují také
na zákaz vypouštění balónků v blízkosti letiště.
U mezinárodního letiště, což je také to
karlovarské, je zákaz v okruhu padesáti
kilometrů od letiště. To je prakticky celý
Karlovarský kraj.
Bližší informace najdete na webu http://www.
pozary.cz/clanek/43321-hasici-nedoporucujivypoustet-balonky-stesti/.
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Bezpečnost ve městě
Souhrn událostí jednotky PO
V období od 16. srpna 2011 do 19. září 2011
chodovští hasiči zasahovali celkem u čtyř
požárů. Nejnáročnější byl požár kanceláře
v objektu „Útočiště“ Chodov v Revoluční ulici. Další tři požáry se týkaly travních a lesních porostů. Další události měly technický
charakter. Likvidace olejové havárie ve sklepě v Tipu, vyproštění psa z mříže na Staroměstské ulici, likvidace padlého stromu na
komunikaci v Božičanech, ve třech případech
jednotka otevírala nouzově byt při nebezpečí
z prodlení (ponechány potraviny na plotně
bez dozoru). Velmi náročný zásah absolvovali chodovští hasiči při spolupráci v rámci
IZS s policisty a pohřební službou v ulici 9.
května, kde pomáhali při snesení velmi těžké
zesnulé osoby v pokročilém stádiu rozkladu.
V jednom případě jednotka zasahovala při
dopravní nehodě osobního vozidla a cyklisty hned před zbrojnicí, při níž došlo ke zranění. Další informace o zásahové činnosti
najdete na našem webu www.sdhchodov.cz.
K datu 19. září 2011 absolvovala jednotka 110 událostí.

Informace SDH

Toto období opět bylo velmi pestré, hlavně co do počtu soutěží. V rámci krajské ligy
ženy absolvovaly dvě soutěže v Jáchymově
a v Plesné - zde se dařilo lépe a vybojovaly celkové 3. místo. Mimo ligu ještě absolvovaly pohárovou soutěž v Nové Roli a zde
zaslouženě zvítězily. Družstvo mládeže absolvovalo celkem čtyři soutěže - v Plesné,
v Sokolově a v Horním Slavkově starší žáci
vybojovali shodně druhá místa. Na sokolovské soutěži dokonce v individuálním běhu na
60 m překážek obsadil třetí místo náš člen,
Petr Bazgier. Při poslední soutěži v Jáchymově se v deštivém počasí mladým hasičům
moc nedařilo a i přes veškeré úsilí přivezli
celkové osmé místo. Začátkem září členové
sboru navštívili velmi příjemnou akci s názvem „1. ZBIROŽSKÉ HASIČSKÉ TATROVÁNÍ“. Ve Zbirohu se sjela hasičská vozidla se
zaměřením na podvozky TATRA s různými
druhy nástaveb (zejména hasičskými), z celé
ČR. V průběhu krásného slunečného dne
zde vystavovalo svá vozidla více než třicet
dobrovolných i profesionálních sborů. Nechyběla ani naše cisterna CAS 20 T815 tzv.
„dvojka“ (2008). Akce byla velmi vydařená

i díky bohatému programu, bylo možné si
prohlédnout velmi pěkné hasičské muzeum,
dále vidět vyproštění osob z havarovaného
vozidla, práci policejního vrtulníku Bell 412
s tzv. Bambi vakem a další.
Poslední akcí byla výpomoc při organizaci a zajištění 15. Setkání hornických měst a
obcí z ČR. Zde chodovští hasiči zajišťovali
mimo jiné zdravotní i požární dozor v průběhu akce. Tímto patří i velké poděkování
nejen všem chodovským hasičům, ale i kolegům ze Sokolovské uhelné, právní nástupce,
a. s. za zajištění sanitního vozu.
Další zajímavé informace o dění ve sboru je
možné nalézt na www.sdhchodov.cz .

Ing. Jiří Kiss
vedoucí odboru MZS MěÚ Chodov

Policie ČR informuje

Policisté zahájili 13. září 2011 trestní stíhání proti 21letému muži ze Sokolova pro
spáchání několika přečinů krádeže. Celkem
ve čtyřech případech se měl obviněný dopustit krádeže vloupáním. V měsíci srpnu se
měl dvakrát vloupat do sportovního klubu
v Chodově. Po vniknutí do vnitřních prostor
klubu odcizil příruční kovovou pokladničku
s finanční hotovostí 6 tis. Kč, jeden prázdný
pivní sud, 12 m třížílového měděného kabelu aj. Při druhém vloupání odcizil 7 sudů
různé velikosti, plazmový televizor, satelitní přijímač, motorový strunový křovinořez, elektrickou řetězovou pilu a další. Dále
demontoval opláštění kotle na tuhá paliva,
ten s vytrhanou tepelnou izolací zanechal na
místě a prostor opustil.
V měsíci záři měl obviněný vniknout do
zahrádkářské kolonie v Chodově, kde odcizil
např. ponorné čerpadlo, dětské jízdní kolo
a jiné. V tomto měsíci ještě vniknul na oplocený pozemek rodinného domu v Chodově,
kde odcizil volně stojící jízdní kolo.
Celková škoda je vyčíslena na částku
56 500 Kč. Obviněný se jednání dopustil
i přesto, že v posledních třech letech byl za
trestný čin krádeže odsouzen a potrestán.
V současné době je v cele předběžného zadržení a bude podán návrh na vzetí do vazby.
Hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody.

nprap. Mgr. Kateřina Böhmová
tisková mluvčí Policie ČR
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Život ve městě
ZŠ Komenského
informuje
Do nového školního roku přejeme všem svým
zaměstnancům, žákům i jejich rodičům hodně
životních i pracovních úspěchů.
Sběr starého papíru, baterií a drobných elektrospotřebičů
Jako každý rok se naše škola zapojila dokrajské soutěže ve sběru starého papíru a víček od PET lahví. Žáci i rodiče přinášeli papír a víčka do školy. Vše se pečlivě evidovalo
a na konci školního roku byly nejlepší třídní kolektivy na 1. a 2. stupni oceněny finanční odměnou. Navíc 3 nejlepší žáci z každé třídy na obou
stupních získali věcnou odměnu. Na všechny
ceny byly použity peníze, které škola za starý
papír obdržela. Za školu jsme odevzdali 21 867,5
kg starého papíru a 781 kg víček od PET lahví.
Všem, kteří se podíleli na sběru, děkujeme.
Umístění třídních kolektivů – sběr papíru:
1. stupeň: 1. – V.A, 2. - I.B, 3. – II.A
2. stupeň: 1. – VII.A, 2. – VII.B, 3. – IX.A
Umístění třídních kolektivů – sběr víček
od PET lahví:
1. stupeň: 1. – I.C, 2. - I.B, 3. – II.A
V letošním školním roce se škola také zapojila
do celostátní soutěže Recyklohraní. Vybíráme do
označených nádob na obou stupních staré baterie a nefunkční drobné elektrospotřebiče, které
si odebírá firma Asekol. Za získané body pořídíme pomůcky do tělesné výchovy.
Více na: www.zschodov.cz.

proběhlo v prostorách školy za přítomnosti rodičů, pedagogů a zástupce města. Snad budou noví
žáci také tak úspěšní jako jejich starší spolužáci,
kteří pedagogům dělají radost při přijímacím řízení na vysokých školách, ale i při různých soutěžích celorepublikového a dokonce i mezinárodního rozměru. Gymnázium a obchodní akademie
je střední školou poskytující kvalitní všeobecné a
odborné vzdělání v co možná nejširším spektru.
V průběhu školního roku se můžete těšit na
příjemná setkání s pedagogy a jejich žáky při
akcích konaných na počest 20. výročí založení
naší školy.
Přijďte se podívat od 1. - do 18. 11. 2011 na
Výstavu k 20. výročí založení školy na Krajský
úřad v Karlových Varech nebo 3. a 4. 11. 2011
do galerie sv. Vavřince v Chodově. 15.12. 2011 se
žáci představí na školní akademii v KASS Chodov. Zajímavý bude Den otevřených dveří (12.1.
2012) uspořádaný pro bývalé absolventy školy,
pro hosty chystáme sportovní utkání.
V dalších číslech Zpravodaje Vás budeme průběžně informovat. Bližší informace zjistíte také
na našich stránkách HYPERLINK "http://www.
goachodov.cz" www.goachodov.cz.
Současní učitelé i žáci se těší na společná
setkání s Vámi.

Mgr. Zdena Petrová, kronikářka školy

Stonožkový týden

Každoročně , pod záštitou „Hnutí na vlastních
nohou – Stonožka“, naši žáci prodávají kreslené
stonožky v ulicích našeho města. Letos vás osloví
ve dnech 17.-19. 10. 2011.
Děkujeme, že pomáháte s námi.

Mgr. Lenka Hrušková,
ZŠ Chodov, Husova ul.

20. výročí založení školy
Vstupujeme do nového školního roku a hned
na jeho začátku nás čeká řada změn. Nad správným chodem školy bude dohlížet nově jmenovaná paní ředitelka Mgr. Martina Fenclová a paní
zástupkyně Ing. Eva Temňáková.
Také v letošním školním roce jsme otevřeli
jednu třídu osmiletého gymnázia a jednu třídu čtyřletého studijního oboru ekonomického
lycea. Všichni zájemci o studium na naší škole
úspěšně vykonali přijímací zkoušky.
Slavnostní přivítání žáků do prvních ročníků

Městská knihovna Chodov
TÝDEN KNIHOVEN 03.-09.10.
Celý týden bude probíhat miniškolení na PC,
registrace nových čtenářů na rok zdarma, amnestie na upomínky. Mimo to se čtenáři budou
moci seznámit na čítárně se čtečkou elektronických knih Amazon Kindle 3, která bude po skončení Týdne knihoven k zapůjčení. Po celý týden
jsou připraveny zajímavé akce.
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Život ve městě
BURZA KNIH
pondělí 03.10. 9:00-18:00
Burza knih se bude konat v Městském parku,
kde si budete moci nakoupit knihy za 1,- Kč; 5,Kč; 10,- Kč; 20,- Kč nebo vybrat časopis zdarma.
STROJ ČASU: ALŽBĚTA I. TUDOROVNA
pondělí 03. 10. 2011 17:00 h
Vážné i nevážné putování naší i světovou historií - beseda.
SBÍRKA DROBNOSTÍ NA VESELOU
VÁNOČNÍ NADÍLKU
03.10.-09.12.
Máte doma hračky nebo různé drobnosti, které nepotřebujete? Přineste je k nám, někoho ještě určitě potěší.
ZAHÁJENÍ SENIORSKÝCH DNŮ
úterý 04.10. 9:00
Zahájení seniorských dnů se tentokrát bude
konat v podkroví MěK.
BABKA ŤAPKA NA KRAJI SVĚTA ANEB NOVÝ
ZÉLAND OČIMA ČESKÉ BABIČKY
úterý 04.10. 9:30
V rámci akce Zahájení seniorských dnů je pro
seniory připravené autorské čtení cestopisu
Anny Johany Nyklové doplněné promítáním fotografií v podkroví MěK.

KNIŽNÍ HRÁTKY ANEB HURÁ DO
POHÁDKY

Knihovnu plnou strašidel a duchů zakončíme
Halloweenským strašením ve sklepení MěK.
Kdo chce, může přijít v masce a postrašit naše
knihovnice nebo strašidýlka ve sklepě.
ČTVRTEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNIČKY
od 14:00 do 17:00 hodin
06.10. Barevná podzimní okna
13.10. Halloweenské dekorace
20.10. Strašidla a strašidýlka
27.10. se nekoná
Přijdou si na své nejen šikovné ruce, ale
i ti, kteří hledají rady, nápady a inspiraci.

Všechny akce pro veřejnost a zdarma!!!
Poděkování
Rádi bychom poděkovali KASSu Chodov za
lístky do kina, které věnovalo jako cenu na
akci Knihovna v parku aneb pohádkové rozloučení s prázdninami. Rádi bychom také
poděkovali Městu Chodov, nejen za ceny,
ale i za poskytnutí prostor Městského parku. Za ceny věnované do soutěží dále děkujeme nakladatelství Fragment, ČSOB Chodov, Kosmetice Elefant, GE Money Bank
Chodov a firmě Precoisa Jablonec nad Nisou.
Tipy knihkupectví:
Kaledář 2012-recepty Zdeňka Pohlreicha
Lars Kepler-Paganiniho smlouva Babicovy
dobroty 3. Sandra Brown -Francouzské hedvábí
Tip pro Vás: Malý princ, Děti z Bullerbynu,
Honzíkova cesta a jiná povinná četba.

pondělí 10.10. a 17.10. od 17:00
V rámci projektu Celé Česko čte dětem, je pro děti
i dospělé na dětském oddělení připraveno čtení známých i méně známých pohádek.
VEČERNÍČEK – čtení pohádek a loutkové divadlo
středa 05.10. 17:00
Večerníček nejen pro nejmenší se bude konat
na dětském oddělení.
RODINKA „Veselý podzim“
čtvrtek 06.10. od 10:00
Pásmo povídání, říkanek, pohádek a soutěží
pro rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.
HALLOWEENSKÉ STRAŠENÍ
čtvrtek 27.10. 16:00-17:30

Základní uměleckou
školu Chodov
čeká na přelomu září a října, s vernisáží
30. září od 15:00 hod., účast v celostátní přehlídce
výtvarných oborů ve Šternberku na Moravě.
Za instalaci kolekce výtvarných prací žáků
VO ZUŠ Karlovarského kraje zodpovídá p.uč. V.
Hrebeňák, předseda výtvarné sekce Krajské umělecké rady.
Naši školu budou reprezentovat práce žáků
ze třídy p.Hrebeňáka: soubor fotografií „Lidé“
a projekt „Linie - začalo to Semperem.“

PhDr.Ilona Juhásová, ředitelka ZUŠ
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Život ve městě
Pozvánka na výstavu
Český svaz chovatelů, ZO Chodov, zve na:
Česko-německou výstavu králíků, holubů a
drůbeže
ve dnech 29. a 30. 10.2011, v areálu ČSCH
v Nádražní ulici v Chodově.
Otevřeno: sobota – 8-17 h, neděle – 8-15 h.
Vstupné: děti zdarma, dospělí 25,- Kč.

František Plemeník, předseda

Další produkt „včelí
lékárny“ – PYL –
seznamte se, prosím

Pylová zrnka, která včely donášejí do úlu jsou
samčí pohlavní buňky vyšších rostlin. Zatímco
med včele slouží jako zdroj energie, pyl je pro
včelu zdrojem stavebních látek. Umožňuje tvorbu včelího jedu, vosku a hlavně mateří kašičky.
Samotné pylové zrnko je tvořeno bílkovinou
hmotou, která je obalena tuhou blánou. Ta
chrání obsah zrnka nejen před vodou a sluncem, ale i před působením agresivních látek,
jako jsou např. naše žaludeční šťávy.Pokud by
tedy člověk užíval pyl v podobě, jak jej včely
donášejí do úlu, projdou pylová zrnka zažvacím traktem neporušena a tím i nevyužita .
To vědí i včely. Proto mladé včelky napěchují
svými hlavičkami pyl do buněk, přidají trochu
vody, výměšků svých žláz a nektaru. V teplém a
vlhkém prostředí úlu pylová zrnka nabobtnají,
roztrhnou pylovou blánu a bílkovinný obsah je
dostupný a plně využitelný.
PYL v lidské výživě je vítaný všude tam, kde
tělo potřebuje rychle obnovit tkáně po operacích či úrazech. Cenný je pro pacienty v rekonvalescenci po mozkových příhodách. Dále
se pyl doporučuje k celkovému povzbuzení
organizmu, při vředové chorobě žaludku a
dvanácterníku, u vleklých onemocnění jater.
Používá se rovněž při léčbě zánětu prostaty nebo ke zmírnění růstu této žlázy ve stáří.
NEDOPORUČUJE SE užívat lidem se zřejmou alergií na pyl, u pacientů s onemocněním ledvin či u nádorových onemocnění. Také těhotné ženy by neměly pyl
užívat.
Zdroj: MUDr. Jana Hajdůšková – „Včelí produkty očima lékaře“, Ing. Vladimír Veselý – „Včelařství“

Antonín Surý, včelař

BURZA zimního dětského oblečení, obuvi,
hraček a sportovního vybavení.

pondělí a úterý 17.-18.10. prodej 10-17 h
středa 19.10. výdej+vyúčtování 10-16 h
Přijímáme pouze dětské - čisté, zachovalé zboží.
Nabízíme již vyzkoušený postup: přijďte se
předem domluvit do kanceláře DDM Bludiště,
přidělíme Vám kód, arch k zapsání Vašeho zboží
a Vy si doma vše v klidu připravíte.
Ve dnech 10.–14.10. už jen přinesete označené, oceněné oděvy i se seznamem.
DDM Bludiště Chodov za podpory Města Chodova a Karlovarského kraje v rámci seriálu
Sdružujme se proti nudě pořádá průvod
Lampionů pro dušičky.
Oslní Vás „Ohniví kejklíři“ a na závěr rozzáří
nebe i náš malý ohňostroj
Ve středu 2.11.2011 od 18 h půjdeme od restaurace Nautilus lampiónovým průvodem směrem
k zadnímu vchodu ŠAKu, kde bude ještě výše
zmiňovaný program.
Sraz v 17:30h u Nautilu, kde se budou vydávat
lampiony předem zakoupené v kanceláři DDM
Bludiště, za poplatek 20,-Kč. Vlastní lampióny
vítány.
LYŽOVÁNÍ – ITÁLIE 2012
TERMÍN 10. - 16. ÚNORA 2012 –
jarní prázdniny. Nabízíme: Hotel ve středisku
oblasti Val di Sole. Jde o dynamické a moderně koncipované zimní centrum, kde najdete
65 km sjezdovek a na své si přijdou i nároční
lyžaři. Celou sezonu jsou zde vynikající sněhové podmínky, zvláště na oblíbeném ledovci
Presena. Sjezdovky: 6x černá, 27x červená,
15x modrá. 5 dní lyžování. Cena 10.000,- Kč
zahrnuje: Dopravu lůžkovým autobusem, 4x
ubytování s polopenzí, 5 denní skipas Passo Tonale a stravování. Záloha 3.000,-do konce října
a doplatek do 20. ledna 2012. Bližší informace
v DDM a na www.ddmchodov.cz
KURZ NĚMČINY
DDM Bludiště vyhlašuje nábor zájemců
do KURZU NĚMČINY. Kurz bude probíhat od 3. října dvakrát týdně - v pondělí
a středu od 17 do 18 h v učebně DDM.
KURZ RUŠTINY
DDM Bludiště vyhlašuje nábor zájemců
do KURZU RUŠTINY.
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Život ve městě
Kurz bude probíhat jedenkrát týdně v učebně
DDM.
Oba kurzy jsou i pro dospělé.
Kurz pro veřejnost - PLSTĚNÍ
Přijďte si vyzkoušet tuto techniku a užít si příjemný podvečer při výrobě plstěných korálů.
KDY: středa 19.10.2011 od 17 h
CENA: 150,- Kč
Přihlášky si předem vyzvedněte v DDM.
ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Kurzy konané v Klubech lidové tvořivosti
proběhnou od října 2011 do dubna 2012 a jsou
zcela zdarma. Doba konání kurzů 17 -20 h. Více
na http://www.ddmchodov.cz
VÝROBA SVÍCÍ - 20.10.2011
Přihlášky: mas.sokolovsko@volny.cz, bernard.
basková@seznam.cz
telefonicky: 352 629 844; 352 676 368
Nabídka volných ZÚ pro šk. rok 2011/12 je na
www.ddmchodov.cz

MÁTE DOMA BETLÉM?

Městská galerie v DDM Bludiště by v listopadu
chtěla uspořádat
Výstavu betlémů, laskavě zapůjčených veřejností
Zahájení výstavy v úterý 15.11.2011 od 16 h.
Vyzýváme majitele betlémů, kteří by se chtěli
podělit o své domácí figurky z keramiky, papíru,
látky či nití s veřejností, aby nám je zapůjčili k
vystavení. Přineste je, prosím, k nám do DDM
Bludiště do 4.11.2011.
My na ně budeme opatrní.
Výstavní dny: úterý a čtvrtek od 9-12 a 14-17
hod. Ukončení výstavy 1.12.2011.

děti od 2 do 4 let)
PÁ - 9:30-10:30 hod. Klub miminek a maminek (pro děti od 0 do 1 roku)
KURZY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ:
ÚT - 16:00-17:30 hod. - Malý všeuměl (pro
děti od 3 let)
ST - 9:00-10:30 hod. - Poprvé bez mámy (příprava na školku – pro děti od 2,5 roku)
15:00-16:00 hod. - Tanečky (pro děti od 3 do
4 let)
16:00-17:00 hod. - Tanečky (pro děti od 5 do
6 let)
ČT- 15:00-16:00 hod. - Orientální tance (pro
děti od 5 do 8 let)
16:00-17:00 hod. – Orientální tance (pro
děti od 9 do 14 let)
PÁ -16:00-17:00 hod. – Malí šikulové (ruční
tvoření, pro děti od 4 let)
KURZY PRO RODIČE:
ČT- 17:00 – 18:00 hod. - Orientální tance
Dále nabízíme:
možnost hlídání dětí, volné hraní pro veřejnost (pondělí od 15:00 do 18:00 hod.), možnost
oslavit u nás svátky či narozeniny.
VÍKENDOVÁ AKCE:
22.10.2011 – od 17:00 hod. – Strašidelná noc
Více informací na tel. 773 170 396, na HYPERLINK „http://www.mcpavoucek.cz“ www.
mcpavoucek.cz a na info@mcpavoucek.cz

Poděkování

Děkujeme všem přátelům, kteří se přišli rozloučit s panem Jaroslavem Šimralem, zejména
ing. J Horovi, vedení spol. Chodos s.r.o., kamarádům z Chodosu a všem ostatním, za upřímnou
účast a květinové dary.

Za rodinu manželka Libuše Šimralová.

Mateřské centrum PAVOUČEK

Špatná zpráva je, že prázdniny jsou za námi a
léto je nenávratně pryč, dobrá zpráva však je, že
my jsme tu opět pro vás! Vyberte si z naší nabídky pravidelných kurzů, přijďte si k nám pohrát, oslavte u nás narozeniny, pobavte se spolu
s námi na našich víkendových akcích.
KURZY PRO DĚTI S RODIČI:
PO - 10:00-11:00 hod.- Klub dětí a maminek
(pro děti od 1 roku do 2 let)
15:00-18:00 hod. - volné hraní pro veřejnost
ÚT - 9:00-10:00 hod. - Hrátky s batolátky (pro

Lampiónový průvod 2011

Středisko Junáka „Jestřáb“ Chodov zve
všechny zájemce na tradiční Lampiónový
průvod, který se koná v pátek 28.října 2011.
Sraz účastníků je v 18:30 hodin před ZŠ
v Husově ulici v Chodově. Přijďte s námi
oslavit výročí vzniku naší republiky. Nezapomeňte lampión, ať je nás vidět. Na viděnou se těší chodovští skauti.
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Kino

Horké novinky

TŘI MUŠKETÝŘI 3D

S v ě t ová p ř e d p r e m i é r a
ro m a n t i c k é h o d o b ro d ru ž n é h o f i l m u VB , U S A a F r a n c i e .

č t v r t e k 2 0 . 1 0 . , pát e k 2 1 . 1 0 . , s o b o ta 2 2 . 1 0 . a n e d ě l e 2 3 . 1 0 v ž dy v 17 h

KINOMALÁSCÉNACHODOVUVÁDÍ
pondělí
3.10.,
úterý
4.10.,
středa
5.10.
v 19:30 10.4.
h
pátek
8.4.
v 17
hod.,
sobota
9.4.
a neděle
v 15 hod.
Karlovarské ozvěny. Film uveden na 46. FF v Karlových Varech.
MÁMA
MEZI MARŤANY 3D /88/
Viditelný
svět komedie USA. Film ukazuje Milovu výpravu
PREMIÉRA
animované
Premiéra psychologického dramatu ČR a SR.
na
záchranu
své
maminky.
Divoké
dobrodružství
ve formátu
Podívejte se jestli vblízkém okně
nestojí
někde dalekohled.
Máte3D.
pocit, že
Vás někdo šmíruje? Hrají I. Trojan, J. Hlaváčová a další..

Film
je mládeži
Přístupné
od 12 přístupný,
let. Vstupnémluvený
85 Kč česky, vstupné 160 Kč.
čtvrtek 13.10.
čtvrtek
14.4. a pátek
pátek14.10.
15.4. vv17
17h,hod.,
sobota 15.10.
19:30neděle
h, neděle
16.10.
17 h
sobota
16.4. av 17.4.
v 15
a 17v hod.

Ošetřovatel
RIO
3D

Premiéra rodinné
romantické
komedie
USA. USA. Zpohodlnělý papoušek z
PREMIÉRA
animované
dobrodružné
komedie
Skvělý film pro celou rodinu. Zviřata v Zoo se rozhodnou porušit svá pravimalého města Minnesoty vyrazí na bláznivé dobrodružství do Rio de Janera.
dla mlčení a odhalí své největší tajemství: umí mluvit...
Film
je mládeži
mluveno
vstupné 140 Kč.
Přístupné,
česky přístupný,
mluveno. Vstupné
95česky,
Kč
čtvrtek 27.10. v 17 h a 19:30 h, pátek 28.10.,
sobota 29.10. a neděle 30.10. v 19:30

úterý 26.4. a středa 27.4. v 17.00 a 19.30 hod.

KRÁLOVA
Bastardi 2ŘEČ /118/
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce, vystrašený člověk potřebuPremiéra dramatu ČR.
jeDruhý
pravého
přítele.
díl začíná
krátce po smrti největšího bastarda M. Dostála. Michalův otec
a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami tří žáků.
Přístupné od 15 let. Vstupné 85 Kč

Zpravodajměsta
městaChodova.
Chodova.Květen
Ř íjen 2011
Zpravodaj
2011

Říjen 2011
sobota 1.10. a neděle 2.10. v 15 h

neděle 9.10. v 19:30 h

Animovaná komedie USA.

Akční scifi USA.

Auta 2 3D /110/

Kino

Green Latern 3D /105/

Burák je opravdu jedinečné a úžasné auto. Dokonale zastínil svého
kámoše Bleska. Ovšem úžasná je i anglická královská rodina.
A to znamená, že se budete královsky bavit.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Nádherné efekty a skvělý příběh s moc sympatickým hrdinou, který
se nebojí přiznat strach a bojuje sním. Skvělá podívaná a jeden
z nejlépe natočených filmů podle komiksové předlohy.

Přístupné, titulky. Vstupné 130 Kč
pondělí 10.10. v 19:30 h

sobota 1.10. a neděle 2.10. v 17 h

Harry Potter a relikvie smrti 2. část 3D

Zneužívaný

Film USA.

Premiéra dokumentu ČR

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč

Přístupné od 15 let. Vstupné 75 Kč

sobota 1.10. a neděle 2.10. v 19:30 h

úterý 11.10. a středa 12.10. v 19:30 h

Velkolepé finále filmové série o malém čaroději s jizvou na čele.
V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do
otevřené války čarodějného světa.

Šéfové na zabití /98/

Colombiána

Premiéra komedie USA.

Další letošní skvělá komedie po Pařbě v Bangoku .Být svým šéfem vydírán,
sexuálně obtěžován, co s tím? Zabít? Parta tří nenápadných pitomců s tím
zatočí originálním způsobem. Jak? To se dovíte u nás v biásku.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč

pondělí 3.10., úterý 4.10., středa 5.10. v 19:30 h
Karlovarské ozvěny
Film uveden na 46. FF v Karlových Varech.

Viditelný svět

Nejdrsnější dokument roku 2011. Narodil se svobodné matce
alkoholičce, když začal Filip chodit do školy, začala na něm praktikovat drsné, sexuální hry, osahávala ho...

/104/

/107/

Premiéra akčního dramatu USA.

Jako dítě přítomna vraždě svých rodičů.
Nyní se z ní stává chladnokrevný vrah.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 90 Kč
čtvrtek 13.10. a pátek 14.10. v 17 h,
sobota 15.10. v 19:30 h, neděle 16.10. v 17 h

Ošetřovatel /104/

Premiéra psychologického dramatu ČR a SR.
Podívejte se jestli vblízkém okně nestojí někde dalekohled. Máte pocit,
že Vás někdo šmíruje? Hrají I. Trojan, J. Hlaváčová a další.

Premiéra rodinné romantické komedie USA.

čtvrtek 6.10., pátek 7.10., sobota 8.10. vždy v 17 h

sobota 15.10. v 15 h
Biásek pro nejmenší

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč

Transformers 3 3D /163/

Akční scifi USA.

Skvělý film pro celou rodinu. Zviřata v Zoo se rozhodnou porušit svá pravidla
mlčení a odhalí své největší tajemství: umí mluvit.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 95 Kč

Pojďte pane, budeme si hrát /80/

Film pro malé i velké kluky, umocněný skvělým zpracováním ve formátu 3D. Mimozemští roboti, maskováni za pozemská auta, tentokrát
ve 3D kabátku. K tomu navrch nejkrásnější žena světa.

Pásmo pohádek slavné dvojice.

čtvrtek 6.10., pátek 7.10., sobota 8.10. v 19:45 h
a neděle 9.10. v 17 h

sobota 15.10. v 17 h a neděle 16.10. v 15 h

Noc žraloka 3D /115/

Premiéra rodinné fantasy USA a Belgie.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 40 Kč

Šmoulové 3D

Parta několika přátel cestuje do Louisiany, kde chtějí strávit společný víkend
u jezera. Jejich plány se ovšem rychle změní v noční můru...

Dobrodružství bájné rasy malých modrých bytostí v dobách
středověku, které se musí vypořádat samy se sebou a také s lidmi
a zlým čarodějem...

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Česky mluveno, přístupné. Vstupné 130 Kč

sobota 8.10. a neděle 9.10. v 15 h

pondělí 17.10., úterý 18.10. a středa 19.10. v 19:30 h

Premiéra animáku USA.

Premiéra akčního dramatu USA.

Přístupné, titulky. Vstupné 100 Kč.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 85 Kč

Premiéra thrilleru USA.

Lví král 3D

Legenda se vrací a navíc ve formátu 3D. Všude tam, kam až slunce
dosáhne, se rozkládá spořádaná a barvitá zvířecí říše. Přísně
a spravedlivě tam vládne lví král Mufasa.

čtvrtek 13.10. a pátek 14.10. v 19:30 h,
sobota 15.10. ve 22:00 h, neděle 16.10. v 19:30 h

Rodina základ státu /106/

Premiéra dramatu ČR.

Drama na pozadí nynější hospodářské krize. Film o tom, co lze obětovat
ve veřejné sféře, abychom zajistili své soukromí ...

Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

Drive /101/

Říkají mu Řidič. Přes den je filmovým kaskadérem a v noci si přivydělává
jako nájemný řidič zločineckých gangů. Nezajímá ho o jakou práci ten večer
zrovna jde, řítí se nocí s policejními vozy v zádech.

čtvrtek 20.10., pátek 21.10., sobota 22.10.
a neděle 23.10 vždy v 17 h

Tři mušketýři 3D /110/

Světová předpremiéra rom. dobrodružného filmu

Akčně pojatý velkofilm je přirovnáván k úspěšným Pirátům z Karibiku. Hrají
Milla Jovovich a Orlando Bloom.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
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pátek 28.10. v 17 h, sobota 29.10. v 15 a 17 h,
neděle 30.10. v 15 h

čtvrtek 20.10., pátek 21.10., sobota 22.10.
a neděle 23.10. vždy v 19:30 h

Johnny English se vrací

Saxana a Lexikon kouzel

/90/

Paranormal Activity 3

Pohádka ČR.
Volné pokračování filmu Dívka na koštěti. Saxana
žije normálním životem v krásné rodinné vile,
kde je půda skrývající tajemství o předešlém
čarodějnickém životě. Malá Saxánka to objeví
a rázem se ocitne v říši pohádek plné trpaslíků,
rarachů, draků, bazilišků a morkolabů.

Další pokračování úspěšného hororu.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

Premiéra akční komedie Velké Británie.
Pokračování úspěšné komedie z roku 2003. Hrají P. Brosnan, Rowan Atkinson. Neohrabaný zvláštní agent J. English je zpátky.

Přístupné, titulky. Vstupné 95 Kč

pondělí 24.10., úterý 25.10. a středa 26.10. v 19:30 h
Premiéra hororu USA.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč
čtvrtek 27.10. v 17 h a 19:30 h, pátek 28.10., sobota
29.10. a neděle 30.10. v 19:30 h

Bastardi 2 /90/

sobota 29.10. ve 22:00 h, neděle 30.10. v 17 h
a pondělí 31.10. v 19:30 h

Muži v naději /115/

Komedie ČR.
Povedená letní komedie, která si na nic nehraje a jejím cílem je pobavit diváka. Což se daří především duu Polívka-Macháček.

Premiéra dramatu ČR.
Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda M. Dostála. Michalův
otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami tří žáků.

Přístupné od 15 let. Vstupné 90 Kč

Přístupné od 15 let. Vstupné 85 Kč

Zadáno pro školy
Filmové představení pro I. stupeň ZŠ a MŠ

AFRICKÁ POHÁDKA

Divadélko pro školy Hradec Králové

středa 19.10.
čtvrtek 20.10
pátek 21.10

8:00 a 9:30 h
8:00 a 9:30 h
8:00 h

středa 19.10.
čtvrtek 20.10
pátek 21.10

11:00 h
11:00 h
9:30 a 11:00 h

Vstupné 35 Kč

Filmové představení pro II. stupeň ZŠ

LEGENDA V+W
aneb Příběh Osvobozeného divadla
Vstupné 35 Kč

40. týden 2011

42. týden 2011

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

KINOMIX

KINOMIX

4. 10. úterý a 6. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 7. 10. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

18. 10. úterý a 20. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 21. 10. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

o aktuálních novinkách v našem kině

o aktuálních novinkách v našem kině

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

ŽLUTÝ PES S ONDŘEJEM HEJMOU

POSTEL PRO HOSTY 1. část

TÝDEN V KRAJI

záznam koncertu z Hornických oslav (premiéra)

Sestřih z událostí v Chodově (premiéra)

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

záznam divadelního představení (repríza)

TÝDEN V KRAJI

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

41. týden 2011

43. týden 2011

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

KINOMIX

KINOMIX

11. 10. úterý a 13. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 14. 10. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

25. 10. úterý a 27. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 28. 10. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

o aktuálních novinkách v našem kině

o aktuálních novinkách v našem kině

POSTEL PRO HOSTY 2. část

ROCKPARÁDA

TÝDEN V KRAJI

TÝDEN V KRAJI

záznam divadelního představení (repríza)

rocková hitparáda (premiéra)

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)
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Co ?

Kdy ?

Burza knih

03.10.
9 – 18:00 h

Kde ?

Kdo ?

MěK – park, čítárna

MěK Chodov

Beseda „Stroj času“ –
03.10.
Alžběta I. Tudorova
17:00 h
		
Sbírka drobností na
03.10. – 09.12.
Veselou vánoční nadílku

MěK – podkroví

MěK Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarná a literární soutěž
„Moje strašidlo“

03.10. – 21.10.

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Týden knihoven

03.10. – 09.10.

MěK Chodov

MěK Chodov

Kurz němčiny

od 03.10.
po, st 17 – 18:00 h

učebna DDM

DDM Chodov

Zahájení seniorských dnů

04.10.
MěK – podkroví
9:00 h		

MěÚ Chodov
odbor. soc. věcí

Babka Ťapka na kraji světa
aneb Nový Zéland očima české babičky

04.10.
9:30 h

MěK – podkroví

MěK Chodov

Soutěže pro děti

05.10.
15 – 17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Podvečer se starostou
přímý přenos

05.10.
18:00

TV studio Chodov

KASS Chodov

Večerníček

05.10.
MěK – dětské odd.
17:00 h		

MěK Chodov

Rodinka „Veselý podzim“

06.10.
10:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarná dílnička
„Barevná podzimní okna“

06.10.
14 – 17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Jiný kraj – jiná chuť
výstava kuchařek různých národů

07.10.
9 – 15:00 h

MěK – čítárna

MěK Chodov

Ples seniorů

07.10.
17 – 22:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Rodinné dopoledne
(součástí Týdne knihoven)

08.10.
9 – 12:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

„Knižní hrátky
aneb hurá do pohádky“

10.10.
17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Beseda s námořníkem
a spisovatelem Jiřím Frankem

11.10.
9:00 h

klubovna DPS
Luční ul.

MěÚ Chodov
odbor soc. věcí

Veřejné sympozium v rámci mez. prog.
Ressource (integr. přeměna těž. lokalit)

12.10.
8 – 12:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

13.-14.10.
10 – 18:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Výtvarná dílnička
„Halloweenské dekorace“

13.10.
14 – 17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Burza dětského zimního
oblečení, obuvi, hraček
a sportov. vybavení

prodej
17.-18.10
10 – 17:00 h
výdej+vyúčt.
19.10. 10 – 16:00 h

DDM Bludiště

DDM Chodov
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Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

„Knižní hrátky
aneb hurá do pohádky“

17.10.
17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Vernisáž výstavy
„Chodovské památky objektivem“

18.10.
13:00 h

Galerie u Vavřince

KASS Chodov

Kurz pro veřejnost
„Plstění“

19.10.
17:00 h

DDM Bludiště

DDM Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

20.-21.10.
10 – 18:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Výtvarná dílnička
„Strašidla a strašidýlka“

20.10.
14 – 17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Řemeslo má zlaté dno
kurz pro veřejnost – výroba svící

20.10.
17 – 20:00 h

DDM Bludiště

DDM Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

23.-24.10.
10 – 18:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Řemeslo má zlaté dno
kurz pro veřejnost – výroba keramiky

25.10.
17 – 20:00 h

DDM Bludiště

DDM Chodov

Výstava a hlasování soutěže
„Moje strašidlo“

25.10. – 7.11.

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

„Halloweenské strašení“

27.10.
16 – 17:30 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Vznik československého
státu - pietní akt

27.10.
17:00 h

Městský park

KASS Chodov

„Smím prosit?“
výuka tanců

termín bude
upřesněn

MěK – podkroví

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

31.10-1.11.
10 – 18:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

II. liga ženy: Chodov – Spartak
Ústí n. Labem – šestky

01.10.
10:00 h

Tělocvična II. ZŠ
Školní ul.

BVC Chodov

II. liga ženy: Chodov – Spartak
Ústí n. Labem – šestky

01.10.
14:00 h

Tělocvična II. ZŠ
Školní ul.

BVC Chodov

I. liga kadetek: Chodov
– Rokycany – šestky

01.10.
10:00 h

Tělocvična II. ZŠ
Školní ul.

BVC Chodov

I. liga kadetek: Chodov
– Rokycany – šestky

01.10.
14:00 h

Tělocvična II. ZŠ
Školní ul.

BVC Chodov

20. ročník
Běhu Smolnickým kopcem

09.10.
9:30 h

Atletický stadion a
Smolnický kopec

ŠAK Chodov

Turnaj v minigolfu
pro seniory

13.10.
9:30 h

Sport. areál
Bezručova ul.

MěÚ Chodov
odbor soc. věcí

II. liga ženy: Chodov
– Střešovice B – šestky

15.10.
10:00 h

Tělocvična II. ZŠ
Školní ul.

BVC Chodov

II. liga ženy: Chodov
– Střešovice B – šestky

15.10.
14:00 h

Tělocvična II. ZŠ
Školní ul.

BVC Chodov

Turnaj v šipkách
pro seniory

18.10.
Herna u Žíly
9:00 h		

Sport
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Sport
MČR v kickboxu

BVC Chodov

Lovosický klub pořádal v nezvyklém červnovém termínu Mistrovství ČR v kickboxu. Zúčastnila se i malá výprava Kickboxu
Chodov, z 10 kategorií získali 10 medailí.
Škoda jen, že chyběly 2 další juniorské naděje. Nejúspěšnějším byl Adam Kavan,
který zvítězil v kat.juniorů -79 kg. A celkem snadno se probojoval do finále mužů
-79 kg, kde dokonce v semifinále vyprovodil svého soupeře před časovým limitem.
Ve finále mužů zápasil s dlouholetým reprezentantem Štorkánem, Mistrem Evropy
2006-první kolo bylo vyrovnané, ve druhém
měl trochu navrch Adam, tak jsem očekával vítězství svého borce. Dva rozhodčí byli
jiného názoru, tak Adam prohrává 1:2 na
body. Jeho bratr Vašek Kavan také zabojoval
a ve své kat.st.žáci -69 kg prohrál po vyrovnaném boji až ve finále a stal se vicemistrem ČR
a přidal bronz v kat.juniorů-69 kg. V ženách
do 55 kg startovala Veronika Blažková, a kdyby v semifinále nenarazila na pozdější vítězk
a současnou reprezentantku Hupcejovou,
mohlo to být ještě lepší. Ale bronz na prvním turnaji znamená velký příslib do budoucna. Další novickou na turnaji byla
Kristýna Vazačová, která získala dvě stříbrné medajle,když v obou kategoriích prohrála finále s domácími závodnicemi a
zároveň reprezentantkami ČR. Startovala
jako všichni v lightkontaktu a to juniorky
-50kg a jako jediná zápasila na galavečeru
v kickboxu lowkick-48 kg, kde nestačila na
dvojnásobnoui Mistryni ČR, Fabianu.Bytyqi.
V mužích -84kg nastupoval Pavel Kubalak,
který dle očekávání bojoval o titul.Ve finále těsně prohrál na body nad loňským Vicemistrem světa této kategorie, P. Plochem.
A rovněž získal 2.místo i v kat.mužů nad 35let
-84kg. Po 2 letech si zazápasil na domácí půdě
i trenér oddílu, M.Černý, který získal 14. titul
MČR. Konečná bilance-2 bronzové,6 titulů Vicemistra a 2 Mistři ČR, zůstala trochu za očekáváním trenéra, ale i tak zavládla spokojenost. Poděkování patří městu za dlouholetou
podporu sportu ve městě, panu L.Netušilovi
a kamarádu Kevinovi za příspěvky na dopravu a trenink.
Miloš Černý, KICKBOX CHODOV

Na závěr beachvolejbalové sezóny dvě pátá místa
z republikových mistrovství.
Dvě pátá místa z republikových mistrovství
dospělých jsou skvělou tečkou za uplynulou
beachvolejbalovou sezónou chodovského
BVC WITTE. Po skvělých výsledcích juniorek
(2. a 4. místo Šárky Vodenkové s Patricií
Missottenovou na MČR U18 respektive U20,
plus jejich 29. místo na MS U19, 4. místo
G. Gergelyové a M. Mühlhauserové na MČR
U18, 5.místo V. Vydrové se Š. Gergelyovou
na MČR U20), se o výrazné úspěchy BVC
postaraly v kategorii žen svým pátým místem Dana Bláhová s Adélou Machovou, jejichž umístění ještě devátým místem jistily
sestry Pecháčkovy na Uniqa MČR žen, které se odehrálo 27. a 28. srpna v Chodově.
A aby toho nebylo málo, páté místo v kategorii mužů vybojoval týden nato na Uniqa
MČR mužů ve Slavkově u Brna Martin David s Pavlem Krčem (trenér novopečených
mistrů republiky M. Tichého s D. Kufou)!
Nyní se již přezujeme do sálové obuvi a hurá
do tělocvičny, přiďte se podívat na zápasy
druhé ligy žen a první ligy kadetek. První
domácí zápasy začínají 1. října v tělocvičně 2. ZŠ, kde se představí jak ženy,
tak kadetky! Těšíme se na Vás!

Vyhlášení vítězů na Uniqa MČR žen v Chodově
Děkujeme všem, kteří nás podporují!!!
Více informací o našem klubu najdete na:
www.bvc-chodov.cz/index.php
Zdeněk Malich, BVC WITTE Chodov
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Sport
TJ Plamen Chodov
ŠAK Chodov

Soustředění mladých cyklistů
Před vyvrcholením cyklistické sezóny
2011 byli mladí cyklisté TJ Plamen Chodov od 20. do 26.8. na šestidenním soustředění v krásné prostředí RS „U Mlýna“
v Jedlové u Mariánských Lázní. Cílem tréninkového campu bylo dostat mladé závodníky koncem prázdnin do tréninkového
rytmu a dobře je připravit na poslední dva
závody horských kol o pohár Karlovarského svazu cyklistiky. Všech sedm dětí podle
věkových kategorií denně absolvovalo od
2 do 15 km na vytvořené tréninkové trati
a po obědě regenerační tréninkové vyjížďky
do okolí. Při vyjížďkách jsme navštívili zámek Kynžvart a M. Lázně. Podnikli jsme také
náročnou pěší túru na vrchol Dyleně, který se
tyčí nad okolím ve výšce 940 m nad mořem.

Všichni účastníci pobytu nastoupení k tréninku

Tréninkový tábor splnil vše, co jsme si od něj
slibovali, těžké tréninky, regeneraci, pobyt
v čisté přírodě, péči personálu rekreačního střediska, vydatné jídlo i pěkné počasí,
které nás provázelo po celou dobu pobytu.
Pevně doufáme, že naši mladí cyklisté zúročí
nabyté tréninkové dávky v posledních závodech letošní cyklistické sezóny a že si vylepší
dosavadní celkové pořadí v poháru KVSC.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Městskému úřadu v Chodově za podporu, kterou
věnuje mládeži, vždyť bez této podpory by
nebylo možné takový projekt uskutečnit.

Oslavy 20. výročí ŠAKu Chodov

26. listopad 2011, od 20:00 hod.,
v Mírové společenský sál.
Přijďte se pobavit a připomenout si hezké chvilky
strávené na trénincích, závodech či jiných akcích.
K poslechnu nám zahraje skupina Alabalabamba, budeme tančit, soutěžit, ale bavit se i jinak.
Vstupné: lidových 99,- Kč
Lístky v prodeji od 1.9. v DDM Bludiště
a na stadionu ŠAKu Chodov.

Filip Litavský veze medaile z MČR

V sobotu a neděli 3-4. září se konalo v Novém Městě nad Metují Mistrovství ČR žactva.
Rozjela se sem i trojice chodovských atletů.
V sobotu postoupil časem 7,61s z rozběhu na
60 m Lukáš Vantuch, v meziběhu obsadil šesté místo. Daniel Hruška v rozběhu na 100 m
překážek skončil na 3. místě časem 14,78 s
Celkově Daniel obsadil 9. místo. Papírové předpoklady pro útok na stupně vítězů v hodu diskem
splnil Filip Litavský. Jediným platným hodem
v soutěži 41,38 m získal bronz.
Druhý den získal na oštěpu Filip Litavský
hodem 47,98 m druhý bronz. Časem 28,38 s
a 200 m překážek postoupil z druhého místa do finále Daniel Hruška. Zde svůj čas ještě o 5 setin sekundy vylepšil a obsadil nepopulární čtvrté místo.
V poslední disciplíně, vrhu koulí, závodili všichni tři chodovští borci. Vrhem 14,00 m získal
5. místo Daniel Hruška, 13,50 m Lukáše Vantucha
a 13,40 m Filipa Litavského stačilo na 9. a 10. místo.

František Nádvorník,
trenér mládeže TJ Plamen Chodov
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Nábor
nových členů !!!!
FIGHT CLUB KYOKUSHIN CHODOV
pořádá nábor nových členů.
Kyokushin karate - reálná sebeobrana,
muži, ženy, děti (od 5-ti let).
www.kyokushin-chodov.cz
tel.604 965 358
Václav Kolář, trenér

Poděkování

10.9.2011 se v Bečově konal již 3. ročník
největšího turnaje v malé kopané pro děti
z dětských domovů - tzv. Eliho turnaj.

CATR spol. s r.o.
Digitální vysílání - IPTV
Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali o připravovaných změnách v nabídce služeb
naší společnosti. V rámci zkvalitnění TV příjmu
a optimalizace parametrů signálu pro nově
prodávané ploché televizory (plazma, LCD)
umožňující mimo jiné příjem ve vysokém
rozlišení HD, přistoupila naše společnost
k postupnému přechodu na digitální vysílání, prostřednictvím platformy IPTV. Toto
řešení Vám přinese nejen mnohem vyšší kvalitu obrazu jednotlivých programů stávající
nabídky, ale hlavně otevře úplně nový rozměr v poskytování služby kabelové televize.
Jmenovanou službu pod názvem IPTV
CATR, spouštíme v lokalitě Chodov již nyní.
Analogová televize samozřejmě nekončí!
Paralelně bude v našich sítích vysílat i nadále. Rozšířená programová nabídka (nabídka
s HBO) ale bude od nového roku k dispozici
pouze v rámci digitální TV nabídky. Službu
IPTV CATR můžete v případě Vašeho zájmu
začít využívat okamžitě po instalaci potřebné kabeláže a s použitím IPTV set top boxu.
V rámci rozšířené nabídky budete moci nově
sledovat mimo jiné všechny volně šířené
české kanály ve vyšším rozlišení, sledovat
celou řadu úplně nových TV programů zejména ve formátu HD, využívat služeb elektronického programového průvodce a postupně využívat celou řadu dalších novinek,
o kterých Vás budeme průběžně informovat.

Chtěl bych poděkovat i za děti těmto chodovským firmám a občanům: Pekosa (pan Orlich),
TC-stavby, Fany Elektro (pan Dvořák), Potraviny Šimice, chodovským bankám Česká spořitelna, GE Capital Bank, Komerční banka za dárky
pro děti a paní Monice Zdanovcové.

Bližší informace se dozvíte na našem webu
www.catr.cz.
Navštívit nás můžete i osobně a to na naší
provozovně na adrese:
Staroměstská 377, Chodov.
A kontaktovat nás můžete samozřejmě
také na tel.č.: 352 665 298.

Bohuš Eliáš

placená inzerce

Poděkování

Děkujeme touto cestou trenérům ŠAKu Chodov
- Denče, Kubovi a Renče za bezva zážitky na
soustředění v Toužimi.

Za celý kolektiv Hanďa a Jíťa

Termín uzávěrky
listopadového čísla
18.10.2011
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Fotogalerie

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

Chcete mít jistotu slušného jednání
u nebankovního zdroje?

723 012 302

volejte:
e-mail: mojzis@avalfinancial.cz

dámské a pánské

Kadeřnictví

ova
CaPos- Páan
8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

novinka : obnova vlasu keratinem
Husova 1056, Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

tel.: 776 616 029
MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
V TEPLE DOMOVA

POTØEBUJETE?
-

nový pomník?
opravit nebo vyèistit starý hrob?
pøipsat jméno, opravit písmo?
desku z èerného skla?
novou lucernu nebo vázu?
krycí desky?

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

KAMENICTVÍ
CHODOV

SOKOLOV
Pro pøípadné dotazy, sjednání jiného
termínu volejte nebo pošlete SMS.

·
·
·
·

ntišek e
Fra Suchánk

777 560 671
Budova bývalého Telecomu nad nemocnicí,
vedle POLICIE, u høbitova. Hornická ul. 2047, Sokolov

JAN FAST

geodetické služby

Provozní doba: PO 10-12 ST 10-12 SO 11-13

geometrické plány
v ytyčování hranic pozemků
podklady pro projektování
jeřábové dráhy

Zaměřování i o víkendech.
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2011

Placená inzerce
DÁMSKÉ KADEŘNICT VÍ

“MARCELA”
- společenské a svatební účesy
- střihy, barvy
U Porcelánky 849
(bývalý sekáč p. Žažové)

Tel.: 604 70 96 84

Dárkové poukázky

Jesličky U BALVÁNKŮ
náměstí Míru č. 38, 357 35 Chodov
Celodenní péče pro Vaše sluníčka
(prozatím) od 3 roku do 6 let.
J. Hroudová +420 603 251 726
M. Hrouda +420 608 158 487
www.balvanci.cz

Po - Pá 9-11 hod. 15-17 hod.

mobil: 602 190 602

Kraj a EKO-KOM zvou školy do centra v Černošíně

kových plynů na kogenerační jednotce k výrobě elektřiny
s odborným výkladem. „Exkurze jsou vhodné pro žáky
mateřských, základních i středních škol, program a způsob
výkladu je vždy uzpůsoben věku návštěvníků,“ upřesnil
krajský radní Jaroslav Bradáč.
Doprava i samotná exkurze jsou zdarma. Dopravu
zajistí, objedná a zaplatí Karlovarský kraj. „Finanční
prostředky na dopravu stále ještě jsou, exkurze lze realizovat až do konce listopadu 2011,“ dodal Bradáč.
Stačí si zarezervovat datum a čas exkurze na stránkách
Karlovarský kraj a společnost EKO - KOM http://www.sc-cernosin.cz/, případně u vedoucího
pořádají exkurze pro žáky do Centra envi- provozu, tel. číslo: 602 663 608 a vyplnit přihlášku,
ronmentální výchovy odpadového hospo- která je umístěna na http://www.kr-karlovarsky.cz/
ZIVOTNI/environment/.
dářství v Černošíně (CEVOH).
V rámci jednodenní exkurze si žáci prohlédnou zařízení třídicí linky odpadů, kompos- Vyplněnou přihlášku mohou zájemci zasílat na mail:
tárnu a skládku odpadů s využitím sklád- lucie.tousecka@kr-karlovarsky.cz.
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Placená inzerce

HODINOVÝ MANŽEL
práce
všeho
druhu

tel. 720 105 332
e-mail: urban10@email.cz

ké
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s CT í 734
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dá ŘNI, Škol 845
DEIVOVÁ4 425
A
K OPŘ .: 60
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Více na www.imbreal.cz
Bližší informace na tel. 604 202 967

Nabízí v C hodově k prodeji:
Byt 2+1, ul. Budovatelů
Byt 2+1, ul. Jiráskova
Byt 2+1, ul. Revoluční
Byt 2+1, ul. Tovární
Byt 2+1, ul. Školní
Byt 3+1, ul. Tovární

599 000 Kč
760 000 Kč
690 000 Kč
595 000 Kč
650 000 Kč
720 000 Kč

Byt 3+1, ul. Budovatelů
Byt 3+1, ul. Hlavní
Byt 1+1 Nové Sedlo
Byt 2+1, Sokolov
Byt 3+1, Sokolov
Byt 2+1 N. Role

775 000Kč
620 000Kč
295 000Kč
675 000Kč
698 000Kč
545 000Kč

Poptáváme pro naše klienty byty 1+1, 2+1 a 3+1 v lokalitě
Čapkova, U Porcelánky, ČSO, nám. 9. Května, Luční a Husova.

Čištění interiérů
osobních a užitkových automobilů
Chodov, Nádražní 201

Sedačky
Čalounění
Plasty
Koberečky
Informace na tel.
776 251 686 a 604 757 091
Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2011
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Placená inzerce
DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ
PÁNSKÉ HOLIČSTVÍ

„NA KRUHÁČI“
Vedle restaurace Patriot, Rooseveltova ul.

M.MAXOVÁ – E.WIEDERMANOVÁ
Provozní doba:
Dámské:
Po-Pá 8 -17.00 hod bez objednání
Pánské:
Po-Pá 8-11.30 hod 13-17.00 hod bez objednání

Sázková kancelář

8.00 - 24.00 hodin

SÁZKOVÝ
TERMINÁL

V Ý KUP A
Z Á S TAVA
Z L AT A
GARANCE NEJVYŠŠÍ VÝKUPNÍ CENY

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

p.Šimek - 1/4
NOVINKA!!!
Po –Pá od 20.00 hod – 22.00 hod
Na objednávku otevřeno pro zákazníky, kteří nemohou do 17.00 hod
Objednávky na tel. čísle

608 536 981

Autoservis Šimek

NOVINKA !!!
Pro automobily
s klimatizací
Èištìní klimatizací
Plnìní klimatizací
Opravy klimatizací

Diagnostiku øídící
jednotky vozu
Opravy osobních a
dodávkových
automobilù
Seøizování geometrie
náprav a svìtel
Mìøení emisí
Pøípravy vozu na STK

KOSMETIKA

DAGMAR

Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

RD 417

Otvírací doba:
každý všední den od 7:20 do 17:30

mob.: 606 852 893

Telefon: 352666070, Mobil: 602157191
Husova 101, Chodov 357 35

Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2011
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A UHrnčířská
TO
SERVIS
1176 357 35 Chodov
-

opravy vozů VW-AUDI-ŠKODA-SEAT
výměny rozvodových řemenů
diagnostika vozů
opravy elektroniky vozů a elektroinstalace
servisní prohlídky a výměny olejů
příprava vozu na STK
opravy klimatizací-plnění-čištění
montáže autoalarmů, dálkového startování,
park. senzorů, opravy nezávislých topení
klempířské a lakýrnické práce
výměny autoskel
montáže tažných zařízení
ruční mytí a čištění interiéru vozu
vyřízení pojistných událostí
poskytujeme slevové kupony na služby,
v kadeřnictví M. Maxová - kruhový objezd

Po-Pá
9.00 až 18.00 hod

Tel. 608 983 360

Více info na
www.automaxx44.cz

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

ÝROBCE

PŘÍMO OD V

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

www.balkony.cz

Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2011
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MÁTE PROBLÉM S VÝFUKEM?
Přijďte k nám a dejte si kávu, víc dělat nemusíte.....!

MONTÁŽ NA POČKÁNÍ!

NEJVĚTŠÍ SKLAD V KRAJI!

Nabízíme výfuky všech cenových kategorií
a široký výběr sportovních výfuků a koncovek.

Naše další služby pro Vás:
• BRZDY•OLEJE•TLUMIČE•PNEUSERVIS•POLOOSY •LOŽISKA KOL
• ČEPY ŘÍZENÍ • TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ•GEOMETRI
AKCE: TLUMIČE, PÉROVÁNÍ - 4ks za cenu 3

NOVINKA: GEOMETRIE 3D

RYC H L O S E R V I S

602 464 050
351 105 390-1
e-mail:
autoesta@quick.cz
www.sweb.cz/autoesta
Elektrárna Tisová
357 61 Březová

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá 7.00 - 16.00
Sobota po dohodě

Fotoslužby
Computer

Husova 786 (areál TIPO), 357 35 Chodov
Tel.: 352 67 60 27

COMPUTER ”K”:
Mobil: 608 024 618
PRODEJ A SERVIS POČÍTAČŮ - NOTEBOOKŮ A TABLETŮ
SESTAVY PC NA ZAKÁZKU - PRODEJ KOMPONENTŮ
ODVIROVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ POČÍTAČŮ, ZÁLOHOVÁNÍ A ZÁCHRANA DAT

FOTOSLUŽBY ”K”:
Mobil: 777 024 618

ATELIÉROVÉ A FOTO NA DOKLADY,

DĚTI, JEDNOTLIVCI, ZVÍŘATA, SKUPINOVÉ, RODINNÉ,
SVATEBNÍ, TĚHOTENSKÉ FOTO A AKTY.

PŘESTAVBY A MODERNIZACE PC

TABLA A BOOKY

SAMOOBSLUŽNÝ FOTOTERMINÁL - DIGI FOTO IHNED
TISK DIGITÁLNÍCH FOTO NA POČKÁNÍ AŽ DO FOTMÁTU A3+

AUTOSERVIS KRAUS
Otevřeno v pracovních dnech od 9.00 do 18.00

www.autoserviskraus.cz

tel.: 775 931 797

• oprava a údržba osobních a užitkových motorových vozidel VŠECH ZNAČEK
• specializace na vozy BMW
• diagnostika vozů
• příprava a odvoz vozů na STK
• montáže alarmů, centrálního zamykání, autorádií a AV systémů vysoké kvality
• výměny autoskel, tónování oken, klempířské a lakýrnické práce
• vlastní odtahová služba (16 Kč - 1 km - 400 Kč naložení a složení)
• montáž tažných zařízení
Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2011
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PŘESTAVBY
oficiální přestavby kotlů Viadrus U26 a U22
z originálních dílů, vč. záruční doby
montáž, záruční a pozáruční servis
náhradní díly na veškeré výrobky Viadrus
Šarman Leoš, tel. 604 238 922
email: sarman.l@seznam.cz

Otevřeno Po - Pá 8 - 17 hodin
“POD SMEŤÁKEM”, (Smetanova 699)
POBOČKA v LOKTI u kolejí

• kopírování klíčů
www.kovomatik.cz
• zámky, fabky
• zahradní a ruční nářadí
• řezné kotouče, elektrody, mont. pěny
t
• spojovací materiál
ti c e r e s i
s
o
k
lh
v
č
• barvy
a
Po h lc o v
V• spreje
- znáte z t
• profi lepidla

TEL.: 777 682 634
Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2011
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Zaostřeno na zimní péči
Zimní servisní prohlídka od 1. 10. do 30. 11. 2011 pro Váš vůz ŠKODA
Užijte si příjemnou zimu za volantem díky naší profesionální péči. Navštivte s Vaším
vozem značky ŠKODA zimní servisní prohlídku a budete mít jistotu, že se na něj
můžete v náročném zimním provozu spolehnout. V případě nalezení závady Vám
pak nabídneme opravu za skutečně výhodné ceny.
ŠKODA Service®
ŠKODA Originální díly®
ŠKODA Originální příslušenství®
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
Auto Sael s.r.o.
Karlovarská 140
357 35 Chodov
Tel.: 352 666 987
servis.chodov@sael.cz

Auto Sael s.r.o.
Truhlářská 14
350 02 Cheb
Tel.: 354 431 551
servis.cheb@sael.cz

ZSA_2011_MRO_V2_DYN_4424cd4d8d874447a4c9622578441289_indd 1
Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2011
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Nově otevíráme
Auto
Kelly
Autoservis
SERVIS
AUTOMOBILŮ

+ prodej
náhradních
dílů za skvělé
a PRODEJ
NÁHRADNÍCH
DÍLŮ ceny
pro VŠECHNY
ZNAČKY
za skvělé
ceny VOZŮ!!!

pro VŠECHNY ZNAČKY
VOZŮ!!!
Auto Sael, s.r.o.

Auto Sael, s.r.o.
+ARLOVARSKÉ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
¬¬#HODOV¬¬¬
Tel.: 352 666 987
Mobil: 777 625 903
% MAIL¬SERVISCHODOV SAELCZ

Truhlářská 14
Auto Sael, s.r.o.
350 02 Cheb
Truhlářská
14
551
Tel: 354 431
350
02
Cheb
777 625 905
Tel.: 354 431 551
E-mail: servis.cheb@sael.cz
Mobil: 777 625 905
E-mail: servis.cheb@sael.cz

Náš autoservis Vám nabízí zvýhodněné ceny
na opravy
vozů zvýhodněných
všech značek: cen:
Příklady
našich

+ONTOLA¬VOZU¬NA¬ZVEDÉKU ¬VĎ¬TESTU¬BRZD¬JEN¬ZA¬¬¬99,- Kč
.A¬VÝECHNY¬CIZÓ¬ZNAĎKY¬VOZī¬HODINOVÉ¬SAZBA¬od 250,- Kč
,ETNÓ¬A¬ZIMNÓ¬PNEU¬NA¬VÝECHNY¬ZNAĎKY¬VOZī¬od 777,- Kč
#ENY¬JSOU¬UVEDENÏ¬BEZ¬$0(

Dále nabízíme:
Naše
stálá nabídka:

s¬DIAGNOSTIKA¬PRO¬VÝECHNY¬ZNAĎKY¬VOZī¬
s¬PRODEJ¬LEVNâCH¬ZNAĎKOVâCH¬DÓLī¬NA¬VÝECHNY¬ZNAĎKY¬VOZī
s¬PĢÓPRAVA¬A¬PROVEDENÓ¬34+¬ ¬EMISE¬s¬VLASTNÓ¬KOMPLETNÓ¬PNEUSERVIS
¬EMISE¬
s¬RUĎNÓ¬MYTÓ¬VOZī¬
¬KOMPLETNÓ¬MYTÓ¬INTERIÏRU¬MOKROU¬CESTOU
s¬VLASTNÓ¬KOMPLETNÓ¬PNEUSERVIS
s¬KLIMATIZACE¬n¬DESINFEKCE
VâMđNY¬NÉPLNÓ
s¬RUĎNÓ¬MYTÓ¬VOZī¬ ¬KOMPLETNÓ¬MYTÓ¬INTERIÏRU¬MOKROU¬CESTOU
s¬¬
MđĢENÓ¬A¬SEĢÓZENÓ¬GEOMETRIE¬PĢEDNÓCH
¬ZADNÓCH¬NÉPRAV¬¬
s¬KLIMATIZACE¬n¬DESINFEKCE
¬VâMđNY¬NÉPLNÓ
3D nejmodernější technologii¬ZADNÓCH¬NÉPRAV¬¬
s¬¬na
MđĢENÓ¬A¬SEĢÓZENÓ¬GEOMETRIE¬PĢEDNÓCH
s¬VLASTNÓ¬AUTOLAKOVNA¬
¬KAROSÉRNA
na 3D nejmodernější
technologii
s¬¬
AUTORADIA¬*6# ¬3/.9¬KAROSÉRNA
s¬VLASTNÓ¬AUTOLAKOVNA¬
0IONEER +ENWOOD
s¬¬3COTT
AUTORADIA¬*6#
¬3/.9
3COTT ¬0IONEER ¬+ENWOOD

Po dohodě zdarma odvoz zákazníka a možnost zapůjčení náhradního vozidla.

Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2011

Placená inzerce

Opravy a prodej
automatických praček a myček
+ bazar a výkup
Vám nabízí
Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700, 352 669 519

NEHTOVÉ1.STUDIO
MÁJE 629, CHODOV
Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrygelem,
ruční malba, one strok
Veronika Chmelenská
NOVÁ MODELÁŽ 450 Kč
721 657 754
DOPLNĚNÍ
350 Kč
PRODEJ velmi kvalitní nehtové kosmetiky

Jana Gajdošová 606 256 112

PÙJÈKY NA ZÁSTAVU
(auta, byty, pozemky)

POMOC PØI ODDLUŽENÍ
- máte dluh na bytì?
(mìstský, družstevní)

VYPLACENÍ EXEKUCE
- neèekejte na exekutora,
až Vám zaklepe na dveøe

DLUŽÍ VÁM NÌKDO PENÍZE?
VOLEJTE NAJDEME ØEŠENÍ

605 478 399
Stará Chodovská 47
357 35 Chodov
Tel.: 352 675 238
Mobil: 737 819 513

Příjemné ubytování v klidném
prostředí pro Vaše příbuzné,
známé i firemní zaměstnance.
v

ZALUZIE
MEZISKELNÍ
NA PLASTOVÁ OKNA

SUPER CENY ŽALUZIÍ

Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2011
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pp.doprava

nosnost do 1,5t
certifikace A D R

Petr PEER

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE
tel.: +420 733 386 945, ppdoprava@email.cz

KADEŘNICT VÍ

pánské

BELLUCI

dámské

dětské

Kadeřnice : Hanka Vaňková

objednávky: 775 309 684
Vintířov 57, u zastávky směr Chodov
Provozní doba
Út - So 9.00 - 18.00 hod.
Jiný čas dle dohody
Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2011
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NÁKLADNÍ DOPRAVA

R
Peugeot BOXE

,8 t
d dš:o1,41
nák0la
0
- v: 2,50 d: 3,7

ZAJISTÍME
VYKLÁDKU
NÁKLÁDKU I

728 784 440
CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’

v areálu nábytku
Bezručova 492

CHODOV

Tyller.cz Tyller.cz

mob.: 607 276 954
603 786 056
PO-PÁ 9. - 17.
SO 9.00 - 11.30
00

Stavební firma

30

www.tyller.cz

Novostavby - Rekonstrukce - Zateplení
Dotace - Stavební dozor
www.tyller.cz tel.: 605 549 711
Odpočiňte si u nás:

Masáž částečná, celková, velká celotělová
Masáže relaxační, sportovní, reflexní
Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu
Zábaly na celulitidu
Masáž lávovými kameny ,,Hot stones ,,
Indická masáž hlavy, Ušní svíce
Baňkování (uvolnění bloků na zádových svalech)
Dornova metoda, Breussova masáž
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž
Thajská olejová masáž
Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)
japonská masáž shiatsu

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

PO - PÁ 8:00 - 16:30 hodin
Dukelských hrdinů 1126, Chodov
obchodkv@tekotechnology.cz
733 531 322

a šíje
Masáž zad
od 150,-Kč

Revoluční 601, 357 35 Chodov, tel.: 777 749 108, www.masaze-lera.cz

PR OVIDENT

Pro firmy individuální nabídka
a dovozy zboží ZDARMA.
Poskytujeme náhradní plnění.
Kontakt: Karel Hampl
739 017 412
karlovyvary@tekotechnology.cz
TEKO TECHNOLOGY s.r.o.

Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2011
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ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti
zatékání
777 100 918
sova@cmail.cz

Manikúra, pedikúra, masáže
U Porcelánky 266, Chodov, 1. patro

tel.: 777 704 477

Jana Pitáková

Manikúra, parafínová maska na ruce, masáž rukou
Pedikúra, parafínová maska nohou
Vibrační masáž zad a šíje na uvolnění, odblokování páteře
NOVĚ kineziotaping- pomáhá při bolestech páteře, kloubů,
šlach a svalů již od 90,-Kč

Masáže

Masáž lávovými kameny
Indická masáž hlavy
Masáž chodidel
Dornova metoda, masáž na celulitidu a formování postavy,
medová masáž.

VESTAVĚNÉ
SKŘÍNĚ
®
INDECO CZ

•
•
•
•
•
•
•

Držitel Certifikátu kvality ISO 9001 : 2009
Najdete nás na adresách:
e-mail:

info@manipul.cz

Karlovy Vary
Sokolovská 63
tel.: 353 222 844

E-

Cheb
Svobody 51
tel.: 354 435 279

Kom e n s ké h o u l i ce ( ve d l e o b řa d n í s í n ě )

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE - ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY
ROZVOZ AŽ DO DOMU - KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
nu
ní me
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA
poled od
již
č
65,- K
MOŽNOST P OŘÁDÁNÍ RAUTŮ
REZERVACE A OBJEDNÁVKY NA TEL.: 731 887 227, 352 676 539

PROVOZNÍ DOBA

PO - ČT 11.00 - 22.00
PÁTEK 11.00 - 24.00
SOBOTA 12.00 - 24.00
NEDĚLE 12.00 - 22.00
těšíme se na vás .

REKONSTRUKCE KOUPELEN
zednické práce
rekonstrukce koupelen
sádrokartony

zateplení fasád
vodoistalace, elektropráce
úprava interiérů

tel.: 608 060 197

e -mail:simekjosef@volny.cz

www.koupelnysimek.cz

Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2011
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Vyšlo v nákladu 6.300 kusů

Zdarma

vydává KASS Chodov. s.r.o.
náměstí ČSM 1022, P.O. Box 47,
357 35 Chodov
telefon + fax: 352 352 420
e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz
www.kasschodov.cz

Redakční rada:
P. Pizinger předseda red. rady
Mgr. I. Sarkányová tel.: 352 352 101
J. Spěváček tel.: 352 352 420
inzerce: produkce@kasschodov.cz

Za obsah, formulaci a původnost
příspěvků ručí autor.
Uzávěrka tohoto čísla 18.9. 2011.
sazba a tisk:

Leben, www.leben.cz

