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Ples seniorů Chodova 2. 10. 2014 KASS Chodov
Běh Smolnickým kopcem 12.10.2014 ŠAK Chodov
Koncert Věry Špinarové 22.10.2014 KASS Chodov

Zpravodaj
města
Chodova
Výtisk zdarma

K věci …

Zprávy z města

Vážení
spoluobčané,
v tomto měsíci skončí
další čtyřleté funkční
období Zastupitelstva
města Chodova. Tento
cyklus byl po roce
1990
nastartován
přijetím nového zákona o volbách do obecních zastupitelstev.
V Chodově se za oněch 6 cyklů vystřídala
řada zastupitelů, kterým chci ještě jednou
poděkovat za jejich práci v tomto nejvyšším
městském rozhodovacím orgánu. Za tuto
dobu se podařilo ve městě uskutečnit
celou řadu akcí. Chodov disponuje
konsolidovaným úřadem, dlouhodobě velmi
dobře hospodaří, má zdravé financování
a snaží se v rámci daných možností
věnovat výchově a vzdělání dětí a mládeže
a péči o seniory. Členové zastupitelstva,
úředníci, hasiči, strážníci městské policie
a zaměstnanci technických služeb, městské
knihovny, kulturního zařízení a správy bytů
jsou organismem, který podle mého názoru
vyvíjí trvalou snahu o zlepšení správy
a rozvoj města Chodova. Samozřejmě do
tohoto organismu patří občané Chodova.
Bez jejich připomínek se nedají dobře
připravovat projekty, které mají sloužit právě
obyvatelům. Proto dovolte, abych poděkoval
také Vám. Za podněty, připomínky, mnohdy
velmi kritické, náměty a návrhy, které jsme se
snažili vždy zapracovat do připravovaných
řešení.
Přál bych si, aby podobná aktivita
občanů
probíhala
i
v nastávajícím
funkčním období, které bude nastartováno
volbami do zastupitelstev obcí. Voliči mají
jedinečnou šanci projevit svůj názor na
práci dosavadních členů zastupitelstva a
vyjádřit představu, jak má vypadat složení
budoucího zastupitelstva, které bude
v následujících čtyřech letech spravovat
a rozvíjet naše město. Proto prosím, přijďte
10. a 11. října k volbám a dejte hlas těm
volebním stranám a kandidátům, o nichž
jste přesvědčeni, že budou město Chodov
dobře řídit.
Ing. Jan Hora,
starosta města

Kraj odsouhlasil směnu	 
školních budov v Chodově
Zastupitelé Karlovarského kraje podpořili
výměnu školních budov v Chodově. Stávající
Gymnázium a obchodní akademie Chodov
se tak přestěhuje do objektu druhého
stupně 1. základní školy v Komenského ulici
a tamní škola přesídlí do uvolněného areálu
gymnázia.
Ten čeká zásadní rekonstrukce včetně nové
přístavby a propojení s blízkou jídelnou.
Rozsáhlá akce má být kompletně dokončena
v září 2016, kdy do nově upravené školy
přejdou i žáci prvního stupně.
(mák)

Trať Chodov – Nové Sedlo	 
čeká rozsáhlá rekonstrukce
Železniční trať Chodov – Nové Sedlo (na
snímku) čeká rekonstrukce. Opravu přibližně
dva kilometry dlouhého úseku má v plánu
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).
„Jedná se o rekonstrukci železničního
svršku, kolejí a výhybek, železničního spodku
včetně odvodnění, nástupišť a rekonstrukci
či přestavbu umělých staveb, propustků
a mostů,“ popsala záměr investora mluvčí
krajského úřadu Jana Pavlíková.
„Pokud půjde vše ideálně, začít bychom
mohli přibližně v polovině roku 2015,
s dokončením počítáme o rok později,“
oznámil Jakub Ptačinský, mluvčí SŽDC, s tím,
že změnou projde i nástupiště chodovského
nádraží, kde by po rekonstrukci měl být
podchod a bezbariérové přístupy. Stavbaři
mají práce naplánované na několik etap
tak, aby byl po celou dobu akce zachován
železniční provoz nákladní a osobní dopravy,
případně s omezením na nezbytně nutnou dobu.
		
(mák)
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Obrazy Jiřího Juna přilákaly řadu obdivovatelů

Zhruba stovka hostů dorazila ve středu (17. září) do Galerie u Vavřince na očekávanou
vernisáž uznávaného výtvarníka Jiřího Juna. Galerie takový nával dlouho nepamatuje.
Mezi návštěvníky nechyběl například ředitel karlovarské galerie Jan Samec, kolegové
výtvarníci a fotografové, vedení Chodova a další umělci a kamarádi Jiřího Juna.
Pozvání přijal i Marek Eben (na snímku se starostou Josefem Horou a Jiřím Junem).
Ti všichni si přišli prohlédnout necelé čtyři desítky starších i zcela nových obrazů Jiřího Juna
a shodli se na tom, že jeho dílo a styl jsou obdivuhodné.
Výstava potrvá až do 3. listopadu. Otevírací doba galerie je v úterý a čtvrtek
od 14 do 17 hodin, v neděli pak od 13 do 17 hodin.
(mák)

Do ZUŠ míří rekordní počet dětí

Rekordní počet dětí míří v letošním školním
roce do chodovské základní umělecké školy.
Učitelé takový zájem nepamatují dvacet let.
Škola nabízí všechny čtyři dostupné obory. Do
hudebního se přihlásilo 35 dětí, do tanečního
15, do dramatického 6 a 15 do výtvarného.
„Je to mimořádný zájem, přičítáme to také
workshopu v městském parku v rámci dne
sociálních služeb,“ řekla spokojeně ředitelka
umělecké školy Jitka Kaprová.
Budoucí hudebníky podle ní nejvíce láká
klavír a kytara. „Překvapením je také slušný
zájem o bicí nástroje,“ poznamenala ředitelka.
Volné kapacity ještě v září nabízel dramatický,
výtvarný a taneční obor. Hudební, mimo
dechové nástroje, je prakticky plný.
(mák)

U tenisových kurtů
stojí nové šatny,
nabízí moderní zázemí

Novou klubovnu, ženské a mužské šatny
se sociálním zázemím mají nově k dispozici
tenisté z oddílu TJ Batesta Chodov. Kabiny
vyrostly v rekordně krátkém čase v těsné
blízkosti tenisových kurtů.
Sportovci je veřejnosti představili
v polovině září. Oddíl do budoucna
počítá také s tím, že v místě zřídí i malé
občerstvení.
Šatny přišly celkem na 615 tisíc korun,
částkou ve výši 300 tisíc korun přispěla
z městského rozpočtu chodovská radnice.
		
(mák)
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Patrik Pizinger.
Je n ě kd e ve
městě sběrna
a výkupna papíru,
popřípadě sběrný
d v ů r, kd e l ze
o d ev zd a t
i n e b ez p e č n ý
odpad?
Město provozuje moderní sběrný dvůr
v areálu Chotes, s.r.o., v ulici U Porcelánky.
Zde mohou občané Chodova odevzdat
veškeré suroviny včetně nebezpečného
odpadu. Pracovníci sběrného dvora, který
je otevřen 7 dní v týdnu, každému rádi
poradí a pomohou.

krátké povídání. Při této příležitosti jim
poděkovali a předali drobné dárky.
Ladislav Staněk, stejně tak jako Zdenek
Nekys, nastoupil k chodovské městské
policii v roce 1994. V roce 2000 založil
Středisko prevence kriminality při Městské
policii Chodov, které velmi úspěšně
spolupracuje
především
s místními
školami.
V roce 2005 se stal na kratší dobu
velitelem chodovských strážníků a o pět
let později do křesla jejich šéfa už usedl
nastálo.
Chodov má v současné době 18
městských policistů. „Tři čtvrtiny sboru
tady pracují 20 let, známe se a to je pro
naši práci výborné,“ pochvaluje si současný
stav velitel Staněk.
(mák)

						

Organizace letos dostanou
na práci s dětmi statisíce korun
Statisíce korun si mohou ještě v letošním
roce rozdělit organizace ve městě, které
pracují s dětmi. Chodovští zastupitelé jim
odsouhlasili na jejich činnost rovných 400
tisíc.
Peníze, které pocházejí z příjmů z loterií
a podobných her, dostanou především
místní sportovní kluby. Na příspěvek se ale
mohou těšit i rybáři či Junák Chodov.
Nejvyšší částka poputuje do pokladny
TJ Spartak Chodov (85 000), TJ Batesta
Chodov (77 100) a BVC Chodov (48 000).
Hlavním kritériem pro rozdělování
finanční podpory města je počet dětských
a mládežnických členů v jednotlivých
organizacích.
(mák)

Strážníci oslavili u městské policie
v Chodově 20 let
Dvacet let služby u Městské policie
Chodov mají v letošním roce za sebou její
současný velitel Ladislav Staněk a jeho
kolega Zdenek Nekys. Jejich dlouholetou
práci pro město nedávno ocenilo i vedení
Chodova.
Starosta Josef Hora a jeho zástupce Patrik
Pizinger pozvali oba muže na radnici na

Zdenek Nekys, Ladislav Staněk a Patrik
Pizinger (zleva) v kanceláři starosty při
předání dárků.
Foto: Martin Polák

Taneční parket kulturního domu
se opět leskne novotou
Nový lesklý a odolný povrch dostal po
dlouhých letech parket ve Společenském
sále v Kulturním a společenském středisku
(KaSS) v Chodově. Jeho renovace skončila
před několika týdny a po důkladném
vytvrdnutí čtyř vrstev laku si sál odbyl
důležitou zatěžkávací zkoušku.
Tu provedli návštěvníci tradičních oslav
Dne horníků a energetiků SUAS.
„Nový povrch je v sále po dvanácti letech,
při běžném vytížení by měl i stejnou dobu
vydržet,“ uvedl jednatel KaSSu Jiří Spěváček.
					
(mák)
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Stručně z Chodova

Havárie na vodovodním řadu odřízla ve čtvrtek
dopoledne (18. září) několik domů v Chodově od
vody. Potrubí prasklo na dvou místech v Tovární
ulici. Vodohospodáři pro obyvatele zajistili
náhradní dodávku pomocí cisteren a do večera
závadu odstranili.
Chodov finančně podpořil místní pobočku
Českého svazu včelařů. Radní jim odsouhlasili na
jejich práci deset tisíc korun. Peníze jsou určené
především na úhradu části nákladů na léčení
včel a nákup výběrových matek. Stejnou částku
dostanou také chovatelé drobného zvířectva
v Chodově. Ti ji použijí na 28. regionální soutěžní
přehlídku holubů, drůbeže a králíků.
Ocenění a drobné dárky si odnesli z obřadní
síně mladí hasiči z chodovského sboru u příležitosti oslav 140. výročí vzniku SDH Chodov.
Mládežnický sport hasičů a samotný místní sbor
mají ve městě dlouholetou tradici a podobné
poděkování dospělí nejen pro „hasičský potěr“
připravují každých pět let.
Školní rok 2014/2015 odstartoval v pondělí
1. září ve všech chodovských školách bez potíží
a problémů. Do lavic tak usedla přibližně tisícovka
dětí. V loňském roce chodilo do základních škol
v Chodově 1 176 žáků. Z toho bylo 701 na
prvním stupni, 475 na druhém stupni. Podobná
čísla lze očekávat i letos.

(mák)

				

V Revoluční ulici začala stavba
očekávaného parkoviště

nevyřeší, nicméně motoristům ji alespoň částečně
ulehčí.
Mnohem více místa ale bude v ulici U Koupaliště,
kde stavbaři pracují na přibližně 70 místech
k stání.
Obě parkoviště budou dokončena letos na podzim.
(mák)

Chodováci mohou nominovat
Osobnost Karlovarského kraje

Do dění v tradiční anketě Osobnost
Karlovarského kraje mohou zásadně zasáhnout
i obyvatelé Chodova. A to tím způsobem, že
návrhem podpoří svého favorita, o kterém si
myslí, že by měl prestižní ocenění za rok 2014
získat.
„Občané si ze svých řad vyberou toho, kdo se
podle jejich názoru významným způsobem zasloužil
o rozvoj kultury a služeb veřejnosti, podnikání
či přímo regionu v roce 2014,“ informovala
mluvčí krajského úřadu Veronika Severová s tím,
že nominace lze zasílat do pátku 31. října.
Hlasovat se bude v těchto kategoriích: Osobnost
v oblasti kultury a služeb veřejnosti, Osobnost
v oblasti podnikání a Zvláštní cena za mimořádný
přínos kraji.
Své
návrhy
může
veřejnost
zasílat
prostřednictvím tištěného anketního lístku
vystřiženého ze zářijových Krajských listů
na
adresu
Krajský
úřad
Karlovarského
kraje,
odbor
kancelář
hejtmana
a vnějších vztahů, Závodní 353/88, 360 06
Karlovy Vary.
Hlasovat lze i elektronicky, a to na internetových stránkách Karlovarského kraje.
Na základě zaslaných návrhů vybere odborná
komise tři finalisty z každé kategorie. Finálový
večer, během kterého budou předána ocenění,
proběhne 27. listopadu v Grandhotelu Pupp.
(mák)

Město si připomene výročí vzniku
samostatného státu
Přibližně desítku parkovacích míst dostanou
k dispozici obyvatelé Revoluční ulice. Jejich
výstavba v tamní proluce začala právě v těchto
dnech.
Malé parkoviště dopravní situaci v ulici zcela

Tradiční pietní akt u příležitosti 96. výročí
vzniku samostatného československého státu
se bude konat v úterý 28. října 2014 v 11 hodin
u Památníku obětem válek v městském parku.
Vedení města na připomenutí této významné
události zve všechny obyvatele Chodova.
				
(mák)
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Minivolejbalisté zazářili v celostátním finále, město je ocenilo

Ani jedno volné místo nezůstalo v zasedací místnosti radnice poté, co do ní přišli v úterý
odpoledne (9. září) chodovští minivolejbalisté (na snímku při občerstvení) se svými rodiči.
Na úřad je pozval starosta Josef Hora a místostarosta Patrik Pizinger, aby jim pogratulovali
k mimořádnému úspěchu.
Děti totiž byly součástí týmu, který přivezl z Brna z celostátního finále soutěže Minivolejbal
v barvách celkem pět medailí. Z toho čtyři zlaté a jednu stříbrnou.
(mák)

Kandidátů do voleb tentokrát
ubylo, navíc zestárli o tři roky
Přesně o 49 kandidátů méně než
v roce 2010 půjde letos do podzimních
komunálních voleb v Chodově. Podle serveru
Českého statistického úřadu volby.cz strany
zaregistrovaly ve městě 131 (78 mužů,
53 žen) obyvatel.
Voleb v Chodově se zúčastní osm stran, což
je o dvě méně než při posledních volbách
v roce 2010, kdy o práci v zastupitelstvu mělo
zájem 180 (120 mužů, 60 žen) Chodováků.
Oproti posledním volbám kandidáti lehce
zestárli. Jejich průměrný věk je 47 let (muži
48 let, ženy 45 let), v roce 2010 jim bylo
v průměru o tři roky méně.
Tehdy kandidovalo ve volbách nejvíce lidí
ve skupině 35 – 39 let, a to 28 mužů a 13 žen.
Nejvíce kandidátů je letos ve věkové kategorii

60 +, celkem 31 lidí (19 mužů, 12 žen), naopak
nejméně obsazená je kategorie 19 let, kde
jsou jen dva lidé.
Nejstaršímu uchazeči o zastupitelské křeslo
je 75 let, nejmladšímu 19 let. Komunální volby
se v Chodově konají 10. a 11. října 2014.
Letos kandidují (abecedně řazeno):
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí
a měst (HNHRM)
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
Koalice - Dělnická strana sociální
spravedlnosti (DSSS) – Za bezpečný Chodov!
Občanská demokratická strana (ODS)
Strana soukromníků ČR
TOP 09
Unie pro sport a zdraví
(mák)
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Oznámení o době a místě konání
voleb do Zastupitelstva města
Chodova
Volby do Zastupitelstva města Chodova
se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od
14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne
11. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
V Chodově jsou volební okrsky a jejich sídla
vymezeny takto:
Volební okrsek č. 1: volební místnost na
adrese: Městský úřad Chodov, Komenského
čp. 1077, tel.: 352 352 316. 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.
10E a 11E .
Volební okrsek č. 2: volební místnost na
adrese: Městský úřad Chodov, Komenského
čp. 1077, tel.: 352 352 316. 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: volební místnost na
adrese: Městský úřad Chodov, Komenského
čp. 1077, tel.: 352 352 316. 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 okrsek č. 5: volební místnost na
adrese: Kulturní a společenské středisko
Chodov, náměstí ČSM čp. 1022, tel.:
352 352 432. Pro voliče podle místa, 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: volební místnost na
adrese: Kulturní a společenské středisko
Chodov, náměstí ČSM čp. 1022, tel.:
352 352 432. 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, 1174), 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, 17E a 25E.
Volební okrsek č. 7: volební místnost na
adrese: Kulturní a společenské středisko
Chodov, náměstí ČSM čp. 1022, tel.:
352 352 432. 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: volební místnost na
adrese: Kulturní a společenské středisko
Chodov, náměstí ČSM čp. 1022, tel.:
352 352 432. Pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: v Chodově:
HUSOVA (739-750), JIRÁSKOVA (773780), NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA (751-758)
a PODĚBRADOVA (701-704) a č. ev. 12E a 15E.
Volební okrsek č. 9: volební místnost na
adrese: Kulturní a společenské středisko
Chodov, náměstí ČSM čp. 1022, tel.:
352 352 432. Pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v Chodově:
HLAVNÍ (650 - 659) a U KOUPALIŠTĚ.
Volební okrsek č. 10: volební místnost na
adrese: Kulturní a společenské středisko
Chodov, náměstí ČSM čp. 1022, tel.:
352 352 432. 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, 2E,
3E a 14E.
1. Hlasovat může volič (tj. občan, který je
v den voleb přihlášen v Chodově k trvalému
pobytu), který prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem, popř. prokáže státní
občanství jiného státu (průkazem o
povolení k pobytu), jehož občané zapsaní
na základě vlastní žádosti do dodatku
stálého seznamu voličů jsou oprávněni
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volit na území ČR.
2.Každému voliči budou dodány nejpozději
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.
(plné znění oznámení o době a místu
konání voleb je na úřední desce Městského
úřadu Chodov)

Kradou, nebo nekradou?
Kradou! V letošním sedmém čísle
chodovského zpravodaje jsem se vyjádřil k
výstavbě luxusních šaten pro naše fotbalisty,
která bude zaplacena hlavně tzv. “evropskými
penězi”, a tak by nás pořízený luxus měl
těšit a nikoli rmoutit, když nás to téměř nic
nestojí, že? Jenomže, a to opakuji znovu, ani
evropské peníze nevyčaroval z ničeho hodný
kouzelník, který nás má rád, ale, jak jsem ve
svém textu napsal, byly tyto peníze nejprve
ukradeny nám občanům nebo firmám, které
nás zaměstnávají a odměňují nás mzdou.
Jelikož jsem byl několikráte osloven
a vyčteno mi sousloví “ukradené peníze”,
musím reagovat tímto článkem, abych
vysvětlil to sousloví i těm, kteří mě přímo
neoslovili a mají s tím spojením oněch slov
také problém.
Loupeživou povahu evropského úředníka
si tentokrát předvedeme na dalším nesmyslu,
který se v jeho hlavě zrodil a který nemá
jiného účelu než ukázat, jak je takový ouřada
nenahraditelný - a věřte mi… o nic jiného jim
nejde.
Většina z nás totiž bude muset za nemálo
peněz zakoupit a na své domy (včetně
panelových) připevnit počmáraný kousek
plastu, který úředníkem vznešeně nazván
“ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY”. Jen zločinec
může tuto bezcennou tretku nazvat takto
vznešeně a nutit nás k tomu, abychom kvůli
tomuto nesmyslu sáhli do svých kapes a
za několik tisíc korun tuto placku pořídili.
Ale pozor! Tento zločinec není ledajaký.

Když by vám náhodou zdravý rozum říkal,
že takovou placku nepotřebujete, a koupit ji
odmítnete, napaří vám stotisícovou pokutu za
to, že jste užili selského rozumu.
….. kde zase skončí naše peníze?
Ing. Jaroslav Srba, člen zastupitelstva

Děti ve Staré Chodovské
závodily v rybaření

Další ročník tradiční rybářské soutěže pro
děti za sebou mají ve Staré Chodovské. Boji
o největší rybu a největší počet nachytaných
ryb přihlíželo v závěru srpna u tamní bývalé
požární nádrže několik desítek lidí jak z obce,
tak z nedalekého Chodova.
Děti nahodily své nebo zapůjčené pruty
poté, co si vylosovaly očíslované místo
k rybaření. Těm nejmenším či nejméně
zkušeným pomáhal někdo z dospělých.
Závod trval přibližně dvě hodiny a nejvíce se
dařilo osmileté Lucii Polákové, která kategorii
„nejvíce nachytaných ryb“ s velkým náskokem
a přehledem vyhrála. Z vody vytáhla celkem
18 ryb.
Největší úlovek měl nakonec Ondra Stach,
jemuž na udici skončil 40 centimetrový kapr.
Pořadatelé, kterými byli osadní výbor
Staré Chodovské a dobrovolníci z řad místních,
na závěr odměnili sladkostmi každého
soutěžícího.
(mák)

Rybářské závody se konaly na bývalé požární nádrži.

Seniorské dny v říjnu 2014
Městský úřad v Chodově, odbor sociálních
věcí informuje o kulturně-společenských
akcích pro seniory města Chodova na měsíc
říjen 2014.
Seniorské dny budou zahájeny na plese
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seniorů.
2.10.2014 – Ples seniorů v KaSSu Chodov,
prodej vstupenek v KaSSu, infocentru nebo
na OSV. Začátek plesu v 17.00 hodin.
7.10.2014 – Turnaj v šipkách U Žíly
v Chodově – přihlášky na OSV, začátek v 9.00
hodin.
9.10.2014 – Plavání seniorů – bazén u KV
Areny Karlovy Vary - odjezd v 9.30 hodin
z Chodova z autobusového nádraží.
14.10.2014 – Film pro seniory „Babovřesky
2“ v kině KaSS. Informace na OSV. Prodej
vstupenek v KaSSu od 9.30 hodin, začátek
filmu v 10.00 hodin. Cena vstupenky 20,- Kč.
15.10.2014 – Beseda preventisty MP a
vedoucího MZS Chodov na téma Senior a
bezpečnost v Klubu důchodců Chodov, Hlavní
652, ve 13.30 hodin.
16.10.2014 – Turnaj v kuželkách v hotelu
Nautilus – přihlášky na OSV, začátek v 10.00
hodin.
Podrobné informace získáte na OSV. Srdečně
Vás zveme a těšíme se na hojnou účast.
Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Domov ale stále hledá pejsek Broček. Je to
cca rok a půl starý pejsek, nyní již vykastrovaný, očipovaný, naočkovaný, který má rád
děti a veškeré hračky, hry a honičky a také jako
každý správný hafan i podrbání za ouškem a
nějakou tu mlsku. Moc prosím za Bročka, aby
již brzy našel domov, kde zůstane a užije si
svůj psí život. Čeká opravdu už dlouho.
Přijďte se podívat do záchytného zařízení v
otevírací dobu pro veřejnost:

Záchytné místo pro zatoulaná   
a opuštěná zvířata
Města Chodov

Střípky z činnosti MP Chodov

Přes prázdniny záchytným místem prošlo
opět několik zatoulaných pejsků. Někteří
byli vráceni zpět majitelům, jiní nalezli nový
domov.

Po a čt
So

15:00 do 17:00 hodin
10:00 do 12:00 hodin

Návštěvy mimo tuto dobu je nutné
dohodnout předem telefonicky na tel. č. 602
221 090.
Více informací o nás najdete na https://
www.facebook.com/utulekchodov.
Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná
zvířata města Chodov

Středisko prevence
Městské policie
v Chodově
Ve večerních hodinách se jeden ze
zahrádkářů v ul. Hrnčířská vydal na svou
zahrádku, tak jako každý večer, zkontrolovat
domácí drůbež a uzavřít její výběh. Po
příjezdu k zahrádce svým vozidlem se
mu však jedna ze slepiček pobíhajících
po dvoře z dálky poněkud nepozdávala,
a tak šel blíže, až k plotu, kde zjistil, že mu
zde mezi drůbeží pobíhá vesele divočák.
Rozhodl se rázně zakročit a nezvaného
návštěvníka vyhnat, ale rozkurážený
vetřelec výzvu k boji přijal a opovážlivého
majitele vesele proháněl po zahrádce, až
zahrádkář v úprku našel útočiště ve svém
vozidle, kde se uzamkl a volal na tísňovou
linku městské policie o pomoc.
/Před příjezdem hlídky prase vytušilo
hrozící obklíčení a neblahý následek
gulášového konce a zahájilo taktický ústup … /
V nočních hodinách se na operačním
středisku městské policie telefonicky
ohlásil muž, který do sluchátka mírně
p o d ro u š e n ý m
hlasem
s námahou
artikuloval, že škrtnul při jízdě na kole o
zaparkované osobní vozidlo v obci Vintířov.
Bylo velmi zajímavé, že někdo v dnešní

Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2014

Zprávy z města
době je tak poctivý, že způsobí škodu,
i byť nechtěně, a sám se ohlásí k vyřízení
věci. Na místo tedy vyjela hlídka strážníků,
která však po příjezdu na místo nestačila
vycházet z údivu, neboť to „drobné škrtnutí“
bylo ve skutečnosti totálně zdevastované
zpětné zrcátko zaparkovaného vozidla a
cyklista v podnapilém stavu celý od krve.
V obličeji měl rozsáhlá krvácivá poranění a
další vážná na rukou. Muži byla poskytnuta
první pomoc a následně přivolána lékařská
služba a Policie ČR k prošetření nehody.
/Prý po paměti reflexivně střihnul zatáčku
k domovu, ale ta byla bohužel až o 80 m
dál … /
Tak hada v autě jsme tu už v létě měli.
Nyní se pro změnu objevil přímo v prvním
patře panelového domu v ul. Revoluční.
Jestli se plazil k někomu na návštěvu, nebo
jde pořád o jednoho a toho samého a má
silnou vazbu k Chodovu, nevíme, přesto
šlo opět o užovku. Následně byla strážníky
odchycena a vykázána do náruče matky
přírody.
/Dokud nám to nenaplive do očí a vejde se
to do auta, tak zařídíme, ale pak už nevím… /

Ochrana rekreačních objektů
a jejich zazimování
Tak už začal podzim a zase se bude blížit
zima a s ní i možné riziko vloupání do
chaty či zahradního domku v zazimované
zahradě kdesi na samotě nebo v zahradní
kolonii. Všemu by měl odpovídat určitý
stupeň zabezpečení. Drahé věci si raději
odvážíme do městského bytu. Chraňte svůj
majetek.

Pilotní projekt tísňové linky 156

Od 1. 10. 2014 při vytočení tísňové
linky 156 v našem regionu se nyní bude
ozývat automatová provolba, která Vás
bude směrovat na volbu výběru spojení
na jednotlivá oddělení městských policií
v našem kraji. V bývalém okrese Sokolov to zatím bude provolba č. 1, která Vás
spojí se služebnou v Chodově, provolba č.
2, která Vás spojí se služebnou v Sokolově.
Podobně to bude i v karlovarském
a chebském okrese, kde budete moci být
přepojeni na místní služebny dle výběru.
Kdo nechce čekat na automat k výběru,

může již předem navolit příslušnou volbu,
takže například v Chodově můžete volat
přímo 156 a po krátké pauze zadat číslo
1. Odpadnou tak dohady na tísňové lince,
kam se volající vlastně dovolal, že nemůže
být z technických důvodů přepojen na jiné
služebny apod. Pokud projekt uspěje, bude
postupně zaveden v celé ČR. Na tísňovou
linku 156 tak bude mít konečně nárok
každá služebna MP v jednotlivých krajích.
Ladislav Staněk,
velitel MP Chodov

Sbor dobrovolných
hasičů Chodov
Platit hasičům za zásah?   
Už zhruba rok je v účinnosti nový zákon
o pojišťovnictví včetně úprav některých
zvláštních zákonů, které řeší náhrady za
zásah hasičů. Pro vás, občany, se touto úpravou zákonů prakticky nic nemění. Nebudete platit hasičům za to, že vám přijedou
uhasit dům, že vás budou vyprošťovat z havarovaného vozu, ani za to, že vám vytáhnou psa ze studny. Právě toto z některých
médií bohužel vyplývá (např. „Hasiči inkasují 5600 za hodinu“). Nicméně účtování
nákladů se týká např. likvidačních prací u
některých dopravních nehod, ale hlavně
těch zásahů, u nichž bude prokázán úmysl
(např. žháři, žertovné telefonáty, zneužití
tísňových linek, ohlášení bomby atd.).
Zdůrazňujeme tedy, že účtování nákladů
se nevztahuje na případ, kdy vidíte z lesa
stoupat kouř a přivoláte hasiče, kteří posléze zjistí, že se nejedná o požár. V tomto případě vaše volání nebylo úmyslně
falešné a nikdo vás za něj postihovat
nebude. První případ, který řeší chodovská
radnice (zřizovatel jednotky SDH Chodov)
ve spolupráci s Hasičským záchranným
sborem Karlovarského kraje, je vymáhání
nároku za zásah, který, mimo spoustu jiných
jednotek, chodovští hasiči absolvovali při
požáru seníku v Mírové v lednu letošního
roku. V tomto případě byla již pravomocně
odsouzena osoba, která prokazatelně
požár úmyslně založila. Zákonný nárok,
který zřizovateli jednotky vznikl, bude
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všemi zákonnými prostředky po pachateli
jednoznačně vymáhán. Dlužná částka za
tento zásah se jen u chodovské jednotky
pohybuje přes 120 tis. Kč!
Souhrn jednotky PO - srpen 2014
Chodovští hasiči zasahovali celkem
u 9 událostí. Z toho byly tři požáry (2x hrabanka v Lesní ulici, hala se senem a odpadem za Vřesovou u bývalých skleníků).

Požár haly se senem a odpadem za Vřesovou
u bývalých skleníků, 15. srpna 2014.
Zbývající zásahy byly technické. Dopravní
nehoda tří osobních vozidel v Karlovarské ulici
(bez zranění), vyhledávání pohřešované osoby
ve Smrkovci (osoba nalezena v pořádku), ve
dvou případech nouzové otevření bytu v ulici U Koupaliště a v Bezručově ulici (2 zraněné
a zachráněné osoby předány lékařům), zahoření
elektroinstalace po zatečení vody z prasklého
rozvodu v ulici ČSO, padlý strom přes cestu v Poděbradově ulici, hasiči nechyběli při asistenci
u ohňostroje po Vavřinecké pouti.

zařídit, správci střediska a Karlu Matičkovi, který
nám překládal.
- Karlovarská krajská liga – ženy, Otročín
3. místo, Dalovice – 2. místo
- beachvolejbalový turnaj „BEACH FIRE
CHODOV 2014“
- setkání historických vozidel ve Waldsassenu,
kde nechyběla chodovská ERENA 1952
- hasičská svatba Michala Bernáška a Ivety
Drvotové na statku Bernard – gratulujeme!

Hasičská svatba, statek Bernard, 22. 8. 2014.
Ing. Jiří Kiss
www.sdhchodov.cz

Základní
umělecká
škola Chodov
Kruh přátel hudby při ZUŠ Chodov
Srdečně zve chodovskou veřejnost na 1. pořad
sezóny 2014/2015. Program koncertu nese
název: Večer hudby a poezie.

Informace SDH - srpen 2014

Krátký souhrn:
2. – 9. srpna 2014 pobyt mladých hasičů
v německém středisku Tabakstanne v Thalheimu,
děkujeme všem, kteří nám tento pobyt pomohli

C h o d ov š t í m l á d e ž n í c i v n ě m e c ké m
Thalheimu, 2. - 9. srpna 2014.
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Účinkují:
Kamila Špráchalová – umělecký přednes
Vítězslav Podrazil – klavír
Jitka Jiříčková - housle
Koncertní sál ZUŠ Chodov ve čtvrtek
16.10.2014 od 18:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ

Dům dětí
a mládeže
v Chodově
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Pište na e-mail: ddm-chodov@mybox.cz,
volejte DDM: 352 352 280-1,

Lampiony pro dušičky

DDM Bludiště Chodov za podpory města Chodov a Karlovarského kraje v rámci seriálu „Sdružujme se proti nudě“ pořádá v neděli 2.11.2014
od 17 hodin lampionový průvod směrem k zadnímu vchodu ŠAKu, kde chystáme krátký program skupin Discordia Junior a Fireshow ERERE
TAKU POI. Nebe na závěr rozzáří malý ohňostroj.
Sraz v 16:45 h. u Nautilu.

Volná místa v kroužcích

Rybáři (od 8 let; všechny dovednosti a vědomosti potřebné k získání rybářského povolení)
Cyklistika (od 8 let; silniční i terénní cyklistika,
atletická příprava, sauna, míčové hry, posilovna)
Box (od 9 let)
Klub deskových her (1. - 5. třída; Carcassonne,
Osadníci z Katanu, Activity 2, Tik,tak,bum atd.)
Ochránci přírody – Ještěrky (od 1. třídy;
ochrana přírody, čištění budek, výlety, ornitologické exkurze)
Německý jazyk (od 2. třídy, i dospělí)
Pilates, Cvičení s míči (kurzy pro dospělé)
Dětská jóga (6 - 10 let)
Více informací o dalších ZÚ, které ještě
provádí nábor, získáte v kanceláři DDM.

Burza zimního dětského oblečení,
obuvi, hraček a sportovního vybavení
Přijďte dobře a levně nakoupit
v po a út 13.- 14.10. od 10 – 17 h.

Expresivní vyjádření hudby
výtvarný kurz pro širokou veřejnost
pořádá SRPD při DDM Bludiště ve spolupráci
s Květuší Belanovou z DDM Ostrov.
KDY: 18.10.2014 od 10 – 12 a 13 - 15 h.
KDE: Městská galerie v DDM Bludiště
KDO: děti i dospělí

Lyžování s DDM - Itálie 2015
V době jarních prázdnin 27.2. - 5.3. 2015.
2lůžkový pokoj 12.700,-Kč /osoba a pak
možné slevy pro další osoby na pokoji, děti
a seniory. Cena zahrnuje: dopravu lůžkovým
autobusem, 4x ubytování s italskou polopenzí,
5denní skipas.

Foto: archiv DDM Bludiště

Kabelky pomohou dětem

SRPD při DDM Bludiště pořádá veřejnou
sbírku, jejíž výtěžek bude předán dětskému
oddělení Karlovarské krajské nemocnice na
nákup kompenzačních pomůcek, materiálu,
hraček atd.
Přispět můžete tím, že kdykoliv do DDM
přinesete dámské zachovalé kabelky, které
již nepotřebujete, a pak poprvé ve dnech
13. - 14.10. můžete na stejném místě zakoupit
kabelku jinou.

Městská
knihovna
Chodov
Italská kuchyně
sobota 4. 10. od 12:00 a od 17:00
Další z oblíbených kurzů vaření s Lukášem
Neckářem. Kromě povídání dojde i na ukázky
různých pokrmů a minikurz přípravy spojený
s ochutnávkou. Omezená kapacita. Maximální
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počet bude 15 účastníků na jednom kurzu.
Zájemci si mohou zarezervovat místo na vybraný
čas na mailu:
hana.nemcicova@knihovnachodov.cz
Kurzovné 199,- Kč je možné zaplatit
v infocentru nebo v dospělém oddělení.

Posezení s Josefem Zímou
středa 8. 10. od 18:00
Přijďte si popovídat a třeba i zanotovat
s oblíbeným zpěvákem a hercem. Pro veřejnost.
Vstup zdarma.

Beseda Nejtragičtější incidenty září
1938 na Sokolovsku
čtvrtek 16. 10. od 18:00
Co se dělo na Sokolovsku během tzv.
henleinovského povstání? Jak vypadaly první
okamžiky připojení k Německu? To se dozvíte
při besedě s PhDr. Vladimírem Bružeňákem. Ten
své vyprávění doplní projekcí unikátních a někdy
i zcela neznámých fotografií. Pro veřejnost.
Vstup zdarma.

Beseda Přírodní medicína Inků
pondělí 13. 10. od 18:00
Beseda s Ing. Jiřinou Kopeckou o peruánském
lidovém léčitelství a jeho využití v našich
podmínkách. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Burza knih
pondělí 20. 10. od 9:00 do 18:00
V čítárně knihovny si budete opět moci vybrat
z široké nabídky vyřazených knih, CD
a videokazet. Nabídka bude doplněna o nově
vyřazené knihy pro děti. Připraven bude i výběr
učebnic a literatury pro školní přípravu.

Cvrčkohrátky
čtvrtek 9. 10. od 10:00
Hry, říkanky a cvičení pro maminky s batolátky.
Pro veřejnost.

Halloweenské strašení
čtvrtek 30. 10. od 16:00
Děti budou v našem strašidelném sklepení
plnit různé úkoly a soutěže. Registrace bude
probíhat do 16:30 v dětském oddělení.
Pro veřejnost.

Středeční soutěže
od 15:00 do 16:00

Prskni – Prima svět knih
středy od 17:00

Čtvrteční výtvarné dílničky
od 13:00 do 17:00

Beseda Procházející se Bůh
čtvrtek 2. 10. od 18:00
Vanutí Ducha, údolí přízraků, znamení
shůry, duchovní bojování a následování
kroků Všemocného.
Beseda s panem Tomášem Kábrtem.
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Beseda Bůh, který se ptá
čtvrtek 23. 10. od 18:00
Proč se Bůh v Bibli tak často ptá lidí? Že by
něco nevěděl? Beseda s panem Tomášem
Kábrtem. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Tipy knihkupectví
Ondřej Kundra - Meda Mládková Můj úžasný
život. Životopis významné osobnosti našich dějin. Sběratelka umění, zakladatelka nadace Jana
a Medy Mládkových a Musea Kampa. Od roku
1948 žila v exilu a po roce 1989 se vrátila do
Československa.
Lunární kalendář Krásná paní 2015
Otevřeno: Po – pá 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
mail: knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

Infocentrum Chodov
Informace veřejnosti
Žákovské průkazky pro slevy na autobusové
či vlakové jízdné neprodáváme ani nepotvrzujeme. Tato služba byla již dříve přemístěna na
autobusové nádraží v Chodově (trafika v autobusové hale).

ZŠ Husova ul.
Ostrý start nové školní kuchyňky

V sobotu 4. října 2014 zažije nově
zrekonstruovaná školní kuchyňka a učebna
ručních prací svůj ostrý start. Od 9:00 se
zde sejdou tvůrčí skupiny žáků z Gymnázia
a obchodní akademie z Chodova, SPŠ Loket
a středoškoláci z německého města Oelsnitz,
aby v rámci projektu „Zelená škola“ pomohli
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svými nápady vyřešit budoucnost některých
nevyužitých ploch areálu školy.
Děkujeme městu Chodov za finanční prostředky, které pomohly zabezpečit rekonstrukci
učeben, řediteli porcelánky Thun v Nové Roli
za vybavení nádobím, paní Novosadové ze SOŠ
a SOU obchodu a provozu hotelů, s.r.o., K. Vary za
cenné rady při zpracovávání projektu.
Nová školní kuchyňka a učebna ručních prací
jsou dalšími plánovanými pracovišti školy, kde
si budou moci žáci školy v praxi vyzkoušet
provoz domácnosti. Jsou i přípravou pro
budoucí povolání některých z nich. Kuchyňka
bude využívána i pro setkávání učitelů s rodiči
a samozřejmě bude sloužit i samotným učitelům
pro důstojné stravování a setkávání při různých,
nejen slavnostních, příležitostech.

Pronájem
Nabízíme volné termíny k pronájmu tělocvičny
(během pracovního týdne - po 19. hodině v určité
dny, o víkendu lze tělocvičnu pronajmout
i během dne). Také nabízíme k pronájmu
prostory budovy bývalé školní družiny (vhodné
např. pro hudební a taneční skupiny, divadlo).
V případě zájmu se obraťte na vedení školy (tel.
352 352 390, 602 459 734 - Mgr. Libor Dočkal).
			
Mgr. Lenka Hrušková

Gymnázium
a obchodní
akademie Chodov
Primáni a jejich nový začátek
Začátek školního roku byl velkým krokem do
neznáma pro primány, kteří byli přivítáni 1. září
v naší škole. Slova povzbuzení pronesli nejen
pan starosta a pan místostarosta, ale též paní
ředitelka. Věříme, že se u nás bude primánům
líbit. K tomu přispěje i adaptační pobyt, na
který třída G1 vyrazí spolu se svou třídní paní
učitelkou a metodikem primární prevence.

Třída G3 v Lokti
V rámci Dne kulturního dědictví se vydala
třída G3 za poznáním na hrad Loket. Na pořadu
dne byl výstup na věž, sestup do podzemních
kobek a nechybělo ani setkání s pohádkovými
postavami.

Školní kroužky
Nebývalou oblibu si v loňském školním roce
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získal Přírodovědný kroužek pod vedením
Mgr. Moniky Petrilákové. Proto se rozhodla,
že umožní mozkům dychtícím po poznání
a vědění dalšího rozvoje, a tak budou probíhat
schůzky kroužku i v tomto roce. Schůzky jsou
naplánovány na pátek v čase 14:00 – 15:30
hodin. Druhý kroužek, který se vrací na půdu
školy, je kroužek Mladý historik. Schůzky budou
probíhat ve čtvrtek od 14:30.

Projekty
V nejbližších týdnech nás čeká několik
besed a přednášek. Jednou z nich je
přednáška o vzdělávacím projektu: Pražský
studentský summit, který simuluje klíčové
mezinárodní organizace, přičemž studenti
mají možnost účastnit se simulace NATO
a OSN. V rámci této přednášky budou žáci
seznámeni s celým programem a jeho
cílem. Staň se tvůrcem evropské politiky!
Další možnost poznání přináší i tento projekt,
který nabízí možnost účasti na simulaci jednání
Rady EU a Evropského parlamentu, kdy se žáci
stanou na jeden den evropskými politiky. Na
tuto akci bude vyslána za školu vybraná dvojice
žáků, kteří budou mít šanci také vyhrát některé
z hodnotných cen. Člověk v tísni a projekt
Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách je již
tradičním projektem, do kterého se naše škola
každý rok zapojuje. Do škol jsou formou filmů
přinášena témata moderních československých
dějin. Tento rok se bude jednat o dokument
Z deníku Ivany A., který líčí události roku 1989
očima osmnáctileté studentky.
Za kolektiv GOA
Jitka Čmoková

Blahopřání
Dne 5. 10. oslaví
naše maminka, babička,
tchyně paní

Anička Obdržálková
80 let.
Přejeme jí hodně štěstí,
zdraví a lásky.
Jirka a Jarda s rodinami

Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2014
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Výroční oslavy města objektivem zpravodaje

Snímky zachycují jen malou část oslav, kdy si Chodov v sobotu 20. září připomínal trojí
výročí. 820 let od první písemné zmínky o Chodově, 120 let povýšení na město a 140 let
existence sboru dobrovolných hasičů.
Foto: Martin Polák
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Kino . Horké novinky

NEZNÁMÁ LEGENDA

pátek 17.10.
sobota 18. 10.
neděle 19. 10.
pondělí 20.10.

v 19:30

h.

pátek 24. 10. v 17 h.
sobota 25. 10. v 15 h.
neděle 26. 10. v 17 h.

Premiéra / Akční, fantasy / USA

Premiéra / Animovaný, rodinný / USA

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

čtvrtek 2. 10., pátek 3. 10., sobota 4. 10. a neděle 5. 10. v 19:30 h.

EQUALIZER /132/

Premiéra / Thriller / USA

Denzel Washington jako bývalý člen elitní tajné vojenské jednotky McCalla předstírá svou smrt, aby
mohl začít žít poklidný život v Bostonu. Když kvůli záchraně života mladé dívky Teri (Chloe Grace
Moretz) musí svůj dobrovolný odpočinek ukončit, ocitá se tváří v tvář extrémně násilným ruským
gangsterům. Během tohoto zúčtování se v McCallovi znovu probudí touha po konání spravedlnosti…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

čtvrtek 9. 10., pátek 10. 10. a sobota 11. 10. v 19:30 h.

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE /97/
Premiéra / Drama / Česko

Podle mimořádného románu Michala Viewegha natočila režisérka Alice Nellis originální příběh,
v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír
Javorský. Tihle čtyři se snaží provést své lidské svěřence jejich nejtěžším dnem.

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
čtvrtek 23. 10. v 17 a 19:30 h., pátek 24. 10. a sobota 25. 10. v 19:30 h.

INTIMITY /104/

Premiéra / Romantická komedie / Česko

Intimity jsou romantickým filmem, složeným ze sedmi příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají.
Zamilované páry nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí v okamžiku, kdy řeší určitý
citový milostný problém úměrný jejich věku a povaze. Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Kristýna
Leichtová, Tomáš Klus, Ondřej Vetchý a další.

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
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středa 1. 10. v 19:30 h.

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH
VRAŽDIL 3D /103/
Akční krimithriller / USA
Pokračování kultovního snímku Sin City podle komiksové předlohy Franka Millera.

Říjen 2014

sobota 11. 10. v 17 h.

LET’S DANCE ALL IN /112/
Hudební, romantické / USA

Sean se vydá z ulic rodného Miami do Hollywoodu, kam ho táhne vidina slávy a bohatství. S
krásnou a tvrdohlavou Andie si založí novou taneční skupinu, která to přes všechny překážky
dotáhne až do finále televizní talentové soutěže…

čtvrtek 2. 10. v 17 h.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč
neděle 12. 10. a pondělí 13. 10. v 19:30 h.

Komedie / Německo

Premiéra / Horor / USA

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 2. 10., pátek 3. 10., sobota 4. 10. a neděle 5. 10. v 19:30 h.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč
úterý 14. 10. v 19:30 h.

Premiéra / Thriller / USA

Akční sci-fi / Francie

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

FAKJŮ PANE UČITELI /118/

ANNABELLE /95/

Zeki nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad jeho „úsporami”.
Tedy nad místem se zakopanými ukradenými penězi, které tam pro něj ukryla jeho přítelkyně.
A tak aby se po propuštění z basy dostal ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího učitele
na Göhteho gymnáziu…

John Form našel pro svou nastávající manželku Miu dokonalý dárek – krásnou, starou, klasickou
panenku, oděnou do sněhobílých svatebních šatů. Ale Miina radost z Annabelle nemá dlouhého
trvání. Jedné hrůzné noci vtrhnou do jejich domu vyznavači satanského kultu a brutálně
napadnou mladý pár. Satana vyvolali bytost tak zlovolnou, že nic z toho, co udělali, nelze ani
zdaleka srovnávat se zlem, kterým je nyní posedlá Annabelle.

EQUALIZER /132/

LUCY /90/

Denzel Washington jako bývalý člen elitní tajné vojenské jednotky McCalla předstírá svou smrt,
aby mohl začít žít poklidný život v Bostonu. Když kvůli záchraně života mladé dívky Teri (Chloe
Grace Moretz) musí svůj dobrovolný odpočinek ukončit, ocitá se tváří v tvář extrémně násilným
ruským gangsterům. Během tohoto zúčtování se v McCallovi znovu probudí touha po konání
spravedlnosti… Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Lucy cestuje do Evropy a v břiše má zašitý balíček obsahující extrémně silnou syntetickou drogu,
kterou má propašovat do Evropy, pokud chce přežít. Nešťastná náhoda nebo spíš brutalita
strážců, kteří ji mají hlídat před odletem, zapříčiní, že se zásilka roztrhne a její obsah se začne
vstřebávat do Lucyina těla…

pátek 3. 10. v 17 h. , sobota 4. 10. a neděle 5. 10. v 15 h.

7 TRPASLÍKŮ 3D /88/

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
středa 15. 10. v 19:30 h.

POD ZEMÍ /89/

Premiéra / Animovaný / Německo

Bobo, nejmladší ze sedmi trpaslíků, nešťastnou náhodou píchl princeznu Růženku do prstu, než
hodiny na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu zlé čarodějnice. Touto
drobností totiž poslal celé království do staletí trvajícího spánku. On i jeho šest kamarádů musí
stůj co stůj chybu napravit.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

Horor / USA

Kilometry zakroucených podzemních chodeb vedou pod ulicemi Paříže. Tyto katakomby
jsou věčným útočištěm bezpočtu ztracených duší. Když tým průzkumníků pronikne do
nezmapovaného bludiště zaplněného kostmi, odhalí tajemství tohoto města mrtvých. Je to
cesta plná šílenství a hrůzy…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

sobota 4. 10. a neděle 5. 10. v 17 h.

čtvrtek 16. 10. v 19 h.

TŘI BRATŘI /86/

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ:

Pohádka / Česko, Dánsko

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli
nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem
vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná
také láska...

VZTAHY NA ÚROVNI

pondělí 6. 10., úterý 7. 10. a středa 8. 10. v 19:30 h.

pátek 17. 10. v 17 h., sobota 18. 10. v 15 h., neděle 19. 10. v 17 h.

Premiéra / Sci-fi / USA

Animovaná dobr. komedie / USA

Vstupné 350 Kč

Přístupné. Vstupné 105 Kč

VÝCHOZÍ BOD /107/

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ /89/

Film vypráví příběh Dr. Iana Graye (Michael Pitt), molekulárního biologa, jehož životním tématem
je studium evoluce oka. Jeho práce jej zcela pohlcuje až do okamžiku, kdy se na večírku setká
s krásnou, tajemnou dívkou Sofi (Astrid Berges-Frisbey) a požádá ji, aby si mohl vyfotografovat
její nádherné oči…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří ufoni, kteří mají dokonce
svého národního hrdinu? Je to astronaut Scorch Supernova, expert na nebezpečné záchranné
mise, u kterých mu nenápadně pomáhá jeho super inteligentní bratr Gary. Když na vesmírné
stanici zachytí volání SOS z obávané planety Země, Scorch neváhá ani minutu a vydá se vstříc
neznámému světu do hlubin vesmíru… Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 9. 10. v 17 h.

pátek 17. 10., sobota 18. 10., neděle 19. 10. a pondělí 20. 10. v 19:30 h.

Premiéra / Akční dobrodružný thriller / USA

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA /92/

THE EXPENDABLES 3 /126/

Pokračování úspěšných dvou předchozích filmů Expendables (2010) a Expendables 2 (2012)
nás zavede za skupinou žoldáků, která se dostane do konfliktu s nemilosrdným obchodníkem se
zbraněmi Conradem Stonebanksem (Mel Gibson), spoluzakladatelem “Expendables”, který byl
zároveň určen ke zničení týmu.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 9. 10., pátek 10. 10. a sobota 11. 10. v 19:30 h.

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE /97/

Příběh hraběte, který obětoval svou duši, aby zachránil své blízké
a svůj lid před tureckými nájezdníky.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
sobota 18. 10. v 17 h., neděle 19. 10. v 15 h.

POŠŤÁK PAT /88/

Animovaný, rodinný / VB

Premiéra / Drama / Česko

Podle mimořádného románu Michala Viewegha natočila režisérka Alice Nellis originální příběh,
v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír
Javorský. Tihle čtyři se snaží provést své lidské svěřence jejich nejtěžším dnem.

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

Nebýt nového protivného šéfa, Pat by možná napořád roznášel zásilky sousedům ve své idylické
vesničce. Jenže šéf mu zatrhne rodinný výlet k moři a Pat je rozhodnutý udělat cokoli, aby ji
na vysněný výlet do Itálie mohl vzít. Dokonce i přihlásit se jako zpěvák do televizní talentové
soutěže, kam ho samozřejmě provází i jeho nerozlučný kocour…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 95 Kč

pátek 10. 10. v 17 h., sobota 11. 10. v 15 h., neděle 12. 10. v 15 h. a 17 h.
pátek 31. 10. v 17 h.

DŮM KOUZEL 3D /85/

Premiéra / Animovaný, dobrodružný / Belgie

Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého
kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze světa fantazie. Králík Jack spolu
s myškou Maggie udělají všechno pro to, aby kocourka vyhnali. Kocourek se nevzdává
a rozhodne se spolu s novými kamarády společný kouzelný dům zachránit.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Premiéra / Akční, fantasy / USA

úterý 21. 10. v 19:30 h.

NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ /121/
Thriller / VB, USA, Německo

V hamburské islámské komunitě se jedné noci objeví neznámý muž na pokraji smrti. Napůl
Čečenec, napůl Rus, který má u sebe 500 dolarů a tajné informace o milionovém kontě v jedné
soukromé bance. Jeho identita zůstává záhadou - je Issa terorista, nebo oběť špinavých praktik
mezinárodního zločinu? Když vyjde najevo, odkud pocházejí peníze na účtu, jeho život bude
opět v ohrožení a začnou se o něj intenzivně zajímat všechny tajné služby.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
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Kino

Říjen 2014
středa 22. 10. v 19:30 h.

úterý 28. 10. v 19:30 h.

Akční krimikomedie / USA

Akční sci-fi / USA

22 JUMP STREET /112/

LABYRINT: ÚTĚK /114/

Poté, co si prošli nástrahami střední školy (dvakrát po sobě), čekají na policejní důstojníky
Schmidta (Jonah Hill) a Jenka (Channing Tatum) velké změny - jsou pověřeni prací v utajení
na místní vysoké škole…

Podzemní výtah Thomase vyvezl na louku obklopenou vysokými zdmi. Vůbec na nic si
nepamatuje, dokonce si zpočátku nevzpomíná ani na vlastní jméno. Hned po příjezdu jej
přivítá skupina dalších mladíků, které již dříve potkal stejný osud. Vytvořili zvláštní komunitu,
která se na tom podivném místě snaží přežít a zároveň neúnavně hledá únikovou cestu…

čtvrtek 23. 10. v 17 a 19:30 h., pátek 24. 10. a sobota 25. 10. v 19:30 h.

středa 29. 10. v 19:30 h.

Premiéra / Romantická komedie / Česko

Fantasy, sci-fi / USA

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

INTIMITY /104/

Intimity jsou romantickým filmem, složeným ze sedmi příběhů o lásce,
které se vzájemně prolínají. Zamilované páry nám nechávají nahlédnout
do svého intimního soukromí v okamžiku, kdy řeší určitý citový
milostný problém úměrný jejich věku a povaze. Hrají: Zlata Adamovská,
Petr Štěpánek, Kristýna Leichtová, Tomáš Klus, Ondřej Vetchý a další.

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

DÁRCE /89/

Jonas (Brenton Thwaites) vyrůstá v idylickém světě, kde existuje pouze štěstí. Lidé neznají
utrpení, války, násilí, strach ani bolest. Základem světa je jednotvárnost: stejné domovy,
stejné oblečení, stejné rodiny. Na okraji společenství žije jediný držitel a strážce všech
pravdivých vzpomínek lidstva – Dárce (Jeff Bridges). Jeho prostřednictvím Jonas získává to,
co nikdo jiný nesmí vědět – pravdu o skutečném životě a zkušenosti předchozích generací…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

pátek 24. 10. v 17 h., sobota 25. 10. v 15 h., neděle 26. 10. v 17 h.

čtvrtek 30. 10. v 17 h.

Premiéra / Animovaný, rodinný / USA

Komedie / USA

ŠKATULÁCI 3D /97/

SEX TAPE /95/

V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat vylézají
podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde do rukou.
Jednou prý dokonce ukradli malého kluka! A právě tenhle ukradený klučina
vám v dobrodružném a zábavném vyprávění prozradí, že je vše úplně jinak.

Když se Jay (Jason Segel) a Annie (Cameron Diaz) poprvé poznali, byly jejich vzájemné city opravdu velice
silné, po deseti letech se rozhodnou natočit video, ve kterém během nepřerušeného tříhodinového
natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu. Zdá se to jako skvělý nápad – než zjistí, že jejich
nejsoukromější nahrávka už jaksi není soukromá. Stačí jediné kliknutí a budou obnaženi před celým
světem – a to doslova…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 85 Kč
čtvrtek 30. 10. a pátek 31. 10. v 19:30 h.

sobota 25. 10. v 17 h., neděle 26. 10. v 15 h.

ZMIZELÁ /145/

7 TRPASLÍKŮ 3D /88/

Premiéra / Mysteriózní thriller / USA

Amy Dunnová (Rosamund Pike) zmizela v den pátého výročí svatby. Nick (Ben
Affleck), její muž, byl po sérii nalezených důkazů obviněn z vraždy své ženy. Nick
prohlašuje, že nic nespáchal, Amyini přátelé a zápisky v jejím deníku tvrdí opak.
Kdo má pravdu? Jak ji poznat? A pokud je Nick nevinný, kam se poděla Amy?

Premiéra / Animovaný / Německo
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
neděle 26. 10. a pondělí 27. 10. v 19:30 h.

ZŮSTAŇ SE MNOU /106/
Premiéra / Drama / USA

Sedmnáctiletá Mia stojí před vážným životním rozhodnutím - bude
následovat svůj sen o kariéře violoncellistky, nebo dá přednost své lásce a
zůstane s milovaným Adamem? V jedno zimní ráno se však všechno změní
- Mia ztratí milované rodiče i bratra. Najednou vidí samu sebe, jak leží na
nemocniční posteli napojena na přístroje, a před očima se jí odvíjí celý život...

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Pořady TV studia Chodov

www.kasschodov.cz

40. týden 2014
30. 9. úterý a 2. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 3. 10. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY

42. týden 2014
14. 10. úterý a 16. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 17. 10. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za první polovinu měsíce října (premiéra)

ŠKOLNÍ KONCERT GOA CHODOV

Záznam ze společenského sálu KASS (repríza)

TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)
43. týden 2014
21. 10. úterý a 23.10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 24. 10. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
PO ŠKOLE – STOLNÍ TENIS

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce září (premiéra)

KLUCI A HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY

Záznam z divadelního představení MŠ Chodov (premiéra)

TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)
41. týden 2014
7. 10. úterý a 9. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 10. 10. pátek od 18:00

Pořad o zájmových činnostech pro děti (premiéra)

NEBOJTE SE ROMÁNŮ

Záznam z divadelního představení pro 2. stupeň ZŠ (premiéra)

TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)
44. týden 2014
29. 10. středa a 30. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 31. 10. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

KINOMIX

KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Život v Chodově očima kamery (premiéra)
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

ROCKPARÁDA

Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce října (premiéra)

TV ZÁPAD

Záznam z divadelního představení (repríza)

Rocková hitparáda (premiéra)
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

HOTEL U TŘÍ KOČEK

TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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Stručný přehled
Kde ?

Říjen 2014

Co ?

Kdy ?

Kdo ?

Výstava Jiřího Juna
„Šlápoty s otiskem kresby“

probíhá do
03.11.

Galerie u Vavřince

KASS Chodov

Středeční soutěže
Zlaté Česko

01.10.
15:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

PRSKni – PRima Svět Knih
Bubáci a Krakonošova

01.10.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Ples seniorů města Chodova

02.10.
17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Cyklus teologických besed
Procházející se bůh

02.10.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Italská kuchyně
04.10.
MěK – dětské odd.
kurz vaření kurzovné 199,- Kč
12:00 a 17:00
			
Týden knihoven
06. – 12.10.
MěK Chodov

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

MěK Chodov

08.10.
09:00 – 17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Středeční soutěže
Ubongo

08.10.
15:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

PRSKni – PRima Svět Knih
Knížka o knížce aneb Jak se rodí kniha

08.10.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Posezení s Josefem Zímou

08.10.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Cvrčkohrátky

09.10.
10:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

09.10.
13:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

09.10.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

DDM Bludiště

DDM Chodov

Výtvarné dílničky
Záložky do knih
Večerníček
Burza zimního oblečení

13. – 14.10.
10:00 – 16:00

Přírodní medicína Inků
Beseda s Ing. Jiřinou Kopeckou

13.10.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Film pro seniory města Chodova
„Babovřesky 2“

14.10.
09:30

kino Malá scéna

KASS Chodov

Středeční soutěže
Domino

15.10.
15:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

PRSKni – PRima Svět Knih
Hrozivě přátelští duchové

15.10.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

16. – 17.10.
09:00 – 17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Výtvarné dílničky
Zombijky z plsti

16.10.
13:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov
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Stručný přehled

Co ?

Kdy ?

Kde ?

Říjen 2014
Kdo ?

Nejtragičtější incidenty září 1938
na Sokolovsku Beseda
s PhDr. Vladimírem Bružeňákem

16.10.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Večer hudby a poezie
přednes Kamila Špráchalová

16.10
18:00

Koncertní sál ZUŠ

ZUŠ Chodov

Vztahy na úrovni
divadelní komedie společnosti Háta

16.10.
19:00

kino Malá scéna

KASS Chodov

Devatero řemesel aneb „Expresivní vyjádření
hudby“ výtvarný kurz pro veřejnost

18.10.
10:00 – 15:00

Městská galerie
v DDM

DDM Chodov

Burza vyřazených knih

20.10.
09:00 – 18:00

MěK – čítárna

MěK Chodov

Středeční soutěže
Scrabble

22.10.
15:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

PRSKni – PRima Svět Knih
Povídky o upírech

22.10.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Věra Špinarová koncert

22.10.
19:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Výtvarné dílničky
Halloweenské vyrábění

23.10.
13:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

MěK – podkroví

MěK Chodov

Cyklus teologických besed
Bůh, který se ptá

23.10.
18:00

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

24.10.
09:00 – 17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Výstava a hlasování výtvarné
soutěže Bubáci a hastrmani

27.10 – 14.11.

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výročí vzniku samostatného
Československa – pietní akt

28.10.
11:00

Městský park

Město Chodov

Středeční soutěže
Člověče, nezlob se!

29.10.
15:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

PRSKni – PRima Svět Knih
Zelený strachem. Mrtvý smíchy

29.10.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

30. – 31.10.
09:00 – 17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

MěK Chodov

MěK Chodov

02.11.
16:45
		

sraz Restaurace
Nautilus

DDM Chodov

Vycházka turistů
Tatrovice – vyhlídka Chodaublick

autobusové nádraží
Chodov

Turisté Chodov
(Růžena Štěpánková

12.10.
10:00

Smolnický kopec

ŠAK Chodov

22.10.
sraz v 08:30

vlakové nádraží
Chodov

Turisté Chodov
(Růžena Štěpánková)

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží
Halloweenské strašení

30.10.
16:00

Lampiony pro dušičky - průvod

Sport

23. ročník Běhu Smolnickým
kopcem
Vycházka turistů
Hřebeny – Hartenberg

08.10.
sraz v 09:45
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Sport
TJ PLAMEN
Chodov
oddíl cyklistiky
Mládež na soustředění v Bezdružicích
Celkem 18 mladých cyklistů a florbalistů
TJ Plamen Chodov se od 23. do 30. srpna
zúčastnilo
letního
soustředění
v RS
Bezdružice. Uprostřed lesů a rybníků se
společně připravovali na druhou polovinu
sezóny a hlavně si na konci prázdnin postupně
zvykali na tréninkové dávky. Soustředění tak
velké skupiny dětí jsme organizovali poprvé,
ale zdatní vedoucí vše perfektně zvládli,
včetně zajištění příjezdu a odjezdu dětí, a tak
bych jim chtěl touto cestou poděkovat i za to,
že na úkor své dovolené obětovali týden pro
sportovní vyžití dětí tělovýchovné jednoty.
Zároveň bych chtěl ocenit přístup města
Chodova k podpoře, kterou věnuje sportující
mládeži organizované ve sportovních klubech, protože bez této podpory bychom těžko
na takové soustředění jeli.

Macánová byla druhá, v mladších žácích byl
na třetím místě Fabian Lochschmidt a starší
žáci brali přední umístění ve své kategorii;
1. místo David Vitner, 2. místo Matěj Jirovec
a ještě na čtvrtém místě byl Karel Macán,
který měl nešťastnou kolizi na trati. Nakonec
si ještě účastníci mohli vylosovat pěkné
věci v tombole.
František Nádvorník,
tajemník TJ Plamen Chodov

ŠAK
Chodov
Chodov má čerstvého vicemistra ČR
Chodovák Jiří Stehno z atletického
klubu ŠAK Chodov opět zazářil na
Mistrovství České republiky do 22 let
v Jablonci nad Nisou, které se konalo
právě uplynulý víkend. Tentokrát si ve
finále běhu na 400 metrů překážek
v čase
52,68 vteřiny
doběhl
pro
vynikající stříbrnou medaili a titul
vicemistra ČR.

Společný výšlap na zříceninu hradu Krasíkov.

Na „Chodovském bikemaratonu
2014“ plná stovka závodníků
V neděli 7. září se v Chodově uskutečnil
9. ročník závodu na horských kolech
Chodovský bikemaraton. Přesně stovka
závodníků a závodnic vyplnila startovní
pole ve vypsaných kategoriích od dětí
do 6 let až po veterány nad 50 let. Ve
startovním poli nechyběli ani cyklisté
TJ Plamen Chodov a je potěšující, že na
domácí půdě si vedli velmi dobře. Když to
vezmu od těch nejmladších, tak Esterka
Kubínová na odstrkovadle vyhrála svoji
kategorii, v kategorii kluků do 10 let skončil
Vašek Jirovec druhý, mladší žákyně Markéta

Jiří Stehno.

Poděkování

6. září 2014 se v Bečově nad Teplou konal
již 6. ročník Eliho turnaje v malé kopané
pro děti z dětských domovů. Děti prožily
krásný den, obdržely hodnotné ceny
a měly v očích slzy dojetí.
Tímto děkuji sponzorům – firmám Finebau,
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Sport
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Tipo, Elektro Fany, Sokolovská uhelná, a.s.,
a jednotlivcům - Radku Dudovi a Monice
Zdanovcové - za pomoc při organizaci
turnaje.
Bohuš Eliáš, organizátor akce

Spartak
Chodov
Šachový klub
MČR v rapid šachu mládeže

O víkendu 13.-14.9.2014 se v Ostravě
uskutečnilo MČR. Při neúčasti Lenky Gárské
jsme měli ryze „chlapské“ zastoupení.
V kategorii H10 hájil oddílové barvy
stále ještě benjamínek Jirka Ulč, pro kterého
byla účast na MČR první velkou akcí. Jirka
obsadil v turnaji 46. místo se ziskem 2
bodů, ale odnesl si i cenné zkušenosti pro
další trénink.
V kategorii H12 nastoupil již turnaji
ošlehaný Stanislav Srba, který zaváhání
ve třetím kole vynahradil závěrečným
finišem a do posledního kola vstupoval
ze 7. místa. Tam v přímém souboji
o medaili narazil na prvního nasazeného a
prohra jej nakonec zařadila na pěkné 12.
místo. Standa hned na úvod sezóny potěšil
příznivce šachové hry.

Novým projektem našeho oddílu je spuštění
šachového kroužku při ZŠ Komenského.
V rámci republikového projektu „Šachy do
škol“ se budou prvňáčci učit nejen samotné
hře, ale rovněž rozvíjet dovednosti vhodné
pro zvládání školní výuky.
Poděkování za podporu patří městu Chodov
a společnosti Údržba silnic Karlovarského
kraje.
Marcel Vlasák, ŠK Spartak Chodov

TJ Batesta
Chodov
tenis
Dětský tenisový turnaj
Posledního srpnového dne opět za
krásného,
slunného
počasí
proběhl
závěrečný dětský tenisový turnaj. Tentokrát
bojovali jen ti nejmenší.
A jak to dopadlo? 1. místo - Honza Psota,
2. místo Barbara Šoupalová, 3. místo Matyáš
Hupfer. Gratulujeme! Opět děkujeme všem
rodičům a hostům za skvělé fandění, městu
Chodov za podporu a panu Orlichovi za
sponzorský dar. (www.tenis-chodov.cz)

Družstvo TJ Batesty Chodov.
Standa Srba (vlevo).

Šachová školička

Od září spustil ŠK Spartak Chodov
v DDM Bludiště další ročník šachové
školičky. Každé úterý od 15:30 hodin se
mohou děti i v doprovodu rodičů učit
tajům královské hry. Ani v říjnu není pozdě.
Více informací získáte u Marcela Vlasáka,
sachychodov@seznam.cz, mob. 602478792
nebo na stránkách www.sachychodov.cz.

Spartak
Chodov
oddíl kopané
Podzimní mistrovské soutěže jsou
v plném běhu, a tak Vás seznámím
s dosaženými výsledky našich mužstev.
A muži
17.08. Chodov - Lipová 2:0
Branky: Klášterka, Štěrba
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Sport
23.08. Skalná - Chodov 1:3
Branky: Šteg 2x, Vild
31.08. Chodov - Nová Role 3:1
Branky: Vilinger, Klášterka, Šteg
07.09. Trstěnice – Chodov 0:1
Branka: Vilinger
14.09. Chodov – Bochov 2:3
Branky: Štěrba, Vild
B muži
18.08. Březová C - Chodov 5:2
23.08. Chodov - Jindřichovice 6:2
30.08. Chodov - St. Sedlo 6:1
06.09. Chodov - Kynšperk B 6:1
13.09. Šindelová - Chodov 4:4
Dorost
Hvězda Cheb – Chodov 1 - 6
Chodov - St. Role 8:1
Toužim - Chodov 3:0
Chodov - 1. FC K. Vary 0:7
Program na měsíc říjen na našem stadionu
A muži
Ne 12.10. 15:00 h. Chodov - Žlutice
B muži
So 04.10. 15:00 h. Chodov - Bukovany
So 18.10. 15:00 h. Chodov - N. Sedlo B
So 25.10. 14:30 h. Chodov - Dolní Rychnov
Zveme všechny příznivce kopané na
utkání našich mužstev.
Ing. Alfons Skokan

Samurai Fight
Club
Chodov
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EKOBENE LIGY v Thaiboxing - 71 kg, klub
SAMURAI FIGHT CLUB skončil v celkovém
pořadí klubů na 4. místě.
Nábor členů
Přihlášky v tělocvičně 2. ZŠ Chodov vždy
před začátkem tréninku.
Út 18:00 - 19:30 h., ne 17:30 - 19:30 h.
tel. +420 604 965 358

Placená inzerce
CATR, spol. s r.o.

Finále EKOBENE LIGY
Thaiboxing do 71 kg  
14.9. 2014 se konalo v Olomouci
závěrečné, finálové kolo EKOBENE ligy
v K1 a Thaiboxing. Za Samurai Fight Club
nastoupil Pavel Pilný pod vedením trenéra
Václava Koláře v disciplíně Thaiboxing, ve
váze do 71 kg. Pavel Pilný nastupoval do
finálového kola s velkým bodovým ziskem
z předchozích kol, kdy vždy odcházel jako
vítěz. Ve finále se utkal s bojovníkem
z Prahy
Ondřejem
Hubschmanem
(Rahula Muay Thay). Od začátku zápasu
diktoval tempo a ukončoval kombinace
tvrdými lowkicky, soupeře porazil ve třech
kolech jednoznačně 3:0 na body.
Po zápase si převzal cenu - Vítěz

Vážení zákazníci,
Jako novinku v naší nabídce služeb pro
obyvatele města Chodov si Vám od září
letošního roku dovolujeme představit
službu našeho kamerového dohledového
systému, která je primárně určena pro
vlastníky a zástupce vlastníků nemovitostí
(státní správa, družstva, SVJ), nicméně na
základě zkušeností a zájmu klientů z jiných
lokalit tuto službu nabízíme i pro jednotlivé
koncové zákazníky. Proč využívat tyto služby
právě od nás?
Používáme moderní kamerové digitální
komponenty a kvalitní záznamová zařízení.
Kamerové systémy jsou jednou ze součástí
komplexního zabezpečovacího systému.
Vaše prostory můžete sledovat ve dne
i v noci, v reálném čase, ale i ze záznamu.
Vámi označený prostor můžete monitorovat
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z počítače nebo z mobilního telefonu či
tabletu.
Dle individuálních požadavků nabízíme
velký výběr ověřených kamer.
Instalační práce v objektech jsou bezplatné.
Výjimečná cena, a navíc sleva služby pro
koncové zákazníky!
Základní cena za provoz služby pro SVJ: 200,Kč/měsíc.
Sleva pro koncové zákazníky, kteří mají
službu Internet: 100,- Kč/měsíc.
Cena za udržování kamerového záznamu po
dobu minimálně 10 dní (za každou kameru):

Kvalitu služby přímo z Vaší lokality lze
snadno ověřit na kamery.catr.cz
Veškeré další informace naleznete na našich
webových stránkách www.catr.cz, resp.
Vám na Vaše dotazy rádi odpovíme
prostřednictvím
e-mailu
info@catr.cz,
telefonicky tel.: 352 665 298 nebo osobně
v naší provozovně, ul. Staroměstská 377/1,
Chodov.

Termín uzávěrky
listopadového čísla
16.10.2014

Studio FLORET
studio-floret.webnode.cz

Přijme do brigádnického pracovního

777 67 40 41

Masáže účelové i relaxační,
Depilace cukrovou pastou nejen pro ženy,

NOVINKA: ruční lymfodrenáže
Prodej zvýhodněných permanentek

PIVNICE OÁZA

poměru sílu (servírku/číšníka)
na nepravidelnou výpomoc
o víkendech (pátky a soboty).
Kontakt

Prodej dárkových poukazů.

724 240 212
 prosím vystřihněte

Zahradnictví Jastal

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

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



Květinářství Jastal
OC Plzeňka - Školní 736, Chodov
Tel. 737 715 678

ZALOŽENO 1990

Po-Pá 8.30-12 13-17.30 So 8.30-11.30

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu
Od října: stromkové angrešty a rybízy, kanadské borůvky, okrasné dřeviny, ovocné stromky,
jehličnany, listnaté dřeviny, čarověníky, dušičkovou vazbu
Od prosince: adventní vazby, vánoční artikly, vánoční stromky

Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, keramické dárkové zboží
Nově zařazeno: dárkové poukázky v různých cenových relacích
Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2014
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AZ - ENERGIE s.r.o.
JABLOŇOVÁ 36
ČESKÉ BUDĚJOVICE
PSČ: 370 06
Tel.: 604 297 395
info@az-energie.cz
www.az-energie.cz

Prodejna KOSMETIKA ŠÁRKA
Přestěhována ke kruhovému objezdu.

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

Otevřeno:
po-pá 9-18
So 9-12

:
Každý měsíc líčení zdarma a různé akce. Těšíme se na Vás.

775 999 200

www.kvpujcky.cz

NAŠE FIRMA VÁM NABÍZÍ KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO VÁŠ AUTOMOBIL
U nových vozidel v záruce zajišťujeme běžnou
údržbu a pravidelný servis, stejně jako autorizovaný
servis, aniž byste ztratili záruku na Vaše vozidlo.

K opravám používáme vždy originální nebo kvalitativně rovnocenné náhradní díly.
Provádíme kompletní servisní a opravárenské služby motorových vozidel bez ohledu na značku a stáří
Diagnostika vozidel všech značek
Specializace na vozy BMW
Výměny čelních skel a autoskel
Renovace předních
Příprava a odvoz vozů na STK a ME
světlometů
za 600 Kč
Klempířské a lakýrnické práce
(cena za pár)
Opravy havarovaných vozidel
Spolupráce s pojišťovnami
Renovace předních i zadních světlometů automobilů všech značek
Renovace autolaků
Čištění interiérů Vašeho vozu
PŘED
Smluvní odtahová služba

Akce

PO

NAŠIM CÍLEM JE POSKYTNOUT VÁM VŽDY 100% SERVIS, MAXIMÁLNÍ PÉČI A OSOBNÍ PŘÍSTUP!!!

Tovární 223 (areál drobného zboží), Chodov

Pondělí – Pátek 9:00 – 18:00

Tel. 775 931 797
Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2014
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1. Jiří Tureček

9. Ivana Fránová

17. Jaroslav Jílek

2. Mgr. Šárka Harušťáková

10. Jakub Smolka

18. Denisa Mühlhauserová

3. Bc. Marcel Vlasák

11. Mgr. Kateřina Kvardová

19. Ing. Alfons Skokan

4. Jitka Štěrbová

12. Tomáš Randa

20. Šárka Vodenková

5. Milan Harušťák

13. Zdeněk Vodák

21. Stanislav Mucha

6. Štěpán Javůrek

14. Olga Konopáčová

7. Ing. David Pavelka

15. Ing. Jiří Lauermann

8. Jiří Mazur

16. Iva Husáková

Věk: 41
Povolání: skladnice

Věk: 42
Povolání: elektrikář
Věk: 26
Povolání: metodik v oblasti fondů EU

Věk: 30
Povolání: sociální pracovnice

Věk: 42
Povolání: vedoucí pracovník
Věk: 43
Povolání: administrativní pracovnice
Věk: 51
Povolání: technik

Věk: 27
Povolání: trenér, metodik
Věk: 40
Povolání: technik elektro
Věk: 40
Povolání: OSVČ

Věk: 32
Povolání: dispečer

Věk: 34
Povolání: OSVČ

Věk: 42
Povolání: stavební technik

Věk: 65
Povolání: OSVČ

Věk: 20
Povolání: studentka
Věk: 74
Povolání: důchodce
Věk: 20
Povolání: studentka
Věk: 67
Povolání: důchodce

Věk: 41
Povolání: OSVČ

Věk: 49
Povolání: ekonom

Věk: 43
Povolání: elektrikářka
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"JSME SPORTOVCI, HRAJEME FÉR"
1) DĚTI – BUDOUCNOST MĚSTA

• budeme v maximální míře podporovat práci s mládeží ve sportovních a zájmových kroužcích

2) CHODOV – BEZPEČNÝ DOMOV

• zasadíme se o okrskovou odpovědnost strážníků městské policie – osobní a místní znalost je základem
dobré služby (každá část obce bude mít svého strážníka, docílíme tak přímé vazby občana a konkrétního
policisty)
• zajistíme dotace na prevenci kriminality, které dosud nebyly využívány

3) OBČAN JE PARTNER A ZÁKAZNÍK

• zapojíme aktivní občany do dění ve městě (na internetových stránkách města spustíme webovou aplikaci
ke sběru podnětů občanů a zajistíme neprodlenou zpětnou vazbu, jak byl problém řešen)

4) BEZPEČNĚ NA KOLE

• podpoříme výstavbu městské sítě cyklostezek a napojení na stávající cyklotrasy

5) INVESTICE, KTERÉ JSOU VIDĚT

• společně a odpovědně budeme prosazovat realizaci investic:
a) revitalizace vlakového nádraží
b) směna a stavební úpravy škol
c) opravy a budování místních komunikací (např.: mezi ulicemi Luční a ČSO)
d) dostavba a výstavba veřejných sportovišť

6) DOSTUPNÁ LÉKAŘSKÁ PÉČE

• budeme usilovat o zajištění dostupné lékařské péče ve městě (intenzivní vyjednávání s pojišťovnami)

7) SENIOŘI – NEDÍLNÁ SOUČÁST NAŠÍ SPOLEČNOSTI

• budeme usilovat o zachování a rozšíření sociálních služeb poskytovaných v našem městě

Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2014
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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

Opravy a prodej
automatických praček a myček
+ bazar a výkup
Vám nabízí
Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700
Po-ne 8.00-20.00 h

Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2014
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Kontakt 775 059 248
www.home-pcservis.cz
Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…..
Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme
Prodej nových PC

mobil: 602 190 602

Kamerové systémy

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Robert Majtán

Malířské a natěračské práce
Nátěry konstrukcí,
fasád, malování bytů
a panelových vchodů
Tel. 730 925 669
Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2014
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Městská organizace KSČM v Chodově

se bude ucházet o přízeň voličů v nadcházejících komunálních volbách s volebním
programem a kandidátkou, kterou si zde dovolujeme představit
V průběhu uplynulého volebního období byla ekonomická situace v důsledku hospodářské krize velmi rozkolísaná,
přestože se dnes již situace zlepšuje, problémy s nezaměstnaností a z toho plynoucí špatné sociální podmínky některých
občanů jsou patrné všude kolem. Vzniklá situace se zákonitě promítá a bude promítat i do života v našem městě.
Roste počet lidí s minimálními příjmy, problémy jsou i v oblasti bydlení, péče o mladé rodiny a seniory.

Toto jsou základní hlediska, podle kterých se budeme v rámci našeho města zaměřovat na tyto oblasti:
Budeme podporovat

- rozvoj místního podnikání a tím vytváření nových pracovních příležitostí
- výstavbu cenově dostupných bytů pro sociálně slabé rodiny, bytů pro mladé rodiny a seniory
- občanská sdružení, práci s mládeží a vyžití občanů v oblasti sportu a kultury
- ochranu životního prostředí
Budeme usilovat

- o zabezpečení dostatečného počtu míst v MŠ a ZŠ dle potřeb rodin s dětmi
- o zkvalitnění, nebo alespoň udržení současného stavu ve zdravotnictví v našem městě
- o zkvalitnění a rozšíření služeb pro seniory
- o bezpečnost občanů, řešení kriminality
1. Jaroslav Hodík,

kalič, 56 let

bez polit. příslušnosti

2. Jana Jansová

zástupce ředitele MŠ, 62 let

bez polit. příslušnosti

3. Jaroslav Dohnal

důchodce, 62 let

bez polit. příslušnosti

4. Josef Spěváček

důchodce, 66 let

člen KSČM

5. Vítězslav Habada

řidič velkostroje, 56 let

bez polit. příslušnosti

6. Jana Pítová

kontrolorka, 46 let

bez polit. příslušnosti

7. Vlastislav Stránský

důchodce, 74 let

bez polit. příslušnosti

8. Zdeněk Kellner

řidič, 60 let

bez polit. příslušnosti

9. Jaroslava Zrůstová

důchodce, 66 let

členka KSČM
MěV KSČM Chodov

Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2014
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VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
Pro uvolnění, relaxaci
a ozdravení těla
nabízí pro Vaši spokojenost
Salon Lera

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.

Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc

Veselé Vánoce
přeje Lera
Odpočiňte si u nás:

a šíje
Masáž zad
č
-K
0,
15
od

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, japonská masáž shiatsu
Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)
Novinka Taping

KONTAKT: 777

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

Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2014
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PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

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

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

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY menu
ední
l
o
p
KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
již od
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

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

Snížíme Vaše dluhy
až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT
ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ
volejte

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

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb

opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant- černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý.

Neprodáváme malé kuřice,ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu !
dnů
Při prodeji slepiček
k –15 - 20 tý
Stáří slepiče
č / ks výkup králičích kožek cena dle poptávky
9 - 180 K

Cena -14 stáří
dle

Prodej se uskuteční -

Ve čtvrtek 23. října 2014

Chodov – parkoviště naproti klubu Luna – 14:40 h
Bližší informace tel: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Po-Pá 9.00-16.00hod
Fakturační adresa: Drůbež Červený Hrádek s.r.o.,Nezvalova 2637,438 01 Žatec, Ičo 27302920, Dič CZ 27302920, tel: 728 605 840

Zpravodaj města Chodova. Ř íjen 2014
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PO - ČT
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

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

Zveme Vás ke komunálním volbám
10. a 11. října 2014
KANDIDÁTNÍ LISTINA ČSSD
1.

2. Monika ZEZULOVÁ
44 let, bytový technik
člen ČSSD

3. Kateřina LUBASOVÁ
32 let, učitelka
člen ČSSD

4. Petr VOJÍŘ
37 let, zámečník
člen ČSSD

5. Mgr. Jiřina HOCHOVÁ
68 let, učitelka
bez polit. příslušnosti

6. Petr KRAVAŘÍK
43 let, policista
bez polit. příslušnosti

7. Jitka HRBKOVÁ
49 let, admin. pracovnice
bez polit. příslušnosti

8. Václav BROŽ
44 let, technik
bez polit. příslušnosti

9. Mgr. Eva DOČKALOVÁ
70 let, důchodce
člen ČSSD

1. Bc. Josef POJAR
45 let, mistr
člen ČSSD

10. Iveta RUMANOVÁ
47 let, knihovnice
bez polit. příslušnosti

11. Radka IVÁNKOVÁ
46 let, dětská sestra
bez polit. příslušnosti

12. Drahomíra HANKOVÁ
63 let, podnikatelka
bez polit. příslušnosti

13. Petr JANKOVSKÝ
37 let, stavební technik
bez polit. příslušnosti

14. Marie VORLÍČKOVÁ
50 let, vedoucí
bez polit. příslušnosti

15. Radek JAVORSKÝ
40 let, technik
bez polit. příslušnosti

16. Ingrid LUKEŠOVÁ
53 let, pošt. doručovatel.
bez polit. příslušnosti

17. Jiří PERGLER
39 let, obsluha ener. zaříz.
bez polit. příslušnosti

18. Simona PLETKOVÁ
37 let, asistent prodeje
bez polit. příslušnosti

19. Jan DOČKAL
70 let, důůchodce
člen ČSSD

20. Alexandr TÓTH
75 let, důchodce
člen ČSSD

21. Miroslav NĚMEC
52 let, instalatér
bez polit. příslušnosti
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VOLEBNÍ PROGRAM
pro komunální volby na období 2014 – 2018
Vážení spoluobčané,
děkujeme za Vaše přízně během celého volebního období. Tak jako v životě, tak v politice se nám
některé věci nepodařily, ale zase na druhou stranu jsme podpořili mnoho užitečných a prospěšných věcí.
Podpořte nás i nyní v nových komunálních volbách. Chceme nadále pracovat pro vás a ve spolupráci
s vámi a usilovat o řádný chod města, jeho rozvoj a spokojený život vás občanů. Zde v krátkosti vybíráme
základní oblasti života města, které chceme podporovat.
S úctou Vaši kandidáti do městského zastupitelstva za ČSSD.
FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ZDROJE
•

Budeme nadále podporovat vyrovnaný rozpočet a snažit se získávat finanční prostředky z fondů
Evropské unie a všech státních dotačních titulů, pro využití zlepšení života občanů.

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
•
•
•

Naší snahou bude udržet a zkvalitnit veškeré stávající sociální a zdravotní služby pro všechny občany
města, tak i pro DPS (domov s pečovatelskou službou), denní centrum Mateřídouška, o.p.s. a invalidní
občany a jejich zlepšení dostupnosti po městě.
Podpoříme rekonstrukci části objektu DPS (zázemí pečovatelské služby)
Budeme chtít udržet, případně zajistit další odborné lékaře a jejich ordinace ve městě.

BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•
•
•
•

I nadále podporovat zkvalitnění kamerového systému a zvýšení počtu kamer ve městě, a tím dosáhnout
zlepšení bezpečnosti a snížení kriminality v našem městě.
Pokračovat v jednání s Policií ČR o prosazení navýšení počtu jejich příslušníků a tím dosáhnout toho,
aby se Městská policie mohla věnovat pouze dodržování městských vyhlášek a bezpečnosti ve městě
převážně v nočních hodinách a o víkendech.
Podporovat maximální využití nového sběrného dvora a třídění odpadů, dosáhnout tím snížení
finančního krytí za svoz směsného odpadu velkoobjemových kontejnerů na skládku a nenavyšovat cenu
za odvoz odpadu.
Nadále udržet a podporovat čistotu ve městě včetně zeleně. Nelikvidovat městské parky a zachovat tím
oázu klidu pro důchodce a matky s dětmi.

ŠKOLSTVÍ
•
•
•

Podpoříme zachování stejného počtu škol a školek, včetně jejich modernizace, jak uvnitř, tak zvenčí
využitím státních dotačních titulů.
Podpoříme rekonstrukci prostor ZŠ Husova 788 včetně její bývalé školní jídelny a do těchto prostor
přestěhování Základní umělecké školy.
Podpoříme výměnu budovy druhého stupně ZŠ Komenského 273 s budovami Gymnázia a obchodní
akademie a poté dostavbu budovy a propojení s jídelnou a přestěhování prvního stupně ZŠ Komenského
273 do těchto zrekonstruovaných prostor.

BYDLENÍ
•
•
•

Budeme i nadále podporovat prodej pozemků pro individuální rodinnou výstavbu.
Budeme nadále pokračovat v soudních sporech s firmou Marservis, s.r.o. do konečného vyřešení této
kauzy s teplofikacemi ke spokojenosti Vás občanů a tím snížení nákladů za vytápění v celém městě
a ušetřením vašich financí.
Nepodpoříme zvyšování nájemného v městských bytech.

PODPORA PODNIKÁNÍ
•
•

Chceme spolupracovat a prohlubovat vztahy se všemi subjekty, které mají zájem ve městě investovat
a podnikat a tím vytvářet nové pracovní místa.
Nadále spolupracovat se Sokolovskou uhelnou, právní nástupce a.s., jako se silným strategickým
subjektem v Karlovarském kraji, který zaměstnává většinu našich obyvatel.

VOLNÝ ČAS
•
•
•
•
•

Zachovat a případně navýšit dle možností městské dotační fondy v oblasti sportu a kultury.
Budeme podporovat a propagovat veškeré kulturní akce všeho žánru.
Chceme pokračovat v budování dětských koutků a hřišť.
Budeme spolupracovat se všemi sportovními, společenskými a kulturními neziskovými organizacemi
působící na území města.
Najít nové prostory pro Městskou knihovnu případně podpořit rekonstrukci stávajících prostor.

DOPRAVA
•
•

Kapacita parkovacích ploch není dobrá, nicméně řešit tento problém citlivě s ohledem na stávající zeleň
a dětská hřiště.
Snažit se nadále v úsilí upravit frekvenci přechodů, aby zajišťovaly bezpečné přecházení především
u škol.
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Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 17:00
So 8:00 - 12:00
(po telefonické dohode NONSTOP)
Prezutí: plech-kola od 350 Kč
alu-kola od 450 Kč
Dále provádíme: výmeny oleju, brzd

Objednávky po telefonu:

+420 777 008 073
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Jsme ti, co Vás drží na zemi

CHODOV / ulice Horní / areál proti čp. SHELL

dámské a pánské

ČALOUNICTVÍ A AUTOČALOUNICTVÍ
Jaroslav Květoň

Kadeřnictví

Horní Ves 43, 353 01 Trstěnice
Tel. 603 539 427, Email: kvetonjara@seznam.cz

www.calounictvi-kveton.cz

Po - Pá 8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00
Husova 1056, Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

tel.: 776 616 029

CHODOVSKÉ REALIT Y

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ

U Porcelánky 266, Chodov tel.: 777 11 33 44
Nabízíme:

V TEPLE DOMOVA

Garáž v Chodově, ul.Nerudova po kompletní rekonstrukci,

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

Garsoniéra v Novém Sedle za 140 tisíc
Rodinný dům v Novém Sedle za 1850000,- zrekonstruovaný

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

Tel.: 774 544 731

a v Chodově za 2 mil. Kč
KOMPLETNÍ NABÍDKA NA

www.chodovske-reality.cz

Rychle, levně a bez obav můžete prodat
či pronajmout vaši nemovitost s námi! Jsme tu pro vás!
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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

S TÍMTO
INZERÁTEM

10%
SLEVA

v

ZALUZIE
NA PLASTOVÁ OKNA

Školní ul. 736 (Plzeňka) CHODOV

SÍTĚ PROTI HMYZU

Provádí výcvik v řízení os. Automobilu sk. B
Cena 6 500 Kč
Přihlášky ke stažení na www.chciridicak.cz
Tel. 608 911 890, email: as.marek@seznam.cz
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1

PATRIK PIZINGER

39 let

místostarosta

2

JOSEF HORA , Ing.

65 let

starosta

3

LADISLAV ZAPF, Bc.

47 let

státní zaměstnanec

4

LUDĚK SOUKUP, Mgr.

35 let

pedagog

5

JIŘÍ VACEK

46 let

technik

6

MARKÉTA HAUZROVÁ

26 let

živnostník

7

KAREL MATIČKA

49 let

živnostník

8

EVA BĚLOHLÁVKOVÁ

67 let

zdravotní laborantka

9

JAN SMOLKA

65 let

předseda odborové organizace

10

DENISA D OČKALOVÁ

24 let

studentka

11

MILOŠ VOLEK, Mgr.

53 let

pedagog

12

JIŘINA KERTÉSZOVÁ

64 let

zdravotní sestra

13

STANISLAV ŠIMRAL

42 let

hasič

14

IVA ŠÍP OVÁ , Mgr.

44 let

ředitelka základní školy

15

FRANTIŠEK SEDLÁK

51 let

šéfkuchař

16

MARTINA SVOBODOVÁ

32 let

pracovnice krizového řízení

17

JIŘÍ KISS, Ing.

39 let

hasič, vedoucí odboru

18

BOHUMILA FEGOVÁ, MUDr.

64 let

zubní lékařka

19

JAN PEŘINA , Dis.

41 let

majitel firmy

20

MILAN KOVÁŘÍK, Mgr.

59 let

ředitel základní školy

21

PAVEL ZOUHAR

68 let

živnostník
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Kup 1
Ber 3
Cheb, Svobody 14, tel.: 354 597 252
Aš, Rybniční 2902, tel.: 730 154 924
Chodov, Karlovarská 1155, tel.: 774 735 253
telefon: 774 735 253
e-mail: eroptik@erioptik.cz
www.erioptik.cz
Bližší info na prodejně
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CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
v areálu nábytku
Bezručova 492

CHODOV

’
IDEAL
mob.: 607 276 954
PO - PÁ 9.00 - 17.30
SO 9.00 - 11.30

tesarmilosek@seznam.cz

43
1. MÁJE 629, CHODOV

Jana Gajdošová tel. 606 256 112

Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrylem, ruční malba, one strok
Prodej velmi kvalitní nehtové kosmetiky, doškolovací kurzy a kurzy nailartu

Nová modeláž 450 Kč
Doplnění 350 Kč
Dlouhodobé lakování (shellac + gel-lak) 100 Kč (nohy), 150-200 Kč (ruce)

Pedikúra, kosmetika
Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207
Pedikúra + lakování 150 Kč Kosmetika celková (vč. barvení řas a obočí) 350 Kč
Prodlužování řas, líčení (svatby, plesy) 150 Kč

Solárium 1 min. 5 Kč

Akrylové klasik
Gelové klasik
5 0 % Střih pánský
ž
a
va
Sle
Střih dámský
Smetanova 699, Chodov (u Tesca)
tel.: 775 18 19 85

Vážení spoluobčané Chodova
Vážení spoluobčané Chodova

i tady jsou Vaše peníze.
i tady jsou Vaše peníze.
Umíme to lépe a levněji.
Umíme
lépevolte
a levněji.
Voltetonás,
7
Volte nás, volte 7
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260 Kč
270 Kč
70 Kč
100 Kč

Po-So 8:30-18:30 hod.
(dle objednání).
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