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S et k á n í chodov sk ých rod á k ů
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Zahájení adventu s rozsvícením vánočního stromu

Zpravodaj
města
Chodova
foto: Ivana Sarkányová

Výtisk zdarma
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Placená inzerce

Zprávy z radnice
K věci …

    Vážení čtenáři, ve svém listopadovém
příspěvku se chci vrátit k oslavám 800. výročí
založení našeho partnerského města Oelsnitz/
Erzgebirge, kterého se zástupci města spolu
se členy Hornického spolku Solles Chodov,
zúčastnili v září. Naši partneři pro nás připravili kromě programu také další, velice zajímavé a hodnotné překvapení - do hlavního
průčelí střední školy v Oelsnitz bylo osazeno   
ručně vyráběné vitrážové okno s motivy
Chodova. Tento výtvor se vyráběl několik
měsíců a sklo použité na jeho výrobu pochází z jediné sklárny v Evropě, která dnes tyto
tabulky vyrábí a sídlí ve Waldsassenu. Okno
ve skutečnosti vypadá ještě nádherněji než
na přiložené fotografii a mohu všem doporučit, aby se   o tom při návštěvě našeho
partnerského města sami přesvědčili.
Již zmiňovaný Waldsassen má k Chodovu
také své historické vazby. V poválečných
letech pak našlo v jeho okolí útočiště mnoho tehdejších obyvatel Chodova. Právě
proto bude Chodov dne 27.11.2012 hostitelem setkání rodáků. Ti z Vás, kteří chcete
potkat své známé, kamarády a bývalé sousedy, najdete pozvánku s detaily o setkání
na dalších stránkách tohoto zpravodaje.
Dále se chci ve svém příspěvku zmínit
o dotazníkové akci, která probíhala v sídlišti U Koupaliště. Současně s říjnovým
zpravodajem byl do každé schránky na
tomto sídlišti distribuován leták (celkem
700 letáků), který představil návrh architekta na možnou revitalizaci celého sídliště, včetně nového rozmístění dětských
hřišť a vybudování parkovacích ploch.
Jeho součástí byla také anonymní anketa a prostor pro vyjádření názoru či návrhů. Je pro mne smutným faktem, že se
městu vrátilo pouze 42 vyplněných letáků
a na ústní projednání těchto návrhů přišlo
z celého sídliště 13 lidí. Jsem přesvědčen,
že jsme udělali vše pro to, aby si obyvatelé
tohoto sídliště mohli říci, jak jejich blízké
okolí změnit, vylepšit a upravit. Z ústního projednání vyplynulo několik návrhů
a i odmítnutí některých myšlenek, které
teď bude architekt zapracovávat do dalších
projektů pro jejich realizaci. Jako první

krok by měla, již v příštím roce, následovat obnova dětských pískovišť a instalace
nových dětských herních prvků.
Vážení čtenáři, přeji Vám příjemné prožití
měsíce listopadu, co nejméně sychravých
dní a příjemný začátek adventu.

Patrik Pizinger, místostarosta

Vitrážové okno s motivy Chodova

Městský hřbitov

S ohledem na množící se krádeže na našem městském hřbitově a i na Památku zesnulých, byl v prostorách hřbitova instalován kamerový systém.

Patrik Pizinger, místostarosta
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Zprávy z radnice
Zápisy do 1. ročníků základních
škol

Přestože zápisy do 1. ročníků chodovských
základních škol proběhnou až 1. února 2013,
s předstihem chceme rodiče budoucích
prvňáků upozornit, že:
K zápisu půjdou děti na školu, ke které patří podle místa trvalého bydliště – toto řeší
obecně závazná vyhláška (dále OZV) o spádových obvodech škol (její změnu projedná
do konce roku zastupitelstvo města a jsou
v ní navrženy drobné změny). Tímto opatřením (podepřeným platnou legislativou)
by se mělo podařit vyrovnat počty tříd
1. ročníků ve všech školách.
Se zněním schválené OZV Vás budeme
informovat.

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

Dotace na rok 2013

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Chodova na pořádání kulturních či
sportovních akcí a také o dotace do oblasti
sociální péče, zdravotnictví a protidrogové
prevence lze podávat do 30. listopadu 2012.
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu
města a formuláře jsou k dispozici, podle
příslušnosti odboru, na adrese:
http://formulare.mestochodov.cz/ost/formulare/

VOLBY 2013 – prezident ČR

Sotva skončily volby do krajského
zastupitelstva a do Senátu Parlamentu ČR,
chceme Vás informovat o přípravě na volbu prezidenta ČR, která proběhne ve dnech
11. a 12. ledna 2013 (případně její druhé kolo
25. a 26. ledna 2013).
Z důvodu, že termín těchto voleb byl vyhlášen až začátkem října 2012, není již možné
zrušit akce, které jsou ve stejném termínu
smluvně zajištěny ve společenském sálu
KASS Chodov.
Pro okrsky, jejichž okrskové volební
komise měly své místo ve společenském sálu
KASS, bude pro tyto volby mimořádně využita bývalá školní jídelna v Husově ulici.
O organizaci voleb Vás budeme včas podrobněji informovat.

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

Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu v Chodově
vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
referent/ka odboru školství, kultury
a vnitřních věcí.
Předpokládaný nástup:
1. prosince 2012, doba neurčitá
Písemné přihlášky včetně příloh doručí
uchazeč na adresu:
Městský úřad Chodov, personální oddělení
Komenského 1077, 357 35
Chodov
nebo osobně do podatelny Městského úřadu
Chodov nejpozději do 9. 11. 2012 (včetně).
Bližší informace na úřední desce na adrese:

www.mestochodov.cz

Setkání rodáků

27.11.2012 uspořádá město Chodov
ve spolupráci s městem Waldsassen
první setkání rodáků v Chodově.
Na setkání přijedou Chodováci, kteří
Chodov opustili v poválečných letech.
Kdo máte chuť se potkat s bývalými
kamarády a sousedy, jste srdečně
zváni.
Program:
11:00 příjezd ke kostelu sv. Vavřince
11:30 bohoslužba
14:00 setkání – velký sál KASS

                  Patrik Pizinger, místostarosta
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.

Pečovatelská služba
města Chodova

Posláním Pečovatelské služby města
Chodova je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám
nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti,
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s cílem pomoci zachovat v maximálně
možné míře dosavadní způsob života,
a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve svém domácím prostředí. Služba
je poskytována na základě individuálních
potřeb klientů v pracovních dnech od 7:00
do 15:30 hodin. Jedná se o terénní formu
poskytování v domácnostech klientů nebo
ambulantní formu ve středisku osobní hygieny. Středisko osobní hygieny se nachází v
Domě s pečovatelskou službou v Luční ulici
č. p. 1050. V tomto objektu má své zázemí
i Pečovatelská služba.
Cílovou skupinu tvoří senioři, osoby se
zdravotním postižením a případně rodiny,
ve kterých se narodily součastně 3 nebo více
dětí, a to do 4 let věku těchto dětí. Jedná se
o osoby trvale žijící v Chodově nebo v Novém
Sedle. Službu nemůžeme poskytovat těm,
kteří patří do tzv. negativní cílové skupiny.
Jedná se o zájemce, resp. uživatele jejichž
zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, či nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči.
Pečovatelská služba zajišťuje podle zákona
tyto základní činnosti:
* pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
* pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
* poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy
* pomoc při zajištění chodu domácnosti
* zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím.
Při poskytování pečovatelské služby jsou
dále zajišťovány tyto fakultativní činnosti:
* přeprava klienta vozidlem
pečovatelské služby
* pomoc při podávání léků
* dohled nad dospělým občanem
* pronájem nerezového jídlonosiče.
Zájemci o naše služby nás najdou
v Chodově, Luční ulici 1050, dále nás mohou
kontaktovat telefonicky na čísle 352 377 712
nebo 774 484 377.
www.mestochodov.cz/pecovatelskasluzba/

Daniela Pazderová, vedoucí oddělení
Pečovatelské služby, odbor sociálních věcí

Provoz Odborné sociální poradny
a Dobročinného obchodu

Vážení občané města Chodova, chceme Vás
touto cestou informovat, že i nadále probíhá

provoz Odborné sociální poradny, která má
otevřeno v pondělí a středu 09.00 - 15.00 hod
(po domluvě je možný i jiný termín). Poskytujeme poradenství a zprostředkování pomoci
a podpory v oblastech rodiny a mezilidských
vztahů, závislostí, dluhové problematiky,
bydlení, úředních záležitostí, zdravotní péče,
vzdělávání, zaměstnání atd.
Ve stejném objektu rovněž provozujeme
Dobročinný obchod, kde si můžete za velmi výhodné ceny zakoupit kvalitní zboží.
Máme otevřeno od pondělí do pátku vždy od
08.00 do 15.00 hod.
Co mohu darovat?
▪ Oblečení-čisté, nepoškozené, dámské,
pánské a dětské
▪ Šátky, čepice, kravaty, obuv
▪ Lůžkoviny, ručníky, záclony, závěsy,
ubrusy
▪ Kabelky, pásky, bižuterie
▪ Obrazy, knihy, dekorační předměty,
hračky
▪ Funkční elektrospotřebiče,
domácí potřeby
▪ Keramika, sklo, porcelán
▪ Sportovní potřeby
▪ Nábytek
Co nepřijímáme?
▪ Poškozené, špinavé, zastaralé ošacení
a boty, nefunkční spotřebiče.
Kde a kdy můžete dary předat?
Vaše dary můžete nosit od pondělí
do pátku mezi 08:00 a 15:00 hod
do objektu Útočiště, o.s. v Revoluční ulici,
kde se nachází jak Dobročinný obchod tak
Odborná sociální poradna. Nenechávejte
prosím věci před vchodem či u plotu, mohlo
by dojít k jejich odcizení či znehodnocení.
Kam směřuje výtěžek z Dobročinného
obchodu?
Zakoupením nebo darováním věcí podpoříte provoz Útočiště, o.s. - Odborné sociální
poradny v Chodově.
Kontakt
Adresa: Revoluční 1193, 357 35 Chodov
Telefon: 774 100 590, 774 100 591
E-mail: poradny@utociste.cz
www.utociste.cz
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Bezpečnost ve městě
        	 Středisko prevence		
kriminality			
Městské policie v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov

Při monitoringu Městského kamerového systému zjistila dozorčí služba v ul. Vančurova odkládání nepovoleného stavebního
odpadu do velkoobjemového kontejneru
pracovníky stavební firmy. Při kontrole
bylo přivolanou hlídky nařízeno vyklizení
odloženého odpadu a uvedené osobě byla
uložena bloková pokuta.
Velkou nepříjemnost všem dotčeným
majitelům garáží v ul. U Koupaliště za
obchodním střediskem Penny Market způsobili dva řidiči kamiónů, kteří své objemné
vozy zaparkovali přes několik vstupů do
garáží za nákladovou rampou a od vozidel se
na delší dobu vzdálili bez zajištění možnosti
jejich případné manipulace. Několik řidičů se následně domáhalo vstupu do garáží
a strážníci velmi složitě poté dohledávali jednotlivé řidiče. Vše se nakonec podařilo vyřešit
a řidiči obdrželi několik pokutových bloků.
V ranních hodinách si občan města povšiml,
jak na terase bývalého domu Družstevník v ul. Hlavní, kde probíhá rekonstruce
okapových svodů, nějaký muž odtrhl plechy
a poté si je naložil na přistavený kočárek
a ujížděl pryč. Informace byla ihned zaznamenána i pro obsluhu Kamerového systému města, který monitoringem podezřelé
osoby naváděl k osobě zasahující hlídku.
Muž byl po kontrole totožnosti a zajištění
odcizené věci předán na policejní oddělení
k dalšímu opatření.
Neuvěřitelná drzost dnešních zlodějíčků není zřejmá pouze z pohledu na dnešní
krádeže v obchodech, ale přesvědčil se o ní
i 69letý muž, který v ul. Lesní na svém
pozemku opravoval své vozidlo, když jej
jeho žena zavolala na svačinu a on vozidlo uzamkl, ale klíčky umístil pod trám
přístřešku, protože se měl k vozidlu hned
vrátit. Toho okamžitě využil lapka, který
se v okolí zrovna objevil a využil příležitosti, klíčky odcizil a začal z vozidla vyndávat
věci, které by se mohly zpeněžit. Na místo
se však zrovna dostavil zpět majitel vozu
a poberta urychleně zmizel. Přivolané policejní hlídky již muže nenašly.

V ranních hodinách si povšimla jedna
žena v ul. Školní, že po mostíku u kruhového objezdu pobíhá asi dvouleté dítě,
je zcela bez dozoru a pouze na lehko
oblečené. Když ani po chvíli se k dítěti nikdo nedostavil, z obavy, že by mohlo
vběhnout do vozovky, či spadnout do blízkého potoka, dítě odvedla na služebnu
Městské policie. Po nastalém pátrání po
rodičích dítěte se na policejní služebnu dostavila 32letá matka dítěte, která
uvedla, že usnula a nezamkla dveře od
bytu a dítě vyběhlo na ulici. Nebýt všímavosti a duchapřítomnosti náhodné
kolemjdoucí, případné následky si jistě
dovedete představit.
… a dál to znáte, samé botičky, opilci,
vraky, odchyt psů, blokové pokuty, atd.

Víte, že…
Zimní pneumatiky
		

Vážení řidiči, připomínáme znění zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích s odkazem na §40a,
který řeší provoz vozidel v zimním
období. Nyní je stanovena povinnost v období od 1. 11. do 31. 3. každého roku přezout na zimní pneumatiky a to u vozidel
do 3,5 t na všech kolech a u vozidel nad
3,5 t na všechna kola hnacích náprav
s trvalým přenosem hnací síly. V ustanovení je však zmíněna i podmínka, kdy tato
povinnost se uplatňuje jen v případě, kdy
se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy, nebo
lze vzhledem k povětrnostním podmínkám tyto skutečnosti předpokládat.
    

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Ilustrační foto
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Bezpečnost ve městě
Souhrn událostí jednotky PO

Chodovští hasiči v září zasahovali celkem
u 10 událostí. Z toho byly celkem čtyři požáry
(lesík v ulici Lesní, les Vřesová, vzrostlé túje
v parku před KaSSem, uhlí v garáži v Novém
Sedle). Dále absolvovali dva úniky ropných
produktů z vozidel v ulici ČSO a Smetanově
ulici. V jednom případě byla jednotka prověřena při prověřovacím cvičení dopravní
nehody osobního vozidla s vyproštěním ve
Staré Chodovské. Zde ve spolupráci s Českým
Červeným Křížem oblastního spolku Karlovy
Vary byl figurant velmi realisticky namaskován a do poslední chvíle jednotka netušila,
že jde o prověřovací cvičení.

Prověřovací cvičení dopravní nehoda osobního vozidla
s vyproštěním, Stará Chodovská, 14. září 2012

Nárůst v chodovské statistice zaznamenaly
tři plané poplachy. V jednom případě byla
prověřena signalizace elektrické požární
signalizace v obchodním domě Tesco v Chodově. Ve dvou případech byla zcela vědomě
a bezdůvodně jednotka přivolána k požáru
kontejneru v Božičanech a v průběhu cesty
k zásahu byl oznámen stejným oznamovatelem další požár rodinného domu v téže obci.
Tímto se dopustil přestupku proti zákonu
o požární ochraně, ze kterého se bude zodpovídat vyšetřovatelům. Určitě jej nemine tučná pokuta, která může v tomto případě činit
až 20 tis. Kč.
Další bližší informace o zásahové činnosti
najdete na našem webu www.sdhchodov.cz

vala ligová soutěž dospělých v Plesné, kde
v rámci pohárové soutěže naše ženy obsadily
3. místo, nicméně v lize bodovaly se čtvrtým
místem. Dalším kolem pokračovala liga
v Mírové, zde chodovské ženy uspěly s vynikajícím 2. místem. Závěrečné kolo Karlovarské ligy dospělých bylo na neutrální půdě
před obchodním domem Interspar v Karlových
Varech. Po sečtení časů požárního útoku
bodovaly ženy s třetím nejlepším časem.
Nakonec v konečném vyhodnocení ligového
ročníku 2012 obsadily celkově 4. místo.
Chodovští muži taktéž absolvovali závěrečné
kolo, nicméně obsadili 10. místo i v celkovém
hodnocení letošního ročníku. Touto cestou
děkujeme družstvu chodovské mládeže,
jehož odrostlejší členové se významným
způsobem podíleli na organizaci této soutěže. Další ligová soutěž v Jáchymově se týkala
mládeže. V soutěži se příliš nedařilo s výsledným 7. místem. Nicméně v disciplíně 60 m
překážek opět výrazně uspěl chodovský člen
Filip Hampl, který předvedl druhý nejrychlejší pokus. Další již neligovou soutěží dospělých byla tradiční pohárová soutěž o Plaketu
Sv. Floriána v Nejdku. Chodovské ženy tuto
vydařenou sportovní sezónu zakončily velmi
pěkným 2. místem. Na závěr poslední zářijová soutěž byla v Březové (SO), kde proběhlo
závěrečné kolo Krajské ligy mládeže. Zde
chodovské mládežnické družstvo zabojovalo
a v soutěži bodovalo se 3. místem, které
nakonec obhájilo i v celkovém hodnocení
ligového ročníku 2012.

Informace SDH

V září se také hlavně soutěžilo. Pokračovaly poslední kola soutěže Karlovarské ligy
dospělých i mládeže 2012. V Sokolově naši
mládežníci obsadili 6. místo, avšak v individuální disciplíně 60 m překážek zvítězil
chodovský mladík Filip Hampl. Následo-

Družstvo mladých hasičů, závěrečné kolo
Karlovarské ligy 2012, Březová (SO), 30. září 2012

                 Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov
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Život ve městě
	            	
			
			

DDM
Bludiště Chodov

	           
Andělské z(a)vonění

Prodejní vánoční výzdoba Míši Dyrcové
a perníkové betlémy paní Lísalové
v Městské galerii v DDM Bludiště.
Vernisáž: neděle 25.11.2012 v 15:00 h
Konání výstavy: 25.11-1.12.2012.
Přijďte si odpočinout, pokochat se vánoční
krásou s možností včas a v klidu si něco
pěkného koupit. To, co v naší galerii uvidíte,
v obchodě nekoupíte. Vše vyráběla paní
Dyrcová s láskou a je to na dárcích a vánoční
výzdobě poznat. Nejen zrak, ale i čich a chuť
si jistě přijde na své. Protože takovou perníkovou nádheru, kterou peče paní Lísalová,
si prostě musíte koupit.
Prodej denně od 9-12 a 14-17 h
V úterý 27.11. od 16 h Adventní ladění ZUŠ.

Řemeslo má zlaté dno - Zdobení perníčků

Podpořeno Evropským zemědělským fondem
pro rozvoj Evropa investuje do venkovských
oblastí.
• Kdy: v pátek na závěr prodejní výstavy Adventní z(a)vonění 30.11.2012 od 17 h
• Kde: v DDM Bludiště Chodov
• Cena kurzovného: 150,- Kč
Přihlášky předem v DDM Bludiště Chodov
(musíme pro Vás perníčky napéct).
Přijďte se nadýchat voňavé pohody.

Dopis Ježíškovi

DDM Bludiště Chodov dává vědět, že všechny
šikovné děti si u nás mohou vyzvednout Dopis pro Ježíška, na který napíšou či namalují,
co by nejraději našly pod vánočním stromečkem. Mohou také nakreslit svá tajná přání.
Hotová psaníčka u nás, v Domě dětí, vhodí
do speciální Ježíškovy schránky. Dětem pak
jen zbývá těšit se, jak to všechno dopadne.
Nejzajímavější, nejzvláštnější, nejkrásnější a
nejmilejší psaníčko zvlášť odměníme.

„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 5x denně,
pitný režim, výlety+vstupné - aquapark,
lanové centrum, pomůcky, sportovní náčiní,
zkušený pedagogický 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 tomahavky 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
28.2.2013, doplatek do 31.5.2013, v ceně
ubytování strava 5x denně, pitný režim,
doprava, pedagogický doprovod, výlety,
odměny.
• Věk indiánů a indiánek: 6 – 9let
• Náplň tábora: indiánské výpravy, hry
v přírodě, diskotéky, karneval, výlet na zámek, koupání…

Lampiony pro dušičky

V pátek 2.11.2012 od 17 hodin půjdeme od
restaurace Nautilus lampiónovým průvodem
směrem na Bílou vodu k zadnímu vchodu
ŠAKu, kde vás ohnivým soubojem oslní Discordia Junior a na závěr rozzáří nebe malý
ohňostroj. Sraz v 16:30h u Nautilusu. Vlastní
lampióny a boty do terénu s sebou.

Výstava olejů - Floder Karel

Městská galerie v DDM Bludiště.
Vernisáž: 6.11.2012 v 15:00 h,
Konání výstavy: Út a Čt 6.11.- 22.11.2012

CHORVATSKO pro děti

Termín: 11.8.-21.8.2013
Místo: ostrov Pag, Kemp Straško
Ubytování:chatky pro 4 osoby Věk: 8-15 let
Cena poukazu: 6600,- Kč v ceně ubytování,
strava 5x denně, pitný režim, doprava, pedagogický dozor, pojištění, záloha 3000,- Kč do
28.2.2013 a doplatek 3600,- Kč do 31.5.2013.
Přihlášky v DDM Bludiště
tel.: 352352280/281; 602 944 989
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Mě s t sk á knihovna Cho dov
SBÍRKA DROBNOSTÍ
stále probíhá do 31.11.
Máte doma různé drobnosti nebo hračky,
které nepotřebujete? Přineste je k nám.
Někoho ještě potěší na naší Veselé vánoční
nadílce.

Moje strašidlo aneb duchové,
bubáci a strašidla

do 09.11. Výstava a hlasování soutěže
19.11. od 16:00 Vyhlášení vítězů soutěže
proběhne na dětském oddělení

Rodinka – VESELÝ PODZIM

čtvrtek 08.11. od 10:00
Pásmo říkanek her a pohádek pro rodiče
a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - sněhuláci a sněhuláčci
od 12.11. do 12.12.
V tomto období mohou jednotlivci přinášet na dětské oddělení svá výtvarná díla se
zimní tématikou do velikosti A3. Výstava a
hlasování proběhne od 17.12. do 04.01.

SALSA PÁRTY

středa 14.11. od 17:00 do 20:00
Taneční večer v rytmu latinskoamerické
hudby pro jednotlivce i páry. Každý může
přijít podle svých časových možností.
Společenský oděv není podmínkou.

Expresionistický dýchánek

čtvrtek 15.11. od 18:00
V rámci Dne poezie vystoupí poetické těleso
Buchar z Karlových Varů, které návštěvníky
seznámí s expresionistickou poezií. Tu doplní i promítání tematických děl a fotografií
podbarvených apokalyptickou hudbou.

Degustace čajů a bylin aneb Čerstvé
čaje z Thajska

středa 21.11. od 17:00
Přijďte ochutnat čajové skvosty z Thajska,
které dokážou posílit tělo na zimu, dodat
energii a zvýšit celkovou odolnost organizmu. Seznámíme se s nedávno sklizenými a
vyrobenými čaji, jejichž extrémní čerstvost,
rozmanitost barev, tvarů, chutí a vůní vás
potěší a možná i překvapí…

LISTOVÁNÍ – U NÁS V EVROPĚ

středa 28.11. od 18:00
Humorné divadelní představení s Lukášem
Hejlíkem, Alanem Novotným a Kristýnou
Kalinovou. V průběhu večera nejen navštívíte země Evropské unie, ale přímo se dostanete na večeři k různým evropským rodinám. Po skončení představení budete také
moci ochutnat pokrm, který se pod pokličku
překvapení dostane přímo při představení.
A samozřejmě se skvěle pobavíte, těšte se
na velkou divadelní kuchařskou show!

ČTVRTEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNIČKY
od 14:00 do 17:00 hodin
•
•
•
•
•

01.11. Obrázky na stěnu
08.11. Zvířátka na drátku
15.11. Papírové řetězy
22.11. Adventní windowcolor
29.11. Adventní dekorace

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 pohádek pro
malé i velké.
• 05.11. Povídej pohádku
• 12.11. Emil Neplecha
• 19.11. Včelí medvídci
• 26.11. Zlobivá Amélie
VŠECHNY AKCE JSOU URČENY PRO VEŘEJNOST A VSTUP JE ZDARMA.

Tipy knihkupectví

Michal Viewegh – Mráz přichází z hradu
Jo Nesbo – Sněhulák
John Flanagan – Bratrstvo 2 – Nájezdníci
Lars Kepler – Svědkyně ohně
Tip pro Vás:
KUCHAŘKY Z TV POŘADŮ:
Prostřeno! VIP, Prostřeno! 3
od Aše po Jablunkov,
Léto s Italem - Kulinářské toulky Emanuela
Ridi italskou krajinou, Česko na talíři s Prima Family.
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
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Život ve městě
ZUŠ CHODOV

Večer hudby a poezie

Kruh přátel hudby při
ZUŠ Chodov srdečně zve na zahajovací pořad 38. koncertní sezóny KPH „Večer hudby
a poezie,“ účinkuje komorní soubor Atlantis
Collegium s uměleckým přednesem herce
Jana Šťastného, člena Divadla na Vinohradech. Renesanční a barokní hudba v interpretaci mezzosopranistky Pavly Švestkové.
Koncertní sál ZUŠ ve čtvrtek 8.11.2012
od 19:00 h. Vstupné dobrovolné.

Žákovský koncert - Barvy podzimu

Základní umělecká škola Chodov zve rodiče a
přátele školy v úterý 13.11.2012 od 17 hodin na
první žákovský koncert Barvy podzimu. Koncertem Vás provede p.uč.Libuše Smetanová.
Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ Chodov

Gymnázium a obchodní
akademie Chodov
Druhý kolík štafety

Studenti čtou a píší noviny – tento název
nese projekt, jehož se naši studenti účastní již druhým rokem. Je vyhlášen periodikem: Mladá fronta Dnes. Na každý měsíc je
vyhlášeno téma, ke kterému se studenti vyjadřují v podobě slohových prací. Ty jsou
pak odeslány do redakce Mladé fronty, odkud některé putují na stránky denního tisku. Odměnou jsou pak výtisky Mladé fronty, které jsou pro píšící studenty zdarma.
A na závěr přidáme ještě informaci
o tom, jak jsme aktivní! A to jsme, protože
jinak bychom nemohli obdržet certifikát:
Aktivní školy za užívání portálu proskoly.
cz. Získání tohoto certifikátu je pro nás
skutečně radostnou zprávou.
Inu, štafetový kolík za říjen byl předán.
A za měsíc zase „naviděnou“.
Jitka Čmoková

ZŠ Komenského ul.
U hasičů

Měsíc říjen se rychlostí blesku překulil do
druhé poloviny a tak opět přinášíme informace o dění na naší školní půdě.
Nyní se vraťme v čase ještě do druhé
půlky září, kdy se výprava našich studentů
vydala na cestu za vavříny. I v tomto školním roce opět odstartovala Středoškolská
liga v atletice a hned v jejím prvním kole se
můžeme pyšnit několika úspěchy. V běhu
podali skvělé výkony studenti: Dan Misak,
Filip Vilinger, Filip Litavský, Martin Ulitin
a Larbi Slimi. Snažení našich borců vyneslo 3. místo v celkovém pořadí.
I mezi dívkami jsme měli želízka v ohni.
Družstvo ve složení: Iveta Krásná, Katka
Plaubová, Lucka Sochorová, Terka Randýsková, Natálka Erpsová, Klára Šešulková
a Denča Virtelová se zabydlelo také zabydlelo na 3. příčce.
Všem našim účastníkům moc gratulujeme!
Nyní z jiného soudku. Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, žákům a učitelům,
kteří se zapojili do každoročního dotazníkového šetření, které proběhlo na naší
škole. Anonymní vyjádření se spokojeností
s chodem školy je pro nás velmi důležitým
měřítkem. Díky tomuto dotazníkovému
šetření získáváme další inspiraci pro zlepšení. Inu, ještě jednou: Díky!

V prvním týdnu nového
školního roku navštívili
žáci třetích ročníků hasiče v Chodově. Hasiči, společně s městskou policií, pro nás
připravili zajímavou besedu s ukázkami.
Děti si vyzkoušely uhasit menší požár nebo
dokonce zatknout nebezpečného zloděje.
Děkujeme panu Kissovi a panu Staňkovi za
pěknou besedu. Nadšení dětí je patrné na
fotografiích.

Praha

V rámci učiva přírodovědy a vlastivědy
jsme navštívili Prahu, abychom zhlédli
program Planetária Praha „Pozorujeme
oblohu“ a absolvovali prohlídku části
Pražského hradu. Pro nepřízeň počasí
jsme místo procházky Stromovkou navštívili Národní technické muzeum, následně
Planetárium a když se počasí umoudřilo,
mohli jsme se projít po nádvořích Hradu,
prohlédnout si prostory Katedrály svatého Víta, včetně královské hrobky, a Vladislavský sál s přilehlými prostory. Naše
velké díky patří CK Jana, zvláště panu Peřinovi, za výbornou organizaci a neocenitelné průvodcovské zajištění, jež zajistili
úspěšnost našeho výletu.

Atletický čtyřboj OK starší žactvo

Velmi dobře si vedla naše družstva
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Život ve městě
v Okresním finále atletického čtyřboje.
Družstvo dívek ve složení: Tothová, Bartošová, Daňhelová, Konopáčová a Matějčková
vybojovalo druhé místo a postoupilo do
Krajského finále. Saša Tothová se pak stala
i 4. nejlepší vícebojařkou sokolovského
okresu. Také mezi chlapci naše družstvo
obstálo. Bojovalo ve složení Rau, Macák,
Kudža, Frána a Kraus. Nejlepším mezi
jednotlivci se stal Jakub Rau, který obsadil
celkově též 4. místo. Ještě lépe si vedla družstva mladšího žactva. Kluci zvítězili ve všech
disciplinách a tak od prvopočátku nepustili na průběžné první místo nikoho. Vítězství vybojovali ve složení: Stark, Mészáros,
Ulman, Toth a Strnad. Navíc se Jiří Stark
stal i třetím nejlepším vícebojařem okresu Sokolov. Mezi děvčaty se v konkurenci
ostatních škol naše družstvo muselo spokojit s bramborovým 4. místem, když jim nevyšla výška. Družstvo bojovalo ve složení: Zápotocká, Hrušková, Martererová, Krupková
a Dršková. Nejúspěšnější z chodovských
byla mezi jednotlivci Hanka Zápotocká, která skončila na krásném 5. místě.
více informací na www.zschodov.cz
Miloš Volek

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZŠ Školní ul.

V rámci výběru a volby povolání se žáci
9. ročníků zúčastnili dne 21.09.2012
Dne otevřených dveří na Střední zemědělské škole v Dalovicích. Moc se jim určitě
líbila nejen prohlídka botanické zahrady,
ale i jízda na koních, či řízení traktoru.
Žáci volitelného předmětu Přírodopisná
praktika si prohlédli zahrádkářskou výstavu
v KASSu Chodov a také byli jako každoročně
na krátkém výletě za zvířátky (farma Kozodoj, minizoo v DDM – Stará Role). Také byli
nadšeni z účasti při výlovu rybníka, spojenou s opékáním buřtů, a vyzkoušeli si i různé druhy řemesel na statku Bernard.
Námi vyhlášená sbírka PET víček pro malou Lucinku je v plném proudu. Musíme pochválit nejlepší sběrače, jakými jsou např.:
sestry Rapačovy z 2.A, Pavel Chára ze 4.B
nebo Jakub Vlasák z 9.B. Ale i ostatním
patří náš velký dík.
Žáci ZŠ Školní ul.

Sport není trest

Jako každoročně jsme uspořádali pro žáky
druhého stupně sportovní dopoledne v are-

álu Rolava v Karlových Varech. Program byl
zaměřen na méně obvyklé pohybové činnosti – jízda na in line bruslích. Žáci si měli
možnost vyzkoušet základní techniky jízdy
vpřed i vzad, zatáčení, přešlapování…. I díky
těmto netradičním hodinám tělesné výchovy
narůstá zájem našich žáků o tento sport.
Zažili jsme spolu spoustu legrace a už se
těšíme na další podobné akce.
učitelé Tv 2. ZŠ

ZŠ Husova ul.
Zážitkový den

Tento měsíc se znovu
musím vrátit k zážitkovému dni, který proběhl v září.
Přestože od rána našemu dni nepřálo počasí (pršelo celou noc), nakonec vše dopadlo
ke spokojenosti všech. Místo na ŠAKu proběhl dopolední program ve formě „mokrá
varianta,“ tedy v budově školy. Zde závodníci plnili disciplíny v tělocvičně a na chodbě školy. Pro představu uvádím některé
z nich: běh s kufrem okolo židle, sázení
a sběr brambor do koše, přeprava závodníka na kolečku apod. Samozřejmě se všeho
také zúčastnil handicapovaný Lukáš Smolík.
Právě některé soutěže byly vymyšleny
pro něj.
Další informace a obrazový materiál ze
zážitkového dne najdete na stránkách školy
(www.zs3chodov.cz).

Školička pro budoucí prvňáčky

„Školička“ pro budoucí prvňáčky bude
opět otevřena od listopadu. Děti budou
mít možnost zábavnou formou se seznámit
s prostředím školy a připravit se na činnosti
v 1. třídě. Vše proběhne pod vedením zkušených učitelek naší školy.
První schůzka proběhne ve spolupráci
s MŠ. Na další jsou již srdečně zváni také
rodiče. Bližší informace jsou na letácích
a plakátech.

40. výroční otevření školy

V letošním roce je to právě 40 let, kdy byla
poprvé otevřena naše škola. Na měsíce únor
a březen chystáme výstavu k tomuto výročí.
Prosíme Chodováky, kteří vlastní nějaké
fotografie nebo dokumenty vztahující se
k naší škole, o laskavé zapůjčení. Obracejte
se, prosím, na p. uč. Martinu Havlíkovou.
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Život ve městě
Otevření nové třídy pro rok 2013/2014

V neposlední řadě bychom chtěli sportovním složkám nabídnout volné kapacity na
pronájem tělocvičny.
V případě zájmu, ať už o pronájem tělocvičny nebo o přijetí žáků do nově otvírané třídy,
se obracejte na ředitele školy Mgr. Libora
Dočkala (tel. 352 352 390).
Mgr. Lenka Hrušková

organizovaný pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti
žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a
umožnit jim osobní zkušenost se zpětným
odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za plnění úkolů s odpadovou
tématikou, ale také za sběr baterií a elektrozařízení získávají školy body, které mohou
proměnit za odměny. Účastní se jej již 3000
škol z celé ČR.
V rámci této mimořádné sběrové akce bude
mezi zapojené školy rozdělena celková částka ve výši 12 Kč za každý nasbíraný kilogram
baterií.
                         Ilona Nehybová, odbor rozvoje města

BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ

Vzpomínka

Možná se to někomu může zdát brzy, ale
chtěli bychom oznámit, že od nového školního roku 2013/2014 připravujeme otevření
6. třídy s kombinací rozšířené výuky tělesné
a výtvarné výchovy.

Pronájem tělocvičny

Třídit a recyklovat se vyplácí.
Za 3 vybité baterie získá jeden
šťastlivec z Plzeňského a jeden
z Karlovarského kraje 15000,-Kč.
Nezisková organizace ECOBAT zajišťující
zpětný odběr a recyklaci baterií připravila
v rámci dlouhodobého osvětového projektu
Ecocheese pro podzimní období zajímavou
podpůrnou sběrovou akci pro občany i firmy Plzeňského a Karlovarského kraje.
Partnerem projektu jsou obec Chodov, Recyklohraní o.p.s. a Západočeské konzumní
družstvo Sušice. Každý účastník projektu
Baterie do koše nepatří přispěje základním
školám v regionu, pomůže ochránit životní
prostředí a jako bonus může získat zajímavou finanční odměnu.
V následujících dnech obdrží všechny
domácnosti ve vybraných městech do své
poštovní schránky zásilku s pravidly a soutěžním odpovědním kuponem. Výherci - jeden šťastlivec z Plzeňského a Karlovarského
kraje získá odměnu 15.000,- Kč. Přitom stačí
velmi málo. Dát alespoň 3 vybité baterie do
sáčku spolu s vyplněným odpovědním kuponem a vhodit do sběrné nádoby na kterémkoli z vybraných sběrných míst nejpozději do
30.11.2012
Jména výherců budou zvěřejněna
do 10. ledna 2013 prostřednictvím partner
ských obcí a na stránkách
www.ecocheese.cz a www.ecobat.cz.

Školní program Recyklohraní

Recyklohraní je školní vzdělávací program

17. listopadu tomu budou již dva roky, co
nás navždy opustila milovaná manželka
a maminka Dagmar Fučíková. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte prosím s námi. Nikdy nezapomenou manžel Jiří s dcerou Kateřinou.

Chřipka
Dnes přinášíme článek o chřipce a očkování proti ní, na které je nyní vhodný čas.
Pokud jste se rozhodli nechat se letos proti
chřipce očkovat, máte nejvyšší čas!
Chřipku nejčastěji způsobují chřipkové
viry typu A a B a jen okrajově i typ C. Viry
chřipky každoročně podléhají genetickým
mutacím a dojde-li k jejich zásadním změnám, vzniká riziko velkých epidemií až pandemií. Přenáší se kapénkovým způsobem, tj.
mluvením, kašláním, kýcháním apod.
Chřipka je prudký zánět dýchacích cest,
který se po uplynutí inkubační doby, tj.
12-48 hodin, projeví rychlým nástupem horečky, třesavkou, velkými bolestmi hlavy,
svalů, kloubů a pocitem těžké schvácenosti.
Suchý, dráždivý kašel vždy doprovází chřipku. K nejčastějším komplikacím patří zápal
plic, zánět vedlejších nosních dutin, zánět
středního ucha apod. K vzácným komplikacím patří zánět centrálního nervového
systému nebo srdce. Malé děti a senioři jsou nejohroženější skupinou z důvodů
komplikací plynoucích z onemocnění chřipkou, pro které často bývají hospitalizováni.
Mají chřipkové vakcíny vedlejší účinky?
Dnešní chřipkové vakcíny vždy obsahují tři
virové kmeny, které nejčastěji reprezentují
celosvětový výskyt sezónní chřipky, tj. typ B
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a typ A subtypu H1N1 a H3N2.
Vzhledem k neaktivním virům, které vakcína obsahuje, jsou podle odborníků vedlejší
účinky spíše výjimečné, v takovém případě
se však může objevit otok a bolest v místě
vpichu, nebo mírná horečka.
Pro koho je očkování vhodné?
Očkování proti chřipce se týká všech věkových kategorií, doporučuje se však hlavně
u dětí mladších 2 let (starších 6 měsíců), starších osob a lidí s chronickým onemocněním.
Pravidelné nebo zvláštní očkování se doporučuje:
▪ osobám starším 65 let,
▪ osobám se závažným chronickým respiračním a kardiovaskulárním onemocněním
▪ osobám s diabetem mellitus a jiným
metabolickým onemocněním
▪ osobám s cystickou fibrózou, ledvinným
selháním, anemií
▪ osobám s poruchou imunitního systému (chemoterapie, léčba kortikoidy)
▪ osobám umístěným v LDN
a v domovech seniorů
▪ zdravotníkům a personálu v ústavech
sociální péče apod.

Těmto pacientům hradí očkování plně
zdravotní pojišťovny.
Kdy a jak se nechat očkovat?
Očkování se provádí nejlépe před vypuknutím chřipkové sezóny, tzn. od září do listopadu. Ochrana trvá minimálně 6 měsíců
a přeočkování je nutné provádět každoročně.
Děti mladší 3 let se očkují dvěma polovičními dávkami v intervalu 1 měsíce. Očkování
je možné i v průběhu těhotenství a pro kojící matky, nedoporučuje se ale dříve než ve
druhém, lépe až ve třetím trimestru. U nás
se obvykle provádí očkování proti chřipce s
odstupem 2 týdnů od podání jiného očkování neživou vakcínou a 4 týdnů po podání jiné
živé vakcíny. Po očkování protilátky perzistují až dva roky. Blíže na www.vakciny.net.
Přeji vám hezký den a pevné zdraví.
Nechte se očkovat - chřipka vám neublíží.
MUDr. Vít Baloun, praktický lékař a internista,
ordinace Nové Sedlo a Poliklinika Chodov

( tel.: 777 486 014)

Placená inzerce

Vážení spoluobčané,
Děkuji Vám za voličské hlasy, které jste našemu Hnutí nezávislých
za harmonický rozvoj obcí a měst dali ve volbách do Zastupitelstva
Karlovarského kraje. Pro naše hnutí to je velmi zdařilý výsledek
reprezentující každodenní prácí starostů a hasičů.
Jsem přesvědčen o tom, že s pěti získanými mandáty dokážeme v nejvyšším krajském orgánu prosazovat
záležitosti, které vyplývají z našeho volebního programu a jsou blízké i ostatním pravicově zaměřeným
volebním stranám a zejména budou přínosem pro Vás, obyvatele našeho kraje.
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst budou v krajském zastupitelstvu reprezentovat:
Mgr. Dalibor Blažek – starosta města Aš
Ing. Josef Hora – starosta města Chodova
Ing. Pavel Paprsek – profesionální hasič
MUDr. Oldřich Vastl – primář ortopedického oddělení Nemocnice Sokolov
Luboš Pokorný – starosta obce Krásná u Aše
S přáním příjemných listopadových dnů,
Ing. Josef H o r a
Klub HNHRM Chodov
Zpravodaj města Chodova. Listopad 2012
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Kino

čtvrtek 1. 11. a pátek 2. 11. v 17:00 h

pátek 9. 11., sobota 10. 11. v 17:00 h
neděle 11. 11. v 15:00 h

Premiéra / drama / ČR.

Rodinný animovaný / USA.

7 DNÍ HŘÍCHŮ

REBELKA 3D /100/

Tento film je inspirovaný skutečnými událostmi, které se udály v sedmi
poválečných dnech na Šumperku roku 1945. V hlavních rolích: Ondřej
Vetchý, Éva Vica Kerekes, Anna Šišková, Jarek Hylebrant, Jiří Schmitzer a další.

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

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 1. 11. v 19:30 h

sobota 10. 11. v 15:00 h, neděle 11.11. v 17:00 h

Detektivka / ČR.

Premiéra / animovaná rodinná komedie / USA.

Přístupné. Vstupné 105 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D / 91/

VE STÍNU /106/

V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh,
který ve svém důsledku vstoupí do osudů aktérů i jejich blízkých. Hrají: Ivan
Trojan a Miroslav Krobot.

Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem temnoty, ale také vlastníkem
stylového Hotelu Transylvánie - luxusního pětihvězdičkového hotelu, kde
se mohou všechna monstra světa (Frankenstein, Mumie, vlkodlaci, Zombiež
a spoustu dalších) dostat daleko od lidí a být jen sami sebou.

pátek 2. 11., sobota 3. 11. a neděle 4. 11. v 19:30 h

sobota 10. 11. a neděle 11. 11. v 19:30 h

Premiéra / akční / dobrodružný / VB, USA.

Akční sci-fi thriller / USA.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

sobota 3. 11. a neděle 4. 11. v 15:00 h

pondělí 12. 11. a úterý 13. 11. v 19:30 h

SKYFALL

Daniel Craig se opět představí v úloze Jamese Bonda, agenta 007,
kterého stvořil Ian Fleming. Tentokrát má jeho akce název Skyfall.

ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO
VELIČENSTVA 3D /125/

TOTAL RECALL / 121/

Film je o realitě a vzpomínkách.opět inspirovaný známou povídkou
“We Can Remeber It For You Wholesale”od Philipa K.Dicka.

MAZEL / 93/

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.

Premiéra / drama / Dánsko. Téměř čtyřicetiletý Denis je profesionální
kulturista. Ve svém věku je stále starý mládenec. Když se Denisův strýc ožení
s dívkou z Thajska, rozhodne se rovněž skoncovat se samotou. Odjíždí do
Thajska, aby zde našel „pravou lásku“. Tento snímek získal kladné hodnocení
u diváků na 47. MFF v Karlových Varech.

sobota 3. 11. a neděle 4. 11. v 17:00 h

středa 14. 11. v 19:30 h

Premiera / kriminální drama / Polsko, ČR.

Premiéra / drama / ČR.

Rodinná komedie / Francie.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

Přístupné, titulky. Vstupné 95 Kč

YUMA / 105/

7 DNÍ HŘÍCHŮ

Fillm o, životě v polsko-německém pohraničí po pádu železné opony. Dvacátník Zyga se spolu s kamarády rozhodne rozzářit život v ospalém šedém
městečku a sobě i jeho obyvatelům trochu přilepšit.

Tento film je inspirovaný skutečnými událostmi, které se udály v sedmi
poválečných dnech na Šumperku roku 1945. V hlavních rolích: Ondřej
Vetchý, Éva Vica Kerekes, Anna Šišková, Jarek Hylebrant, Jiří Schmitzer a další.

Přístupné, titulky. Vstupné 95 Kč

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

pondělí 5. 11. a úterý 6. 11. v 19:30 h

čtvrtek 15. 11. v 17:00 h

Horor / USA.

Dobrodružný, animovaný / USA.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

PARANORMAL  ACTIVITY 4 /95/

Všechny události z předchozích dílů vedly
ke 4. pokračování této hororové série.

čtvrtek 8. 11. v 17:00 h

ZEMĚ BEZ ZÁKONA /115/

Western / USA.

Tento Film je jednoznačně vrchol letošního 47. filmového 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 95 Kč
čtvrtek 8. 11. a pátek 9. 11. v 19:30 h

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL /164/

NORMAN A DUCHOVÉ 3D /93/

Nebudete hrdina, pokud jste normální. Kdo zachrání malé ospalé městečko,
když ho přepadne banda zombíků? Tak to se dozvíte u nás v biásku.

čtvrtek 15. 11., pátek 16. 11.,
sobota 17. 11. a neděle 18. 11. v 19:30 h

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2.ČÁST /116/
Dobrodružné drama, fantasy romantika / USA

Závěrečný díl úspěšné série. Bella Cullenová porodila krásnou a zdravou
holčičku a zdá se, že šťastnější už být nemůže. Na scéně se ale znovu objevují
Volturiovi, kteří nemají v úmyslu nic menšího, než zničit rodinu Cullenových.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
pátek 16. 11. v 17:00 h

PINA 3D /106/

Akční sci-fi thriller / USA.

Repríza / muzikál / dokument

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

Temný rytíř povstal je film, který musíte vidět. Batman je superstar, Batman
je idol. Film je jedním z nejdůležitějších filmů tohoto desetiletí.

Snímek natočený jako pocta německé choreografce Pině Bausch, která zásadním způsobem ovlivnila tanec a divadlo poslední třetiny dvacátého století.
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sobota 17. 11. v 15:00 h

čtvrtek 22. 11., pátek 23. 11., sobota 24. 11. v 19:30 h

Premiéra / animovaný film / USA.

Premiéra / horor mysteriózní thriller / Francie / USA.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 135 Kč

ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D /76/

Cesta s Cililing a jejími přáteli Vás zavede do zakázaného světa tajemných zimních lesů, kde odhalí kouzelná tajemství, které by mohli navždy změnit svět.

NÁVRAT DO SILENT HILL  3D /95/

Návrat do pekelného městečka zahaleného mlhou přinese spolu s dusnou
atmosférou strachu také třetí rozměr a nové herecké tváře.

pátek 23. 11. v 17:00 h, neděle 25. 11. v 15.00. h

sobota 17. 11. v 17:00 h

ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO
VELIČENSTVA 3D /125/

PATROLA /109/

Premiéra / krimi – thriller / USA.

Příběh dvou policistů Taylora a Zavaliho popisuje jejich dlouhodobou spolupráci u Los Angeleské policejní jednotky:Tedy ve městě, kde nikdy není klid.
Kromě toho přichází i problémy v osobních životech obou hlavních postav.

Přístupné, titulky. Vstupné 105 Kč

SVATÁ
ČTVEŘICE

Rodinná 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
sobota 24.11. v 15:00 h

Premiéra romantické

Pokračování akčního hitu.Na začátku příběhu je Tool zavražděn a “postradatelní” se společně vydávají Toola pomstít. Skvělá partička v čele se
S.Stallonem dále s J.Stathamem,B.Willisem a A.Schwarzeneggerem.

Animovaný film / USA.

čtvrtek 23. 8. v 17:00

úterý 20. 11. a středa 21. 11. v 19:30 h

sobota 24.11. a neděle 25. 11. v 17:00 h

Akční sci-fi thriller / USA.

Sci-fi akční thriller / USA.

pondělí 19. 11. v 19:30 h

POSTRADATELNÍ 2 /103/

Akční film / USA.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč

komedie
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ Včeské
POHYBU 3D
/ 94/

Nejoblíbenější zvířecí partička je zpět. A s nimi ianepřekonatelná
veverka.
19:30 h, pátek
24.
Zábava pro celou rodinu.
8. v 17:00 a 19:30 h,

Přístupné, česky mluveno. Vstupné
13525.
Kč8. v 19:30 h,
sobota
neděle 26. 8. v 19:30 h

RESIDENT EVIL – ODVETA 3D /107/

Velmi úspěšná filmová adaptace ságy podle oblíbené série videoher se vrací
PREMIÉRA
AKČNÍHO
SCIFI
THRILLERU USA
ve svém
pátém pokračováni
a opět s Millou
Jovovich.

pátek 17.od
8. v15
19:30
sobota 18.
8. v 17:00
h a Kč
19:30 h,
Přístupné
let,h,titulky.
Vstupné
135
neděle 19. 8. v 17:00 a 19:30 h

AVENGERS 3D /137/

Přístupné od 12 let.

Super hrdinský tým všech dob - Avengers, ve kterém se přestaví ikoničtí
hrdinové (Iron Man, Neuvěřitelný Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye
a Black Widow) musí odvrátil světovou katastrofu.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 22. 11. v 17:00 h

neděle 25. 11. a pondělí 26. 11. v 19:30 h

Sci-fi komedie / USA.

Premiéra / drama mysteriózní sci-fi / Německo, USA, Hong
Kong , Singapur. Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví

PŘÍSTUPNÉ, ČESKY MLUVENO.

ATLAS MRAKŮ /164/

SOUSEDSKÁ HLÍDKA /102/

KINOMALÁSCÉNACHODOVUVÁDÍ

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 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč

šest žánrově odlišných příběhů. Zobrazuje myšlenku kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich činů napříč časem a prostorem, kde
všechno má svoji příčinu i následek.

Přístupné, titulky. Vstupné 120 Kč

úterý 27. 11. a středa 28. 11. v 19:30 h
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9.4.
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Co ?

Kdy ?

Sbírka drobností   	

01.10.-31.11.

Kde ?

Kdo ?

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarná a lit. soutěž: Moje strašidlo, 	01.10.-09.11. 	
aneb Duchové, bubáci a strašidla

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarná dílnička
Obrázky na stěnu

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

1.11.
14:00-17:00

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky 	 05.11.                   	 MěK – dospělé odd.
čtení z knihy Povídej pohádku
17:00

MěK Chodov

„Felix Holzmann
včera, dnes a zítra“

07.11.
19:00

kino - Malá scéna

KASS Chodov

Večer hudby a poezie: Kom. soubor
Atlantis Collegium přednes Jan Šťastný

08.11
19:00

Koncertní sál ZUŠ	

ZUŠ Chodov

Rodinka: Veselý podzim
Pásmo pohádek a říkanek

08.11.
10:00

MěK –dětské odd.

Měk Chodov

Výtvarná dílnička
Zvířátka na drátku

8.11.
14:00-17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Den válečných veteránů

11.11.
11:00
12.11.-12.12.

Městský park

KASS Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Knižní hrátky aneb ...                          	
čtení z knihy Emil Neplecha 	

12.11.                   	 MěK – dětské odd.
17:00

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního  zboží 	

12.-14.11.
10:00-17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Koncert „Barvy podzimu“

13.11.

Koncertní sál ZUŠ	

ZUŠ Chodov

Salsa párty

14.11
17:00-20:00

MěK –podkroví

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního  zboží 	

15.-16.11.
10:00-17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Expresionistický dýchánek

15.11.

MěK –podkroví

Měk Chodov

Výtvarná dílnička
Papírové řetězy

15.11.
14:00-17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního  zboží 	

18.-19.11.
10:00-17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Jak se Honza dostal na hrad
Divadelní představení

18.11.
15:00

kino- Malá scéna

KASS Chodov

Výtvarná soutěž
Sněhuláci a sněhuláčci

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky  	 19.11.                    	 MěK – dětské odd.
čtení z knihy Včelí medvídci
17:00
Zpravodaj
města
Chodova.
2012
Zpravodaj
města
Chodova.Červen
Listopad
2012

MěK Chodov

Listopad 2012
Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Vyhlášení vítězů soutěže
Moje strašidlo

19.11.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Konference Budoucnost 2012
 	

20.11.
09:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Výstava výtvarných prací
Žáků G a OA Chodov

20.11.	Galerie u Vavřince
17:00

KASS Chodov

Degustace čajů a bylin
Aneb čerstvé čaje z Thajska

21.11.
17:00

Měk –podkroví

Měk Chodov

Prodejní trhy obuvi
 	

21.11.
10:00-17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Výtvarná dílnička
Zlobivá Amélie

22.11.
14:00-17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Rybářský ples

23.11.
20:00

KASS- společ. sál

KASS Chodov

Knižní hrátky aneb hurá...
čtení z knihy Zlobivá Amélie

26.11.                    	 MěK – dětské odd.
17:00

MěK Chodov

Setkání chodovských rodáků

27.11.
14:00

KASS-společ. sál

KASS Chodov

Listování -U nás v Evropě
Humorné divadelní představení

28.11.
18:00

MěK 	

Měk Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního  zboží 	

29.-30.11.
10:00-17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Výtvarná dílnička
Adventní dekorace

29.11.
14:00-17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Prodejní trhy obuvi

30.11.
10:00-17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Zahájení adventu
s rozsvícením vánočního stromu

30.11.
15:30

Staroměstská ulice

KASS Chodov

Koncert Hudby Hradní stráže

30.11.
17:30

kostel sv. Vavřince

KASS Chodov

Sport
					 
2. liga ženy
10.11.
sportovní hala 	
BVC  Chodov
Chodov – Plzeň
9:00 a 13:00 	
Chodov
1. liga kadetky
Chodov – Kralupy

10.11.
11:00 a 15:00 	

sportovní hala 	
Chodov
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Mladší žáci s medailemi OMD mladšího
žactva

ŠAK Chodov
XXI. roční k Běhu Smolnick ým kopcem

Letošní ročník se podařil. Na startu se
objevilo více než 300 závodících, především
v kategoriích dětí a mládeže. Vedle tradičních sponzorů a dotací města Chodov a obce
Vintířov, se letos ve velkém prezentovala
firma Allianz, která se stala generálním
sponzorem pro letošní ročník. V hlavní,
mužské kategorii svedli velký souboj o prvenství
v cíli sokolovský Pavel Procházka a duatlonový reprezentant ČR, Jan Kubíček, který se
nakonec musel spokojit s druhým místem.
Svému slibu dostál i stínový Ministr školství, senátor PhDr. Marcel Chládek, který
přijel po letech do Chodova, aby se opět
postavil na trať závodu, který kdysi, v dobách
svého závodění v barvách ŠAK Chodov,
několikrát absolvoval.

Z letošního Běhu Smolnickým kopcem

Starší žákyně 4. na Mistrovství Čech

Velmi dobře si vedlo družstvo žákyň v Bílině při Mistrovství Čech
Výsledkem jejich zápolení se stalo 4. místo.
Největší oporou byla Pavla Kocurová, která
zvítězila v kouli a disku a přidala třetí místo
v kladivu. Důležité však byly i všechny další
body ostatních závodnic, které v závěru dokázaly porazit nejen Union Cheb, Škodovku
Plzeň, Domažlice, ale i Most, Ústí či Českou
Lípu. Družstvo tvořily: Kocurová, Nemčeková, Hiclová, Tothová, Sedláková, Bartošová,
Daňhelová, Litavská, Křepelová, Konopáčová
a hostující závodnice z AK Sokolov - Kýnová,
Hošková, Kalátová a Oračková

Výborně si vedlo i družstvo mladších žáků
chodovského ŠAKu. Ve Finále Oblastního
mistrovství družstev, jehož pořadatelem byl
z pověření KAS ŠAK Chodov, se na domácí
půdě blýskli mladší žáci a vybojovali bronzovou medaili. Nejlepšími z chodovských
borců byl Jiří Stark, Pavel Kortus, Radek
Šaroch a Kryštof Linhart. Družstvo zůstalo jen 1,5 bodu za druhými Domažlicemi.
Vítězství vybojovalo družstvo Baníku Stříbro
s velkým náskokem před ostatními.
více informací na www.sakchodov.cz
Miloš Volek

ZŠ Chodov, Školní ul.

hlavní pořadatel atletického čtyřboje
V druhé polovině září jsme byli hlavními
organizátory několika závodů okresního
finále atletického čtyřboje družstev škol
okresu Sokolov. Na stadionu ŠAK Chodov nejprve závodilo 27 družstev starších
chlapců a dívek a o den později 19 družstev
mladších chlapců a dívek. Naštěstí nám
přálo i počasí a závody po oba dva dny
proběhly bez problémů. K tomu přispěla
vzájemná spolupráce při zajištění stadionu
a rozhodčích se ŠAKem Chodov, s DDM
Chodov a s ostatními školami a také dobrý
výkon pomocníků z řad žáků 9. tříd naší
školy. Bohužel totéž se již nedá říci o sportovních výkonech našich žáků. Na medailové pozice se z chodovských dostalo pouze
družstvo starších žákyň z 1. ZŠ Chodov
a čest pořadatelské školy zachránil starší
žák Jiří Kříž, který obsadil mezi jednotlivci
2. místo. Po úspěchu okresních kol jsme stejně
úspěšně uspořádali i krajské finále této
soutěže a všech 12 zúčastněných družstev
odjíždělo z Chodova spokojeno. Samozřejmě nejvíce vítězná družstva ZŠ Sokolov,
Pionýrů, která dokázala zvítězit v obou
kategoriích a postoupit tak do celostátního
finále. Závěrem bych chtěl poděkovat všem
spolupořadatelům za vzornou spolupráci
a zajištění hladkého průběhu všech závodů.
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Cyklistický oddíl   	
TJ Plamen Chodov
Ukončení letošní cyklistické sezóny

Posledním závodem Poháru KvSC a TJ
Plamen Chodov v roce 2012 byl 7. ročník
„Chodovského bikemaratónu“.
Povedený závod horských kol na Smolnickém kopci a výsypce jsme mohli uspořádat
pro 115 účastníků jenom díky dotaci města
Chodov a několika sponzorům, kteří naši
TJ podporují.
Dá se říci, že tak skončila další etapa
v životě TJ Plamen Chodov, který zde
existuje již 39 let.
Když se na uplynulou sezónu podíváme
v číslech, můžeme konstatovat, že jsme
uspořádali čtyři závody horských kol,
pět silničních závodů a pořadatelsky se
podíleli na duatlonu. Všech klání, která
jsme v roce 2012 zorganizovali se zúčastnilo
celkem 460 závodníků a tak jsme počtem
závodů i počtem startujících v Karlovarském kraji nejspíš nejaktivnější klubem
v našem sportu.

Arno Seidl 3.místo,Chodovský bike 2012

TJ se nezabývá jenom pořádáním závodů,
ale vychovává si vlastní dorost, který letos
ze závodů přivezl několik pěkných umístění a mezi ta nejcennější patří 3. místo
na mistrovství ČR v silniční cyklistice našeho
juniora Martina Kubíka. V Poháru KvSC
horských kol byl z oddílu neúspěšnější
Karel Macán, který v kategorii mladších
žáků vybojoval celkové 1. místo. V tom
samém seriálu ještě kadet Arno Seidl skon-

čil celkově na bronzové příčce.
Sezóna skončila je čas připravovat se na
následující.
Pevně věřím, že s týmem aktivních členů naší TJ, s podporou města a sponzorů,
bude ta příští cyklistická sezóna minimálně stejně dobrá jako ta letošní.
František Nádvorník,
tajemník TJ Plamen Chodov

TJ SPARTAK CHODOV – KOPANÁ

Výsledkový servis našich mužů ve svých
soutěžích.
A - mužstvo
22.09. Sp. Chodov - Jiskra Aš 2:1,
branky: Bečvář M., Vachník.
Na náš stadion přijelo vedoucí mužstvo
krajského přeboru a naši hráči mu přichystali
po dobrém výkonu první porážku v tomto
soutěžním ročníku.
29.09. Chýše - Chodov 2:5,
branky: Bečvář R. 2x, Bečvář M., Šteg, Friedl.
Kolektivní výkon celého mužstva. Dobrou
hrou jsme deklasovali ambiciosního soupeře
na jeho hřišti.
06.10. Chodov - Fr. Lázně 4:4,
branky: Friedl 2x, Bečvář M., Kopecký J.
Slabému soupeři jsme po zisku vedení 4:1,
dovolili nezodpovědnou hrou srovnat na
4:4 a ztratili tak dva body.
13.10. Kr. Poříčí - Chodov 3:1,
branky: Bečvář. M.
Zasloužená prohra s nevýrazným soupeřem.
Naše mužstvo podalo slabý výkon a na
bojovnější domácí mužstvo nestačilo.
B - mužstvo
Mužstvo kráčí od vítězství k vítězství
a s přehledem vede okresní přebor Sokolovska.
23.09 Chodov - St. Sedlo 7:0
30.09. Bukovany - Chodov 0:10
07.10 Chodov - Svatava 8:2
13.10 Jindřichovice - Chodov 2:3

Program mužů na listopad 2012

A - muži
03.11. 14:00 Chodov - N. Sedlo
10.11. 14:00 Chodov - St. Role
16.11. 17:00 FC Cheb - Chodov
Bude hráno při umělém osvětlení.
B muži mají již podzimní soutěžní utkání
odehraná.
Těšíme se na Vaší návštěvu na krásném fotbalo-
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vém stadionu v Chodově. V prosincovém magazínu Vás podrobně seznámíme s výsledky všech
našich fotbalových mužstev od žáků až po muže.

Ing. Alfons  Skokan

BVC WITTE Chodov

Juniorky, trénující spolu se ženami, kromě
účinkování v krajských soutěžích budou bojovat o postup do českého poháru své kategorie,
na jejich cestách je bude provázet Z. Horáčková.

Prvoligové kadetky

Halová sezóna je v plném proudu

Zatímco úspěšná beachvolejbalová sezóna
je již minulostí, obuli jsme tenisky a vrhli se
do té neméně zajímavé a to je sezóna halová,
jestli bude úspěšná je teď to, co nás zajímá
a cíle máme velké. Rozšířili jsme řady trenérů,
abychom to dokázali. Družstvo žen převzal
Mgr. Vít Mašek, jež vloni ještě trénoval
druholigové muže Karlových Varů, trenérská posila k mládeži je Zuzana Horáčková se
zkušenostmi z trénování juniorských reprezentantek plážového volejbalu, sama nedávno ještě aktivní hráčka prvoligových Nuslí,
další velkou trenérskou posilou je Štěpán
Javůrek, který působí jako metodik ČVS
a jeho úkolem u nás je sjednocení koncepce
práce trenérů.

Prvoligové kadetky vedené trenérem Jiřím
Turečkem se letos pokusí vybojovat extraligu,
začátek soutěže jim sice moc nevyšel, ovšem
potenciál týmu v jejichž středu jsou letošní
žákovské mistryně ČR v plážovém volejbale
M. Szepová a G. Gergelyová je veliký.

Žákyně

Žákyně budou stejně jako juniorky bojovat
v českém poháru a svých krajských soutěžích (trenéři: J. Tureček, Z. Horáčková).
Své soutěže odehrají díky projektu Barevného volejbalu i naši nejmladší pod vedením
M. kobernové a I. Husákové.

Ženy a kadetky rozjely své soutěže

2. liga žen:
BVC Witte – VK Karlovy Vary 3:0 (19, 18, 16)
a 3:0 (16, 22, 15)
TJ Tatran Střešovice „B“ 2:3 (11, 16, -22,
-22, -10) a 3:2 (-17, 11, 18, -17, 7)
1.liga kadetek:
BVC Witte – TJ Slavia H. Králové 1:3 (15,
-23, -19, -19) a 0:3 (-13, -25, -23)
VK TU Liberec – BVC Witte 3:1 (17, 23, -9, 23)
a 0:3 (-16, -16, -18)

Děkujeme všem, kteří nás podporují!!!

Více informací o našem klubu najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz/index.php
Zdeněk Malich, BVC Witte Chodov

Karate klub Gorenje Chodov
Podzimní sezóna začala	 
pro Gorenjáky velmi dobře

Ženy BVC Witte Chodov

Ženské áčko

   Ženské „áčko“ hrající třetím rokem druhou ligu, kde patřilo po obě sezóny ke špičce soutěže, má letos cíl postoupit do ligy
první. Velikou motivací je nová sportovní hala, která je bezkonkurenčně nejlepší
v celé soutěži a první liga by jí prostě slušela. Úkol to ovšem nebude lehký, soutěž
se jeví již od samého začátku velmi vyrovnaná, nicméně kádr okolo trenérského dua
Mgr. Vít Mašek a Zdeněk Malich, po příchodu
V. Volákové z prvoligových Nuslí má nyní
velkou útočnou sílu.

Juniorky

Skončily prázdniny a s nástupem žáků do
škol začaly i turnaje v našem sportu. V září
proběhly hned dva závody v karate. Dne
23.09.2012 se v Praze konal memoriál Ing.
Fukse, kde se naši borci velmi dobře uvedli.
Mladší žákyně Žanetka Dognerová si v kategorii 7-9 let Kata vybojovala druhé místo
a v kategorii Kumite +30 kg suverénně zvítězila. Anička Lojdová získala stříbro v Kumite žákyně 10-11 let +35 kg a Janička Nováková ve stejné kategorii vypadla v repasáži (boj o 3.místo).
Starší žák Radek Skopec 12-13 let vybojoval ve
váze –52 kg pěkné 3. místo a junior Míša Gala
skončil ve váze do 68 kg stříbrný. V kategorii

Zpravodaj města Chodova. Listopad 2012

21

22

Sport
muži –84 kg zvítězil Miroslav Boguský, který
si také odvezl zlato i z kategorie BRH (bez rozdílu hmotnosti). Naši benjamínci v kategorii
Kata 8-7. kyu tj. bílé a žluté pásy, si také nevedli špatně. Jakub Kiss vypadl až v repasáži
a Tadeáš Čabala skončil těsně před semifinále.
Týden na to 29.09.2012 se konal v Českých
Budějovicích mezinárodní turnaj SOUNTH
BOHEMIA GRAND PRIX za účasti 325 borců z 34 oddílů a 7 států. Zde startovali naši
zkušenější borci a nevedli si špatně. V Kumite -30 kg mladší žákyně Žanetka Dognerová
1. místo, junioři –61 kg: Michal Gala 3. místo, starší žáci –52 kg: Hérák Lukáš 4. místo,
mladší žákyně +35 kg: Anička Lojdová 3. místo a Janička Nováková 4. místo. Muži –75 kg
Miroslav Link 3.místo a v kategorii –84 kg
Miroslav Boguský získal 2. místo a rovněž 2.
místo v BRH, kdy ve finále prohrál s úřadujícím mistrem Evropy z Kosova. Je vidět, že ani
v těžké mezinárodní konkurenci se Gorenjáci
neztratí.
Ludoslav Hronek

Turnaj ve voleleném desetníkovém mariáši

Dne 01.12.2012 se pořádám 13. ročník
turnaje ve voleném desetníkovém mariáši
v restauraci penzionu U Sotonů ve Staré Chodovské. Prezentace od 8:30 do 9:00 h, startovné 130 Kč včetně oběda. Podrobné informace na tel. 352675238 nebo 732685652.

Poděkování

V září se konal již 4. ročník Eliho turnaje
- největšího republikového turnaje v kopané
pro dětské domovy. Chtěl bych poděkovat
panu Smolkovi ze Staré Chodovské, společnosti Sokolovská uhelná, panu Plačkovi,
panu Orlichovi - Pekárna Pekosa, obchodu
Tipo, chodovským motorkářům, kteří udělali
dětem radost, Lucce a Monice Zdanovcové,
které mi pomáhaly s občerstvením pro děti.
Bohuš Eliáš

Děti na motorkách

Termín uzávěrky
prosincového čísla
18.11.2012

Ocenění na Memoriálu ing. Fukse

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

• kopírování klíčů

E www.kovomatik.cz
RYCHL
a
Ě
N
TEL.: 777 682 634
LEV

• 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

ráj zahrádkářů

POTŘEBY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Zpravodaj města Chodova. Listopad 2012

Placená inzerce
KOMPLETNÍ NABÍDKU
VŠECH NEMOVITOSTÍ VČETNĚ FOTO
NAJDETE NA w w w.imbreal.cz
nebo volejte na info linku 604 202 967

Nabízíme k prodeji v Chodově
Byt 1+1, ul. U Porcelánky V dobrém stavu
Byt 2+1 s lodžií, ul. Školní V dobrém stavu
Byt 2+1 s lodžií, ul. U Porcelánky Po celkové rekonstrukci
Byt 4+1 s lodžií, ul.Palackého Po celkové rekonstrukci
Byt 2+1, ul. Jednota, Sokolov
Byt 2+1 s lodžií, N. Role

Mgr. Jana Pflugerová

a okolí:
380 000 Kč
450 000 Kč
755 000 Kč
785 000 Kč
690 000 Kč
589 000 Kč

advokát

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

Začněte spořit s nejlepším
penzijním fondem
dokud je ještě čas.
Poslední možnost sjednání
za současných podmínek do 30. 11. 2012.
S vámi od A do Z

Jan Kaminský, Nerudova 1102, Chodov
tel.: 352 666 075, mobil: 602 404 089
www.zastupci-allianz.cz/jan.kaminsky, www.pojistkaprozeny.cz
Zpravodaj města Chodova. Listopad 2012
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Placená inzerce
dámské a pánské

Kadeřnictví

ova
CaPos- Páan
8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE

novinka : obnova vlasu keratinem
602 100 918
sova@cmail.cz

Husova 1056, Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

tel.: 776 616 029
Odpočiňte si u nás:

a šíje
Masáž zad
od 150,-Kč

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

ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti
zatékání
777 100 918
sova@cmail.cz

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
V TEPLE DOMOVA

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

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

Tel.: 774 544 731

Zpravodaj města Chodova. Listopad 2012

Placená inzerce
AUTOSERVIS
BRACEK - TEL.: 777 590 686
Na Cechu 110, Mírová u Chodova

Provádíme veškeré mechanické práce
na osobních i dodávkov ých vozidlech:
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

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

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
Poděkování

Komenského ulice ( ve d l e o b řa d n í s í n ě )

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY nu
ní me
poled od
kuřácká a nekuřácká místnost - příjemné posezení
již
rozvoz až do domu
č
79,- K
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA
PROVOZNÍ DOBA
R E Z E R VAC E A O B J E D N ÁV KY PO - ČT 11.00 - 22.00
NA TEL.: 731 887 227, 352 676 539 PÁTEK 11.00 - 24.00

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

Chtěla bych poděkovat Míše Vodové,
která s velkým nasazením vede Fitdance v Mírové.
Dokáže mě svou pozitivní energií vždy strhnout!
Jsou ještě volná místa!!!
Setkáváme se v úterý a ve čtvrtek v 19:15
v sále Obecního úřadu.

SOBOTA 12.00 - 24.00
NEDĚLE 12.00 - 22.00

Zpravodaj města Chodova. Listopad 2012
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TR

HLEDÁME SCHOPNÉ MAKLÉŘE

Top-Reality Chodov
Renata Lengöová

Jste ctižádostiví? Chcete být pány svého času?
Nebojíte se jednat a pracovat s lidmi? Pak
hledáme právě Vás. Chystáme se rozšířit náš
team o slušné a poctivé kolegy na pozici
makléř/ka, kteří si jsou vědomi toho, že nestačí
pouze chodit do "zaměstnání", ale že je potřeba
vyvinout nemalé úsilí na cestě za úspěchem.
Nabízíme bezplatné zaškolení, možnost využití
služebního vozidla a tel. Nabízíme individuální
přístup a ocenění dle Vašich pracovních
výsledků.
Případné zájemce žádáme o zaslání
strukturovaného životopisu s fotografií.

PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
ZNALECKÉ POSUDKY
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
POJIŠTĚNÍ MAJETKU, OSOB,
POVINNÉ RUČENÍ
- OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ DO DĚDICTVÍ
- VÝKUP BYTŮ
gsm: 773 16 18 30
774 73 05 18

e-mail: info@trchodov.cz
web: www.trchodov.cz

Staroměstská 25, 357 35 Chodov
budova České spořitelny, 1.patro

DÁMSKÉ KADEŘNICT VÍ

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

Tel.: 604 70 96 84

Dárkové poukázky

®

NOVÁ PRODEJNA 600m2
KOBERCE
PVC
VINYL
DŘEVO
LAMINÁT
POKLÁDKA

CHEBSKÁ ulice,

areál DVORANA
MOSERu
za Kauﬂandem směr Cheb

tel.: 355.311.240
po - pá: 9 - 18, so: 9 - 12 h.
Parkoviště u prodejny.

18%

SLEVA
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Placená inzerce
STROJOVÉ VÝŠIVKY A NÁŠIVKY

přijme do pracovního poměru:

Přijďte si vybrat a načerpat inspiraci pro vánoční výzdobu
z naší nabídky vyšívaných vánočních ozdob
tzv. „Bruselská krajka“. Nabízíme ploché i 3D vzory.
Cena již od 15 Kč za ks.

pracovníka/ci pro mzdovou a personální agendu.
Požadované vzdělání ÚSO (SOŠ s maturitou)
Praxe 2 roky
Mzda dle dohody
Nástup možný ihned
V případě zájmu kontaktujte
Personální oddělení, paní Lišková,
tel. 352 619 220 e-mail: i.liskova@chodos.cz

w w w. S up e r Vy s i v k y. c z

VYŠÍVACÍ STUDIO LUDMILA MIKAČOVÁ

CHODOS CHODOV s.r.o.

Kontakt:
Ludmila Mikačová, Slovenská 1952, Sokolov
email: mikacova@atlas.cz, telefon: 739 300 707
Provozovna v půjčovně karnevalových kostýmů,
Slovenská 1952, Sokolov. Otevírací doba: po-pá 14.00-18.00

CHODOV

JAN FAST

geodetické služby
·
·
·
·

geometrické plány
v ytyčování hranic pozemků
podklady pro projektování
jeřábové dráhy

Zaměřování i o víkendech.
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

Okamžitě prodám
zaběhnuté RS studio
rekondiční stoly (7ks)
solária (2ks)
vibrační stroj .
Při rychlém jednaní sleva
(rodinné důvody)

tel. 777 559 925
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. 450.000,- Kč

Cena 500.000,- KčEVA

SL

Olga Vrtáčková, Loyd – reality, s. r. o., tel.:739 527 609, e-mail: olga@loyd.cz
Zpravodaj města Chodova. Listopad 2012
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CHODOVSKÉ REALITY
MOBIL

ITY

REALITY

U Porcelánky 266, Chodov

tel.: 777 11 33 44

T či DŮM ?
CHCETE PRODAT BY ZDARMA:
Vo lej te na tel. 77 7 11

33 44 u ná s

vis, úschova peněz,
kompletní právní ser
ký posudek!!!
lec
zna
y,
poplatk

A co takhle byt 3+1 s balkónem v Chodově za 440.000,-Kč
nebo pronájem ve Varech za 7.000,či vilu v Novém Sedle???

NAŠI NABÍDKU BYTŮ, DOMŮ A POZEMKŮ, PRONÁJMY
najdete na w w w.chodovske-reality.cz

PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

RYCHLÁ PŮJČKA
5.000 - 166.000 Kč

PR ON ÁJ EM :
ul.Raisova
2+1, Karlovy Vary ergie
en
CENA : 8000,-Kč +

www.proficredit.cz
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pro důchodce, osoby na MD,
zaměstance atd.
NOVÝ produkt pro OSVČ
tel.: 725 073 230 / e-mail: info.pujckykv@seznam.cz

ČIŠTĚNÍ ČALOU
NĚNÉHO
NÁBYTKU A KO
BERCŮ
Čistím strojem Karcher na mokro.
Před návštěvou není třeba nic vyklízet.
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
ZASKLENÍ BALKÓNŮ,
GARÁŽOVÁ VRATA,
ZEDNICKÉ PRÁCE

NOVÁ VZORKOVÁ
PRODEJNA

Havlík Petr.
Tel. 602840723

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

v

ZALUZIE
MEZISKELNÍ
NA PLASTOVÁ OKNA

SUPER CENY ŽALUZIÍ

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

sokolov@otherm.cz www.otherm.cz

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

Okamžité pøijetí do kurzu
bez èekací doby!
Øidièák „B“ i do 24 dní.
U nás v cenì kurzu uèebnice,
výukové CD, technika a zdravovìda.
Pøihlášky si vyzvednìte na „kruháèi“ v Chodovì.
Dukelských hrdinù 1126
Chodov 357 35

+420 775 20 30 90
info@autoskolabeetle.cz www.autoskolabeetle.cz

Zpravodaj města Chodova. Listopad 2012
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Ú etní slu by
Denisa Hlou ková
• Kompletní zpracování účetnictví,
mezd, daňových přiznání
• veškeré administrativní práce
• účetní poradenství

l et
náct
stí
jede kušeno
z
a
e
prax

607 593 900

www.ucetnictvi-hlouskova.cz
kanceláře: Sokolov, Hornická 1613
Kraslice, Sv. Čecha 1830
denisahlouskova@seznam.cz

Pronajmu
nebytové prostory

od 20m2 do 200m2
na kanceláře, dílny, sklady atd..

Tel.: 737 650 535

Kosmetika & Masáže
Vintířov 67, 357 44
tel: 606 161 710
Kompletní kosmetické ošetření českou kosmetikou
RYOR, MAKO, REVITAL již od 290,Vaše krása, Vaše cesta k většímu sebevědomí

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

výcvik v rozsahu A, B, BE, C, CE

Přijedeme až k Vám.
Kompletní servis zpracování a podání,
znalecký posudek.

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

www.oddluzenikv.cz
tel.č. 605857493

mobil: 602 190 602

www.autoskola-stastny.cz

Zpravodaj města Chodova. Listopad 2012
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ZLATNICKÁ DÍLNA
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

PRONAJMU GARSONKU
(vybavenou) v centru Chodova

5000 Kč/měsíčně
(včetně energií a poplatků)
V r atná kauce 5000 Kč

Tel. 774 54 33 64

OPRAVA

praček - myček - el. spotřebičů
Marek Černý
Sportovní 555
357 33 Loket
tel.: 352 684 127
mob.: 603 576 879

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Zpravodaj města Chodova. Listopad 2012
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FITNESS GYM

”LARRY”

otevírací doba:
PO-PÁ 9.00 - 12.00
14.00 - 21.00
SO-NE 14.00 - 19.00

Hlavní 695, Chodov ( OD Družstevník)
tel.: 607 234 660
Jednotlivé vstupné 40,- Kč

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

U N Á S J S T E V Ž DY V Í TÁ N I .

PRODEJ SPOJOVACÍHO

PRODEJ SPOJOVACÍHO
MATERIÁLU
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

Zpravodaj města Chodova. Listopad 2012

Placená inzerce

Firma FE-DO (fekální doprava)
Zdeněk Sič nabízí:

- 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

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.

Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc

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

KADEŘNICT VÍ

pánské

BELLUCI

dámské

dětské

Kadeřnice : Hanka Vaňková

objednávky: 775 309 684
Vintířov 57, u zastávky směr Chodov
Provozní doba
Út - So 9.00 - 18.00 hod.
Jiný čas dle dohody

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

Jana Gajdošová 606 256 112

KONTAKT: 777

870 067

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

MARTIN HEJNA

• VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
TEL.: 603 702 221
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
10 000 Kč + 10% DPH
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ
www.oknadverehejna.cz
Zpravodaj města Chodova. Listopad 2012
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KOSMETIKA

DAGMAR

Lenka Macháčková

Velký výběr masa:
vepřové, hovězí, telecí, jehněčí, kuřecí, krůtí, králičí.
Domácí výrobky: sekaná, pečená kolena a masa,
obložené mísy, možno i na objednávku.
Dále: uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo.
Výhodné sobotní nákupy sleva až 20 Kč na kile

Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

RD 417

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

mob.: 606 852 893

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

ké

VÍ
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

ÝROBCE

PŘÍMO OD V

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

www.balkony.cz
Zpravodaj města Chodova. Listopad 2012
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Nová ŠKODA Rapid
Skvělá zpráva se šíří rychle
Nová ŠKODA Rapid
Skvělá zpráva se šíří rychle

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Rapid: 3,9–5,8 l/100 km, 104–134 g/km
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Rapid: 3,9–5,8 l/100 km, 104–134 g/km

Nová ŠKODA Rapid již od 299 900 Kč s klimatizací a úsporným motorem TSI
Nová
Rapid
rodinný
vůz299
v tom
pravém
smyslu. Elegantními
linie,motorem
největší TSI
NováŠKODA
ŠKODA
Rapid
již od
900
Kč sslova
klimatizací
a úsporným
zavazadlový prostor ve své třídě a mnoho chytrých řešení jako například postranní kapsy
pro
mobil,
škrabka
led v krytu
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