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Chodova

                        Jan Mrázek - Vernisáž výstavy 6.10.  

Ples seniorů s Josefem Zímou - 25.10. - KASS Chodov

28. říjen - Den vzniku samostatného čsl. státu
     pietní akt v městském parku

            Městská galerie v DDM
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pizza sidonio
1. SIDONIO                                                                     99,- 131,- 192,-
Tomato, sýr, česnek, šunka, salám, paprika, žampiony,
 cibule
2. MARGHERITA                                                            80,- 106,- 152,-
Tomato, sýr
3. SALAMI                                                                       85,- 116,- 177,-
Tomato, sýr, salám
4. VEGETARIA                                                                94,- 126,- 187,-
Tomato, sýr, rajče, okurka, paprika, hrášek, cibule
5. HOT DOG PIZZA *novinka*                                 89,- 121,- 182,-
Základ hořčice, sýr, ostravská klobása, cibule
6. VENEZIA                                                                     94,- 126,- 187,-
Tomato, sýr, šunka, salám, žampiony
7. HAWAII                                                                       89,- 121,- 182,-
Tomato, sýr, šunka, ananas
8. PROSCIUTO                                                              85,- 116,- 177,-
Tomato, sýr, šunka
9. FUNGHI                                                                     85,- 116,- 177,-
Tomato, sýr, žampiony
10. PROSCIUTO E SALAME                                       89,- 121,- 182,-
Tomato, sýr, šunka, salám
11. DIAVOLO                                                                 99,- 131,- 192,-
Tomato, sýr, salám, šunka, žampiony, feferonky
12. PEITROS                                                                  94,- 126,- 187,-
Tomato, sýr, salám, paprika, tuňák
13. SANTA LUCIA                                                        99,- 131,- 192,-
Tomato, sýr, salám, šunka, vejce, cibule
14. TONNO                                                                    89,- 121,- 182,-
Tomato, sýr, tuňák, cibule
15. PROSCIUTO E FUNGHI                                       89,- 121,- 182,-
Tomato, sýr, šunka, žampiony
16. RAGUSA                                                               104,- 136,- 197,-
Tomato, sýr, česnek, paprikový salám, slanina, klobása,
 paprika, cibule
17. PACHINO                                                                89,- 121,- 182,-
Tomato, sýr, uzený sýr, niva
18. CATANIA                                                               109,- 141,- 207,-
Tomato, sýr, šunka, paprika, tuňák, olivy, mix plody moře
19. SEVERINO                                                            104,- 136,- 197,-
Tomato, sýr, salám, slanina, klobása, paprika, žamp., cibule
20. MALPASO                                                               99,- 131,- 192,-
Tomato, sýr, salám, slanina, feferonky, niva
21. SALVADA                                                              104,- 136,- 197,-
Špenátový základ, sýr, rajče, okurka, paprika, kukuřice,
 žampiony, vejce
22. MORENO                                                            104,-  136,-  197,-
Špenátový základ, sýr, salám, slanina, klobása, vejce, cibule
23. CASOLA                                                              104,-  136,-  197,-
Tomato, sýr, česnek, kyselé zelí, paprikový salám, slanina, 
klobása, cibule
24. OLIVIA *novinka*                                              85,-  116,-  177,-
Tomato, sýr, olivy
25. LABELLO                                                               94,-  126,-  187,-
Tomato, česnek, sýr, paprikový salám, niva
26. BERGAMO                                                            99,-  131,-  192,-
Tomato, sýr, salám, šunka, slanina, vejce
27. MACERATA                                                           90,-  122,-  183,-
Tomato, sýr, šunka, ananas, kari
28. LA DESIRE                                                            99,-  131,-  192,-
Základ (smetana+niva), sýr, šunka, žampiony, vejce, porek
29. VALENCIA                                                          104,-  136,-  197,-
Tomato, sýr, šunka, slanina, paprika, krabí maso, vejce
30. QUATTRO STAGIONI                                         94,-  126,-  187,-
Tomato, sýr, šunka, klobása, ananas, olivy
31. PALERMO                                                             99,-  131,-  192,-
Tomato, gouda, niva, hermelín

32. NATURA                                                               92,-  123,-  182,-
Tomato, sýr, gouda, rajčata
33. SOMORENO                                                       94,-  126,-  187,-
Tomato, gouda, kuřecí šunka, mozzarella
34. CAPRI                                                                    99,-  131,-  192,-
Tomato, gouda, kuřecí šunka, mozzarella, žampiony
35. SIBELLA                                                                89,-  121,-  182,-
Tomato, gouda, slanina, mandarinky
36. ISCHIA                                                               104,-  136,-  197,-
Tomato, gouda, losos, kukuřice, oliva, cibule
37. REGINA                                                                99,-  131,-  192,-
Tomato, gouda, česnek, kuřecí šunka, feferonky
38. CECCHINI                                                          104,-  136,-  197,-
Tomato, gouda, česnek, slanina, kuřecí šunka, olivy
39. MARIA                                                                121,-  148,-  219,-
Tomato, sýr gouda, česnek, oliva, mix plody moře
40. DEMONE *novinka*                                         96,-  128,-  189,-
Tomato, sýr, hermelín, paprikový salám, chilli omáčka,
 feferonky
41. BALCANI *novinka*                                         99,-  131,-  192,-
Smetanový základ, sýr, kuřecí maso, balkánský sýr
42. STEFANO                                                           104,-  136,-  197,-
Tomato, gouda, šunka, niva, žampiony, hermelín
43. PIANA                                                                   99,-  131,-  192,-
Tomato, gouda, slanina, feferonky, kuřecí šunka, vejce
44. SICILIANA                                                            94,-  126,-  187,-
Tomato, gouda, slanina, broskev, niva
45. SALERMO                                                            99,-  131,-  192,-
Špenátový základ, sýr, kuřecí šunka, slanina, gouda
46. LAZIO                                                                   99,-  131,-  192,-
Tomato, uzený sýr, šunka, tuňák vejce, rajčata
47. MEXICANO                                                       104,-  136,-  197,-
Tomato, sýr, česnek, slanina, klobása, rajčata, fazole, vejce
48. FRUTTI DI MARE                                               121,- 148,- 219,-
Tomato, sýr, česnek, mix plody moře, rajčata,
 mozzarella  
49. PEPEROCINO                                                     104,- 136,- 197,-
Tomato, sýr, česnek, paprikový salám, slanina, feferonky,
mozzarella
50. FORMAGGIO                                                        99,- 131,- 192,-
Tomato, uzený sýr, sýr gouda, mozzarella
51. FANTASIA                                                   80 +,- 106 +,- 152 +,-
Základ Magherita + porce navíc
52. POLLO E BROCCOLI                                         104,- 136,- 197,-
Sýrový základ (smetana - niva), sýr, kuřecí maso,
 brokolice, mozzarella
53. POLLO E SPINACI                                                96,- 128,- 189,-
Špenátový základ, sýr, kuřecí maso, rajče, cibule
54. POLLO E FUNGHI                                                94,- 126,- 187,-
Tomato, sýr, kuřecí maso, žampiony
55. POLLO E ANANAS                                               94,- 126,- 187,-
Tomato, sýr, ananas, kuřecí maso
56. POLLO PICCANTE                                             104,- 136,- 197,-
Tomato, sýr, paprikový salám, kuřecí maso, feferonky
57. POLLO E SALSICCIA                                         104,- 136,- 197,-
Tomato, sýr, salám, slanina,kuřecí maso
58. PEPERONI *novinka*                                        94,- 126,- 187,-
Tomato, sýr, salám, paprikový salám, cibule
59. QUATTRO FORMAGGI                                    104,- 136,- 197,-
Tomato, sýr, uzený sýr, mozzarella ,niva
60. INGLESE *novinka*                                           94,- 126,- 187,-
Smetanový základ , sýr ,slanina, cibule
61. FAGIOLI *novinka*                                            99,- 131,- 192,-
Tomato ,sýr , paprikový salám , slanina , chilli, fazole
62. ESPOSITO *novinka*                                         94,- 126,- 187,-
Tomato, sýr, šunka, hermelín, kukuřice
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CHODOV, Nádražní 202
RESTAURACE A PENZION U NÁDRAŽÍ
NE-PO  Zavřeno
ÚT-ČT  17.00-21.00
PÁ-SO  17.00-22.00

Objednávky na tel.  

734 838 999
www.pizzasidonio.cz 
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K věci …  
 Vážení spoluobčané,
v sobotu dne 8. září byl oficiálně zahá-

jen provoz Sportovní haly Chodov.
Slavnostního otevření se zúčastnil 

hejtman Karlovarského kraje pan dr. 
Novotný, zástupci projektového ateliéru, 
dodavatele a celá plejáda reprezentantů 
Československa či České republiky, v čele 
s olympijským vítězem z Mexika 1968, 
panem Janem Kůrkou. Účastí olym-
pioniků, kteří dodali zahájení provozu 
haly skutečně výjimečnou atmosféru, 
byly zastoupeny sporty: volejbal – paní 
Věra Štruncová,  členka družstva žen, 
které se umístilo na olympijských hrách 
v Mexiku na 6. místě, házená – pánové 
Jindřich Krepindl a Vladimír Jarý, vy-
nikající plzeňští hráči, kteří získali na 
letní olympiádě v Mnichově v roce 1972 
stříbrné medaile, hokej – Bohuslav Eber-
mann, dvojnásobný mistr světa z let 1977 
a 1978 a držitel stříbrné medaile ze zim-
ních olympijských her v Insbrucku 1976 
a basketbal v osobě chodovské odcho-
vankyně Petry Reisingerové.  Ta je dosud 
držitelkou rekordu v počtu nastřílených 
bodů v naší nejvyšší ženské basketbalové 
soutěži výkonem 5852 bodů.

Výstavba sportovní haly je druhým re-
alizovaným objektem ze zpracované stu-
die Sportovní centrum Chodov. V roce 
2010 byly postaveny veřejné toalety 
a sprchy v prostoru beachvolejbalových 
kurtů. V dubnu 2011 byla s podporou 
Evropské unie zahájena výstavba spor-
tovní haly, která byla dokončena dne 
31. 5. 2012 a uvedena do užívání právě 
zmiňovaného 8. září.

Halu vyprojektoval projektový ateli-
ér STA Strakonice vedený panem Ing. 
arch. Zákosteleckým, dodavatelem stav-
by bylo na základě vítězství ve výběro-
vém řízení společenství firem TIMA 
spol. s r. o., Karlovy Vary a ALGON, 
a. s., Hostivice. Celkové náklady činily 
90 mil. korun, z toho stavební část 87,5 
mil. Kč a z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Severo-
západ by Město Chodov mělo obdržet 
dotaci ve výši 72 mil. korun.

Sportovní hala na míčové sporty bude 
sloužit v dopoledních hodinách jako 
tělocvična pro dvě základní školy, od 
15:30 hodin do 22:00 hodin pro cho-
dovské tělovýchovné jednoty, oddíly 
a sportovní veřejnost. Díky dlouhodobé 
dobré spolupráci mezi vedením města 
a sportovci a předávání pravidelných in-
formací o výstavbě a následné představě 
o využívání haly, bylo na základě poža-
davků sportovních organizací provede-
no rozdělení hodin v hale již v průběhu 
prázdnin. Mohu s uspokojením konsta-
tovat, že od zářijového slavnostního ote-
vření až do dubna 2013 bude hala zcela 
využita. Na základě požadavku Úřadu 
regionální rady regionu soudržnosti Se-
verozápad bylo vypsáno výběrové řízení 
na nájemné v hale, které následně bylo 
odsouhlaseno ve výši 200 Kč na hodinu 
za tréninkovou plochu (třetina celkové 
hrací plochy) a 500 Kč na hodinu za ce-
lou plochu haly.

Osobně mám z haly velkou radost, 
je to od roku 1990 největší investiční 
akce města a velice důstojný sportov-
ní stánek. V okolí haly byly odstraněny 
nehezké stavby, bylo vybudováno par-
koviště a byl vylepšen vstup do tohoto 
chodovského sportovního areálu. Rámy, 
ve kterých jsou symboly některých spor-
tů, budou sloužit pro možné zastřešení 
podstatné části parkoviště při akcích 
pořádaných ve „Starém městě“. Pokra-
čující investiční činnost v oblasti volno-
časových aktivit bude směřovat k vybu-
dování dalšího stavebního objektu, dle 
zpracované studie Sportovní centrum 
Chodov - šaten pro fotbalisty a volejba-
listy a hospodářského zázemí pro údrž-
bu sportovišť. Já osobně věřím tomu, 
že tento tolik potřebný objekt brzy vy-
roste v prostoru svahu bývalé tribuny od 
nové sportovní haly až po vjezd do spor-
tovního areálu z Bezručovy ulice.

S přáním příjemného prožití
měsíce října,
Ing. Josef  Hora, starosta
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VOLBY 2012
Oznámení o době a místě konání voleb  

Starosta města Chodova podle § 15 zá-
kona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parla-
mentu České republiky  a  o  změně někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 27 zákona č. 130/2000 
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve 
znění pozdějších předpisů, oznamuje: 

1) Volby do Senátu Parlamentu České re-
publiky a do zastupitelstva Karlovarského 
kraje se uskuteční v pátek 12. října 2012 od 
14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 13. 
října 2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2) V Chodově jsou volební okrsky a je-
jich sídla vymezeny takto:

Volební okrsky č. 1, 2, 3 - volební míst-
nost na adrese:

Městský úřad Chodov,
Komenského č. p. 1077,
tel.: 352 352 316

Volební okrsek č. 1 pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu:  v CHODOVĚ: HORNÍ, HRNČÍŘSKÁ, 
KRÁTKÁ, NÁDRAŽNÍ, U PORCELÁNKY 
(230, 849 - 864, 867 - 871), VANČURO-
VA, VINTÍŘOVSKÁ a č. ev. 7E, 10E a 11E.

 
Volební okrsek č. 2 pro voliče podle mís-

ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
v CHODOVĚ:  ČS. ODBOJÁŘŮ, DVOŘÁ-
KOVA, U PORCELÁNKY (169, 266, 1012) 
a ŠTĚŘÍKOVA LOUKA.

Volební okrsek č. 3 pro voliče pod-
le místa, kde jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu: v CHODOVĚ: BEZRUČOVA, 
DUKELSKÝCH HRDINŮ, HAVLÍČKO-
VA, KARLOVARSKÁ, KOMENSKÉHO, 
NEJDECKÁ, ROOSEVELTOVA, STARO-
MĚSTSKÁ a TYRŠOVA.

Volební okrsek č. 4 - volební místnost 
na adrese: Městský úřad Chodov,

Komenského č. p. 1077,
tel.: 352 352 245
pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-

šeni k trvalému pobytu:  v CHODOVĚ: 
LESNÍ, LUČNÍ, NERUDOVA, ŠKOLNÍ 
a TOVÁRNÍ.

Volební okrsky č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10:  vo-
lební místnost na adrese: Kulturní
a společenské středisko Chodov, ná-
městí ČSM č. p. 1022, tel.: 352 352 432

Volební okrsek č. 5 pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
v CHODOVĚ: 1. MÁJE, HLAVNÍ (616 – 
620), KONEČNÁ, LIPOVÁ, POLNÍ, PŘÍČ-
NÍ, ŘÍJNOVÁ, VÍTĚZNÁ, ZAHRADNÍ 
a ŽIŽKOVA.

Volební okrsek č. 6 pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
v CHODOVĚ:  ČAPKOVA, HUSOVA (86, 
87, 91, 93, 94, 195, 234, 596, 788, 981 – 
992, 1111, 1115, 1116, 1124, 1127, 1145), 
JIRÁSKOVA (781 – 784), NÁMĚSTÍ 
9.KVĚTNA (759 - 766), PODĚBRADOVA 
(76, 79, 231, 238, 289, 311, 359, 363, 409, 
472, 484, 490, 789, 1044, 1045, 1086, 
1091, 1114, 1118, 1122, 1137) a č. ev. 8E.

Volební okrsek č. 7 pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu:  v CHODOVĚ: BOŽENY NĚMCOVÉ, 
BUDOVATELŮ, ČSA, NÁMĚSTÍ ČSM, 
OBRÁNCŮ MÍRU, OSADNÍ, ŽELEZNÝ 
DVŮR a POD ŽELEZNÝM DVOREM.

Volební okrsek č. 8 pro voliče pod-
le místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu:  v CHODOVĚ:  HUSOVA (739 
- 750), JIRÁSKOVA (773 - 780),  NÁMĚSTÍ 
9. KVĚTNA (751 – 758), PODĚBRADOVA 
(701 – 704).

Volební okrsek č. 9 pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu:  v CHODOVĚ: HLAVNÍ (650 - 659) 
a U  KOUPALIŠTĚ.

 Volební okrsek č. 10 pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu: v CHODOVĚ: PALACKÉHO, REVO-
LUČNÍ a SMETANOVA.

 Volební okrsek č. 11: volební místnost 
na adrese: Restaurant „JOKY“, Stará 
Chodovská č. p. 111, tel. 725 714 658 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: v CHODOVĚ: STARÁ 
CHODOVSKÁ a č. ev. 1E
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Možnost hlasování
do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních, důvodů městský úřad a ve 
dnech voleb přímo okrskovou volební ko-
misi (dále jen „OVK“) o to, aby mohl hla-
sovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla OVK zřízena. V takovém přípa-
dě OVK vyšle k voliči své dva členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky. Při hlasování postu-
pují členové OVK tak, aby byla zachována 
tajnost hlasování. 

Z uvedeného vyplývá, že není možné po-
žádat OVK o to, aby voliče, který spadá do 
jejího volebního okrsku, navštívila na území 
jiného volebního okrsku, kde je volič napří-
klad na návštěvě.

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

Dotace na rok 2013
S předstihem připomínáme, že zájemci 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cho-
dova na pořádání kulturních či sportovních 
akcí a také o dotace do oblasti sociální péče, 
zdravotnictví a protidrogové prevence mo-
hou žádosti podávat do 30. listopadu 2012.

Informace o bezplatné službě
pro občany města Chodova
v oblasti financí 
Odbor sociálních věcí informuje, že v budově 

MÚ Chodov, v přízemí, č. dveří 128, bude po-
skytovat paní Štěpánka Klimentová a její tým 
dluhové poradenství. Jedná se o oblasti 
podpory v konsolidaci dluhů, osobním ban-
krotu, zajištění rizik, příp. poskytnutí navazu-
jících informací ve finanční oblasti. 

Dluhová poradna a s tím spojené finanční 
poradenství bude k dispozici v termínech: 
10.10.2012, 07.11.2012, 05.12.2012 vždy 
od 13:00 do 16:00 hodin. 

Bližší informace o nabízené službě se do-
zvíte na www.financni-poradna.estranky.cz. 
Na setkání s Vámi se těší Štěpánka Klimen-
tová a její tým.

Řešte otázku financí dříve, než bude pozdě.
Mgr. Eva Virtelová
vedoucí odboru sociálních věcí

3) Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy:

a) Při volbách do zastupitelstva kraje: 
Voliči s místem trvalého pobytu v Karlo-
varském kraji bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky (občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky), případně předloží voličský 
průkaz. 

b) Při volbách do Senátu: Voliči bude 
umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky (platným občanským prů-
kazem, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem), případně předloží voličský 
průkaz pro volby do Senátu (zvlášť průkaz 
pro I. kolo a pro II. kolo).

Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

4) Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
V den voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.

5) K zajištění pořádku a důstojného 
průběhu hlasování ve volební místnosti 
je každý povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové volební komise.

6) Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková vo-
lební komise hlasování neumožní.

7) V případě konání druhého kola vo-
leb do Senátu se tyto uskuteční dne 
19.10.2012 od 14:00 do 20:00 h a dne 
20.10.2012 od 8:00 do 14:00 h. Pro druhé 
kolo se hlasovací lístky neroznášejí, volič 
je obdrží ve volební místnosti ve dnech 
konání druhého kola těchto voleb.

 Ing. Josef  Hora, starosta
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 Nová spisovna
Město Chodov vybudovalo novou, mo-

derní spisovnu.  Do těchto nových prostor 
se přestěhoval také archiv stavebního úřa-
du. Spisovnu najdete v budově výměníku 
u Městského úřadu – vchod z vnitřního 
parkoviště MÚ. Pro zájemce o výpůjčky 
a nahlédnutí do spisů odboru stavebního 
úřadu uvádím nové informace. Výpůjční 
doba od 22.10. pro veřejnost se stanovuje  
takto: pondělí a středa 8:00-9:00, 14:00 
-16:00 hodin. Výpůjční doba ve výjimeč-
ných a neodkladných případech (pouze po 
předchozím projednání s vedoucím odbo-
ru stavebního úřadu nebo referentem spi-
sovny): úterý a čtvrtek 14:00-15:00 hodin, 
pátek 8:00-9:00 hodin. Bližší informace 
poskytne referent spisovny,

sl. Dagmar Nedvědová,
tel. č. 352 352 223,
e-mail: dagmar.nedvedova@mestochodov.cz
Patrik Pizinger, místostarosta

28. října - Den vzniku
samostatného Československa 
 Tento významný státní svátek si připo-

meneme 28. října 2012 od 16:00 hodin 
u památníku v městském parku u knihovny. 
Na tuto akci jste všichni srdečně zváni.

Patrik Pizinger, místostarosta

Den otevřených dveří 
Odbor sociálních věcí Vás srdečně zve 

na den otevřených dveří  Domu s  pečova-
telskou službou v Luční ulici 1050, který 
se koná dne 09.10.2012 od 8:00 do 15:00 
hodin.

Daniela Pazderová
vedoucí oddělení Pečovatelské služby,
odbor sociálních věcí

Seniorské dny 
v říjnu 2012
Městský úřad v Chodově, odbor sociálních 

věcí informuje o připravených kulturně-
společenských akcích pro seniory Chodova 
na měsíc říjen 2012:

Zahájení seniorských dnů se koná 2. říj-
na 2012 v Městské knihovně  v Chodově
v 9:00 h. 04.10.2012 – Turnaj v minigol-
fu  na hřišti TJ Spartak – přihlášky na OSV,

začátek v 9:30 hodin.
09.10.2012 – Beseda s námořníkem

v jídelně DPS – začátek v 9:30 hodin.
11.10.2012 – Plavání seniorů
- bazén v Sokolově
- odjezd v 10:30 hodin z Chodova.
11.10.2012 – Film pro seniory
„Láska je láska“  v kině KASS. Infor-

mace na OSV. Prodej vstupenek v KASSu 
v 9:00 hodin, začátek filmu v 9:30 hodin.

Cena vstupenky 20,- Kč.
16.10.2012 – Turnaj v šipkách  U Žíly

v Chodově – přihlášky na OSV,
začátek v 9:00 hodin.
22.10.2012 – Přednáška preventis-

ty SDH a MP Chodov v Klubu důchodců 
v Hlavní ul. 652 v Chodově.

Začátek ve 13:30 hodin.
25.10.2012 – Ples seniorů  v KASSu 

Chodov, prodej vstupenek v KASSu, info-
centru nebo na OSV.

Začátek plesu v 17:00 hodin.

Podrobné informace získáte na OSV. 
Akce jsou určeny pro nepracující seni-
ory  města Chodova. Srdečně Vás zveme
a těšíme se na hojnou účast.

Dagmar Mohrbachová
odbor sociálních věcí

Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu v Chodově vy-

hlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výbě-
rové řízení na obsazení pracovního místa 

vedoucí odboru stavebního úřadu 
Předpokládaný nástup:  dle dohody 

(nejpozději dne 1. 3. 2013), doba neurčitá 
Písemnou přihlášku včetně příloh 

doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad v Chodově, personální 

úsek, Komenského 1077, 357 35  Chodov 
nebo osobně do podatelny MÚ v Chodově 

nejpozději do 31.10.2012  (včetně)
Obálka označená „Výběrové řízení

– zaměstnání“  nebude v podatelně ote-
vřena.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
kdykoliv výběrové řízení zrušit, pří-
padně nevybrat žádného zájemce. 
Bližší informace na úřední desce na 
adrese www.mestochodov.cz
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  Středisko prevence   
  kriminality     
  Městské policie v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov

V ul. Palackého ve večerních hodinách 
byli obyvatelé domu obtěžováni hlukem 
kolem výtahu. Při zjištění příčiny zjisti-
li, že hluk vyvolává jejich 40letý soused, 
který se potácí a chystá si spaní pod scho-
dy vedle výtahu. Na místo byla přivolána 
hlídka Městské policie, která na místě 
zjistila totožnost muže a následně se jej 
snažila doprovodit do bytu, který byl o ně-
kolik pater výše, protože muž byl zřejmě 
pod vlivem návykových látek a pomočený, 
pokálený a dezorientovaný se snažil hlíd-
ku přesvědčit, že je pilot letadla a zrovna 
připravuje letoun k odletu.

V ul. Nejdecká v ranních hodinách na-
lezli kolemjdoucí občané ležet muže, který 
byl evidentně pod vlivem alkoholu a hro-
zilo, že se při svých nekoordinovaných po-
hybech dostane i na silniční vozovku, kde 
může ohrozit svůj život a zdraví či bez-
pečnost silničního provozu. Hlídka při-
volaná na místo situaci posoudila stejně 
a 29letého muže převezla na protialkohol-
ní záchytnou stanici. Při prověrce dechové 
zkoušky na alkohol bylo zjištěno 2,66 pro-
mile alkoholu v dechu.

V nočních hodinách prováděla autohlíd-
ka Městské policie součinnostní prověrku 
parkovacích ploch regionu s policií ČR. 
Nad ránem na parkovišti v ul. U Porce-
lánky nalezli strážníci v zaparkovaném 
vozidle 33letého muže, který byl veden 
v pátracích evidencích jako hledaná oso-
ba. Muž byl ihned zajištěn a předán poli-
cistům k dalšímu opatření.

V ul. Budovatelů bylo krátce před půlnocí 
slyšet z ulice hlasité nadávky, které postup-
ně přerostly v hádku několika přiopilých 
mužů. Vzhledem k tomu, že jejich chování 
značně narušilo noční klid, byla na místo 
přivolána hlídka strážníků, která musela na 
místě zjednat pořádek. Muži se rozešli až po 
důrazné domluvě zasahující hlídky.

Za objektem polikliniky se znovu usídli-
lo několik bezdomovců, kteří ve večerních 
hodinách nepravidelně rozestlali po něko-

lik večerů svůj příbytek v zalesněném par-
číku. Vzhledem k hezkému počasí pořádali 
vínové dýchánky a obtěžovali kolemjdoucí 
občany procházející na autobusové nádra-
ží se žádostmi o drobné. Hlídka uvedené 
místo navštěvuje nepravidelně při svých 
pochůzkách a při zjištění těchto závadových 
osob je z místa vykazuje. Přesto se tyto exis-
tence přesouvají dál na další místa ve městě 
a zdržují se blízko nákupních středisek.

…  a dál to znáte, samé botičky, opilci 
 vraky, odchyt psů, blokové pokuty, atd.   

Víte, že…
Městská policie upozorňuje chovatele psů, 

kteří chodí venčit své mazlíčky uvnitř síd-
lištní zástavby, v blízkosti dětských hřišť 
a na přilehlých chodnících, že kamerový 
systém města se využívá i ke kontrole spl-
nění povinností chovatelů při odklízení 
exkrementů po svých psech. Na místo pak 
vyjíždí hlídka, která případné přestupce 
sankcionuje. V rámci dohledu nad čistotou 
veřejného prostranství provádí ranní či ve-
černí namátkové kontroly určených sídlišť…
    Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

ilustrační foto
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Souhrn jednotky PO za duben 2012
Srpen byl z pohledu zásahové činnosti 

velmi náročný. Chodovští hasiči celkem za-
sahovali u 14 událostí. Z toho bylo celkem 
pět požárů (tráva na Bílé vodě, lesík za Vře-
sovou, tráva a lesík u Dolu Jiří, kontejner 
v ulici Budovatelů v Chodově, přístřešek 
a okolí tábořiště u ohniště za Tatrovicemi). 
Dále absolvovali tři dopravní nehody, kte-
ré si vyžádaly vysoké materiální škody, dvě 
lehčí a dvě středně těžká zranění (nehoda 
osobního auta a motocyklu U Porcelánky 
v Chodově, - jedno lehké zranění spolujezd-
kyně na motocyklu, nehoda traktoru, osob-
ního vozidla a cyklisty v Božičanech – jedno 
lehké zranění řidiče OA a jedno střední zra-
nění cyklistky, železniční nehoda traktoru 
s přívěsem a osobního vlaku v Nové Roli, 
jedno střední zranění cestujícího ve vlaku). 
Ve třech případech byla poskytnuta tech-
nická pomoc při havárii vody v Poděbrado-
vě ulici v Chodově, nouzové otevření bytu 
při nebezpečí z prodlení v ulici Palackého 
v Chodově, únik plynu po v Hrnčířské ulici 
po překopnutí středotlakého vedení. V jed-
nom případě byla jednotka prověřena při 
cvičení na nejnovější objekt Sportovní haly 
v Chodově. Ve dvou případech jednotka 
vyjela na planý poplach (Božičany – požár 
domu, prověření signálu elektrické požární 
signalizace - EPS obchodního domu TESCO 
Chodov). Další bližší informace o zásahové 
činnosti najdete na našem webu

www.sdhchodov.cz 

Informace SDH - srpen 2012
Začátkem srpna jsme reprezentovali náš 
sbor na oslavách 140 výročí od založení 
SDH Bochov, kde jsme představili naší 
„babičku“ ERENU (1952) včetně polo-
žení lehké pěny pro děti již historickým 
agregátem LG 200 TOTAL (1974). Z této 
akce jsme putovali do hasičského tábora 
v Čichořicích. I zde byla pro děti položena 
hasičská pěna. Další akce, na které nechy-
běla naše historická technika, byly oslavy 
110 let od založení SDH Pozorka. Z této 
akce putovala ERENA na pravou hasič-
skou svatbu do Nejdku. Zde si své ANO 
řekla naše členka Markéta Adamová a Ra-
dek Šebesta. Gratulujeme, přejeme hodně 
zdraví a štěstí na společné cestě životem. 
Další z mnoha preventivně výchovných 
akcí byla návštěva v mateřské školce 
Moudrá Sova v Karlových Varech – Dou-
bí. Dětem se naše ukázka s „jedničkou“ 
cisternou, podle jejich ohlasů, moc líbila.

V srpnu se také soutěžilo. V Otročíně zabodo-
valy na dalším kole Karlovarské krajské lize 
naše ženy s druhým místem a další body si 
připsaly i za čtvrté místo v jáchymovské sou-
těži s příznačným názvem „Hore kopcom“.
      Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov

  www.sdhchodov.cz
Železniční nehoda, Nová Role, 15. srpna 2012

Ukázka techniky, mateřská školka Moudrá Sova, 
Karlovy Vary Doubí, 29. srpna 2012
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  DDM Bludiště
  Chodov 
ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO – PALIČKOVÁNí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj:
Evropa investuje do venkovských oblastí.
Kurzy konané v Klubu lidové tvořivosti:
Chodov - Dům dětí a mládeže Bludiště
KDY: vždy v úterý - 30.10., 13.11., 27.11.
a 11.12. 2012 od 17-19 h
KURZOVNÉ: 150,- Kč na každý kurz
S SEBOU: pouze přezůvky
Kurz je potřeba předem zarezervovat
v kanceláři DDM (omezená kapacita).

DEN, KDY SVíTí SVěTLušKY!
V Chodově 11.9.  proběhla celostátní sbír-

ka, na kterou jste Vy, chodovští, přispěli část-
kou 17774,- Kč. Děkujeme světluškám ze ZŠ 
Komenského P. Nacházelové, T. Treichelové, 
S. Kohoutové, L. Havlové, B. Ptáčkové, D. Fáberové, 
K. Kiprové, K. Smolkové, J. Gulárovi a P. Havelkovi.

Pomohli jste nám rozsvítit svět nevidomých.

KrAjINY A ZÁTIší - jAN MrÁZEK
VýSTAVA OBrAZů

Vernisáž výstavy: 06.10.2012 v 15 h
s hudebním vystoupením Dany Linhartové
– zpěv a Ing. Dolanského - klávesy
Termín výstavy: 7.10.-11.10.2012
neděle 7. 10. od 13-17 h
úterý 9. 10. od 9-12 a 14-17 h
čtvrtek 11.10. od 9-12 a 14-17 h

BurZA ZIMNíHO DěTSKÉHO OBLEČENí, OBu-
VI, HrAČEK A SPOrTOVNíHO VYBAVENí

pondělí a úterý 22.-23.10.  prodej 10-17 h
středa 24.10. výdej + vyúčtování 10-16 h
Přijímáme pouze dětské - čisté, zachovalé 

zboží. Nabízíme již vyzkoušený postup: přijď-
te se předem domluvit do kanceláře, přidělí-
me vám kód, arch k zapsání vašeho zboží a vy 
si doma vše v klidu připravíte. 

Ve dnech 15.–18.10.2012 už jen přinesete 
označené, oceněné oděvy i se seznamem.

BADMINTON 
NOVý KrOužEK V DOMě DěTí PrO DěTI OD 8 LET

Přihlášky v DDM Tréninky 2x týdně, 
500,- Kč za celý školní rok.

„CESTA DO STŘEDu ZEMě 2013“
LETNí TÁBOr S DDM BLuDIšTě

Přihlaste své děti včas,
je omezený počet míst.
Kdo: Děti 7-14 let
Termín: od 5. 7. do 14. 7. 2013
Ubytování: Hotel Berghof – Nové Město - 

Jáchymov 
Náplň tábora: celotáborová hra – Cesta do 

středu Země, hry v přírodě, turnaje, koupání, 
výlety, diskotéky, sportovní hry...

a vše co k táboru patří.
Cena: 3800,- Kč, v ceně doprava, ubytování 

ve 2-4 lůžkových pokojích, strava 5xdenně, 
pitný režim, výlety + vstupné – aquapark, 
lanové centrum, pomůcky, sportovní náčiní, 
zkušený ped. doprovod, odměny pro děti.

NA INDIÁNSKÉ STEZCE 2013…
… VE LHENICíCH

DDM Bludiště opět pořádá letní tábor pod 
vedením p. Libušky Heroldové.

Těšíme se na odvážné děti, které si s námi 
budou v létě hrát na indiány. Připravte si to-
mahavky a čelenky a přihlášky si vyzvedněte 
v kanceláři.

KDY:  od neděle 30. 6. do soboty 13. 7. 2013
KDE:  Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid
CENA:  4900,- Kč, záloha 2000,- Kč do  

28.02.2013, doplatek do 31. 5. 2013 (v ceně 
ubytování, strava 5x denně, pitný režim, do-
prava, ped. doprovod, výlety, odměny)

VĚK INDIÁNŮ A INDIÁNEK: 6 – 9 let
NÁPLŇ TÁBORA: indiánské výpravy, sou-

těže, hry v přírodě, diskotéky, karneval, výlet 
na zámek, koupání…).

LAMPIONY PrO DušIČKY
DDM Bludiště Chodov za podpory Karlo-

varského kraje v rámci seriálu „Sdružujme 
se proti nudě“ pořádá lampionový průvod.

Ohnivým soubojem vás oslní Discordia 
Junior a  na závěr rozzáří  nebe malý 
ohňostroj .

V pátek 2. 11. 2012 od 17 hodin půjde-
me od restaurace Nautilus lampiónovým 
průvodem směrem na Bílou vodu k zad-
nímu vchodu ŠAKu, kde se bude konat 
výše zmiňovaný program. Sraz v 16:30 h 
u Nautilusu. Vlastní lampióny a boty do 
terénu s sebou.
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Nabídka ZÚ pro školní rok 
2012/2013
KAMArÁDů jAKO SMETí,
NAjDEš V KrOužKu DOMu DěTí.

Rybáři (od 6 let; všechny dovednosti
a vědomosti potřebné k získání rybářské-
ho povolení)

Badminton (od 8 let; trénink badmin-
tonu)

Box (od 9 let; tréninky boxu, posilovna, 
turnaje)

Klub deskových her (od 6 let; Car-
cassonne, Osadníci z Katanu, Activity 2, 
Tik...tak…bum, atd.)

Dívčí klub (10-15 let; výtvarné a deko-
rační práce s různým materiálem - hedvá-
bí, pedig, keramika)

Řemesla (pro mládež a dospělé; výtvar-
né a dekorační práce s různými materiály)

Ochránci přírody – Ještěrky (od 
1.třídy; ochrana přírody, čištění budek, 
výlety, ornitologické exkurze)

Cvičení rodičů s dětmi (od 2 let; cvi-
čení s říkankami a písničkami pro prcky 
s rodiči)

Anglický jazyk (od 5 let a dospělí; nové 
i pokračovací kurzy) 

Německý jazyk (1.–3. třída, dospělí)
Logopedie (od 6 let, náprava výslov-

nosti)
Pilates, Cvičení s míči (kurzy pro do-

spělé)

Přihlášky je možno vyzvednout:
- v kanceláři DDM nebo kdykoliv na 

www.ddmchodov.cz 
Telefon: 352 352 280-1,
mobil: 731 151 827

Městská knihovna Chodov
TýDEN KNIHOVEN

01.-07.10.
Amnestie upomínek na všech odděleních 

knihovny. Registrace nových čtenářů na 
6 měsíců zdarma. Miniškolení na PC. 

SBírKA DrOBNOSTí
01.10. – 31.11.
Máte doma různé drobnosti nebo hrač-

ky, které nepotřebujete? Přineste je 
k nám. Někoho ještě potěší na naší Veselé 
vánoční nadílce.

BurZA KNIH 
pondělí 01. a 29.10.
od 9:00do 18:00 hodin
V čítárně si budete moci nakoupit knihy 

za 1, 5, 10, nebo 20 Kč. 
MOjE STrAšIDLO ANEB DuCHOVÉ,
BuBÁCI A STrAšIDLA

01.-26.10. Výtvarná a literární soutěž
V tomto období můžete na dětském od-

dělení odevzdávat svá strašidelná díla. 
Výstava a hlasování se bude konat od 
29.10. do 9.11.
ZAHÁjENí SENIOrSKýCH DNů 

úterý 02.10. od 9:00
argentina – vlak do nebe
úterý 02.10. od 9:30
Beseda s Květuší Belanovou.

GLOBÁLNí TErOrISMuS
středa 03.10. od 18:00
Beseda s PhDr. Radanou Makariusovou, PhD.

rODINKA – POZNÁVÁME NAšE TěLO
čtvrtek 04.10. od 10:00 
Pásmo říkanek her a pohádek pro rodiče 

a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let. 
ZÁKLADY AKVArELu

čtvrtek 04.10. od 14:00 do 17:00 hodin
Jitka Zajíčková vás seznámí s kouzlem 

akvarelu. 
rODINNÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNě

sobota 06.10. od 13:00 do 16:00 hodin
Pro děti i rodiče budou připraveny různé 

hry a soutěže. 15:30 –Včelí medvídci 
ZDrAVý žIVOTNí STYL

sobota 06.10. od 16:00 hodin
Beseda s Romanou Dvořákovou, poradky-

ní pro zdravou výživu ze studia Wellnessis. 
ÚVOD DO BIBLE

čtvrtek 18.10. od 18:00
Beseda s Tomášem Kábrtem. Seznáme-

ní s původem a strukturou knih Starého 
a Nového zákona a dalšími zajímavostmi. 
GENEALOGIE – CESTA ZA PŘEDKY

středa 24.10. od 17:00
Věra Khásová vás seznámí s  postupy 

sestavování rodokmenu. Zájemci, kteří si 
přinesou rodné listy, sepsané vědomosti 
o předcích a flash disk, si mohou nechat 
sestavit základní rodokmen.
HALLOWEENSKÉ STrAšENí

čtvrtek 25.10. od 16:00
Děti budou v našem strašidelném sklepení 

plnit různé úkoly a soutěže. Registrace bude 
probíhat do 16:30 na dětském oddělení
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HALLOWEENSKÁ SALSA PÁrTY
středa 31.10. od 17:00 do 20:00
Taneční večer v rytmu latinskoamerické 

hudby pro jednotlivce i páry. Každý může 
přijít podle svých časových možností. 
Strašidelné kostýmy a masky vítány. 
ČTVrTEČNí VýTVArNÉ DíLNIČKY 

od 14:00 do 17:00 hodin
04.10. Základy akvarelu
11.10. Podzimní dekorace
18.10. Zombíci z plsti
25.10. NENÍ, koná se Halloweenské strašení

KNIžNí HrÁTKY
ANEB HurÁ DO POHÁDKY 

každé pondělí od 17:00 hodin
V rámci projektu Celé Česko čte dětem 

se můžete těšit na čtení příběhů a pohá-
dek pro malé i velké.

01.10. Zahrada
08.10. Bob a Bobek
15.10. Kaštan první třídy
22.10. O Česílkovi
29.10. Radovanovi radovánky

VŠECHNY AKCE JSOU URČENY
PRO VEŘEJNOST A VSTUP JE ZDARMA

Tipy knihkupectví
Spis Rath – Sabina Slonková
Afrika, má láska (příběh Bílé Masajky po-

kračuje) – Corinne Hofmannová
Vyvolená – Barbara Woodová
Velký snář – Eili Goldberg
Tip pro Vás: Školní diáře
Otevřeno:
Po – Pá  10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Městská knihovna Chodov -   knihkupectví
Staroměstská 55, 357 35 Chodov 
tel.: 352 352 257, 777 831 755
e-mail: knihkupectvi@knihovnachodov.cz

                  Základní umělecká škola
                 Chodov
TANEČNí OBOr

Přijímáme žáky do nově otevíraného zamě-
ření: lidový tanec, základy latinsko-americké-
ho tance, moderní tanec. Zájemci se mohou 
přihlásit v úterý 25.09.2012 od 14:00 hodin 
v budově jídelny, taneční sál. Pro současné 
žáky tanečního oboru platí nabídka také, jed-
nalo by se o II. obor, na který se vztahuje sleva.

Těší se na Vás sl. Veronica Pródis

                Gymnázium a obchodní
  akademie Chodov
Plnou parou vpřed

Začal nám nový školní rok a tak jsem tu 
opět s informacemi z naší alma mater. Pěkně 
se usaďte a začtěte se do následujících řádků.

Ještě před vstupem žáků do školy jsme se 
dočkali skvělé odměny za svou práci v po-
době Stříbrného certifikátu od společnosti 
SCIO, který byl udělen za dlouhodobou au-
toevaluaci školy a péči věnovanou hodnoce-
ní výsledků vlastní výchovně vzdělávací čin-
nosti. Vzhledem k tomu, že tento certifikát 
získalo jen velmi málo škol v celé republice, 
jsme na něj náležitě pyšní.

Nyní se posuneme v čase k prvnímu školní-
mu dni. Dne 3. září totiž přibyly do našich řad 
nové tváře. Kromě třídy ekonomického lycea 
jsme uvítali primánky, naše prvňáčky. Proto-
že byl tento den velmi významným krokem do 
budoucna, ujali se této nové třídy naši ostří-
lení oktaváni a v kostýmech bohů své malé 
spolužáky přivítali a jako sudičky jim přisou-
dili mnohé vlastnosti a schopnosti, které bu-
dou nezbytně nutně potřebovat v čase studia. 
Kromě toho získal každý primán pamětní list. 
Přejeme všem našim novým studentům, aby 
jejich studium bylo provázeno jen krásnými 
chvilkami a poznali zde sílu přátelství a tříd-
ního kolektivu.

Žáci primy

Oktaváni v kostýmech bohů
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Hned v úvodu školního roku se nás ve škole 
konaly Studentské volby, pod záštitou orga-
nizace Člověk v tísni. Této akce se ujala paní 
učitelka Fedorková. Všichni studenti ve věku 
od 15 let se zúčastnili voleb, kdy si skutečně 
vyzkoušeli, jak to u voleb probíhá. Každý do-
stal volební lístek, označil stranu, která je mu 
něčím blízká a vhodil volební lístek do urny. 
O výsledcích voleb se můžete více dozvědět na 
stránkách www.jedensvetnaskolach.cz. Cílem 
této akce bylo, aby si žáci vžili základní volební 
právo a zvýšili svůj zájem o volby.

Dalším příjemným okamžikem byla chví-
le, když přišly výsledky celostátní výtvarné 
soutěže pod záštitou Ochrany fauny České 
republiky v rámci projektu Evvoluce – Dětská 
práce je nepřípustná. Nad tímto tématem se 
zamýšlela třída G3 (letošní G4) pod vedením 
paní učitelky Lukešové, která práce do sou-
těže zaslala … a neprohloupila. Plakát děvčat 
Máji Timurové, Terky Litavské, Věrky Bláho-
vé a Týnky Antalové si vysloužil překrásné 
2. místo! Slavnostní vyhlášení vítězů a pre-
zentace vítězných prací proběhne 4. října 
v Třebíči. Děvčatům moc gratulujeme a děku-
jeme za velmi milou reprezentaci školy. 

Myslím, že na to, že je za námi teprve půl-
ka měsíce září, máme se již čím pochlubit. Ve 
svém snažení však nepolevíme. A tak se jistě 
můžete těšit na další „vlaštovky“ ze života na 
naší škole.

     Jitka Čmoková

    Zš Husova
Od posledního příspěvku do Zpravodaje se 

na naší škole udála spousta věcí.
Ještě před prázdninami bylo naší škole 

uděleno hejtmanem Karlovarského kraje a 
Asociací Záchranný kruh „Čestné uznání“ 
za  umístění ve výtvarné soutěži „Chráníme 
svůj svět, chráníme svůj život aneb Záchran-
ný kruh na naší škole.“

V průběhu prázdnin byl do funkce ředitele 
nově jmenován Mgr. Libor Dočkal. Přejeme 
mu mnoho pracovních úspěchů.

Koncem září (27. 9.) proběhl celoškolní 
zážitkový den na téma „Vzpomínky na olym-
piádu“. Den byl zahájen představením spor-
tovců, jejich vlajek a samozřejmě nechybělo 
zapálení olympijského ohně.

Žáci 1. i 2. stupně plnili úkoly jak v oblasti 
sportovní, tak i vědomostní.

V tento den se také konala „Stonožka“ 
v úplně jiném pojetí než doposud. Žáci 
2. stupně v hodinách pracovního vyučová-
ní napekli koláče a bábovky, které tento 
den prodávali. Za 1. stupeň to pomohli 
napéct rodiče. Všem moc a moc děkujeme.

Celý výtěžek se opět rozdělí mezi staci-
onář „Mateřídouška“ a dětské oddělení 
sokolovské nemocnice.

Za celodenní snažení byli všichni odmě-
něni olympijskou medailí.

Další informace a obrazový materiál ze zá-
žitkového dne najdete na stránkách školy.

„Školička“ pro budoucí prvňáčky bude 
opět otevřena od listopadu. První schůz-
ka proběhne ve spolupráci s MŠ. Na další 
jsou již srdečně zváni také rodiče. Bližší 
informace jsou na letácích a plakátech.

V letošním roce je to právě 40 let, kdy 
byla poprvé otevřena naše škola. Na mě-
síce únor a březen chystáme výstavu k to-
muto výročí.

Prosíme Chodováky, kteří vlastní nějaké 
fotografie nebo dokumenty vztahující se 
k naší škole, o laskavé zapůjčení. Obra-
cejte se, prosím, na p. uč. Martinu Hav-
líkovou.

V neposlední řadě bychom chtěli spor-
tovním složkám nabídnout volné kapacity 
na pronájem tělocvičny.
       Mgr. Lenka Hrušková

žÁCI  Zš  ve  školní  ulici  reagují: 
„POMOC MALÉ LuCINCE“

 O šestnáctiměsíční Lucince, která je vážně 
nemocná (od narození, kromě dětské moz-
kové obrny, má spasmus nožiček, epilep-
sii, postižené ledviny a plíce, špatný zrak 
a otok mozku), jsme se dozvěděli od tříd-
ních učitelek.

Její rodiče shánějí peníze na drahou 
léčbu a tak jsme se k této výzvě přihlásili 
i my – žáci devátých ročníků.

Obrátili jsme se s prosbou na všechny 
spolužáky naší školy, aby se k nám připo-
jili. Pomoc je jednoduchá - sbíráme víčka 
od PET lahví, kterých rodiče Lucinky po-
třebují 28 tun.

Snad naše sbírka aspoň trochu přispěje 
k uzdravení Lucinky.

Nikdy nevíme, kdy budeme pomoc po-
třebovat i my.
      Žáci 9.A a 9.B ZŠ Školní ul.
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  Solles v Oelsnitz/Erzgeb. 
Víkend 14.-16.9.2012 v Oelsnitz/
Erzgebirge patřil oslavám 800. 

výročí založení našeho partnerského města 
a členové Hornického spolku Solles Chodov se 
jich také zúčastnili. Oslavy byly pestré, počasí 
letní, průvod mohutný a účast diváků napros-
to šokující – davy lemovaly trasu předlouhé-
ho průvodu (Chodov byl za delegací starosty 
Oelsnitz/Erzgeb. zařazen na seřadišti pod čís-
lem 98), v němž nechyběla koňská spřežení, 
symbolizující dosud prosperující zemědělství, 
alegorické vozy vezoucí atributy připomínající 
různá údobí historie města, včetně hornictví, 
nebo naopak vezoucí čile tančící pestře oděné 
skupiny, v průvodu nechyběly ani kapely, při-
čemž Chodovákům známý dechový orchestr 
celý průvod uzavíral.

 Zdař Bůh!
    Jiří Milt, předseda HS Solles Chodov 

Malí horníčci

Výstava chovatelů 
ZO ČSCH Chodov 1 pořádá ve svém výstav-

ním areálu proti vlakovému nádraží v Chodově 
u Karlových Varů, Nádražní 881, chovatelskou 
výstavu v sobotu 27.10.2012 od 8:00 do 17:00 
hodin. Bude to výstava králíků, drůbeže, holu-
bů, exotů a okresní výstava samců králíků. Le-
tos slavíme 65 let od vzniku organizace.

Uzávěrka přihlášek je 15. 10., kontaktní osoba 
Z. Brož, Karlovarská 412, 357 35 Chodov, tel. 
352676325. Aktuální informace o výstavě je 
možno sledovat na:
http://zochodov.csch.sweb.cz/terminy-vystav.html 
    František Plemeník, předseda ZO Chodov 1

PC KurZY PrO SENIOrY
Centrum pro zdravotně postižené Karlovar-

ského kraje pořádá díky Nadačnímu fondu 
manželů Livie a Václava Klausových již po 
šesté oblíbené bezplatné PC kurzy pro seniory 
v Karlovarském kraji.

Cílem projektu Senioři komunikují je podpo-
ra vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a uží-
vání osobních počítačů. Vzdělávací projekt je 
zaměřen především na ty seniory, kteří dopo-
sud neměli příležitost se seznámit se zmíněný-
mi moderními komunikačními prostředky blí-
že, a chtějí se je alespoň v základních funkcích 
naučit ovládat, aby překonali handicap, kterým 
by budoucí generace seniorů už neměly být 
tolik poznamenány.

Termíny kurzů pro Chodov: 
29.10.–02.11.2012, od 14:00 h,
v budově ZŠ Školní ulice.

Veškeré informace Vám poskytneme na 
pobočce Centra pro zdravotně postižené 
Karlovarského kraje v  Sokolově, Rokycano-
va 1756 (budova polikliniky, 3. patro), tel.: 
352 628 788, 602 340 482, e-mail:

sokolov@sluzbypostizenym.cz

PODěKOVÁNí
 Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit do 

obřadní síně v Chodově dne 16. 8. 2012 s mým 
manželem p. Ladislavem Hejlem. Rovněž dě-
kujeme za květinové dary, za osobní, písemné 
i telefonické projevy soustrasti.

Libuše Hejlová s rodinou

Poděkování pohřební službě Alya za 
vysoce profesionální jednání, vstřícnost 
a velmi ohleduplné chování při vyřizování 
formalit i přípravě rozloučení s naším ot-
cem p. Ladislavem Hejlem. Rovněž děku-
jeme za důstojný průběh obřadu.

Dcery Bohuslava Vrzalová
a Milena Schmidtová
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M I M O Ř Á D N É  P Ř E D S T A V E N Í
čtvrtek 11. 10. v 9:30 h
LÁSKA jE LÁSKA /108/
Skvělá česká komedie, při které se určitě zasmějete.
Přístupné od 12 let. Vstupné 60 Kč

neděle 7. 10. v 19:30 h, pondělí 8. 10. v 19:30 h
ZEMě BEZ ZÁKONA /115/
Premiéra westernu USA.
Film je jednoznačně vrchol letošního 47. festivalu v Karlových Varech. 
Čistokrevný gangsterský průstřel, velice povedené! Silný snímek plný 
drsného humoru a nasáklý testosteronem a pálenkou.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

úterý 9. 10. a středa 10. 10. v 19:30 h
DruHÁ šANCE /100/
Premiéra romantického dramatu USA.
Kay (Maryl Streep) a Arnold (Tommy Lee Jones) jsou manželé 
již 31 let. Po tak dlouhé době není divu, že se z jejich vztahu 
vytratila ona pověstná jiskra a manželství se propadlo do 
šedivého stereotypu. Najdou řešení jak z toho ven?
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

sobota 6. 10. v 15:00 a 17:00 h
rEBELKA 3D /100/
Repríza dobrodružného animáku USA.
Pohádkový příběh o pochopení, zodpovědnosti, lásce a nesnázích 
při výchově potomků. Rebelka je energickou dobrodružnou jízdou, 
která se bude líbit jak Vašim dětem, tak i Vám rodičům.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

neděle 7. 10. v 15:00 h
NOrMAN A DuCHOVÉ 3D /93/
Repríza dobrodružného animáku USA.
Nebudete hrdina, pokud jste normální. Kdo zachrání malé ospalé 
městečko, když ho přepadne banda zombíků? Tak to se dozvíte
u nás v biásku.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

pondělí 1.10., úterý 2. 10. a středa 3. 10. v 19:30 h
VE STíNu /106/
Premiéra detektivky ČR.
V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální 
příběh, který ve svém důsledku vstoupí do osudů aktérů i jejich blíz-
kých. Hrají: Ivan Trojan a Miroslav Krobot.
Přístupné. Vstupné 125 Kč

čvrtek 11. 10., pátek 12. 10. a sobota 13. 10. v 17:00 
a 19:30 h, neděle 14. 10. v 19:30 h
96 HODIN: ODPLATA
Premiéra akčního krimi dramatu Francie.
Naštvaný Murad (R.Sherbedgia), otec únosce z prvního dílu, se rozhodne 
smrt syna pomstít. Unese proto Millse (Neson), který mu zabil syna a jeho 
ženu a na dceři Grace bude, aby své milované rodiče zachránila.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 4. 10. a pátek 5. 10. v 17:00 a 19:30 h,
sobota 6. 10. v 19:30 h a neděle 7. 10. v 17:00 h
rESIDENT EVIL: ODVETA 3D /117/
Premiéra akčního sci-fi thrilleru USA.
Velmi úspěšná filmová adaptace ságy podle oblíbené série video-
her se vrací ve svém netrpělivě očekávaném pátém pokračováni
a opět s Millou Jovovich.
Přístupné, titulky. Vstupné 155 Kč

sobota 13. 10. v 15:00 h
NOrMAN A DuCHOVÉ 3D /93/
Repríza dobrodružného animáku USA.
Nebudete hrdina, pokud jste normální. Kdo zachrání malé 
ospalé městečko, když ho přepadne banda zombíků? Tak to 
se dozvíte u nás v biásku.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč.

neděle 14. 10. v 15:00 a 17:00 h
rEBELKA 3D /100/
Repríza rodinného animáku USA.
Pohádkový příběh o pochopení, zodpovědnosti, lásce a nesnázích 
při výchově potomků. Rebelka je energickou dobrodružnou jízdou, 
která se bude líbit jak Vašim dětem, tak i Vám rodičům.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 18. 10., pátek 19. 10. v 17:00 h, sobota 20. 
10. a neděle 21. 10. v 15:00 a 17:00 h
ASTErIx A OBELIx VE SLužBÁCH jEjíHO VELIČENSTVA 3D 
Premiéra rodinné komedie Francie.
Strach ti dává křídla a kdo by nechtěl létat? Galové, Britové, 
Normanďani a Římané se zamotají do bláznivé honičky za kouzelným 
lektvarem, na němž záleží spása národa.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 25. 10. a pátek 26. 10. v 17:00 h, sobota 27. 
10. a neděle 28. 10. v 15:00 h
KOZí PŘíBěH SE SýrEM 3D /85/
Premiéra animované pohádky ČR.
Volné pokračování animáku Kozí příběh – Pověsti staré Prahy. Děj filmu 
se přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království, 
kde se děti setkají s řadou pohádkových bytostí. Celkové ladění filmu je 
více rodinné a pohádkové než v předchozím díle.
Přístupné. Vstupné 140 Kč

pondělí 15. 10., úterý 16. 10. a středa 17. 10. v 19:30 h
SOuSEDSKÁ HLíDKA /102/
Premiéra sci-fi komedie USA.
Film není jen sci-fi komedií, ale i dobrou parodií, ať už jde o 
mimozemské střetnutí, akční filmy, detektivky a jiné filmové 
snímky od romantiky po akčnost.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

pondělí 22. 10., úterý 23. 10. a středa 24. 10. v 19:30 h
LOOPEr /118/
Premiéra akční sci-fi USA.
Bruce Willis se vydá do minulosti zabít své vlastní já,
které živí jako profizabiják.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 18. 10., pátek 19. 10., sobota 20. 10. a neděle 
21. 10. vždy v 19:30 h
POSEL /90/
Premiéra dramatu ČR.
Jízda ve slepé ulici. Třicátník Petr miluje kolo      a své vášni podřizuje 
život. Neplánuje, neplatí účet, neřeší nic, co může počkat do zítra. Bu-
dování společného bydlení s přítelkyní je mu stejně proti srsti jako dělat 
kariéru. V hlavní roli Matěj Hádek.
Přístupný. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 25. 10. a pátek 26. 10. v 19:30 h, sobota 27. 
10. a neděle 28. 10. v 17:00 h
PArANOrMAL ACTIVITY 4 /95/
Premiéra hororu USA.
Všechny události vedly k tomuhle 4. pokračování hororové série.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
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40. týden 2012
2. 10. úterý a 4. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00,  5. 10. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
DIÁŘ
přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)
KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině
POSTEL PRO HOSTY 1. část
záznam  divadelního představení (repríza)

ROXETTE REVIVALI 
záznam  koncertu z Krimifestu 2011 (premiéra) 

TV ZÁPAD 
zprávy ze západu Čech (premiéra) 

41. týden 2012
9. 10. úterý a 11. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 12. 10. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
DIÁŘ
přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS
souhrn událostí za měsíc září  (premiéra)
KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině
POSTEL PRO HOSTY 2. část
záznam  divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD 
zprávy ze západu Čech (premiéra)

42. týden 2012
15. 10. úterý a 18. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 21. 10. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
DIÁŘ
přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)
KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině

ŽLUTÝ PES S ONDŘEJEM HEJMOU
záznam  koncertu z 15. Setkání hornických měst (premiéra)

TV ZÁPAD 
zprávy ze západu Čech (premiéra)

43. týden 2012
23. 10. úterý a 25. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 26. 10. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
DIÁŘ
přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)
KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině
BEATLES REVIVAL
záznam  koncertu z 15. Setkání hornických měst (premiéra)

ROCKPARÁDA 
rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD 
zprávy ze západu Čech (premiéra)

Kino Říjen 2012

sobota 27. 10. a neděle 28. 10. v 19:30 h
SVATÁ ČTVEŘICE /78/
Repríza romantické komedie ČR.
Chcete-li vědět víc, zajděte na film, který slibuje milostnou kome-
dii a tohle je milostná komedie. Jemná milostná komedie, která je 
jemně nemravná.
Přístupné od 15 let. Vstupné 95 Kč

pondělí 29. 10., úterý 30. 10. v 19:30 h
rESIDENT EVIL: ODVETA 3D /117/
Velmi úspěšná filmová adaptace ságy podle oblíbené série videoher 
se vrací ve svém netrpělivě očekávaném pátém pokračováni a opět 
s Millou Jovovich.
Přístupné, titulky. Vstupné 135 Kč

středa 31. 10. v 19:30 h
LíBÁš jAKO ďÁBEL /113/
Repríza komedie ČR.
Poslední možnost shlédnout bezvadnou  a úspěšnou  letní komedii 
u nás v biásku.
Přístupné. Vstupné 85 Kč

Zadáno pro školy
Divadelní představení pro I. stupeň ZŠ a MŠ   
ČArODějNÁ POHÁDKA  
Vstupné 40 Kč

3.10.  st 08:00 h   1.-3. tř. a jedna 4. tř. II. ZŠ 
  09:30 h    1.-8. MŠ 
  11:00 h    jedna 4. tř., 5. tř. II. ZŠ a SpecŠ
4. 10.    čt 08:00 h   1.-5. tř. III. ZŠ 
  09:30 h    1. a 2. tř. I.ZŠ 
  11:00 h    3.-5. tř. I. ZŠ

Vzdělávací pořad o nonartificiální hudbě     
NEjVěTší HVěZDY POP MuSIC 
V PrOMěNÁCH MODErNí
POPuLÁrNí HuDBY (1955-1980)  
Vstupné 40 Kč

23. 10.    út 08:00 h   6.-9. tř. II. ZŠ, 6.-9. III. ZŠ 
  09:50 h    6.-9. tř. I. ZŠ a II. st. SpecŠ

Filmové představení pro ŠD   
TADY HLíDÁM jÁ  /110´/   
Vstupné 50 Kč

19. 10.    pá 13:15 h
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Říjen 2012

Sbírka drobností     01. 10. - 31. 11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov

Výtvarná a literární soutěž:  01. 10. - 26. 10.   MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Moje strašidlo, aneb Duchové...
Týden knihoven  01. 10. - 07. 10.   MěK – dospělé odd.  MěK Chodov

Burza knih  01. 10.  MěK – čítárna  MěK Chodov
  09:00 - 18:00
Knižní hrátky aneb hurá do pohádky  01. 10.   MěK – dospělé odd.  MěK Chodov
čtení z knihy Zahrada  17:00 
Zahájení seniorských dnů  02. 10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  09:00
Argentina – Vlak do nebe  02. 10.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Beseda s Květuší Belanovou   09:30
Podvečer se  starostou  02. 10.  TV Studio Chodov  KASS Chodov
- přímý přenos vysílání  18:00
Globální terorismus. Beseda s  03. 10.  MěK – podkroví  MěK Chodov
PhDr. radanou Makariusovou, PhD.  18:00
rodinka  04. 10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Poznáváme naše tělo  10:00
Základy akvarelu  04. 10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
jitka Zajíčková  14:00 - 17:00
rodinné odpoledne  06. 10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
v knihovně  13:00 - 16:00
Vernisáž výstavy obrazů  06. 10.  do 11. 10.  Městská galerie –  DDM Chodov
Krajiny a zátiší – jan Mrázek  15:00    DDM Bludiště
Zdravý životní styl  06. 10.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Beseda s romanou Dvořákovou  16:00
Knižní hrátky aneb hurá do pohádky  08. 10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
čtení z knihy Bob a Bobek  17:00 
Prodejní trhy levného textilu  09. - 10. 10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
a spotřebního  zboží   10:00 - 17:00 
Výtvarná dílnička  11. 10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Podzimní dekorace  14:00 - 17:00
Volby do zastupitelstev krajů  12. - 13. 10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
  7:00 - 22:00
Prodejní trhy levného textilu  15. - 17. 10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
a spotřebního  zboží   10:00 - 17:00
Knižní hrátky aneb hurá do pohádky  15. 10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
čtení z knihy Kaštan první třídy  17:00 
Výtvarná dílnička  18. 10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Zombíci z plsti  14:00 - 17:00
Praktický úvod do Bible  18. 10.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Beseda s Tomášem Kábrtem  18:00
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Volby do zastupitelstev krajů  19. - 20.10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov

Prodejní trhy levného textilu  21. - 22. 10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
a spotřebního  zboží   10:00 - 17:00
Knižní hrátky aneb hurá do pohádky   22. 10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
čtení z knihy O Česílkovi  17:00 
Burza zimního dětského oblečení,  22. - 23. 10.  DDM Bludiště  DDM Chodov
obuvi, hraček a sport. vybavení  10:00 - 17:00
Koncert největší hvězdy pop music  23. 10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
v proměnách hudby (1955 – 1980)  8:00
Genealogie, cesta za předky  24. 10.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Beseda s Věrou Khásovou  17:00
Halloweenské strašení  25. 10.  MěK – sklep  MěK Chodov
  16:00
Ples seniorů s j.Zímou  25. 10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
a Březovskou desítkou  17:00
Okresní výstava samců králíků  27. 10.  areál ZO ČSCH  ZO ČSCH Chodov
a Výstava drůbeže, holubů a exotů  8:00 - 17:00  - Nádražní ul. 
Vystoupení pěveckého sboru   28. 10.  Městský park  Zuš Chodov
šPuNTíCI  16:00
PIETNí AKT  28.10.  Městský park  KASS Chodov
  16:00
Prodejní trhy levného textilu  29. - 30. 10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
a spotřebního  zboží   10:00 - 17:00 
Burza knih  29. 10.  MěK – čítárna  MěK Chodov
  09:00 - 18:00
Knižní hrátky aneb hurá do pohádky  29. 10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
četba radovanovy radovánky  17:00 
Řemeslo má zlaté dno –  30. 10.  DDM Bludiště  DDM Chodov
kurz pro veřejnost  17:00-19:00
Halloweenská salsa párty  31. 10.  MěK – podkroví  MěK Chodov
  17:00 - 20:00
 

2.liga ženy  06. 10.  sportovní hala   BVC  Chodov
Chodov – Karlovy Vary  9:00 a 13:00   Chodov
1.liga kadetky  06. 10.  sportovní hala   BVC  Chodov
Chodov – Hradec Králové  9:00 a 13:00   Chodov
Běh Smolnickým kopcem  14. 10. 2012    Smolnický kopec  šAK Chodov
21.ročník  10:00 - 14:00    šAK
1.liga kadetky  20.10.  sportovní hala   BVC  Chodov
Chodov – Hradec Králové  10:00 a 14:00   Chodov
2.liga ženy  27. 10.  sportovní hala   BVC  Chodov
Chodov – Liberec  10:00 a 14:00   Chodov
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Česká olympionička Mgr. Ivana Sekyrová na Běhu 
Smolnickým kopcem

PODěKOVÁNí TrENÉrůM šAK
Chtěli bychom touto cestou poděkovat trené-

rům Kubovi, Denče a Mgr. Dočkalovi, pedago-
gickému dozoru a starším oddílovým kolegům za 
krásné a nezapomenutelné zážitky na atletickém 
soustředění v Německu.

Za Mravence Hanďa a Jíťa

Cyklistický oddíl 
Tj PLAMEN CHODOV
Mladí cyklisté Tj Plamen Chodov
po roce opět na soustředění.

Tentokráte se týdenního pobytu v RS U Mlýna 
zúčastnilo 12 dětí, které v letošním roce repre-
zentují TJ Plamen i město Chodov v krajských 
soutěžích. Na soustředění byl s námi také juni-
or Martin Kubík, který již závodí na celostátní 
úrovni a při mistrovství ČR v silniční cyklistice 
vybojoval 3. místo v hromadném závodě. Po 
horečnaté nemoci, která ho postihla ke konci 
školního roku a nedovolila mu účast na závo-
dech, zde pomalu nabíral kondici a najížděl 
první kilometry po nedobrovolném výpadku.

Dopolední trénink
Každý den při soustředění se řídil předem vy-

tvořeným tréninkovým programem, kam byly 
zařazeny kromě cyklistiky také běhy a další 
pohybové aktivity. Během celého týdne naje-
ly děti kolem 250 km v terénu i po silnicích. 
Navštívili jsme některé místní zajímavosti, 
rozhlednu a starý židovský hřbitov u Drmoulu, 
zámek Kynžvart a Kladskou.

Jsme rádi, že se podařilo společný pobyt za 
přispění dotace města Chodova, rodičů dětí 
a TJ Plamen uskutečnit, neboť tím se nejen 
zvýšila výkonnost mladých cyklistů, ale záro-
veň se prohloubily dobré vztahy uvnitř trénin-
kové skupiny. 

    František Nádvorník
    trenér mládeže TJ Plamen Chodov

šAK CHODOV
xxI. ročník Běhu Smolnickým kopcem

Memoriál Marcely Mikešové v kategorii vete-
ránek (závody jsou podpořeny finančním gran-
tem Města Chodova a obce Vintířov).

Datum a místo: neděle 14. října 2012 od 10:00 h na 
Smolnickém kopci v Chodově (u Karlových Varů), nad 
atletickým stadionem - vpravo od silnice, směr Vřesová.

Závodní kancelář (prezentace), start a cíl všech 
kategorií je na atletickém stadionu!!!

Přihlášky: elektronicky – do soboty 13.10. do 
20:00 h: registrovaní přes web ČAS (disciplína 
–„přespolák“) neregistrovaní na e-mail: atleti-
kachodov@seznam.cz. Výjimečně v místě startu 
na atletickém stadionu za zvýšené startovné nej-
později do 9:30 h (děti), mládež a dospělí - nej-
později hodinu před startem příslušné kategorie 

Upozornění: závodník(ce) kategorie žactva smí 
startovat pouze v jedné věkové kategorii.

Popis tratí: tratě závodů jsou vedeny v prosto-
ru Smolnického kopce a mají travnato – hlinitý 
charakter, velmi vhodnou obuví jsou atletické 
tretry nebo kopačky.

Startovné: žactvo 30,- (na místě 50,-), ostatní 
50,- (na místě 100,-) Kč. 

Neplatí: žactvo chodovských škol, ZŠ ve Vintí-
řově, členové ŠAK Chodov 

Ceny: pro nejrychlejší závodníky a závodni-
ce v jednotlivých kategoriích jsou připraveny 
hodnotné věcné ceny a medaile, dorost, junioři, 
muži a ženy - finanční prémie.

Informace: Mgr. Libor Dočkal - mobil: 
602459734, e-mail: atletikachodov@seznam.cz, 
www.sakchodov.cz

Dopolední trénink
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KužELKY CHODOV
V roce 2003 založili manželé Markovi turnaj 

v kuželkách pod názvem „Memoriál Wernera 
Kriegera“. Tohoto turnaje se postupně zúčast-
ňovalo více družstev, v posledních letech jich 
bylo pravidelně 10. Tento turnaj se pořádá 
každoročně v měsících říjen – březen v hotelu 
Nautilus. Na závěr sezóny, v dubnu, pak probí-
há vyhodnocení turnaje. Turnaj finančně dlou-
hodobě podporovalo Město Chodov, dále se na 
chodu turnaje sponzorsky podíleli manželé Fu-
kovi a řada dalších sponzorů. 

Letošní sezónu zahajujeme v říjnu, zatím se 
7 družstvy, s možností přihlášení dalších. 
Všem přejeme dobré sportovní výkony.

   Manželé Markovi

CHODOVSKý BArEVNý MINIVOLEjBAL 
uKÁZAL, žE uMí

V pátek 14. 9. jsme se vydali se 14 dět-
mi z oddílu barevného minivolejbalu BVC 
Chodov na dlouhou cestu přes celou čes-
kou republiku. Kam že jsme to jeli? Až do 
Ostravy. A co že se tam konalo? Mistrov-
ství ČR v barevném minivolejbale. Kdo že 
jel? Samozřejmě ti nejlepší z oddílu: Te-
rezka Smutná a Hanka Hovorková, Jana 
Husáková a Bára Klánová, Pája Gárský 
a Honza Šepák, Káťa Zapfová a Kája Šoupalová, 
Lenka Gárská a Míša Kárníková, Jiřka Přiby-
lová a Dominika Albrechtová, Sára Kosířová 
a Alex Ebel.

A jak jsme dopadli? Ukázali jsme, že umí-
me!!! Z Ostravy jsme do Chodova dovezli 
6 medailí, další nám unikly doslova o vlásek 
a 12 dětí ze 14 se umístilo do 13. místa v celé 
republice, což je naprosto fantastické, když 
vezmeme v úvahu, že se jednotlivých klání 
zúčastnilo vždy přes 50 dvojic. A k tomu mu-
síme přidat ten fakt, že stále mnohé z dětí 
ještě nemají za sebou ani jeden celý rok tré-
ninku. 

Máme z dětí obrovskou radost, všem moc 
a moc gratulujeme a těšíme se už na novou bar-
vu – červený minivolejbal, který už v těchto 
dnech začínáme trénovat. Zároveň se těšíme 
a zveme i nové chlapce a dívky, aby se přišli 
podívat do našeho oddílu. Těšíme se na Vás. 

Na závěr bychom ještě moc rádi poděko-
vali trenérům ze sokolovského minivolejba-
lu (mimochodem jejich děti byli také velmi 
úspěšné), díky kterým jsme měli zařízený 
autobus, ubytování a ostatní potřebné orga-

nizační věci. Děkujeme panu Jiřímu Tureč-
kovi, který zajistil a sám odřídil mikrobus, 
v němž se vezla půlka naší skupiny, děkuje-
me rodičům, jmenovitě – manželům Kární-
kům, Šoupalům, panu Zapfovi, kteří přijeli 
děti povzbudit a pomoc nám až na druhý 
konec republiky. Věřte, že to moc pomohlo 
a bylo to velmi povzbuzující. Velmi děkujeme 
konkrétně panu Hovorkovi, který nám celou 
dobu pomáhal, dělal v autobuse společnost 
naší klukovské skupině a pomáhal kaučovat 
všechny děti, které bojovaly v oranžovém 
minivolejbale. Děkujeme.

   Trenéři

KICKBOx CHODOV
 Zlatý návrat

Mistrovství světa v kickboxu asociace WPKA, 
se konalo netradičně v červenci. Hostitelem 
byla řecká metropol Thessaloniki. Po 2 letech 
se na MS vrací jediný zástupce Karlovarského 
kraje M. Černý, trenér Kickboxu Chodov. Cel-
kem snadno se dostává do finále veteránů, kde 
prvním úderem na žebra zraní favorizovaného 
italského šampiona a získává 12. titul Mistra 
světa. Ještě bojuje v kat. mužů do 80 kg, kde 
v semifinále těsně prohrává s pozdějším Mis-
trem světa z Libanonu a získává bronz.

      Iveta Krásná 

Výprava minivolejbalu do Ostravy

Tým reprezentace ČR
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Tj SPArTAK CHODOV - šACHY
Lenka Gárská na ME

Desetidenní vrcholné akce, jakou bezespo-
ru Mistrovství Evropy v šachu mládeže je, 
se zúčastnila osmiletá Lenka Gárská z ŠK 
Spartaku Chodov. Šampionát hraný v Praze 
odstartovala nad očekávání dobře a Lenka 
se po dvou kolech mohla pyšnit plným po-
čtem bodů a zahrála si dokonce i na on-line 
šachovnici. V dalším průběhu turnaje Lenka 
narazila na silnější hráčky a zaplatila rov-
něž nováčkovskou daň. Výkon se ziskem 3,5 
hodu a konečné 41. místo, v kontextu s ně-
kolika bojovnými partiemi trvajícími přes tři 
hodiny je velmi sympatický. Lenka se určitě 
neztratila a je velkým příslibem do budouc-
nosti.

šK Spartak Chodov posiluje
Před zahájením dalšího ročníku 1. České ligy 
mládeže posílila náš tým dvojice hráčů. Po 
dohodě s Baníkem Sokolov k nám přestupuje 
na rok Miroslav Vopička, kterého doplňuje 
na hostování Zdeněk Lipták. Z Karlových 
Varů trvale přestupuje Richard Randák, kte-
rý se již pod naší hlavičkou zúčastní blížící-
ho se Mistrovství ČR v rapid šachu. V místě 
dějiště mu bude trenérsky nápomocen Lukáš 
Vlasák, který se šampionátu zúčastní jako 
rozhodčí. Hodně štěstí.

ríša randák dvanáctý na MČr
MČR mládeže v rapid šachu proběhlo 14.-16.9. 
2012 v Klatovech. Chodovské barvy hájila 
v kategorii H12 nová posila Ríša Randák. 
Začátek turnaje vyšel našemu hráči skvě-
le, čímž si udržoval pozici v první desítce. 
Z porážek v 6. a 7. kole se Ríša rychle vzpa-
matoval a dvě vítězství v závěru turnaje jej 
posunula na výborné 12. místo. 
Ve stejném termínu proběhlo šachové sou-
středění v Novém Městě i za účasti hráčů 
z Ústeckého kraje. V doprovodném turnaji 
zvítězil sokolovský Zdenek Lipták před cho-
dovskými Patrikem Fraiem a Miroslavem 
Vopičkou.

  Marcel Vlasák

TOM 6110- SrAZ A-TOM
Tomíci z Chodova byli na srazu A-TOM od 

20.-26.8.2012 v Humpolci. Pozvání jsme do-
stali od KČT Vysočina. Z Chodova nás bylo 
6 členů a celková účast byla 46 členů. Účast-
níci přijeli z Kroměříže, Litoměřic, Uherské-
ho Brodu, Kralup nad Vltavou a Loun. Byl 
to správný výlet, navštívili jsme „Hliníka“, 
který se tam odstěhoval, a jeho správné mu-
zeum, prošli jsme cestu na Orlík, Březinovu 
cestu, rozhlednu Křemešník, město Pelhři-
mov, kde jsme navštívili muzeum kuriozit. 
Zúčastnili jsme se i pochodu za Jaroslavem 
Haškem, prošli jsme hrad Lipnice, Havlíč-
kův Brod a pokoukali na sochy, které vytvo-
řil místní rodák Michal Olšiak. Jako správ-
ní hrošíci jsme našli i restauraci s Hrochy, 
navštívili želivský klášter, prostě i konečná 
zábava stála za to. Byl to fajn týden. Podě-
kování patří průvodkyni za KČT Vysočina 
Marii Vincencové. 

A kdo pojede příště s námi na Šumavu?
   Za KČT Chodov R. Štěpánková a její parta

V současné době patří ve své věkové kategorii 
k republikové špičce. Poděkování za podpo-
ru patří Městu Chodovu a společnosti San-
sei, s.r.o.
Lukáš Vlasák bodoval v Plzni
Další mezinárodní turnaj odehrál Lukáš 
v rámci Open Plzeň 2012. Výborný vstup do 
turnaje a povedené partie s ruskými meziná-
rodními mistry vynesly našemu odchovan-
ci dělené druhé místo. Nejvíce jej asi mrzí 
remíza v posledním kole s ukrajinským mi-
strem, protože při výhře by nečekaně uhrál 
normu IM. Lukáš však dosáhl aktuálně na 
FIDE ELO 2330 (dosavadní maximum) 
a dostal se mezi TOP 100 hráčů ČR. Mezi 
juniory do 20 let mu patří 5. pozice. Podě-
kování za podporu patří Městu Chodovu 
a společnosti Velta Plus, s. r. o. 
Reportáže z akcí si můžete přečíst na
www.sachychodov.cz.

Lenka Gárská
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SAMurAI FIGHT CLuB CHODOV
NÁBOr NOVýCH ČLENů V SEZÓNě 2012-2013
Přijďte si vyzkoušet bojové sporty jako je Kyo-
kushin karate (plnokontaktní karate), Thaibox.
Pokud nechcete být závodníkem ve stylu, který 
si zvolíte, můžete cvičit kondičně, zdokonalit se 
v tomto sportu a zároveň si zlepšit svojí fyzičku! 
(muži, ženy, děti od 5 let).
www.kyokushin-chodov.cz, tel. +420604965358
   Václav Kolář 

Tj SPArTAK CHODOV – KOPANÁ
Fotbalové soutěže ročníku 2012/2013 
jsou v plném běhu a fotbalový fanou-
šek sleduje pozorně výsledky svého 
družstva. I chodovský fanoušek se těší 
na zápasy našich mužstev. Jak si vedla 
v začátku soutěže naše mužstva dospělých? 
Málo radosti nám dělá naše A mužstvo, nao-
pak můžeme být spokojeni s výkony a výsled-
ky B mužstva.
A mužstvo
18.08. Citice - Chodov 2:1, branka Vachník
25.08. Chodov - H. Slavkov 1:1, branka Vach-
ník
01.09. Hvězda Cheb - Chodov 4:2, branky: 
Bečvář Radek, Vachník
08.09. Chodov - Ostrov 1:4 branka Vachník
15.09. M. Lázně - Chodov 1:1, branka Vachník 

B mužstvo 
18.08. Chodov - Lomnice 2:0
26.08. Chodov – Kraslice 3:2
01.09. Krajková - Chodov 2:4
09.09. Chodov - H. Slavkov 2:1
15.09 St. Chodovská - Chodov 4:2
Program na měsíc říjen
A muži
06.10. 16:00 Chodov - Fr. Lázně
13.10. 16:00 Kr. Poříčí – Chodov
20.10. 15:30 Chodov – Vintířov
27.10. 10:30 Lomnice – Chodov
B muži 
07.10. 15:00 Chodov – Svatava
13.10. 16:00 Jindřichovice – Chodov
21.10. 15:00 Chodov – Březová
27.10. 14:30 Kaceřov – Chodov
Zveme všechny fanoušky, kteří mají fotbal 
rádi na náš fotbalový stadion. Přijďte pod-
pořit naše mužstva v bojích o body.

  Ing. Alfons Skokan

CATr SPOL. S r. O.
Vážení zákazníci, 
rádi bychom Vás informovali, že od 5.9. 2012 
můžete v našich sítích sledovat v rámci základ-
ní nabídky kabelové analogové televize již i TV 
Fanda. Stačí si jen přeladit na kanál C31 a území 
správných chlapů máte na dostřel!
Dále bychom Vás informovali o rozšíření nabídky 
DVBT o Multiplex 3. Multiplex 3 vysílá progra-
my Prima Love a Óčko a naladit lze na kanálu 
C38. Nově nabízíme také vysílání Multiplexu 
4, který vysílá programy TV Pohoda, ČT1 HD, 
Nova HD a TV Fanda a naladit lze na kanálu 
C36. Pro příjem programů vysílaných ve formátu 
HD je zapotřebí přijímač s formátem Mpeg 4.
Ještě nejste naším klientem a aktuálně vybíráte 
poskytovatele televize či datových služeb? Pře-
svěďčte se o kvalitě našich služeb v rámci naší 
zkušební doby. 
Navíc je při objednání služeb do 30.11.2012 
profesionální instalace a aktivační popla-
tek ZDARMA!
Novým zájemcům o naše služby nabízí-
me bezkonkurenční Internet s garan-
tovanou rychlostí 10 Mbps/10 Mbps za 
280Kč/měsíc! S garantovanou rychlostí
a připojením bez agregace. Jedná se o spolehli-
vou a stabilní službu díky pevnému připojení pro-
střednictvím optické sítě.
Dále nabízíme kabelovou analogovou TV či 
digitální IPTV za 388Kč/měsíc! Získat tak 
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můžete 36-50 TV programů a v rámci IPTV do-
konce 18 programů v HD kvalitě.
Velmi nás potěšil vysoký počet ši-
kovných školáčků a školaček, kte-
ří díky pěknému vysvědčení zajisti-
li rodičům odměnu ve formě 100% 
navýšení internetu ZDARMA na 2 měsíce. 
Na naší provozovnu tak přišla řada pyšných rodičů 
i prarodičů, kteří od nás získali za vysvědčení se 
samými jedničkami, nebo prospěchem s vyzna-
menáním, tuto odměnu. Věříme, že se Vám tato 
akční nabídka líbila a zpříjemnila Vám prázdniny 

a urychlila Vám práci i zábavu na počítači. 
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.              Placená inzerce

 

Termín uzávěrky
listopadového čísla

 18.10.2012

TEL.: 777 682 634
www.kovomatik.cz

Otevřeno Po - Pá 8 - 17 hodin
                            So 8 - 12 hodin
“POD SMEŤÁKEM”, (Smetanova 699)

POTŘEBY PRO ZAHRÁDKÁŘE

LEVNĚ a RYCHLE

ráj zahrádkářů

• kopírování klíčů
• zámky, fabky
• nejširší výběr pantů a kování
• zahradní a ruční nářadí
• spojovací materiál
• řezné kotouče, elektrody, mont. pěny
• barvy, interiérové barvy, barvy ve spreji
• profi lepidla, lepidla patex - znáte z TV
• nově v prodeji autokosmetika

  

Topte kvalitně, ekologicky a levně!

UHELNÉ SKLADY OSTROV
NOVINKA!

KVALITNÍ DŘEVĚNÉ EKOBRIKETY

ZA SUPER CENU 50 Kč/10 kg

Uhelné brikety
435 Kč/q   !!!

Ořech 2 Most
210 Kč/q  !!!

 

Velký výběr velikostí briket, uhlí 
Most, Ledvice, Polsko, písky... 
vlastní doprava i pásový 
dopravník!

Při odběru
nad 20 metráků

jakéhokoliv paliva

jako dárek

DŘEVO
na zátop!

Volejte
ZDARMA

800 111 115

Nový
WEB

www.recoplan.cz

Sklad
OSTROV

Moříčovská 1216

Ceny i dárek platí do Mikuláše.
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Společně  
za Karlovarský kraj

PaedDr. Josef NovotnýJUDr. Martin Havel Ing. Petr Navrátil

Volby do krajského zastupitelstva Karlovarského kraje
12. - 13. října 2012
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+420 775 20 30 90

info@autoskolabeetle.cz www.autoskolabeetle.cz

Okamžité pøijetí do kurzu

bez èekací doby!

Øidièák „B“ i do 24 dní.

 U nás v cenì kurzu uèebnice,

  výukové CD, technika a zdravovìda.

Uèebny: Chodov, Ostrov, Karlovy Vary, Nejdek, Praha

Pøihlášky si vyzvednìte na „kruháèi“ v Chodovì.

Dukelských hrdinù 1126

Chodov 357 35

dámské

KADEŘ
NICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

ko
lní 7

34

Te
l.: 

604 425 845

Voda, to
pení, v

ým
ěna kana. s

toupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů

SV a TUV.

Radek KOPŘIVA

722 930 190

Školní

734

dle objednávek

     ZÁPIS NA HIP HOP(new style,house dance,

 jazz funk,videodancing,dancehall ragga) A BREAK DANCE
        TANEČNÍ skupiny EXCLUSIV crew
  během října, listopadu kdykoliv na tel.606083260 
     V TANEČNÍM STUDIU EXCLUSIV DANCE 
   (budova vedle ŠAKU) HUSOVA 1019 ,CHODOV.
                      TĚŠÍ SE ŠÁRKA A RUDYS.
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Ing. Zdeněk Berka
kandidát do Senátu

Důchody pod 
kontrolou státu 
jistota, že bude 
na penze

Přijďte volit 12. – 13. října.

www.cssd.cz
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PŘÍMO OD VÝROBCE

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

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

www.balkony.cz

S TÍMTO 

INZERÁTEM

SLEVA
10% 

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEAL
v areálu nábytku

CHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

TR Top-Reality Chodov
Renata Lengöová

DOKÁŽEME VÁM, ŽE I NEMOVITOSTMI 
LZE OBCHODOVAT 

SLUŠNĚ, ČESTNĚ A POCTIVĚ

 -  PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
 -  ZNALECKÉ POSUDKY      
 -  DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
 -  FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
 -  POJIŠTĚNÍ MAJETKU, OSOB,  
    POVINNÉ RUČENÍ
 -  OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ DO DĚDICTVÍ
 -  VÝKUP BYTŮ

ZÁLEŽÍ NÁM NA SPOKOJENOSTI NAŠICH 
KLIENTŮ, A PROTO NABÍZÍME 100% 
G A R A N C I  J E J I C H  F I N A N C Í .  
V RÁMCI JEDNÉ Z NEJNIŽŠÍCH PROVIZÍ V 
REGIONU NABÍZÍME ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVU 
K U P N Í  C E N Y  A  P R Á V N Í  S E R V I S  
RENOMOVANÉ KARLOVARSKÉ ADVOKÁTNÍ 
K A N C E L Á Ř E

 
   gsm: 773 16 18 30                 e-mail: info@trchodov.cz                                Staroměstská 25, 357 35 Chodov
            774 73 05 18                 web: www.trchodov.cz                                    budova České spořitelny, 1.patro

S NÁMI O SVÉ FINANCE NEPŘIJDETE

diagnostika řídících jednotek, měření 
geometrie, výměna oleje, seřízení světel
válcová zkušebna brzd, opravy brzdových 
systémů, výměna tlumičů, spojek, nástřik 
podvozku a dutin, plnění klimatizací, 
výměna rozvodů, příprava a zajištění STK

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

Na Cechu 110, Mírová u Chodova

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

Provádíme veškeré mechanické práce
na osobních i  dodávkových vozidlech:
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Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

Havlík Petr. 
Tel. 602840723

ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÉHONÁBYTKU A KOBERCŮ
Čistím strojem Karcher na mokro. 
Před návštěvou není třeba nic vyklízet. 
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.

U Porcelánky 849 
(bývalý sekáč p. Žažové)

Tel.: 604 70 96 84

Dárkové poukázky

- společenské a svatební účesy
- střihy, barvy

D Á M S K É  K A D E Ř N I C T V Í

“MARCELA”

Hodinový manžel – Domácí profík 
 

Práce všeho druhu 
Zednické, zámečnické, malířské 
a instalatérské práce, pokládání podlah, 
montáž nábytku atd.

Roman Eichacker

RomulusRoman@seznam.cz
Tel. 774 196 645     
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Druhá půlka až za rok a bez navýšení. Užívejte si 100% spolehlivost, 100% bezpečí 
a 100% pohodlí jen za 50 % ceny. Výši první splátky si můžete zvolit od 50 % 
z celkové ceny vozidla, což je pouhých 100 450 Kč. Zbylou částku doplatíte po roce, 
a to zcela bez navýšení. K doplacení můžete využít úvěr ŠKODA Finance od ŠkoFINu. 

Vzorová kalkulace – Fabia Champion Easy za 200 900 Kč
Splátka předem: 100 450 Kč, počet splátek: 12, měsíční splátka úvěru: 0 Kč, úroková sazba: 0 % p.a., měsíční splátka 
včetně pojištění: 675 Kč, RPSN: 8,35 %, celkové platby za úvěr včetně pojištění: 108 550 Kč, výše úvěru: 100 450 Kč

Kalkulace zahrnuje havarijní pojištění All Risk se spoluúčastí 5 % a povinné ručení Bonus Exclusive od České 
pojišťovny s nadstandardními limity pojistného plnění a garantovanou sazbou po celou dobu financování. Vysoký 
rozdíl mezi výpůjční úrokovou sazbou a RPSN je způsoben povinností započítávat cenu havarijního pojištění 
a povinného ručení do této sazby dle nového zákona o spotřebitelských úvěrech s platností od 1. 1. 2011.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia 
Champion: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

ŠKODA Fabia Champion za polovinu!

Fotografie vozu je ilustrační.

AUTO SAEL s.r.o.
Truhlářská 14
350 02 Cheb
Tel.: 354 431 551
www.sael.cz

AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140
357 35 Chodov
Tel.: 352 666 987
www.sael.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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Splátka předem: 100 450 Kč, počet splátek: 12, měsíční splátka úvěru: 0 Kč, úroková sazba: 0 % p.a., měsíční splátka 
včetně pojištění: 675 Kč, RPSN: 8,35 %, celkové platby za úvěr včetně pojištění: 108 550 Kč, výše úvěru: 100 450 Kč

Kalkulace zahrnuje havarijní pojištění All Risk se spoluúčastí 5 % a povinné ručení Bonus Exclusive od České 
pojišťovny s nadstandardními limity pojistného plnění a garantovanou sazbou po celou dobu financování. Vysoký 
rozdíl mezi výpůjční úrokovou sazbou a RPSN je způsoben povinností započítávat cenu havarijního pojištění 
a povinného ručení do této sazby dle nového zákona o spotřebitelských úvěrech s platností od 1. 1. 2011.
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Truhlářská 14
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Tel.: 354 431 551
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NOVÁ PRODEJNA 600m2

KOBERCE
PVC

VINYL
DŘEVO

LAMINÁT
POKLÁDKA

CHEBSKÁ ulice,
areál DVORANA   MOSERu
za Kaufl andem směr Cheb
tel.: 355.311.240
po - pá: 9 - 18, so: 9 - 12 h.
Parkoviště u prodejny.

18% SL
EV

A

  do 31. 10. 2012.

®

KK_OK_INZERAT_119_92_08_2012.indd   1 3.8.2012   12:56:00

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

mob.: 606 852 893RD 417

DÁTE MI ŠANCI? 
 
Přihlásil jsem se jako nezávislý kandidát na listině VV. 
Kdo mě zná, ví, že jsem slušný člověk 
a slušnost bych chtěl prosazovat i na úrovni kraje. 
Děkuji Vám za Váš hlas, budu se snažit nezklamat Vás. 

                                   Pavel Zika

Mgr. Jana Pflugerová
advokát
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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.

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

Naše další služby pro Vás:

AKCE: TLUMIČE, PÉROVÁNÍ - 4ks za cenu 3

NOVINKA: GEOMETRIE 3D

RYCHLOSERVIS

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
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Prodej bytu 2+1 55m2 s balkonem v OV. 
Ulice Budovatelů, 7. patro s výtahem, 
nově zrekonstruovaný - zděné jádro, 
kuch.linka, topení, podhledy s osvětlením, 
mnichovské omítky, dveře, plastová okna. 
Příjemný výhled do okolí.  

Cena 500.000,- Kč 
Olga Vrtáčková, Loyd – reality, s. r. o., tel.:739 527 609, e-mail: olga@loyd.cz

470.000,- Kč
SLEVA

NEHTOVÉ STUDIO
1. MÁJE 629,  CHODOV

Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrygelem, ruční malba, one strok
NOVÁ MODELÁŽ  450 Kč
DOPLNĚNÍ             350 Kč

PRODEJ velmi kvalitní nehtové kosmetiky

Veronika Chmelenská
721 657 754

Jana Gajdošová 606 256 112

Dluhy Vám nedají spát?  
Osobní bankrot je řešením.  
Bezplatná konzultace.  

Přijedeme až k Vám. 

Kompletní servis zpracování a podání,

znalecký posudek.

www.oddluzenikv.cz 

tel.č. 605857493

K o m e n s k é h o  u l i c e  ( v e d l e  o b ř a d n í  s í n ě )

R E Z E R V A C E  A  O B J E D N Á V K Y  
NA TEL.: 731 887 227, 352 676 539

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

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

polední menu 

 již od

79,- Kč

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE  
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI”  - TĚSTOVINY -   
 kuřácká a nekuřácká místnost - příjemné posezení
rozvoz až do domu 
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35  Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067

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.
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PRODEJ SPOJOVACÍHO 
MATERIÁLU 

ŠROUBY, MATKY, PODLOŽKY, HŘEBÍKY, VRUTY, ZÁVITOVÉ TYČE, HMOŽDINKY, 
KOTEVNÍ TECHNIKA, TESAŘSKÉ KOVÁNÍ 

 
 

Po - Pá: 7:00 - 17:00      So: 8:00 - 13:00  
 

NAD DVOREM 1 - SACHRŮV DVŮR  
360 05 Karlovy Vary  

 Tel: 353 560 303,   E-mail: obchod@boltkv.cz,  Skype: boltkv 
www.boltkv.cz  

PRODEJ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

DOVOZ Z NĚMECKA, 100% KVALITA! 
LEVNÁ DROGERIE ,  DĚTSKÁ KOSMETIKA                                                           
VELKÝ VÝBĚR CUKROVINEK A POCHUTIN
DIA VÝROBKY                  
MLÉČNÉ VÝROBKY,  DEZERT Y 
MARGARÍNY ,  MÁSLA,  SALÁT Y 
KRMIVO A POCHOUTKY PRO VAŠE ZVÍŘECÍ MILÁČKY

Školní  734,  věžák vedle Slavie

AKCE !  

BONBONIERY                             
       od 49,- Kč

NESQUIK kakao
 
500ml ...            49,- Kč

SPREJ NA DŘEVĚNÝ  
NÁBYTEK (400ml) 
péče, ochrana,lesk 49,- Kč
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mobil: 602 190 602

výcvik v rozsahu A, B, BE, C, CE

informace a přihlášky:
po-pá: 9.00-11.00  15.00-17.00

w w w . a u t o s k o l a - s t a s t n y . c z

Prodám by t v osobním vlastnict ví 2+1 
v ulici 9. května 756, 7. patro, rekonstruovaný, 

nové jádro-koupelna, WC, 
nová kuchyňská linka s novými spotřebiči 

(sklokeramická deska, horkovzdušná trouba). 
Krásný výhled, klidná lokalita. 

Neopakovatelná nabídka 549 000,-
odhad z 12/2011 na 860t. Kč!! 

Rodinné důvody. Kontakt: 606 411 111.

N a b í z í m e  k  p r o d e j i  v  C h o d o v ě  a  o k o l í :

V í c e  n a  w w w. i m b r e a l . c z 
Bližší informace na tel. 604 202 967

Byt 2+1 s lodžií, ul.  Školní              450 000Kč
Byt 2+1, nám. 9. Května                  545 000Kč
Byt 2+1 s lodžií, ul. U Porcelánky  755 000Kč
Byt 3+1 s lodžií, ul.Hlavní                489 000Kč
Byt 3+1 s lodžií, ul. Revoluční         665 000 Kč    
Byt 3+1 s lodžií, ul. U Koupaliště    780 000Kč
Byt  3+1 s lodžií, ul. Čs. Odbojářů   899 000Kč 

Po - Pá    8.00 - 18.30
So    8.00 - 12.00

Husova 1056,  Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

novinka:  obnova vlasu keratinem

dámské a pánské

KadeřnictvíKadeřnictví
Casanova

tel.:  776 616 029
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Prodám 
nadstandartně řešený 

rodinný dům v Chodově  
velikosti 5+1 

v blízkosti Račího rybníčku,
součástí je velká zahrada, terasa, 

bazén,zimní zahrada,letní kuchyň 
Více na www.prodejdomukarlovarsko.cz 

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE

602 100 918
sova@cmail.cz

ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti

zatékání

777 100 918
sova@cmail.cz

VYŠÍVACÍ STUDIO LUDMILA MIKAČOVÁ
STROJOVÉ VÝŠIVKY A NÁŠIVKY

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
• Vyšívání na čepice •  

• Potisk textilu vyřez. motivy z kvalitních fólií firmy Siser •
Dále prodáváme:

• Trička a polokošile všech velikostí a dostupných barev •
• Čepice - vzory a barvy naleznete u nás v katalogu •

Kontakt: Ludmila Mikačová, Slovenská 1952, Sokolov
               email: mikacova@atlas.cz, telefon: 739 300 707

www.SuperVysivky.cz

Provozovna v půjčovně karnevalových kostýmů,
Slovenská 1952, Sokolov. Otevírací doba: po-pá 14.00-18.00

Vyberte si z našeho katalogu nebo vyrobíme výšivku
podle vašeho návrhu.
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Komu je úvěr OBNOVA určen 
PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR
• Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ)
• Bytová družstva (BD)
•  Společnosti s ručením omezeným (účel podnikání Bydlení) 

Obecně právnickým osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování 
bytových potřeb.

Výhody 
OBNOVA nabízí konkurenční výhody stavebního spoření v úvěru 
s vlastnostmi hypotéky

S úvěrem OBNOVA můžete:
• Financovat až 100% svého záměru 
• Bez nutnosti vlastních zdrojů
• Uskutečnit své plány bez zástavy nemovitosti
• Vybrat si platnost úrokové sazby (po celou dobu splácení, nebo fixovanou na 3 roky)
• Ponechat si běžný účet u stávající banky 
• Vkládat mimořádné splátky zdarma

Úvěr OBNOVA

Co nabízíme a kolik můžeme půjčit 
FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti
REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné

Parametry úvěru:
•  Maximální výše úvěru je 350 000,- na jednu bytovou jednotku nebo jednoho člena  

(příklad: Sdružení 15 vlastníků může čerpat úvěr až 5 250 000,- Kč)
•  Doba splatnosti až 20 let (na výjimku až 25 let) 

Anuitně splácený úvěr (bez spořící části a bez překlenovacího období, stejná splátka po celou dobu 
splácení včetně poplatků)

Co můžu např. realizovat s OBNOVOU 
• zateplení fasád
• výměna oken
• renovace balkónů a lodžií
• izolace a zateplení střechy
• opravy vstupních domovních dveří 
• opravy a výměny výtahů
• montáž hlasového a kamerového systému 
• montáž vestavěných poštovních schránek 

• výroba a montáž sklepních ocelových mříží
• elektroinstalační práce 
• výměna osvětlení, opravy elektroinstalace
• rek. a úpravy bytových elektro. rozvodů 
• výroba a opravy protipožárních přepážek 
• anténní rozvody vč. instalací spol. antén
• bezkontaktní přístupové systémy 

Bezplatné poradenství, bližší informace  
i nezávazný propočet Vám zajistí:
Jana Reháková, mob.: 777 64 61 64 
e-mail: jana.rehakova@kvkompas.cz 
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607 593 900
• Kompletní zpracování účetnictví, 

mezd, daňových přiznání
• veškeré administrativní práce

• účetní poradenství

Ú etní slu by
Denisa Hlou ková

denisahlouskova@seznam.cz

jedenáct let

praxe a zkušeností

Nabídka + ceník 
Opravy řetízků od 50 Kč 
Opravy prstenů od 70 Kč 
Výroba snubních prstenů od 1500 Kč 
Výkup Au + Ag, prodej šperků

Příjem zakázek na tel. 723 075 930 Chodov  
nebo každé ÚT 14:00-17:00 h v kadeřnictví „MARCELA“ 
U porcelánky 849

ZLATNICKÁ DÍLNA ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ

Pronajmu pěkný byt 
I.kat. levně a dlouhodobě 

v Kraslicích 
Dům je nově zateplen a v bytě jsou nová 
plastová okna, parkování před domem, 

internet, kabelová televize, pěkné bydlení. 
K dispozici byty 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 

Info: 
608 22 22 00, 777 86 20 06 

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

Okamžitě prodám 
zaběhnuté RS studio  

rekondiční stoly (7ks)
 solária (2ks) 

vibrační stroj . 
Při rychlém jednaní sleva 

(rodinné důvody) 

tel. 775 559 925
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Kadeřnice :  Hanka Vaňková
objednávky: 775 309 684

Vintířov 57, u zastávky směr Chodov

Provozní doba  
Út - So  9.00 - 18.00 hod.

Jiný čas dle dohody

pánské   dámské   dětské

KADEŘNICTVÍ BELLUCI CHODOV JAN FAST
geodetické služby

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

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

tel.: 352 676 041, 723 102 677

www.chodovske-reality.cz
tel.: 777 11 33 44 . 777 70 44 77U Porcelánky 266, Chodov

CHODOVSKÉ REALITY 
NABÍDKA:

3+1 s balkónem v ul.Osadní, Chodov za 440.000,-Kč 
1+1, ul.Revoluční, Chodov za 440.000,-Kč 

3+1 s balkónem ul.Roseweltova za 650.000,-Kč
3-generační, nově zrekonstruovaný RD v Novém Sedle za 3.150.000,-Kč

2+1, ul.Čso, Chodov s možností převzetí výhodné hypotéky za 635.000,-Kč 
3+1, ul.Tovární, Chodov za 655.000,-Kč 

Bytový dům v Novém Sedle (6 bytů) za 895.000,-Kč 
2+1, Nové Sedlo, ul.Masarykova za 499.000,-Kč 

2+1, Nové Sedlo, Revoluční za 380.000,-Kč
Potřebuje prodat byt či dům? Jsme tu právě pro vás!   Z D A R M A :  

smlouvy, kolky, posudek, daňové přiznání, úschova peněz a navíc výhodná hypotéka!!

MOBILITY

REALITY

PRONÁJEM: 

2+1, Karlovy Vary ul.Raisova  

CENA : 8000,-Kč + energie

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ  
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
ZASKLENÍ BALKÓNŮ, 

GARÁŽOVÁ VRATA, 
ZEDNICKÉ PRÁCE

PLASTOVÁ OKNA
VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

sokolov@otherm.cz   www.otherm.cz

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SOKOLOV
Aleš Hoch, Bendlova 572, 356 01  Sokolov 
Tel./Fax: 352 602 508, Mobil: 603 211 229

NOVÁ VZORKOVÁ

 PRODEJNA

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
P r o v o z n í  d o b a  d l e  o b j e d n á v e k

Tel.: 774 544 731

Firma FE-DO (fekální doprava) 
                       Zdeněk Sič  

- čerpání septiků fekálním vozem T-148 (CAS 10)
- opravy septiků, rušení starých septiků,
- pokládání kanalizace
- výkopové práce (ručně i UNC O6O-bobíkem)
- demoliční práce

Revoluční 604,Chodov
tel. 775 619 161

nabízí :
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Vážení voliči, 
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst vstupuje do soutěže o Vaše hlasy pro letošní 
krajské volby spolu s hasiči s nabídkou poskytnutí nabytých zkušeností ve prospěch obyvatel celého 
Karlovarského kraje.  
Nezávislí starostové, místostarostové, radní a zastupitelé obcí a měst chtějí spolu s hasiči pomoci řešit 
to, co se doposud předchozím vedením našeho kraje nepodařilo. Mezi největší „bolesti“, se kterými se 
dlouhodobě potýká vedení řady obcí a měst, a při jejichž „léčení“ musí pomoci kraj, patří:  
   ·  nedostatečné řešení otázek bezpečnosti, drogové problematiky, veřejného pořádku, heren- to trápí 
  starosty a obyvatele měst a obcí nejvíce. V těchto oblastech musí vedení kraje využít svoji   
  zákonodárnou iniciativu a pomoci obcím a městům vyvinout tlak na orgány státní správy.  
 ·  malá pozornost zdánlivě odlehlým částem kraje jako je např. Ašsko, Tepelsko, Toužimsko, Žluticko,  
  ale i některé části Sokolovska 
 ·  špatná spolupráce se zdravotními pojišťovnami při zajišťování zdravotní péče - v mnoha městech  
  a obcích chybí praktičtí a dětští lékaři, zubní lékaři, ambulantní lékaři-specialisté nebo tam ordinují  
  lékaři často vysokého věku.  
 Spolupráce vedení obcí s hasiči je všude velmi dobrá, hasiči jsou mnohde jedinými nositeli 
společenského života. Přirozenost a funkčnost spolupráce s hasiči nás vede ke snaze přenést ji i na 
krajskou úroveň. Krajský dluh vůči hasičům vidíme především v potřebě zlepšit řadu podmínek. 
Je třeba mnohem více podporovat výchovu dětí a mládeže, lépe zabezpečit dobrovolné hasiče 
v případě dlouhodobých následků úrazů spojených s jejich činností, vyřešit kolizi mezi výkonem 
občanského povolání a výkonem dobrovolného hasiče, spravedlivě rozdělovat finance do všech 
částí kraje atd. Z výše uvedeného vyplývá, že logickým vyústěním dosavadní kvalitní spolupráce je 
pak společný vstup do voleb do Zastupitelstva Karlovarského kraje podpořený sloganem 
 

 
 
Vážení voliči, opakovaně jsem zdůrazňoval, a zmínil jsem se o tom také v Otázkách Václava Moravce 
ve volebním vysílání na ČT 24, že neusiluji o hejtmanský post stejně tak, jako nikdo z mých kolegů, 
kteří jsou na kandidátní listině Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Nacházíme  
se v poločase současného komunálního volebního období a nikdo z nás nechce odejít od rozdělané 
práce. Řada z mých kolegů je ve funkcích několikáté volební období a rovněž slíbila svým voličům, 
že neodejde na kraj. Chceme nabídnout naše zkušenosti z komunální sféry obyvatelům  
Karlovarského kraje. Spolu s hasiči jsme vytvořili tým, který se domníváme, má co nabídnout.  
Víme, že si tím přidáváme další práci, ale jsme ochotni do toho jít, všichni !!! 
Vážení voliči,  ve svých rukách máte správu a rozvoj Karlovarského kraje v příštích čtyřech létech. 
Prosíme, přijďte k volbám ve dnech 12. a 13. 10. 2012 a odevzdejte svůj hlas. Věříme, že ho 
věnujete našim kandidátům z řad nezávislých starostů a hasičů. 
                                                                                                              Ing. Josef  H o r a, Klub HNHRM Chodov

Hnutí nezávislých  
za harmonický rozvoj

 obcí a měst     

VOLTE Č.

STAROSTOVÉ A HASIČI 
SPOLEČNÁ ZODPOVĚDNOST 

SPOLEČNĚ DO VOLEB

Další informace naleznete na www.hnhrm.cz
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