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Zprávy z radnice
K věci …
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři.
Naše lednové číslo zpravodaje se Vám
do rukou dostává pár hodin před tím,
než nám hodiny chodovského kostela
přinesou nový rok 2013. Dovolte mi,
abych Vám všem popřál, ať se Vám
v novém roce vše daří, přeji Vám
hodně zdraví a spokojenosti.

V roce 2013 budeme pokračovat
v započatých akcích, jako je příprava na
vyhlášení dotace z tzv. Norských fondů,
kam jsme připraveni přihlásit opravu
interiéru kostela sv. Vavřince. Zajímavým úkolem nového roku je také dokončení projektu přestavby bývalé jídelny
u ZŠ Husova. Na tomto projektu s námi
spolupracují jak ředitel základní školy,
tak zejména paní ředitelka a učitelé základní umělecké školy, protože právě
ta by se měla do nově zrekonstruované
budovy přestěhovat. Osobně se těším,
že chodovská „zuška“ získá moderní
a vyhovující budovu, do které bude moci
sjednotit všechny své obory.
Za připomenutí také stojí malé výročí,
které si v Chodově příští rok připomene-

me. 10. srpna 2013 to bude 280 od první
mše v kostele sv. Vavřince a zároveň si
v tomto roce připomeneme 280 let od
skonu Franze Flamina von Plankenheim, který byl významným chodovským
šlechticem. Byl sjednotitelem Chodova
a hlavně donátorem stavby chodovského kostela. Tato výročí budou tématem jak Noci kostelů, tak i dalších akcí,
o kterých Vás budeme v našem zpravodaji informovat.
Na závěr mého příspěvku mi dovolte
malý apel v souvislosti se zimní údržbou. Prosím řidiče, aby při parkování
svého plechového miláčka mysleli na to,
že je potřeba zachovat průjezdnost pro
zimní techniku a to jak na silnici, tak
i na chodníku. Myslete na to, že pokud
technika nemůže najet, tak chodník
zůstane bez údržby a neuklizený. Vím,
že to zejména v zimě není s parkováním
jednoduché, ale pokud budeme všichni
ohleduplní, tak tím urychlíme odklízení sněhu a zejména ubude zbytečných
pokut, případně odtahů.
Loučím se s Vámi, milí čtenáři, s přáním
šťastného nového roku 2013.
Patrik Pizinger – místostarosta

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok
Vám přeje
Město Chodov
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VOLBA prezidenta ČR
UPOZORNĚNÍ - pro tuto volbu
mají volební okrsky č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10  
volební místnost na jiném místě
pozorně čtěte dále.

Informace o době a místě konání voleb  

Starosta města Chodova podle § 34 zákona
č. 275/2011 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů, informuje voliče:
Volba prezidenta České republiky se uskuteční
v pátek 11. ledna 2013 od 14:00 hodin do
22:00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od
8:00 hodin do 14:00 hodin.
V Chodově jsou volební okrsky a jejich sídla
vymezeny takto:

Volební okrsky č. 1, 2, 3

volební místnost na adrese:
Městský úřad Chodov
Komenského čp. 1077, tel.: 352 352 316

Volební okrsek č. 1 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ: HORNÍ, HRNČÍŘSKÁ,
KRÁTKÁ, NÁDRAŽNÍ, U PORCELÁNKY
(230, 849 - 864, 867 - 871), VANČUROVA,
VINTÍŘOVSKÁ a č. ev. 7E, 10E a 11E .
Volební okrsek č. 2 pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ: ČS. ODBOJÁŘŮ, DVOŘÁKOVA,
U PORCELÁNKY (169, 266, 1012) a ŠTĚŘÍKOVA LOUKA.
Volební okrsek č. 3 pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v CHODOVĚ: BEZRUČOVA, DUKELSKÝCH
HRDINŮ, HAVLÍČKOVA, KARLOVARSKÁ,
KOMENSKÉHO, NEJDECKÁ, ROOSEVELTOVA, STAROMĚSTSKÁ a TYRŠOVA.
Volební okrsek č. 4 - volební místnost na adrese Městský úřad Chodov, Komenského čp. 1077, tel.: 352 352 245 pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu: v CHODOVĚ: LESNÍ,
LUČNÍ, NERUDOVA, ŠKOLNÍ a TOVÁRNÍ.

Volební okrsky č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10:
volební místnost na adrese:
Bývalá školní jídelna, Husova 788,
tel. 352 352 394

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, PŘÍČNÍ, ŘÍJNOVÁ, VÍTĚZNÁ, ZAHRADNÍ a ŽIŽKOVA.
Volební okrsek č. 6 pro voliče podle místa, 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 místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v CHODOVĚ: BOŽENY NĚMCOVÉ, BUDOVATELŮ, ČSA, NÁMĚSTÍ ČSM, OBRÁNCŮ
MÍRU, OSADNÍ, ŽELEZNÝ DVŮR a POD
ŽELEZNÝM DVOREM.
Volební okrsek č. 8 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v CHODOVĚ: HUSOVA (739 - 750), JIRÁSKOVA (773 - 780), NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA
(751 - 758) a PODĚBRADOVA (701 -704).
Volební okrsek č. 9 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v CHODOVĚ: HLAVNÍ (650 - 659) a U KOUPALIŠTĚ.
Volební okrsek č. 10 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v CHODOVĚ: PALACKÉHO, REVOLUČNÍ a
SMETANOVA.
Volební okrsek č. 11: volební místnost na
adrese: Restaurant „JOKY“, Stará Chodovská čp. 111, tel. 725 714 658 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v CHODOVĚ: STARÁ CHODOVSKÁ a č. ev. 1E.
1. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským
průkazem nebo cestovním pasem České
republiky), případně předloží voličský
průkaz.
O vydání voličského průkazu může volič
požádat obecní úřad v místě svého trvalého bydliště – žádostí listinnou do 4.1.2013,
osobně lze požádat do 09.01.2013 (podrobně na www.mvcr.cz – sekce Volby).
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
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2. Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
3. K zajištění pořádku a důstojného
průběhu hlasování ve volební místnosti
je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.
4. Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
5. V případě konání druhého kola volby prezidenta republiky se toto uskuteční dne 25.01.2013 od 14:00 h do 20:00 h
a dne 26.01.2013 od 8:00 h 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

Možnost hlasování do přenosné
volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech
voleb přímo okrskovou volební komisi (dále
jen „OVK“) o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla
OVK zřízena. V takovém případě OVK vyšle
k voliči své dva členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Při hlasování postupují členové OVK
tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Z uvedeného vyplývá, že není možné
požádat OVK o to, aby voliče, který spadá do
jejího volebního okrsku, navštívila na území
jiného volebního okrsku, kde je volič například na návštěvě.
Mgr. Ivana Sarkányová,
vedoucí odboru školství,
kultury a vnitřních věcí

Zápisy do 1. ročníků ZŠ
Usnesením ZM Chodova byla dne
27.11.2012 vydána Obecně závazná vyhláška města Chodova č. 7/2012, o spádových
obvodech základních škol města Chodova.
Touto vyhláškou jsou školské obvody základních škol zřízených městem Chodov

stanoveny takto:

školský obvod Základní škola Chodov,
Komenského 273, okres Sokolov, příspěvková organizace, tvoří ulice:
Bezručova, Čs. odbojářů, Dukeských
hrdinů, Dvořákova, Havlíčkova,
Horní, Hrnčířská, Karlovarská,
Komenského, Krátká, Lesní, Nádražní,
Nejdecká, Nerudova, Palackého,
Poděbradova, Rooseveltova, Staroměstská, Tyršova, U Porcelánky,
Vančurova, Vintířovská.

školský obvod Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace, tvoří ulice:
B. Němcové, Hlavní, Husova č. p. 739-750,
Konečná, Lipová, Luční, Obránců
míru, Osadní, Polní, Příční,
Revoluční, Říjnová, Smetanova,
Školní, Štěříkova louka, Tovární,
Vítězná, Zahradní, Západní,
Žižkova, 1. máje.

školský obvod Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace, tvoří ulice:
Budovatelů, Čapkova, ČSA, Husova
č. p. 982-1174, Jiráskova, náměstí
9. května, náměstí ČSM,
Pod Železným dvorem,
Stará Chodovská, U Koupaliště,
Železný dvůr.

Důvodem pro přistoupení ke změně spádových obvodů byla změna věkové struktury
obyvatel v jednotlivých obvodech a kapacitní důvody základních škol v Chodově.
Zápisy do 1. ročníků pro školní rok
2013/2014 se na všech školách v Chodově
uskuteční dne 01.02.2013. K zápisu budou
přijímáni žáci striktně podle stanovených
obvodů, rodiče však mohou při zápisu
vznést požadavek na přijetí žáka k docházce na jinou školu (důvodem může být např.
starší sourozenec).
Po ukončení zápisů ředitelé všech základních škol společně vyhodnotí průběh zápisů
a na základě výsledku budou vydána
rozhodnutí o přijetí žáka k povinné školní
docházce do konkrétní školy.
Mgr. Ivana Sarkányová,
vedoucí odboru školství,
kultury a vnitřních věcí
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Sportovci roku 2012

Nová sazba poplatku za odpady

Připomínáme, že návrhy na vyhodnocení
Sportovců města Chodova za rok 2012 lze
podávat do 18.01.2013 (viz Zpravodaj – prosinec 2012).
Mgr. Ivana Sarkányová,
vedoucí odboru školství,
kultury a vnitřních věcí

Dne 28.11.2012 Zastupitelstvo Města Chodova
schválilo novou vyhlášku č. 6/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsob jeho výběru
s účinností od 1. 1. 2013. 		

Stavební úřad - upozornění

Dnem 01.01.2013 vstoupí v platnost velká
novela stavebního zákona, která obsahuje
nejen velké množství změn pro stavebníky, ale také změny pracovních postupů pro
stavební úřady. K ujednocení postupů mezi
stavebními úřady pořádá Krajský úřad Karlovarského kraje, ve spolupráci s tvůrci zákona, t.j. Ministerstvem pro místní rozvoj,
dne 21.01.2013 proškolení této velké novely,
pro všechny pracovníky stavebních úřadů
kraje.
Stavební úřad Chodov proto sděluje,
že dne 21.01.2013 (pondělí) nebudou
úředníci stavebního úřadu přítomni
a to v předpokládaném čase školení, t.j. od
8:00 do cca 16:00 hodin. Dovolujeme se Vás
požádat o přesun Vaší návštěvy stavebního
úřadu do jiného úředního dne.
Děkujeme za pochopení.
Václava Rabasová
vedoucí odboru stavebního úřadu

Bezplatná dluhová poradna

Odbor sociálních věcí informuje, že v budově MÚ Chodov, v přízemí, č. dveří 128, pokračuje paní Štěpánka Klimentová a její tým
v poskytování dluhového poradenství. Jedná
se o podporu v konsolidaci dluhů, osobním
bankrotu, zajištění rizik, příp. poskytnutí
navazujících informací ve finanční oblasti.
Dluhová poradna bude probíhat v termínech:
09.01.2013, 06.02.2013, 06.03.2013
vždy od 13:00 do 16:00 hodin.
Řešte otázku financí dříve, než bude pozdě.
Bližší informace o nabízené službě se dozvíte
na www.financni-poradna.estranky.cz.
V příštím roce plánujeme bezplatný kurz
„Osobní a rodinné finance v praxi“ v rozsahu
8 hodin.
Mgr. Eva Virtelová,
vedoucí odboru sociálních věcí

V této vyhlášce je několik změn oproti doposud platné úpravě. Zejména se rozšířil okruh
plátců. Nyní platí poplatek občané s trvalým
pobytem a vlastníci rekreačních objektů v
Chodově a Staré Chodovské. Od nového roku
mají poplatkovou povinnost i cizinci s trvalým
a přechodným pobytem, majitelé rodinných
domů a bytů, ve kterých není hlášen nikdo
k trvalému pobytu.
Dále se změnila sazba poplatku z 500 Kč/
osobu/rok na 664 Kč/osobu/rok. Tato sazba
platí i pro majitele výše uvedených nemovitostí. Novela zákona o místních poplatcích nám
po osmi letech umožnila promítnout skutečné
náklady provozu odpadového hospodářství ve
městě do tohoto poplatku, který byl naposledy
měněn v roce 2004. Během tohoto období se
3 x zvýšil poplatek za ukládání komunálních
odpadů na skládkách z 200 Kč/t na 500 Kč/t
a u nebezpečných odpadů došlo k navýšení
z 1100 Kč/t na 1700 Kč/t. Nemusím ani zdůrazňovat, že došlo i k navýšení dalších nákladů, jako např. výrazné změny ceny pohonných
hmot.
Splatnost poplatku (28. 2. a 31. 7.) byla ponechána, stejně tak všechna osvobození a úlevy. Přesné znění vyhlášky je k dispozici na MÚ
Chodov nebo na www.mestochodov.cz.
Ilona Nehybová, odbor rozvoje města

Ilustrační foto
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Bezpečnost ve městě
        	 Středisko prevence		
kriminality			
Městské policie v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov

Dozorčí stálé služby Městské policie obdržel
oznámení zaměstnanců prodejny Penny Market, že ostraha provozovny zadržela nezletilého chlapce při krádeži zboží. Na místě hlídka
zjistila, že 13letý mladík skutečně netroškařil
a nejedná se jen o nějakou čokoládu za pár
korun, ale klučina nakradl do příruční tašky
ukryté pod bundou zboží skoro za 1000 Kč.
Případ byl nadále řešen ve spolupráci s rodinou chlapce.
V nočních hodinách požádala obsluha
baru v restauraci Dukla o pomoc strážníky Městské policie při řešení problémů s podnapilým hostem, který nechtěl
zaplatit útratu a odejít z provozovny.
Při následném řešení konfliktu se muž snažil
vulgárními výrazy urazit každého ve svém dosahu a na výzvy hlídky na místě nereagoval.
Vzhledem k tomu, že muž se následně pokusil
i uchopit zasahujícího strážníka za oděv, byla
mu přiložena pouta a muž odcestoval na Protialkoholní záchytnou stanici.
Při kontrolním průjezdu regionem města
bylo autohlídce Městské policie radiostanicí do vozu oznámena napadení objektu v ul.
U Koupaliště v rámci střežení PCO. Hlídka
při příjezdu k objektu zjistila prchající osobu, která se snažila ukrýt za zaparkovaným
vozidlem. Hlídka na místě provedla zadržení
osoby, kdy bylo následně zjištěno, že se jedná
o 24letého muže, který má již bohatou trestní
minulost. Muž se vloupal do objektu a odcizil
počítačové komponenty, které chtěl později
zpeněžit.
V brzkých ranních hodinách si obyvatel ulice ČSO povšiml podezřelého chování muže
v blízkosti zaparkované dodávky. Vyrozuměl
o svém podezření dozorčí službu Městské
policie, která na místo ihned vyslala hlídku.
Na místě se díky této rychlé informaci podařilo zadržet 28 letého muže s bohatou trestní
minulostí, který se pokoušel z vozidla odcizit
uložené věci. Při zadržení se navíc tento muž
pokoušel bránit předvedení na policejní oddělení, proto musely být použity i donucovací
prostředky.

Ve dvou případech vypomáhala hlídka
Městské policie v rámci součinnosti Městského záchranného systému při násilném
otevření bytových prostor, kdy v jednom
případě bylo zjištěno úmrtí obyvatele bytu
a ve druhém případě se jednalo o ženu, která
požila větší množství léků a byla nutná její
přeprava do nemocničního ošetření.
Strážníci na služebně přijali zraněné štěně
ve stáří několika měsíců, které v mrazivém
počasí nalezl odhozené ve sněhu blízko lokality Pod Železným dvorem nálezce. Psík měl
zlomenou nohu, proto byl předán do péče
veterinární ambulance a nadále bude řešeno
jeho případné umístění. Šetřením se nepodařilo zjistit majitele.
Brzy ráno uslyšeli obyvatelé ulice Dvořákova naříkající ženu, která seděla venku
na chodníku, a zdálo se, že je nejspíše zraněna. Přivolali proto na místo hlídku Městské
policie, kdy však následně strážníci zjistili,
že žena si jen potřebovala ulevit nad svou
současnou osobní situací, kdy naříkala nad
svým osudem a následně přešla i do kritického hodnocení současné politické situace
ve státě.
… a dál to znáte, samé botičky, opilci,
vraky, odchyt psů, blokové pokuty, atd.

Víte, že…		

Varujeme rodiče malých dětí, aby poučili
své ratolesti o nebezpečí vstupu na zamrzlé
vodní plochy bez dozoru dospělé osoby.
Žádáme řidiče při parkování svých vozidel,
zvláště v ulicích od Zahradní až po Konečnou, aby neparkovali svá vozidla před nájezdy na chodníky, kdy pak nemůže najíždět
k posypové a úklidové činnosti sněhu a námrazy technika CHOTES.
Přejeme Vám šťastný nový rok.
Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Ilustrační
Ilustračnífoto
foto
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Bezpečnost ve městě
Souhrn jednotky PO - listopad
2012
Chodovští hasiči v listopadu zasahovali celkem u devíti událostí. Ve dvou
případech se jednalo o požár (zahoření potravin v bytě ve Vřesové a komín
ve Svatavě). Dále jednotka zasahovala
u dvou dopravních nehod (nehoda osobního a nákladního vozidla mezi Mírovou
a Jimlíkovem bez zranění, nehoda osobního vozidla na střeše u Vintířova s lehčím zraněním).

svými vedoucími velmi příjemný výlet do
Prahy. Následovala prohlídka Staroměstského náměstí, radnice a Orloje, jízda metrem a návštěva krytého zábavného parku
Beckland.

Družstvo mladších žáků, Praha, 3. listopadu 2012

DN osobního vozidla se zraněním, u Vintířova odbočka
Stará Chodovská, 23. listopadu 2012

Další události byly opět technického
charakteru. Ve třech případech se z důvodu nebezpečí z prodlení nouzově otevíraly uzavřené prostory (2x byt a 1x
výtah). V jednom případě byl likvidován únik ropného produktu z osobního
vozidla v ulici Boženy Němcové. Také
byli členové v rámci odborné přípravy
přezkoušeni a prověřeni při prověřovacím cvičení s námětem vyhledávání
a záchrana osob v zakouřeném prostředí
při požáru bývalého učiliště v Chodosu.
Další bližší informace včetně fotogalerie
o zásahové činnosti najdete na našem
webu www.sdhchodov.cz

Jak jsem již informoval, Sbor dobrovolných hasičů v Chodově bude organizovat již
tradiční Hasičský ples. Termín této významné události byl stanoven na 9. února 2013
a bude se konat ve velkém sálu KaSS
v Chodově od 20:00 h.
Závěrem přejeme chodovským obyvatelům, podporovatelům, přátelům i sponzorům pohodové a klidné prožití adventních
dnů, ve zdraví, bez nepříjemností, nehod
i požárů. Přejeme krásné a bohaté Vánoce,
do nového roku 2013 hodně zdraví a štěstí.
		
Ing. Jiří Kiss
za SDH Chodov
www.sdhchodov.cz

Informace SDH - listopad 2012

V současné době je již ukončená letošní hasičská sportovní sezóna, avšak zimní
příprava všech sportovních kolektivů probíhá nadále v nové sportovní hale. Naše
pro změnu mladší družstvo podniklo se

JSDH Chodov a HZS KvK stanice Sokolov, požár komínu
Svatava, Pobřežní 197, 28.11.2012
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Život ve městě
Mě s t sk á knihovna Cho dov
Rodinka – zima je tu

čtvrtek 3. 1. od 10:00
Pásmo říkanek her a pohádek pro rodiče
a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.

Vyhlášení výtvarné soutěže Srdíčko
7. 1. – 1. 2.

V tomto období nám můžete přinášet svá díla na téma „Srdíčko“. Výstava
a hlasování proběhne od 6. do 22. února.
Beseda Svatá země Izrael
čtvrtek 10. 1. od 17:00

Beseda s panem Tomášem Kábrtem
z České biblické společnosti. Promítání fotografií a vyprávění z cesty do
Izraele a Palestiny po stopách Ježíše
Nazaretského. Tisíce let staré památky, jedinečná příroda a konkrétní
biblická místa dávají posvátným
textům ze Starého a Nového zákona
v Bibli další, fascinující rozměr.
Vyhlášení vítězů soutěže
Sněhuláci a sněhuláčci

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky
každé pondělí od 17:00 hodin
•
•
•
•

7. 1.
14. 1.
21. 1.
28.1.

Kvak a Žbluňk
Křemílek a Vochomůrka
Hrajeme si s pohádkou
Pohádky ze Sluníčka

VŠECHNY AKCE JSOU URČENY
PRO VEŘEJNOST A JSOU ZDARMA.

Tipy knihkupectví

Danielle Steelová – Hotel Vendome
Toulavá kamera 15
Zdeněk Pohlreich – Už dost, Šéfe
Zdeněk Miler – Krtek a jeho svět
Slevy na vybrané knihy
Otevřeno: Po-Pá 10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Městská knihovna Chodov - knihkupectví
Staroměstská 55, tel.: 352 352 257, 777 831 755

Infocentrum Chodov
Vstupenky na plesovou sezónu zde v prodeji
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA CHODOVA
19. 1. od 20:00 KASS Chodov

pondělí 14. 1. od 16:00

WITTE PLES
19. 1. od 20:00 Lidový dům K. V. Stará Role

Beseda meditace a modlitba jinak

DISKOPLES 26. 1. od 20:00
KASS Chodov

Akce se uskuteční na dětském oddělení.
čtvrtek 24. 1. od 17:00

Beseda s panem Tomášem Kábrtem z
České biblické společnosti. Jak poznat
svůj duchovní přesah. Jak ho naplno
prožívat a co se o tom můžeme naučit
ze zkušeností autorů starověkých textů Bible?

Nové knihy v prodeji

ČESKO KRÁSNÉ, ČESKO MÉ
TOULAVÁ KAMERA 15
SV. MIKULÁŠ POD KRUDUMEM

Středeční soutěže

každou středu od 16:00 do 17:00
hodin na dětském oddělení

Čtvrteční výtvarné dílničky

od 14:00 do 17:00 hodin
• 10. 1. Zimní radovánky
• 17. 1. Mezi zvířátky
• 24. 1. Papírové květiny
• 31. 1. Vyrábíme z plsti

Zpravodaj města Chodova. Leden 2013
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Život ve městě
DDM
			
			 Chodov
Bludiště

s DDM Bludiště a KASS Chodov
KDY: neděle 13.01.2013 od 10 do 13 h
KDE: Společenský sál KASS Chodov
VSTUPNÉ: dospělí a děti bez masky 30,- Kč
Masky zdarma, ale musí mít vstupenku!
Distribuce vstupenek denně od 12 do 18 h, v pátek do 16 h v DDM Bludiště.

	          

Chorvatsko 2013

KDY: 11.08.-21.08.2013
KDE: ostrov Pag, Kemp Straško
Ubytování: chatky pro 4 osoby
KDO: 8–15 let
Cena poukazu: 6600,- Kč

FIMO lžičky… nejen na kafíčko

Na indiánské stezce 2013…
ve Lhenicích
KDY: od neděle 30.06. do soboty 13.07.2013
KDE: Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid
CENA za 14ti denní tábor: 4900,- Kč
Věk indiánů a indiánek: 6–9 let

Cesta do středu Země 2013
KDY: od 05.07. do 14.07.2013
KDE: Hotel Berghof – Nové Město - Jáchymov
CENA: 3800,- Kč
KDO: Děti 7-14 let

Lyžování bez starostí ITÁLIE 2013
s DDM Bludiště
KDY: 15.-21.02.2013
KDE: Temú – Passo Tonale – Ponte di Legno
(1257 – 3016 m n.m.)
Najdete zde 65 km sjezdovek a na své si přijdou i nároční lyžaři, kteří mohou na severních
svazích zdolat při sjezdu úctyhodné převýšení 900 m. Sjezdovky: 6x černá, 27x červená,
15x modrá. 5 dní lyžování, 3 a vícelůžkový
pokoj 6.500,- Kč, dítě 8-12 let 6.100,- Kč
+ skipas si hradí každý sám v Eurech (dospělí
158 €, senior 148 €, junior 115 €).

Řemeslo má zlaté dno
DDM Bludiště Chodov pořádá kurz pro veřejnost
KDY: ve čtvrtek 17.01.2013 od 17 h
KDE: v DDM Bludiště Chodov
KURZOVNÉ: 150,- Kč
S SEBOU: přezůvky
Kurz je potřeba předem zarezervovat
v kanceláři DDM (omezená kapacita,
příprava materiálu).

ZUŠ Chodov
Základní umělecká škola Chodov srdečně zve
na třídní přehrávky do koncertního sálu ZUŠ:
16. 1. v 17:00 h, p.uč. J. Kaprová (kytara)
a p.uč. Z. Hranička (akordeon, trubka, flétna)
21. 1. v 17:00 h vystoupení žáků PHV
p.uč.J.Hrebeňáková
ZUŠ Chodov dále pořádá „Školní kolo Soutěže ZUŠ“ ve hře na akordeon, elektrické klávesové nástroje, v komorní hře s převahou
dechových a smyčcových nástrojů v sále ZUŠ
23.01.2013 od 14:00 hodin.
Jitka Kaprová, DiS. ředitelka ZUŠ Chodov

Gymnázium                                    
a obchodní akademie
Charitativní sbírka

DDM Bludiště Chodov nabízí paním i dámám,
které to již umí, možnost pravidelných schůzek
při paličkování.
Přijďte se k nám do kanceláře domluvit.

Po celý listopad jsme ve škole sbírali použitý
textil. Tento projekt byl uskutečněn ve spolupráci se společností RE-CO CZECH. Textil,
který byl ještě vhodný k nošení, byl předán na
charitativní účely, nepoužitelný textil bude ekologicky recyklován. Vzhledem k tomu, že třídy
mohly získávat body na naší celoškolní soutěže,
nasbírali jsme 989 kg textilu! Všem, kteří vyklidili své skříně a půdy, patří velký dík!

Maškarní 2013

Partnerská škola z Tirschenreuthu

pořádá SRPD při DDM Bludiště v Chodově
z podpory Karlovarského kraje v rámci projektu „Sdružujme se proti nudě!“ a Města Chodov

Spolupráce naší školy s jiným subjektem nyní
přesahuje hranice České republiky. Navázali
jsme spojení a následnou spolupráci s gymnázi-

Bližší info o všech konaných táborech
na našich stránkách www.ddmchodov.cz.
Přihlaste své děti včas, je omezený počet míst.

Paličkování
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Život ve městě
em v Německu. Konkrétně se jedná o Stiftland
- Gymnasium v Tirschenreuthu. Nejdříve přijela výprava z Německa k nám, pak se vydali
zástupci naší školy do Německa a prozatím poslední společnou akcí byl sportovní den, který
se uskutečnil u nás v Chodově. Studenti z Německa přemohli naše chlapce ve fotbalu a basketbalu. Čest chodovské školy pozvedlo dívčí
volejbalové družstvo, které nedalo soupeřkám
sebemenší šanci na úspěch. Byla to perfektní podívaná. Studenti tímto způsobem získají
možnost poznat nové přátelé a hlavně rozvíjet
své jazykové schopnosti. Reportáž ze sportovního dne můžete zhlédnout na stránkách
televize ZAK (http://www.zak-tv.cz/archiv-vysilani/) Další akce se uskutečnily 19. prosince,
kdy se vydali zástupci naší školy do Německa
na koncert, ohodnotili hudební dovednosti studentů partnerské školy.

Projekty EU
Podpora rozvoje dalšího vzdělávání
v oblasti obchodu   	
Tvorba vzdělávacích modulů na Gymnáziu
a obchodní akademii v Chodově bude probíhat na základě schváleného projektu
„ Podpora rozvoje dalšího vzdělávání
v oblasti obchodu“, který je financován
v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.
    Cílem projektu je, na základě ŠVP školy
a požadavků na profesní kvalifikaci dle
Národní soustavy kvalifikací, vytvořit
4 výukové moduly a k tomu potřebné výukové
materiály, které povedou k realizaci
vzdělávání dle kvalifikačních standardů
zakotvených v Národní soustavě kvalifikací. Vytvořené vzdělávací moduly budou
podporovat systém rozmanitých forem
dalšího vzdělávání a umožňovat zájemcům
zvýšit své kompetence a tím zlepšovat
jejich možnosti uplatnění na trhu práce.
Projekt je zaměřen na provázání dalšího
vzdělávání s počátečním vzděláváním. Cílovou skupinou jsou osoby, které si potřebují
doplnit, získat či uznat kvalifikaci v oblas-

ti Pokladní, Skladník, Prodavač a Manažer
prodeje. Zájemci o vzdělávání v oblasti maloobchodu budou mít možnost zvyšovat své
kompetence ve společnostech působících
v odvětví maloobchodu nebo budou schopni
se ucházet o práci v tomto odvětví.
Výukové moduly budou připravovat zaměstnanci Gymnázia a obchodní akademie
v Chodově, kteří také pilotně ověří výukové
moduly formou dalšího vzdělávání.
Po absolvování výukových modulů by
měl být účastník schopen složit zkoušku dle
zákona č.17 179/2006 Sb.
Za kolektiv GOA Jitka Čmoková

ZŠ Školní ul.
Zápis do 1. ročníku
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveme vás a vaše děti k zápisu do 1. třídy. Zápis
bude probíhat v budově I. stupně ZŠ v pátek 1. února 2013 od 9:00 do 12:00 h a od
13:00 do 16:30 h. Všechny děti přihlášené
k pobytu v našem spádovém obvodu dostanou od nás pozvánku. K zápisu potřebujete
rodný list dítěte a občanský průkaz. Bude-li
dítě v den zápisu nemocné, přijďte k zápisu
bez dítěte. S pozvánkou obdržíte seznam potřebných pomůcek, ale není nutné dopředu
příliš spěchat s nákupem.
V této souvislosti připomínám, že došlo
k malým úpravám ve vyhlášce o spádových
obvodech (informace je na našem webu)
a je potřeba jít k zápisu na svoji spádovou
školu. Případné přesuny dětí mezi školami
vyřeší ředitelé škol až po zápisu. Nabízíme
možnost se ještě před zápisem seznámit se
školním prostředím. Pokud máte čas a chuť,
ozvěte se na telefon 352352290-1 a domluvte si návštěvu i se svým dítětem. Můžete si
prohlédnout školu a zúčastnit se vyučování
v 1. třídě. Tato nabídka platí samozřejmě
i kdykoliv po zápisu. Těšíme se na Vás.

Den otevřených dveří
V rámci oslav 50. výročí školy připravujeme na 27. a 28. března 2013 Den otevřených
dveří. Naše představa je taková, že na středu
27. 3. 2013 od 15:30 hodin chceme pozvat
všechny bývalé i současné zaměstnance na
prohlídku školy, přátelské posezení a popovídání si o současnosti i minulosti. I když
máme nějaké údaje o zaměstnancích, je pro
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Život ve městě
nás velice složité osobně kontaktovat všechny. Pokud tak neuděláme, předem se omlouváme. Proto prosíme bývalé zaměstnance,
kteří mají kontakty na své kolegy, aby je
o Dni otevřených dveří informovali a spolu
s nimi nás navštívili. Ideální bude, když svoji účast potvrdíte na telefon 352 352 290-2
do poloviny března 2013.
Následující den bude škola od 10:00
do 17:00 h otevřena pro veřejnost. Bude
možné si prohlédnout celý areál školy, jednotlivé třídy, výstavku prací dětí na I. i II.
stupni ZŠ a vy, kteří jste chodili již před více
lety do školy jako žáci, zavzpomínejte na léta
školní docházky a určitě objevíte nejen svoji třídu, ale i místo, kde jste seděli, kde jste
sportovali, případně trávili přestávky. Budete moci posoudit, co se změnilo a naopak zůstalo při starém. Těšíme se na vaši návštěvu
Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

ZŠ Komenského
Začíná se odpočítávat 	
nový kalendářní rok 	
a tak chce i naše škola
popřát všem žákům,	 
pedagogickým i nepedagogickým 	
pracovníkům, rodičům, i všem 	
dalším, ať je nový rok rokem 	
úspěšným a radostným.
Poděkování
Velmi rádi s dětmi navštěvujeme farní
zahradu. Je udržovaná v bezvadném stavu,
průlezky, kolotoč, pískoviště. Touto cestou bychom chtěly poděkovat panu faráři Wasilovi za mnoho práce a snahu, kterou zahradě věnuje a umožňuje nám do ní
pravidelný přístup.
Vychovatelky ŠD, ZŠ Komenského

Olympiáda z českého jazyka
V úterý 13. listopadu proběhla Olympiáda z ČJ, které se zúčastnilo 22 žáků
z 8. a 9. ročníků. Tato soutěž se skládá ze
dvou částí - z mluvnické a slohové. Nejlépe
se se zadanými úkoly vypořádal Petr Čaloun
z 9.B. Na druhém místě se pak umístil
Jan Gulár z 9.A a třetí místo patří Lence Čalounové z 9.B. Vítězům celého klání
blahopřejeme a všem účastníkům soutěže
děkujeme za snahu poprat se se záludnostmi
i krásami českého jazyka.

V pátek 7. 12. jsme měli ve školní družině Čertovskou
diskotéku. Posilovna se na celé odpoledne proměnila
v peklo a všechny děti v čertíky, kteří plnili čertovské
úkoly a soutěže a tančili pekelné tance.

Střípky ze života školy - prosinec u nás
V průběhu měsíce prosince už u nás vládla
vánoční nálada.
Mezitím žáci zvládli i exkurze: např. na
statek Bernard či do Moseru v Karlových Varech, kde měli možnost vidět i práci brusičů
při tvorbě vánočních dekorů.
Před vánočními prázdninami jsme si také
protáhli těla: na prvním stupni při Vánočním
sportovním dni a na druhém stupni v turnaji
ve volejbale a Vánočním turnaji ve florbalu.
Do nového roku přejeme sobě, všem žákům, jejich rodičům i ostatním Chodovákům
hlavně zdraví a spokojenost.
Učitelé školy

Vystoupení pěveckého sboru
Ve středu 28. listopadu potěšil pěvecký sbor
žáků naší školy (pod vedením pí. učitelek
Hrebeňákové a Lubasové) svým vystoupením seniory v Domě s pečovatelskou
službou v Chodově.
Žáci zazpívali několik známých i méně
známých písní. Účinkující byli za svůj výkon
odměněni nejen nadšeným potleskem, ale
i občerstvením, které zde pro ně bylo připraveno.
Všem dětem děkujeme a těšíme se na další
vystoupení.

Školáci na 64 polích
Ve čtvrtek ráno se někteří školáci vydali
místo do školních lavic na šachový turnaj.
Ten pro 1. stupeň ZŠ ve spolupráci s DDM
Bludiště uspořádal Šachový klub Spartak
Chodov. Naše škola vyslala na zteč hned
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17 “bojovníků”. A jak se jim dařilo se dozvíte na školních stránkách. Více informací na
www.zschodov.cz
Miloš Volek

ZŠ Husova ul.
Na konci měsíce listopadu
podnikly třídy 7.B a 8. A
cestu do pravěku Karlovarského kraje.
Navštívily interaktivní výstavu „100 let
archeologie Karlovarského kraje“ v sokolovském muzeu.
Žáci museli splnit řadu úkolů odpovídajících běžnému životu pravěkých lidí.
Snad nejlépe se povedl splnit úkol nejtěžší
- rozdělání ohně.
Než se kdo nadál, zažila naše škola další zážitkový den. Tentokrát byla tématem
Čertí škola. S prvním ranním zvoněním se
po škole rozléhalo cinkání zvonku a po
chodbách se důstojným krokem procházel
sám Lucifer za doprovodu křehkého anděla.
Také děti přicházely v maskách čertů,
andělů a Mikulášů. Za každou masku byli
žáci odměněni malou sladkostí. V 8 hodin se 1. stupeň shromáždil v tělocvičně
k promenádě v maskách. Odborná porota
vyhodnotila nejzdařilejší masky odměnou.
Po ukázce tanečních skupin se žáci odebrali
do svých tříd, kde probíhala čertovsky náročná výuka v čertí škole.
Žáci 2. stupně se v tělocvičně utkali v soutěži o nejlepší připravené vystoupení. Nejlepší třídy byly odměněny společenskou hrou.
Také paní učitelky svou měrou přispěly
k celkové atmosféře, protože i ony přišly
v maskách.

A než jsme se nadáli, uběhly zimní prázdniny a na nás čeká další zážitkový den. Již
teď víme, že proběhne 30. ledna. Pro 1. stupeň bude pod názvem „Poznáváme Afriku“.
Žáci se formou zajímavé besedy seznámí
se životem v Keni. Přednášet bude pan René
Nekuda z Prahy, který v Keni krátce pobýval
a dokumentoval zde adopci dětí na dálku.
Mgr. Lenka Hrušková

Parkoviště v Okružní ulici
V areálu bývalého autobazaru v Okružní
ulici za III. ZŠ bylo v říjnu 2012 uvedeno
do provozu nové rezidenční parkoviště.
Částečně oplocené, nehlídané parkoviště
je monitorované kamerovým systémem
Městské policie a je k dispozici výhradně
pro předplatitele, kteří uzavřou s provozovatelem, společností Chodovské technickoekologické služby s. r. o., nájemní smlouvu
na vybrané parkovací místo a ve vozidle umístí
viditelně parkovací kartu. Ke každému
parkovacímu místu je možné vydat více
karet pro jeho využití všemi vozidly nájemce
bez navýšení nájemného.
Nájemné je možné hradit ve třech variantách:
var. 1) předplatné na 24 měsíců - 8 640,- Kč
var. 2) předplatné na 12 měsíců - 5 040,- Kč
var. 3) měsíční nájemné - 480,- Kč
Uvedené částky jsou včetně DPH ve výši
20%, v případě změny sazby DPH bude nájemné odpovídajícím způsobem upraveno.
Případní zájemci o parkovací místo se mohou registrovat na e-mail chotes@chotes.cz,
případně na tel. čísle 352 352 403 a 352 352 401.
Rudolf Pocklan, jednatel CHOTES s. r. o

Výstava chovatelů

Čertí škola

ZO ČSCH Chodov 1 pořádá ve svém výstavním areálu proti vlakovému nádraží,
Nádražní 881, chovatelskou výstavu, v sobotu 26.01.2013 od 8:00 do 17:00 h. Bude
to místní výstava králíků, drůbeže, holubů,
exotů a okresní výstava drůbeže. Uzávěrka
přihlášek je 14.01. - Z. Brož, Karlovarská
412, 357 35 Chodov tel. 352 676 325.
Aktuální informace o výstavě je možno
sledovat na:
http://zochodov.csch.sweb.cz/terminy-vystav.html
Plemeník František, předseda ZO
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24.12. - 31.12.
31.12. - 7. 1.
7. 1. - 14. 1.
14. 1. - 21. 1.
24.12. - 31.12.
31.12. - 7. 1.
7. 1. - 14. 1.
14. 1. - 21. 1.
24.12. - 31.12.
31.12. - 7. 1.
7. 1. - 14. 1.
14. 1. - 21. 1.
24.12. - 31.12.
31.12. - 7. 1.
7. 1. - 14. 1.
14. 1. - 21. 1.

Husova (u VS 21)
křižovatka ulic 9. května a Jiráskova (u VS 12)
Jiráskova (u VS 13)
Čapkova (u VS 14)

Tovární (parkoviště u Slávie)
ČSO (na parkovišti)
Luční (na parkovišti)
Lesní
Nerudova

Stará Chodovská (u požární nádrže)
Stará Chodovská (u staré hospody)
Nádražní (u železničního přejezdu)
U Porcelánky (u CHOTES)
Hrnčířská
osada Chranišov (u zastávky)
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Obránců míru (u č.p. 671)
Zahradní
Revoluční
Příční
U Koupaliště (u 6. MŠ)

21. 1. - 28. 1.
28. 1. - 4. 2.
4. 2. - 11. 2.
11. 2. - 18. 2.

21. 1. - 28. 1.
28. 1. - 4. 2.
4. 2. - 11. 2.
11. 2. - 18. 2.

2.

1.
2.
2.

1. - 28. 1.
1. - 4. 2.
2. - 11. 2.
2. - 18. 2.

1. - 28. 1.
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11. 2. - 18.
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11.
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4.
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2. - 4.
3. - 11.
3. - 18.
-

2. - 25.
2. - 4.
3. - 11.
3. - 18.
-
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3. - 11.
3. - 18.

18. 2. - 25.
25. 2. - 4.
4. 3. - 11.
11. 3. - 18.

18.
25.
4.
11.

18.
25.
4.
11.

18.
25.
4.
11.

18. 2. - 25.
25. 2. - 4.
4. 3. - 11.
11. 3. - 18.

3.
3.
3.

2.

2.
3.
3.
3.

2.
3.
3.
3.

2.
3.
3.
3.

3.
3.
3.

2.

3. - 25.
3. - 1.
4. - 8.
4. - 15.

3. - 25.
3. - 1.
4. - 8.
4. - 15.

18. 3. - 25.
25. 3. - 1.
1. 4. - 8.
8. 4. - 15.

18. 3. - 25.
25. 3. - 1.
1. 4. - 8.
8. 4. - 15.

18. 3. - 25.
25. 3. - 1.
1. 4. - 8.
8. 4. - 15.

18.
25.
1.
8.

18.
25.
1.
8.

4.
4.

3.
4.

4.

4.
4.

3.

4.

3.
4.
4.

3.
4.
4.
4.

3.
4.
4.
4.

4. - 22.
4. - 29.
4. - 6.
5. - 13.
-

4. - 22.
4. - 29.
4. - 6.
5. - 13.
-

4. - 22.
4. - 29.
4. - 6.
5. - 13.

15. 4. - 22.
22. 4. - 29.
29. 4. - 6.
6. 5. - 13.

15.
22.
29.
6.

15.
22.
29.
6.

15.
22.
29.
6.

15. 4. - 22.
22. 4. - 29.
29. 4. - 6.
6. 5. - 13.

Zákaz ukládání firemního a podnikatelského odpadu!!!

Přemístění vždy v pondělí, odvoz 2 x týdně (pondělí, čtvrtek). Kontejnery jsou určeny pouze chodovským občanům.

5. kontejner:

4. kontejner:

3. kontejner:

2. kontejner:

24.12. - 31.12.
31.12. - 7. 1.
7. 1. - 14. 1.
14. 1. - 21. 1.

Přehled stanovišť kontejnerů na objemný odpad – I. pololetí 2013

Nejdecká (u č.p. 452)
Karlovarská (u Speciální školy)
Poděbradova (u č.p.701)
Palackého (za 5. MŠ)
U Porcelánky ( parkoviště u fi. Jirkovský)

1. kontejner:

Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.

4.
5.
5.

4.
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5.
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5.
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5.
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-
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6. - 1.
7. - 8.
-
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6. - 24.
6. - 1.
7. - 8.
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17. 6. - 24.
24. 6. - 1.
1. 7. - 8.
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17.
24.
1.

10.
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24.
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17.
24.
1.

10. 6. - 17.
17. 6. - 24.
24. 6. - 1.
1. 7. - 8.
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6.
6.
7.
7.
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6.
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7.
7.
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Život ve městě

Kino

Horké novinky

čtvrtek 31. 1. v 17:00 h

h
k 25. 1., čtvrtek 31. 1. v 19:30

čtvrtek 24. 1., páte

Premiéra MuZIKÁLU

v titulní roli
plný vášně a intrik s Lucií Bílou
Muzikálový příběh Carmen
Jeho filmového záznamu
nás.
u
ní
stave
před
ější
čil
patří mezi nejúspěšn
F. A. Brabec, který muzikál nato
se ujal režisér a kameraman
technologie 3D.
s pomocí divácky atraktivní

Přístupné. Vstupné 155 Kč

Premiéra ČESKÉHO AnimovANÉHO FILMU
Nejpopulárnější české postavičky poprvé na filmovém plátně!
Král Rudolf v touze po zlatotvorném kameni mudrců vydává
všanc poklad nejcennější - Svatováclavskou korunu i blaho celého
království. podle prastaré věštby jedině podivné bytůstky
ze vzdálené budoucnosti mohou zachránit nejen královské klenoty
a království, ale i celou zeměkouli, které hrozí návrat k době ledové.

Přístupné. Vstupné 125 Kč

KINOMALÁSCÉNACHODOVUVÁDÍ
sobota
5. 1.,v neděle
6. sobota
1. a pondělí
1. v 19:30
h v 15 hod.
pátek 8.4.
17 hod.,
9.4. a7.neděle
10.4.
JACK
REACHER:
POSLEDNÍ VÝSTŘEL
MÁMA
MEZI MARŤANY
3D /88//130/
PREMIÉRA
animované
komedie
Premiéra
/ Akční,
thriller, krimi
/ USA. USA. Film ukazuje Milovu výpravu
Jack
Reacher (Tomsvé
Cruise)
je jako duch.Divoké
Bývaléhodobrodružství
vojenského vyšetřovatele
najdete jen
tehdy, kdy
na záchranu
maminky.
ve formátu
3D.

chce on sám být nalezen. Objevuje se u případů, které potvrzují, že spravedlnost je slepá, a pro jejich
vyřešení neváhá ignorovat zákony své země.

Film je mládeži
Přístupné
od 15 přístupný,
let, titulky.mluvený
Vstupné česky,
110 Kčvstupné 160 Kč.

čtvrtek
1. aapátek
1. vv19:30
h
čtvrtek 17.
14.4.
pátek18.
15.4.
17 hod.,
sobota 16.4. a 17.4. neděle
v 15MAZLÍČEK
a 17 hod. 3D /87/
FRANKENWEENIE:
DOMÁCÍ

RIO 3D/ Animovaní, komedie, horor / USA.	  
Premiéra
PREMIÉRA animované dobrodružné komedie USA. Zpohodlnělý papoušek z
Když mladý Victor nečekaně přijde o svého milovaného psa Sparkyho, povolá na pomoc vědu
městapřítele
Minnesoty
vyrazík na
bláznivé
dobrodružství
do Rio de Janera.
amalého
svého nejlepšího
přivede znovu
životu
– jen s několika
drobnými změnami.
Film je mládeži
přístupný,
mluveno
Přístupné,
titulky.
Vstupné 155
Kč česky, vstupné 140 Kč.

pátek 25. 1. v 17 h, sobota 26. 1. v 19:30 h
úterý 26.4. a středa 27.4. v 17.00 a 19.30 hod.

MLÁDEŽI
NEPŘÍSTUPNO
KRÁLOVA
ŘEČ /118/

Premiéra
/ Komedie
/ USA.
Vystrašená
země potřebuje
pravého vůdce, vystrašený člověk potřebuTvůrci
filmů Něco
na té Mary je a Blbý a blbější vám přináší novou hustou komedii plnou těch
je pravého
přítele.

největších hollywoodských hvězd. Přijďte se podívat, jak to dokážou rozjet Kate Winslet, Hugh Jackman, Halle Berry, Naomi Watts, Richard Gere, Elizabeth Banks, Uma Thurman nebo Gerard Butler.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč
Zpravodaj města Chodova. Leden 2013
Zpravodaj města Chodova. Květen 2011
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Kino

čtvrtek 3. 1. v 17:00 h

pátek  11. 1. a sobota 12. 1. v 17:00 h

Premiéra / Horor, Thriller / USA.

Premiéra / Komedie / Francie, Německo .

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

SINISTER /110/

CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ? /96/

Ellison, autor detektivních románů, objeví na půdě svého domu staré filmové
pásy, související se záhadnými vraždami, jež se tu kdysi staly. Pátráním po
vrahovi však zkříží cestu celé své rodiny s neznámou nadpřirozenou bytostí
a uvrhne ji tak do obrovského nebezpečí.

čtvrtek 3. 1., pátek 4. 1., neděle 13. 1. v 19:30 h

BÍDNÍCI /157/

Premiéra / Muzikál, romantický / V. Británie.

Když bývalého
galejníka Jeana Valjeana (Hugh Jackman) propustí na podmínku, netuší,
že za zády bude mít jako věčný stín posedlého inspektora Javerta (Russell
Crowe). Ten ctí zásadu, že zloděj zůstane vždy zlodějem a Valjean se zdá být
jasným příkladem, zvlášť když pravidla podmínečného propuštění záhy poruší.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč
pátek 4. 1. a sobota 5. 1. v 17:00 h

PÍ A JEHO ŽIVOT 3D /127/

Premiéra / Drama, dobrodružný / USA.

Příběh natočený podle
románu Yanna Martela se soustřeďuje na Pí Patela z Indie, syna majitele
zoologické zahrady, který si jednou vyjede lodí na Tichý oceán, ale loď ztroskotá a on dostane pouze na záchranný člun, kde s ním plují i hyena, samice
orangutana, zebra a tygr indický. Celý tento příběh je o víře, naději i šanci přežít
tuto nešťastnou událost.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
sobota 5. 1. a neděle 6. 1. v 15:00 h

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 3D /93/

Premiéra / Animovaný, dobrodružný / Belgie.

Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne jsou nerozlučnými přáteli více než čtyřicet
let. Když jim paměť i srdce začínají pomalu vypovídat službu a na obzoru je
přízrak domova důchodců, vzepřou se a rozhodnou se žít společně. Hrají:
Géraldine Chaplin, Jane Fonda, Claude Rich, Pierre Richard a další.

sobota 12. 1. v 15:00 h

LEGENDÁRNÍ PARTA 3D

Premiéra / Animovaný, dobrodružný / USA.

Rodinný film. Skupina nejlepších hrdinů musí spojit své síly dohromady, aby
porazili zlého ducha Pitche, který přebírá vládu nad světem tím, že v dětských
srdcích vzbuzuje strach.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč
sobota 12. 1.  v 19:30 h

SKYFALL

Premiéra / akční / dobrodružný / VB, USA.

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

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 110 Kč
neděle 13. 1.  v 15:00 h

REBELKA 3D /100/

Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života u korálového
útesu. Jednoho dne je však uloví pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubai. Želvy se ovšem jen tak nevzdávají a za pomoci svých
mláďátek Rickyho a Elly jsou rozhodnuti dokázat nemožné a dostat se zpět
na svobodu.

Rodinný animovaný / USA.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

sobota 5. 1., neděle 6. 1. a pondělí 7. 1. v 19:30 h

neděle 13. 1. v 17 h, pondělí 14. 1. v 19:30 h

JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL /130/

Premiéra / Akční, thriller, krimi / 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.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2.ČÁST /115/

Jack Reacher (Tom Cruise) je jako duch. Bývalého vojenského vyšetřovatele
najdete jen tehdy, kdy chce on sám být nalezen. Objevuje se u případů, které
potvrzují, že spravedlnost je slepá, a pro jejich vyřešení neváhá ignorovat
zákony své země.

Dobrodružné drama, fantasy romantika / USA.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 110 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

neděle 6. 1. v 17:00 h

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.

ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE /92/

úterý 15. 1. a středa 16. 1. v 19:30 h

Děj filmu začíná kdesi na severočeské silnici. Dora po vzrušené hádce vyskakuje z Richardova auta a stopne si náhodně projíždějící vůz, ve kterém
sedí Adam. Ten si myslí, že Dora je prostitutka a nabídne jí kšeft: Má
zahrát při rodinné oslavě roli přítelkyně jeho mladšího bratra Martina…

Premiéra / horor mysteriózní thriller / Francie / USA.

Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

úterý 8. 1. a středa 9. 1. v 19:30 h

čtvrtek 17. 1. a pátek 18. 1. v 19:30 h

Premiéra / Thriller / ČR.

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 3D /164/

Premiéra / Fantasy / USA, Nový Zéland.

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.

FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK 3D /87/

Premiéra / Animovaní, komedie, horor / USA.

První díl trilogie filmových adaptací od J.R.R. Tolkiena Hobit. Všechny tři filmy
se odehrávají ve Středozemi 60 let před “Pánem prstenů“. Tato část sleduje
cestu hlavní postavy Bilbo Pytlíka, které se ocitne na dobrodružné výpravě.
Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor, o které
hobity připravil drak Šmak.

Když mladý Victor
nečekaně přijde o svého milovaného psa Sparkyho, povolá na pomoc vědu a svého nejlepšího přítele přivede znovu k životu – jen s několika drobnými změnami.
Snaží se svůj výtvor ukrývat, ale když se Sparkymu podaří uniknout, zjistí Victorovi
spolužáci i ostatní obyvatelé města, že znovuzrození může mít příšerné následky.

čtvrtek 10. 1. a pátek 11. 1. v 19:30 h

pátek 18. 1. v 17:00 h

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

HOLY MOTORS  /115/

Premiéra / Drama, sci-fi / Francie, Německo.

Ve filmu ztvárnil režisérův věrný druh Denis Lavant tajuplného pana Oscara,
beroucího na sebe v průběhu jednoho dne nejrůznější identity ve zneklidňující
show snímané neviditelnými kamerami. hrají Denis Lavant, Edith Scob, Eva
Mendes, Kylie Minogue a další...

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 85 Kč

Přístupné, titulky. Vstupné 155 Kč

7 DNÍ HŘÍCHŮ
Drama / ČR.

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 95 Kč
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Kino Leden 2013
sobota 19. 1. v 15:00 h

čtvrtek 24. 1., pátek 25. 1. čtvrtek 31. 1.  v 19:30 h

Premiéra / animovaná rodinná komedie / USA.

Premiéra / Muzikál, drama / Česko.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D / 91/

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.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

CARMEN 3D

Muzikálový příběh Carmen plný vášně a intrik s Lucií Bílou v titulní roli patří
mezi nejúspěšnější představení u nás. Jeho filmového záznamu se ujal režisér
a kameraman F. A. Brabec, který muzikál natočil s pomocí divácky atraktivní
technologie 3D.

Přístupné. Vstupné 155 Kč

sobota 19. 1. a neděle 20. 1. v 17:00 h

pátek 25. 1. v 17 h, sobota 26. 1.  v 19:30 h

Premiéra / Animovaný / Francie.

Premiéra / Komedie / USA.

O MYŠCE A MEDVĚDOVI /80/

Medvěd Ernest je hudebník, rád
by byl veselý, jenže je chudý a často hladový. Při hledání něčeho k snědku
chytí malou myšku Celestinu. Aby myška neskončila v Ernestově prázdném
žaludku, uzavře s ním dohodu. Když ji nesní, ukáže mu místo, kde může získat
spoustu čokolády, bonbónů a těch nejlepších sladkostí.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč
sobota 19. 1. a středa 30. 1. v 19:30 h

MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO

Tvůrci filmů Něco na té Mary je a Blbý a blbější vám přináší novou hustou
komedii plnou těch největších hollywoodských hvězd. Přijďte se podívat, jak
to dokážou rozjet Kate Winslet, Hugh Jackman, Halle Berry, Naomi Watts,
Richard Gere, Elizabeth Banks, Uma Thurman nebo Gerard Butler.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč
sobota 26. 1. v 15:00, neděle 27. 1. v 17:00 h

KLETBA Z TEMNOT /92/

Premiéra / Horor, thriller / USA, Kanada.

Příběh bývalých manželů a jejich dvou malých dcer. Jednoho dne si mladší dcera Em koupí
na bleším trhu tajemnou skříňku. Od té doby se začnou s děvčátkem dít zvláštní věci. Em
je skříňkou naprosto posedlá, je nervózní a chová se agresivně. Matka má podezření, že
problémy způsobuje skříňka. Zjišťují, že skřínka byla vyrobena pro Dybbuka-zlého démona,
který se usadí v těle člověka, který ho ze skříňky osvobodil. Jejich dcera skříňku otevřela...

RAUBÍŘ RALF 3D /94/

Premiéra / Animovaný, komedie / USA.

Ralph touží po tom, aby byl milován tak, jako perfektní Fix-It Felix z jeho hry. Problém
je v tom, že nikdo nemiluje záporáky ale všichni milují hrdiny. Když se objeví nová hra
ve stylu kdo dřív vystřelí, vplíží se do hry s jednoduchým plánem - vyhrát medaili.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

neděle 20.1. a neděle 27. 1. v 15:00 h

sobota 26. 1. v 17:00, neděle 27. 1. v 19:30 h

ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D /76/

Premiéra / Romantická komedie / ČR.

Premiéra / animovaný film / USA.

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

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč
neděle 20.1. a pondělí 21. 1. v 19:30 h

CESTA DO LESA /90/

Volné pokračování filmu Cesta z města Tomáše Vorla. Oslava české krajiny
a přírodních živlů, kteří čelí agresivitě měst. V hlavních rolích hrají Tomáš
Vorel Jr., Anna Linhartová, Tomáš Hanák, Bára Schlesinger, Bolek Polívka,
Eva Holubová a Jiří Schmitzer.

Přístupné. Vstupné 95 Kč

pondělí 28. 1. a úterý 29. 1. v 19:30 h

LADÍME /112/

Premiéra / Komedie, hudební, romantický / USA.

ARGO /120/

Beca nastoupila
na novou školu a jako těžký introvert má v plánu nikam se nezařazovat
a s nikým se nepřátelit.Touží se stát úspěšnou dýdžejkou. Svého plánu se
drží až do chvíle, než narazí na velmi nesourodou partu holek které spojuje
soutěžní sborové zpívání slavných písniček bez hudebního doprovodu.

Premiéra / Drama, thriller, historický / USA.

úterý  22. 1. a středa 23. 1.  v 19:30 h

čtvrtek 31. 1. v 17:00 h

Akční, thriller, krimi / USA.

Premiéra / Animovaný / Česko. Nejpopulárnější české postavičky poprvé na
filmovém plátně! Král Rudolf v touze po zlatotvorném kameni mudrců vydává všanc
poklad nejcennější - Svatováclavskou korunu i blaho celého království. podle prastaré
věštby jedině podivné bytůstky ze vzdálené budoucnosti mohou zachránit nejen
královské klenoty a království, ale i celou zeměkouli, které hrozí návrat k době ledové.

JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL /130/

Jack Reacher (Tom Cruise) je jako duch.
Bývalého vojenského vyšetřovatele najdete jen tehdy, kdy chce on sám být
nalezen. Objevuje se u případů, které potvrzují, že spravedlnost je slepá, a pro
jejich vyřešení neváhá ignorovat zákony své země.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 110 Kč

Tv studio Chodov

01. týden 2013

2. 01 středa, 3. 01. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 4. 01. pátek od 18:00
PŘÍPITEK 2013 Novoroční projev starosty města (premiéra)
CHODOVSKÉ VTEŘINY Život v Chodově očima kamery (repríza)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce prosince (premiéra)
KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
LOUPEŽNÍCI NA CHLUMUK Pohádka pro nejmenší (repríza)
TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)

02. týden 2013

8. 01. úterý a 10. 01. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 11. 01. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY Život v Chodově očima kamery (repríza)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce prosince (premiéra)
KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST Zábavné divadlo (repríza)
TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Popisuje tajnou operaci na záchranu šesti Američanů, která se odehrála
na pozadí krize s rukojmími v Íránu. Film ukazuje divákům skutečnost, která nebyla
známa celá desetiletí.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE /90/

Přístupné. Vstupné 125 Kč

program
03. týden 2013

15. 01. úterý a 17. 01. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 18. 01. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY Život v Chodově očima kamery (repríza)
KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
SUPERMARKET Zábavné divadelní představení (repríza)
ROCKPARÁDA Rocková hitparáda (premiéra)
TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)

04. týden 2013

22. 01. čtvrtek  a 24. 01. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 25. 01. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY Život v Chodově očima kamery (repríza)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce prosince (premiéra)
KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
MICHAL JE PAJDULÁK Dětské představení (repríza)
TÝDEN V KRAJI zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)
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Leden 2013
Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Středeční soutěže

02.01.
MěK – dětské odd.
16:00 – 17:00		

MěK Chodov

Rodinka: Zima je tu
Pásmo pohádek a říkanek

03.01.
10:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Vyhlášení výtvarné soutěže
„Srdíčko“

07.01. – 01.02.

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky      07.01.                    	
čtení z knihy Kvak a Žbluňk
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov 	

Středeční soutěže

09.01.
16:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarná dílnička
Zimní radovánky

10.01.
14:00-17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Beseda – Svatá země Izrael

10.01.
17:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

volební místnosti
města Chodova

ČR

Volby – volba prezidenta ČR
11.-12.01.
		
Dětský maškarní karneval

13.01.
KASS – společ. sál 	
10:00 – 13:00		
			

DDM Chodov
Město Chodov
KASS Chodov

Vyhlášení vítězů soutěže:
Sněhuláci a sněhuláčci

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky      14.01.                    	 MěK – dětské odd.
čtení - Křemílek a Vochomůrka
17:00

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

14.-15.01.
10:00 – 17:00

KASS – společ.sál

KASS Chodov

Středeční soutěže

16.01.
16:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Třídní přehrávky p. uč. J. Kaprová
(kytara), p. uč. Z. Hranička
(akordeon, trubka, flétna)

16.01.
17:00

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

Výtvarná dílnička
Mezi zvířátky

17.01.
14:00-17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Kurz Řemeslo má zlaté dno
Fimo lžičky

17.01.
17:00

DDM Bludiště

DDM Chodov

Rezprezentační ples 	
města Chodova

19.01.
20:00

KASS – společ. sál 	

KASS Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky      21.01.                    	 MěK – dětské odd.
čtení z kn.:  Hrajeme si s pohádkou
17:00

MěK Chodov

14.01.
16:00
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Leden 2013
Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Vystoupení žáků PHV
p. uč. J. Hrebeňáková

21.01.
17:00

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

22.-23.01.
10:00 – 17:00

KASS – společ.sál

KASS Chodov

Školní kolo Soutěže ZUŠ
ve hře na akordeon, 	
el. klávesové nástroje,
v komorní hře s převahou
dechových a smyčcových nástrojů

23.01.
14:00

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

Středeční soutěže

23.01.
16:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarná dílnička
Papírové květiny

24.01.
14:00-17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Beseda 	
Meditace a modlitba jinak

24.01.
17:00

MěK – podkroví 	

MěK Chodov

Výkup zlata

25.01.
9:00 – 16:00

KASS – Malá scéna

KASS Chodov

Okresní výstava drůbeže a 	
místní výstava králíků, drůbeže,
holubů a exotů

26.01.
8:00 – 17:00

Areál ZO ČSCH
Nádražní ulice

ZO ČSCH Chodov

Diskoples

26.01.
20:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky  	 28.01.                    	 MěK – dětské odd.
čtení z knihy Pohádky ze Sluníčka
17:00

MěK Chodov

Středeční soutěže

30.01.
16:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výstava prací žáků keramické
školy Karlovy Vary

30.01.
17:00

Galerie u Vavřince

KASS Chodov

Výtvarná dílnička
Vyrábíme z plsti

31.01.
14:00-17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

II. liga žen Chodov – Mělník

12.01.
9:00

Sportovní hala 	

BVC Chodov

I. liga kadetek Chodov – Sokolov

12.01.
11:00

Sportovní hala 	

BVC Chodov

Turnaj ve dvouhře v badmintonu

20.01.
8:00

Tělocvič. ZŠ Školní

DDM Chodov

Sport
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Sport
TJ Plamen Chodov	 
má dva oddíly

Od nepaměti tvořili členskou základnu
TJ Plamen Chodov cyklisté, ale teď došlo
k historické změně a jednota se od října 2012
rozšířila o další oddíl.
Tím druhým oddílem je skupina mladých
florbalistů, kterou pod křídla Plamenu přivedl
trenér a vedoucí Radek Buchtel. Naše mládežnická základna se tak rozrostla na čtyřicet členů a Radek byl kooptován do výboru TJ, aby
zde florbal zastupoval.
Věříme, že vstupem florbalistů do zaběhnuté
fungující organizace se postupně zlepší podmínky pro jejich sport, že se lépe dostanou
k potřebným finančním prostředkům a tím
se také zvedne výkonnostní úroveň mladých
sportovců.
To vše se ještě uvidí po nějakém čase. Pravda
je taková, že všichni, kteří jsou podepsáni pod
usnesením ze schůze, na které se o vstupu florbalu do TJ Plamen Chodov jednalo, slíbili, že
o to budou usilovat.

Zatím jen cyklisté, teď i florbal
(na snímku zleva A. Seidl, M. Kubík a K. Macán)

TJ Spartak Chodov - šachy
ŠK Spartaku Chodov se daří

Ligové boje mladšího dorostu pokračovaly
v sobotu 08.12.2012 v Tachově 4. a 5. kolem.
Družstvo ve složení Miroslav Vopička, Zdeněk
Lipták, Patrik Frai, Richard Randák, Jan Stuška, a Standa Srba dokázalo v obou zápasech,
s Domažlicemi a Líněmi, po dramatickém

průběhu „urvat“ nejtěsnější vítězství 3,5:2,5.
Skvělý návrat do týmu zaznamenal Patrik,
který byl v sobotu 100% a navazuje tak své
výborné výkony v soutěžích dospělých. Naše
družstvo nyní dělí spolu s Teplicemi skvělé
třetí místo.

Naše rezerva stříbrná v KP družstev

Na sklonku listopadu se rezerva našeho mládežnického „A“ zúčastnila v Karlových Varech
Krajského přeboru družstev st. žáků. Družstvo
ve složení P. Frai, P.Čaloun, T. Čabala, L. Gárská
a P. Gárský vybojovalo sympatické druhé
místo a obhájilo tak své postavení z loňského
roku. Více reportáží na www.sachychodov.cz.
Marcel Vlasák

TJ Batesta Chodov	               
Stolní tenis                     	

Kořínek přeborníkem okresu

   V sobotu 24. listopadu 2012 chodovský oddíl
stolního tenisu pořádal tradiční okresní přebory
v kategorii dospělých. Poslední dobou sice méně
obsazovaný, ovšem neztrácí na kvalitě a důležitosti. Chodovský patriot Honza Kořínek čekal
dlouhých 20 let na tento triumf, který mu zajistil
titul přeborník okresu pro sezónu 2012/13. Zároveň se mu podařil „double“, který získal ve čtyřhře s týmovým kolegou Robertem Tonhauserem.
Robert k vítězství ve čtyřhře přidal ještě 3. místo
v kategorii jednotlivců. Na 4. místě skončil další
chodovský hráč David Kruliš, který tak společně
se svatavským Tomšíkem zkompletoval špičku
okresních přeborů. Čest chodovskému pingpongu dělali i další, kteří se svými výkony probojovaly ze skupin – Jiří Kalanyos, Tomáš Partyngl, Jan
Kožuškanič, Jakub Visinger. Třetí jmenovanný
Kožuškanič společně s Krulišem vybojovali
ve čtyřhře dokonce stříbro.

Visinger vybojoval stříbro

V sobotu 8. 12. 2012 se v Chodově konal velmi oblíbený a hráči navštěvovaný krajský
bodovací turnaj mladších žáků, kteří kromě
hráčů z Karlovarského kraje mohou navštívit
i hráči z Plzeňského kraje. Ani tentokrát nechyběli žáci ze všech koutů zmiňovaných krajů
a v celkovém počtu 32 žáků a 8 žákyň přijeli
v mrazivém sobotním ránu na turnaj. Nejlépe
se obsadil chodovský Jakub Visinger, který do

Sport
posledních míčků bojoval o titul, ovšem tentokrát to nestačilo a skončil nakonec na krásném 2. místě. Záda mu statečně kryli Adam
Glaser a Jirka Olšan, kteří skončili v osmifinále. Ostatní chodováci Huleš, Minář a Brož
získávali cenné zkušenosti a prvními vítězstvími se blýskli především v očích trenérů.
Toto je definitivní tečka za první polovinou
sezóny 2012/13, kdy bych chtěl Všem stolním
tenistům a jejich rodinám popřát vše nejlepší
do nového roku, spoustu úspěchů ve sportu
i životě a především dostatek motivace na druhou polovinu sezóny.
Bc. Jan Kořínek, jednatel oddílu

Stříbro rokenrolu Darlings

  
     Dne 24.11.2012 se rokenrolová formace Darlings, tančící pod DDM Chodov,
zúčastnila svých prvních závodů v Karlových
Varech. Děvčata ve složení Jíťa Gregorová,
Hanďa Zápotocká, Míša Beková, Eli Fridelová
a Lucka Sládková vybojovala krásné druhé
místo v konkurenci tanečnic z celé republiky.
Gratulujeme a přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů.

foto Jiří Kot

Samurai fight club Chodov

     Od nového roku 2013, kdy slaví již desetileté výročí klubu, vstoupil do prestižní asociace
SHIDOKAN CZECH REPUBLIC pod vedením
senseie Miroslav Konevich (3. DAN). Miroslav Konevich patří k uznávaným evropským
trenérům, který získal se svými svěřenci již
několik desítek jak evropských, tak i světových titulů. V ČR patří mezi nejlepší trenéry
bojových umění.
Shidokan - je moderní disciplína
v neustálém vývoji, který prosazuje filozofii a etiku z bojových
umění předků. Hlavním principem
Shidokan Karate je duch bojovníka. Zaměřuje na fyzický trénink nejen těla, ale
i na tradice japonských samurajů. Denní
tvrdý trénink by měl tvořit tělo a mysl.
Zakladatel stylu je kancho Yoshiji Soeno.
Na základě Bushido, kódu „cti samuraje válečníků“ se bojuje ve třech disciplínách
tzv. Triatlon bojových umění - 1. fáze - Full
Contact Karate, 2. fáze - Muay Thai, 3. fáze tzv. Submission Fighting – boj na zemi.
Pro zájemce pořádáme od ledna 2013
nový nábor!!! muži, ženy, děti (od 5 let)
www.kyokushin-chodov.cz, tel. 604 965 358
Václav Kolář, vedoucí klubu

foto: archiv DDM

Zlatý Rytmus

      Taneční skupina Rytmus se 24.11.2012
zúčastnila semifinále taneční soutěže
„Děti fitness“ v Chebu. Ve třech věkových
kategoriích Street Dance se Rymusáci
umístili na prvním místě. Odměnou jim byly
zlaté poháry.
Poprvé se takovéto soutěže zúčastnili
naši nejmenší do 9 let, kterým jejich vítězství
udělalo náramnou radost. Jsme na všechny
tanečníky pyšní a těšíme se na další úspěchy.
Děkujeme i za skvělou hudbu DJ FeryBo.
Zuzka a Verča Šimkovy

			

Zpravodaj města Chodova. Leden 2013

foto: archiv DDM

21

22

Sport
Úspěch gymnastek TJ Batesta
    

S oddílem žákyň sportovní gymnastiky TJ Batesta Chodov jsme se zúčastnili krajských závodů a Mikulášské soutěže, které probíhaly ve dnech 24.11.
v Karlových Varech a 01.12. na Březové.
V konkurenci 60 závodnic soutěžilo 8 našich
děvčat. Skvěle nás reprezentovaly Denisa Jará
třetím místem, Marie Hrušková druhým místem a Barbora Perglerová třetím místem.
Míša Furiaková a Lenka Barešová, trenérky

Turnaj ve dvouhře v badmintonu

   
Pro veřejnost pořádá SRPD při DDM Bludiště v Chodově za podpory Města Chodov.
Turnaj se koná v tělocvičně ZŠ Školní v neděli
20. 1. 2013, mládežnické kategorie od 8 hodin,
dospělí od 11 hodin. Přihlášky + startovné do
17.01. v DDM. Pro nejlepší hráče budou připraveny ceny. Startovné: děti a mládež ročník 97
a mladší – 30,- Kč, ostatní – 50,- Kč.
Nemusíte mít vlastní hrací náčiní.

TJ Spartak Chodov – kopaná

   Jak zahájit nový rok 2013? Přáním, aby se
naším hráčům od žáků až po dospělé dařilo
v trénincích i v utkáních, aby nedocházelo ke
zraněním hráčů a hlavně, aby diváci měli ze

hry našich mužstev radost.
A jak zakončili hráči letošní sezonu? Odloženým utkáním s mužstvem Lomnice dne 24.11.
na umělé trávě u sportovní haly v Sokolově.
Utkání skončilo nerozhodně 2:2, když za nás
byli střelecky úspěšní Krásný a Šteg.
A mužstvo má tedy po podzimu tuto bilanci:
4 vítězná utkání, 4 nerozhodná utkání,
7 porážek, 16 bodů. Umístění 12. místo ze 16
mužstev.
Tréninkovou činnost zahájí všechna mužstva
hned na začátku roku 2013 a to ve sportovní
hale a na umělém trávníku v Sokolově. Žáčci
budou hrát turnaje v halách a dospělí se zúčastní turnaje Baníku Sokolov, který bude sehrán na umělém trávníku Baníku Sokolov.
Program na únor přineseme v únorovém
magazínu. Funkcionáři i hráči našich mužstev děkují příznivcům kopané za jejich přízeň
v roce 2012 a udělají v přípravě maximum
pro to, aby v roce 2013 přinášeli našim
věrným fanouškům jenom radost.
                                	
                                                     Ing. Alfons Skokan
		             
				         

Termín uzávěrky
únorového čísla
16.01.2013
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Placená inzerce
Catr spol. s r. o.

Vážení obyvatelé města Chodova,
do Vašich schránek byly v nedávné době distribuovány letáčky obsahující báječné zprávy!
V případě, že si pořídíte tarif IPEKO 12D
získáte Set Top Box Motorola VIP1003 v hodnotě 2400 Kč zcela zdarma!
Nabídka je platná v případě úvazku na 12 měsíců, při sjednání smlouvy do 31.01.2013. Balíček
služeb obsahuje 57 TV programů, 18 TV programů v HD rozlišení. Datovou službu s rychlostí
30 Mbps/15 Mbps bez agregace.
Mezi další potěšující zprávy patří i fakt,
že jsme zlevnili IPTV Set Top Box Motorola
VIP1003 na pouhých 2400 Kč! IPTV Set Top
Box je zapotřebí pro sledování IPTV. Nabízí
křišťálově čistý obraz a nahrávání, zastavení či
vrácení programu zpět.
Máte zájem o datové připojení a nevíte, kterého poskytovatele si vybrat? Přesně pro Vás jsou
určeny tarify MINI a START. Například v rámci tarifu MINI získáte datové služby s rychlostí
10Mbps/10Mbps již za 280 Kč/měsíc. Jako
nový zákazník můžete naše služby vyzkoušet
ještě výhodněji. S tarifem START získáte datové služby s rychlostí 30 Mbps/15 Mbps již za

400 Kč/měsíc. V kombinaci s nabídkou služeb
kabelové televize navíc můžete ušetřit ještě více!
Nabídnout Vám můžeme zvýhodněné balíčky
našich služeb v kombinaci datových služeb s kabelovou analogovou TV, nebo s IPTV. Tato možnost je na českém trhu bezkonkurenční!
Nejvíce novinek v letošním roce pro Vás máme
logicky připraveno na stále ještě nové platformě IPTV. Potěší Vás rozšíření nabídky IPTV
o nové balíčky programů. Mimo jiné v naší nové
nabídce najdete další programy v HD rozlišení
(SPECTRUM HD, FILM EUROPE HD, FANDA
HD), nové filmové, sportovní a erotické programy (COMEDY CENTRAL EXTRA, SPORT 2,
GOLF CHANNEL, LEO TV a další).
Navíc v případě úvazku odběru služby po dobu
minimálně 12 měsíců získáváte jako bonus
2 měsíce Vámi zvolené služby ZDARMA! Tato
akce platí do 31.01.2013. Vybrané nabídky
a akce nelze mezi sebou kombinovat.
Veškeré bližší informace se dozvíte z našich
webových stránek www.catr.cz. Navštívit nás
můžete i osobně a to na adrese naší provozovny:
Staroměstská 377, Chodov nebo nás kontaktujte
telefonicky na tel.č.: 352 665 298.

CHODOS CHODOV s.r.o.
přijme do pracovního poměru:

Strojní inženýr, konstruktér
Požadujeme: VŠ fakulta strojní, dobrá znalost NJ, znalost AJ
výhodou
práce na PC, Autodesk Inventor, Mechanical,
praxe min. 3 roky, mzda dohodou
Strojní konstruktér
Požadujeme: SPŠS, dobrá znalost NJ, znalost AJ výhodou
práce na PC, Autodesk Inventor, Mechanical, mzda dohodou
V případě zájmu kontaktujte Personální oddělení, paní Lišková,
tel. 352 619 220 e-mail: i.liskova@chodos.cz

CHODOVSKÉ REALITY www.chodovske-reality.cz

tel.: 777 11 33 44
U Porcelánky 266, Chodov
MOBIL
ITY CHCETE OPRAVDU RYCHLE A DOBŘE PRODAT BYT, DŮM
či PRONAJMOUT NEMOVITOST?
Volejte na tel. 777 11 33 44 u nás ZDARMA
kompletní
právní
servis, úschova peněz, poplatky, znalecký posudek!!!
REALITY

NAŠE TIPY:

CHODOV: 3+1 Rooseweltova za 580 tisíc,
2+1 s balkónem U Porcelánky za 550 tisíc
0+1 9.května za 355 tisíc
dle
m ve Starém Se NOVÉ SEDLO: 2+1 ul.Masarykova za 435 tisíc,
Nebo rodinný dů
2 za 1.999.000,3+1 ul.Revoluční za 295 tisíc
160 m
u??
a garáže s dílno
PRONÁJEM: 2+1 ve Varech za 6.200,včetně zahrady
Výhodné hypotéky s nejnižším úrokem a bez poplatků za zpracování a odhad!!
To vše a ještě více od nás.
Zpravodaj města Chodova. Leden 2013
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Placená inzerce

KOSMETIKA

DAGMAR

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.

Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc

Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

RD 417

mob.: 606 852 893

OPRAVA

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

KONTAKT: 777

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. Leden 2013
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PRODÁM
GARSONIÉRU V CHODOVĚ
24,5 m2 , plastové okno, sklep,

balkon v mezipatře, zateplený panelový dům,
kamery v domě

Cena: 389 000,- (možná sleva)

Tel.: 607 378 020

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

PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

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

NOVÁ VZORKOVÁ
PRODEJNA
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
Zpravodaj města Chodova. Leden 2013
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Placená inzerce

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 .
Zpravodaj města Chodova. Leden 2013

Placená inzerce

ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti
zatékání

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE

777 100 918
sova@cmail.cz

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

602 100 918
sova@cmail.cz

KADEŘNICT VÍ

pánské

BELLUCI

dámské

dětské

Kadeřnice : Hanka Vaňková

objednávky: 775 309 684
Vintířov 57, u zastávky směr Chodov

Jana Gajdošová 606 256 112

Provozní doba
Út - So 9.00 - 18.00 hod.
Jiný čas dle dohody

-

TR

Top-Reality Chodov
Renata Lengöová

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

S NÁMI O SVÉ FINANCE NEPŘIJDETE
ZÁLEŽÍ NÁM NA SPOKOJENOSTI NAŠICH
KLIENTŮ, A PROTO NABÍZÍME 100%
GARANCI JEJICH FINANCÍ.
V RÁMCI JEDNÉ Z NEJNIŽŠÍCH PROVIZÍ V
REGIONU NABÍZÍME ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVU
KUPNÍ CENY A PRÁVNÍ SERVIS
RENOMOVANÉ KARLOVARSKÉ ADVOKÁTNÍ
K
A
N
C
E
L
Á
Ř
E

DOKÁŽEME VÁM, ŽE I NEMOVITOSTMI
LZE OBCHODOVAT
SLUŠNĚ, ČESTNĚ A POCTIVĚ

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

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

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Zpravodaj města Chodova. Leden 2013
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Placená inzerce
dámské a pánské

Kadeřnictví

ova
CaPos- Páan
8.00 - 18.30

výcvik v rozsahu A, B, BE, C, CE
informace a přihlášky :
po-pá: 9.00-11.00 15.00-17.00

mobil: 602 190 602

www.autoskola-stastny.cz

So 8.00 - 12.00

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

tel.: 776 616 029

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

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

- 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

- 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

R E Z E R VAC E A O B J E D N ÁV KY
NA TEL.: 731 887 227, 352 676 539

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

PROVOZNÍ DOBA
PO - ČT
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

11.00 - 22.00
11.00 - 24.00
12.00 - 24.00
12.00 - 22.00

Dluhy Vám nedají spát?

VÁNOČNÍ
DÁRKOVÉ
POUKAZY
Osobní bankrot
je řešením.
Nabídka + ceník
Opravy řetízků od 50 Kč
Opravy prstenů od 70 Kč
Výroba snubních prstenů od 1500 Kč
Výkup Au + Ag, prodej šperků

Bezplatná konzultace.
Pro uvolnění, relaxaci
Přijedeme až k Vám.

a ozdravení těla

pro Vaši
spokojenost
Kompletní servisnabízí
zpracování
a podání,
znalecký posudek.

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

Salon Lera

www.oddluzenikv.cz
lé Vánoce
Vese
tel.č. 605857493
přeje Lera

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
Zpravodaj města Chodova. Leden 2013

Placená inzerce

CHODOV

JAN FAST

geodetické služby
·
·
·
·

geometrické plány
vytyčování hranic pozemků
podklady pro projektování
jeřábové dráhy

Zaměřování i o víkendech.
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

DÁMSKÉ KADEŘNICT VÍ

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

Tel.: 604 70 96 84

Dárkové poukázky

Hodinový manžel – Domácí profík
Roman Eichacker

Práce všeho druhu
Zednické, zámečnické, malířské
a instalatérské práce, pokládání podlah,
montáž nábytku atd.
RomulusRoman@seznam.cz
Zpravodaj města Chodova. Leden 2013
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Placená inzerce
v

ZALUZIE
MEZISKELNÍ
NA PLASTOVÁ OKNA

SUPER CENY ŽALUZIÍ

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

Zpravodaj města Chodova. Leden 2013

Placená inzerce
Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
ŘEZNICTVÍ
M+M
Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

Lenka Macháčková

Velký výběr masa:
vepřové, hovězí, telecí, jehněčí, kuřecí, krůtí, králičí.
Domácí výrobky: sekaná, pečená kolena a masa,
obložené mísy, možno i na objednávku.
Dále: uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo.
Výhodné sobotní nákupy sleva až 20 Kč na kile
OTEVŘENO:
Út - Pá 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00

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. Leden 2013
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Zpravodaj města Chodova
Registrace MK ČR E 12596
Vyšlo v nákladu 6.300 kusů

Zdarma

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

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

Za obsah, formulaci a původnost
příspěvků ručí autor.
Uzávěrka tohoto čísla 12.12. 2012.
sazba a tisk:

Leben, www.leben.cz

